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‰ÂÓ È˙Ï ‰‰)
Ì‰‡Âּבּכל אברהם את ּבר וה' ּבּימים ּבא ,1זקן ¿«¿»»ְִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

קדּׁשת [ּכבֹוד ההּלדת יֹום ּבעל ּבזה ְְִֵֶֶֶַַַַָֻֻּומביא
ּדּבּור ּבמאמרֹו עדן] נׁשמתֹו (מוהרש"ב) ְְְֲִִֵֶַַָָאדמֹו"ר
ּדֹורנּו [ׁשּזכה (תרמ"ד) ׁשנה מאה לפני זה ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמתחיל

לאחרֹונה זה מאמר רּבה2ונדּפס ּבמדרׁש ּדאיתא ר'3] ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָ
את ּבר ׁשה' דזה היינּו ּביצרֹו, ׁשהׁשליטֹו אמר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָלוי
מהּו ּבזה, ּומקׁשה ּביצרֹו. ׁשהׁשליטֹו הּוא ּבּכל ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹאברהם
ּבעׂשרה ׁשּנתנּסה אברהם, לגּבי ּכ ּכל ּגדֹולה ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָהּברכה

ּבכּלם ועמד ּביצרֹו.4נסיֹונֹות ׁשהׁשליטֹו הּברכה ּומהּו , ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֻ
ׁשהׁשליטֹו ּבּכל, אברהם את ּבר וה' ׁשּנאמר לפני ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹוהּנה
וכיון ּבּימים, ּבא זקן ואברהם הּכתּוב, מקּדים ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָּביצרֹו,

ׁשּבּדבר ּבההֹוראה סדר ּכן ּגם הּוא ּבּתֹורה הרי5ׁשּסדר , ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשהׁשליטֹו ּבּכל, אברהם את ּבר וה' להיֹות ּדכדי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמּובן,
ּבא זקן ּדאברהם הענין זה לפני להיֹות צרי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָּביצרֹו,

ִַָּבּימים.

‡Óeהּמאמר ּבסּיּום [היינּו ּבהּמאמר ּגּוף5ּבזה ּכי , ¿»≈ְְְֲֲִִֶַַַַַָָָ
להּמאמר המׁש) מההמׁש חלק הּוא ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמאמר
ּבסּיּום ורק ׁשּלאחריו), להּמאמר והקּדמה ְְְְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָׁשּלפניו
ּדענין הּמאמר], ׁשּבהתחלת הּקׁשיא את מתרץ ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֻהּמאמר
ואברהם הּתהּו, מעֹולם ּׁשּנמׁש ּפנים הסּתר הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּנּסיֹון

והּסטראׁשעמ הּקלּפֹות את ׁשּברר הּוא הּנסיֹונֹות ּבכל ד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
והמׁשי ּוקדּׁשתֹו, הוי' אֹור על ׁשּמסּתירים ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֻאחרא
על ׁשהׁשליטֹו ּׁשּברכֹו וזהּו למּטה, אלקּות ּגּלּוי ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּיהיה
וסטרא הרע הּיצר עם עֹוד להּלחם יצטר ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹיצרֹו,
והיינּו, מנּוחה. ּבדר מּמילא יתּבררּו אם ּכי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָאחרא
יׁש הּתהּו), עֹולם את (הּמתּקן הּתּקּון ּדעֹולם ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּבעבֹודה
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ÌÈÓia ‡a Ô˜Ê Ì‰‡Â¿«¿»»»≈»«»ƒ
Ì‰‡ ˙‡ Ca ‰Â«≈«∆«¿»»

Ïka1ÏÚa ‰Êa ‡ÈÓe , «…≈ƒ»∆««
˙M„˜ „Bk ˙„l‰‰ ÌBÈ«À∆∆¿¿À«
‰ÂÓ) BÓ„‡«¿
BÓ‡Óa [Ô„Ú B˙ÓLƒ¿»≈∆¿«¬»
‰Ê ÏÈ˙n‰ eacƒ««¿ƒ∆
זה בפסוק הפותח [=במאמרו

נאמר זקן"], ≈¿ÈÏƒ("ואברהם
„Ó˙) ‰L ‰‡Ó≈»»»
„Â eBc ‰ÎL∆»»≈¿ƒ¿«
‰B‡Ï ‰Ê Ó‡Ó2 «¬»∆»«¬»

תשמ"ג) È‡c˙‡(-בשנת [¿ƒ»
a‰[=מובא] L„Óaשם ¿ƒ¿»«»

שברכו הברכה מהו מבאר

‡Ó:3'בכל' ÈÂÏ ≈ƒ»«
eÈÈ‰ ,BÈa BÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿

Ca[=פירוש] ‰L ‰Ê„¿∆∆≈«
‡e‰ Ïka Ì‰‡ ˙‡∆«¿»»«…
.BÈa BÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿

‰Êa ‰L˜Óeבמאמרe‰Ó , «¿∆»∆«
Ck Ïk ‰ÏB„b ‰Îa‰«¿»»¿»»»
‰˙L ,Ì‰‡ ÈaÏ¿«≈«¿»»∆ƒ¿«»
„ÓÚÂ ˙BBÈ ‰Úa«¬»»ƒ¿¿»«

ÌlÎa4‰Îa‰ e‰Óe , ¿À»««¿»»
‰‰Â BÈa BÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ≈
˙‡ Ca ‰Â Ó‡L ÈÏƒ¿≈∆∆¡««≈«∆

,Ïka Ì‰‡,'בכל' שפירוש «¿»»«…
ÌÈc˜Ó ,BÈa BÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
‡a Ô˜Ê Ì‰‡Â ,e˙k‰«»¿«¿»»»≈»
„L ÔÂÈÎÂ ,ÌÈÓia«»ƒ¿≈»∆≈∆
„ Ôk Ìb ‡e‰ ‰Bza«»«≈≈∆

caL ‰‡B‰‰a5שאנו ¿«»»∆«»»
ה' בעבודת הוראה מזה נלמד

È„Îcאצלינו ,ÔeÓ È‰ ,¬≈»ƒ¿≈
˙‡ Ca ‰Â ˙BÈ‰Ïƒ¿«≈«∆
BÈÏL‰L ,Ïka Ì‰‡«¿»»«…∆ƒ¿ƒ

.ÌÈÓia ‡a Ô˜Ê Ì‰‡c ÔÈÚ‰ ‰Ê ÈÏ ˙BÈ‰Ï CÈ ,BÈa¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿≈∆»ƒ¿»¿«¿»»»≈»«»ƒ
Ó‡n‰ Ìeia eÈÈ‰ Ó‡n‰a ‰Êa ‡Óe5Ûeb Èk , ¿»≈»∆¿««¬»«¿¿ƒ««¬»ƒ
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ÂÈ‡lL Ó‡n‰Ï ‰Óc˜‰Âאחיד בתוכן עוסקת המאמרים [=סדרת ¿«¿»»¿««¬»∆¿«¬»
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‰ÂÓ È˙Ï ‰‰)
Ì‰‡Âּבּכל אברהם את ּבר וה' ּבּימים ּבא ,1זקן ¿«¿»»ְִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

קדּׁשת [ּכבֹוד ההּלדת יֹום ּבעל ּבזה ְְִֵֶֶֶַַַַָֻֻּומביא
ּדּבּור ּבמאמרֹו עדן] נׁשמתֹו (מוהרש"ב) ְְְֲִִֵֶַַָָאדמֹו"ר
ּדֹורנּו [ׁשּזכה (תרמ"ד) ׁשנה מאה לפני זה ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמתחיל

לאחרֹונה זה מאמר רּבה2ונדּפס ּבמדרׁש ּדאיתא ר'3] ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָ
את ּבר ׁשה' דזה היינּו ּביצרֹו, ׁשהׁשליטֹו אמר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָלוי
מהּו ּבזה, ּומקׁשה ּביצרֹו. ׁשהׁשליטֹו הּוא ּבּכל ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹאברהם
ּבעׂשרה ׁשּנתנּסה אברהם, לגּבי ּכ ּכל ּגדֹולה ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָהּברכה

ּבכּלם ועמד ּביצרֹו.4נסיֹונֹות ׁשהׁשליטֹו הּברכה ּומהּו , ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֻ
ׁשהׁשליטֹו ּבּכל, אברהם את ּבר וה' ׁשּנאמר לפני ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹוהּנה
וכיון ּבּימים, ּבא זקן ואברהם הּכתּוב, מקּדים ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָּביצרֹו,

ׁשּבּדבר ּבההֹוראה סדר ּכן ּגם הּוא ּבּתֹורה הרי5ׁשּסדר , ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשהׁשליטֹו ּבּכל, אברהם את ּבר וה' להיֹות ּדכדי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמּובן,
ּבא זקן ּדאברהם הענין זה לפני להיֹות צרי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָּביצרֹו,

ִַָּבּימים.

‡Óeהּמאמר ּבסּיּום [היינּו ּבהּמאמר ּגּוף5ּבזה ּכי , ¿»≈ְְְֲֲִִֶַַַַַָָָ
להּמאמר המׁש) מההמׁש חלק הּוא ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמאמר
ּבסּיּום ורק ׁשּלאחריו), להּמאמר והקּדמה ְְְְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָׁשּלפניו
ּדענין הּמאמר], ׁשּבהתחלת הּקׁשיא את מתרץ ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֻהּמאמר
ואברהם הּתהּו, מעֹולם ּׁשּנמׁש ּפנים הסּתר הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּנּסיֹון

והּסטראׁשעמ הּקלּפֹות את ׁשּברר הּוא הּנסיֹונֹות ּבכל ד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
והמׁשי ּוקדּׁשתֹו, הוי' אֹור על ׁשּמסּתירים ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֻאחרא
על ׁשהׁשליטֹו ּׁשּברכֹו וזהּו למּטה, אלקּות ּגּלּוי ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּיהיה
וסטרא הרע הּיצר עם עֹוד להּלחם יצטר ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹיצרֹו,
והיינּו, מנּוחה. ּבדר מּמילא יתּבררּו אם ּכי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָאחרא
יׁש הּתהּו), עֹולם את (הּמתּקן הּתּקּון ּדעֹולם ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּבעבֹודה
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ניצול א. אבינו: אברהם של בעבודתו שלבים שלושה יבאר שלפנינו במאמר

אחרֿכך ג. הניסיונות. בעשר עמידה ב. המצוות. וקיום התורה ללימוד ימיו כל

מוחלטת שליטה - בכל" אברהם את ברך "וה' הגדולה: המעלה אברהם קיבל

הרע. ביצר

ÌÈÓia ‡a Ô˜Ê Ì‰‡Â¿«¿»»»≈»«»ƒ
Ì‰‡ ˙‡ Ca ‰Â«≈«∆«¿»»

Ïka1ÏÚa ‰Êa ‡ÈÓe , «…≈ƒ»∆««
˙M„˜ „Bk ˙„l‰‰ ÌBÈ«À∆∆¿¿À«
‰ÂÓ) BÓ„‡«¿
BÓ‡Óa [Ô„Ú B˙ÓLƒ¿»≈∆¿«¬»
‰Ê ÏÈ˙n‰ eacƒ««¿ƒ∆
זה בפסוק הפותח [=במאמרו

נאמר זקן"], ≈¿ÈÏƒ("ואברהם
„Ó˙) ‰L ‰‡Ó≈»»»
„Â eBc ‰ÎL∆»»≈¿ƒ¿«
‰B‡Ï ‰Ê Ó‡Ó2 «¬»∆»«¬»

תשמ"ג) È‡c˙‡(-בשנת [¿ƒ»
a‰[=מובא] L„Óaשם ¿ƒ¿»«»

שברכו הברכה מהו מבאר

‡Ó:3'בכל' ÈÂÏ ≈ƒ»«
eÈÈ‰ ,BÈa BÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿

Ca[=פירוש] ‰L ‰Ê„¿∆∆≈«
‡e‰ Ïka Ì‰‡ ˙‡∆«¿»»«…
.BÈa BÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿

‰Êa ‰L˜Óeבמאמרe‰Ó , «¿∆»∆«
Ck Ïk ‰ÏB„b ‰Îa‰«¿»»¿»»»
‰˙L ,Ì‰‡ ÈaÏ¿«≈«¿»»∆ƒ¿«»
„ÓÚÂ ˙BBÈ ‰Úa«¬»»ƒ¿¿»«

ÌlÎa4‰Îa‰ e‰Óe , ¿À»««¿»»
‰‰Â BÈa BÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ≈
˙‡ Ca ‰Â Ó‡L ÈÏƒ¿≈∆∆¡««≈«∆

,Ïka Ì‰‡,'בכל' שפירוש «¿»»«…
ÌÈc˜Ó ,BÈa BÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
‡a Ô˜Ê Ì‰‡Â ,e˙k‰«»¿«¿»»»≈»
„L ÔÂÈÎÂ ,ÌÈÓia«»ƒ¿≈»∆≈∆
„ Ôk Ìb ‡e‰ ‰Bza«»«≈≈∆

caL ‰‡B‰‰a5שאנו ¿«»»∆«»»
ה' בעבודת הוראה מזה נלמד

È„Îcאצלינו ,ÔeÓ È‰ ,¬≈»ƒ¿≈
˙‡ Ca ‰Â ˙BÈ‰Ïƒ¿«≈«∆
BÈÏL‰L ,Ïka Ì‰‡«¿»»«…∆ƒ¿ƒ

.ÌÈÓia ‡a Ô˜Ê Ì‰‡c ÔÈÚ‰ ‰Ê ÈÏ ˙BÈ‰Ï CÈ ,BÈa¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿≈∆»ƒ¿»¿«¿»»»≈»«»ƒ
Ó‡n‰ Ìeia eÈÈ‰ Ó‡n‰a ‰Êa ‡Óe5Ûeb Èk , ¿»≈»∆¿««¬»«¿¿ƒ««¬»ƒ

ÂÈlL Ó‡n‰Ï CLÓ‰) CLÓ‰‰Ó ˜Ï ‡e‰ Ó‡n‰««¬»≈∆≈«∆¿≈∆¿≈¿««¬»∆¿»»
ÂÈ‡lL Ó‡n‰Ï ‰Óc˜‰Âאחיד בתוכן עוסקת המאמרים [=סדרת ¿«¿»»¿««¬»∆¿«¬»

הפיסקה)] בסוף להלן ‰ÈLw‡(ראה ˙‡ ˙Ó Ó‡n‰ Ìeia ˜Â ,¿«¿ƒ««¬»¿»≈∆«À¿»
CLÓM ÌÈ z‰ ‡e‰ ÔBÈ‰ ÔÈÚc ,[Ó‡n‰ ˙Ï˙‰aL∆¿«¿»«««¬»¿ƒ¿««ƒ»∆¿≈»ƒ∆ƒ¿»

e‰z‰ ÌÏBÚÓהוא הנסיון - ≈»«…
פנים', 'הסתר של מצב

לאדם הבאים שהנסיונות

האלוקית הקדושה על מסתירים

לקיים יכול שאינו לו שנדמה (עד

מסותרת בזה גם אך ה'), רצון

כוח הנותנת אלוקית חיות

לקיים לאדם להפריע בניסיון

בעולם מקורה זו וחיות המצוות,

עולם לעולמנו, (שקדם התוהו

נפלה התהו ומעולם התיקון),

בנסיון שנתלבשה עד מטה מטה

ÏÎaזה „ÓÚL Ì‰‡Â ,¿«¿»»∆»«¿»
˙‡ aL ‡e‰ ˙BBÈ‰«ƒ¿∆≈≈∆
‡‡ ‡‰Â ˙BÏw‰«¿ƒ¿«ƒ¿»«¬»
הטומאה] כוחות האחר. [=צד

ÈÂ‰ B‡ ÏÚ ÌÈÈznL∆«¿ƒƒ«¬»»
B˙M„˜eשעומדים עלֿידי - ¿À»

ה'קליפה' על ומתגברים בנסיון,

והחיות האור על המסתירה

והחיות האור מוציאים האלוקית,

הגילוי אל מההעלם ,האלוקית
Âבכל עמד אברהם ¿כאשר

È‰iL‰הנסיונות CÈLÓ‰ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆
e‰ÊÂ ,‰hÓÏ ˙e˜Ï‡ Èelbƒ¡…¿«»¿∆

Mבכל עמד שאברהם ∆לאחר
BÈÏL‰Lהנסיונות BÎa≈¿∆ƒ¿ƒ

CÈ ‡lL ,BÈ ÏÚ«ƒ¿∆…ƒ¿»≈
i‰ ÌÚ „BÚ Ìl‰Ï¿ƒ»≈ƒ«≈∆
Èk ‡‡ ‡Â Ú‰»«¿ƒ¿»«¬»ƒ
C„a ‡ÏÈnÓ ea˙È Ì‡ƒƒ¿»¿ƒ≈»¿∆∆

‰eÓהקדושה ניצוצות - ¿»
לקדושה יימשכו ברע המוסתרים

במלחמה צורך ללא .מאליהם
ÌÏBÚc ‰„BÚaL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«¬»¿»
ÌÏBÚ ˙‡ Ôw˙n‰) Ôewz‰«ƒ«¿«≈∆»

e‰z‰'התיקון עולם ב'עבודת - «…
(שנפלו הקדושה ניצוצות את ולגלות ה'קליפה' על להתגבר העבודה שהיא

גשמיים בעניינים המוסתרים התוהו) ÌÈaÏL,מעולם  ‰Êa LÈ ,≈»∆¿«ƒ
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ו        

ׁשל ּבאפן העבֹודה היא ּבתחּלה ׁשלּבים, ב' ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָֹּבזה
ּדאתהּפכא, העבֹודה ּבאה ּכ ואחר ּבלבד, ְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָאתּכפיא
ּביצרֹו, ׁשהׁשליטֹו ענין ׁשּזהּו לטֹוב, הרע את ּגם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּמהּפ
הּקׁשר ּכן ּגם ׁשּזהּו לֹומר ויׁש ּדאתהּפכא. ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהעבֹודה

הּמאמר ּבגּוף לכאֹורה6להּמבאר הּוא ׁשההמׁש [והגם ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
עצמֹו. ּבפני ענין הם והּסּיּום וההתחלה עצמֹו, ּבפני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָענין

רּבֹותינּו7וכּנֹודע ידי על הּדרּוׁשים ּכתיבת מאפן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹ
ּבלי ההמׁש ּכל את ּכֹותבים היּו ׁשּבתחּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָנׂשיאינּו,
הראׁשֹון), הּמאמר מהתחלת (חּוץ וסּיּומים ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָהתחלֹות
אֹו (ּבחדׁשים לּה וסמּו האמירה ּבׁשעת ּכ ְְְֲֳִִִֶַַַָָָָָָואחר
התחלֹות הֹוסיפּו (ההמׁש ּכתיבת ׁשּלאחר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָּבּׁשנים
ּכתב ּבגּוף ּׁשרֹואים מּמה ּכדמּוכח להּמאמרים, ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָוסּיּומים
ׁשּיכּות ׁשּיׁש מּובן, זה ּבכל ּדרּוׁשים. ּבכּמה קדׁשם ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָיד
הּמאמר], ּגּוף ׁשל להּתכן וסּיּום ההתחלה ּבין ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹוקׁשר
[וכּמבאר הּמלכּות והמׁשכת עלּית ענין את מבאר ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹׁשּבֹו
לדֹורֹות ּפרסּום ׁשּזהּו ּכּנ"ל, נדּפס ּוכבר ּבארּכה, ],8ׁשם ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֻ

ּדגמת היא ּבאחֹור) אחֹור (ּבבחינת הּמלכּות עלּית ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָֻּדענין
(ּבבחינת הּמלכּות המׁשכת וענין ּדאתּכפיא, ְְְְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָהעבֹודה

ּדאתהּפכא. העבֹודה ּדגמת היא ּבפנים) ְְְְְֲִִִִַַָָָָָֻּפנים

ÔÈ‰Ïeּבבאּור זה ענין מצינּו הּנה יֹותר, ּבבאּור הענין ¿»ƒְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָ
צדק הּצמח אדמֹו"ר קדּׁשת ּכבֹוד ּבּמאמר ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַֻיֹותר

ּכן ּגם ּדֹורנּו לאחרֹונה[ׁשּזכה ונדּפס ׁשם9, ׁשּמקׁשה ,[ ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנתנּסה אחר והרבּותא הּׁשבח מהּו הּנ"ל, קׁשיא ּכן ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֻּגם
ׁשּלׁשֹון [ּומּזה ּביצרֹו ׁשהׁשליטֹו מה נסיֹונֹות, ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַּבעׂשר
ּדֹומה תרמ"ד ׁשּבׁשנת זה הּמתחיל ּבדּבּור ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהּׁשאלה
ׁשהתחלת לֹומר, מקֹום יׁש צדק, הּצמח ּבמאמר ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָללׁשֹונּה
הּצמח מאמר על מיּסד תרמ"ד, ּדׁשנת הּמאמר ְְְֲֲִִֶַַַַַַַַָָֻוסּיּום
ענין הּוא ּביצרֹו הׁשליטֹו ּדענין ּבזה, ּומבאר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָצדק].
ּוממׁשי מעֹורר זה ידי ׁשעל לנהֹורא, חׁשּוכא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָאתהּפכא
ּתעׂשה לא מצֹות מעלת ּוכדגמת ּביֹותר, נעלה אֹור ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַֹֻּגּלּוי
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‡ÈÙk˙‡ ÏL ÔÙ‡a ‰„BÚ‰ ‡È‰ ‰Á˙a[הרע Ïa„,[=כפיית ƒ¿ƒ»ƒ»¬»¿…∆∆ƒ¿«¿»ƒ¿«

‡Î‰˙‡c ‰„BÚ‰ ‰‡a k Á‡Â[לטוב הרע ,[=הפיכת ¿««»»»»¬»¿ƒ¿«¿»
ÔÈÚ e‰L ,BÏ Ú‰ ˙‡ Ìb ‰nL:"בכל אברהם את "ברך ∆¿«≈«∆»«¿∆∆ƒ¿»

Ìb e‰L ÓBÏ LÈÂ ‡Î‰˙‡c ‰„BÚ‰ ,BˆÈa BÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¬»¿ƒ¿«¿»¿≈«∆∆«
L‰ Ôkוסיום תחילת בין ≈«∆∆

e‚aהמאמר ‡n‰Ï¿«¿…»¿
Ó‡n‰6Ì‚‰Â] ««¬»«¬«

‰B‡ÎÏ ‡e‰ LÓ‰‰L∆«∆¿≈ƒ¿»
,BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÚƒ¿»ƒ¿≈«¿
Ì‰ Ìeiq‰Â ‰ÏÁ˙‰‰Â¿««¿»»¿«ƒ≈
BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÚƒ¿»ƒ¿≈«¿

Ú„BpÎÂ7˙È˙k ÔÙ‡Ó ¿«»≈…∆¿ƒ«
ÌÈLec‰מאמרי=] «¿ƒ
eÈ˙Baהחסידות] È„È ÏÚ«¿≈«≈

eÈ‰ ‰Á˙aL ,eÈ‡ÈN¿ƒ≈∆ƒ¿ƒ»»
LÓ‰‰ Ïk ˙‡ ÌÈ˙Bk¿ƒ∆»«∆¿≈
ÌÈÓeiÒÂ ˙BÏÁ˙‰ ÈÏa¿ƒ«¿»¿ƒƒ
Ó‡n‰ ˙ÏÁ˙‰Ó eÁ≈«¿»«««¬»
k Á‡Â ,(ÔBL‡‰»ƒ¿««»
eÓÒÂ ‰ÈÓ‡‰ ˙ÚLaƒ¿«»¬ƒ»¿»
ÌÈa B‡ ÌÈL„Áa Ï»∆√»ƒ«»ƒ
(LÓ‰‰ ˙È˙k Á‡L∆¿««¿ƒ««∆¿≈
˙BÏÁ˙‰ eÙÈÒB‰ƒ«¿»
,ÌÈÓ‡n‰Ï ÌÈÓeiÒÂ¿ƒƒ¿««¬»ƒ
ÌÈ‡B ‰nÓ ÁÎeÓ„kƒ¿»ƒ«∆ƒ
ÌL„˜ „È ˙k e‚a¿¿«»»¿»

ÌÈLec ‰nÎaשתחילת ¿«»¿ƒ
בצד כתובים המאמר וסיום

עצמו, בפני בקובץ או המאמר,

ÔeÓ,וכיו"ב ‰Ê ÏÎa ¿»∆»
ÔÈa L˜Â ˙eÎÈiL LiL∆≈«»¿∆∆≈
ÔÎz‰Ï ÌeiÒÂ ‰ÏÁ˙‰‰««¿»»¿ƒ¿«…∆
BaL ,[Ó‡n‰ eb ÏL∆««¬»∆
˙iÏÚ ÔÈÚ ˙‡ ‡Ó¿»≈∆ƒ¿«¬ƒ«
˙eÎÏn‰ ˙ÎLÓ‰Â¿«¿»«««¿
,‰k‡a ÌL ‡nÎÂ]¿«¿…»»«¬À»
e‰L ,Ï"pk Ò„ Îe¿»ƒ¿«««∆∆

˙BB„Ï ÌeÒ8אדמו"ר) ƒ¿¿
כאשר אמר: צדק' ה'צמח בעל

אשר לדעת צריך מדבר יהודי

ברבים, הוא בדבור הבאה מילה

כל לפני הוא שבכתב מילה

הוא שבדפוס ומילה העולם,

אם - דבריו וסיים דורות, לדורי

רז"ל אמרו באמת החכמים על

ובפרט בינונים בדבריכם, היזהרו

להיזהר) צריכים ודאי מבאר:],כו' המאמר ‰eÎÏn˙ובגוף ˙iÏÚ ÔÈÚc¿ƒ¿«¬ƒ«««¿
שפע לקבל עולה המלכות ספירת מציאותהכאשר מצמצמת מלמעלה,

צריך מרבו, חכמה לקבל הרוצה תלמיד (בדוגמת לקבל' 'כלי שתהי' עלֿמנת

מהרב) השפע בקבלת ולהתרכז העצמיים תכונותיו ‡BÁלבטל ˙ÈÁaƒ¿ƒ«»
BÁ‡aבספירת זה [מצב ¿»

כיון 'אחור', נקרא המלכות

והאור בתכלית מצומצמת שהיא

בה] מאיר Ó‚c˙אינו ‡È‰ (ƒÀ¿«
,‡ÈÙk˙‡c ‰„BÚ‰»¬»¿ƒ¿«¿»
˙eÎÏn‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»«¿»«««¿
ההשפעה שנמשכה לאחר

ויורדת המלכות, בספירת

להשפיע עלֿמנת ממקומה

תחתונים, לעולמות ולהאיר

ÌÈÙa ÌÈ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«»ƒ¿»ƒ
והשפע האור מאיר [במלכות

Ó‚c˙הפנימי] ‡È‰ (ƒÀ¿«
‡Î‰˙‡c ‰„BÚ‰»¬»¿ƒ¿«¿»

e‡a ÔÈÚ‰ ÔÈ‰Ïe¿»ƒ»ƒ¿»¿≈
‰Ê ÔÈÚ eÈˆÓ ‰p‰ ,˙BÈ≈ƒ≈»ƒƒ¿»∆
Ó‡na ˙BÈ e‡a¿≈≈¿«¬«
"BÓ„‡ ˙„˜ „Bk¿¿À««¿
eBc ‰ÎL] ˜„ˆ ÁÓ‰«∆«∆∆∆»»≈
‰BÁ‡Ï Ò„Â ,Ôk Ìb9 «≈¿ƒ¿«»«¬»

תשמ"ג) L˜nL‰(ֿבשנת ,[∆«¿∆
,Ï"p‰ ‡ÈL˜ Ôk Ìb ÌL»«≈À¿»««
‡˙e‰Â Á‰ e‰Ó««∆«¿»¿»

החידוש] »»‡Á[=הגדולה,
‰q˙pLע"ה אבינו אברהם ∆ƒ¿«»

‰Ó ,˙BBÈÒ NÚa¿∆∆ƒ¿«
‰Óe] BˆÈa BÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆
ea„a ‰Ï‡‰ ÔBLL∆¿«¿≈»¿ƒ
˙LaL ‰Ê ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ∆∆ƒ¿«
BLÏÏ ‰ÓBc „"Ó˙»ƒ¿»
LÈ ,˜„ˆ ÁÓ‰ Ó‡Óa¿«¬««∆«∆∆≈
˙ÏÁ˙‰L ,ÓBÏ ÌB˜Ó»«∆«¿»«
˙Lc Ó‡n‰ ÌeiÒÂ¿ƒ««¬»ƒ¿«
Ó‡Ó ÏÚ „qÈÓ ,„"Ó˙¿À»««¬«
‡Óe [˜„ˆ ÁÓ‰«∆«∆∆¿»≈
BÈÏL‰ ÔÈÚc ,‰Êa»∆¿ƒ¿«ƒ¿ƒ
‡Î‰˙‡ ÔÈÚ ‡e‰ BˆÈa¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿»

‡B‰Ï ‡ÎeLÁהפיכת=] ¬»ƒ¿»
לאור] Ê‰החושך È„È ÏÚL ,∆«¿≈∆

B‡ Èeb ÈLÓÓe BÚÓ¿≈«¿ƒƒ
˙Ó‚„Îe ,˙BÈa ‰ÏÚ«¬∆¿≈¿À¿«
‰NÚz ‡Ï ˙BˆÓ ˙ÏÚÓ«¬«ƒ¿…«¬∆
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ּבתחּלתֹו ּתֹורה ּבלּקּוטי ּבארּכה ּדמבאר עׂשה, מצֹות ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹֻעל
ּפקּודי ּדׁשם10(ּפרׁשת ו"ה ּבבחינת ׁשרׁשן עׂשה ּדמצֹות ( ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָ

הוי'. ּדׁשם י"ה ּבבחינת ׁשרׁשן ּתעׂשה לא ּומצֹות ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹהוי',
הּוא ּתעׂשה לא מצֹות קּיּום הרי ּבעֹולם ׁשּלמּטה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹוהּגם
ּולפי ּתעׂשה, ואל ׁשב מעׂשּיה, ּומניעה ׁשלילה ידי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָעל
למעלה ׁשהם לֹומר אפׁשר אי ּבאּור ּדֹורׁש לכאֹורה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָזה
(ּכּמבאר הּנֹותנת היא א עׂשה, ּדמצות ועׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמּקּום
אי לכן יֹותר, ּגבֹוּה ׁשּׁשרׁשן ּדמּׁשּום ּתֹורה), ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָּבלּקּוטי
ידי על ידן על הּנמׁש האֹור אל ּכלי לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָאפׁשר
ענין ּדר ועל ׁשלילה, ידי על ּדוקא ונמׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָעׂשּיה,
מּבידיעת למעלה מּׂשיגים ידּה ׁשעל הּׁשלילה ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָָידיעת

ּדאתהּפכא,11החּיּוב העבֹודה ּכן ּגם הּוא זה ּדר ועל . ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּביֹותר. נעלה אֹור ּגּלּוי נמׁש ידּה ְְֲִִֵֶֶַַָָָׁשעל

e‰ÊÂׁשּזהּו ּביצרֹו, ׁשהׁשליטֹו ּבּכל אברהם את ּבר וה' ¿∆ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
הן ּבּימים ּדבא ּבּימים, ּדבא הּׁשבח אחר ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשבח

ּבּזהר וכדאיתא עׂשה, ּב12הּמצֹות היּוהּפרּוׁש ׁשּימיו זה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
יֹום ׁשּבכל היינּו חדא, יֹומא חסרא ּדלא ׁשלמים, ְְְְְֳִִֵֶַָָָָָָֹימים
ּדכל הּמצֹות, וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד עבֹודתֹו עבד ְְְְֲִִִַַַָָָָָויֹום

עבידּתי' עביד ויֹומא אברהם13יֹומא את ּבר וה' וענין . ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
לא מצֹות מעלת ּכמֹו הּוא ּביצרֹו, ׁשהׁשליטֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַֹֹּבּכל,

עׂשה. מצֹות על ְֲֲִֵֶַַּתעׂשה

˙eieּבא זקן ואברהם ּדענין לֹומר, יׁש יֹותר ƒ¿»ƒְְְְִֵֵֵַַַָָָָ
על והן עׂשה מצוֹות על הן קאי ְְֲִִִֵֵֵַַַָָּבּימים
ּכּלּה הּתֹורה את אבינּו אברהם ּדקּים ּתעׂשה, לא ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻמצוֹות

נּתנה ׁשּלא זה14עד ּכל אבל ּתעׂשה, לא מצוֹות ּכֹולל , ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ּבקרּבי חלל ּדולּבי ּבאפן הרע15היה יצר לֹו ׁשאין ,16, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

הארץ מן רעה חּיה והׁשּבּתי ּבענין הא' ּפרּוׁש ,17ּבדגמת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
העֹולם מן ּבא18מעבירם ּכ ואחר לגמרי. ׁשּיבּטלּו , ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֻ
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ז    

ּבתחּלתֹו ּתֹורה ּבלּקּוטי ּבארּכה ּדמבאר עׂשה, מצֹות ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹֻעל
ּפקּודי ּדׁשם10(ּפרׁשת ו"ה ּבבחינת ׁשרׁשן עׂשה ּדמצֹות ( ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָ

הוי'. ּדׁשם י"ה ּבבחינת ׁשרׁשן ּתעׂשה לא ּומצֹות ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹהוי',
הּוא ּתעׂשה לא מצֹות קּיּום הרי ּבעֹולם ׁשּלמּטה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹוהּגם
ּולפי ּתעׂשה, ואל ׁשב מעׂשּיה, ּומניעה ׁשלילה ידי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָעל
למעלה ׁשהם לֹומר אפׁשר אי ּבאּור ּדֹורׁש לכאֹורה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָזה
(ּכּמבאר הּנֹותנת היא א עׂשה, ּדמצות ועׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמּקּום
אי לכן יֹותר, ּגבֹוּה ׁשּׁשרׁשן ּדמּׁשּום ּתֹורה), ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָּבלּקּוטי
ידי על ידן על הּנמׁש האֹור אל ּכלי לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָאפׁשר
ענין ּדר ועל ׁשלילה, ידי על ּדוקא ונמׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָעׂשּיה,
מּבידיעת למעלה מּׂשיגים ידּה ׁשעל הּׁשלילה ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָָידיעת

ּדאתהּפכא,11החּיּוב העבֹודה ּכן ּגם הּוא זה ּדר ועל . ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּביֹותר. נעלה אֹור ּגּלּוי נמׁש ידּה ְְֲִִֵֶֶַַָָָׁשעל

e‰ÊÂׁשּזהּו ּביצרֹו, ׁשהׁשליטֹו ּבּכל אברהם את ּבר וה' ¿∆ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
הן ּבּימים ּדבא ּבּימים, ּדבא הּׁשבח אחר ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשבח

ּבּזהר וכדאיתא עׂשה, ּב12הּמצֹות היּוהּפרּוׁש ׁשּימיו זה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
יֹום ׁשּבכל היינּו חדא, יֹומא חסרא ּדלא ׁשלמים, ְְְְְֳִִֵֶַָָָָָָֹימים
ּדכל הּמצֹות, וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד עבֹודתֹו עבד ְְְְֲִִִַַַָָָָָויֹום

עבידּתי' עביד ויֹומא אברהם13יֹומא את ּבר וה' וענין . ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
לא מצֹות מעלת ּכמֹו הּוא ּביצרֹו, ׁשהׁשליטֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַֹֹּבּכל,

עׂשה. מצֹות על ְֲֲִֵֶַַּתעׂשה

˙eieּבא זקן ואברהם ּדענין לֹומר, יׁש יֹותר ƒ¿»ƒְְְְִֵֵֵַַַָָָָ
על והן עׂשה מצוֹות על הן קאי ְְֲִִִֵֵֵַַַָָּבּימים
ּכּלּה הּתֹורה את אבינּו אברהם ּדקּים ּתעׂשה, לא ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻמצוֹות

נּתנה ׁשּלא זה14עד ּכל אבל ּתעׂשה, לא מצוֹות ּכֹולל , ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ּבקרּבי חלל ּדולּבי ּבאפן הרע15היה יצר לֹו ׁשאין ,16, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

הארץ מן רעה חּיה והׁשּבּתי ּבענין הא' ּפרּוׁש ,17ּבדגמת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
העֹולם מן ּבא18מעבירם ּכ ואחר לגמרי. ׁשּיבּטלּו , ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֻ
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ח        

ׁשהׁשליטֹו ּבּכל, אברהם את ּבר וה' יֹותר נעלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלענין
ּתחּלה ּגּופא, ּבהּיצר עבֹודתֹו ׁשעֹובד מה והּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּביצרֹו,
ּדאתהּפכא, העבֹודה ּגם ּכ ואחר ּדאתּכפיא, ְְְְְְְֲֲִִַַַַַָָָָָָָהעבֹודה
ּׁשּנאמר מה ּכן ּגם וזהּו לטֹוב. הרע הּיצר את 19ׁשּמהּפ ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

רז"ל ואמרּו מאד טֹוב מאד20והּנה טֹוב, יצר זה טֹוב ְְְְְִֵֵֶֶַַָֹֹ
טֹוב הּוא הרע ׁשּיצר הּוא אי ּדלכאֹורה הרע, יצר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָזה
ּדכאׁשר ׁשם) הּתֹורה ּבאֹור (ּכּמבאר הּוא הענין א ְְְְְֲִֶַַַַָָָָָֹֹמאד.
מאד טֹוב נעׂשה אז לטֹוב, הרע הּיצר את ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹמהּפכים
הּיצר ׁשל הּׁשלמּות זה הרי לטֹוב ׁשהפיכתֹו מּזֹו, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ[ויתירה

ּבּזהר וכדאיתא ּגּופא, ּבּתניא,21הרע הּמׁשל22ּומּובא , ְְְִִַַַַַַָָָָָָָֹ
רֹוצה אינֹו עצמֹו הרע ׁשהּיצר – ׁשּתכנֹו ּבזה, ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּידּוע
ּבענין הּב' ּפרּוׁש ּבדגמת לנּסֹות], רק ּובא לֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָֻׁשּיׁשמעּו
יּזיקּו ׁשּלא מׁשּביתן הארץ, מן רעה חּיה ,18והׁשּבּתי ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹ

ׁשעבֹודתֹו אברהם, ּדעבֹודת החּדּוׁש וזהּו ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָאתהּפכא.
יצר לֹו ׁשאין ּבקרּבי חלל ּדולּבי ּבאפן רק לא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהיתה

לפני נאמן לבבֹו את ּדמצאת ּגם אּלא ואיתא23הרע, , ְְְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
הּוא24ּבירּוׁשלמי ּבי"ת'ין, ּבׁשני לבבֹו ּׁשּנאמר ּדמה , ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָ

לטֹוב. ׁשּלֹו הרע הּיצר את ׁשעׂשה ְִֵֶֶֶֶַַָָָמּׁשּום

e‰ÊÂהּנסיֹונֹות על ּביצרֹו הׁשליטֹו ּדענין החּדּוׁש ּכן ּגם ¿∆ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַ
העבֹודה ּכי ּבכּלם. ועמד אבינּו אברהם ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֻׁשּנתנּסה
ּדענין וההסּתר. ההעלם הסרת אּלא אינֹו הּנּסיֹון ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּדענין
ּבכלל ׁשהעֹולם לזה ּדנֹוסף והסּתר, העלם הּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהּנּסיֹון

והסּתר העלם מּלׁשֹון וההסּתר25הּוא ּבההעלם הּנה , ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַ
מציאּותֹו ּׁשּכל מה מיחד, חּדּוׁש יׁשנֹו הּנּסיֹון ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֻׁשּבענין
ּבֹו אין זה ּומּלבד והסּתר, העלם ׁשל מציאּות אּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָאינֹו

מקֹומֹות ּבכּמה (ּכּמבאר אמּתית מציאּות וכּנֹודע26ּכל .( ְְְְְֲִִִַַַָָָָֹ
עצמֹו, אבינּו ּדאברהם העקדה ּבנסיֹון ּבזה ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻהּדגמא

אלי אמר אׁשר ההרים אחד (אל העקדה אל הל ועׂשה27ּכאׁשר הּׂשטן ּבא ( ְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשאברהם ידי ועל כּו' ההליכה אפׁשרּות את מאברהם למנע ּכדי לנהר ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעצמֹו
אמּתית מציאּות אינֹו ׁשהּנהר למפרע נתּגּלה הּנהר לתֹו וקפץ ּבּנּסיֹון ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָעמד

א28ּכלל ּבא ולא ּדכאׁשר, נּסיֹון, ּבכל הּוא וכן כּו'. ּולנּסֹות ּולהסּתיר להעלים ּלא ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
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לא.)19 א, ז.)20בראשית פ"ט, א.)21ב"ר קסג, ח.)23ספ"ט.)22ח"ב ט, בסופה.)24נחמי' ברכות

א.)25 מ, שלח ובכ"מ.)26לקו"ת ואילך. קז ע' פר"ת סה"מ ב.)27ראה כב, תנחומא)28וירא ראה

כב. וירא

    
העולם"] מן ˙BÈ"משביתן ‰ÏÚ ÔÈÚÏ ‡a k ‡Â כהמשך. ¿««»»¿ƒ¿»«¬∆≈

Ó‰הפסוק: ‡e‰Â ,BˆÈa BÈÏL‰L ,Ïka Ì‰‡ ˙‡ a ‰Â«≈«∆«¿»»«…∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿«
‡eb ˆi‰a B˙„BÚ „BÚL[עצמו=]‰„BÚ‰ ‰lz , ∆≈¬»¿«≈∆»¿ƒ»»¬»

˙‡ t‰nL ,‡Ît‰˙‡c ‰„BÚ‰ Ìb k ‡Â ,‡Èk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿««»«»¬»¿ƒ¿«¿»∆¿«≈∆
e‰ÊÂ .BÏ Ú‰ ˆi‰«≈∆»«¿¿∆

Ó‡p ‰Ó Ôk Ìb19וירא : «≈«∆∆¡«
עשה אשר כל את אלוקים

eÓ‡Â „‡Ó B ‰p‰Â¿ƒ≈¿…¿»¿
ÏÊ20,B ˆÈ ‰Ê B ««∆≈∆

,Ú‰ ˆÈ ‰Ê „‡Ó¿…∆≈∆»«
ˆiL ‡e‰ È‡ ‰B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈∆≈∆
‡ „‡Ó B ‡e‰ Ú‰»«¿…«
B‡a ‡nk ‡e‰ ÔÈÚ‰»ƒ¿»«¿…»¿
L‡Îc (ÌL ‰Bz‰«»»¿«¬∆
Ú‰ ˆi‰ ˙‡ ÌÈÎt‰Ó¿«¿ƒ∆«≈∆»«
B ‰Ú Ê‡ ,BÏ¿»«¬∆

„‡Óהיצר את הופכים כאשר - ¿…
ההתלהבות כוח הרי לטוב הרע

טוב לעניני מופנה הרע היצר של

מאד", "טוב הוא ואז וקדושה,

חזק תאווה כוח הרע שליצר כיון

(בדומה הטוב ליצר מאשר יותר

מהאדם) רב שכוחה לבהמה

B˙ÎÈ‰L ,BfÓ ‰È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆¬ƒ»
˙eÓÏ‰ ‰Ê È‰ BÏ¿¬≈∆«¿≈

הכוונה, ‰ˆiמילוי ÏL∆«≈∆
‡˙È‡„ÎÂ ,‡eb Ú‰»«»¿ƒ¿ƒ»

‰fa21‡Èza ‡eÓe ,22, «…«»««¿»
,‰Êa Úe„i‰ ÏLn‰«»»«»«»∆
Ú‰ ˆi‰L  BÎzL∆»¿∆«≈∆»«
‰ˆB BÈ‡ BÓˆÚ«¿≈∆
˜ ‡e BÏ eÚÓLiL∆ƒ¿¿»«
Let ˙Ó„a ,˙BqÏ¿«¿À¿«≈
‰i ÈzaL‰Â ÔÈÚa a‰«¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ«»

Ô˙ÈaLÓ ,‡‰ ÔÓ ‰Ú»»ƒ»»∆«¿ƒ»
e˜ÈfÈ ‡lL18של מציאותן - ∆…«ƒ

שלא באופן תהיה הרעות החיות

e‰ÊÂיזיקו .‡Ît‰˙‡ ,ƒ¿«¿»¿∆
,Ì‰‡ ˙„BÚc Lec‰«ƒ«¬««¿»»
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ׁשהּוא הּנּסיֹון עם להתחּׁשב לא ּבתקף מחליט ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהאדם
הּוא זה ׁשּכל מתּבּטל. הּוא הרי ּבעלמא, ּדמיֹון ׁשל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָענין

ּבקרּבי, חלל ּדולּבי העבֹודה ּבדגמת .הרע יצר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֻ
את ּבר וה' יֹותר, נעלה ענין הּקּב"ה לֹו נתן ּכ ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָואחר
עם ּגם לעבד ׁשּיּוכל ּביצרֹו, ׁשהׁשליטֹו ּבּכל, ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹֹאברהם

לבב ּבכל הרע, יצרי29הּיצר ּבׁשני ,30. ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

‰p‰Âאחד ּכל ּבעבֹודת להיֹות צרי הּנ"ל עבֹודה מעין ¿ƒ≈ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּדבא ּבאפן עבֹודתֹו להיֹות צרי ּדתחּלה ְְְְְֲִִִִֶֶָָָָָֹואחד,
הּׁשלילה להּׂשגת ּבא ּכ ואחר ׁשלימין, יֹומין ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָּבּימים,
ּדכאׁשר לֹומר, ויׁש כּו', ּביצרֹו להׁשליטֹו ּכ ואחר ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָכּו'
כּו', ׁשלימין יֹומין ּבּימים, ּדבא ּבאפן ה' עֹובד ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹמּתחּלה
להׁשליטֹו ּכ ואחר כּו', הּׁשלילה להּׂשגת ּבא ּכ ְְְְְְִִַַַַַַַַָָָָָואחר
לּגאּלה קרֹובה, הכנה ונעׂשה מביא, זה הרי כּו', ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻּביצרֹו
מן אעביר הּטמאה רּוח את להיֹות ׁשּלֹו, ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֻהּפרטית

ׁשּלֹו.31הארץ קטן ּבעֹולם , ֶֶָָָָָָ

ÏÚÂאל ּבאים ואחד, אחד ּכל ׁשל הּפרטית הּגאּלה ידי ¿«ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ׁשל הּכללית ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהּגאּלה

הּזקן אדמֹו"ר מאמר ׁשאפּלּו32וכּנֹודע ּבתּקּונים ּדאיתא ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָ
היה ּבדֹורֹו ׁשלמה ּבתׁשּובה חֹוזר אחד צּדיק היה ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָאם

הרמּב"ם ּובלׁשֹון מׁשיח, העֹוׂשה33ּבא אחד ׁשאפּלּו ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָ
זכּות לכף ּכּלֹו העֹולם וכל עצמֹו מכריע כּו' אחד ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָֻמעׂשה

ולה לֹו האמּתיתוגֹורם לּגאּלה עד והּצלה, ּתׁשּועה ם ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֻ
ּולעתיד ּגדֹולם. ועד למקטּנם יׂשראל עם ּבכל ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָוהּׁשלמה

ּכּמבאר ּביצרֹו, הׁשליטֹו ענין יהיה זאב34לבא וגר ּבענין ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ
ּבם נֹוהג קטן ונער ענין35גֹו' ּגם יהיה ׁשאז זאת, ועֹוד . ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו קטן, ונער ּבעּלּוי, יעקב36הּקטנּות יקּום מי ְְְְֲִִֶַַַַַָָָֹֹ
עּקר מעׂשה יהיה ּדאז הּוא, קטן [הּמבאר37ּכי והּלבנה הּמלכּות מעלת ּגם ויהיה , ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשם], תרמ"ד החּמה38ּבהמׁש ואֹור החּמה ּכאֹור הּלבנה אֹור והיה ְְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּגבר ּתסֹובב ּונקבה הּימים, ׁשבעת ּכאֹור ּובני39ׁשבעתים יׂשראל ּכנסת מעלת , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּגלּות, ּבזמן ּתהיה לזה וההתחלה עז. ּוביתר ׂשאת ּביתר 40יׂשראל, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
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ט    

ׁשהּוא הּנּסיֹון עם להתחּׁשב לא ּבתקף מחליט ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהאדם
הּוא זה ׁשּכל מתּבּטל. הּוא הרי ּבעלמא, ּדמיֹון ׁשל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָענין

ּבקרּבי, חלל ּדולּבי העבֹודה ּבדגמת .הרע יצר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֻ
את ּבר וה' יֹותר, נעלה ענין הּקּב"ה לֹו נתן ּכ ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָואחר
עם ּגם לעבד ׁשּיּוכל ּביצרֹו, ׁשהׁשליטֹו ּבּכל, ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹֹאברהם

לבב ּבכל הרע, יצרי29הּיצר ּבׁשני ,30. ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

‰p‰Âאחד ּכל ּבעבֹודת להיֹות צרי הּנ"ל עבֹודה מעין ¿ƒ≈ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּדבא ּבאפן עבֹודתֹו להיֹות צרי ּדתחּלה ְְְְְֲִִִִֶֶָָָָָֹואחד,
הּׁשלילה להּׂשגת ּבא ּכ ואחר ׁשלימין, יֹומין ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָּבּימים,
ּדכאׁשר לֹומר, ויׁש כּו', ּביצרֹו להׁשליטֹו ּכ ואחר ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָכּו'
כּו', ׁשלימין יֹומין ּבּימים, ּדבא ּבאפן ה' עֹובד ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹמּתחּלה
להׁשליטֹו ּכ ואחר כּו', הּׁשלילה להּׂשגת ּבא ּכ ְְְְְְִִַַַַַַַַָָָָָואחר
לּגאּלה קרֹובה, הכנה ונעׂשה מביא, זה הרי כּו', ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻּביצרֹו
מן אעביר הּטמאה רּוח את להיֹות ׁשּלֹו, ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֻהּפרטית

ׁשּלֹו.31הארץ קטן ּבעֹולם , ֶֶָָָָָָ

ÏÚÂאל ּבאים ואחד, אחד ּכל ׁשל הּפרטית הּגאּלה ידי ¿«ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ׁשל הּכללית ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהּגאּלה

הּזקן אדמֹו"ר מאמר ׁשאפּלּו32וכּנֹודע ּבתּקּונים ּדאיתא ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָ
היה ּבדֹורֹו ׁשלמה ּבתׁשּובה חֹוזר אחד צּדיק היה ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָאם

הרמּב"ם ּובלׁשֹון מׁשיח, העֹוׂשה33ּבא אחד ׁשאפּלּו ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָ
זכּות לכף ּכּלֹו העֹולם וכל עצמֹו מכריע כּו' אחד ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָֻמעׂשה

ולה לֹו האמּתיתוגֹורם לּגאּלה עד והּצלה, ּתׁשּועה ם ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֻ
ּולעתיד ּגדֹולם. ועד למקטּנם יׂשראל עם ּבכל ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָוהּׁשלמה

ּכּמבאר ּביצרֹו, הׁשליטֹו ענין יהיה זאב34לבא וגר ּבענין ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ
ּבם נֹוהג קטן ונער ענין35גֹו' ּגם יהיה ׁשאז זאת, ועֹוד . ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו קטן, ונער ּבעּלּוי, יעקב36הּקטנּות יקּום מי ְְְְֲִִֶַַַַַָָָֹֹ
עּקר מעׂשה יהיה ּדאז הּוא, קטן [הּמבאר37ּכי והּלבנה הּמלכּות מעלת ּגם ויהיה , ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשם], תרמ"ד החּמה38ּבהמׁש ואֹור החּמה ּכאֹור הּלבנה אֹור והיה ְְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּגבר ּתסֹובב ּונקבה הּימים, ׁשבעת ּכאֹור ּובני39ׁשבעתים יׂשראל ּכנסת מעלת , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּגלּות, ּבזמן ּתהיה לזה וההתחלה עז. ּוביתר ׂשאת ּביתר 40יׂשראל, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
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ה.)29 ו, שם.)30ואתחנן ורש"י ב.)31ספרי יג, תג.)32זכרי' ע' הקצרים אדה"ז הל')33מאמרי

ה"ד. פ"ג וש"נ.)34תשובה ואילך. תרסה ע' לע"ל ע' צ"צ הליקוטים ספר ו.)35ראה יא, ישעי'

ב.)36 ז, ואילך.)37עמוס תרג ע' שם הלקוטים ספר - זה בכל כו.)38ראה ל, לא,)39ישעי' ירמי'

וש"נ.)40כא. .282 ע' חט"ו לקו"ש וראה דשבת. מוסף נוסח
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י        

יקּים הּגלּות ׁשל האחרֹונים ּובּימים האחרֹונים ּברגעים ׁשעֹוד זכּו, חּיים ְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻטֹועמיה
ּׁשּכתּוב ּבימינּו41מה ׁשּבמהרה ועד ,מיניקֹותי וׂשרֹותיהם אֹומני מלכים והיּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

טהֹור ּבכלי ּכמנחה יׂשראל מּבני ואחד אחד ּכל את הּקדֹוׁשה42יביאּו לארצנּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
אדנ"י מקּדׁש הּמקּדׁש, ּולבית ּבירּוׁשלים הּקדׁש ּולהר הּקדׁש עיר ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹולירּוׁשלים

ידי לבב.43ּכֹוננּו ּובטּוב ּבׂשמחה , ְְְְִֵֶָָָ

1

2

3

4

5

כג.)41 מט, כ.)42ישעי' סו, ישעי' יז.)43ראה טו, בשלח

•

    
eÎÊשבת בערב השבת ממאכלי לטעום שיש וכמובא -Ú „Ú , »∆»¿»ƒ

e   e הנקראת הגאולה (ערב »«¬ƒ«»ƒ»«¬ƒ∆«»
שבת"), שכולו e"יום  41 Î eÂ ¿««∆»¿»¿»ƒ¿«ƒ

 Â[בנייך בגדּולי יעסקו האומות ÚÂ„[=מלכי , ¿»≈∆≈ƒ«ƒִֵ¿«
e e ∆ƒ¿≈»¿»≈»ƒ
 „Â „  ∆»∆»¿∆»ƒ¿≈
Î  ƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ

42שמביאים [=כמו »
בכלי ה' לבית המנחה את ישראל

ישראל את הגוים יביאו כן טהור,

דוד)] (מצודת ומכובדות נאות ובמרכבות ונאים טהורים ≈¿»¿eבבגדים
e „ e „ Ú eÂ „«¿»¿ƒ»«ƒƒ«…∆¿««…∆ƒ»«ƒ

„ e „  , e43ee  , ¿≈«ƒ¿»ƒ¿»¿»∆¿ƒ¿»¿
≈»
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מברק כ"ק אדמו"ר שליט"א
לכנס השנתי של חסידי חב"ד באה"ק

 ב"ה, יום השלישי שהוכפל בו כי טוב,

 פ' והוי' הצליח דרכי,

ח"י מ"ח, ה'תשד"מ. ברוקלין, נ.י. 

 לכל המשתתפים בכינוס השנתי של חסידי

חב"ד, אשר בארצנו הקדושה – שליט"א

שלום רב וברכה מרובה!

יה"ר שיהא הכינוס כינוס אמתי, אחדות אמתית של כל המשתתפים בו, ועל ידם – אחדות כל 

המושפעים שלהם ועד – לאחדות כל ישראל, 

הנאה להם והנאה לעולם, אשר בשביל ישראל גוי אחד בארץ – נברא, 

ומגלגלין זכות ליום זכאי 

אור לכ"ף מרחשון, יום הולדת את כ"ק אדנ"ע, יומא קא גרים

לקבל החלטות טובות ובתוקף ובאופן שתבאונה במעשה בפועל, שהוא העיקר, 

החלטות שתכליתן בכיוון האמור – אחדות ישראל אמתית, 

ע"י הוספה עוד יותר בעבודה המשולשת: בעניני התורה, תורה אחת )הנגלה והחסידות( ומצותי' 

– אחדות ושלימות התורה, 

והוי' הצליח דרכי: שיעור החומש דיום הכנס – ויש לקשר זה לעבודת "ויעקב הלך לדרכו" המבוארת בשיחות 
רבותינו נשיאינו. 

הנאה . . לעולם: סנה' עא, סע"ב. 
בשביל . . נברא: ויק"ר לו, ד. וראה ב"ר א, ד. 



יי

הכנסת חיות ואור חסידותיים בחיי יום יום של כל העם כולו בכל מושבותיהם – אחדות ושלימות 

העם, 

ובפרט בכל הארץ, ארץ המיוחדה אשר תמיד עיני הוי' אחד בה, שהוא נתנה נחלת עולם לעם עולם, 

כולה לגבולותי' – אחדות ושלימות הארץ, 

אשר שלימות משולשת זו היא גם הדרך היחידה לשלום אמיתי ובן קיימא, 

וגדול כח וזכות הרבים והציבור, ובמיוחד כשהם מתכנסים באופן שנעשו "קהל גדול" – ל' יחיד, 

אנשים"  מאתכם  "החלצו  שלו  בקונטרס  ההולדת  יום  בעל  של   – היטב  באר   – וכהביאור 

המפורסם. 

ויה"ר שיקויים בכאו"א מהמתכנסים שליט"א שיהי' בפועל דוגמא חי' של "החלצו מאתכם" איש 

או אשה, 

פעולתו  להיות  כינוסם  ומצליח את  ומברך  ואתי  א-ל, דקדים  בעדת  )מלך(  נצב  ויקוים: אלקים 

פעולה נמשכת תכה"י, 

ובקרוב ממש יקויים היעוד: אתה )אלקים( תנחל בכל הגוים – 

בגאולה האמתית והשלימה ע"י משיח צדקנו במהרה בימינו ממש. 

בכבוד ובברכת הצלחה ולבשו"ט 

מנחם שניאורסאהן 

ארץ המיוחדה: שנבחרה מכל הארצות )מכילתא ר"פ בא( ושמיחדה במציאות אחת – דרק אחר כיבוש כולה 
אפשר להיות כיבוש עם ישראל דשאר ארצות )רמב"ם הל' תרומות פ"א ה"ג. הל' מלכים פ"ה ה"ו(. 

קהל גדול: לשון הכתוב )ירמי' לא, ז(. 
"קהל . . יחיד: וכידועה מעלת היחוד על איחוד – יחיד על אחד. 

קונטרס . . החלצו: ועייג"כ לקו"ת מטות עה"פ. 
אלקים . . א-ל: תהלים פב, א. 

דקדים ואתי: ברכות ו, א. 
אתה . . הגוים: תהלים פב בסיומו. 

אגרות קודש

              

          
       

         
        

          
            

              
  

           
          

            

           
       

       
         

            
             

       
         

            
             

  













































המשך ביאור למס' הוריות ליום שבת קודש עמ' א
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מוגה בלתי

אלינו המיוחדת והשייכות נשמתוֿעדן, מהורש"ב אדמו"ר כ"ק של הולדתו יום עם קשורה זו התוועדות
ההולדת. יום בעל של מקומו וממלא בנו הוא דורנו שנשיא מכיון -

בנוגע ועוד) ב. קג, (כתובות בגמרא שמצינו [לשון אבותיו" מקום "ממלא היותו שמלבד אףֿעלֿפי דהנה,
מקום ד"ממלא הענין ישנו לראש לכל אףֿעלֿפיֿכן, (כדלקמן), משלו נוספים ענינים אצלו ישנם בודאי לנשיא]

המיוחדת. עבודתו עלֿידי הנוספים הענינים באים מזה) (וכתוצאה ולאחריֿזה אבותיו",

:הדברים ביאור
כל ללא אבותיו" מקום ש"ממלא אלא אינו ענינו שכל פירושו אבותיו" מקום ד"ממלא שהתואר לומר אין
מישראל ואחת אחד לכל השייך ציווי בקודש, להעלות התורה ציווי היפך הוא זה ענין שהרי - בדבר הוספה
ישראל, לנשיא עד בישראל, גדול אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שבפשוטים), פשוט (אפילו
הכל". הוא ש"הנשיא כא) כא, (חוקת התורה על רש"י בפירוש כמובא דורו, אנשי לכל ונוגעת קשורה שהנהגתו

להבנתו שייך זה שענין הוכחה זו הרי - מקרא של פשוטו התורה, על בפירושו זאת מבאר שרש"י [ומכיון
וכמדובר למקרא". שנים חמש "בן המשנה: כהוראת רש"י), פירוש (עם חומש ללמוד שמתחיל קטן ילד של
לכל הנה תורה", של ל"יינה עד וכו', רמזים רש"י, שבפירוש והעמקות העילוי גודל עם שביחד פעמים כמה
לראש לכל - רש"י של שענינו היינו, לפשוטו", אלא באתי לא "אני בעצמו: רש"י שכותב הכלל ישנו לראש
ללמוד שמתחיל שנים, חמש בן לילד המובן באופן מקרא", של "פשוטו עלֿפי הכתובים פשטות את לבאר -

מקרא].

והוספה עילוי כל ללא אבותיו", מקום "ממלא רק הוא ישראל" ש"נשיא לומר שאין פשיטא הרי שכן, ומכיון
בקודש"! "מעלין התורה ציווי היפך - בדבר

יותר. נעלה באופן בקודש ומעלה מוסיף הוא הרי אבותיו", מקום "ממלא היותו שמלבד לומר בהכרח ולכן,

בסתי זה לזמןואין מזמן משתנה ודרגא) (מעלה ד"מקום" המושג כי - אבותיו" מקום ד"ממלא לתואר רה
מתעלה האדם שכאשר היינו, האדם. ופעולת לעבודת בהתאם מקומו), את ממלא שהוא קודמו, אצל (גם
מקומו את ממלא שהוא בלבד זו שלא ונמצא, מקומו, את ומרחיב מגדיל הוא הרי יותר, נעלית לדרגא בעבודתו
את ממלא הוא ועכשיו יותר, מקומו התרחב עבודתו שעלֿידי מכיון בדבר, והוספה עילוי ישנו אלא הקודם,

החדש. המקום

:ביאור ליתר
למרות - וזאת דאתמול, עבודתו באופן להסתפק יכול אינו שיהודי פירושו, בקודש" ד"מעלין הציווי
כל [שהרי למיעבד" ליה "כדבעי רע"א) סז, (כתובות ז"ל חכמינו ובלשון המתאים, באופן היתה שעבודתו

בקודש. ולהעלות להוסיף עליו אלא כשרות], בחזקת ישראל

בקודש", ד"מעלין בעבודה מיוחדת הדגשה ישנה שאצלם חכמים", "תלמידי אודות מדובר כאשר ובפרט
בעולם לא מנוחה להם אין חכמים "תלמידי שבדבר]: הרמזים [ככל ברכות מסכת בסוף ז"ל רבותינו כמאמר
השלימות, בתכלית היתה הקודמת שעבודתו למרות כלומר, חיל", אל מחיל ילכו שנאמר הבא, בעולם ולא הזה
העדר של בתנועה הוא נמצא אףֿעלֿפיֿכן, ד"חיל", באופן היא שעבודתו אומרת אמת" ש"תורת כך כדי עד
נעלה ל"חיל" זה מ"חיל" שמתעלה היינו, חיל", אל "מחיל הליכה של למצב אותו מביאה זו ותנועה המנוחה,

יותר.

לדרגא שבערך עליה לשלב, ומשלב לדרגא מדרגא ב"סולם", עליה בדוגמת אינה זו שעליה - כך כדי ועד
הליכה היינו, כלל, שבאיןֿערוך באופן - פירושה אמיתית שהליכה מקומות בכמה כמבואר אלא הקודמת,
ל"בליֿגבול" - חיל" אל "מחיל ללכת ממשיך ד"בליֿגבול", לדרגא שמגיע לאחרי וגם ל"בליֿגבול", מ"גבול"

יותר. נעלה

ולדוגמא: ב"בליֿגבול", דרגות כמה שישנם ומבין יודע חמש בן שאפילו פעמים כמה [וכמדובר
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שנמשך היינו, הגבלה, בו שאין אנושי) (שכל הפשוט בשכל מסתבר ד"מקום", המושג אודות מדברים כאשר
בדוגמת סוף, אין עד היא התפשטותו אבל נברא, הוא שהרי תחילה, לו שיש בודאי - סוף. אין עד ומתפשט
האנושי שכל ובפשטות: סוף. אין עד ומתפשט הוא הולך נברא, הוא שהרי תחילה, לו שיש שאף ה"זמן", ענין
מגדרי לגמרי שלמעלה דבר (לא הזמן בגדרי הוא זה שדבר היינו, ל"זמן", וסיום סוף שיש להשיג מסוגל אינו

ד וממהֿנפשך: אפשרי! בלתי הוא כזה דבר - הזמן ענין אצלו מסתיים מסויים ובשלב שלמעלההזמן), בר
נמשך אליו ביחס הרי הזמן, בגדר שהוא דבר אבל הזמן, לגדרי שייך אינו בריאתו מתחילת הרי - מהזמן

המקום. לענין בנוגע הוא וכן סוף. אין עד הזמן ומתפשט

בליֿגבול שישנם מובן, סוף, אין עד ומתפשט שהולך "קו", של המושג אודות מדברים כאשר - ועלֿפיֿזה
חילוק שישנו ונמצא, קוין. בליֿגבול ישנם - סוף אין עד ומתפשט הולך הוא שגם - וב"שטח" נקודות.
שבקו. הנקודות בליֿגבול מאשר יותר גדול הוא שבשטח הנקודות שבליֿגבול היינו, דנקודות, ב"בליֿגבול"

יותר]. נעלים בענינים - בזה וכיוצא

חיל", אל "מחיל הליכה של בתנועה תמיד שנמצאים חכמים", "תלמידי אודות מדובר שכאשר מובן, ומזה
בלבד, אבותיו" מקום "ממלא שהוא לומר יתכן לא - ישראל" "נשיא אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
באופן שהיא אמיתית להליכה עד חיל", אל מחיל ד"ילכו באופן היא עבודתו שהרי והוספה, עילוי ללא

לגמרי! שבאיןֿערוך

משתנה עצמו ה"מקום" שמושג לעיל כאמור אבותיו", מקום ד"ממלא לתואר בסתירה זה אין - ולאידך
"אדם לשמו, הראוי "אדם" בהיותו אשר מקומו], את ממלא שהוא קודמו, אצל [גם אדם כל אצל לרגע מרגע
לא "ממלא" שהוא ונמצא, חיל", אל "מחיל הוא הולך - לעליון" "אדמה שם על אדם", קרויין "אתם אתם",
החדש המקום כל את הוא ממלא לזה בנוסף אלא שלפניֿזה), ברגע (או אתמול שהיה כפי ה"מקום" את רק

עבודתו. עלֿידי – הקודם למקום בערך בליֿגבול של לאופן עד - שנתרחב כפי

כל את ממלא הוא כאשר גם הנה מסויימת), ודרגא (מעלה מסויים ב"מקום" נמצא יהודי כאשר כלומר:
אלא זכאין", ב"יומין רק [לא יהודי של בכחו - זה במקום נוסף דבר להוסיף אפשרות שאין כך כולו, המקום
מקומו, את להרחיב חיל"] אל "מחיל הוא הולך שאז המנוחה, העדר של בתנועה רק הוא אם ורגע, רגע בכל

החדש. המקום את למלא - ואז גבולך", את אלקיך ה' ירחיב "כי אהלך", מקום "הרחיבי הכתוב: כלשון

:לדבר דוגמא
כתיב צבי "ארץ א): קיב, כתובות גם וראה א. נז, (גיטין בגמרא איתא ישראל" "ארץ של למעלותיה בנוגע
כאשר שגם היינו, רווחא", עליה שיושבין בזמן ישראל ארץ אף בשרו, את מחזיק עורו אין זה צבי מה בה,

ב שאין עד לפה מפה מלאה עליה", יושביה להתרחב"כל - מיוחדת וסגולה תכונה בה יש פנוי, מקום ה
מספר להכיל היא יכולה - ואז גבולך"], את אלקיך ה' ירחיב "כי הכתוב לשון [עלֿדרך יותר עוד ("רווחא")

ישראל. בני של יותר גדול

בליֿגבול, שהוא הקב"ה, עם יהדות, עם קשורה ישראל" ש"ארץ מכיון - ישראל בארץ כזה ענין יתכן כיצד
זה: במקום אלקות וגילוי בהמשכת יותר עוד להוסיף יכולים שתמיד כך

אינו בליֿגבול הוא שהקב"ה שמכיון לומר חסֿושלום – הגבול בעולם גם נמצא שהקב"ה ופשוט מובן
בנוגע [שגם עלמין" כל ד"סובב באופן רק לא מיניה", פנוי אתר "לית הידוע: ובלשון הגבול! בעולם נמצא
לענין אלא . . חסֿושלום מקום בבחינת מלמעלה ומקיף סובב הפירוש ש"אין מח) (פרק בתניא מבואר ל"סובב"

כו'. בפנימיות התלבשות של באופן עלמין", כל ד"ממלא באופן גם אלא כו'"], ההשפעה גילוי בחינת

כפשוטו, בעולם והן האדם" זה קטן ב"עולם הן בעולם, אלקות גילוי להוסיף יהודי נצטווה ואףֿעלֿפיֿכן,
עלמין"). כל "ממלא הוא הקב"ה (שהרי באלקות "מלא" המקום היה לכן מקודם שגם למרות - וזאת

ביכלתה מקום, אפס עד לגמרי, מלא היה שבה המקום שכל שלמרות - ישראל לארץ בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה
יותר. עוד החדש המקום את למלא האפשרות ניתנת ואז יותר, עוד להתרחב

מקומו, את ולהגדיל להרחיב מישראל ואחד אחד כל של שביכלתו - ישראל בני לעבודת בנוגע מובן כן וכמו
אתמול). שהיה כפי רק (לא החדש מקומו כל את הוא ממלא ואז
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שנמשך היינו, הגבלה, בו שאין אנושי) (שכל הפשוט בשכל מסתבר ד"מקום", המושג אודות מדברים כאשר
בדוגמת סוף, אין עד היא התפשטותו אבל נברא, הוא שהרי תחילה, לו שיש בודאי - סוף. אין עד ומתפשט
האנושי שכל ובפשטות: סוף. אין עד ומתפשט הוא הולך נברא, הוא שהרי תחילה, לו שיש שאף ה"זמן", ענין
מגדרי לגמרי שלמעלה דבר (לא הזמן בגדרי הוא זה שדבר היינו, ל"זמן", וסיום סוף שיש להשיג מסוגל אינו

ד וממהֿנפשך: אפשרי! בלתי הוא כזה דבר - הזמן ענין אצלו מסתיים מסויים ובשלב שלמעלההזמן), בר
נמשך אליו ביחס הרי הזמן, בגדר שהוא דבר אבל הזמן, לגדרי שייך אינו בריאתו מתחילת הרי - מהזמן

המקום. לענין בנוגע הוא וכן סוף. אין עד הזמן ומתפשט

בליֿגבול שישנם מובן, סוף, אין עד ומתפשט שהולך "קו", של המושג אודות מדברים כאשר - ועלֿפיֿזה
חילוק שישנו ונמצא, קוין. בליֿגבול ישנם - סוף אין עד ומתפשט הולך הוא שגם - וב"שטח" נקודות.
שבקו. הנקודות בליֿגבול מאשר יותר גדול הוא שבשטח הנקודות שבליֿגבול היינו, דנקודות, ב"בליֿגבול"

יותר]. נעלים בענינים - בזה וכיוצא

חיל", אל "מחיל הליכה של בתנועה תמיד שנמצאים חכמים", "תלמידי אודות מדובר שכאשר מובן, ומזה
בלבד, אבותיו" מקום "ממלא שהוא לומר יתכן לא - ישראל" "נשיא אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
באופן שהיא אמיתית להליכה עד חיל", אל מחיל ד"ילכו באופן היא עבודתו שהרי והוספה, עילוי ללא

לגמרי! שבאיןֿערוך

משתנה עצמו ה"מקום" שמושג לעיל כאמור אבותיו", מקום ד"ממלא לתואר בסתירה זה אין - ולאידך
"אדם לשמו, הראוי "אדם" בהיותו אשר מקומו], את ממלא שהוא קודמו, אצל [גם אדם כל אצל לרגע מרגע
לא "ממלא" שהוא ונמצא, חיל", אל "מחיל הוא הולך - לעליון" "אדמה שם על אדם", קרויין "אתם אתם",
החדש המקום כל את הוא ממלא לזה בנוסף אלא שלפניֿזה), ברגע (או אתמול שהיה כפי ה"מקום" את רק

עבודתו. עלֿידי – הקודם למקום בערך בליֿגבול של לאופן עד - שנתרחב כפי

כל את ממלא הוא כאשר גם הנה מסויימת), ודרגא (מעלה מסויים ב"מקום" נמצא יהודי כאשר כלומר:
אלא זכאין", ב"יומין רק [לא יהודי של בכחו - זה במקום נוסף דבר להוסיף אפשרות שאין כך כולו, המקום
מקומו, את להרחיב חיל"] אל "מחיל הוא הולך שאז המנוחה, העדר של בתנועה רק הוא אם ורגע, רגע בכל

החדש. המקום את למלא - ואז גבולך", את אלקיך ה' ירחיב "כי אהלך", מקום "הרחיבי הכתוב: כלשון

:לדבר דוגמא
כתיב צבי "ארץ א): קיב, כתובות גם וראה א. נז, (גיטין בגמרא איתא ישראל" "ארץ של למעלותיה בנוגע
כאשר שגם היינו, רווחא", עליה שיושבין בזמן ישראל ארץ אף בשרו, את מחזיק עורו אין זה צבי מה בה,

ב שאין עד לפה מפה מלאה עליה", יושביה להתרחב"כל - מיוחדת וסגולה תכונה בה יש פנוי, מקום ה
מספר להכיל היא יכולה - ואז גבולך"], את אלקיך ה' ירחיב "כי הכתוב לשון [עלֿדרך יותר עוד ("רווחא")

ישראל. בני של יותר גדול

בליֿגבול, שהוא הקב"ה, עם יהדות, עם קשורה ישראל" ש"ארץ מכיון - ישראל בארץ כזה ענין יתכן כיצד
זה: במקום אלקות וגילוי בהמשכת יותר עוד להוסיף יכולים שתמיד כך

אינו בליֿגבול הוא שהקב"ה שמכיון לומר חסֿושלום – הגבול בעולם גם נמצא שהקב"ה ופשוט מובן
בנוגע [שגם עלמין" כל ד"סובב באופן רק לא מיניה", פנוי אתר "לית הידוע: ובלשון הגבול! בעולם נמצא
לענין אלא . . חסֿושלום מקום בבחינת מלמעלה ומקיף סובב הפירוש ש"אין מח) (פרק בתניא מבואר ל"סובב"

כו'. בפנימיות התלבשות של באופן עלמין", כל ד"ממלא באופן גם אלא כו'"], ההשפעה גילוי בחינת

כפשוטו, בעולם והן האדם" זה קטן ב"עולם הן בעולם, אלקות גילוי להוסיף יהודי נצטווה ואףֿעלֿפיֿכן,
עלמין"). כל "ממלא הוא הקב"ה (שהרי באלקות "מלא" המקום היה לכן מקודם שגם למרות - וזאת

ביכלתה מקום, אפס עד לגמרי, מלא היה שבה המקום שכל שלמרות - ישראל לארץ בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה
יותר. עוד החדש המקום את למלא האפשרות ניתנת ואז יותר, עוד להתרחב

מקומו, את ולהגדיל להרחיב מישראל ואחד אחד כל של שביכלתו - ישראל בני לעבודת בנוגע מובן כן וכמו
אתמול). שהיה כפי רק (לא החדש מקומו כל את הוא ממלא ואז
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:לעניננו ונחזור
זה מקום במילוי מוגבלת אינה ההולדת) יום (בעל אביו מקום" "ממלא הוא דורנו שנשיא שהעובדה למרות
אל מחיל ("ילכו בליֿגבול של באופן לעילוי עד כו', המקום בהרחבת והוספה עילוי ישנו בודאי אלא בלבד,
באה ולאחריֿזה אביו, מקום" "ממלא שהוא הענין ישנו לראש לכל הרי - בארוכה כנ"ל אמיתית), הליכה חיל",

כו'. המקום הרחבת עלֿידי שנפעלת ההוספה

יותר: ובעומק

מקום" "ממלא היותו - היא והוספה, עילוי של באופן דורנו נשיא של לעבודתו כח והנתינת ההכנה היסוד,
הקודם. ה"חיל" בכח היינו, "מחיל", - היא יותר הנעלה ל"חיל" שההליכה כשם אביו,

הו הבן (שכח גופא זה שענין - האב" מכח הכן כח "יפה ז"ל רבותינו במאמר הפירוש יותרועלֿדרך יפה א
האב". "מכח הוא האב) כח מאשר

שייך זו) התוועדות (סיבת נשמתוֿעדן מהורש"ב אדמו"ר כ"ק הולדת דיום הענין שכללות מובן ועלֿפיֿזה
ההולדת. יום בעל של מקומו ממלא הוא דורנו שנשיא מכיון - אלינו

ממלא הוא דורנו (שנשיא נשמתוֿעדן מהורש"ב אדמו"ר כ"ק של שעניניו מובן, לעיל, האמור עלֿפי
אזיל". גופא רישא "בתר שהרי מאתנו, ואחד אחד כל אצל ולפעול להשפיע צריכים מקומו)

ישנו שתמיד היינו, הבא", בעולם ולא הזה בעולם לא מנוחה להם אין חכמים ש"תלמידי מכיון ובפשטות:
והוספה עילוי להיות צריך מזה שכתוצאה מובן, נשמתוֿעדן, אדמו"ר כ"ק של עניניו בכל והוספה עילוי

אזיל". גופא רישא ש"בתר מכיון ואחד, אחד כל של בעבודתו

ביום חיל" אל "מחיל והעליה המנוחה שהעדר מכיון - ההולדת ביום מיוחדת מעלה ישנה גופא ובזה
השנה: ימי דשאר מהעליה ומיוחד נעלה באופן הוא ההולדת

עמלק".. "וגבר** - ש"גובר" ועד לו"*, עוזר האדם) (של "מזלו שאז - הוא הולדת" "יום של המיוחד ענינו
ישראל.

בדבר: פרטים וכמה

שבחינת דייקא, "מזלו" אלא וכו', כחותיו מעשיו, רק לא היינו, גובר", "מזלו שבענין הדיוק - לראש לכל
(ועלֿאחתֿ הפנימיים הכחות מכל שלמעלה המקיף בחינת הנשמה, ומקור שורש היא הנשמה) (מזל ה"מזל"
בחינת ביותר, נעלית בחינה - גופא ובמקיפים ומחשבה), דיבור מעשה הנפש, מלבושי למעלה שהיא כמהֿוכמה
לשון בפירוש קנו)] עמוד תרמ"ד המאמרים (ספר ההולדת יום בעל בדרושי [גם חסידות בדרושי כמבואר "אין",
החכמה בחינת לגבי באיןֿערוך שהיא "אין", בחינת - הוא דישראל שה"מזל" לישראל", מזל "אין ז"ל חכמינו
ההולדת] יום בעל בדרושי [גם חסידות בדרושי כמבואר תמצא", מאין ש"החכמה עד הפנימיים), הכחות (ראשית
שבאיןֿערוך ענין שזהו מובן שמזה ("תמצא"), מציאה של באופן היא הכתר) (בחינת מ"אין" החכמה שהתהוות

כלל.

למי בו ניכר ולא שנאבד, דבר היינו, ל"אבידה", בנוגע לומר שייך מציאה) של (ענין "תמצא" ובפשטות:
בחינת - ושרשה מקורה בה ניכר שלא היינו, מציאה, של באופן היא החכמה שהתהוות - בעניננו וכן שייך. הוא

ענין שזהו מכיון לגמרי."אין", שבאיןֿערוך

שאינו "אין", בשם נקראת שלכן כלל, השגה של ענין בזה שייך שלא עד זו, דבחינה העילוי גודל ולמרות
ליהודי, וגילוי השפעה ונמשך יורד זו שמבחינה להורות "נוזל", מלשון "מזל", בשם זו בחינה נקראת - מושג

מבחינת למעלה הוא "לבנון" דענין לבנון", מן "ונוזלים כמו הוא דמזל שם) תרמ"ד המאמרים (ספר [וכידוע
עטר"ת המאמרים (ספר ההולדת יום בעל בדרושי [גם דרושים בכמה כמבואר בלבד, המציאות שרש ורק מציאות
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שם. ובקה"ע ה"ח פ"ג ר"ה ירושלמי ראה (*
כלשון - עשו וצאצאי ישראל (כבמלחמות "יאמץ" ולא (**

(שבפרשת ד"ויחלוש" היפך - "ויתחזק" או כג) כה, תולדות הכתוב
עצמה). עמלק

        

שערי ונו"ן חכמה נתיבות ל"ב היינו נו"ן, ל"ב הוא ו"לבנון" לובן, מלשון הוא ד"לבנון" תקיב)] עמוד סוף
ושער הל"ב לנתיב בנוגע הוא ועלֿדרךֿזה הגוונים, דכל השרש רק והוא ממש גוון אינו דלבן ידוע והרי - בינה

הנו"ן].

בנוגע אבל כלל, מושג שאינו "אין", של באופן זה הרי - העולם) אומות (אצל בעולם וגילוי להמשכה בנוגע
זה עם וביחד הוא"), ברוך ("הקדוש ומובדל קדוש הוא שהקב"ה כשם הנה מקום, של בניו שהם ישראל, לבני
"אין" בחינת להמשכת בנוגע מובן כן כמו ה"מקום", בבחינת גם ונמצא שנמשך לפי "מקום", בשם נקרא
מציאותו פרטי בכל ונמשכת שיורדת "מזל", של באופן נעשית זו שבחינה מקום, של בניו אצל מושג) (שאינו

שבעשיה. עשיה המעשה, שבענין התחתונה בחינה שברגל, לעקב עד למטה, שהוא כפי היהודי של

זו שהתעוררות יודעים אזי - בפועל מעשה של לענין עד חודרת הנשמה ושורש דמזל ההתעוררות וכאשר
בנוגע ה"בכן" - הוא התעוררות של ענין לכל ש"אבןֿהבוחן" פעמים כמה כמדובר אמיתית, התעוררות היתה

גובר": "מזלו הענין דיוק - לזה ונוסף בפועל. למעשה

ובלשון המים", "ויגברו הכתוב: לשון עלֿדרך דהתגברות, באופן היא ה"מזל" מבחינת והגילוי ההמשכה
גדול ותוקף ריבוי של באופן המשכה על מורה זה שענין גשמים", "גבורות המתגבר", "מעין ז"ל: חכמינו

מקומות. בכמה כמבואר ביותר,

- בו משתמשים כאשר גם הנה ומוגבל, מדוד היותו שלמרות - פירושו המתגבר" "מעין בזה: פרט ועוד
הנה מוגבל, ובזמן מוגבל במקום למטה, יורדת זו שהמשכה למרות ובעניננו: עצמו. מצד ומתגבר הוא הולך
שהולך המתגבר", ד"מעין באופן זה הרי בפועל), (בעבודה זה וגילוי בהמשכה להשתמש מתחילים כאשר

עצמו. מצד ומתגבר

- מרעיתו" צאן יעזוב "לא שבודאי לאביו בנוגע דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שכתב מה ועלֿפי
ד שהענין מרעיתו".מובן, ל"צאן ביחס גם ונפעל נמשך גובר" "מזלו

:מרֿחשון דכ"ף ההולדת ביום שישנה המיוחדת והנתינתֿכח ההתעוררות מובנת עלֿפיֿזה
הבלבולים ריבוי העתים, צוק מפני הנה חיל", אל מחיל ד"ילכו באופן תהיה שעבודתו מיהודי תובעים כאשר
מקום מה כזו: ודרישה תביעה על תמיהתו את מביע שיהודי בכך פלא כל אין - כו' העולם והסתר דהעלם
שלפניֿזה! ה"חיל" בדרגת להשאר יצליח - הוא טוען - הלואי חיל, אל מחיל הליכה של באופן עבודה לתבוע

- שתוכנם ועוד) ל. סימן טז. סימן הקודש (אגרת הזקן אדמו"ר של קודש אגרות כמה שמצינו כך כדי ועד
ועד חיל", אל מחיל ד"ילכו בעבודה חלישות יגרום לא זה שענין להשתדל צריכים וכו', העתים צוק שלמרות

כו'. בקודש מגרעות לתת שלא אזהרה שצריכים

קרוב "כי הפסוק על מיוסד התניא שספר הזקן אדמו"ר מדגיש התניא דספר השער" ב"דף עצמך: והגע
ספר חלקי לשאר [שנצטרפו הקודש באגרת המבוארים לענינים גם מתייחסת זו והקדמה גו'". מאד הדבר אליך
אדמו"ר צריך ואףֿעלֿפיֿכן, גו'". מאד הדבר אליך ד"קרוב באופן הם שגם המחבר], הגאון בני עלֿידי התניא
כבר מאשר בקודש מגרעות לתת האלקית לנפשם יאתה ש"לא ולעורר לחזור כדי אגרות וכמה כמה לכתוב הזקן
באופן בהוספה חלישות תהיה שלא רק (לא הזה" היום עד "מעודם כו'", ממאודם להפריש שנה מדי הורגלו

חיל)! אל מחיל הליכה של

המבוארים מהענינים ללמוד שיכולים שבתורה, והסוד הדרוש הרמז, ההלכה, בחלק ענינים ריבוי [ישנם
נשיאינו רבותינו בסיפורי המבואר עלֿפי (ובפרט שבדבר הפשוט הפירוש ישנו לראש לכל אבל הקודש; באגרת
פעם) אחר (פעם הזקן אדמו"ר של ובקשתו דרישתו - אלו) קודש אגרות נשלחו שבעקבותיהם המאורעות פרטי

ונחושת]. וכסף זהב כפשוטה, הצדקה בנתינת חסֿושלום להחסיר יגרום לא העתים דצוק שהקושי

לתת (שלא בדרגתו להשאר ההשתדלות מספיקה העתים צוק שמפני והסברא לטענה מקום שיש רואים ומזה
חיל. אל מחיל והליכה הוספה אודות לחשוב הזמן זה ואין בקודש), מגרעות

חיל, אל מחיל וללכת בקודש להעלות הציווי שישנו שמכיון ולבאר להסביר צריכים - זו לטענה ובמענה
למרות ולכן, לזה, הדרושה הנתינתֿכח גם שישנה אלבודאי מחיל וללכת בקודש להעלות צריכים העתים צוק

חיל.
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טו         

שערי ונו"ן חכמה נתיבות ל"ב היינו נו"ן, ל"ב הוא ו"לבנון" לובן, מלשון הוא ד"לבנון" תקיב)] עמוד סוף
ושער הל"ב לנתיב בנוגע הוא ועלֿדרךֿזה הגוונים, דכל השרש רק והוא ממש גוון אינו דלבן ידוע והרי - בינה

הנו"ן].

בנוגע אבל כלל, מושג שאינו "אין", של באופן זה הרי - העולם) אומות (אצל בעולם וגילוי להמשכה בנוגע
זה עם וביחד הוא"), ברוך ("הקדוש ומובדל קדוש הוא שהקב"ה כשם הנה מקום, של בניו שהם ישראל, לבני
"אין" בחינת להמשכת בנוגע מובן כן כמו ה"מקום", בבחינת גם ונמצא שנמשך לפי "מקום", בשם נקרא
מציאותו פרטי בכל ונמשכת שיורדת "מזל", של באופן נעשית זו שבחינה מקום, של בניו אצל מושג) (שאינו

שבעשיה. עשיה המעשה, שבענין התחתונה בחינה שברגל, לעקב עד למטה, שהוא כפי היהודי של

זו שהתעוררות יודעים אזי - בפועל מעשה של לענין עד חודרת הנשמה ושורש דמזל ההתעוררות וכאשר
בנוגע ה"בכן" - הוא התעוררות של ענין לכל ש"אבןֿהבוחן" פעמים כמה כמדובר אמיתית, התעוררות היתה

גובר": "מזלו הענין דיוק - לזה ונוסף בפועל. למעשה

ובלשון המים", "ויגברו הכתוב: לשון עלֿדרך דהתגברות, באופן היא ה"מזל" מבחינת והגילוי ההמשכה
גדול ותוקף ריבוי של באופן המשכה על מורה זה שענין גשמים", "גבורות המתגבר", "מעין ז"ל: חכמינו

מקומות. בכמה כמבואר ביותר,

- בו משתמשים כאשר גם הנה ומוגבל, מדוד היותו שלמרות - פירושו המתגבר" "מעין בזה: פרט ועוד
הנה מוגבל, ובזמן מוגבל במקום למטה, יורדת זו שהמשכה למרות ובעניננו: עצמו. מצד ומתגבר הוא הולך
שהולך המתגבר", ד"מעין באופן זה הרי בפועל), (בעבודה זה וגילוי בהמשכה להשתמש מתחילים כאשר

עצמו. מצד ומתגבר

- מרעיתו" צאן יעזוב "לא שבודאי לאביו בנוגע דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שכתב מה ועלֿפי
ד שהענין מרעיתו".מובן, ל"צאן ביחס גם ונפעל נמשך גובר" "מזלו

:מרֿחשון דכ"ף ההולדת ביום שישנה המיוחדת והנתינתֿכח ההתעוררות מובנת עלֿפיֿזה
הבלבולים ריבוי העתים, צוק מפני הנה חיל", אל מחיל ד"ילכו באופן תהיה שעבודתו מיהודי תובעים כאשר
מקום מה כזו: ודרישה תביעה על תמיהתו את מביע שיהודי בכך פלא כל אין - כו' העולם והסתר דהעלם
שלפניֿזה! ה"חיל" בדרגת להשאר יצליח - הוא טוען - הלואי חיל, אל מחיל הליכה של באופן עבודה לתבוע

- שתוכנם ועוד) ל. סימן טז. סימן הקודש (אגרת הזקן אדמו"ר של קודש אגרות כמה שמצינו כך כדי ועד
ועד חיל", אל מחיל ד"ילכו בעבודה חלישות יגרום לא זה שענין להשתדל צריכים וכו', העתים צוק שלמרות

כו'. בקודש מגרעות לתת שלא אזהרה שצריכים

קרוב "כי הפסוק על מיוסד התניא שספר הזקן אדמו"ר מדגיש התניא דספר השער" ב"דף עצמך: והגע
ספר חלקי לשאר [שנצטרפו הקודש באגרת המבוארים לענינים גם מתייחסת זו והקדמה גו'". מאד הדבר אליך
אדמו"ר צריך ואףֿעלֿפיֿכן, גו'". מאד הדבר אליך ד"קרוב באופן הם שגם המחבר], הגאון בני עלֿידי התניא
כבר מאשר בקודש מגרעות לתת האלקית לנפשם יאתה ש"לא ולעורר לחזור כדי אגרות וכמה כמה לכתוב הזקן
באופן בהוספה חלישות תהיה שלא רק (לא הזה" היום עד "מעודם כו'", ממאודם להפריש שנה מדי הורגלו

חיל)! אל מחיל הליכה של

המבוארים מהענינים ללמוד שיכולים שבתורה, והסוד הדרוש הרמז, ההלכה, בחלק ענינים ריבוי [ישנם
נשיאינו רבותינו בסיפורי המבואר עלֿפי (ובפרט שבדבר הפשוט הפירוש ישנו לראש לכל אבל הקודש; באגרת
פעם) אחר (פעם הזקן אדמו"ר של ובקשתו דרישתו - אלו) קודש אגרות נשלחו שבעקבותיהם המאורעות פרטי

ונחושת]. וכסף זהב כפשוטה, הצדקה בנתינת חסֿושלום להחסיר יגרום לא העתים דצוק שהקושי

לתת (שלא בדרגתו להשאר ההשתדלות מספיקה העתים צוק שמפני והסברא לטענה מקום שיש רואים ומזה
חיל. אל מחיל והליכה הוספה אודות לחשוב הזמן זה ואין בקודש), מגרעות

חיל, אל מחיל וללכת בקודש להעלות הציווי שישנו שמכיון ולבאר להסביר צריכים - זו לטענה ובמענה
למרות ולכן, לזה, הדרושה הנתינתֿכח גם שישנה אלבודאי מחיל וללכת בקודש להעלות צריכים העתים צוק

חיל.
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טז        

הוה (בדידיה ממש בפועל בסיפור גם שהתבטא - דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק פתגם עלֿפי ובפרט
"צינורות הקב"ה לו פותח זה), (ברגע ויכלתו מכחותיו שלמעלה דבר עצמו על מקבל יהודי שכאשר - עובדא)

בפועל. במעשה זאת ראו - וכאמור החלטתו. את לקיים שיוכל חדשים"

והדרישה התביעה אזי ישראל, נשיא של הולדת ביום נמצאים כאשר אכל כולה; השנה כל במשך - זה וכל
וחזקה: חדשה תביעה לגמרי, אחר באופן היא חיל) אל מחיל בקודש, (להעלות

נשמתוֿעדן אדמו"ר של נשמתו שורש וגילוי המשכת היינו, "גובר", ההולדת יום בעל של "מזלו" כאשר
מיוחדת בהשתדלות צורך אין - כערכנו לאנשים כלל בערך שאינו ענין ("גובר"), התגברות של באופן ("מזלו")
של באופן וגילוי השפעה להמשיך כדי המוכן מן עומד החדש" ה"צינור וכו'; חדשים" "צינורות לפתוח כדי
נשמתוֿעדן, אדמו"ר כ"ק של הולדתו יום הוא זה שיום הידיעה אליו שהגיעה מישראל ואחד אחד לכל התגברות

גובר! ומזלו

ומוכן הערוך כ"שולחן המוכן, מן כבר שהם הענינים כל את לקבל כדי כולכם"* הכן "עמדו הידוע: ובלשון
האדם"! לפני לאכול

שאין התחתון הזה בעולם אלו ענינים לפעול כדי בלבד, קטנה" "אצבע לשים אם כי ממנו דורשים ולא
האמת", ב"עולם שהיא כפי הנשמה עלֿידי להעשות יכולים שאינם ענינים שישנם כידוע - ממנו למטה תחתון
הענין את לפעול צריכים שבו דשיקרא", ב"עלמא שנמצא דוקא, גשמי בגוף המלובשת לנשמה זקוקים אלא
במאמרי אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ובלשון לאמת, העולם שקר את להפוך היינו, לנהורא, חשוכא דאתהפכא
לבנות - ה"קרשים" כל ובצירוף "קרש", - העולם מ"שקר" לעשות ה'שי"ת) לגני באתי (המשך ההילולא

בתוכם". ד"ושכנתי הענין יהיה שבו "משכן"

דצוק הקשיים כל (למרות ביותר וחזקה גדולה היא חיל) אל מחיל בקודש, (להעלות והדרישה התביעה ולכן,
בהשתדלות צורך כל (ללא המוכן מן העילוי) (תכלית גובר" ד"מזלו והגילוי ההמשכה שישנה מכיון העתים):
באופן ומצוותיה התורה עניני בכל להוסיף כדי אלו מיוחדים וכחות התעוררות לנצל שלא יתכן כיצד - נוספת)

חיל"?!... אל "מחיל הליכה של

לב יכולים עדיין - כו' וההסבר הדיבור אריכות לאחרי בנוגעוהנה, הדברים כוונת מהי ולשאול: וא
העיקר": הוא ש"המעשה כפשוטו, בפועל למעשה בנוגע ההוראה את לפרט צורך יש ולכן בפועל? למעשה

נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק מקומו ממלא ובנו ההולדת, יום בעל נשמתוֿעדן, מהורש"ב אדמו"ר כ"ק
עניני פרטי כל אודות שלהם, והמאמרים בשיחות - יותר ובארוכה קודש", "אגרות וכמה בכמה כתבו - דורנו
וגמילות (תפלה), עבודה תורה, המשולש: החוט - שכללותם מאתנו, ואחד אחד כל לעסוק צריך שבהם העבודה

חסדים.

בפשטות: - הדברים וכוונת

כמה כמדובר אחת", "תורה שנעשים כפי וחסידות, נגלה התורה, בלימוד - באיכות והן בכמות הן - הוספה
ההולדת יום בעל של שחידושו י)] סעיף מרֿחשון, כ"ף וירא, פרשת שבת (שיחת שעברה בשנה [וכן פעמים
כפי (לא תמימה" החסידות, ותורת הנגלית תורה ה', "תורת לומדים שבה - הוא תמימים תומכי ישיבת ביסוד
עץ בקונטרס בארוכה כמבואר כו'], נפרד לימוד בתור זאת למדו דתורה, נסתר שלמדו אלו שגם אז, עד שהיה

גובר". "מזלו - התגברות של לענין עד חיל, אל מחיל הליכה של באופן - זה וכל החיים.

למרחב עד הנהר", "רחובות אמיתית, רחבות של באופן התבוננות - התגברות מתוך התפלה בעבודת הוספה
ההתבוננות לאחרי להיות צריכה התפילה שעבודת צח) סימן ריש חיים (אורח השולחןֿערוך כפסקֿדין העצמי,
מתוך אלא להתפלל עומדין "אין ה) פרק ריש (ברכות המשנה דברי על מיוסד האדם, ושפלות האֿל בגדלות
עלֿפי ובפרט כו'], לעיכובא שבדבר, הגמור ההכרח על מורה כו'") אלא כו' ("אין זה [שלשון ראש" כובד
בב' ופעולתה התפילה, דעבודת ההכרח גודל אודות ההולדת יום לבעל התפילה בקונטרס בארוכה המבואר

בפניֿעצמו). עמוד היותה (מלבד וגמילותֿחסדים דתורה העמודים
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חסדים. גמילות - השלישי בעמוד הוספה וכן

דיום העילוי לגודל בהתאם התגברות, של ובאופן חיל, אל מחיל הליכה של באופן אלו ענינים כל - וכאמור
גובר". "מזלו שאז ההולדת,

:זו בשנה מיוחד עילוי ישנו - לעיל האמור על נוסף
פשוטה. דשנה הימים ממספר יותר גדול שבה הימים שמספר העיבור", "שנת היא זו שנה

העיבו שלימהובשנת ושנה ימים, שפ"ד - כסדרה שנה ימים, שפ"ג - חסרה שנה אופנים: ג' ישנם - גופא ר
ותמימות שלימות של ענין על המורה גדול, הכי ימים מספר - שלימה" "שנה היא זו ושנה ימים. שפ"ה -

העיבור"]. חודש את להביא - "תמימה א): לא, (ערכין ז"ל חכמינו מדרשת [כמובן

ישנו - גדול הכי הוא שבה הימים שמספר - זו שבשנה מובן, עבידתיה", עביד ויומא יומא ש"כל ומכיון
גדול. הכי בריבוי כשרות] בחזקת ישראל כל [שהרי מישראל ואחת אחד כל אצל עבידתיה" ד"עביד הענין

ואחת אחד כל בעבודת וסיוע בעזר גובר" ד"מזלו והגילוי (ההמשכה מרֿחשון דכ"ף העילוי גודל מובן ומזה
גדול. הכי עבידתיה") "עביד - מזה (וכתוצאה הימים מספר שלימה", "שנה להיותה - זו בשנה מישראל)

:בזה ענין ועוד
"אדר". חודש - נוסף חודש הוספת עלֿידי היא העיבור שנת

דינים חילוקי שישנם אף כי: שני, באדר והן ראשון באדר הן היא שוה אדר דחודש הכללית הנקודה והנה,
מוכח, כו'", אלא שני לאדר ראשון אדר בין "אין ב) ו, (מגילה המשנה מלשון הרי שני, לאדר ראשון אדר בין
ענינם שתוכן מכיון "אדר", בשם נקראים אלו חדשים ב' ולכן אדר, חדשי ב' שוים אלו חילוקים שמלבד

הפורים. ימי - היא המשותפת שנקודתם ומובן, שוה. הקודש") בלשון לו יקראו אשר ב"שמו (המתבטא

דימי המיוחדות במצוות ביטוי לידי בא זה וענין ישראל, אהבת - היא הפורים דימי הכללית הנקודה והנה,
יכול אינו אףֿעלֿפיֿכן, לכך, זקוק אינו ש"רעהו" למרות היינו, לרעהו", איש מנות "משלוח (א) הפורים:
"מתנות - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה (ב) מנות", "משלוח עלֿידי לחבירו אהבתו את לבטא ומוכרח להתאפק

וצדקה. דגמילותֿחסדים הענין כללות שזהו לאביונים",

גובר") ("מזלו והתגברות הדגשה להיות צריכה נוסף) אדר חודש - (שתוכנה העיבור שבשנת מובן, ומזה
(צדקה). דגמילותֿחסדים לקו בנוגע מיוחדת

הנתינתֿכח ישנה כאשר ובפרט בפועל, מעשה לידי יבוא האמורים הענינים בכל שהדיבור ויהיֿרצון
גובר". ד"מזלו המיוחדת

שנוסף היינו, התגברות, של באופן - צדקנו משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה את ימהר זה וכל
זה ועל אופנים, בכמה להיות יכול גופא זה ענין הרי ממש, בימינו ובמהרה דידן בעגלא תהיה שהגאולה לזה

היינו,מ שמיא", ענני עם "ארו ד"אחישנה", באופן - התגברות של באופן תהיה שהגאולה ופועלים בקשים
ומצב במעמד שהיא כפי הקדושה, בארצנו צדקנו משיח עם ביחד ישראל בני כל נמצאים כמימרא שברגע

והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן גבולך", את אלקיך ה' ד"ירחיב

רמה י), יד, (זכריה ד"וראמה" באופן שתהיה כפי רב", מלך "קרית הקודש, עיר בירושלים - גופא ושם
ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש - המקדש ובבית הבית, בהר - גופא ושם הפסוק), על ורד"ק (רש"י וגבוהה

לבב. וטוב שמחה ומתוך

***

- לשנה משנה ונשנים החוזרים (והשנה) החודש ימי עם הקשורים הענינים שכל פעמים כמה דובר
לימי בנוגע קביעותם משתנה השבוע ימי עם הקשורים שהענינים לאידך, (וכן השבוע בימי קביעותם משתנה
השבוע. ימי עם (ברובו) הקשור ענין - השבוע פרשת - זה בזמן בתורה שקורין לפרשה בנוגע וכן החודש),
ישנם כן וכמו החודש, ימי עלֿפי ונקבעים הקשורים - טובים לימים השייכת בתורה הקריאה אמנם [ישנה
של ככולה רובה אבל בזה; וכיוצא שובה, שבת כגון: החודש, ימי עם הקשור בענין מפטירין שבהם שבתות
בתורה קורין שיהיו לישראל להם תיקן רבינו "משה השבוע, פרשת - השבוע ימי עם קשורה התורה קריאת
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יז         

חסדים. גמילות - השלישי בעמוד הוספה וכן

דיום העילוי לגודל בהתאם התגברות, של ובאופן חיל, אל מחיל הליכה של באופן אלו ענינים כל - וכאמור
גובר". "מזלו שאז ההולדת,

:זו בשנה מיוחד עילוי ישנו - לעיל האמור על נוסף
פשוטה. דשנה הימים ממספר יותר גדול שבה הימים שמספר העיבור", "שנת היא זו שנה

העיבו שלימהובשנת ושנה ימים, שפ"ד - כסדרה שנה ימים, שפ"ג - חסרה שנה אופנים: ג' ישנם - גופא ר
ותמימות שלימות של ענין על המורה גדול, הכי ימים מספר - שלימה" "שנה היא זו ושנה ימים. שפ"ה -

העיבור"]. חודש את להביא - "תמימה א): לא, (ערכין ז"ל חכמינו מדרשת [כמובן

ישנו - גדול הכי הוא שבה הימים שמספר - זו שבשנה מובן, עבידתיה", עביד ויומא יומא ש"כל ומכיון
גדול. הכי בריבוי כשרות] בחזקת ישראל כל [שהרי מישראל ואחת אחד כל אצל עבידתיה" ד"עביד הענין

ואחת אחד כל בעבודת וסיוע בעזר גובר" ד"מזלו והגילוי (ההמשכה מרֿחשון דכ"ף העילוי גודל מובן ומזה
גדול. הכי עבידתיה") "עביד - מזה (וכתוצאה הימים מספר שלימה", "שנה להיותה - זו בשנה מישראל)

:בזה ענין ועוד
"אדר". חודש - נוסף חודש הוספת עלֿידי היא העיבור שנת

דינים חילוקי שישנם אף כי: שני, באדר והן ראשון באדר הן היא שוה אדר דחודש הכללית הנקודה והנה,
מוכח, כו'", אלא שני לאדר ראשון אדר בין "אין ב) ו, (מגילה המשנה מלשון הרי שני, לאדר ראשון אדר בין
ענינם שתוכן מכיון "אדר", בשם נקראים אלו חדשים ב' ולכן אדר, חדשי ב' שוים אלו חילוקים שמלבד

הפורים. ימי - היא המשותפת שנקודתם ומובן, שוה. הקודש") בלשון לו יקראו אשר ב"שמו (המתבטא

דימי המיוחדות במצוות ביטוי לידי בא זה וענין ישראל, אהבת - היא הפורים דימי הכללית הנקודה והנה,
יכול אינו אףֿעלֿפיֿכן, לכך, זקוק אינו ש"רעהו" למרות היינו, לרעהו", איש מנות "משלוח (א) הפורים:
"מתנות - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה (ב) מנות", "משלוח עלֿידי לחבירו אהבתו את לבטא ומוכרח להתאפק

וצדקה. דגמילותֿחסדים הענין כללות שזהו לאביונים",

גובר") ("מזלו והתגברות הדגשה להיות צריכה נוסף) אדר חודש - (שתוכנה העיבור שבשנת מובן, ומזה
(צדקה). דגמילותֿחסדים לקו בנוגע מיוחדת

הנתינתֿכח ישנה כאשר ובפרט בפועל, מעשה לידי יבוא האמורים הענינים בכל שהדיבור ויהיֿרצון
גובר". ד"מזלו המיוחדת

שנוסף היינו, התגברות, של באופן - צדקנו משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה את ימהר זה וכל
זה ועל אופנים, בכמה להיות יכול גופא זה ענין הרי ממש, בימינו ובמהרה דידן בעגלא תהיה שהגאולה לזה

היינו,מ שמיא", ענני עם "ארו ד"אחישנה", באופן - התגברות של באופן תהיה שהגאולה ופועלים בקשים
ומצב במעמד שהיא כפי הקדושה, בארצנו צדקנו משיח עם ביחד ישראל בני כל נמצאים כמימרא שברגע

והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן גבולך", את אלקיך ה' ד"ירחיב

רמה י), יד, (זכריה ד"וראמה" באופן שתהיה כפי רב", מלך "קרית הקודש, עיר בירושלים - גופא ושם
ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש - המקדש ובבית הבית, בהר - גופא ושם הפסוק), על ורד"ק (רש"י וגבוהה

לבב. וטוב שמחה ומתוך

***

- לשנה משנה ונשנים החוזרים (והשנה) החודש ימי עם הקשורים הענינים שכל פעמים כמה דובר
לימי בנוגע קביעותם משתנה השבוע ימי עם הקשורים שהענינים לאידך, (וכן השבוע בימי קביעותם משתנה
השבוע. ימי עם (ברובו) הקשור ענין - השבוע פרשת - זה בזמן בתורה שקורין לפרשה בנוגע וכן החודש),
ישנם כן וכמו החודש, ימי עלֿפי ונקבעים הקשורים - טובים לימים השייכת בתורה הקריאה אמנם [ישנה
של ככולה רובה אבל בזה; וכיוצא שובה, שבת כגון: החודש, ימי עם הקשור בענין מפטירין שבהם שבתות
בתורה קורין שיהיו לישראל להם תיקן רבינו "משה השבוע, פרשת - השבוע ימי עם קשורה התורה קריאת

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



יח        

רמב"ם א. פב, קמא (בבא תורה" שמיעת בלא ימים שלשה ישהו שלא כדי ובחמישי, ובשני בשבת ברבים
יב)]. פרק ריש תפילה הלכות

ביום - היא זו בשנה מרֿחשון] בחודש יום עשרים - החודש [ימי מרֿחשון דכ"ף הקביעות לעניננו: ובנוגע
שרה. חיי פרשת - היא השבוע ופרשת הקריאה), (יום בשבוע חמישי

בנוגע הוראה) מלשון (תורה והוראה לימוד בזה שיש מובן, - תורה עלֿפי הוא הקביעות ששינוי ומכיון
העיקר". הוא ש"המעשה בפועל, למעשה

זמן, באותו ולומדים שקורין השבוע פרשת עם "לחיות" שצריכים הזקן אדמו"ר והוראת תורת וכידוע
שרה. חיי בפרשת ששי עד דחמישי חומש שיעור - ובעניננו

בכל בשוה שהם א') בשיחה (כנ"ל מרֿחשון דכ"ף הענין כללות עם הקשורות ההוראות מלבד - זה וכל
ט). סעיף (כנ"ל העיבור" "שנת עם הקשורה המיוחדת ההוראה ומלבד ושנה, שנה

.מרֿחשון כ"ף - זה יום עם כולם הקשורים הוראות, ריבוי ובהם ענינים, ריבוי ישנם היומי חומש בשיעור
עוד". ויחכם לחכם ד"תן ובאופן כו', מיוחדת הוראה לבחור יכול דיליה) שיעורא (לפום ואחד אחד שכל ומובן,
חודש דעבודת החידוש כללות עם הקשור היומי חומש בשיעור מיוחד ענין מצינו אףֿעלֿפיֿכן, אבל

כדלקמן. תשרי, חודש עבודת לגבי מרֿחשון

נח פרשת שבת שיחת ג. סעיף (א') בראשית פרשת שבת (שיחת הקודמות בהתוועדויות בארוכה נתבאר
לדרכו": הלך "ויעקב - הוא מרֿחשון חודש דעבודת שהחידוש ד) סעיף לך לך פרשת שבת ואילך. ד סעיף

עלֿדרך הוא ה"ראש", ענין אל"ף], חסר - השנה" "מרשית שכתוב [כמו "רשית" אותיות - תשרי חודש
לחודש ובאים תשרי מחודש שיוצאים ולאחרי ישראל. דבני המעלה שם ראש", "לי אותיות "ישראל", ובדוגמת
"וידו שם על עקב, מלשון "יעקב", של לדרכו הליכה לדרכו", הלך ד"ויעקב העבודה מתחילה אזי - מרֿחשון

גו'". בעקב אוחזת

ממש: בפועל יהודי של בהנהגתו מתבטא זה וענין

- תורה לימוד (א) כלליים: ענינים לב' מתחלקת קוני", את לשמש נבראתי "אני יהודי, של עבודתו כללות
תלמוד "גדול - תפילה), מצות (כולל המצוות מעשה (ב) שבו, "ישראל" בחינת שבאדם, ה"ראש" עם הקשור
כמבואר דהלכתא, אליבא שמעתא לאסוקי - דוקא הלימוד גדלות עלֿידי נפעל זה [שענין מעשה" לידי שמביא
ענין שכללות כו'], העליון רצון את יודעים דוקא שעלֿידם דהלכות, העילוי גודל כט) (סימן הקודש באגרת

שבו. "יעקב" בחינת שבאדם, ה"עקב" עם קשור המעשה

מרֿחשון: לחודש תשרי חודש שבין החילוק כללות וזהו

גאון' סעדיה ב'רבי המבואר עלֿפי שבראשֿהשנה, שופר דתקיעת בענין כמודגש תורה, - ענינו תשרי חודש
כפי תורה, דמתן השופר קול - הוא בשופר") היום ("מצות בראשֿהשנה שופר לתקיעת הטעמים שאחד
כו'". בתורתך ככתוב הופעת עליהם שופר "בקול שופרות: בפסוקי דראשֿהשנה, מוסף בתפלת זאת שמזכירים

לעניני בנוגע גם אם כי המצוות, לקיום בנוגע רק לא בפועל, מעשה - ענינו מרֿחשון חודש זאת, ולעומת
לה, (ברכות עליה" תהא מה "תורה - התורה ללימוד סתירה המהווה [ענין כו'" וזורע . . חורש "אדם הרשות,

ב)].

ט - שפירושו מדלי", "מר כמו טיפה, מלשון "מר" "מרֿחשון", - החודש של שמו תוכן גם גשמים,וזהו יפת
שייך זה וענין והזריעה. החרישה פעולת נפעלת הגשמים ידי שעל מכיון, - וזריעה חרישה עם הקשור ענין
בשבעה הגשמים את ששואלין א) י, (תענית המשנה כדברי מרֿחשון, מז' החל ובפרט מרֿחשון, לחודש במיוחד
חודש בסיום הוא זה ענין (א) הרי: - עצרת שבשמיני הגשם" ב"תפילת הוא זה ענין שהתחלת [ואף במרֿחשון
ובחודש מרֿחשון, בחודש היא ממש) בפועל (וירידתן בפועל הגשמים ירידת על הבקשה ועיקר: (ב) תשרי,

תשרי]. חודש סיום לאחרי שלם שבוע בו", "בשבעה - גופא מרֿחשון

בפועל, מעשה של בענינים לדרכו", הלך ד"ויעקב העבודה התחלת - הוא מרֿחשון דחודש שהחידוש ונמצא,
ישראל בני רוב הנהגת שזוהי דעהו", דרכיך ו"בכל שמים" לשם יהיו מעשיך ד"כל באופן וזריעה, חרישה

שם). (ברכות בידן" ועלתה ישמעאל כרבי עשו "הרבה - תדבר) הרוב על (התורה
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יח). (סעיף כדלקמן היומי, חומש בשיעור מיוחד ענין מצינו - זו עבודה לכללות ובנוגע

:המוסגר מאמר
בכללות והתחתון האחרון השלב מתחיל שבו העילוי מלבד הנה במרֿחשון, שבעה אודות להמדובר בהמשך
העילוי גודל בארוכה ד) סעיף לך לך פרשת שבת (שיחת לעיל שנתבאר (כפי לדרכו" הלך ד"ויעקב העבודה

תשרי: דחודש השלימות עם הקשור נוסף עילוי ישנו - שבזה)

הש"ך כתב גשמים, של ראשונה רביעה עד להתחילה שאין ושני], חמישי [=שני, בה"ב לתענית בנוגע
. . במרחשון ז' היא ראשונה דרביעה לן דקיימא "כיון ל"א): קטן סעיף רכ סימן דעה (יורה נדרים בהלכות
מרֿחשון. ז' עם קשורה בה"ב שתענית ונמצא, במרחשון". ז' קודם בה"ב תענית פוסקין אין לעולם כן אם

מרֿחשון: בז' נפלא עילוי שישנו מובן ועלֿפיֿזה

מתוך שמא שחוששין "לפי תשרי, חודש במועדי חסרים שהיו הענינים את להשלים - ענינה בה"ב תענית
ימי שהקיפו שלאחר באיוב שמצינו כמו ולכפרה, לתשובה מתענין לכן כו' לידי באו המועד ושמחת משתה
אורח הזקן אדמו"ר (שולחןֿערוך וגו'" בני חטאו אולי אמר כי כולם, מספר עולות העלה בניו ושמחת המשתה

ח "אולי תשרי, חודש מועדי בעבודת חסרון איזה שהיה שיתכן מכיון כלומר, תצב), סימן ריש בני",חיים טאו
תווהא", - תחטא כי "ונפש בזהר שכתוב כמו ממש, ועון לחטא הכוונה שאין [דפשיטא חסרון מלשון "חטא"
- הוא התענית [שענין דבה"ב התענית באה זה על הנה מישראל?!], נפש אצל ועון חטא של ענין יתכן כיצד
ממנו, למטה שאין התחתון הזה בעולם האדם לעבודת בנוגע גם רצון" "עת - מכך וכתוצאה לה'", רצון "יום

השלימות. לתכלית עד החסרון, את ולהשלים למלא כדי ב)], (פרק התשובה באגרת כמבואר

מתחילה שבו במרֿחשון דז' העילוי שמלבד נמצא, במרחשון", ז' קודם בה"ב תענית פוסקין ש"אין ומכיון
ישנו שבו - מרֿחשון בז' נוסף עילוי ישנו בפועל, מעשה של בענינים עבודה לדרכו", הלך ד"ויעקב העבודה

בה"ב. תענית פוסקין לאחריו רק שלכן, תשרי, דחודש העבודה עניני כל את ולהשלים לתקן מיוחד כח

:ובהקדים - בזה להוסיף ויש
שלכאורה, התפילה, בסוף "תחנון" לאמירת בנוגע ההולדת] יום בעל בדרושי [גם חסידות בדרושי מבואר
בדרגא נמצא יהודי כאשר התפילה, באמצע) עלֿכלֿפנים (או בהתחלת "תחנון" דאמירת הענין יותר מתאים
קראו לה' ד"הודו העבודה לאחרי - התפילה בסוף היא תחנון אמירת מדוע מובן: אינו ואםֿכן, יותר, נמוכה
קמי "כעבדא העמידה, דתפילת העילוי לתכלית עד שמע, וקריאת שמע קריאת ברכות דזמרה, פסוקי בשמו",

"תחנון"?! אומרים אז דוקא - במציאות ביטול מריה",

הוא מגיע אזי - העילוי לתכלית עד נעלית, בדרגא נמצא יהודי כאשר דוקא הנותנת: שהיא - בזה והביאור
כו'. בעבודתו חסר שעדיין לאשורו, האמיתי מצבו הכרת לידי

למרות ב), כא, (משלי בעיניו" ישר איש ש"דרך מצב יתכן אזי - לעצמו מציאות עדיין שהוא זמן כל כלומר:
עלֿפי שהיא הנהגה אפילו או כך, כל "ישר" זה אין ערוך", ה"שולחן בעיני - ובעיקר אחרים, שבעיני
פועלת - הדין משורת לפנים - זו הנהגה [שדוקא הדין" משורת "לפנים ולא הדין", "שורת עלֿפי שולחןֿערוך,

ב)]. ל, מציעא בבא (ראה ירושלים של בנינה את

"כעבדא התפילה), עיקר (שהיא העמידה דתפילת הענין שזהו מציאותו, דביטול לדרגא מגיע כאשר אבל
של ענין עדיין אצלו שיש הוא רואה ואז לאשורו, ומצבו מעמדו את ולבחון להעריך ביכלתו אזי - מריה" קמי

כו'. חסרון

(ביטול העמידה דתפילת העילוי שלולי מכיון - דוקא העמידה תפילת לאחרי "תחנון" דאמירת הענין וזהו
יו היה לא אלו.במציאות) חסרונות ומרגיש דע

:יותר ובעומק
אצלו שהיו החסרונות את הוא מרגיש מריה") קמי ("כעבדא העמידה דתפילת העילוי שלאחרי הכוונה אין
השלימות, בתכלית הוא האמיתי ומצבו שמעמדו יהודי אודות הוא המדובר אלא בהם, הרגיש ולא לכן מקודם
שמע קריאת ברכות דזמרה, דפסוקי העבודה (מדרגת יותר נעלית לדרגא בעלותו ואףֿעלֿפיֿכן, חסרון, כל ללא
למעמדו שביחס אף שלימות, של ומצב במעמד אינו שוב - העמידה) דתפילת העבודה לדרגת שמע, וקריאת

חסרון. כל ללא באמת, השלימות בתכלית עבודתו היתה הקודם ומצבו
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יט         

יח). (סעיף כדלקמן היומי, חומש בשיעור מיוחד ענין מצינו - זו עבודה לכללות ובנוגע

:המוסגר מאמר
בכללות והתחתון האחרון השלב מתחיל שבו העילוי מלבד הנה במרֿחשון, שבעה אודות להמדובר בהמשך
העילוי גודל בארוכה ד) סעיף לך לך פרשת שבת (שיחת לעיל שנתבאר (כפי לדרכו" הלך ד"ויעקב העבודה

תשרי: דחודש השלימות עם הקשור נוסף עילוי ישנו - שבזה)

הש"ך כתב גשמים, של ראשונה רביעה עד להתחילה שאין ושני], חמישי [=שני, בה"ב לתענית בנוגע
. . במרחשון ז' היא ראשונה דרביעה לן דקיימא "כיון ל"א): קטן סעיף רכ סימן דעה (יורה נדרים בהלכות
מרֿחשון. ז' עם קשורה בה"ב שתענית ונמצא, במרחשון". ז' קודם בה"ב תענית פוסקין אין לעולם כן אם

מרֿחשון: בז' נפלא עילוי שישנו מובן ועלֿפיֿזה

מתוך שמא שחוששין "לפי תשרי, חודש במועדי חסרים שהיו הענינים את להשלים - ענינה בה"ב תענית
ימי שהקיפו שלאחר באיוב שמצינו כמו ולכפרה, לתשובה מתענין לכן כו' לידי באו המועד ושמחת משתה
אורח הזקן אדמו"ר (שולחןֿערוך וגו'" בני חטאו אולי אמר כי כולם, מספר עולות העלה בניו ושמחת המשתה

ח "אולי תשרי, חודש מועדי בעבודת חסרון איזה שהיה שיתכן מכיון כלומר, תצב), סימן ריש בני",חיים טאו
תווהא", - תחטא כי "ונפש בזהר שכתוב כמו ממש, ועון לחטא הכוונה שאין [דפשיטא חסרון מלשון "חטא"
- הוא התענית [שענין דבה"ב התענית באה זה על הנה מישראל?!], נפש אצל ועון חטא של ענין יתכן כיצד
ממנו, למטה שאין התחתון הזה בעולם האדם לעבודת בנוגע גם רצון" "עת - מכך וכתוצאה לה'", רצון "יום

השלימות. לתכלית עד החסרון, את ולהשלים למלא כדי ב)], (פרק התשובה באגרת כמבואר

מתחילה שבו במרֿחשון דז' העילוי שמלבד נמצא, במרחשון", ז' קודם בה"ב תענית פוסקין ש"אין ומכיון
ישנו שבו - מרֿחשון בז' נוסף עילוי ישנו בפועל, מעשה של בענינים עבודה לדרכו", הלך ד"ויעקב העבודה

בה"ב. תענית פוסקין לאחריו רק שלכן, תשרי, דחודש העבודה עניני כל את ולהשלים לתקן מיוחד כח

:ובהקדים - בזה להוסיף ויש
שלכאורה, התפילה, בסוף "תחנון" לאמירת בנוגע ההולדת] יום בעל בדרושי [גם חסידות בדרושי מבואר
בדרגא נמצא יהודי כאשר התפילה, באמצע) עלֿכלֿפנים (או בהתחלת "תחנון" דאמירת הענין יותר מתאים
קראו לה' ד"הודו העבודה לאחרי - התפילה בסוף היא תחנון אמירת מדוע מובן: אינו ואםֿכן, יותר, נמוכה
קמי "כעבדא העמידה, דתפילת העילוי לתכלית עד שמע, וקריאת שמע קריאת ברכות דזמרה, פסוקי בשמו",

"תחנון"?! אומרים אז דוקא - במציאות ביטול מריה",

הוא מגיע אזי - העילוי לתכלית עד נעלית, בדרגא נמצא יהודי כאשר דוקא הנותנת: שהיא - בזה והביאור
כו'. בעבודתו חסר שעדיין לאשורו, האמיתי מצבו הכרת לידי

למרות ב), כא, (משלי בעיניו" ישר איש ש"דרך מצב יתכן אזי - לעצמו מציאות עדיין שהוא זמן כל כלומר:
עלֿפי שהיא הנהגה אפילו או כך, כל "ישר" זה אין ערוך", ה"שולחן בעיני - ובעיקר אחרים, שבעיני
פועלת - הדין משורת לפנים - זו הנהגה [שדוקא הדין" משורת "לפנים ולא הדין", "שורת עלֿפי שולחןֿערוך,

ב)]. ל, מציעא בבא (ראה ירושלים של בנינה את

"כעבדא התפילה), עיקר (שהיא העמידה דתפילת הענין שזהו מציאותו, דביטול לדרגא מגיע כאשר אבל
של ענין עדיין אצלו שיש הוא רואה ואז לאשורו, ומצבו מעמדו את ולבחון להעריך ביכלתו אזי - מריה" קמי

כו'. חסרון

(ביטול העמידה דתפילת העילוי שלולי מכיון - דוקא העמידה תפילת לאחרי "תחנון" דאמירת הענין וזהו
יו היה לא אלו.במציאות) חסרונות ומרגיש דע

:יותר ובעומק
אצלו שהיו החסרונות את הוא מרגיש מריה") קמי ("כעבדא העמידה דתפילת העילוי שלאחרי הכוונה אין
השלימות, בתכלית הוא האמיתי ומצבו שמעמדו יהודי אודות הוא המדובר אלא בהם, הרגיש ולא לכן מקודם
שמע קריאת ברכות דזמרה, דפסוקי העבודה (מדרגת יותר נעלית לדרגא בעלותו ואףֿעלֿפיֿכן, חסרון, כל ללא
למעמדו שביחס אף שלימות, של ומצב במעמד אינו שוב - העמידה) דתפילת העבודה לדרגת שמע, וקריאת

חסרון. כל ללא באמת, השלימות בתכלית עבודתו היתה הקודם ומצבו

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



כ        

או מעשר - הנותן של לרכושו וביחס ערך לפי הוא צדקה דמצות החיוב הצדקה: במצות שמצינו ועלֿדרך
(אף עתה עד לתת רגיל שהיה הסכום בנתינת להסתפק יכול אינו שוב יותר, גדל רכושו וכאשר מרכושו. חומש
מעשר זה אין בהווה, רכושו ערך שלפי מכיון בשלימותה), הצדקה מצות לקיום נחשב זה סכום היה עתה שעד

חומש. או

להסתפק יכול אינו העמידה), (תפילת יותר נעלית לדרגא מתעלה שכאשר - הרוחני למצבו בנוגע ועלֿדרךֿזה
למעמדו בערך הנה בשלימותה, זו עבודה היתה הקודם מצבו ערך שלפי למרות כי הקודמת, עבודתו באופן
תחנון דאמירת הענין (וזהו יותר נעלית שלימות ממנו נדרשת ולכן חסרון, של באופן עדיין זה הרי עתה, ומצבו

העמידה). תפילת לאחרי

דתורה: בנגלה - לדבר דוגמא

- זה וכל החיים. היפך - ביותר חמור ענשו מלכא" קמי במחוג ליה ש"מחוו ב) ה, (חגיגה בגמרא איתא
הענין אצלו להיות שצריך בלבד זו לא הנה המלך, להיכל מחוץ בהיותו מהֿשאיןֿכן מלכא", "קמי בעמדו
דרושה שלזה המדינה, עניני בהנהגת המלך של שליחותו את למלא עליו מזו: יתירה אלא במחוג", ד"מחוו

במחוג"... "מחוו מאשר יותר גדולה פעולה

ומוכרחת חיובית הנהגה זוהי ואדרבה: כלל, חסרון בה אין המלך להיכל שמחוץ ההנהגה שאותה ונמצא,
תפילת ובדוגמת [עלֿדרך מלכא" "קמי היא גופא זו הנהגה כאשר הנה - כו' המלך שליחות את למלא כדי
דהיפך לעונש עד ביותר, חמור ענין זהו אלא חסרון, בה שיש בלבד זו לא הרי מריה"], קמי "כעבדא העמידה,

החיים!

בתשובהועלֿפיֿז שב שאתמול מכיון תמוה: דלכאורה - בתשובה" ימיו "כל ז"ל חכמינו לשון מובן ה
הלכות (רמב"ם לעולם" החטא לזה ישוב שלא תעלומות יודע עליו ש"יעיד עד אמת", "תורת עלֿפי אמיתית
שנעשה זאת, עוד אלא כו'", הדין ביום דבר וחצי דבר לו מזכירים ש"אין בלבד זו ולא ב), הלכה ב פרק תשובה
יום הגיע כאשר השתנה מה אםֿכן, – ב) פרק התשובה (אגרת החטא" כקודם יתברך לפניו וחביב "מרוצה

בתשובה")?! ימיו ("כל הפעם עוד בתשובה לשוב יצטרך זה שמשום חדש,

והלב בלב היא התשובה "עיקר כט) (פרק קדישא תניא בספר הזהב בלשונו הזקן אדמו"ר מבאר זה וענין
כו'": אדם שהוא מה לפי והכל רבות ומדרגות בחינות בו יש

אור גילוי עם הקשור חדש, יום מגיע כאשר אףֿעלֿפיֿכן, נכונה", תשובה עשה "כבר שאתמול אףֿעלֿפי
נעלה לדרגא (שהגיע זה ביום מצבו ערך לפי הנה יום", לאור אלקים "ויקרא שכתוב כמו הרוחני, במצבו חדש
היתה אתמול מצבו ערך שלפי (אף דאתמול התשובה עבודת מספיקה אינה כו'), יותר מואר נעשה לבו יותר,

זה. ביום גם יותר) נעלה (באופן מחדש בתשובה לחזור עליו ולכן בשלימותה), התשובה

שזהו אפשר) (בדרך לומר יש - דאתמול עבודתו בהערכת שינוי פועל זה ביום ומצבו במעמדו שהעילוי ומה
זה דיום ה"חיל" אל העליה ובפשטות: זה, ביום גם נמשכת" "פעולה של באופן היא דאתמול שהעבודה מפני
העליה היתה יותר, נעלה ל"חיל" אתמול מגיע היה ואילו דאתמול, בעבודה ל"חיל" ובהתאם ערך לפי היא
באופן היא דאתמול שהעבודה ומכיון ה). סעיף לעיל גם (ראה יותר נעלה באופן זה דיום חיל" אל "מחיל
דאתמול, ומצבו מעמדו בהערכת שינוי פועל זה ביום ומצבו שמעמדו מובן, זה, ביום גם נמשכת" ד"פעולה
שביחס אף חסרון, של באופן הם היום ומצבו למעמדו שביחס הענינים אותם על בתשובה לחזור צריך ולכן,

השלימות. בתכלית היו אתמול ומצבו למעמדו

תענית פוסקין לאחריו שרק מרחשון, דז' וההפלאה העילוי גודל יובן - לעיל האמורה ההקדמה עלֿפי
תשרי: דחודש העבודה לעניני בנוגע וכפרה") ("תשובה ושלימות תיקון לפעול כדי בה"ב,

ונוסף תשרי, דחודש העבודה עניני כל בידו שישנם היינו, בעבודתו, השלימות לתכלית מגיע יהודי כאשר
בפועל מעשה של בענינים לדרכו" הלך ד"ויעקב האחרון השלב התחלת מרֿחשון, דז' העילוי בידו ישנו לזה

בת בהיותו הנה וזריעה, חרישה מריה"),- קמי "כעבדא העמידה, דתפילת השלימות (בדוגמת השלימות כלית
עליהם. לתשובה שזקוק ענינים שישנם הוא רואה אזי

נעלית לדרגא שנתעלה עד בו הרגיש לא ורק לכן, מקודם גם אצלו היה זה שחסרון הכוונה אין - וכאמור
לדרגא בהגיעו ואףֿעלֿפיֿכן, השלימות, בתכלית עבודתו היתה תשרי בחודש ומצבו למעמדו ביחס - אלא יותר,
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במעמד אינו שוב - בפועל) מעשה של בענינים העבודה עיקר מתחילה שאז מרֿחשון, דז' (העילוי יותר נעלית
השלימות, בתכלית עבודתו היתה תשרי) (בחודש הקודם ומצבו מעמדו ערך שלפי אףֿעלֿפי שלימות, של ומצב

בארוכה. כנ"ל

ירידה של ענין כאן ישנו אחד מצד בו"): מ"שבעה החל (ובפרט מרֿחשון דחודש ההפלאה מודגשת ובזה
ביותר, נפלא עילוי בו יש זה עם וביחד בפועל), (מעשה ה"עקב" לבחינת התורה) (לימוד ה"ראש" מבחינת
בענין צורך אין הקודם ומצב למעמד שביחס אף וכפרה, תשובה של ענין נדרש זה ומצב במעמד דוקא שלכן,

כלל. תשובה של

טיפה - מדלי" "כמר טיפה, מלשון הוא "מר" "מרֿחשון": החודש, של בשמו גם מרומז זה שענין - ולהעיר
זו טיפה - ולאידך בלבד. "טיפה" אלא נשאר לא ה"ראש", בחינת תשרי, דחודש העילויים שמכל היינו, אחת,
תנובה". תבל פני "ומלאו וגידול צמיחה של ענין נפעל ידה שעל ועד המתגבר", "כמעין ומתגברת הולכת

דחודש העבודה לכללות בקשר מיוחד ענין מבואר שבו פסוק ישנו היומי חומש בשיעור - לעניננו ונחזור
לדרכו": הלך "ויעקב מרֿחשון,

את למלא כדי בעולם", מקום של אף "חרון ל"חרן", אליעזר של הליכתו אודות מסופר השבוע בפרשת
לדרכו". הלך ד"ויעקב העבודה כללות ובדוגמת עלֿדרך שזהו - אבינו אברהם של שליחותו

הצליח "והוי' אברהם עבד אליעזר אומר שבו - היומי חומש משיעור הנלמדת נפלאה הוראה ישנה ובזה
ד"והוי' הענין ככר ישנו שהיא, פעולה איזו לעשות שמתחיל לפני עוד לדרכו, יוצא יהודי כאשר כלומר, דרכי",

דרכי". הצליח

באופן אלא היגיעה, ערך לפי רק לא היינו, הצלחה, של באופן - דרכי" "הצליח (א) בדבר: פרטים וכמה
- דרכי" הצליח "והוי' (ב) כלל. שלמעלהשבאיןֿערוך דוקא, הוי' משם אלא "אלקים", משם רק לא הצלחה

שנאמר מקום "כל כד) יט, (וירא רש"י כפירוש וא"ו, בתוספת "והוי'", - (ג) והסתר. העלם והגבלה, מדידה מכל
אלא כו', מעכב שאינו בלבד זו ולא מעלה", של דין "בית בהסכם הוא זה שענין היינו, דינו", ובית הוא והוי'

יהודי. של דרכו בהצלחת ומסייע עוזר אדרבה:

מהורש"ב אדמו"ר כ"ק הולדת יום מרֿחשון, דכ"ף העילוי מצד יותר נעלה באופן נפעלים אלו ענינים וכל
בארוכה). (כנ"ל גובר" "מזלו שאז נשמתוֿעדן,

:השנים לשאר בנוגע גם ללמדה מנת על - זו בשנה מרֿחשון דכ"ף מהקביעות הנלמדת ההוראה וזוהי
על לקבל ואחד אחד כל צריך - נשמתוֿעדן אדמו"ר של מזלו גובר כאשר זה, זכאי" ב"יום נמצאים כאשר
הליכה - כולל באורחותיו", ונלכה מדרכיו הורנו אשר ישרה "בדרך להליכה הקשור בכל טובות החלטות עצמו
ועד ההולדת, יום בעל של מקומו וממלא בנו דורנו, נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק של ואורחותיו בדרכיו
הלך "ויעקב - מישראל ואחד אחד כל של דרכיו נעשים מקומו) וממלא ההולדת, יום בעל (של ש"דרכיו"
של דרכו שזוהי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה "יעקב", בדרגת שנמצא יהודי של דרכו נעשית זו שדרך היינו, לדרכו",

יותר. נעלית בדרגא שנמצא יהודי

תעלומות יודע עליו שיעיד עד המתאים, בתוקף היא זו והחלטה זו, בדרך ללכת עצמו על מקבל יהודי וכאשר
לומר יוכל מישראל ואחד אחד שכל אמת" "תורת מבטיחה אזי - בפועל מעשה לידי תבוא אכן זו שהחלטה
עם ביחד הוי', משם הנמשכת והצלחה הצלחה, של באופן שבדבר: העלויים פרטי ככל דרכי", הצליח "והוי'

כנ"ל. "והוי'", - דינו" "בית

היי "את היומי: חומש שיעור בהמשך שכתוב למה זוכים - לעיל האמור באופן העבודה כללות ועלֿידי
גו'", שער את זרעך ויירש רבבה לאלפי

אתהפכא ואדרבה: הארץ", מן אעביר הטומאה רוח "את היעוד יקויים כאשר - שבדבר השלימות לתכלית עד
היה הקדמוני שנחש ב) נט, (סנהדרין ז"ל רבותינו מאמר עלֿדרך יצריך", בשני - לבבך "בכל לנהורא, חשוכא
מן ש"מעבירן בלבד זו שלא - הארץ" מן רעה חיה "והשבתי הפסוק על ז"ל רבותינו וכמאמר גדול", "שמש
קטן ד"נער ומצב למעמד עד דאתהפכא, העילוי כללות שזהו יזיקו", שלא "משביתן זאת: עוד אלא העולם".
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כי         

במעמד אינו שוב - בפועל) מעשה של בענינים העבודה עיקר מתחילה שאז מרֿחשון, דז' (העילוי יותר נעלית
השלימות, בתכלית עבודתו היתה תשרי) (בחודש הקודם ומצבו מעמדו ערך שלפי אףֿעלֿפי שלימות, של ומצב

בארוכה. כנ"ל

ירידה של ענין כאן ישנו אחד מצד בו"): מ"שבעה החל (ובפרט מרֿחשון דחודש ההפלאה מודגשת ובזה
ביותר, נפלא עילוי בו יש זה עם וביחד בפועל), (מעשה ה"עקב" לבחינת התורה) (לימוד ה"ראש" מבחינת
בענין צורך אין הקודם ומצב למעמד שביחס אף וכפרה, תשובה של ענין נדרש זה ומצב במעמד דוקא שלכן,

כלל. תשובה של

טיפה - מדלי" "כמר טיפה, מלשון הוא "מר" "מרֿחשון": החודש, של בשמו גם מרומז זה שענין - ולהעיר
זו טיפה - ולאידך בלבד. "טיפה" אלא נשאר לא ה"ראש", בחינת תשרי, דחודש העילויים שמכל היינו, אחת,
תנובה". תבל פני "ומלאו וגידול צמיחה של ענין נפעל ידה שעל ועד המתגבר", "כמעין ומתגברת הולכת

דחודש העבודה לכללות בקשר מיוחד ענין מבואר שבו פסוק ישנו היומי חומש בשיעור - לעניננו ונחזור
לדרכו": הלך "ויעקב מרֿחשון,

את למלא כדי בעולם", מקום של אף "חרון ל"חרן", אליעזר של הליכתו אודות מסופר השבוע בפרשת
לדרכו". הלך ד"ויעקב העבודה כללות ובדוגמת עלֿדרך שזהו - אבינו אברהם של שליחותו

הצליח "והוי' אברהם עבד אליעזר אומר שבו - היומי חומש משיעור הנלמדת נפלאה הוראה ישנה ובזה
ד"והוי' הענין ככר ישנו שהיא, פעולה איזו לעשות שמתחיל לפני עוד לדרכו, יוצא יהודי כאשר כלומר, דרכי",

דרכי". הצליח

באופן אלא היגיעה, ערך לפי רק לא היינו, הצלחה, של באופן - דרכי" "הצליח (א) בדבר: פרטים וכמה
- דרכי" הצליח "והוי' (ב) כלל. שלמעלהשבאיןֿערוך דוקא, הוי' משם אלא "אלקים", משם רק לא הצלחה

שנאמר מקום "כל כד) יט, (וירא רש"י כפירוש וא"ו, בתוספת "והוי'", - (ג) והסתר. העלם והגבלה, מדידה מכל
אלא כו', מעכב שאינו בלבד זו ולא מעלה", של דין "בית בהסכם הוא זה שענין היינו, דינו", ובית הוא והוי'

יהודי. של דרכו בהצלחת ומסייע עוזר אדרבה:

מהורש"ב אדמו"ר כ"ק הולדת יום מרֿחשון, דכ"ף העילוי מצד יותר נעלה באופן נפעלים אלו ענינים וכל
בארוכה). (כנ"ל גובר" "מזלו שאז נשמתוֿעדן,

:השנים לשאר בנוגע גם ללמדה מנת על - זו בשנה מרֿחשון דכ"ף מהקביעות הנלמדת ההוראה וזוהי
על לקבל ואחד אחד כל צריך - נשמתוֿעדן אדמו"ר של מזלו גובר כאשר זה, זכאי" ב"יום נמצאים כאשר
הליכה - כולל באורחותיו", ונלכה מדרכיו הורנו אשר ישרה "בדרך להליכה הקשור בכל טובות החלטות עצמו
ועד ההולדת, יום בעל של מקומו וממלא בנו דורנו, נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק של ואורחותיו בדרכיו
הלך "ויעקב - מישראל ואחד אחד כל של דרכיו נעשים מקומו) וממלא ההולדת, יום בעל (של ש"דרכיו"
של דרכו שזוהי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה "יעקב", בדרגת שנמצא יהודי של דרכו נעשית זו שדרך היינו, לדרכו",

יותר. נעלית בדרגא שנמצא יהודי

תעלומות יודע עליו שיעיד עד המתאים, בתוקף היא זו והחלטה זו, בדרך ללכת עצמו על מקבל יהודי וכאשר
לומר יוכל מישראל ואחד אחד שכל אמת" "תורת מבטיחה אזי - בפועל מעשה לידי תבוא אכן זו שהחלטה
עם ביחד הוי', משם הנמשכת והצלחה הצלחה, של באופן שבדבר: העלויים פרטי ככל דרכי", הצליח "והוי'

כנ"ל. "והוי'", - דינו" "בית

היי "את היומי: חומש שיעור בהמשך שכתוב למה זוכים - לעיל האמור באופן העבודה כללות ועלֿידי
גו'", שער את זרעך ויירש רבבה לאלפי

אתהפכא ואדרבה: הארץ", מן אעביר הטומאה רוח "את היעוד יקויים כאשר - שבדבר השלימות לתכלית עד
היה הקדמוני שנחש ב) נט, (סנהדרין ז"ל רבותינו מאמר עלֿדרך יצריך", בשני - לבבך "בכל לנהורא, חשוכא
מן ש"מעבירן בלבד זו שלא - הארץ" מן רעה חיה "והשבתי הפסוק על ז"ל רבותינו וכמאמר גדול", "שמש
קטן ד"נער ומצב למעמד עד דאתהפכא, העילוי כללות שזהו יזיקו", שלא "משביתן זאת: עוד אלא העולם".
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כב        

מ בימינו במהרה - זה צדקנו.וכל משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה מש,

***

,(בשוה השנים בכל (שהיא מרֿחשון דכ"ף הענין מכללות ההוראה שמלבד יב) (סעיף לעיל נתבאר
שבכל הבעלֿשםֿטוב לתורת [בהתאם השבוע לימי בנוגע זו שנה דקביעות השינויים מפרטי נוספת הוראה ישנה
תורה, עם הקשור פרט אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ה', בעבודת והוראה לימוד ישנו ופרט פרט
שישנו מובן, שרה, חיי דפרשת חמישי ביום מרֿחשון כ"ף חל זו שבשנה ומכיון השנה], קביעות - דידן כבנדון

בארוכה. כנ"ל היומי, חומש משיעור והוראה לימוד
של ענינו כללות עם הקשורה נוספת הוראה ישנה היומי, חומש משיעור הנלמדת ההוראה על נוסף והנה,

כדלקמן. בתורה, שקורין השבוע פרשת עם קשר כל ללא שבוע, בכל החמישי יום

מובן, זו, שנה מקביעות הנלמדת הפרטית וההוראה מרֿחשון דכ"ף הכללית להוראה שבנוגע כשם ואדרבה:
ההוראה (כי קודם" תדיר תדיר ושאינו ד"תדיר הכלל עלֿפי מרֿחשון, דכ"ף הכללית להוראה קדימה שיש
הפרטים לב' בנוגע מובן כן כמו - זו) שנה מקביעות הנלמדת ההוראה מהֿשאיןֿכן ושנה, שנה בכל היא הכללית
להוראה קדימה שיש שרה, חיי דפרשת החמישי יום (ב) החמישי, דיום הענין כללות (א) זו: שנה שבקביעות
מהֿשאיןֿכן התורה), פרשיות ג"ן (בכל ושבוע שבוע בכל - "תדיר" להיותה החמישי, דיום הענין מכללות

דוקא. זה בשבוע אותה שלומדים פרשה - היומי) חומש (שיעור שרה חיי פרשת חמישי דיום ההוראה

פרשת עם קשר ללא השבוע, בימי מרֿחשון דכ"ף לקביעות בנוגע מיוחד עילוי שמצינו - ובהקדים
השבוע:

- ולפניֿזה עצרת, שמיני בו חל - מרֿחשון כ"ף בו שחל בשבוע יום שבאותו באופן היא השנה קביעות
(שיחת שעברה בשנה גם שנזכר [כפי השנה דראש א' יום - ולפניֿזה שמחתנו"), "זמן (התחלת דסוכות א' יום

ז)]. סעיף מרחשון כ"ף וירא פרשת שבת

השוה הצד שזהו מכיון - מיוחדת חשיבות בעלת היא השבוע בימי מרֿחשון דכ"ף שהקביעות רואים ובזה
השבוע). ופרשת החודש דימי בקביעות נפקאֿמינה כל (ללא עצרת ושמיני דסוכות, א' יום השנה, ראש עם

בש - בשבוע.וכאמור החמישי ביום עצרת, ושמיני דסוכות, א' יום השנה, ראש (וכן מרֿחשון כ"ף חל זו נה

סוגיא שישנה מכיון כו', לחפש צורך אין - בשבוע חמישי דיום הענין מכללות הנלמדת להוראה בנוגע
בנוגע מיוחדת סגולה בו יש השבוע מימי יום שכל מבואר שבה א)) (קנו, שבת מסכת וחותם (בסיום בגמרא

הולדת). דיום הענין עם והשייכות הקשר גם מודגש (שבזה זה ביום שנולד האדם של הנהגתו לאופן
טעמא מאי חסדים, גומל גבר יהי בשבת) בחמישי (הנולד בשבא דבחמשה מאן "האי החמישי: ליום ובנוגע
אוחזים כאשר גם בפשטות המובן [באופן הדברים קשר את רש"י שמבאר כפי ועופות", דגים ביה דאיברו משום
לאוכלין, טורחין "אין ועופות שדגים לפי - התורה] על רש"י פירוש ובדוגמת עלֿדרך הגמרא, לימוד בהתחלת

הדברים: ביאור הקב"ה". של בחסדו ניזונים אלא

שכל רסט)] עמוד תרע"ח המאמרים (ספר ההולדת יום בעל בדרושי [גם חסידות בדרושי ומבואר ידוע
בשבת", ראשון יום "היום לאמירת הטעם וזהו שבוע, בכל ונשנים חוזרים בראשית ימי דשבעת הענינים
חלילה", שחוזרין ההיקף ימי "שהן לפי ימים", ורבבות אלפים יש כבר עתה עד העולם ש"מבריאת אףֿעלֿפי
א). כה, שירֿהשירים (לקוטיֿתורה בראשית" ימי ששת של א' יום כמו ראשון יום ממש הוא א' יום "כל ולכן,

אומרים הלוים שהיו "השיר שזהו השבוע, מימי יום בכל שאומרים יום" של ב"שיר גם מודגש זה וענין
רש"י בפירוש הובא א. (לא, השנה ראש במסכת הגמרא מסוגיית כמובן - תמיד) מסכת (סוף המקדש" בבית
מה "בראשון בראשית: ימי בששת זה ביום שנבראה הבריאה עם יום דכל המזמור שייכות בביאור תמיד) סוף
בראשית" מעשה תחלת שהוא "לפי וכו'", בעולמו ושליט והקנה שקנה שם על ומלואה, הארץ לה' - אומרים היו

תמיד). סוף רש"י (פירוש

ימי לכל השייך ענין שזהו מודגש שבזה "תמיד", ובמסכת השנה" "ראש במסכת הובא זה שענין - ולהעיר
שינויים), בו (שאין השמש מהלך עם הקשור - תמיד) (מסכת תמידי וענין השנה", ד"ראש הענין בדוגמת השנה,

שינויים). בה שיש הלבנה, מהלך - החודש ימי (ולא השבוע ימי
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ימי (בשבעת הראשונה בפעם זה ביום שהיו הענינים כל ונשנים חוזרים השבוע מימי יום שבכל ומכיון
לה יש בראשית, ימי משבעת אחד דכל המיוחדת שהסגולה מובן, שלבראשית), ותכונתו טבעו על השפעה

כולה. הבריאה ועיקר תכלית שהוא יהודי, של לידתו אודות מדובר כאשר ובפרט זה, ביום שנולד האדם

החמישי ביום הקב"ה של שבבריאתו דמכיון - חסדים" גומל גבר יהי בשבא דבחמשה מאן "האי ולכן,
של בחסדו ניזונים אלא לאוכלין, טורחין ש"אין ועופות דגים נבראו שבו חסדים", ד"גמילות הענין מודגש

חסדים". גומל גבר "יהי - זה וטבע זו תכונה נעשית אצלו גם הנה הקב"ה",

הפסוק על ז"ל רבותינו וכמאמר חסדים", ב"גמילות לעסוק חייב מישראל ואחד אחד שכל לזה נוסף כלומר:
אחד הוא חסדים" ד"גמילות שהענין ועד חסדים, גומל אתה אף חסדים גומל הקב"ה מה בו", "ולדבקה
הדגשה ישנה לזה נוסף הנה - א) עט, (יבמות חסדים" וגומלי ביישנים "רחמנים, ישראל: בני של מהסימנים

חסדים". גומל גבר "יהי בשבוע: החמישי ביום שנולד זה ליהודי בנוגע מיוחדת

:בפועל למעשה בנוגע - בשבוע החמישי ביום מרֿחשון דכ"ף מהקביעות הנלמדת ההוראה ביאור
הענינים בכל להוסיף [שיש מרחשון דכ"ף הענין מכללות הנלמדת ההוראה אודות ח) (סעיף לעיל האמור כל
באופן להעשות יכול - חסדים] וגמילות עבודה דתורה הקוין ג' - וכללותם שנקודתם ההולדת, יום בעל שתבע
נסתיימה - חובו את משלם וכאשר לשלם, שעליו חוב לו יש ובפשטות: בלבד, חובה ידי לצאת כדי זאת שעושים

עבודתו.

כל על ללמדה מנת (על בשבוע החמישי ביום מרֿחשון דכ"ף מהקביעות הנלמדת ההוראה באה זה ועל
גומל גבר "יהי חסדים", "גמילות של באופן להיות צריכה האמורים) (בענינים עבודתו שכללות - כולם) השנים
"לפנים בזה לעסוק ממשיך הוא הרי למיעבד", ליה "כדבעי חובתו, ידי יצא שכבר לאחרי שגם היינו, חסדים",
ז"ל רבותינו כמאמר חסדים, גמילות גם אלא צדקה, רק [לא חסדים וגמילות צדקה של באופן הדין", משורת

הצדקה"]. מן יותר חסדים גמילות "גדולה

והגבלה. מדידה מכל שלמעלה באופן היינו, הקב"ה", של "חסדו רש"י: לשון כדיוק - גופא חסדים ובגמילות

חסדים, גמילות של באופן יהיו הענינים שכל ומצוותיה, התורה עניני בכל עבודתו לכללות בנוגע - זה וכל
הפרטית בעבודה להוספה בנוגע מיוחדת הוראה ישנה - יותר ובפרטיות כו'; הדין משורת לפנים

וגמילותֿחסדים).ד"גמילות עבודה תורה הקוין מג' אחד (בתור ֿחסדים"

להדגשת בנוגע י) (סעיף לעיל המדובר עלֿפי ובפרט כפשוטה, ל"גמילותֿחסדים" בנוגע הן - בזה והכוונה
חודש שהוא אדר, חודש ונקודת תוכן - הפורים דימי הענין [שזהו העיבור בשנת וגמילותֿחסדים הצדקה ענין
התורה הפצת הזולת, על דהשפעה הענין כללות שזהו - הרוחני במובן ל"גמילותֿחסדים" בנוגע והן העיבור],

ומצוותיה.

- בראשית ימי בששת חמישי דיום גמילותֿחסדים בדוגמת והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן - זה וכל
הקב"ה". של "חסדו

:בזה להוסיף ויש
הואיל בחמישי, ונבעלת ברביעי נשאת "בתולה א): ה, (כתובות בגמרא איתא - חמישי יום למעלת בנוגע

גו'". המים את ומילאו ורבו "פרו - לדגים" ברכה בו ונאמרה

"ברכה היא הששי דיום ורבו" "פרו ברכת ואדרבה: גו'", ורבו ד"פרו הברכה ישנה הששי ביום שגם ואף
– ליה" עדיפא דאדם "ברכה שם: הגמרא ובלשון לדגים", "ברכה מאשר יותר נעלה ענין שזהו לאדם",
לרוב "וידגו הפסוק על א) עמוד סוף כ, (ברכות ז"ל רבותינו כמאמר בדגים, מיוחד עילוי ישנו אףֿעלֿפיֿכן,
מיוחד עילוי שישנו מובן ומזה בהם", שולטת הרע עין ואין עליהם מכסין מים שבים "דגים הארץ", בקרב
בו", שולטת העין שאין בדבר אלא מצויה הברכה "אין ב) ח, (תענית ז"ל רבותינו כמאמר – לדגים" ב"ברכה

העין". מן הסמוי "בדבר

ממדידה שלמעלה הקב"ה של חסדו חסדים, גמילות הוא חמישי יום של שענינו לעיל להמדובר הקשר וזהו
וענינו והגבלה. ממדידה שלמעלה ברכה הארץ", בקרב לרוב "וידגו לדגים", "ברכה ובדוגמת עלֿדרך – והגבלה

והגבלה. ממדידה שלמעלה עבודה - האדם בעבודת
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ימי (בשבעת הראשונה בפעם זה ביום שהיו הענינים כל ונשנים חוזרים השבוע מימי יום שבכל ומכיון
לה יש בראשית, ימי משבעת אחד דכל המיוחדת שהסגולה מובן, שלבראשית), ותכונתו טבעו על השפעה

כולה. הבריאה ועיקר תכלית שהוא יהודי, של לידתו אודות מדובר כאשר ובפרט זה, ביום שנולד האדם

החמישי ביום הקב"ה של שבבריאתו דמכיון - חסדים" גומל גבר יהי בשבא דבחמשה מאן "האי ולכן,
של בחסדו ניזונים אלא לאוכלין, טורחין ש"אין ועופות דגים נבראו שבו חסדים", ד"גמילות הענין מודגש

חסדים". גומל גבר "יהי - זה וטבע זו תכונה נעשית אצלו גם הנה הקב"ה",

הפסוק על ז"ל רבותינו וכמאמר חסדים", ב"גמילות לעסוק חייב מישראל ואחד אחד שכל לזה נוסף כלומר:
אחד הוא חסדים" ד"גמילות שהענין ועד חסדים, גומל אתה אף חסדים גומל הקב"ה מה בו", "ולדבקה
הדגשה ישנה לזה נוסף הנה - א) עט, (יבמות חסדים" וגומלי ביישנים "רחמנים, ישראל: בני של מהסימנים

חסדים". גומל גבר "יהי בשבוע: החמישי ביום שנולד זה ליהודי בנוגע מיוחדת

:בפועל למעשה בנוגע - בשבוע החמישי ביום מרֿחשון דכ"ף מהקביעות הנלמדת ההוראה ביאור
הענינים בכל להוסיף [שיש מרחשון דכ"ף הענין מכללות הנלמדת ההוראה אודות ח) (סעיף לעיל האמור כל
באופן להעשות יכול - חסדים] וגמילות עבודה דתורה הקוין ג' - וכללותם שנקודתם ההולדת, יום בעל שתבע
נסתיימה - חובו את משלם וכאשר לשלם, שעליו חוב לו יש ובפשטות: בלבד, חובה ידי לצאת כדי זאת שעושים

עבודתו.

כל על ללמדה מנת (על בשבוע החמישי ביום מרֿחשון דכ"ף מהקביעות הנלמדת ההוראה באה זה ועל
גומל גבר "יהי חסדים", "גמילות של באופן להיות צריכה האמורים) (בענינים עבודתו שכללות - כולם) השנים
"לפנים בזה לעסוק ממשיך הוא הרי למיעבד", ליה "כדבעי חובתו, ידי יצא שכבר לאחרי שגם היינו, חסדים",
ז"ל רבותינו כמאמר חסדים, גמילות גם אלא צדקה, רק [לא חסדים וגמילות צדקה של באופן הדין", משורת

הצדקה"]. מן יותר חסדים גמילות "גדולה

והגבלה. מדידה מכל שלמעלה באופן היינו, הקב"ה", של "חסדו רש"י: לשון כדיוק - גופא חסדים ובגמילות

חסדים, גמילות של באופן יהיו הענינים שכל ומצוותיה, התורה עניני בכל עבודתו לכללות בנוגע - זה וכל
הפרטית בעבודה להוספה בנוגע מיוחדת הוראה ישנה - יותר ובפרטיות כו'; הדין משורת לפנים

וגמילותֿחסדים).ד"גמילות עבודה תורה הקוין מג' אחד (בתור ֿחסדים"

להדגשת בנוגע י) (סעיף לעיל המדובר עלֿפי ובפרט כפשוטה, ל"גמילותֿחסדים" בנוגע הן - בזה והכוונה
חודש שהוא אדר, חודש ונקודת תוכן - הפורים דימי הענין [שזהו העיבור בשנת וגמילותֿחסדים הצדקה ענין
התורה הפצת הזולת, על דהשפעה הענין כללות שזהו - הרוחני במובן ל"גמילותֿחסדים" בנוגע והן העיבור],

ומצוותיה.

- בראשית ימי בששת חמישי דיום גמילותֿחסדים בדוגמת והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן - זה וכל
הקב"ה". של "חסדו

:בזה להוסיף ויש
הואיל בחמישי, ונבעלת ברביעי נשאת "בתולה א): ה, (כתובות בגמרא איתא - חמישי יום למעלת בנוגע

גו'". המים את ומילאו ורבו "פרו - לדגים" ברכה בו ונאמרה

"ברכה היא הששי דיום ורבו" "פרו ברכת ואדרבה: גו'", ורבו ד"פרו הברכה ישנה הששי ביום שגם ואף
– ליה" עדיפא דאדם "ברכה שם: הגמרא ובלשון לדגים", "ברכה מאשר יותר נעלה ענין שזהו לאדם",
לרוב "וידגו הפסוק על א) עמוד סוף כ, (ברכות ז"ל רבותינו כמאמר בדגים, מיוחד עילוי ישנו אףֿעלֿפיֿכן,
מיוחד עילוי שישנו מובן ומזה בהם", שולטת הרע עין ואין עליהם מכסין מים שבים "דגים הארץ", בקרב
בו", שולטת העין שאין בדבר אלא מצויה הברכה "אין ב) ח, (תענית ז"ל רבותינו כמאמר – לדגים" ב"ברכה

העין". מן הסמוי "בדבר

ממדידה שלמעלה הקב"ה של חסדו חסדים, גמילות הוא חמישי יום של שענינו לעיל להמדובר הקשר וזהו
וענינו והגבלה. ממדידה שלמעלה ברכה הארץ", בקרב לרוב "וידגו לדגים", "ברכה ובדוגמת עלֿדרך – והגבלה

והגבלה. ממדידה שלמעלה עבודה - האדם בעבודת
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כד        

האדם: לעבודת בנוגע - ביאור ליתר

אינה שמציאותם - הוא הדגים של ענינם שתוכן ההולדת), יום בעל בדרושי (גם חסידות בדרושי מבואר
גמליאל בן שמעון רבן לדעת ולכן, הים. מי חיותם, למקור הביטול ענין שזהו עליהם", מכסין "מים נראית,
בפניֿעצמו, מציאות שאינו מכיון - ז) משנה ו פרק (מקוואות כו' חוצץ ואינו טהור" הים מבריית שהוא "כל

הים. מי אלא אינה מציאותו כל כי

ומרגיש שיודע מכיון בפניֿעצמו, מציאות שאינו היינו, ביטול, של ומצב במעמד נמצא יהודי כאשר ולכן,
אינ מציאותו הולךשכל אינו שהרי והגבלה, מדידה מכל למעלה היא עבודתו אזי - כו' חיותו מקור אלא ה

הקב"ה. של בכחו אלא ומוגבל), המדוד (כח הוא בכחו

לבוא שכדי אלא והגבלה, ממדידה למעלה - "מאד" אותיות הוא והגבלה, מדידה - "אדם" אחר: בסגנון
ד"אדם" הצירוף משתנה שעלֿידיֿזה ביטול), של (ענין מציאותו כל את "לבלבל" האדם צריך - ד"מאד" לענין

והגבלה. ממדידה שלמעלה עבודה ל"מאד", -

:זה לדורנו במיוחד שייך - לדגים" "ברכה אודות לעיל האמור כל והנה,
רבי לדברי בקשר בגמרא מובא בהם") שולטת הרע עין ואין עליהם מכסין מים שבים ("דגים הנ"ל ענין
"וידגו שנאמר ממה היא לכך שהראיה בישא", עינא ביה שלטא דלא אתינא קא דיוסף מזרעא "אנא יוחנן:
(שלהם יוסף של זרעו אף בהם, שולטת הרע עין ואין עליהם מכסין מים שבים דגים "מה הארץ", בקרב לרוב

בהם". שולטת הרע עין אין הארץ") בקרב לרוב "וידגו הברכה ניתנה

אזיל". גופא רישא "בתר והרי "יוסף", שמו דורנו שנשיא מכיון - זה לדורנו המיוחד הקשר מובן ועלֿפיֿזה

:לפועל בנוגע - לעיל האמור מכל ההוראה
והגבלה, ממדידה למעלה צדקה נתינת והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן תהיה שהעבודה תובעים כאשר
בישא", מ"עינא ולחשוש לפחד מה אין - בארוכה) (כנ"ל בזה וכיוצא והגבלה, ממדידה למעלה המעיינות הפצת
עינא ביה שלטא דלא אתינא קא דיוסף מזרעא "אנן כי: תתראו", "למה הכתוב: ובלשון הרואים, יאמרו מה

בישא"!...

בהיותו גם הנה - יוסף" של "זרעו בתור המעיינות דהפצת העבודה עניני בכל לעסוק יוצא יהודי וכאשר
שהיותו בלבד זו לא כלומר, והגבלה, ממדידה שלמעלה בריבוי לרוב", ד"וידגו הענין נפעל הארץ" "בקרב
דוקא אדרבה: אלא חסֿושלום, בעבודתו חלישות פועל אינו כו') והסתר העלם של (מקום הארץ" "בקרב
ד"בקרב וההסתר ההעלם לולי שהיה ממה יותר גדול בריבוי - לרוב" ד"וידגו הענין אצלו נפעל עלֿידיֿזה
יפרוץ"! וכן ירבה כן אותו יענו ש"כאשר ועד הסכלות", מן החכמה וכיתרון החושך מן האור "כיתרון הארץ",

דלכאורה השבטים, לשאר ביחס באוכלוסין מועט שהיה - לוי לשבט בנוגע נפלא דבר שמצינו תמוהוכפי
"אני הקב"ה אומר ועליהם לשרתו, ה' לפני לעמוד ישראל שבטי מכל הנבחר השבט הוא לוי שבט ביותר:
ואםֿכן, ויובל), שמיטה הלכות סוף ברמב"ם (כמבואר גורלי" תומך אתה וכוסי חלקי מנת "ה' ונחלתך", חלקך
העם"?! כל כשאר ה' ברוכי וחסידיו עבדיו יהיו לא "איך באוכלוסין, מועט יהיה לוי שבט שדוקא יתכן כיצד
הברכה אצלם היתה מצרים, בשעבוד שהיו ישראל בני שכל יד) ג, במדבר (רמב"ן בדבר הטעמים אחד וידוע -
לברכה זכה לא מצרים, בשעבוד היה שלא לוי של שבטו מהֿשאיןֿכן יפרוץ", וכן ירבה כן אותו יענו ד"כאשר
יפרוץ"! וכן ירבה כן אותו יענו ד"כאשר הענין גודל את רואים ומזה הארץ". כל כדרך ורבים פרים "היו ולכן זו,

לעניננו: ובנוגע

ד"כאשר ומצב למעמד עד דורנו, נשיא - עצמו מ"יוסף" החל יוסף", של "זרעו על שעברו הענינים כל לאחרי
יפרוץ", וכן ירבה ד"כן הענין להיות שצריך בודאי הרי - והגבלה ומדידה השערה מכל למעלה אותו" יענו
קאכט יוסף וועלכע "אין לענינים בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כפשוטם, גשמיים לענינים בנוגע הן לרוב", "וידגו

והמעיינות! היהדות דהפצת הענין כללות - יוסף" כצאן "נוהג הארץ", עם לכל המשביר "הוא - זיך"

וכיוצא הרואים יאמרו מה אותו", יענו ד"כאשר העובדה עם להתחשב שאין - לפועל בנוגע ההוראה וזוהי
יפרוץ"! וכן ירבה "כן אדרבה: אלא לעבודה, ומפריע מבלבל זה שאין בלבד זו ולא בזה,
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עלֿדרך כו', בעלמא בדיבור בכך, מה של בענינים - אותו" יענו ד"כאשר הענין חובת ידי יוצאים ובודאי
יוצאים כפשוטו, ובלבנים" "בחומר פרך דעבודת הענין שתמורת מצרים, לשעבוד בנוגע מקומות בכמה המבואר
שבזה כך הלכתא", ליבון דא ובלבנים וחומר, קל דא "בחומר התורה, בלימוד והיגיעה העמל עלֿידי ידיֿחובה
בתכלית התורה מלימוד החל יפרוץ", וכן ירבה "כן - מזה וכתוצאה אותו", יענו ד"כאשר הענין מתבטא
ד"כן שהענין מובן, מעשה", לידי שמביא תלמוד ש"גדול ומכיון דהלכתא", אליבא שמעתא "לאסוקי השלימות,

בפועל. מעשה של בענינים גם ונפעל נמשך יפרוץ" וכן ירבה

הן דרויחי, באופן וחיי בני והן רויחי, מזוני הן רויחי, ובכולם רויחי, ומזוני חיי בני דברים: של וכפשוטם
כפשוטם. גשמיים בענינים - ובעיקר - והן הענינים, ברוחניות

קיום עלֿידי – גדול" "קהל מקימים שמחהועלֿידיֿזה מתוך וכבשוה", הארץ את ומלאו ורבו "פרו הציווי
לבב, וטוב

"קהל - א) עמוד סוף סב, יבמות (ראה צדקנו משיח לביאת זוכים אזי שבגוף" הנשמות כל "יכלו וכאשר
ממש. בימינו במהרה שמיא", ענני עם "ארו הנה", ישובו גדול

***

.'גו זקן ואברהם המתחיל דיבור שיחה) (כעין מאמר

***

המגיד הזקן, לאדמו"ר עד - נשיאינו רבותינו עלֿידי שנתפרסם המנהג ידוע הולדת, ליום בנוגע
גם ישנו זה שענין פעמים כמה וכמדובר שנותיו. למספר המתאים תהלים קאפיטל לומר - והבעלֿשםֿטוב
יום מבעל מאמר ששמע דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק של ברשימותיו כמסופר - ההסתלקות לאחרי

שנותיו. מספר עם המתאים תהלים מפרק בפסוק שהתחלתו - הסתלקותו לאחרי - ההולדת
- דידן ובנדון ההולדת, יום בעל של שנותיו למספר המכוון תהלים הפרק משתנה הולדת יום שבכל ומובן
המתאים הפרק היה - תשמ"ג מרֿחשון בכ"ף מרֿחשון: בכ"ף נשמתוֿעדן מהורש"ב אדמו"ר כ"ק הולדת יום
ט סעיף מרֿחשון כ"ף וירא פרשת שבת (שיחת שעברה בשנה בארוכה [כמדובר קכג פרק - שנותיו למספר

קכד. פרק - זו שנה מרֿחשון ובכ"ף ואילך)],

מאתנו. ואחד אחד כל עבור והוראה לימוד בזה שיש מובן, - אזיל" גופא רישא ש"בתר ומכיון

להגביל שאין מובן, שמזה - ה' בעבודת הוראה ללמוד יש ענין שמכל הבעלֿשםֿטוב תורת עלֿפי ובפרט
באים שעלֿידיֿזה מכיון כו', לאמיתו באמת לכוין שיצליחו בטוחים כאשר רק ההוראה ולימוד ההתבוננות את

בזה. נשיאינו רבותינו הוראת כידוע ה', בעבודת הוספה לידי

'הוי "לולי - הפעם עוד כופל שלאחריֿזה ובפסוק גו'", לנו שהיה הוי' "לולי היא: קכד מזמור התחלת
גו'". לנו שהיה

כמו זהו הנה ביו"ד "לולי שכתוב שמה הפסוק) על אור (יהל לתהלים צדק' ה'צמח ברשימות מבואר והנה,
תוכן גם שזהו (וא"ו)". בזעירֿאנפין (אל"ף) קדישא עתיקא חיבור "זהו (באל"ף) "לולא" כי באל"ף", לולא

שנאמ מקום כל "כי - (ביו"ד) ד"לולי" קדישא".הענין מעתיקא שהוא לפי הנצחיות), (ענין זז אינו לי ר

(שזהו ש"לולא" מכיון - אלול חודש עם קשור בתהלים) קכד פרק (התחלת ש"לולי" שם מבאר ועלֿפיֿזה
אלול**. אותיות הוא ד"לולי") הענין אותו

לו" "עלֿידי הוא (ביו"ד) "לי" שענין - ב"לולי" פירוש עוד מבואר תצ) עמוד (ריש שם הענין ובהמשך
ד"לולא". "לא" כדרגת אינו (ד"לי") ודרגתו "לו", לאחרי בא "לי" שענין היינו, (בוא"ו),
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כה         

עלֿדרך כו', בעלמא בדיבור בכך, מה של בענינים - אותו" יענו ד"כאשר הענין חובת ידי יוצאים ובודאי
יוצאים כפשוטו, ובלבנים" "בחומר פרך דעבודת הענין שתמורת מצרים, לשעבוד בנוגע מקומות בכמה המבואר
שבזה כך הלכתא", ליבון דא ובלבנים וחומר, קל דא "בחומר התורה, בלימוד והיגיעה העמל עלֿידי ידיֿחובה
בתכלית התורה מלימוד החל יפרוץ", וכן ירבה "כן - מזה וכתוצאה אותו", יענו ד"כאשר הענין מתבטא
ד"כן שהענין מובן, מעשה", לידי שמביא תלמוד ש"גדול ומכיון דהלכתא", אליבא שמעתא "לאסוקי השלימות,

בפועל. מעשה של בענינים גם ונפעל נמשך יפרוץ" וכן ירבה

הן דרויחי, באופן וחיי בני והן רויחי, מזוני הן רויחי, ובכולם רויחי, ומזוני חיי בני דברים: של וכפשוטם
כפשוטם. גשמיים בענינים - ובעיקר - והן הענינים, ברוחניות

קיום עלֿידי – גדול" "קהל מקימים שמחהועלֿידיֿזה מתוך וכבשוה", הארץ את ומלאו ורבו "פרו הציווי
לבב, וטוב

"קהל - א) עמוד סוף סב, יבמות (ראה צדקנו משיח לביאת זוכים אזי שבגוף" הנשמות כל "יכלו וכאשר
ממש. בימינו במהרה שמיא", ענני עם "ארו הנה", ישובו גדול

***

.'גו זקן ואברהם המתחיל דיבור שיחה) (כעין מאמר

***

המגיד הזקן, לאדמו"ר עד - נשיאינו רבותינו עלֿידי שנתפרסם המנהג ידוע הולדת, ליום בנוגע
גם ישנו זה שענין פעמים כמה וכמדובר שנותיו. למספר המתאים תהלים קאפיטל לומר - והבעלֿשםֿטוב
יום מבעל מאמר ששמע דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק של ברשימותיו כמסופר - ההסתלקות לאחרי

שנותיו. מספר עם המתאים תהלים מפרק בפסוק שהתחלתו - הסתלקותו לאחרי - ההולדת
- דידן ובנדון ההולדת, יום בעל של שנותיו למספר המכוון תהלים הפרק משתנה הולדת יום שבכל ומובן
המתאים הפרק היה - תשמ"ג מרֿחשון בכ"ף מרֿחשון: בכ"ף נשמתוֿעדן מהורש"ב אדמו"ר כ"ק הולדת יום
ט סעיף מרֿחשון כ"ף וירא פרשת שבת (שיחת שעברה בשנה בארוכה [כמדובר קכג פרק - שנותיו למספר

קכד. פרק - זו שנה מרֿחשון ובכ"ף ואילך)],

מאתנו. ואחד אחד כל עבור והוראה לימוד בזה שיש מובן, - אזיל" גופא רישא ש"בתר ומכיון

להגביל שאין מובן, שמזה - ה' בעבודת הוראה ללמוד יש ענין שמכל הבעלֿשםֿטוב תורת עלֿפי ובפרט
באים שעלֿידיֿזה מכיון כו', לאמיתו באמת לכוין שיצליחו בטוחים כאשר רק ההוראה ולימוד ההתבוננות את

בזה. נשיאינו רבותינו הוראת כידוע ה', בעבודת הוספה לידי

'הוי "לולי - הפעם עוד כופל שלאחריֿזה ובפסוק גו'", לנו שהיה הוי' "לולי היא: קכד מזמור התחלת
גו'". לנו שהיה

כמו זהו הנה ביו"ד "לולי שכתוב שמה הפסוק) על אור (יהל לתהלים צדק' ה'צמח ברשימות מבואר והנה,
תוכן גם שזהו (וא"ו)". בזעירֿאנפין (אל"ף) קדישא עתיקא חיבור "זהו (באל"ף) "לולא" כי באל"ף", לולא

שנאמ מקום כל "כי - (ביו"ד) ד"לולי" קדישא".הענין מעתיקא שהוא לפי הנצחיות), (ענין זז אינו לי ר

(שזהו ש"לולא" מכיון - אלול חודש עם קשור בתהלים) קכד פרק (התחלת ש"לולי" שם מבאר ועלֿפיֿזה
אלול**. אותיות הוא ד"לולי") הענין אותו

לו" "עלֿידי הוא (ביו"ד) "לי" שענין - ב"לולי" פירוש עוד מבואר תצ) עמוד (ריש שם הענין ובהמשך
ד"לולא". "לא" כדרגת אינו (ד"לי") ודרגתו "לו", לאחרי בא "לי" שענין היינו, (בוא"ו),
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כו        

הוא "לי" ענין - לי) ודודי לדודי אני (ראשיֿתיבות "לולא" כמו הוא ש"לולי" הראשון פירוש לפי כלומר:
לולי), - ידה על ובאה אלול, - אותה (מעוררת דלתתא האתערותא שבערך דלעילא אתערותא "לו", בדרגת
דלעילא האתערותא לאחרי הבאה דלעילא אתערותא היא - מאל"ף) למעלה (יו"ד הב' לפירוש מהֿשאיןֿכן

א). כד, שירֿהשירים לקוטיֿתורה (ראה דלתתא האתערותא בערך והיא עלֿידי שבאה

- ולאחריֿזה דלתתא, אתערותא עלֿידי הנמשכת דלעילא אתערותא – "לו" היינו: - "לולי" ועלֿפיֿזה,
דלתתא. אתערותא עלֿידי הנמשכת דלעילא מאתערותא שלמעלה דלעילא אתערותא "לי",

אודות מדובר שבשניהם מכיון - לו" ואני לי "דודי עלֿדרך הוא ש"לולי" שם אור ביהל שמסיים מה [וזהו
אתערותא שאין דלעילא אתערותא בחינת "לי", - ב"לולי" האדם: עבודת בערך שאינה דלעילא אתערותא

דלתתא]. אתערותא שלפני דלעילא אתערותא בחינת - לו" ואני לי וב"דודי שם, מגעת דלתתא

"לו" שגם - מזה יתרה לומר יש אולי שב"לולי", "לי" דרגת בענין השני) (בפירוש לעיל המבואר ועלֿפי
עתיק על אם) כי עצמו, מצד שהוא כמו זעירֿאנפין על (לא קאי שהוא"ו היינו, יותר. נעלה הוא שב"לולי"

אלקים. שנעשה הוי' עלֿדרך זעירֿאנפין, בחינת שנעשה כמו (יו"ד)

קצת: אחר בסגנון להוסיף ויש

דלעילא) (אתערותא ונמשך מצטרף זה וללמ"ד (לי), האדם על קאי למ"ד אות "לולי": דתיבת האותיות סדר
ימי ששת כנגד ההשתלשלות, סדר (כללות זעירֿאנפין – האלקים) הוא הוי' לאלקים, לי (הוי' ונעשה עתיקא
למ"ד (אות האדם נעשה ואז דלתתא, אתערותא עלֿידי הנמשכת דלעילא אתערותא בחינת וא"ו), בראשית,

הג'. דלעילא אתערותא – קדישא עתיקא - היו"ד ומקבל שלים" "אתר השניה)

:וז"ל לנו", שהיה הוי' "לולי - הפסוק המשך את שם) אור (ביהל לבאר וממשיך
לנו, שהוא בלשון אומרים אנו אלקים שם על רק כי הטעם ועוד אלקים, גימטריא לנו הנה לנו, שהיה "ענין
גוים על אלקים מלך כן גם נאמר אלקים וגבי עמו, הוי' חלק אדרבה, הלא מובן, אינו ולכאורה אלקינו, דהיינו
עצמו את שיצמצם צמצום, עלֿידי כיֿאם איֿאפשר זה ממש, שלנו הוא שהאלקות שיאמר כדי כי הענין, אך . .

כו'". בתוכנו ולשכון להאיר יוכל אזי כביכול,

הוי' יחוד ועלֿידי לנו, גימטריא דאלקים אלקינו, הוי' בחינת "זהו - לנו" שהיה הוי' "לולי הפירוש וזהו
תפלת בסיום האלקים" הוא "הוי' אמירת בענין מקומות בכמה המבואר ועלֿדרך אלקינו". הוי' נעשה אלקים
- "לנו" בגימטריא "אלקים", בחינת ונעשות נמשכות ד"הוי'", נעלות הכי שהדרגות - הכיפורים דיום נעילה

שם). (עיין כו'" לולי ענין זהו זה ש"יחוד ומסיים "אלקינו".

הוא הוי' פעמים ב' אליהו גבי שנאמר עלֿדרך לומר "יש - פעמים ב' לנו" שהיה הוי' "לולי שכתוב ומה
גו'", פשעיך מוחה הוא אנכי "אנכי בחינת ממשיכים שעלֿידה התשובה, עבודת עם קשור זה שענין האלקים",
בכמה כמבואר תורה, במתן אחת) (פעם "אנכי" בחינת מהמשכת יותר נעלית המשכה שזוהי אנכי, פעמים ב'

מקומות.

בכ"ף הוא זה פרק אמירת התחלת (שהרי מרֿחשון דחודש העבודה כללות עם הנ"ל כל לקשר ויש
מרֿחשון):

תשרי חודש עניני כל וירידת המשכת - וענינו תשרי, דחודש העבודה כללות לאחרי בא מרֿחשון חודש
את מפרקים מרֿחשון ובחודש ה"סחורה", כל את לוקחים תשרי שבחודש המשל כידוע ממש, בפועל בעבודה

ממש. בפועל בזה להשתמש שיוכלו כדי האצטבא, עלֿגבי אותו ומניחים המטען, כל

בערב שטרח ד"מי הענין ובדוגמת עלֿדרך – אלול דחודש העבודה הקדמת לאחרי בא תשרי שחודש ומכיון
ודודי לדודי ש"אני כידוע תשרי, דחודש עשרתֿימיֿתשובה גם מרומזים שב"אלול" ועד בשבת", יאכל שבת
מרֿחשון שחודש נמצא, - הכיפורים יום עד אלול חודש מראש יום הארבעים על דקאי יודין, ד' סופיֿתיבות לי"
עם הקשר וזהו "אלול". חודש עם קשור תשרי] חודש עניני כל פועל לידי באים ובו תשרי, חודש לאחרי [הבא

כנ"ל. "אלול", אותיות - ד"לולי" הענין

מזו: ויתירה

ד" העילוי אודות לעיל המבואר בחודשעלֿפי עילוי שישנו מובן, - "אלול") (אותיות "לולא" לגבי לולי"
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ודודי לדודי "אני - ענינם ותשרי אלול שחודש מכיון ("אלול"), ואלול תשרי חודש לגבי ("לולי") מרֿחשון
אתערותא עלֿידי הנפעלת דלעילא האתערותא והמשכת דלתתא, אתערותא של באופן האדם עבודת היינו, לי",
דלעילא אתערותא המשכת היינו, ד"לולי", הענין נפעל שאז מרֿחשון, לחודש באים זה ולאחרי דלתתא,

בארוכה. כנ"ל האדם, עבודת עלֿידי הנמשכת דלעילא מאתערותא שלמעלה

:האדם בעבודת ההוראה ביאור
העלם ירידה, של מצב זה הרי שלכאורה אףֿעלֿפי הנה מרֿחשון, לחודש תשרי מחודש יוצא יהודי כאשר
שבמצב זאת, עוד אלא יותר, גדול לעילוי כך אחר לבוא כדי היא הירידה שתכלית בלבד זו לא הנה כו', והסתר
"לי" בחינת המשכת ד"לולי", הענין ישנו מרֿחשון שבחודש לעיל כאמור - ביותר גדול עילוי ישנו גופא זה

ידֿיז). סעיפים לעיל גם (וראה בארוכה כנ"ל "לו", בבחינת

ישראל", נא יאמר לנו שהיה הוי' "לולי המזמור תוכן שזהו הגלות, ירידת לכללות בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה
שם) אור (יהל " כו' טרף נתננו שלא כו' הישועה נמשך ש"עלֿידיֿזה אדם", עלינו בקום לנו שהיה הוי' "לולי
העילוי כבר ישנו גופא הגלות בזמן אלא יותר, גדול לעילוי כך אחר לבוא כדי היא זו שירידה בלבד זו שלא -

לנו". שהיה הוי' ד"לולי

בתהלים קכד פרק לומר ההולדת יום בעל מתחיל שאז - זו דשנה מרֿחשון מכ"ף החל ביותר מודגש זה וענין
כנ"ל. אזיל", גופא רישא ו"בתר לנו"), שהיה הוי' ("לולי

שאז באשלמותא", מרֿחשון) (דחודש סיהרא ד"קיימא הענין לאחרי מרֿחשון, בכ"ף בעמדנו והנה,
כסלו חודש בראש מחדש הלבנה למולד הכנה בתור "ונפקדת", - לגמרי שנעלמת עד ומתמעטת הולכת הלבנה

מושבך", יפקד "כי -
בדוגמת וחסרון, ביטול של (ענין הגלות ירידת שכללות ובגלוי בפועל יראו ממש שבקרוב יהיֿרצון הנה

העתידה. בגאולה שיהיה העילוי לתכלית "כלי" להיות כדי הוא הלבנה) מיעוט

רמז (מלכים שמעוני בילקוט המבואר עלֿפי ובפרט מרֿחשון, בחודש עוד - נגאלין" הן ד"מיד ובאופן
מרֿחשון בחודש תהיה השלישי המקדש בית שחנוכת היינו, לו", לשלם הקב"ה עתיד מרחשון "וכן .קפד)

"מקדש הנצחי, המקדש בית בנין - ובפשטות דידן, ובעגלא טפחים, מעשרה למטה ובגלוי, בפועל - זה וכל
ממש. בימינו במהרה הקדושה, ובארצנו הקודש עיר בירושלים הבית, בהר ידיך", כוננו אדנֿי

***

תלמידים") בניו הקרויים לתלמידיו עד אליו, קרובים שהיו מאלו ההולדת יום בעל שתבע הענינים בין
מיוחדת ושימתֿלב הדגשה היתה - הנראה וכפי "חיצוני". להיות שלא ביותר להשתדל - הוא בנים"), קרויים
בכמה גם - וברמז כבר, שנדפסו בשיחותיו גם שרואים כפי פעמים, וכמה כמה זאת תבע שלכן זה, בענין

נדפסו. שלא כאלו - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שנדפסו, מכתבים
שבחיצוניות", ל"חיצוניות עד "חיצוני", ענין אודות נוספת פעם להזכיר המקום כאן הרי - לכך ובהקשר
אלא הדברים, הועילו לא שלעתֿעתה בלבד זו לא הנה הדבר, תיקון אודות פעמים כמה דובר שכבר שלמרות

והולך: דפוחת באופן אדרבה:

כידוע מאמר, אמירת בעת מלבד - כו' פלוני איש על הרף ללא להסתכל ענין שום שאין פעמים כמה דובר
ענין אין - זה מלבד אבל המאמר, להבנת סגולה היא - מוריך" את רואות עיניך "והיו - הרב פני שראיית
האֿל, בגדלות להתבונן צריכים כאשר לתפילה), הכנה (או התפילה בשעת ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כו', להסתכל
כאשר גם הרף, ללא להסתכל גם ומה בןֿאדם. על להסתכל מקום שאין בודאי הרי - עומד" אתה מי לפני "דע

ממש! הרצון היפך זהו אלא מזה, נוחה הדעת שאין בלבד זו שלא מבחינים

אלא הדברים, הועילו לא שלעתֿעתה בלבד זו לא הנה פעמים, כמה זה ענין אודות שדובר למרות - וכאמור
יותר! גרוע נעשה המצב אדרבה:

ממש: השולחןֿערוך היפך - מזו יתירה אלא חיצוני, ענין היותו מפני רק אינו זו שבהנהגה החסרון

העמידה, תפילת בעת רק לא - עומד" אתה מי לפני ד"דע הכללית הכוונה להיות צריכה שולחןֿערוך עלֿפי
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כז         

ודודי לדודי "אני - ענינם ותשרי אלול שחודש מכיון ("אלול"), ואלול תשרי חודש לגבי ("לולי") מרֿחשון
אתערותא עלֿידי הנפעלת דלעילא האתערותא והמשכת דלתתא, אתערותא של באופן האדם עבודת היינו, לי",
דלעילא אתערותא המשכת היינו, ד"לולי", הענין נפעל שאז מרֿחשון, לחודש באים זה ולאחרי דלתתא,

בארוכה. כנ"ל האדם, עבודת עלֿידי הנמשכת דלעילא מאתערותא שלמעלה

:האדם בעבודת ההוראה ביאור
העלם ירידה, של מצב זה הרי שלכאורה אףֿעלֿפי הנה מרֿחשון, לחודש תשרי מחודש יוצא יהודי כאשר
שבמצב זאת, עוד אלא יותר, גדול לעילוי כך אחר לבוא כדי היא הירידה שתכלית בלבד זו לא הנה כו', והסתר
"לי" בחינת המשכת ד"לולי", הענין ישנו מרֿחשון שבחודש לעיל כאמור - ביותר גדול עילוי ישנו גופא זה

ידֿיז). סעיפים לעיל גם (וראה בארוכה כנ"ל "לו", בבחינת

ישראל", נא יאמר לנו שהיה הוי' "לולי המזמור תוכן שזהו הגלות, ירידת לכללות בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה
שם) אור (יהל " כו' טרף נתננו שלא כו' הישועה נמשך ש"עלֿידיֿזה אדם", עלינו בקום לנו שהיה הוי' "לולי
העילוי כבר ישנו גופא הגלות בזמן אלא יותר, גדול לעילוי כך אחר לבוא כדי היא זו שירידה בלבד זו שלא -

לנו". שהיה הוי' ד"לולי

בתהלים קכד פרק לומר ההולדת יום בעל מתחיל שאז - זו דשנה מרֿחשון מכ"ף החל ביותר מודגש זה וענין
כנ"ל. אזיל", גופא רישא ו"בתר לנו"), שהיה הוי' ("לולי

שאז באשלמותא", מרֿחשון) (דחודש סיהרא ד"קיימא הענין לאחרי מרֿחשון, בכ"ף בעמדנו והנה,
כסלו חודש בראש מחדש הלבנה למולד הכנה בתור "ונפקדת", - לגמרי שנעלמת עד ומתמעטת הולכת הלבנה

מושבך", יפקד "כי -
בדוגמת וחסרון, ביטול של (ענין הגלות ירידת שכללות ובגלוי בפועל יראו ממש שבקרוב יהיֿרצון הנה

העתידה. בגאולה שיהיה העילוי לתכלית "כלי" להיות כדי הוא הלבנה) מיעוט

רמז (מלכים שמעוני בילקוט המבואר עלֿפי ובפרט מרֿחשון, בחודש עוד - נגאלין" הן ד"מיד ובאופן
מרֿחשון בחודש תהיה השלישי המקדש בית שחנוכת היינו, לו", לשלם הקב"ה עתיד מרחשון "וכן .קפד)

"מקדש הנצחי, המקדש בית בנין - ובפשטות דידן, ובעגלא טפחים, מעשרה למטה ובגלוי, בפועל - זה וכל
ממש. בימינו במהרה הקדושה, ובארצנו הקודש עיר בירושלים הבית, בהר ידיך", כוננו אדנֿי

***

תלמידים") בניו הקרויים לתלמידיו עד אליו, קרובים שהיו מאלו ההולדת יום בעל שתבע הענינים בין
מיוחדת ושימתֿלב הדגשה היתה - הנראה וכפי "חיצוני". להיות שלא ביותר להשתדל - הוא בנים"), קרויים
בכמה גם - וברמז כבר, שנדפסו בשיחותיו גם שרואים כפי פעמים, וכמה כמה זאת תבע שלכן זה, בענין

נדפסו. שלא כאלו - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שנדפסו, מכתבים
שבחיצוניות", ל"חיצוניות עד "חיצוני", ענין אודות נוספת פעם להזכיר המקום כאן הרי - לכך ובהקשר
אלא הדברים, הועילו לא שלעתֿעתה בלבד זו לא הנה הדבר, תיקון אודות פעמים כמה דובר שכבר שלמרות

והולך: דפוחת באופן אדרבה:

כידוע מאמר, אמירת בעת מלבד - כו' פלוני איש על הרף ללא להסתכל ענין שום שאין פעמים כמה דובר
ענין אין - זה מלבד אבל המאמר, להבנת סגולה היא - מוריך" את רואות עיניך "והיו - הרב פני שראיית
האֿל, בגדלות להתבונן צריכים כאשר לתפילה), הכנה (או התפילה בשעת ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כו', להסתכל
כאשר גם הרף, ללא להסתכל גם ומה בןֿאדם. על להסתכל מקום שאין בודאי הרי - עומד" אתה מי לפני "דע

ממש! הרצון היפך זהו אלא מזה, נוחה הדעת שאין בלבד זו שלא מבחינים

אלא הדברים, הועילו לא שלעתֿעתה בלבד זו לא הנה פעמים, כמה זה ענין אודות שדובר למרות - וכאמור
יותר! גרוע נעשה המצב אדרבה:

ממש: השולחןֿערוך היפך - מזו יתירה אלא חיצוני, ענין היותו מפני רק אינו זו שבהנהגה החסרון

העמידה, תפילת בעת רק לא - עומד" אתה מי לפני ד"דע הכללית הכוונה להיות צריכה שולחןֿערוך עלֿפי
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כח        

אלא שאמר", "ברוך מהתחלת רק ולא דזמרה, פסוקי שמע, קריאת ברכות שמע, קריאת אמירת בעת גם אלא
והתפילין. הטלית לבישת בעת - לפניֿזה ועוד בשמו", קראו לה' "הודו - ממש התפילה מהתחלת גם

) פלוני למקום שהסתכלות -ומובן, התפילה! לכוונת ומבלבלת מפריעה התפילה באמצע פלוני) אדם על
כדי גם אלא מזה), (ויותר תיבות כמה להחסיר שלא כדי רק לא הסידור, בתוך להביט צריכים התפילה בשעת
אחר, למקום להסתכל אין ולכן, כו', מאירות ואותיות מחכימות אותיות בענין כידוע התפילה, בכוונת לסייע

כלל! ענינם זה שאין למקום - גם ומה

על למחות צריכים בשנים] המבוגרים עלֿכלֿפנים [או החסידים זקני היו - כתיקונם כבשנים היה המצב אם
מסתכל שהנך או לו: ולומר אחד לאותו לגשת אלא ולחוץ, השפה מן בעלמא, בדיבור למחות רק ולא כך,

הצעירים! את "מחקים" עצמם הם הנה לדאבוננו, אבל מביתֿהכנסת! צא - יכול אינך ואם בסידור,

לאו ואם הדבר, לתיקון ידאגו בזה, וכיוצא ה"גבאי" או ה"שמש" החסידים, שזקני או - ולהבא מכאן ולכן:
שמישהו אבחין וכאשר סידורים, כמה אלי סמוך אחזיק בעצמי: זאת לעשות אלא ברירה לי תהיה לא -
סידור, לך הא לו: ואומר אליו ואגש סידור, (בליֿנדר) אקח - פלוני איש על פלוני למקום להסתכל "מתעקש"
- הרואה לעיני עלֿכלֿפנים הנה אחר, ענין שתחשוב או המילות פירוש תחשוב אם בין - בתוכו! והבט קח

עליו! מסתכל שהנך זה ואת סביבך, שעומדים אלו את לבלבל ותפסיק בסידור, הבט

אחד שישנו מפני בציבור תפילה על אוותר לא - כמובן - אבל בחדרי, להתפלל - נוספת ברירה בידי יש
השולחןֿערוך! היפך שמתנהג

:"פגע" עוד לאחרונה נוסף זה בענין
- תמונות לוקחים הרף וללא "מצלמה" עם שעומדים בזה מתבטא ה"חסידות" שענין החושבים כאלו ישנם
שלישית פעם שניה, פעם אחת, פעם זאת ועושים וכו', מסויימת תנועה עושים איך עומדים, איך הולכים, איך

חסידות!... וללמוד לשבת שיכולים ישיבה בחורי - וביניהם וכו'!

קרוב - המנחה בזמן היה [הדבר זה ביום תניא למד כבר האם אותו: ושאלתי מהם, לאחד בעבר פניתי
תמונות לקיחת בין השייכות מהי ממנו! רוצים מה כלל הבין ולא ומצלם? שעומד מה על נוסף היום!...] לסיום
תניא למד כבר אם אותו שואלים ופתאום תמונות, צילום - חשוב הכי בדבר עוסק הוא - התורה?! ללימוד
"שלא שאלה זוהי - לילה! ולא יום לא שאינה בשעה כך, אחר או קודם לעשות שיכול דבר - היום במשך

הבנתו!... לפני דאונא" בדרי

לבחור) או (לעצמו להסביר מתעסקים לא ומצפצף"! פה פוצה ש"אין מכיון - כזו "הבנה" אצלו באה מנין
שבעל שלולעורר "חיצוניות" אודות הוא והמדובר חיצוניות"! אין ניט "ליגט הרף: ללא תבע ההולדת יום

לעולמים!... הי' לא - "צילומים" של "חיצוניות" אבל "חסידות"!

שהשימוש היינו, - "הפצה" לשם זאת שעושים יחידים ישנם "פרנסה"; של ענין זהו שאצלם כאלו ישנם
שישנה לדעת צריכים - אלו ענינים מלבד אבל החסידות; הפצת לצורך הוא כו' ותמונות סרטים ב"לוויין",
המועד: לחול בקשר - בזה ענין ועוד "חיצוניות"! ולא "פנימיות" שרצונו: – נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק הוראת

המועד", "חול ימי הגיעו כאשר הנה בעיני), שראיתי (כפי החג ולאחרי החג לפני שצילמו התמונות מלבד
בהתוועדות שדובר מה שמע הוא אם - תמונות! עוד לעשות כדי זאת ניצלו - התוועדויות כמה ישנם שבהם
האם לראות - כך ובתוך כזה, באופן או כזה באופן ה"מצלמה" את להעמיד "עסוק" שהיה מכיון יודע, אינני -

מכולם!... יותר גדול תמונות מספר לצלם הצליח שהוא מבחינים מסביבו שעומדים אלו

מלאכה, לעשות אסור המועד שבחול ערוך" שולחן ב"קיצור שכתוב מה לדעת כדי "רב" להיות צריכים לא
- מעשה בשעת שנכחו הרבנים כולל - אחד אף ניגש לא ואףֿעלֿפיֿכן, האבוד", "דבר שהיא מלאכה מלבד

המועד"! ב"חול זאת לעשות שאין להעיר

לשון "שמחתנו" שמחתנו", ד"זמן המועד ובחול ההתוועדות, בעת קדוש, במקום - כאמור - נעשה זה וכל
[לאחרי טובה "מצלמה" לקנות לרוץ כדי הוא מנצל זה כל במעשיו"! ה' ו"ישמח בעושיו" ישראל "ישמח רבים,

יותר! טובות תמונות לו שיש לכולם ולהראות לקנותה...] כסף שלוה
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בכיוון הולכים - למעלה מלמטה חיל" אל "מחיל ההליכה תמורת בזה! מוסיפים לשנה משנה - וכאמור
מתאספים שיהודים הזמן את לנצל - שלי הענין זהו האם כך! על להעיר לב שם לא אחד שאף - והעיקר ההפכי!
יכול אינני אחרת, ברירה אין לאידך, אבל - אלו?! ענינים אודות לדבר כדי ווארט" פריילעכן "א לשמוע כדי
כך על ולמחות להעיר צריכים שהיו ואלו כו', לביישו שלא כדי - בפרטיות עמו ולדבר פלוני בחור לקרוא
והולך! דמוסיף ובאופן זאת, עושים עצמם הם אלא מוחים, שאינם בלבד זו לא הנה - הגדול) אחיו או (אביו

הדבר אריכות בכל התועלת מהי אבל - זה בכל להאריך וכמדוברויש פעולתם?! יפעלו לא אלו דברים אם ים
כי חסֿושלום, מאוסים או אסורים לדברים בזה הכוונה שאין - בטלים" ד"דברים הענין בפירוש פעמים כמה

בטלים"! "דברים הם נקראים שלכן פעולתם, פועלים שאין לדברים אם

- הדברים את ששומעים המקומות בשאר והן זה במקום הן - פעולתם את יפעלו הנ"ל שדברים ויהיֿרצון
"טאפארוֿדאֿפלאחו". הידוע: ובלשון בפועל, למעשה בנוגע

:ובהקדים - נוסף ענין אודות לעורר המקום כאן
ספרים בכמה וההסתכלות1מבואר הראיה עלֿידי באדם שנפעלת הפעולה –2עלֿדבר לטוב הפעולה הן ,

בזה וכיוצא קדושות בצורות וההסתכלות הראיה וההסתכלות3עלֿידי הראיה עלֿידי – למוטב הפעולה והן ,4

בזה וכיוצא טמאים בעליֿחיים של .5בצורות

שנאמר מה להיות6ועלֿפי צריך זה שענין מובן, - ממנה" יסור לא יזקין כי גם דרכו פי על לנער "חנוך
החינוך בגיל ישראל לילדי בנוגע יתירה ראיה7בהדגשה (עלֿידי במחשבתם הנחקקים הענינים שכל מכיון ,

יזקין". כי "גם - החיים משך כל על והשפעה פעולה להם יש החינוך, בגיל בהיותם כו') והסתכלות

"שיר קדושה, בעניני אותו ומקיפים מסביבו תולים - העולם לאויר יוצא התינוק שכאשר ישראל וכמנהג
טמאות. בצורות יסתכל לא שהתינוק ההשתדלות - לאידך גם מובן ומזה וכו'. המעלות"

:להלכה עד דתורה, בנגלה גם מקור לו יש - הכיוונים בב' וההסתכלות הראיה השפעת - זה ענין
בשולחןֿערוך [כגון8מפורש טמא דבר תחילה בה יפגע שלא . . הטבילה מן כשיוצאות ליזהר לנשים "ויש :

חמור או נש9כלב של למנהגן [ועד ותטבול" תחזור שמים יראת היא אם אלו, דברים בה פגעו ואם . ים].
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שהוגהה השיחה ע"פ חפשי, תרגום - מ' סעיף סוף עד מכאן (*
שליט"א. אדמו"ר כ"ק ע"י

פ"ב.1) הישר קב
פ"ב.2) העבודה קונטרס גם ראה
ס'3) בריש ובהנסמן ציור. ערך (להחיד"א) קדמות מדבר גם ראה

צילום דפוס תער"ב. לעמבערג, - מרגליות ראובן (לר' אדם תולדות
תש"מ). אה"ק,

סרכ"ה4) או"ח (טושו"ע וכיו"ב הבריות משנה לברך כדי משא"כ
בריות כשרואה שגם שם, הישר מקב [ולהעיר וש"נ). ואילך. ס"ח
עראי דרך אם כי בהם יראה "לא - הבריות משנה לברך בכדי משונות

כו'"].
תהלים ועיין - גו' מעשיך רבו במה להתבוננות - עד"ז ולכאורה
(חוה"ל כזה הדנים ישראל גדולי בספרי שם. ומפרשים ובמדרשים קד
ספר וראה ועוד). ואילך. פ"א הבחינה שער ואילך. פ"ו היחוד שער
עה"פ אור יהל א). ה, שם - (ובקיצור ואילך ב כג, להצ"צ החקירה
סתירה לזה ואין וכיו"ב, חיות לגן ההליכה מובן ועפ"ז וגו'. רבו מה

בפנים. מהמדובר
על5) נשר ופני ארי' פני ציורי כנסיות בתי בכו"כ שמצינו ומה

בזה, הכוונה הרי - דס"ת וכתר המעיל ועל הקודש דארון הפרוכת
דגבור באופן לה' האדם ועבודת התפלה הכרח ע"ד להזכיר כפשוט,
(ממשנה או"ח (מהדו"ב) ודאדה"ז טושו"ע וריש כהתחלת - כו' כארי
נשר*. ופני ארי' פני שבה המרכבה ע"ד - י"ל ואולי דאבות). ספ"ה

ובכ"מ)ול סע"ג. צג, מג"א (תו"א בחסידות והביאור מהקושיא העיר

למטה הן טמאות חיות כו' להבדיל - שבמרכבה והנשר הארי' מדוע
כו'. בעוה"ז

דהשבטים מהדגלים כמה על טמאות דחיות הציורים ובנוגע
תכונות עם קשור הי' ציור שכל שם, מבואר - ז) פ"ב, (במדב"ר
וכיו"ב). (נחש מסויימת דחי' ציור דוקא זה לשבט ומוכרח השבט,

י"ל "אולי רק בפנים כתיב לכן - בזה דיעות חילוקי שיש וכיון
הכרח ע"ד (להזכיר ההערה שבפנים הא' לסברא כי - כו'" המרכבה ע"ד
עלמא, לכולי מותר ה"ז זה, מטעם כן ושיעשו העושים כל כו') התפלה
רצוי' - אבות למשנה ה"ה והכוונה וכו' שלימה אינה מצ"ע הצורה כי:
להשתדל שצריך ותורה) (תפלה השם בעבודת הוראה שה"ז ונכונה

וכו'. בזה
וכפתורי' קנים ז' בת מנורה צייר שהרמב"ם - מצינו מזה ויתרה
ואכ"מ. זה). הזכיר מדלא - לציירה איך לקטן שהורה (ולא וגביעי'
ארי'. צורת שלהם (וכיו"ב) בחותם הי' אישים שכו"כ ולהעיר

ו.6) כב, משלי
כלב7) יראה שלא הנער מכסין סרצ"ו: שבועות הל' רוקח ראה

הקודש. לאותיות אותו שמחנכין ביום
רוקח8) (סכ"ג). נדה הל' סוף דורא משערי קצח. סו"ס יו"ד רמ"א

שם. יו"ד ש"ך וראה נדה. הל' בו וכל
(441 ע' ח"ב אייזנשטיין - מדרשים (אוצר אזכרה אלה ובמדרש
בן ישמעאל ר' של באמו בזה רב מעשה הובא שם) דורא (ובשערי

פעמים". "פ' וטבלה שחזרה גדול כהן אלישע
שם.9) ש"ך

                       
        



כט         

בכיוון הולכים - למעלה מלמטה חיל" אל "מחיל ההליכה תמורת בזה! מוסיפים לשנה משנה - וכאמור
מתאספים שיהודים הזמן את לנצל - שלי הענין זהו האם כך! על להעיר לב שם לא אחד שאף - והעיקר ההפכי!
יכול אינני אחרת, ברירה אין לאידך, אבל - אלו?! ענינים אודות לדבר כדי ווארט" פריילעכן "א לשמוע כדי
כך על ולמחות להעיר צריכים שהיו ואלו כו', לביישו שלא כדי - בפרטיות עמו ולדבר פלוני בחור לקרוא
והולך! דמוסיף ובאופן זאת, עושים עצמם הם אלא מוחים, שאינם בלבד זו לא הנה - הגדול) אחיו או (אביו

הדבר אריכות בכל התועלת מהי אבל - זה בכל להאריך וכמדוברויש פעולתם?! יפעלו לא אלו דברים אם ים
כי חסֿושלום, מאוסים או אסורים לדברים בזה הכוונה שאין - בטלים" ד"דברים הענין בפירוש פעמים כמה

בטלים"! "דברים הם נקראים שלכן פעולתם, פועלים שאין לדברים אם

- הדברים את ששומעים המקומות בשאר והן זה במקום הן - פעולתם את יפעלו הנ"ל שדברים ויהיֿרצון
"טאפארוֿדאֿפלאחו". הידוע: ובלשון בפועל, למעשה בנוגע

:ובהקדים - נוסף ענין אודות לעורר המקום כאן
ספרים בכמה וההסתכלות1מבואר הראיה עלֿידי באדם שנפעלת הפעולה –2עלֿדבר לטוב הפעולה הן ,

בזה וכיוצא קדושות בצורות וההסתכלות הראיה וההסתכלות3עלֿידי הראיה עלֿידי – למוטב הפעולה והן ,4

בזה וכיוצא טמאים בעליֿחיים של .5בצורות

שנאמר מה להיות6ועלֿפי צריך זה שענין מובן, - ממנה" יסור לא יזקין כי גם דרכו פי על לנער "חנוך
החינוך בגיל ישראל לילדי בנוגע יתירה ראיה7בהדגשה (עלֿידי במחשבתם הנחקקים הענינים שכל מכיון ,

יזקין". כי "גם - החיים משך כל על והשפעה פעולה להם יש החינוך, בגיל בהיותם כו') והסתכלות

"שיר קדושה, בעניני אותו ומקיפים מסביבו תולים - העולם לאויר יוצא התינוק שכאשר ישראל וכמנהג
טמאות. בצורות יסתכל לא שהתינוק ההשתדלות - לאידך גם מובן ומזה וכו'. המעלות"

:להלכה עד דתורה, בנגלה גם מקור לו יש - הכיוונים בב' וההסתכלות הראיה השפעת - זה ענין
בשולחןֿערוך [כגון8מפורש טמא דבר תחילה בה יפגע שלא . . הטבילה מן כשיוצאות ליזהר לנשים "ויש :

חמור או נש9כלב של למנהגן [ועד ותטבול" תחזור שמים יראת היא אם אלו, דברים בה פגעו ואם . ים].
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שהוגהה השיחה ע"פ חפשי, תרגום - מ' סעיף סוף עד מכאן (*
שליט"א. אדמו"ר כ"ק ע"י

פ"ב.1) הישר קב
פ"ב.2) העבודה קונטרס גם ראה
ס'3) בריש ובהנסמן ציור. ערך (להחיד"א) קדמות מדבר גם ראה

צילום דפוס תער"ב. לעמבערג, - מרגליות ראובן (לר' אדם תולדות
תש"מ). אה"ק,

סרכ"ה4) או"ח (טושו"ע וכיו"ב הבריות משנה לברך כדי משא"כ
בריות כשרואה שגם שם, הישר מקב [ולהעיר וש"נ). ואילך. ס"ח
עראי דרך אם כי בהם יראה "לא - הבריות משנה לברך בכדי משונות

כו'"].
תהלים ועיין - גו' מעשיך רבו במה להתבוננות - עד"ז ולכאורה
(חוה"ל כזה הדנים ישראל גדולי בספרי שם. ומפרשים ובמדרשים קד
ספר וראה ועוד). ואילך. פ"א הבחינה שער ואילך. פ"ו היחוד שער
עה"פ אור יהל א). ה, שם - (ובקיצור ואילך ב כג, להצ"צ החקירה
סתירה לזה ואין וכיו"ב, חיות לגן ההליכה מובן ועפ"ז וגו'. רבו מה

בפנים. מהמדובר
על5) נשר ופני ארי' פני ציורי כנסיות בתי בכו"כ שמצינו ומה

בזה, הכוונה הרי - דס"ת וכתר המעיל ועל הקודש דארון הפרוכת
דגבור באופן לה' האדם ועבודת התפלה הכרח ע"ד להזכיר כפשוט,
(ממשנה או"ח (מהדו"ב) ודאדה"ז טושו"ע וריש כהתחלת - כו' כארי
נשר*. ופני ארי' פני שבה המרכבה ע"ד - י"ל ואולי דאבות). ספ"ה

ובכ"מ)ול סע"ג. צג, מג"א (תו"א בחסידות והביאור מהקושיא העיר

למטה הן טמאות חיות כו' להבדיל - שבמרכבה והנשר הארי' מדוע
כו'. בעוה"ז

דהשבטים מהדגלים כמה על טמאות דחיות הציורים ובנוגע
תכונות עם קשור הי' ציור שכל שם, מבואר - ז) פ"ב, (במדב"ר
וכיו"ב). (נחש מסויימת דחי' ציור דוקא זה לשבט ומוכרח השבט,

י"ל "אולי רק בפנים כתיב לכן - בזה דיעות חילוקי שיש וכיון
הכרח ע"ד (להזכיר ההערה שבפנים הא' לסברא כי - כו'" המרכבה ע"ד
עלמא, לכולי מותר ה"ז זה, מטעם כן ושיעשו העושים כל כו') התפלה
רצוי' - אבות למשנה ה"ה והכוונה וכו' שלימה אינה מצ"ע הצורה כי:
להשתדל שצריך ותורה) (תפלה השם בעבודת הוראה שה"ז ונכונה

וכו'. בזה
וכפתורי' קנים ז' בת מנורה צייר שהרמב"ם - מצינו מזה ויתרה
ואכ"מ. זה). הזכיר מדלא - לציירה איך לקטן שהורה (ולא וגביעי'
ארי'. צורת שלהם (וכיו"ב) בחותם הי' אישים שכו"כ ולהעיר

ו.6) כב, משלי
כלב7) יראה שלא הנער מכסין סרצ"ו: שבועות הל' רוקח ראה

הקודש. לאותיות אותו שמחנכין ביום
רוקח8) (סכ"ג). נדה הל' סוף דורא משערי קצח. סו"ס יו"ד רמ"א

שם. יו"ד ש"ך וראה נדה. הל' בו וכל
(441 ע' ח"ב אייזנשטיין - מדרשים (אוצר אזכרה אלה ובמדרש
בן ישמעאל ר' של באמו בזה רב מעשה הובא שם) דורא (ובשערי

פעמים". "פ' וטבלה שחזרה גדול כהן אלישע
שם.9) ש"ך
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אלו בדברים הראיה כי - הטבילה] בית מבנין יציאתן לאחרי טמא בדבר פגעו כאשר גם וטבלו שחזרו צדקניות
הוולד; של מציאותו על בלתיֿרצויה השפעה לה יש

הוולד לצורת בנוגע לטובה פועלת מהטבילה) היציאה (בעת קדוש בדבר וההסתכלות הראיה - .10ולאידך

בדמות צעצוע לתינוק נותנים שכאשר מובן, - הראיה שעלֿידי הפעולה גודל אודות לעיל האמור עלֿפי
טהור, בעלֿחי בדמות שהוא צעצוע לבחור להשתדל יש - קטן) ילד שהוא מפני שיהיה, טעם (מאיזה בעלֿחי

בזה. וכיוצא טהור, דג טהור, עוף טהורה, בהמה
להקל כדי מסויימים ציורים לו מראים שאז האותיות, צורת ללמוד ומתחיל מתבגר הילד כאשר ועלֿדרךֿזה
ולדוגמא: טהורים. בעליֿחיים רק יהיו אלו שבציורים החיים שבעלי להשתדל יש - האותיות צורת בתפיסת

מלמטה ואחד מלמעלה (אחד מים דליי שני הנושא אדם בדוגמת אל"ף אות לילדים מציירים וכדי11כאשר ,(
את "לזרוק" ישתדלו בזה, וכיוצא חתול - הנהר שפת ועל דגים, עם נהר מציירים - הציור את יותר להמחיש

ציורים בשאר בזה וכיוצא טהורה. חיה או בהמה במקומו ולצייר .12ה"חתול"...

בעליֿחיים של ותמונות ציורים בהם שיש בזה וכיוצא דחוברות להוצאהֿלאור בנוגע מובן כן וכמו
של בציורים שישתמשו להשתדל שיש - החינוך] בגיל לילדים המיועדות לחוברות בנוגע [ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

דוקא. טהורים בעליֿחיים

(שאין טהורה שאינה חיה או "עכבר"(!), של.. ציור עם מסויימים ענינים לקשר המדינה" "מנהג אמנם ישנו
הקודש, טהרת על הם הפרטים שבשאר ועיתונים בחוברות גם הדבר חדר ולדאבוננו, בזה), להאריך המקום כאן
שיהודי להשתדל שיש עתה) עד - (עלֿכלֿפנים לב שמו לא כלל, מובנת שאינה ומשונה שונה סיבה שמפני אלא
כדי נפש" ב"מסירת צורך שאין ופשוט מובן אףֿעלֿפיֿכן, אבל - טהורים דברים רק יראה קטן) ילד (ובפרט

ולהב שמכאן דנקל ובנקל בנקל לפעול יכולים אלא זו, ורגילות מנהג בחוברותלבטל הציורים עיטורי כל יהיו א
בלבד. טהורים מדברים - כו'

את לשנות עליו ו"מצווים" אותו, ש"תפסו" ולומר לבוא "נצחון", של ענין מזה לעשות שלא [ולהזהר
"חייב" שיהיה כביכול, אותו, "מכריחים" עלֿידיֿזה – הרי עליו, לצוות הוא מי השאלה מלבד - כי רגילותו,
של אמיתו זה (והרי כזה באופן עמו לדבר - לזה והעצה להיפך!... הוא מתנהג ולכן גדול אדם שהוא להראות
ואז אלו, בספרים בעצמו לעיין ואחד אחד כל יכול ולכן, בספרים, מובא כך אלא חדש, ענין זה שאין הענין)

הוכחה]. עניני בשאר ועלֿדרךֿזה "תורתו"! הדבר יהיה

בעקבתא נמצאים כאשר ביותר מודגש וקדושים) טהורים דברים רק (לראות הנ"ל שענין לומר ויש
לבוא: דלעתיד ומצב למעמד להתכונן צריכים שאז - דמשיחא

הארץ" מן אעביר הטומאה רוח "את היעוד יקויים לבוא היפך13לעתיד שהם הענינים כל והעברת ביטול ,
"טועמיה לבוא, דלעתיד מהענינים "לטעום" צריכים שאז דמשיחא, בעקבתא נמצאים כאשר ולכן, 14הטהרה.

זכו" הארץ",15חיים מן אעביר הטומאה רוח ד"את היעוד ובדוגמת "מעין" תהיה שההנהגה להשתדל צריכים -
הקודש. טהרת על - מזו ויתירה טהורים, בציורים ורק אך שישתמשו האפשרי מקום בכל לפעול

הרמב"ם שכתב [כמו הטהור" הדעת "מי שיתרבו ומצב למעמד ממש בקרוב נזכה שעלֿידיֿזה ויהיֿרצון
והחכמה הדעה "תרבה - ובמילא הטהרה, ותתרבה כו'], במים דטבילה הכוונה שזוהי מקוואות הלכות בסוף
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בן10) ישמעאל ר' של דיוקנו ע"ד שם דורא ושערי מדרש ראה
(הובא א כ, ברכות וראה אמו. ראיית ע"י שנפעל גדול כהן אלישע
דשפירא זרעא להו ונהוי בי מסתכלין כו' יוחנן ר' שם): דורא בשערי

כוותי.
א.11) תרמא, ח"ד לקו"ד ראה
בנוגע12) לא היא בפנים טמאותההוראה וחיות דבהמות לציורים

עבור מציירים וכיו"ב תינוקות שמלמדי ומדרז"ל בתנ"ך המדוברות
מתנ"ך סיפור כשמעתיקים או כו', לימודם להקל בכדי התינוקות

כפשוט. התורה, ופי' לימוד ה"ז שאז ומדרז"ל,
מציירים דאבות) (ומשנה טושו"ע התחלת להזכיר - מזו [יתרה

[(5 הערה (כנ"ל צבי בציור מסתפקים ואין וכיו"ב, ארי'
יא, (שמיני רש"י - מפורסם הכי תינוקות מלמד כתב שכבר וכפי
שלא החי' "מראה" - תאכלו" לא גו' תאכלו אשר החי' "זאת ב):
כיון תאכלו שלא החיות להראות מיותר (דלכאורה ובהדגשה תאכלו.

הנאכלות). כל שהראה
ב.13) יג, זכרי'
ס"ח14) שם אדה"ז שו"ע סוסק"א. סר"נ או"ח מג"א ראה

שבת). ערב טבילת ענין שעה"כ רפ"ג. יח שער (מפע"ח
ועוד.15) .282 ע' חט"ו לקו"ש ראה

        

"מלאה16כו'" היעוד קיום עדי והדעת, הבינה החכמה, תרבה מכסים"17- לים כמים הוי' את דעה ,18הארץ
ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה

***

,אחרונה ברכה אמירת [לאחרי ההתוועדות בסיום הנה - הצדקה ענין אודות לעיל להמדובר בהמשך
ד של שטר - ה"טנקיסטים" עלֿידי – אחלק הידועים] הניגונים - לתתולפניֿזה כדי ואחת, אחד כל עבור ולר

משלו. בתוספת - טוב ומה לצדקה,
מאוחר או יותר מוקדם השעות, בהפרש חילוק (ללא הדברים את שומעים שבהם המקומות בכל גם יעשו וכן

הקרוב. בעתיד הצדקה בנתינת יוסיפו הם שגם - יותר)

"גדולה ז"ל רבותינו כמאמר – צדקנו משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה את יותר עוד ימהר זה וכל
הגאולה". את שמקרבת צדקה

:האחרונים בימים העולם למצב בקשר - נוסף ענין ישנו
להשתדלות זקוקים ולכן מבהיל, באופן באלו" אלו מתגרות "מלכיות של מצב נהיה האחרונים בימים
ישמר "ה' בלילה", וירח יככה לא השמש "יומם ימינך", יד על צלך ה' שומרך ד"ה' הענין את לפעול מיוחדת

עולם". ועד מעתה ובואך צאתך

ה"מבצעים": עלֿידי – ובמיוחד ומצוותיה, התורה עניני בכל ההוספה עלֿידי נפעל זה וענין

מזוזה, קטן), טלית (וכן תפילין תורה, הזולת, וחינוך עצמו חינוך ישראל, דאחדות לאופן עד ישראל אהבת
שבת נרות הדלקת ישראל: ובנות לנשי במיוחד השייכים המבצעים וכן וחכמיה, יבנה - ספרים מלא בית צדקה,

המשפחה. וטהרת ושתיה, האכילה כשרות ויוםֿטוב,

שבת" לערב שבת "מערב אלו נרות דולקים הענינים, שברוחניות - ויוםֿטוב שבת נרות בהדלקת מיוחד וענין
שרה אצל שמצינו כפי הלאה], וכן בקודש", ד"מעלין באופן שבת, נרות שוב מדליקים - הבא שבת [ובערב
שבת מערב דלוק (נר זה וענין בזה. לפגוע יכול אינו הגלות שענין ומובן, סז), כד, פרשתנו רש"י (פירוש אמנו
האהלה יצחק "ויביאה אמנו: רבקה אצל שמצינו כפי - קטנה ילדה אודות מדובר כאשר אפילו נפעל שבת) לערב
יבמות - וכן המתחיל (דיבור בתוספות וכמובא כ), כה, (תולדות רש"י [כדעת שנים ג' בת בהיותה - אמו" שרה
אזי - ואילך)] 169 עמוד טו חלק לקוטיֿשיחות בארוכה (ראה זה" על זה חלוקים "מדרשות שישנם ב) סא,

שבת". לערב שבת מערב דלוק ד"נר הענין אצלה היה

בספר". כתוב הנמצא "כל - הכלליים תורה דספרי הענין כן וכמו

כדאיתא פינו", שחוק ימלא "אז גו'", יצחק תולדות ד"אלה הענין את יותר עוד ממהרים אלו ענינים וכל
(וי בתורהֿאור כמבואר אבינו, אתה כי (דוקא) ליצחק יאמרו לבוא שלעתיד ב) (פט, שבת רישבמסכת כג, צא

מקומות. ובכמה ואילך) ג עמוד

הנה - באלו" אלו מתגרות ש"מלכיות הוא המצב כאשר ובפרט בבל", נהרות "על נמצאים כאשר ולכן,
בי [ש"כל אחד" בלב אחד "כאיש יחדיו, מתכנסים מישראל כמה שכאשר היינו, קיבוציך", יצילוך "בזעקיך
שאינם "אף - זה וכל מישראל, עשיריות וכמה כמה ישנם כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שריא", שכינתא עשרה
בעניני לעסוק כדי יחדיו מתכנסים כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כג), סימן הקודש (אגרת תורה" בדברי מדברים
שיחת (ראה וכינוס קיבוץ של ללשון צעקה, מלשון ד"בזעקיך" הפירוש את מהפכים אזי - ומצוותיה] התורה
- ועלֿידיֿזה אמיתית, ישראל ואחדות ישראל דאהבת הענין כללות שזהו יט), סעיף לך לך פרשת שבת

שבעולם. רצויים בלתי ענינים מכל "יצילוך",

לא בהם, לפגוע יכול לא דבר ששום ובאופן במושבותם", אור היה ישראל בני ש"לכל פועלים ועלֿידיֿזה
עומדים ישראל בני שכל היינו, ברוחניות, גם אלא בגשמיות רק לא להיפך: או בגשמיות, גם אלא ברוחניות רק
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לי         

"מלאה16כו'" היעוד קיום עדי והדעת, הבינה החכמה, תרבה מכסים"17- לים כמים הוי' את דעה ,18הארץ
ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה

***

,אחרונה ברכה אמירת [לאחרי ההתוועדות בסיום הנה - הצדקה ענין אודות לעיל להמדובר בהמשך
ד של שטר - ה"טנקיסטים" עלֿידי – אחלק הידועים] הניגונים - לתתולפניֿזה כדי ואחת, אחד כל עבור ולר

משלו. בתוספת - טוב ומה לצדקה,
מאוחר או יותר מוקדם השעות, בהפרש חילוק (ללא הדברים את שומעים שבהם המקומות בכל גם יעשו וכן

הקרוב. בעתיד הצדקה בנתינת יוסיפו הם שגם - יותר)

"גדולה ז"ל רבותינו כמאמר – צדקנו משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה את יותר עוד ימהר זה וכל
הגאולה". את שמקרבת צדקה

:האחרונים בימים העולם למצב בקשר - נוסף ענין ישנו
להשתדלות זקוקים ולכן מבהיל, באופן באלו" אלו מתגרות "מלכיות של מצב נהיה האחרונים בימים
ישמר "ה' בלילה", וירח יככה לא השמש "יומם ימינך", יד על צלך ה' שומרך ד"ה' הענין את לפעול מיוחדת

עולם". ועד מעתה ובואך צאתך

ה"מבצעים": עלֿידי – ובמיוחד ומצוותיה, התורה עניני בכל ההוספה עלֿידי נפעל זה וענין

מזוזה, קטן), טלית (וכן תפילין תורה, הזולת, וחינוך עצמו חינוך ישראל, דאחדות לאופן עד ישראל אהבת
שבת נרות הדלקת ישראל: ובנות לנשי במיוחד השייכים המבצעים וכן וחכמיה, יבנה - ספרים מלא בית צדקה,

המשפחה. וטהרת ושתיה, האכילה כשרות ויוםֿטוב,

שבת" לערב שבת "מערב אלו נרות דולקים הענינים, שברוחניות - ויוםֿטוב שבת נרות בהדלקת מיוחד וענין
שרה אצל שמצינו כפי הלאה], וכן בקודש", ד"מעלין באופן שבת, נרות שוב מדליקים - הבא שבת [ובערב
שבת מערב דלוק (נר זה וענין בזה. לפגוע יכול אינו הגלות שענין ומובן, סז), כד, פרשתנו רש"י (פירוש אמנו
האהלה יצחק "ויביאה אמנו: רבקה אצל שמצינו כפי - קטנה ילדה אודות מדובר כאשר אפילו נפעל שבת) לערב
יבמות - וכן המתחיל (דיבור בתוספות וכמובא כ), כה, (תולדות רש"י [כדעת שנים ג' בת בהיותה - אמו" שרה
אזי - ואילך)] 169 עמוד טו חלק לקוטיֿשיחות בארוכה (ראה זה" על זה חלוקים "מדרשות שישנם ב) סא,

שבת". לערב שבת מערב דלוק ד"נר הענין אצלה היה

בספר". כתוב הנמצא "כל - הכלליים תורה דספרי הענין כן וכמו

כדאיתא פינו", שחוק ימלא "אז גו'", יצחק תולדות ד"אלה הענין את יותר עוד ממהרים אלו ענינים וכל
(וי בתורהֿאור כמבואר אבינו, אתה כי (דוקא) ליצחק יאמרו לבוא שלעתיד ב) (פט, שבת רישבמסכת כג, צא

מקומות. ובכמה ואילך) ג עמוד

הנה - באלו" אלו מתגרות ש"מלכיות הוא המצב כאשר ובפרט בבל", נהרות "על נמצאים כאשר ולכן,
בי [ש"כל אחד" בלב אחד "כאיש יחדיו, מתכנסים מישראל כמה שכאשר היינו, קיבוציך", יצילוך "בזעקיך
שאינם "אף - זה וכל מישראל, עשיריות וכמה כמה ישנם כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שריא", שכינתא עשרה
בעניני לעסוק כדי יחדיו מתכנסים כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כג), סימן הקודש (אגרת תורה" בדברי מדברים
שיחת (ראה וכינוס קיבוץ של ללשון צעקה, מלשון ד"בזעקיך" הפירוש את מהפכים אזי - ומצוותיה] התורה
- ועלֿידיֿזה אמיתית, ישראל ואחדות ישראל דאהבת הענין כללות שזהו יט), סעיף לך לך פרשת שבת

שבעולם. רצויים בלתי ענינים מכל "יצילוך",

לא בהם, לפגוע יכול לא דבר ששום ובאופן במושבותם", אור היה ישראל בני ש"לכל פועלים ועלֿידיֿזה
עומדים ישראל בני שכל היינו, ברוחניות, גם אלא בגשמיות רק לא להיפך: או בגשמיות, גם אלא ברוחניות רק
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לב        

שעלֿידיֿזה דעהו", דרכיך ו"בכל שמים" לשם יהיו מעשיך "כל - כולל יהדות, עניני בכל המתאים בתוקף
שבעולם ה"טומל" כל - ובמילא קיבוציך", "יצילוך - המגין הדבר את ומחזקים במושבותם", "אור מוסיפים
כולו. העולם בכל שלום ישראל בני פועלים עבודתם עלֿידי ואדרבה: ישראל, בני של בעניניהם כלל פוגע אינו

:בזה ענין ועוד
שיעמדו בהכרח - בעולם שמתרחש מה מכל וכלל כלל ייפגעו שלא ומצב במעמד יהיו ישראל שבני כדי

היהדות. ברוח שאינם ענינים אלו אמות לד' להכניס ולא יהדות, של אמות ד' שלהם, אמות בד' בתוקף

הורסים שעלֿידיֿזה כהלכה, שלא גיור עלֿידי יהודים בין גוים להכניס שלא - ובעיקר - לראש ולכל
לעמים! ישראל שבין המחיצה את - רחמנאֿליצלן – ומבטלים

שיש אדם כ"יהודי" המכירה - יהודי מיהו חוק - איומה" "גזירה בתקפה עומדת שנה עשרה שלש במשך
לרשמו ומצווה מצוות, קבלת וללא טבילה, ללא מילה, ללא היהדות, ללימודי "קורס" שעבר נייר" "פיסת בידו
שהוא "צלם" תולה ובחדרו שבביתו בוודאות שיודעים העובדה למרות - וזאת כ"יהודי"! - מרובעות באותיות -

ממש! זרה" "עבודה הרמב"ם) פסקֿדין (עלֿפי

) להצבעה העמידו דוגמתו: שאין השם חילול של באופן היא זו האםוגזירה אלא) מסויים, פרטי ענין לא
ההלכה! היפך - כמוה שאין יסגי" "חוצפה ומתוך גלי, בריש - והכריזו לאו, אם ב"הלכה" להתחשב יש

גזירה היתה לא - הזה היום ועד ישראל", באלקי חלק לכם שאין השור קרן על לכם ד"כתבו הגזירה מאז
לעיני גדול, הכי ופומבי בפרסום אם כי בלבד, השור" קרן על לכם ד"כתבו באופן אינה זו וגזירה כזו!! חמורה

הארץ! עמי כל

באותו היושבים מוסלמים) או (נוצרים גוים גם אלא יהודים, רק לא - זו בהצבעה משתתף מי ועוד: זאת
צריכים שהיו זה תמורת - יותר! ולא פחות לא שוה, הצבעה זכות - זו בהצבעה שמשתתף ול"רב" להם "בית",
שמכיון מאליו], המובן דבר שזהו מכיון זאת, להסביר צורך אין [ובעצם שלום ודרכי נועם בדרכי להם להסביר
אדמה)! שטח באותו דרים שהם (למרות אליהם שייך אינו זה שענין מובן, "דתי", בענין הצבעה שנערכת

"תורת כזו! מציאות קיימת לא - הלכה"! "מדינת ולא חוק" "מדינת שזוהי - הוא הנ"ל לכל שלהם הנימוק
לעד"! יקום אלקינו ו"דבר כבודו", הארץ כל "מלא מיניה", פנוי אתר ש"לית קובעת אמת"

לפגוע - הם טוענים - אפשר אי שהרי ישראל, אהבת - "קדושה" של ענין שזהו המכריזים ישנם לזה: ונוסף
שיהיה! מי יהיה ביהודי,

יהודי בין חילוק אודות מדובר לא כאן אבל מישראל, ואחד אחד כל של בכבודו להזהר שיש מודים הכל
משה ובלשון הקב"ה, עלֿידי שנקבעה הבדלה לעמים, ישראל שבין והבדלה חילוק אודות אם כי לחבירו, אחד
תוכלו כן לערב, בוקר להפוך אתם יכולים בעולמו, הקב"ה חלק "גבולות ה): טז, קרח רש"י (פירוש רבינו
עלֿפי גיור - בעצמו הקב"ה עלֿידי שניתנה זו - היא ליהודי גוי להפוך היחידה האפשרות - זו"! את לבטל

חדשה! נשמה הקב"ה לו נותן שאז הלכה,

במחיצה פוגעים שכאשר לעיל כאמור נפש, פיקוח של ענין עם גם כרוך זה הרי - לעיל האמור כל ומלבד
לענינים ישראל ארץ גבולי בין המפסקת הגשמית במחיצה פוגעים אזי לעמים, ישראל בין המבדילה הרוחנית
הקודש! מארץ היושבים היהודים של בטחונם את מסכנים עלֿידיֿזה כן, ואם ישראל, ארץ (והיפך) שמחוץ

ה לא עתה, עד זה בענין ההשתדלות כל ומצפצף!... פה פוצה אין - הדבר חומרת אפילוולמרות יתה
"דבר נגד "חוק" שייך שלא מכיון "חוק", בשם לכנותו אין שבאמת - ה"חוק" נגד בעלמא "צפצוף" של באופן

אלקינו"!
יהיו אלו שענינים ככל - וכו' חשובים ענינים אחרים, בענינים שעסוקים "תירוצים" מיני כל מחפשים
ישראל בין המבדילה במחיצה שהפגיעה לעיל [כאמור נפש פיקוח מאשר יותר חשוב דבר לך אין חשובים,
קידוש מאשר יותר חשוב דבר לך ואין הקודש], בארץ הנמצאים ישראל בני של בטחונם את מסכנת לעמים

והפכו! השם

["האט חמים" אדמה "תפוחי ב... לגעת שלא כדי התירוצים כל את מחפשים - כאמור - ואףֿעלֿפיֿכן
מעוניינים שלא במחלוקת השנוי לענין ביחס ב"ארצותֿהברית" העמים בלשון נפוץ ביטוי - פאטייטאס"

עמו]! להתמודד
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מתביישים ולא חמים", אדמה "תפוחי כאל אליו ומתייחסים - יהודי מיהו גזירת - חמור הכי ענין לוקחים
מגיעים! הדברים כך כדי עד זה, ביטוי על לחזור

גאון'), סעדיה ה'רבי (כדברי בתורתה" אלא אומה אומתנו ש"אין הזדמנות בכל הם מכריזים - אחד מצד
עומדים - ישראל ותורת ישראל עם קדושת נגד איומה גזירה יהודי", "מיהו אודות מדובר כאשר זה, עם וביחד
השם)! קידוש היפך נפשות, פיקוח - זה ענין לחשיבות (ביחס מהֿבכך של בענינים ועוסקים הצד, מן הם

כבר היו הדבר, בתיקון באמת חפצים היו שאילו לכל ומובן ידוע הרי - תעזור לא שמחאתם הידוע והתירוץ
זאת. פועלים מזמן

המשל וכידוע הענינים), מהלך מכל (כתוצאה חדש" "פגע נוסף לאחרונה הנה - זה בכל די לא ואם
או אחד, מקום על לעמוד אפשר אי שבו ההר, שיפוע על עומדים שבעת אדמו"ר, וחמי מורי כ"ק שאמר

למטה: שנופלים או למעלה, שמטפסים
"גוי ירבו, כן יהודים, מליון 3 [בשם העמים כל לעיני בגלוי והכריזו והחליטו להצבעה העמידו לאחרונה
לפעולה זקוק ואינו ל"יהודי", הוא נחשב - יהודי ולאב נכריה לאם שנולד שאדם הקודש] בארץ היושב קדוש",
במקום או (בלוד, זהות" ב"תעודת אותו רושמים וכך גיור)! בשם מכנים שהם מה לא (אפילו כלל גיור של

יהודי! ואב גויה אם - הוריו הם מי ובהדגשה אחר),

גיור של תהליך לעבור שיצטרך או פעולה, שום ללא כיהודי אותו ירשמו אם נפקאֿמינה למאי לכאורה,
נע אינו כזה "גיור" יעבור אם גם הרי - מצוות) וקבלת טבילה מילה (ללא הלכה עלֿפי -שאינו יהודי?! שה

כלפי השם חילול אודות מדובר כאשר והפכו: השם דקידוש הענין לכללות בנוגע יסודי חילוק זה הרי
(מכיון כלל בגיור צורך שאין מכריזים כאשר הנה - יהדות בעניני כלל מושג להם שאין יהודים כלפי עמיֿהארץ,

יותר! גדול השם" "חילול זה הרי יהודי), לאב שנולד

שמספיק אותו "רימו" אם גם - גיור של פעולה לעבור עליו יהודי להיות שכדי הגוי ידע עתה עד ובפשטות:
"למד שכבר יחליט שהמורה עד ("דזשודאיזם")... יהדות אודות ילמד שבו שבועות מספר של "קורס" לעבור
יודע עלֿכלֿפנים אבל הנשמה...], במציאות בכלל מאמין הוא [אם יהודי"!... של "נשמה לקבל.. כדי מספיק"

כלל! גיור של לפעולה זקוק שאינו לו אומרים כאשר מהֿשאיןֿכן גיור, של מושג איזה שישנו הוא

יהודי, שאביו מפני יהודי שהוא כתוב שבה מרובעות" "אותיות עם "תעודה" לו נותנים זה בנידון ועוד: זאת
"גיור" של ענין היה כאשר מהֿשאיןֿכן כל, לעין ובולט מודגש שבדבר השם" "חילול ולכן, גויה, שאמו אף

כהלכה! שלא גיור שהיה בפירוש מודגש לא שאז -

שנשתנה מה אבל יהודי: ואב נכריה לאם שנולד אדם כיהודי שרשמו מקרים היו שלפניֿזה בתקופה גם אמנם
הדבר את יעמידו שכאשר למסקנא שהגיעו לאחרי זה, בנושא ופומבית רשמית החלטה - הוא לאחרונה
גדול! הכי השם חילול זה הרי כמותו, שאין בפומבי נעשה שהדבר ומכיון הרוב! דעת את יקבלו ל"הצבעה",

אומר והוא ישראל, בארץ ביקר לא פעם שאף יהודי בחוץֿלארץ לו יושב היתכן, - בטענה יבואו בודאי
ישראל! בארץ להתנהג צריכים כיצד דעות

תורה קיבל "משה כאשר מסיני, למשה שנאמרה כפי הקב"ה של ה"דעה" זוהי - "דעות" אומר לא אחד אף
זו ובתורה שלאחריֿזה, הדורות ולכל הגדולה", כנסת ל"אנשי עד כו' ליהושע משה מסרה כך ואחר מסיני",

גוי! הוא נכריה לאם שנולד שאדם הקב"ה קבע

לאחרי ורק כזה, צעד לעשות שלא אותו לשכנע צריכים ואדרבה: יהודי, ולהיות להתגייר חיוב אין - לגוי
נוצרי, ערבי, מכניסים - לאו ואם הלכה, עלֿפי הגיור שלבי את לעבור עליו אזי - וכו' אמיתית שכוונתו שרואים
שכבר כפי היהֿלאֿתהיה, רוחו, על העולה ככל הוא עושה - ושם קדוש", ל"גוי - וכו' אש"ף איש מוסלמי,

- בעבר כאלו!אירע מקרים "עשרות" שישנם ובפרט צרה", פעמיים תקום "לא

הרי בארוכה), כנ"ל והפכו, השם קידוש של ענין (להיותו זה ענין ביותר נוגע הזמנים בכל אם והנה,
שלאחרונה לעיל כאמור ישראל", לשונאי היא צרה "עת כאשר ביותר נוגע זה שענין עלֿאחתֿכמהֿוכמה
פה תפתח "אל - כו' ואלו אלו את בזה לערב ורוצים ומתדרדר, שהולך באופן באלו" אלו מתגרות "מלכיות
לאן לדעת אין - חיים תורת הקדושה תורתנו מהוראת שניסוגו מכיון אבל בזה; יצליחו שלא [הלואי כו'"
חטאתם"]. כל ים במצולות "ותשליך ישראל, שונאי על שיפול - לשטן! פה תפתח אל - להתדרדר! עלולים
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מתביישים ולא חמים", אדמה "תפוחי כאל אליו ומתייחסים - יהודי מיהו גזירת - חמור הכי ענין לוקחים
מגיעים! הדברים כך כדי עד זה, ביטוי על לחזור

גאון'), סעדיה ה'רבי (כדברי בתורתה" אלא אומה אומתנו ש"אין הזדמנות בכל הם מכריזים - אחד מצד
עומדים - ישראל ותורת ישראל עם קדושת נגד איומה גזירה יהודי", "מיהו אודות מדובר כאשר זה, עם וביחד
השם)! קידוש היפך נפשות, פיקוח - זה ענין לחשיבות (ביחס מהֿבכך של בענינים ועוסקים הצד, מן הם

כבר היו הדבר, בתיקון באמת חפצים היו שאילו לכל ומובן ידוע הרי - תעזור לא שמחאתם הידוע והתירוץ
זאת. פועלים מזמן

המשל וכידוע הענינים), מהלך מכל (כתוצאה חדש" "פגע נוסף לאחרונה הנה - זה בכל די לא ואם
או אחד, מקום על לעמוד אפשר אי שבו ההר, שיפוע על עומדים שבעת אדמו"ר, וחמי מורי כ"ק שאמר

למטה: שנופלים או למעלה, שמטפסים
"גוי ירבו, כן יהודים, מליון 3 [בשם העמים כל לעיני בגלוי והכריזו והחליטו להצבעה העמידו לאחרונה
לפעולה זקוק ואינו ל"יהודי", הוא נחשב - יהודי ולאב נכריה לאם שנולד שאדם הקודש] בארץ היושב קדוש",
במקום או (בלוד, זהות" ב"תעודת אותו רושמים וכך גיור)! בשם מכנים שהם מה לא (אפילו כלל גיור של

יהודי! ואב גויה אם - הוריו הם מי ובהדגשה אחר),

גיור של תהליך לעבור שיצטרך או פעולה, שום ללא כיהודי אותו ירשמו אם נפקאֿמינה למאי לכאורה,
נע אינו כזה "גיור" יעבור אם גם הרי - מצוות) וקבלת טבילה מילה (ללא הלכה עלֿפי -שאינו יהודי?! שה

כלפי השם חילול אודות מדובר כאשר והפכו: השם דקידוש הענין לכללות בנוגע יסודי חילוק זה הרי
(מכיון כלל בגיור צורך שאין מכריזים כאשר הנה - יהדות בעניני כלל מושג להם שאין יהודים כלפי עמיֿהארץ,

יותר! גדול השם" "חילול זה הרי יהודי), לאב שנולד

שמספיק אותו "רימו" אם גם - גיור של פעולה לעבור עליו יהודי להיות שכדי הגוי ידע עתה עד ובפשטות:
"למד שכבר יחליט שהמורה עד ("דזשודאיזם")... יהדות אודות ילמד שבו שבועות מספר של "קורס" לעבור
יודע עלֿכלֿפנים אבל הנשמה...], במציאות בכלל מאמין הוא [אם יהודי"!... של "נשמה לקבל.. כדי מספיק"

כלל! גיור של לפעולה זקוק שאינו לו אומרים כאשר מהֿשאיןֿכן גיור, של מושג איזה שישנו הוא

יהודי, שאביו מפני יהודי שהוא כתוב שבה מרובעות" "אותיות עם "תעודה" לו נותנים זה בנידון ועוד: זאת
"גיור" של ענין היה כאשר מהֿשאיןֿכן כל, לעין ובולט מודגש שבדבר השם" "חילול ולכן, גויה, שאמו אף

כהלכה! שלא גיור שהיה בפירוש מודגש לא שאז -

שנשתנה מה אבל יהודי: ואב נכריה לאם שנולד אדם כיהודי שרשמו מקרים היו שלפניֿזה בתקופה גם אמנם
הדבר את יעמידו שכאשר למסקנא שהגיעו לאחרי זה, בנושא ופומבית רשמית החלטה - הוא לאחרונה
גדול! הכי השם חילול זה הרי כמותו, שאין בפומבי נעשה שהדבר ומכיון הרוב! דעת את יקבלו ל"הצבעה",

אומר והוא ישראל, בארץ ביקר לא פעם שאף יהודי בחוץֿלארץ לו יושב היתכן, - בטענה יבואו בודאי
ישראל! בארץ להתנהג צריכים כיצד דעות

תורה קיבל "משה כאשר מסיני, למשה שנאמרה כפי הקב"ה של ה"דעה" זוהי - "דעות" אומר לא אחד אף
זו ובתורה שלאחריֿזה, הדורות ולכל הגדולה", כנסת ל"אנשי עד כו' ליהושע משה מסרה כך ואחר מסיני",

גוי! הוא נכריה לאם שנולד שאדם הקב"ה קבע

לאחרי ורק כזה, צעד לעשות שלא אותו לשכנע צריכים ואדרבה: יהודי, ולהיות להתגייר חיוב אין - לגוי
נוצרי, ערבי, מכניסים - לאו ואם הלכה, עלֿפי הגיור שלבי את לעבור עליו אזי - וכו' אמיתית שכוונתו שרואים
שכבר כפי היהֿלאֿתהיה, רוחו, על העולה ככל הוא עושה - ושם קדוש", ל"גוי - וכו' אש"ף איש מוסלמי,

- בעבר כאלו!אירע מקרים "עשרות" שישנם ובפרט צרה", פעמיים תקום "לא

הרי בארוכה), כנ"ל והפכו, השם קידוש של ענין (להיותו זה ענין ביותר נוגע הזמנים בכל אם והנה,
שלאחרונה לעיל כאמור ישראל", לשונאי היא צרה "עת כאשר ביותר נוגע זה שענין עלֿאחתֿכמהֿוכמה
פה תפתח "אל - כו' ואלו אלו את בזה לערב ורוצים ומתדרדר, שהולך באופן באלו" אלו מתגרות "מלכיות
לאן לדעת אין - חיים תורת הקדושה תורתנו מהוראת שניסוגו מכיון אבל בזה; יצליחו שלא [הלואי כו'"
חטאתם"]. כל ים במצולות "ותשליך ישראל, שונאי על שיפול - לשטן! פה תפתח אל - להתדרדר! עלולים
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לד        

עם הקשור ענין שזהו מכיון - הדבר בתיקון והנחיצות ההכרח ביותר ומודגש גדול אלו שבימים מובן ומזה
בכל ישראל בני כל של בטחונם עם גם - ובמילא אינםֿיהודים), (אפילו עליה הדרים והעם הקודש ארץ בטחון

שהם. מקום

הוא התשובה ענין שהרי ומיד, ותיכף ממש, בפועל הדבר את יתקנו ולהבא ומכאן היה, שהיה מה ולכן,
חדא. וברגעא חדא בשעתא

את לתקן ממרום (טהרה) רוח עליהם שיערה מכיון כאלו, נושאים על לדבר עוד יצטרכו שלא ויהיֿרצון
הארץ". מן אעביר הטומאה רוח "את היעוד שיקויים ועד זו, איומה גזירה ולבטל הדבר

:אודותיו להזכיר שצריכים נוסף ענין ישנו - כו' העולם מצב אודות לעיל להמדובר בהמשך
קטגוריא וללמד להסטין - בחיים ושליחות תפקיד לעצמם העמידו ומשונות שונות סיבות שמצד כאלו ישנם
תיכף אלא יהודים, של הרוחני מצבם על קשים" "דברים שמדברים בלבד זו ולא ליצלן! רחמנא יהודים. על
וכך ופלוני! פלוני בענין רחמנאֿליצלן, יענשו, אלו שיהודים לפועל, בנוגע ל"פסקיֿדינים" זאת מתרגמים ומיד
ד"אהבת הענין נגד מלחמה עלֿידי משהו לפעול שיצליחו בחשבם והולך, דמוסיף ובאופן לזמן, מזמן הם עושים

ישראל"!

שתהיה עד לכלֿהפחות שימתינו - הנהגתם את לשנות מוכנים אינם שתהיה סיבה מאיזה אם אפילו הנה
להאריך המקום כאן ואין באמצע, יהודים לערב שרוצים מה - כולל כו'", מתגרות ["מלכיות העולם במצב רגיעה

בזה]!

"מפלגה" (איזו "דמוקרטיֿה" מצד הוא הטעם אם בין יהודי", ל"מיהו בנוגע ש"מתעקשים" אלו כן וכמו
ברא במהתעמוד 'נפקאֿמינה' כל אין - האמיתי] הטעם [שזהו "נצחנות" מצד הוא הטעם אם ובין כו'), ש

שישתפר עד בלבד ימים במספר חובתם ידי יצאו (והלואי מספר שבועות הם גם וימתינו יתאפקו - "משחקים"
נשוב אנו בכחותינו ולא מארצנו גלינו מרצוננו לא הידוע: כפתגם הקב"ה, הכניסנו שבו עולם - העולם מצב
להאחז צריכים אבל יטשנו", ואל יעזבנו ש"אל ההבטחה אמנם ישנה - הקב"ה! ברצון אם כי ישראל, לארץ

אבותינו"! עם היה ד"כאשר בענין

ענינים שלום, ודרכי נועם דרכי של ענינים אודות ורק אך ידברו ולהבא שמכאן - כאמור - ויהיֿרצון
בהידור, המצוות וקיום התורה לימוד עם הקשורים

יום כל בתפילת לומר נצטווה יהודי אבל הקב"ה, ברצון אמנם שהוא - הגלות מן דיציאה המצוה לקיום עד
דידן, "מהרה" - תצמיח" מהרה עבדך דוד צמח "את ולבקש: היום", כל קוינו "לישועתך החול): (בימי ויום
לציון בשובך עינינו "ותחזינה היעוד יקויים דידן" ש"בעגלא בודאי הרי הקיצין", כל "כלו שכבר לאחרי ובפרט

דוקא. לבב וטוב ובשמחה דוקא, והנגלה הנראה בטוב ברחמים",

ישראל בני יביאו כאשר . . לה' מנחה הגוים מכל אחיכם כל את "והביאו היעוד לקיום זוכים ממש ובקרוב
- כולם ולבוא מהגלות, לצאת ישראל לבני יסייעו עמיֿהארץ שכל היינו, ה'", בית טהור בכלי המנחה את
השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו - ובבנותינו" בבנינו ובזקנינו "בנערינו
פנוי אתר ("לית כולו העולם בכל מאשר יותר עוד הקב"ה של בעלותו ניכרת ששם היינו, שנה", אחרית ועד

מיניה").

משיחא, מלכא דדוד - רב" מלך "קרית הקודש, עיר לירושלים - גופא הקדושה ובארצנו

שאמו למרות כ"יהודי" אדם רישום - זה ובעקבות "הלכה", נגד ה"הצבעה" נערכה שם שדוקא זה [תמורת
- גופא ושם בירושלים", הקודש "בהר ה'", הר אל ונעלה "לכו - גופא ושם כו'], גיור של פעולה ללא גויה,

ידיך", כוננו אדנֿי ב"מקדש

לבב. וטוב שמחה מתוך

– הד' (בבא הזקן אדמו"ר ניגון נשמתןֿעדן. מהורש"ב אדמו"ר של ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
כו' רצון "יהי לנגן טלישבסקי שי' משה ר' לחזן צוה אריבער". "לכתחילה כלאפצי". זשוריצי "ניע אחת), פעם
אודות הזכיר כך ואחר ניקאווא" ניעט "ניעט לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל כך אחר המקדש". בית שיבנה

אחרונה. ברכה אמירת
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אמר: כך ואחר

לכל דולר של שטר המסובים, בין לחלקם כדי - דולר של שטרות לקבל ה"טנקיסטים" עתה יגשו בודאי
לתת מנת על אחד), מדולר יותר יקחו לא ולכן הכמות, נוגע לא זה שבענין פעמים כמה (כמדובר ואחת אחד

משלו. בהוספה - לצדקה

"ארו צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה את יותר עוד ותקרב תמהר זו שפעולה ויהיֿרצון
ממש, בימינו במהרה שמיא", ענני עם

הפנימי, לגלות בנוגע הן בגלות, ישאר לא אחד יהודי אפילו - ובבנותינו" בבנינו ובזקנינו "בנערינו
לארצנו יחדיו כולם יעלו ממש בימינו ובמהרה לבב וטוב שמחה ומתוך כפשוטו, גלות - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

ידיך". כוננו אדנֿי "מקדש המקדש, ולבית הקודש, עיר לירושלים הקדושה,

תצאו". בשמחה "כי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - הדולרים חלוקת לאחרי
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אמר: כך ואחר

לכל דולר של שטר המסובים, בין לחלקם כדי - דולר של שטרות לקבל ה"טנקיסטים" עתה יגשו בודאי
לתת מנת על אחד), מדולר יותר יקחו לא ולכן הכמות, נוגע לא זה שבענין פעמים כמה (כמדובר ואחת אחד

משלו. בהוספה - לצדקה

"ארו צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה את יותר עוד ותקרב תמהר זו שפעולה ויהיֿרצון
ממש, בימינו במהרה שמיא", ענני עם

הפנימי, לגלות בנוגע הן בגלות, ישאר לא אחד יהודי אפילו - ובבנותינו" בבנינו ובזקנינו "בנערינו
לארצנו יחדיו כולם יעלו ממש בימינו ובמהרה לבב וטוב שמחה ומתוך כפשוטו, גלות - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

ידיך". כוננו אדנֿי "מקדש המקדש, ולבית הקודש, עיר לירושלים הקדושה,

תצאו". בשמחה "כי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - הדולרים חלוקת לאחרי
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ביאורי התוספות למס' הוריות דף ב' עמ' א           
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לו

     

הקודש ללשון מתורגם

.‡
 ‡     

רבות פעמים כבר שדובר הפרשות,1כפי שמות על
הדבר הוא כך שמה, בתוך מקופל פרשה כל של שתוכנה
הפרשה. תוכן לכל רומז שרה" "חיי שהשם בפרשתנו, גם

הפרשה תמוה: מאורעותהדבר על מדברת אינה
" בתקופת להיפך:שארעו אלא מאורעותשרה",

שרה מות לאחר ארעו .2הפרשה

שרה, פטירת לאחר הוא האירועים של זמנם רק ולא
ה היא משמעותם גם שרה":אלא מ"חיי

המכפלה מערת קניית על מסופר הפרשה בתחילת
בשביל אברהם בפרשהעלֿידי השני הענין 3שרה.

הפסוק נכתב שבסיומו ורבקה, יצחק נישואי "וינחם4הוא
באשתו" מתנחם הוא "ומשמתה - אמו" אחרי כך,5יצחק .

שבפרשה השלישי הענין ויקח6ויותר, אברהם "ויוסף -
זה כל אשר ישמעאל...", תולדות "ואלה וההמשך אשה..."
של מצדה שהרי שרה", "חיי של המוחלט ההיפך הוא

" להיות צריך שרה) (חיי ואתשרה הזאת האמה
.7בנה"..."

הוא הפרשה כל של שתוכנה איפוא, לומר, ניתן כיצד
שרה"? "חיי

.
 ‡ ‚   ‡ 

ידוע הוא: לכך בגמרא8ההסבר המובא על 9הפירוש

בחיים": הוא אף בחיים זרעו מה מת... לא אבינו "יעקב

נצחיים חיים הם האמיתיים אפשריים10החיים ואלה ,
האמיתי, והנצח החיים מקור שהוא בה', הדבקים אצל רק

ו"אתם11ככתוב חיים, אלקים הוא אמת אלקים "והוי' :
אלקיכם ."...12בה'

חיים נצחיים, חיים יעקב חיי של שהיותם מובן מכך
את רואים כאשר ניכרת קדושה, המשכםשל את ,

יותר מאוחר גם כאשר הגוף, מן הנשמה צאת לאחר גם
יעקב. לחיי שוים זרעו חיי - בחיים" "זרעו

שרה" "חיי לגבי גם מובן חיי13כך מתגלים מתי :

הזה, בעולם חייה לאחר גם ניכרת השפעתם כאשר שרה?
והקדושה הטוב עניני רקכאשר להתקיים. ממשיכים

חיים - שרה" ל"חיי להחשב שנותיה קכ"ז יכולות אז
אמנו. שרה של האמיתיים החיים לשמם, הראויים

יצחק נישואי על המספר בפרשה שהחלק מובן זה לפי

בנה יצחק, של התנהגותו כי הפרשה, לשם מתאים ורבקה
גם וכך לחייה, בהתאם היא בחיים), (זרעה שרה של

"ויביאה ככתוב לאשה, נשא שאותה רבקה של התנהגותה
אמו" שרה היא "והרי - אמו" שרה האהלה ,14יצחק

לערבֿ בערבֿשבת דלוק (נר לשרה המיוחדים שהענינים

האהל על קשור וענן בעיסה מצויה ברכה נמשכו15שבת, (
כ ונצחיותםאחר אמיתותם מתגלים אז רק רבקה. עלֿידי ך

שרה" "חיי .16של

אחד ענין רק מובן זה הסבר לפי שהרי בכך, די אין אך

ברוב הרי לכך ובנוסף האחרים, הענינים ולא בפרשה,

פירוט על אלא הנישואין, עצם על מדובר אין הפרשה
עם (פגישתו אליעזר שבשליחות והדיבורים המאורעות

וכו'). זה לשידוך שכנועם ולבן, לבתואל סיפורו רבקה,

.‚
     ‡   


בחלקה שגם לכך ההסבר עלֿידי יובנו, הדברים

ומתן במשא דוקא היא ההרחבה הפרשה, של הראשונה

המכפלה. מערת קניית על ועפרון חת לבני אברהם שבין
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ועוד.1) ואילך. 57 ע' ח"ה לקו"ש ראה
ואילך.2) 338 ע' שם לקו"ש גם ראה
ואילך.3) א כד,
פל"ב.4) פדר"א וראה וברש"י. סז שם,
(ב"ר5) העקידה לאחרי לאברהם בא אשה ישא שיצחק ההרהור עצם וגם

(פרש"י שרה" ל"ותמת הביאה העקידה ובשורת כ). כב, וירא פרש"י ג. פנ"ז,
ב). כג, פרשתנו

ואילך.6) א כה,
יוד.וירא7) כא,
וש"נ.בהבא8) ואילך. 427 ע' לקמן ראה – לקמן

ב.9) ה, תענית
"מים10) ההלכה: מ"ט).וע"ד פ"ח (פרה המכזבין נהרות שולל – "
יוד.11) יוד, ירמי'
ד.12) ד, ואתחנן
כו'13) בי' אתדבקת ולא וסלקת ונחתת שרה אתת ב: קכב, זח"א ראה

חיין. הוו דילה דא ועל בחיין אתדבקת כו' ולבעלה לה עלאין לחיין זכתה
וברש"י.14) סז כד, פרשתנו
טז.15) פ"ס, ב"ר שם. פרש"י
בהקדמה.16) פרשתנו בחיי מרבינו להעיר

   

- חת לבני אברהם דברי תחילת על הסבר: דורש זה ענין
עמכם" אנכי ותושב חז"ל17"גר תרצו18אומרים "אם :19

תושב אהיה לאו ואם גר לי20הריני שאמר הדין מן ואטלנה

הזאת" הארץ את אתן לזרעך מובן21הקב"ה לא ולכאורה .22:

המכפלה מערת את לקחת היה יכול שאברהם כיוון א)

הדין" ימכרו23"מן חת שבני הרבה כלֿכך השתדל מדוע ,
מלא" וב"כסף אותה, גר"?24לו "הריני אומר הוא ומדוע ,

הדין", "מן זאת לקחת אברהם היה יכול כיצד ב)
רק היתה אז לאברהם. שייכת היתה לא עדיין אז והלוא

העתיד "לזרעך25על :?"הזאת הארץ את

יצחק אותו "ויקברו על הפרשה: של סופה על קשה כן

בחז"ל26ל"וישמעא זאת27נאמר מביא ורש"י "מכאן28, ,29

יש לפניו". יצחק את והוליך תשובה ישמעאל שעשה
ישמעאל של בתשובה לחזרה התורה רומזת מדוע להבין:

אשר בעוד פטירתו), (לאחר אברהם קבורת בעת רק

אברהם בחיי כבר בתשובה חזר "שיבה30ישמעאל וזוהי ,
באברהם" שנאמר ?31טובה

.„
  „  „

בין ההבדל את תחילה להבין יש זאת להבין כדי

לשרה תולדותיהם:32אברהם בענין

בלבד, יצחק של אביו היה, לא - בפשטות - אברהם
אומרים אף וחז"ל ישמעאל, של גם יחידך33אלא ש"בנך

יתרֿעלֿ לישמעאל. וגם ליצחק גם מתאים אהבת" אשר
יצחק. לפני לו נולד ישמעאל כן:

גם אלא ישראל, עם רק יצא לא מאברהם כלומר,
"אב עליו אומר אף והקדושֿברוךֿהוא אחרות, אומות

נתתיך" גויים "34המון הוא ,"העולם .35לכל

כלומר, בלבד. יצחק של אמו שרה היתה זאת, לעומת
בלבד ישראל לעם קשר יש .36לה

אברהם עבודת בין גם ההבדל קיים לכך בדומה
שרה: לעבודת

אלקות פרסם "הקריאאברהם אדם, בני סוגי
ושב" עובר כל בפה הקב"ה של לשמו אבינו 37אברהם

רגליהם לאבק המשתחוים ערביים של בלא38ואפילו ,
לאו. אם השפעתו, תחת כך אחר גם יישארו אם התחשבות

זאת שרהלעומת באמצעות שבאה האלקית ההשפעה
(כפי הקדושה. לצד ראוי, למקום רק היתה יצחק) (משנולד

בנאה ר' על בסיפור בספרי39שרמוז בהרחבה ומוסבר
).40החסידות
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ד.17) כג,
ו.18) פנ"ח, מב"ר עה"פ. פרש"י
(ראה19) כת"י ובכמה ביתא. מארי לאו ואם גר רציתם אם לפנינו: בב"ר

ובפי' ביתא. מארי לאו ואם דייר רציתי אם אלבעק): תיאדור הוצאת ב"ר
בעל בית מארי הריני לאו ואם עמכם כגר הריני רציתם אם לרש"י: המיוחס

כו'. שכך כרחכם
הדין.20) מן אטלנה לאו ואם וב': א' בדפוס
ז.21) יב, לך
(22.83 ע' ח"ל לקו"ש גם ראה
האורה23) לבוש רע"ב, (רא"ם, רש"י ומפרשי החזקוני כפי' – כפשוטו

לפי בפשטות וכ"ה .(25 הערה (וראה בארץ חלק לו הי' שכבר עיי"ש) ועוד.
וראה .(97 הערה 328 ע' ח"ה לקו"ש (וראה קנין דהוי א) (ק, בב"ב הדיעה
ט. דרוש דרכים פרשת – ובארוכה ואשריהן. ד"ה שם ובפרש"י ב נג, ע"ז

ואילך). א (ג, ה"א פ"א תרומות הל' צפע"נ וראה
עה"פ.24) עה"ת ש"ך ראה
ולא25) הזאת" הארץ את אתן "לזרעך הכתוב שהביא מפרש"י משמע כן

"לזרעך יח) טו, (שם הכתוב שהביא ירושלמיכבמדרש ראה הארץ"* את
של "מאמרו איתא כב) (פמ"ד, בב"ר הנה – שם עה"פ וגם ה"א). פ"ב חלה

הקב"ההקב"ה של "אמירתו – שם בפרש"י משא"כ ,"היא
לבנך שם: מת"י (ולהעיר שם).עשוי'". רמב"ן וראה .

"לזרעך הכתוב רש"י הביא לא למה סו"ס להקשות: כי[ואין גו'"?
" הקב"ה אמירת חת לבני אמר שאברהם מסתבר לא פשש"מ דע"פ י"ל,

זה כי – עשוי' היא כאילו הקב"ה של דאמירתו זרע) לו שהי' (לפני גו'"
הדור ליצני אמרו יצחק שנולד לאחר שאפילו וק"ו ובמכש"כ אצלם יתקבל לא
ר"פ בפרש"י הובא ג. תולדות תנחומא א. פז, (ב"מ אברהם של בנו שאינו

ואילך.תולדו 84 ע' ח"ל לקו"ש ואילך. 204 ע' לקמן בארוכה וראה ת)].

ט.26) כה,
ג.27) פס"ב, ב"ר וראה סע"ב. טז, ב"ב
עה"פ.28)
כאן.29) רש"י לשון
לך30) פרש"י ז. פנ"ט, ב"ר ח. שם, פרשתנו ת"י שם. בגמרא כמפורש

ג. א. כב, וירא פרש"י וראה טו. טו,
כאן.31) פרש"י סיום
בנאה32) רבי ד"ה אוה"ת – וחסידות) הקבלה (בלשון ראה – לקמן בהבא

ולהעיר ואילך. ד קכה, פרשתנו תו"ח ואילך. ב תמב, ואילך. א קכ, פרשתנו
תיש"א) (סה"מ תרפ"ו הדבקים ואתם ד"ה ב. יג, פרשתנו לאדהא"מ מביאוה"ז

ואילך. 339 ע' ח"ה לקו"ש פ"ב.
(וירא33) עה"פ – ופרש"י ב"ר תנחומא, פל"א. פדר"א ב. פט, סנהדרין

ועוד. ב). כב,
ה.34) יז, לך
שהוא35) ומשמע ספנ"א. ב. פמ"ט, ב"ר וראה א. יג, מברכות שם. פרש"י

בכורים הל' רמב"ם ה"ד. פ"א בכורים ירושלמי וראה כפשוטו. הגוים כל על
העו"כ הנכרי שיהי' "בכדי הרי לגרים הכוונה אם גם [אבל ועוד ה"ג. פ"ד
מלמעלה לו שנמשך ההשפעה ע"י כ"א בעצמו זה שיהי' א"א כו' עצמו מגייר

שם)]. (אוה"ת להם" זאת ומשפיע להם האב שהוא באה היא ומאברהם
רע"א).36) יח, (קדושין מומר" "ישראל הי' יצחק של בנו שעשו להעיר

ואילך. 191 ע' לקמן בארוכה ראה – ישמעאל משא"כ
פמ"ט,37) ז. פמ"ג, ספל"ט. ספנ"ד. ב"ר ואילך. סע"א יוד, סוטה ראה

ואילך. 122 ע' לעיל וראה ד.
ד.38) יח, וירא בפרש"י הובא ב. פו, ב"מ ראה
רע"א.39) נח, ב"ב
(40.32 בהערה שצויינו במקומות ראה

                          
 



לז    

- חת לבני אברהם דברי תחילת על הסבר: דורש זה ענין
עמכם" אנכי ותושב חז"ל17"גר תרצו18אומרים "אם :19

תושב אהיה לאו ואם גר לי20הריני שאמר הדין מן ואטלנה

הזאת" הארץ את אתן לזרעך מובן21הקב"ה לא ולכאורה .22:

המכפלה מערת את לקחת היה יכול שאברהם כיוון א)

הדין" ימכרו23"מן חת שבני הרבה כלֿכך השתדל מדוע ,
מלא" וב"כסף אותה, גר"?24לו "הריני אומר הוא ומדוע ,

הדין", "מן זאת לקחת אברהם היה יכול כיצד ב)
רק היתה אז לאברהם. שייכת היתה לא עדיין אז והלוא

העתיד "לזרעך25על :?"הזאת הארץ את

יצחק אותו "ויקברו על הפרשה: של סופה על קשה כן

בחז"ל26ל"וישמעא זאת27נאמר מביא ורש"י "מכאן28, ,29

יש לפניו". יצחק את והוליך תשובה ישמעאל שעשה
ישמעאל של בתשובה לחזרה התורה רומזת מדוע להבין:

אשר בעוד פטירתו), (לאחר אברהם קבורת בעת רק

אברהם בחיי כבר בתשובה חזר "שיבה30ישמעאל וזוהי ,
באברהם" שנאמר ?31טובה

.„
  „  „

בין ההבדל את תחילה להבין יש זאת להבין כדי

לשרה תולדותיהם:32אברהם בענין

בלבד, יצחק של אביו היה, לא - בפשטות - אברהם
אומרים אף וחז"ל ישמעאל, של גם יחידך33אלא ש"בנך

יתרֿעלֿ לישמעאל. וגם ליצחק גם מתאים אהבת" אשר
יצחק. לפני לו נולד ישמעאל כן:

גם אלא ישראל, עם רק יצא לא מאברהם כלומר,
"אב עליו אומר אף והקדושֿברוךֿהוא אחרות, אומות

נתתיך" גויים "34המון הוא ,"העולם .35לכל

כלומר, בלבד. יצחק של אמו שרה היתה זאת, לעומת
בלבד ישראל לעם קשר יש .36לה

אברהם עבודת בין גם ההבדל קיים לכך בדומה
שרה: לעבודת

אלקות פרסם "הקריאאברהם אדם, בני סוגי
ושב" עובר כל בפה הקב"ה של לשמו אבינו 37אברהם

רגליהם לאבק המשתחוים ערביים של בלא38ואפילו ,
לאו. אם השפעתו, תחת כך אחר גם יישארו אם התחשבות

זאת שרהלעומת באמצעות שבאה האלקית ההשפעה
(כפי הקדושה. לצד ראוי, למקום רק היתה יצחק) (משנולד

בנאה ר' על בסיפור בספרי39שרמוז בהרחבה ומוסבר
).40החסידות
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ד.17) כג,
ו.18) פנ"ח, מב"ר עה"פ. פרש"י
(ראה19) כת"י ובכמה ביתא. מארי לאו ואם גר רציתם אם לפנינו: בב"ר

ובפי' ביתא. מארי לאו ואם דייר רציתי אם אלבעק): תיאדור הוצאת ב"ר
בעל בית מארי הריני לאו ואם עמכם כגר הריני רציתם אם לרש"י: המיוחס

כו'. שכך כרחכם
הדין.20) מן אטלנה לאו ואם וב': א' בדפוס
ז.21) יב, לך
(22.83 ע' ח"ל לקו"ש גם ראה
האורה23) לבוש רע"ב, (רא"ם, רש"י ומפרשי החזקוני כפי' – כפשוטו

לפי בפשטות וכ"ה .(25 הערה (וראה בארץ חלק לו הי' שכבר עיי"ש) ועוד.
וראה .(97 הערה 328 ע' ח"ה לקו"ש (וראה קנין דהוי א) (ק, בב"ב הדיעה
ט. דרוש דרכים פרשת – ובארוכה ואשריהן. ד"ה שם ובפרש"י ב נג, ע"ז

ואילך). א (ג, ה"א פ"א תרומות הל' צפע"נ וראה
עה"פ.24) עה"ת ש"ך ראה
ולא25) הזאת" הארץ את אתן "לזרעך הכתוב שהביא מפרש"י משמע כן

"לזרעך יח) טו, (שם הכתוב שהביא ירושלמיכבמדרש ראה הארץ"* את
של "מאמרו איתא כב) (פמ"ד, בב"ר הנה – שם עה"פ וגם ה"א). פ"ב חלה

הקב"ההקב"ה של "אמירתו – שם בפרש"י משא"כ ,"היא
לבנך שם: מת"י (ולהעיר שם).עשוי'". רמב"ן וראה .

"לזרעך הכתוב רש"י הביא לא למה סו"ס להקשות: כי[ואין גו'"?
" הקב"ה אמירת חת לבני אמר שאברהם מסתבר לא פשש"מ דע"פ י"ל,

זה כי – עשוי' היא כאילו הקב"ה של דאמירתו זרע) לו שהי' (לפני גו'"
הדור ליצני אמרו יצחק שנולד לאחר שאפילו וק"ו ובמכש"כ אצלם יתקבל לא
ר"פ בפרש"י הובא ג. תולדות תנחומא א. פז, (ב"מ אברהם של בנו שאינו

ואילך.תולדו 84 ע' ח"ל לקו"ש ואילך. 204 ע' לקמן בארוכה וראה ת)].

ט.26) כה,
ג.27) פס"ב, ב"ר וראה סע"ב. טז, ב"ב
עה"פ.28)
כאן.29) רש"י לשון
לך30) פרש"י ז. פנ"ט, ב"ר ח. שם, פרשתנו ת"י שם. בגמרא כמפורש

ג. א. כב, וירא פרש"י וראה טו. טו,
כאן.31) פרש"י סיום
בנאה32) רבי ד"ה אוה"ת – וחסידות) הקבלה (בלשון ראה – לקמן בהבא

ולהעיר ואילך. ד קכה, פרשתנו תו"ח ואילך. ב תמב, ואילך. א קכ, פרשתנו
תיש"א) (סה"מ תרפ"ו הדבקים ואתם ד"ה ב. יג, פרשתנו לאדהא"מ מביאוה"ז

ואילך. 339 ע' ח"ה לקו"ש פ"ב.
(וירא33) עה"פ – ופרש"י ב"ר תנחומא, פל"א. פדר"א ב. פט, סנהדרין

ועוד. ב). כב,
ה.34) יז, לך
שהוא35) ומשמע ספנ"א. ב. פמ"ט, ב"ר וראה א. יג, מברכות שם. פרש"י

בכורים הל' רמב"ם ה"ד. פ"א בכורים ירושלמי וראה כפשוטו. הגוים כל על
העו"כ הנכרי שיהי' "בכדי הרי לגרים הכוונה אם גם [אבל ועוד ה"ג. פ"ד
מלמעלה לו שנמשך ההשפעה ע"י כ"א בעצמו זה שיהי' א"א כו' עצמו מגייר

שם)]. (אוה"ת להם" זאת ומשפיע להם האב שהוא באה היא ומאברהם
רע"א).36) יח, (קדושין מומר" "ישראל הי' יצחק של בנו שעשו להעיר

ואילך. 191 ע' לקמן בארוכה ראה – ישמעאל משא"כ
פמ"ט,37) ז. פמ"ג, ספל"ט. ספנ"ד. ב"ר ואילך. סע"א יוד, סוטה ראה

ואילך. 122 ע' לעיל וראה ד.
ד.38) יח, וירא בפרש"י הובא ב. פו, ב"מ ראה
רע"א.39) נח, ב"ב
(40.32 בהערה שצויינו במקומות ראה

                          
 



לח   

אברהם. של בנו ישמעאל, לגבי גם התבטא זה דבר
" התבצע) (ודברה עליו אמרה ואתשרה הזאת האמה

בעוד יצחק", עם בני עם הזאת האמה בן יירש לא כי בנה
בנו" אודות על אברהם בעיני מאד הדבר "וירע .41אשר

הדבר "וירע ולכן לכולם, אלקי שפע הוריד אברהם
לשלחו" לו "שאומרת - בנו" אודות על יתרֿעל42ֿמאד... .

ביקש הוא יחיה43כן: ישמעאל "לו התמלאה) (ובקשתו
.44לפניך"

שרה בעיני ליצחק,45אך ביחס ערך שום לישמעאל אין
" להיות יירש...וצריך לא כי בנה ואת הזאת האמה

רוחני שפע מאברהם יקבל שהוא ייתכן לא - בני..." עם
יהודים. עם יצחק, עם ביחד

.‰
 ‰‰   Â‰ ‰Â‰

 Â
הפרשיות שלוש לכל המשותפת הנקודה הוא זה ענין

כדלהלן: שבפרשתנו,

וחוה אדם של קבורתם מקום היתה המכפלה ,46מערת
המכפלה, למערת אין זה לפי האנושי. המין כל יצא שמהם

לישראל. דוקא מיוחד קשר שום לכאורה,

וקנה רבים מאמצים השקיע שאברהם רואים, זאת בכל
האבות שלושת נמצאים ושם שרה, לקבורת אותה
לכך הוכחה זוהי ליהודים. רק שייכת והיא והאמהות,

וחוה אדם בצאצאי העיקר הם האומות47שישראל ולשאר ,
כלפיהם. חשיבות אין

על בסיפור יותר, נעלה ענין בפרשה מובא כך אחר
פני על רק איננה ישראל של רוממותם אליעזר: שליחות
אלה פני על גם אלא לאברהם, קשר כלל להם שאין עמים

אליו: מסויים קשר להם שיש

ומשקה "דולה שהיה נאמר אברהם עבד אליעזר על
לאחרים" רבו של השליחות48מתורתו על בסיפור ואף ,

עד הקב"ה לו שהראה הרבים הנסים על התורה מספרת
לומדים הסיפור ומהרחבת אברהם, של שליחותו למילוי

של49חז"ל מתורתן אבות בתי עבדי של שיחתן ש"יפה
זאת כל ולמרות בנים...".  את לשדך אברהם

ארור ואתה ברוך "בני כי אליעזר, של בתו עם בנו יצחק
בברוך" מדבק ארור .50ואין

הרי אליעזר, של מעלותיו בכל התחשבות ללא כלומר,
אלא יותר, נמוכה בדרגה רק הוא אין ליצחק ביחס

"ברוך". לעומת כ"ארור"

.Â
‰  Â ‰  ‰‰ Â

גבוהה דרגה ומציינת התורה מוסיפה הפרשה ובסוף
על אפילו היא ישראל של שחשיבותם זה, בענין יותר עוד

אינםפני האחרים שהתולדות באופן אברהם, של
כלל. מקום תופסים

אשה ויקח אברהם "ויוסף התורה שמספרת לאחר
נאמר לו...", "ותלד קטורה", את51ושמה אברהם "ויתן

 מתנות אברהם נתן הפלגשים... ולבני ליצחק
   "...52,ישמעאל בני לגבי גם כך .

ישמעאל "תולדות שהם למרות מיד זאת בכל ,"
הגר ילדה "אשר ומדגישה התורה מוסיפה 

סוף53שרה" עד תולדותיו וכל ישמעאל, של מציאותו -
כלל השוואה ללא שרה", שפחת "ילדה... היא הדורות כל

שרה בן .54ליצחק

של בתשובה החזרה בתורה רמוזה מדוע מובן זה לפי
יצחק את ש"הוליך בכך אברהם, לקבורת בקשר ישמעאל
מוכרח אברהם היה שבגללו ישמעאל, חטא עיקר לפניו":
ו"נוטל ה"בכור" שהוא טענתו היה הגר, עם ביחד לשלחו

שנים" בלבד,55פי השפחה בן שהוא באמת, הכיר לא הוא .
הגבירה" "בן יצחק הוא האמיתי והיורש יורש, ,56שאיננו
כי בנה ואת הזאת האמה "גרש שרה אמרה שאכן כפי

."יצחק עם בני עם הזאת האמה בן
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יא.41) כא, וירא
שם.42) וירא פרש"י
יח.43) יז, לך
כמה44) עלן אשתדל לא כו' ידענו לא אברהם ב: רה, זח"א ראה

לך אוה"ח וראה א. לב, ח"ב כו'. ישמעאל לו דאמר ישמעאל על דאשתדל
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הקבורה, בענין דוקא (א) בתשובה חזרתו רמוזה לכן
איננו שהוא במעשה, ניכר שאז אברהם, פטירת לאחר
את אז הקדים שהוא בזה דוקא (ב) ליורש. עצמו מחשיב

הוא שיצחק בכך והודה באמת, הכיר הוא ,יצחק,
השפחה בן והוא בקבורתו, .57החייב

"חיי שמה, לבין שבפרשה הענינים בין הקשר זהו
עבודתה של ההשפעה מודגשת בם שהרי ,58שרה",

לישמעאל, יצחק שבין ההבדל גילוי האמיתיים: ה"חיים"
לאֿיהודים. לבין יהודים בין

.Ê
    

השמים מציאות כל הוא: זה לענין יותר עמוק הסבר
"בשביל היא העולם, אומות כולל צבאיהם וכל והארץ

אין59ישראל" אם לכן, ישראל. היא הבריאה מטרת כל ,
לקיומם. סיבה אין בריאתם, כוונת את מגשימים הם

של משמעותן את האפשר, בדרך להסביר, ניתן זה לפי
נח בני מצוות ענין60שבע אינן אלה מצוות : ,

שישראל כדי התורה. ובשביל ישראל בשביל הן גם אלא
האור את בעולם ולהשרות ומצוות, תורה לקיים יוכלו
"לשבת", להיות העולם צריך העולם, מן הנעלה האלקי
נח, בני מצוות שבע באמצעות נעשה וזה לכך, ומוכן ראוי

סדר הוא העולם.שמהותם

המצוות, משבע אחת על נח בן עובר כאשר לפיכך,
מיתה חייב מציאות,61הוא ביטול , איזו על

כמטרה איננה למציאותו הסיבה כל כי עבר, מהמצוות
מבצע הוא אין וכאשר ישראל", "בשביל אלא עצמה, בפני

בעולם. לקיומו היסוד את ממילא מאבד הוא תפקידו,

זה דבר היה צריך מציאותו, מתבססת כך שעל וכיוון

ענין וגם אברהם, - הראשון היהודי לגבי כבר ניכר להיות
כדלהלן. עניניה, שלושת בכל שרה, חיי בפרשת מודגש זה

.Á
    

אברהם בדברי הדבר מודגש בפרשה הראשון בחלק
לאו...": ואם גר הריני תרצו אם ותושב... "גר

למוסרה בכוונה הקב"ה עלֿידי נבראה ישראל ארץ
להם" נתנה ש"ברצונו הקודם רצונו לאומות62לישראל. ,

למען הוא ונתנה63העולם, מהם נטלה "ברצונו של הכוונה
היה ישראל ארץ של חלק שלכל באופן, זה כל לנו".

לישראל למסירתו בכללותה64משלו ישראל ארץ :
לכן (קודם יהושע בזמן רק לישראל להינתן צריכה היתה

השדה" חית עליך "תרבה להיות עלול באמצעות65היה (
66לאברהם לעבור צריכה היתה המכפלה מערת .

חת מבני קנייתה עלֿידי שרה) .67(לקבורת

גר, הריני תרצו "אם באומרו אברהם כוונת היתה זאת
אתן לזרעך הקב"ה לי שאמר הדין מן אטלנה לאו... ואם
שלשמה הכוונה את ממלאים הם אם הזאת": הארץ את
למכרה (כדי המכפלה מערת את הקב"ה להם נתן

והוא גר", "הריני אז גםלאברהם), (וכך מהם. אותה
"בשביל שהוא העולם, תכלית מערתלגבי :"

היה ואברהם חת, בני ברשות תחילה נמצאה המכפלה
מוסיף וזה לקנותה, של68צריך לימוד פרשה,
עפרון" משדה קיחה ועוד).69"קיחה

הדין": מן "אטלנה אזי למכרה, רוצים הם אין אם אך

שלשמו התפקיד את ממלאים אינם הם כזה במקרה
על הזמנית בעלותם תתבטל ולכן ברשותם, המערה נמצאת

הדין": מן "אטלנה ואז המערה,
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הגבירה.57) לבן כבוד חלק האמה בן כאן ג: פס"ב, ב"ר ראה
עליו,58) שרה השפעת מצד זה הי' הרי אברהם, ע"י נעשו שבפועל דאף

אברהם. ע"י הי' שבפועל אלא שרה בציווי שהי' דישמעאל השילוח וכמו
ד.59) פל"ו, ויק"ר וראה בראשית. ר"פ פרש"י
וש"נ.60) (ועוד). ואילך 159 ע' ח"ה לקו"ש ראה – לקמן בהבא
מלכים61) הל' רמב"ם ב. נח, סנהדרין ראה שמים. בידי או אדם בידי

.61 הערה 158 ע' ח"ה לקו"ש וראה יג. לד, וישלח עה"ת רמב"ן ספ"ט.
בראשית.62) ר"פ פרש"י
בקדמיתא63) לכנען קדישא ארעא אתייהיבת לא אי א: פג, זח"א ראה

ח"ה לקו"ש בארוכה וראה דקב"ה. ועדבי' חולקי' ארעה הות לא בה וישלוט
דרך וע"פ ואילך. 11 ראהע' – להם מתחלה נתנה שהקב"ה הטעם

כו' עליך ורבו שממה הארץ תהא שלא תשל"ט, בראשית פ' מוצש"ק שיחת
בארוכה. עיי"ש ישראל, עם שיהי' עד כט) כג, משפטים (ע"ד

(64(23 שבהערה תרומות (הל' בצפע"נ במש"כ ביאור להוסיף יש עפ"ז
גמור קנין בעי מתחילה מ"מ מוחזקת דא"י "דאף למפרע", זכו כבוש "דלאחר

למפרע". מוחזקת נעשית ואח"כ

כב.65) ז, עקב
להיות66) עתידים וקדמוני קניזי וקני .יט טו, לך (פרש"י

הבתרים. בין בברית ביחד לאברהם ניתנו שכולם אף ספמ"ד). ב"ר
ב"ר67) וראה יט. לג, (וישלח בשכם יעקב קנה אשר השדה חלקת ועד"ז

את להונות יכולין העולם אומות שאין מקומות משלשה אחד זה ז: עט, פ'
וקבורתו המקדש ובית המכפלה מערת הן ואלו בידכם הן גזולים לומר ישראל

כו'). יוסף של
יא. מז, לד. מו, ויגש הגדול מדרש פכ"ו. (פדר"א ממחז"ל ולהעיר
יהושע וברד"ק לשרה, גושן ארץ נתן דפרעה כט) מו, ויגש בעה"ת רבותינו
בעה"ת רבותינו ראה ישראל. ערי בתוך נבלעת והיא כו' אומר ובדרש טז): (יא,

ואילך. 407 ע' לקמן שם. לפדר"א רד"ל שם.
א)68) תתסט, ה כרך ויצא באוה"ת ונתבאר (הובא הה"מ מתורת להעיר

אותם הוציא לא שעדיין התורה אותיות אחריו השאיר אבינו שיעקב "לפי
וניתוסף אצלו שנשארו האותיות לו ליתן יעקב אחר לבן רדף ולזאת מלבן

האותיות". באלו בתורה אחת פרשה
בתחלתה.69) קדושין
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יהושע וברד"ק לשרה, גושן ארץ נתן דפרעה כט) מו, ויגש בעה"ת רבותינו
בעה"ת רבותינו ראה ישראל. ערי בתוך נבלעת והיא כו' אומר ובדרש טז): (יא,

ואילך. 407 ע' לקמן שם. לפדר"א רד"ל שם.
א)68) תתסט, ה כרך ויצא באוה"ת ונתבאר (הובא הה"מ מתורת להעיר

אותם הוציא לא שעדיין התורה אותיות אחריו השאיר אבינו שיעקב "לפי
וניתוסף אצלו שנשארו האותיות לו ליתן יעקב אחר לבן רדף ולזאת מלבן

האותיות". באלו בתורה אחת פרשה
בתחלתה.69) קדושין



מ   

שרה, של ועבודתה כוחה - שרה" ל"חיי קשור זה (כל
אברהם "ויקם הפסוק שמציין כפי   אל

חת להלן)בני שיוסבר כפי גר...", ,

.Ë
‰ È È‡˘È  ‡Ë ‰ È

בענין גם מתבטא ישראל" "בשביל האומות של קיומם
ורבקה: יהודי, שנולד הראשון יצחק, נישואי - השני
סיפורו על לאליעזר, שארעו הניסים על והפירוט ההרחבה
ש"מה' בכך להכרתם גרמו שדבריו כך ועל ולבן, לבתואל
המאורעות כל של שהתכלית מראה, זה כל הדבר", יצא

ישראל" "בשביל - ויצחק אברהם .70הם

זאת, לעכב בתואל רצה כאשר יתרֿעלֿכן:
ילד71מציאותו "ובתואל למען היא מציאותו שכל כיוון ,

רבקה" מציאותו72את מתבטלת ולפיכך ליצחק, שתינשא ,
זאת. לעכב מנסה הוא כאשר

.È
È  ‡Ë È ‰‰ ‰ ‰ È

È˘ÈÏ˘‰
איננה התורה שבפרשה: השלישי הענין לגבי גם וכך
של בנה האמה", "בן הוא שישמעאל רק כאן מדגישה

שהוא"שפחת תלויה שמציאותו - מכך יותר אלא שרה",
האמה": "בן

נפל", אחיו כל פני "על הסיפור בסוף הנאמר על
חז"ל משמת73אומרים ישכון, אברהם מת שלא "עד :

כך: בפנימיותו הענין את להסביר יש נפל". אברהם

"בן שהוא בכך הכרתו שהיא בתשובה, ישמעאל חזרת
"לו אברהם תפלת עלֿידי נגרמה לעיל, כאמור האמה",

"יחיה - לפניך" יחיה .74ישמעאל

משמת ישכון אברהם מת שלא "עד של המשמעות זוהי
ישמעאל, של בהתנהגותו אברהם חי עוד כל נפל": אברהם
יחיה ישמעאל "לו אברהם בתפילת ישמעאל נאחז עוד כל
אזי האמה", "בן היא האמיתית שמציאותו וחש ביראתך",
"משמת אך למציאותו. מקום יש - "ישכון" של במצב הוא
- "נפל" אזי מאברהם, מתנתק הוא כאשר אברהם",

מתבטלת. מציאותו

.‡È
‰˘ ÈÈÏ ˘ Ï‡˘È ÏÈ˘ ÈÈ‰ È

ענין "בשבילגם היא לאֿיהודי של שמציאותו ,
הנקודה היא ולכן שרה, לעבודת דוקא קשור ישראל",

שרה": "חיי בפרשת העיקרית

"נאמר שם על הוא אברהם המוןשהשם
לו יש ("אב") בעולם השפעתו מצד כלומר, נתתיך". גויים

גויים"75קשר ל"המון להבדיל, מורגשגם, אין זו ומסיבה .
הוא קיומם ושכל לעצמם, קיום להם שאין באומות

ישראל". "בשביל

" מלשון היא שרה זאת עללעומת "שרה היא - "
העולם76כל" אומות אצל מורגש שרה של ענינה מצד .

"משרתים" הם ולכן מציאותם, על שולטים שישראל
לישראל. ויורשיה לשרה

.È
‡Ï ÈÏÈ ÈÈÏ ‡˘ ‡ ‰˘ ÈÈ ÈÏ˘

‰ÈË
הפרשה עניני אמנם, לשאול: עדיין ניתן לכאורה,
על מספרים הם זאת בכל אך שרה, עבודת את מבטאים
לגמרי מתאימים הם אין ולכן פטירתה, שלאחר התקופה

חיתה שהיא השנים לקכ"ז - שרה" "חיי לשם 
ופעלה.

שרה, חיי פרשת שבעניני העיקר את הוא: לכך ההסבר
שנות בקכ"ז בעבודתה שרה פעלה פטירתה, לאחר שארעו
"בשביל הוא קיומו שכל בעולם שיורגש הזה, בעולם חייה

ישראל".

לאחר ודוקא בהסתר, הדבר היה פעולתה שבעת אלא,
גילוי. לידי בא הוא פטירתה

כידוע קיים, שהדבר שהנשמות77(כשם בענין , 
תורתן "זיו הוא השכינה" ש"זיו השכינה, מזיו נהנות

ממש" ועבודתן מאוחר הוא שהגילוי אלא ,
עדן). בגן יותר,

באה היא כאשר הוא בעבודה השלימות שיא והרי
בהרחבה פעם שדובר כפי והגילוי78בגלוי, השכר על
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צריך70) שהי' שע"י ע"ז נוסף כי – התורה" "בשביל בהכוונה הוא ועד"ז
הנה לפניהם), אמר שאליעזר הסיפור (כל בתורה פרשה ניתוסף להסכמתם
המקום לפני אבות עבדי של שיחתן "יפה (והדרשה) הכללי הענין נתחדש עי"ז
לעיל (נסמן כו'" בתורה כפולה אליעזר של פרשה שהרי בנים של מתורתן

.(49 הערה
ועוד.71) נה. כד, פרש"י יב. פ"ס, ב"ר
כג.72) כב, וירא
ספס"ב.73) מב"ר פרשתנו סוף פרש"י

שם.74) לך פרש"י
א.75) קה, משבת ולהעיר
כט.76) יא, נח פרש"י וראה א). יג, (מברכות טו יז, לך פרש"י
ב).77) (נב, פל"ט תניא

(2 שכר (1 לענין הוא שם שבתניא שכרואף (1 הרי – בג"ע
יתיר כו' אשתכח דאתפטר "צדיקא (2 כו', בגילוי שלימות יותר ענינו

ז"ך). סי' (אגה"ק המעשה" העולם בזה "גם ב) עא, זח"ג (ראה מבחיוהי"
ואילך.78) 243 ע' ח"ה לקו"ש

   

ששלימות אלא נפרד, צדדי, ענין זה שאין הבא, בעולם
בגלוי השפעתם עלֿידי היא הזה בעולם המצוות

הבא. בעולם

עבוד מתגלה שבהם הפרשה, שעניני מובן, תלפיכך
חיי "שני קכ"ז של השלימות הם - שרה" "חיי הם שרה,

שרה".

.‚È
 ÈÈ   

הפרשה בתחילת ואכן הוראה, הוא בתורה ענין כל
אלה: לימינו וברורה פשוטה הוראה יש ובסופה

שייכת המכפלה שמערת ישמעאל, בני טוענים כאשר
ברורה: תשובה בפרשה יש אברהם, בני שהם מפני להם
הערבים של המכריע הרוב של שמוצאם לכך בנוסף
ישראל, ארץ ובתוך ישראל, לארץ השכנות שבמדינות

מישמעאל כידוע, אין79, עצמו לישמעאל שגם הרי ,
לקבורת אותה קנה שאברהם כיוון המכפלה, למערת קשר

ובודאי אברהם, של יורשו כאמור, איננו, וישמעאל ,
של לבנה רק שייכת שהיא איפוא, ומובן שרה, של לא

יצחק, יצחקשרה, כל (לא ליעקב).80יצחק רק -

שישמעאל בתקופה הפרשה: מסוף נלמד נוסף דבר
ליהודים אל פראיות, ותביעות בטענות ובא "פרא" נעשה
את לו להזכיר רק צריך מכך. ולהתרגש ח"ו, ממנו לחשוש

המצרית הגר ילדה "אשר היא שמציאותו האמת,
למציאות עצמו את חושב הוא ושכאשר לאברהם",

נפל". אחיו כל פני "על אזי עצמאית,

כאשר לכן, לאֿיהודים. גם מאמינים שבכתב בתורה
ויסבירו ליהודים, להיות, שצריך כפי ברור, הדבר יהיה
ברורים ותוכן בלשון אך מתאימה, בצורה ללאֿיהודים זאת
העולם, אומות כלפי ח"ו נחיתות ירגישו ולא וגלויים,
עצמם את שמחשיבים אלה כלפי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

ישמעאל, כבני

יחושו הם גם כי יהודים, על ללחוץ יפסיקו אזי
חזי" ש"מזליה כך עלֿידי היא81(במיוחד שטובתם (

תהיה לגבולותיה, ישראל ארץ בתוככי המכפלה, שמערת
ברשותם - חת" בני "לעיני הגלות, בזמן גם ובגלוי, לגמרי,

יהודים. של
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(בסופו).79) מ כז, תולדות ראב"ע ראה
א.80) לא, נדרים

וש"נ.81) א. ג, מגילה
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מי    

ששלימות אלא נפרד, צדדי, ענין זה שאין הבא, בעולם
בגלוי השפעתם עלֿידי היא הזה בעולם המצוות

הבא. בעולם

עבוד מתגלה שבהם הפרשה, שעניני מובן, תלפיכך
חיי "שני קכ"ז של השלימות הם - שרה" "חיי הם שרה,

שרה".

.‚È
 ÈÈ   

הפרשה בתחילת ואכן הוראה, הוא בתורה ענין כל
אלה: לימינו וברורה פשוטה הוראה יש ובסופה

שייכת המכפלה שמערת ישמעאל, בני טוענים כאשר
ברורה: תשובה בפרשה יש אברהם, בני שהם מפני להם
הערבים של המכריע הרוב של שמוצאם לכך בנוסף
ישראל, ארץ ובתוך ישראל, לארץ השכנות שבמדינות

מישמעאל כידוע, אין79, עצמו לישמעאל שגם הרי ,
לקבורת אותה קנה שאברהם כיוון המכפלה, למערת קשר

ובודאי אברהם, של יורשו כאמור, איננו, וישמעאל ,
של לבנה רק שייכת שהיא איפוא, ומובן שרה, של לא

יצחק, יצחקשרה, כל (לא ליעקב).80יצחק רק -

שישמעאל בתקופה הפרשה: מסוף נלמד נוסף דבר
ליהודים אל פראיות, ותביעות בטענות ובא "פרא" נעשה
את לו להזכיר רק צריך מכך. ולהתרגש ח"ו, ממנו לחשוש

המצרית הגר ילדה "אשר היא שמציאותו האמת,
למציאות עצמו את חושב הוא ושכאשר לאברהם",

נפל". אחיו כל פני "על אזי עצמאית,

כאשר לכן, לאֿיהודים. גם מאמינים שבכתב בתורה
ויסבירו ליהודים, להיות, שצריך כפי ברור, הדבר יהיה
ברורים ותוכן בלשון אך מתאימה, בצורה ללאֿיהודים זאת
העולם, אומות כלפי ח"ו נחיתות ירגישו ולא וגלויים,
עצמם את שמחשיבים אלה כלפי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

ישמעאל, כבני

יחושו הם גם כי יהודים, על ללחוץ יפסיקו אזי
חזי" ש"מזליה כך עלֿידי היא81(במיוחד שטובתם (

תהיה לגבולותיה, ישראל ארץ בתוככי המכפלה, שמערת
ברשותם - חת" בני "לעיני הגלות, בזמן גם ובגלוי, לגמרי,

יהודים. של
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(בסופו).79) מ כז, תולדות ראב"ע ראה
א.80) לא, נדרים

וש"נ.81) א. ג, מגילה
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום חמישי עמ' ב



מב

נוסח התפלה - יום הכיפורים
שושן עמק איומה1

הפיוט של תפלת מוסף מתחיל בתיבת שושן, שהוא 
אדום, כמו שושנה אדומה, והיינו בינה, מקור הגבורות. 

כי יום כפורים הוא בחינת בינה.
זהב  של  היתה  הכפורים  יום  של  הקטורת  ומחתת 

אדום2.
כל  היה  ובפורים  כפורים3,  הוא  הכפורים  ויום 
עיר  גדולה,  עיר  היתה  והיא  הבירה.  בשושן  המעשה 

המלוכה - רמז לבינה, ה' גדולה4.
)IV 'הערות לזהר א עמ(

מה נהדר היה כהן גדול בצאתו בשלום מן הקדש5

הכהן גדול, המשמש בשמונה בגדים, הוא כמו הדר, 
בארבעה  עבד  הכפורים  שביום  )ואף  השמיני6  המלך 
ד', של שחרית ושל  הרי היו ב' פעמים   — בגדי לבן 

בין הערבים(.
ומעכב שיהיה לו אשה7 — כמו במלך הדר, שכתוב 

בו ושם אשתו מהיטבאל.
לה'  רמז  י',  ה'  טב"ל  א"ם  תיבות   — מהיטבאל 
ידיו  טבילת  גם  הוא  )קידושין  קידושין8  וי'  טבילות 

ורגליו(.
רז"ל10  ואמרו  הקדש,  אל  אהרן  יבא  בזאת  וכתיב9 
שזכות המילה נכנסת עמו — מילה היא בחינת המלך 

השמיני.
)תורת לוי יצחק עמ' שמב(

קום לך אל נינוה העיר הגדולה11

יום הכפורים הוא יום של תשובה עילאה, תשוב ה' 

1( תפלת מוסף של יום כפור.
2( יומא מה, א.

3( תיקוני זהר תיקון כ"א )נז, ב(.
4( ראה לקוטי תורה להאריז"ל יונה.

5( תפלת מוסף של יום כפור.
6( וישלח לו, לט.

7( יומא ב, א במשנה.
8( רמב"ם הלכות עבודת יום הכפורים פ"ב ה"ב.

9( אחרי טז, ג.
10( ויקרא רבה פכ"א, ו.

11( יונה א, ב. — הפטרת מנחה של יום כפור.

עילאה, בינה. לכן מפטירין בו בענין נינוה, שרומזת על 
בינה, כי עיר גדולה היינו בינה, ה' גדולה12.

)תורת לוי יצחק עמ' קכא(

ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד13

תיבת נח שייכת לראש השנה14.
וגם יום הכפורים שייך לתיבת נח, דכתיב בה15 ויחל 
עוד . . ויוסף שלח את היונה — רמז ליונה בן אמיתי, 

שכתוב גם בו ויחל.
ומזה נמשך מה שאשתו של יונה היתה עולה לרגל16, 
כי מעלת היונה היא בעיניה, כמו שכתוב17 עיניך יונים, 

עיניו כיונים18, ועליה לרגל הוא מצות ראיה.
ואין זכרות ונקבות בעופות19, לכן גם אשתו עלתה 

לרגל, כי אם לא כן, לא היה מנוח לכף רגל"ה20.
והוא ברגל של חג הסוכות, שהוא אחר ראש השנה 

ויום הכפורים.
)ליקוטים ואגרות עמ' שפב(

וימינך פשוטה לקבל שבים21

ימין — הוא בסוכות, וימינו תחבקני22.
ואומרים  יום התשובה,  הוא  כפורים  יום  ואף שגם 
בו וימינך פשוטה לקבל שבים, והכפרה היתה על ידי 
לבן,  בגדי  ולבש  חסד,  רב  בחינת  דוקא,  גדול  הכהן 

שרומזים על חסד,
לא בחינת חיבוק,  רק בחינת לקבל שבים, אך  זהו 
דפנות  שלש  כדמות  שנעשה  ימין,  יד  כשכופה  שזהו 

הסוכה.
)הערות לזהר א עמ' קמא(

12( לקוטי תורה להאריז"ל יונה.
13( יונה ג, ד. — הפטרת מנחה של יום כפור.

14( זח"ג קמט, ב.
15( נח ח, י.

16( עירובין צו, ב.
17( שיר השירים ד, א. 

18( שם ה, יב.
19( זבחים קטז, א.
20( ראה נח ח, ט.

21( תפלת נעילה של יום כפור.
22( שיר השירים ח, ג. וראה לקוטי תורה דרושים לסוכות פא, ב.

ליקוטים מתורת לוי יצחק               
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מאהא ׂשרה חּיי ְֲֵַַָָָוהוֹו

ׁשני ׁשנין ּוׁשבע ְְְְְִִֵֶַועׂשרין

ׂשרה: ֵַָָחּיי

ּבקריתב ׂשרה ְְִִַַָָּומיתת

ּבארעא חברֹון היא ְְְְִֶַַַָארּבע

אברהם ואתא ְְֲִַַַָָָָדכנען

ּולמבּכּה: לׂשרה ְְְְְְִִַָָָלמסּפדה

אּפיג מעל אברהם ְְֵֵַַַָָָוקם

חּתאה ּבני עם ּומּלל ְִִִֵֵֵַָָמיתּה

ְֵָלמימר:

עּמכֹוןד אנא ותֹותב ְְֲִַַָָּדּיר

קבּורא אחסנת לי ְְִַַָָָהבּו

מן מיתי ואקּבר ְְְִִִִִַעּמכֹון

ֳָָקדמי:

      

א)  אמר לּמה לדעת וּיהיּוצרי «ƒ¿«≈»»ְִִַַַַָָָָָ
ויחי הּצּדיקים ּבכל האמּור ּכּסדר אמר ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹולא
יאמר אֹו י"א) (י"א ׁשם ויחי ג') (ה' ְִֵַַָָֹאדם

ּבאברהם: האמּור ּכּסדר ׁשני ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָאּלה
ÔÎ‡(ּתנחּומא) ז"ל אֹומרם ּדר על יתּבאר »≈ְְְִֵֶֶַַָָָ

עקדת ּכׁשהֹודיעּוה היה מיתתּה ְֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּסּבת
נׁשמתּה, ּפרחה נׁשחט ׁשּלא וכמעט ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹיצחק
יצחק ׁשמּועת מּצד היתה ׂשרה מיתת זה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָּוכפי
ׁשרמז צער לׁשֹון וּיהיּו ּבאֹומרֹו ׁשרמז ְְְְִֶֶַַַַַָָהּוא

האמּור: ֶָָאל
B‡על ׁשּמתה הּנזּכר ז"ל מאמרם לפי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָירצה

היה לא ׁשאם יּגיד זה רעה ּבׂשֹורה ְְִִֵֶֶַָָָָָֹידי
ּפרּוׁש וּיהיּו אֹומרֹו והּוא חּיים, לּה עֹוד ְְְְִִֵַַַָָֹהמארע
ימיה ׁשּקצּבת מהּקצּבה מׁשּנית חדׁשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהויה
ס חּייה היּו הּנזּכר מעׂשה ידי ועל הם ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָיֹותר
הּצּדיקים ּכי ׂשרה, חּיי ואֹומרֹו ּבענין. ְְְִִִִֵַַַָָָָָָהאמּור

ימ והרׁשעים ימיהם, אֹותם:מחּיים מחּיים יהם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
BB‡ּׁשּפרׁשּתי מה לפי ׂשרה חּיי ׁשני עֹוד ¿¿ְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

צער מחמת ׁשּמתה להּגיד וּיהיּו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשאמר
ּפרּוׁש וגֹו' חּיי ׁשני ּבאֹומרֹו הּכתּוב ְְְְִֵֵֵַַַָיּגיד
ׁשהיה אּלא לּה ׁשּקצבּו חּייה ׁשני ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשׁשלמה
ׁשעל ׁשּפרׁשּתי ּולמה ידּה, על ׁשּמתה סּבה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָזה
מּמה ּפחֹות חּייה לּה עלּו הּבׂשֹורה סּבת ְְִִֵֶַַַָָָָָָידי
יׁשּפט אׁשר החסד מׁשּפט להֹודיע יכּון ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשהיּו
ׁשּלא צּדיק ּכל ּכי לידידיו, הּוא ּברּו ִִִִֶַַָָָָֹהּקדֹוׁש
מּצּדיק ה' יגרע לא ידּועה לסּבה ימיו ְְְְִִִִִִַַָָָָֹהׁשלים
ויׁשלים ׁשלמים ׁשניו חי אּלּו מרויח ּׁשהיה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָמה
ּדבר ּבהם ּפעל ׁשּלא הּׁשנים על ׂשכרֹו ְִֶֶַַַָָָָָָֹלֹו
הייתי אּלּו אליו יאמר ּכי ג'), ּתּׂשא ְִִִִִֵַַָָָָֹ(ּתנחּומא
אֹומרֹו והּוא טֹוב, ּדבר לסּגל היתה ּתאותי ְְְְֲִֵַַַָָָָָחי
ׁשנֹותיה ׁשּכל הּׁשאר אל ּכּון ׂשרה, חּיי ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשני

מּכבֹודּה: והאירּו מּמּנּה חּיים ְְִִִִֵֶַָָָהיּו

„BÚׂשרה חּיי וּיהיּו הּדר זה על הּכתּוב ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָיתּבאר
ּכי ׁשנה, מאה ׂשרה חּיי היּו ּבצער ְִֵֵֵַַַָָָָָָּפרּוׁש
והיא ׁשנה ּתׁשעים עד ּבצער, היתה ְְְְְִִִַַַָָָָָֻּבכּלן
ּולמד צא לאברהם, ילדה ׁשּלא לדה ְְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבחבלי
ואם ּבנים לי הבה א') (ל' רחל ּׁשאמרה ְְִִִֵֶַָָָָָָמה
ׁשהיה ּבקרּוב מאה עד ּומּצ' וגֹו', מתה ְְִִֵֵֵֶַַָָָָאין
ז"ל ּכאֹומרם להרגֹו יצחק את רֹודף ְְְְְְִִֵֵֶָָָָיׁשמעאל
הרי הּדבר על מצטערת והיתה פנ"ג) ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָ(ב"ר
לאּלה ׁשנים וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמאה
ּכי ּבבנּה ּבטחה אז ּכי ׂשרה חּיי ׁשני ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָיחׁשבּו

יׁשמעאל: את אברהם ּגרׁש ְְְִֵֵֵֶַָָָָּכבר
ב) ּבאֹומרֹו הּכתּוב ּבקריתרמז «»»»»ְְְְִַַַָָ

הּמיתה יתיחס לא ח"ו ּכי לֹומר ְְִִִֵַַַַַָֹארּבע
ׁשהיתה עיר ּפרּוׁש ארּבע ׁשּקרית אּלא ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָלּצּדיקים
מהם. ונסעה היא נפרדה יסֹודֹות מּד' ְְְְְְִִִֵֶָָָָּבנּויה

היאואֹומרֹו ׁשּמתה ׁשהגם ּפי' חברֹון היא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָ
הגם הּצּדיקים ּכי החּבּור ּבחינת ּבהם ְְֲִִִִִֶַַַַַַַַָמׁשּפעת
צּדיקים ּכי מהחּיים מׁשלל אינֹו הּגּוף ְִִִִֵֵֶַַַַָָֻׁשּימּותּו
קנ"ב:) (ׁשּבת ּולמד וצא חּיים, קרּויים ְְְְִִִֵַַַָָָּבמיתתם
הּוא והּטעם יאׁשּיה, ּבר אחאי ּדרב ְְֲֲִִֵַַַַַַַָֹמּמעׂשה
החמר ּבחינת מהּפכים הּזה ּבעֹולם ּבהיֹותם ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹּכי
ׁשּבּנפׁש הּקדֹוׁש הרּוחנּיּות לבחינת ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּביסֹודֹות
הּתֹורה והפלגת טֹובים מעׂשים ְְְְֲִִֶַַַַָָָּבאמצעּות
צא ּבּדבר ּולהׂשּכיל הּזה ּבעֹולם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּמׁשּתּדלים
יסֹודי מהלכֹות פ"ד רמּב"ם ּׁשּכתב מה ְְְְִֵֵֶַַַַַָּולמד
חברֹו ליסֹוד היסֹוד ׁשּיׁשּתּנה ה' ּדין ְְֲִִִֵֶֶַַַָהּתֹורה
יּמצא כן ּוכמֹו למים, העפר ויהפ אליו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהּקרֹוב
יתהּפכּו ּבקֹונֹו האדם ּדבקּות ְְְְְְִֵֶֶַָָָָׁשּבאמצעּות
ליסֹוד האׁש ויסֹוד האׁש ליסֹוד ּכּלם ְִִִֵֵַָָָֻהיסֹודֹות
ּכי ּכנען ּבארץ ואֹומרֹו והבן. הּנׁשמה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָאׁש
פ'.) ח"א (זהר ּכנען ארץ יּקרא הּזה ְִֵֶֶֶַַַַָָָֹהעֹולם
ּכנגּדֹו התעּצמּותֹו ּובאמצעּות הרע יצר ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָהּוא

ּובהּׂשגה: ּבקדּׁשה לעׂשֹות להפליא האדם ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֻיּׂשיג
„tÒÏ.ולבּכתּה מןלׂשרה ׁשּמתה לׂשרה ּפרּוׁש ƒ¿…ְְְְִִֵֵֶָָָָָָֹ

ּׁשּנחסר מה לצד ולבּכתּה ְְְְִֶֶַַַָָָֹהעֹולם
ּבהפ יאמר אֹו לצדקּותּהּבהעּדרּה, לׂשרה ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹ

מה לצד ולבּכֹותה ּבהעּדרּה, ּׁשּנחסר ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָּומה
ׁשמׁשּה: וּיערב הּמות ּכֹוס ׁשּטעמה לּה ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּנֹוגע

Bג) t ÏÚׁשּבת) ז"ל אֹומרם ּדר על ≈«¿≈≈ְֶֶַַָָ
אדם נפׁש הּגֹולל ׁשּיּסתם ׁשּקדם ִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹקנ"ב:)
מּכאן עֹוד ּׁשּלפניה, מה ּכל ויֹודעת ְְִֶֶַַַָָָָָרֹואה

ע"ד.): (ב"ב ּגּבֹו על הּמת ְִִֵֶַַַַׁשּמשּכיבין
„‡Ï   Ï‡ׁשאל ׁשהּוא לצד ּכי ירצה «¿«≈∆¿≈≈≈…ְְִִֶֶַַָ

מּדבריו ׁשּנראה וגֹו' אחּוזת לי ְְְְֲִִִֶַָָָּתנּו
אמר לזה לֹו, ׁשּיּתנּו מקֹום ּבכל הּוא ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּמתרּצה

הּדּבּורהּכתּוב ּתכלית הּוא זה לא ּפרּוׁש לאמר ְִִֵֵֶַַַָֹֹ
עפרֹון: זהׂשדה הּוא ּכי ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָֹֻאּלאהכנהלאמרמבּקׁשֹו

„BÚלדּבר אברהם הצר לּמה טעם לתת ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻירצה
ּבענין האמּור ּכל להארי ּגם חת. ּבני ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָאל
אֹו קבר אחּזת לקנֹות צרי ׁשהיה מי ְְֲִִִִֶֶֶַָָָֻוכי
צרי יהיה לנטעֹו אֹו לחרׁשֹו אחד ְְְְְִִֶֶֶָָָָָׂשדה
לאמר אמר ּגמר לזה ויֹוׁשביה, ּתבל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹלהרעים
ׂשרה לקּבר קרקע אּמֹות ד' לצר לא ְְְִֵֶַַַָָֹֹֹּפרּוׁש
האמּור לאמר אּלא ארץ ליֹוׁשבי לדּבר ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻהצר
ערֹו אין אׁשר הּמכּפלה מערת ׁשּקנה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבענין
ההמצאֹות ּולכל לכּלן לדּבר הצר ולזה ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻאליה,

הּדין: ּכפי קנּיתּה ׁשּיֹועיל ְְְִִִִֵֶַָָּכדי
„BÚאברהם מעל ּגדֹולה ּתרעמת להסיר ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹירצה

ּתנּו ויאמר חּנם מּתנת יׁשאל אי ְְְְְִִֵַַַַָֹוהּוא
ּפרּוׁש לאמר ואמר הקּדים לזה אחּזה, ְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֻלי
הּדברים אמר מּפיו אּלא יחׁשב כן לא ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹלבבֹו
:ּבסמּו אבאר ּכאׁשר ּבטענה לבֹוא ְְְְֲֲֲֵֶַַַָָָָודעּתֹו

Bד) B על ותֹוׁשב, ּגר טענתֹו טעם ≈¿»¿ְֲֵַַַַָָ
זכּיה מהלכֹות ּבפ"ג רמּב"ם ּׁשּכתב מה ְְְְִִִֵֶַַַַָָּפי
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מאהא ׂשרה חּיי ְֲֵַַָָָוהוֹו

ׁשני ׁשנין ּוׁשבע ְְְְְִִֵֶַועׂשרין

ׂשרה: ֵַָָחּיי

ּבקריתב ׂשרה ְְִִַַָָּומיתת

ּבארעא חברֹון היא ְְְְִֶַַַָארּבע

אברהם ואתא ְְֲִַַַָָָָדכנען

ּולמבּכּה: לׂשרה ְְְְְְִִַָָָלמסּפדה

אּפיג מעל אברהם ְְֵֵַַַָָָוקם

חּתאה ּבני עם ּומּלל ְִִִֵֵֵַָָמיתּה

ְֵָלמימר:

עּמכֹוןד אנא ותֹותב ְְֲִַַָָּדּיר

קבּורא אחסנת לי ְְִַַָָָהבּו

מן מיתי ואקּבר ְְְִִִִִַעּמכֹון

ֳָָקדמי:

      

א)  אמר לּמה לדעת וּיהיּוצרי «ƒ¿«≈»»ְִִַַַַָָָָָ
ויחי הּצּדיקים ּבכל האמּור ּכּסדר אמר ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹולא
יאמר אֹו י"א) (י"א ׁשם ויחי ג') (ה' ְִֵַַָָֹאדם

ּבאברהם: האמּור ּכּסדר ׁשני ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָאּלה
ÔÎ‡(ּתנחּומא) ז"ל אֹומרם ּדר על יתּבאר »≈ְְְִֵֶֶַַָָָ

עקדת ּכׁשהֹודיעּוה היה מיתתּה ְֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּסּבת
נׁשמתּה, ּפרחה נׁשחט ׁשּלא וכמעט ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹיצחק
יצחק ׁשמּועת מּצד היתה ׂשרה מיתת זה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָּוכפי
ׁשרמז צער לׁשֹון וּיהיּו ּבאֹומרֹו ׁשרמז ְְְְִֶֶַַַַַָָהּוא

האמּור: ֶָָאל
B‡על ׁשּמתה הּנזּכר ז"ל מאמרם לפי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָירצה

היה לא ׁשאם יּגיד זה רעה ּבׂשֹורה ְְִִֵֶֶַָָָָָֹידי
ּפרּוׁש וּיהיּו אֹומרֹו והּוא חּיים, לּה עֹוד ְְְְִִֵַַַָָֹהמארע
ימיה ׁשּקצּבת מהּקצּבה מׁשּנית חדׁשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהויה
ס חּייה היּו הּנזּכר מעׂשה ידי ועל הם ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָיֹותר
הּצּדיקים ּכי ׂשרה, חּיי ואֹומרֹו ּבענין. ְְְִִִִֵַַַָָָָָָהאמּור

ימ והרׁשעים ימיהם, אֹותם:מחּיים מחּיים יהם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
BB‡ּׁשּפרׁשּתי מה לפי ׂשרה חּיי ׁשני עֹוד ¿¿ְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

צער מחמת ׁשּמתה להּגיד וּיהיּו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשאמר
ּפרּוׁש וגֹו' חּיי ׁשני ּבאֹומרֹו הּכתּוב ְְְְִֵֵֵַַַָיּגיד
ׁשהיה אּלא לּה ׁשּקצבּו חּייה ׁשני ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשׁשלמה
ׁשעל ׁשּפרׁשּתי ּולמה ידּה, על ׁשּמתה סּבה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָזה
מּמה ּפחֹות חּייה לּה עלּו הּבׂשֹורה סּבת ְְִִֵֶַַַָָָָָָידי
יׁשּפט אׁשר החסד מׁשּפט להֹודיע יכּון ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשהיּו
ׁשּלא צּדיק ּכל ּכי לידידיו, הּוא ּברּו ִִִִֶַַָָָָֹהּקדֹוׁש
מּצּדיק ה' יגרע לא ידּועה לסּבה ימיו ְְְְִִִִִִַַָָָָֹהׁשלים
ויׁשלים ׁשלמים ׁשניו חי אּלּו מרויח ּׁשהיה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָמה
ּדבר ּבהם ּפעל ׁשּלא הּׁשנים על ׂשכרֹו ְִֶֶַַַָָָָָָֹלֹו
הייתי אּלּו אליו יאמר ּכי ג'), ּתּׂשא ְִִִִִֵַַָָָָֹ(ּתנחּומא
אֹומרֹו והּוא טֹוב, ּדבר לסּגל היתה ּתאותי ְְְְֲִֵַַַָָָָָחי
ׁשנֹותיה ׁשּכל הּׁשאר אל ּכּון ׂשרה, חּיי ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשני

מּכבֹודּה: והאירּו מּמּנּה חּיים ְְִִִִֵֶַָָָהיּו

„BÚׂשרה חּיי וּיהיּו הּדר זה על הּכתּוב ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָיתּבאר
ּכי ׁשנה, מאה ׂשרה חּיי היּו ּבצער ְִֵֵֵַַַָָָָָָּפרּוׁש
והיא ׁשנה ּתׁשעים עד ּבצער, היתה ְְְְְִִִַַַָָָָָֻּבכּלן
ּולמד צא לאברהם, ילדה ׁשּלא לדה ְְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבחבלי
ואם ּבנים לי הבה א') (ל' רחל ּׁשאמרה ְְִִִֵֶַָָָָָָמה
ׁשהיה ּבקרּוב מאה עד ּומּצ' וגֹו', מתה ְְִִֵֵֵֶַַָָָָאין
ז"ל ּכאֹומרם להרגֹו יצחק את רֹודף ְְְְְְִִֵֵֶָָָָיׁשמעאל
הרי הּדבר על מצטערת והיתה פנ"ג) ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָ(ב"ר
לאּלה ׁשנים וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמאה
ּכי ּבבנּה ּבטחה אז ּכי ׂשרה חּיי ׁשני ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָיחׁשבּו

יׁשמעאל: את אברהם ּגרׁש ְְְִֵֵֵֶַָָָָּכבר
ב) ּבאֹומרֹו הּכתּוב ּבקריתרמז «»»»»ְְְְִַַַָָ

הּמיתה יתיחס לא ח"ו ּכי לֹומר ְְִִִֵַַַַַָֹארּבע
ׁשהיתה עיר ּפרּוׁש ארּבע ׁשּקרית אּלא ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָלּצּדיקים
מהם. ונסעה היא נפרדה יסֹודֹות מּד' ְְְְְְִִִֵֶָָָָּבנּויה

היאואֹומרֹו ׁשּמתה ׁשהגם ּפי' חברֹון היא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָ
הגם הּצּדיקים ּכי החּבּור ּבחינת ּבהם ְְֲִִִִִֶַַַַַַַַָמׁשּפעת
צּדיקים ּכי מהחּיים מׁשלל אינֹו הּגּוף ְִִִִֵֵֶַַַַָָֻׁשּימּותּו
קנ"ב:) (ׁשּבת ּולמד וצא חּיים, קרּויים ְְְְִִִֵַַַָָָּבמיתתם
הּוא והּטעם יאׁשּיה, ּבר אחאי ּדרב ְְֲֲִִֵַַַַַַַָֹמּמעׂשה
החמר ּבחינת מהּפכים הּזה ּבעֹולם ּבהיֹותם ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹּכי
ׁשּבּנפׁש הּקדֹוׁש הרּוחנּיּות לבחינת ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּביסֹודֹות
הּתֹורה והפלגת טֹובים מעׂשים ְְְְֲִִֶַַַַָָָּבאמצעּות
צא ּבּדבר ּולהׂשּכיל הּזה ּבעֹולם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּמׁשּתּדלים
יסֹודי מהלכֹות פ"ד רמּב"ם ּׁשּכתב מה ְְְְִֵֵֶַַַַַָּולמד
חברֹו ליסֹוד היסֹוד ׁשּיׁשּתּנה ה' ּדין ְְֲִִִֵֶֶַַַָהּתֹורה
יּמצא כן ּוכמֹו למים, העפר ויהפ אליו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהּקרֹוב
יתהּפכּו ּבקֹונֹו האדם ּדבקּות ְְְְְְִֵֶֶַָָָָׁשּבאמצעּות
ליסֹוד האׁש ויסֹוד האׁש ליסֹוד ּכּלם ְִִִֵֵַָָָֻהיסֹודֹות
ּכי ּכנען ּבארץ ואֹומרֹו והבן. הּנׁשמה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָאׁש
פ'.) ח"א (זהר ּכנען ארץ יּקרא הּזה ְִֵֶֶֶַַַַָָָֹהעֹולם
ּכנגּדֹו התעּצמּותֹו ּובאמצעּות הרע יצר ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָהּוא

ּובהּׂשגה: ּבקדּׁשה לעׂשֹות להפליא האדם ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֻיּׂשיג
„tÒÏ.ולבּכתּה מןלׂשרה ׁשּמתה לׂשרה ּפרּוׁש ƒ¿…ְְְְִִֵֵֶָָָָָָֹ

ּׁשּנחסר מה לצד ולבּכתּה ְְְְִֶֶַַַָָָֹהעֹולם
ּבהפ יאמר אֹו לצדקּותּהּבהעּדרּה, לׂשרה ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹ

מה לצד ולבּכֹותה ּבהעּדרּה, ּׁשּנחסר ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָּומה
ׁשמׁשּה: וּיערב הּמות ּכֹוס ׁשּטעמה לּה ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּנֹוגע

Bג) t ÏÚׁשּבת) ז"ל אֹומרם ּדר על ≈«¿≈≈ְֶֶַַָָ
אדם נפׁש הּגֹולל ׁשּיּסתם ׁשּקדם ִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹקנ"ב:)
מּכאן עֹוד ּׁשּלפניה, מה ּכל ויֹודעת ְְִֶֶַַַָָָָָרֹואה

ע"ד.): (ב"ב ּגּבֹו על הּמת ְִִֵֶַַַַׁשּמשּכיבין
„‡Ï   Ï‡ׁשאל ׁשהּוא לצד ּכי ירצה «¿«≈∆¿≈≈≈…ְְִִֶֶַַָ

מּדבריו ׁשּנראה וגֹו' אחּוזת לי ְְְְֲִִִֶַָָָּתנּו
אמר לזה לֹו, ׁשּיּתנּו מקֹום ּבכל הּוא ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּמתרּצה

הּדּבּורהּכתּוב ּתכלית הּוא זה לא ּפרּוׁש לאמר ְִִֵֵֶַַַָֹֹ
עפרֹון: זהׂשדה הּוא ּכי מבּקׁשֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָֹֻאּלאהכנהלאמר

„BÚלדּבר אברהם הצר לּמה טעם לתת ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻירצה
ּבענין האמּור ּכל להארי ּגם חת. ּבני ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָאל
אֹו קבר אחּזת לקנֹות צרי ׁשהיה מי ְְֲִִִִֶֶֶַָָָֻוכי
צרי יהיה לנטעֹו אֹו לחרׁשֹו אחד ְְְְְִִֶֶֶָָָָָׂשדה
לאמר אמר ּגמר לזה ויֹוׁשביה, ּתבל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹלהרעים
ׂשרה לקּבר קרקע אּמֹות ד' לצר לא ְְְִֵֶַַַָָֹֹֹּפרּוׁש
האמּור לאמר אּלא ארץ ליֹוׁשבי לדּבר ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻהצר
ערֹו אין אׁשר הּמכּפלה מערת ׁשּקנה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבענין
ההמצאֹות ּולכל לכּלן לדּבר הצר ולזה ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻאליה,

הּדין: ּכפי קנּיתּה ׁשּיֹועיל ְְְִִִִֵֶַָָּכדי
„BÚאברהם מעל ּגדֹולה ּתרעמת להסיר ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹירצה

ּתנּו ויאמר חּנם מּתנת יׁשאל אי ְְְְְִִֵַַַַָֹוהּוא
ּפרּוׁש לאמר ואמר הקּדים לזה אחּזה, ְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֻלי
הּדברים אמר מּפיו אּלא יחׁשב כן לא ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹלבבֹו
:ּבסמּו אבאר ּכאׁשר ּבטענה לבֹוא ְְְְֲֲֲֵֶַַַָָָָודעּתֹו

Bד) B על ותֹוׁשב, ּגר טענתֹו טעם ≈¿»¿ְֲֵַַַַָָ
זכּיה מהלכֹות ּבפ"ג רמּב"ם ּׁשּכתב מה ְְְְִִִֵֶַַַַָָּפי
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א) א ימי מלא(רי "".... ְֵֶֶָ

        

  ‰Â  „Â Â(ט כג, (רש"י ¿≈»ƒ»«¿¬«¿»¿∆∆»≈
ּבנה לא מקֹום ּומּכל ,הּמל מארונה ירּוׁשלים את ּכבׁש ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּדוד

מּכיון - עּמֹו ונּמּוקֹו מלא. ּבכסף עבּורּה ׁשּׁשּלם עד מזּבח ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבּה

ארונה, ׁשל זכּותֹו לגמרי נסּתּלקה לא ּכּבּוׁש, ידי על ּבּה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּזכה

ׁשּכתּוב ּוכמֹו לגמרי. זכּותֹו סּלקה מלא ּתׁשלּום ידי על (דה"אורק ְְְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָֻ

כד) ּכאן:כא, ואף חּנם. עֹולה והעלֹות ל אׁשר אּׂשא לא ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָֹּכי

הבטחת מּכח הּדין, מן הּמערה את לקחת יכֹול היה ְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹאברהם

יתה חּתאה בני ְְִִֵָָָָואתיבּו

לּה: למימר ְְֵֵַַָָאברהם

רבו רּבֹוננא מּננא ִִֵַַָָָָקּבל

ּבׁשפר ּביננא אּת יי ְְְֳִֵַַָָָָקדם

אּנׁש מית ית קבר ְְִִֶַַָָָָקברנא

ימנע לא קברּה ית ְְִִִֵַָָָָמּננא

:מית מּלמקּבר ְְִִִִַָָמּנ

ּוסגידז אברהם ְְְִַָָָוקם

לבני דארעא ְְְְִֵַַָָלעּמא

ִָָחּתאה:

אםח למימר עּמהֹון ְְִִֵֵַָּומּלל

בנפׁשכֹון רעוא ְְְֲִַַָאית

קדמי מן מיתי ית ְְֳִִִִַַָָלמקּבר

מן לי ּובעּו מּני ְִִִִִַקּבילּו

צֹוחר: ּבר ְֶַַעפרֹון

מערתט ית לי ְְִִֶַָָויּתן

ּבסטר ּדי לּה ּדי ְְִִִֵֶַָָּכפלּתא

ׁשלים ּבכסּפא ְְְְִֵַַָחקלּה

ּביניכֹון לי ְִִִֵֵַיּתנינּה

קבּורא: ְְֲַַָָלאחסנת

      
ּתֹוׁשב לגר חּנם מּתנת לּתן יכֹול וז"ל ְְְִִֵֵַַַָָָָָּומּתנה
כ"ה (וּיקרא ּדכתיב להחיֹותֹו מצּוה ְְְְְִִִֶֶַַַָָֻׁשאּתה
ל ויׁש ע"כ. עּמ וחי ותֹוׁשב ּגר ְְְִֵֵַָָָל"ה)
ׂשכלית היא הּקדֹוׁשה ּתֹורתנּו ּכל ּכי ְְִִִִֵַַַָָָָלדעת
ׁשאנּו ּוכמֹו הארצית ההנהגה ּבעניני ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּובפרט
יתחּיב כן ּכמֹו עּמנּו הּיֹוׁשב ּבגר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָמתנהגים
להחיֹות ּביניהם להנהיג הארץ יֹוׁשבי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָׂשכלּיּות
מּתנת לֹו ולתת עּמהם ותֹוׁשב ּגר ׁשהּוא ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָאדם

אברהם טענת והיא אנכיחּנם ותֹוׁשב ּגר ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹ
לֹומר הסּפיק ולא ּגר לֹומר ודקּדק לי, ְְְְְִִִִֵֵַַֹּתנּו

המכ ואיניּתֹוׁשב, ּגר ׁשאני ׁשהגם לֹומר ּון ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֻ
טעם עֹוד ּתֹוׁשב. הריני כן ּפי על אף ֲִִִֵֵֶַַַַָמּכם
ּתֹוׁשב עצמֹו על לֹומר חׁש ּכי ּגר ְְִֵַַַָָאֹומרֹו
לזה הּצּדיקים מּדת הפ והּוא הּזה ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבעֹולם

ּגר: לֹומר ְִִֵַהקּדים
‰˜Â.'B‚Âנתּכּון עֹוד יעּכבּוהּו. ׁשּלא ּפרּוׁש ¿∆¿¿»¿ְְְִֵֵֶַַֹ

ּדעּתֹו לגּלֹות הּוא ׁשעתיד להיֹות ְְְִִֶַַַָלֹומר
עּתה ממֹון, ּבּה ונֹותן עפרֹון ּבׂשדה חפץ ְְְִִֵֵֵֶַָָָָּכי
ּבסדנא האי ּכּלי לתת אברהם ראה מה ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָֹֻיאמרּו
ּדבר ּבֹו ׁשראה וּדאי הּוא ּדבר הלא ְְֲֶַַַָָָָָָָֹּדארעא
לֹומר הקּדים לזה כפלים, ּבכפלי ׁשּיׁשוה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָּגדֹול

לקברֹו מתי הּואואקּברה זה ּפרּוׁש מּלפני ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָ
לא ואם ממֹונֹו, על לחּוׁש ׁשּלא ְְִִֶֶַַָָֹֹׁשּמכריחֹו
ּומעּתה ּדבר, קֹונה היה לא לפניו מתֹו ְֵֵֶַָָָָָָָָָֹהיה
ׁשּבעֹולם ממֹון ּבכל עפרֹון ׂשדה ׁשּיקנה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָהגם

אין ולהם לקבּורה מבחר מקֹום ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶָָָָֻיּתלּו
ּכלּום: ְְָּבכ

B.ה)  'B‚Â eÚiÂרּבים לא ּכי לצד ּפרּוׁש ««¬¿≈…ְִִֵַַֹ
יאמר אחד ּכי לֹו לאמר אמר לזה ְְִֵֶֶַַַָָָֹֹידּברּו,

ּכּלם: ּבעד ְֵַָָֻאליו
„BÚעל ּביניהם הסּכימּו ׁשּלא לֹומר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַֹנתּכּון

לֹו לאמר אּלא ּבתׁשּובתם האמּור ְִֵֶַָָָָָָָֹהּדבר
מלא: ּבכסף ּתחּלתם על סֹופם ׁשּגּלה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָּוכמֹו

B‚Â'.ו) eÚLאֹומרים ׁשאנּו ּדברנּו קּבל ּפרּוׁש ¿»≈¿ְְִֵֵֵֶַָָ
הּקבר ּתבחר ׁשאּתה והּוא לעׂשֹות, ְְְֲִֶֶֶַַַַָל
צרי ואינ ,מת ּוקבר ׁשּבּקברים ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֻהּמבחר
ולא חפץ, אני ּפלֹוני מקֹום לֹומר רׁשּות ְְְְֲִִִֵַָָֹֹלׁשאל

הּוא והּטעם ׁשויֹו, קברֹולתת את מּמּנּו איׁש ְְְִִִֵֶֶַַַָָ
נתּונה מעּתה רׁשּות נתינת והרי וגֹו' יכלה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹלא
ּכמֹו לפניו מתֹו יתעּכב ׁשּלא ּכדי וטעמם ,ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹל

ּבטענתֹו. יתּבארׁשּבא וגֹו' נׂשיא ואֹומרֹו ְְְְְְֲִִֵֶַָָָ
:ְָּבסמּו

אדני ּוכמֹו לּיחיד ּכּנּוי ואינֹו אדֹון ּפרּוׁש ְְֲֲִִִִֵֵַָָֹֹאדני.
(י'): ׁשּביהֹוׁשע ִֶֶֶַֻצדק

B‚Â'.ז) eÁzLiÂ 'B‚Â Ì˜iÂּדבריהם הפ להם ּגּלה «»»¿«ƒ¿«¿ְִִֵֵֶֶֶָָ
אּלא להם נׂשיא עצמֹו מחזיק אינֹו ּכי ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאליו

מּמּנּו: למעלה ּבכבֹוד ׁשהם ְְְְִֵֵֶֶַָָָּבגדר
B‚Â'.ח) ÌL  L Ì 'B‚Â „Âיתּבאר «¿«≈¿ƒ≈∆«¿¿∆¿ְִֵָ

הּני וז"ל ל"ו.) (ב"ב ז"ל אֹומרם ּדר ְְֵֶֶַַָעל
ואמרּו וכּו', ּבן מחזקי לא ּגלּותא ריׁש ְְְְְֵֵֵַָָָָֹּבי

ׁשהחזיקּו הגם ּתּקיפים ׁשהם לצד ּכי ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַהּטעם
ּומֹוציאין ּבּקרקע החזקה להם ּתֹועיל לא ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹּבארץ

מּידם: ִָָָאֹותּה
‰p‰Âאלהים נׂשיא אמרּו חת ּבני ּבתׁשּובת ¿ƒ≈ְְְְֱִִִֵֵַָֹ

וגֹו'. יכלה לא קברֹו את מּמּנּו איׁש ְְְְִִִִֶֶֶֹוגֹו'
הּוא ּכי הּוא הא' ּדרכים, ב' ּבדבריהם ְְְִִִֵֵֶָָיׁש
ּכי ּורצֹונֹו חפצֹו יעׂשה ותּקיף מאד עד ְְְְֲִִֶֶַַַָֹּגדֹול
אין זה ּוכפי היכלת, לצד ּבידֹו מֹוחה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָֹאין
יפּנּו ידם ולכׁשּתּׂשיג ּבּקבר חזקה ּדין ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָלֹו
ׁשּיקּבר חפצים אינם ּכי יּגיד וזה מּקברֹו, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹהּמת
הּוא והרי ּבזרֹוע יעׂשה אם זּולת מּלפניו ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָמתֹו
הּדר זה על הּוא הּב' ודר ועֹומד. ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַֻמתרה
לחׁשׁשת לחּוׁש ל אין ּפרּוׁש וגֹו' אלהים ְְְֱֲִִֵֵַַָָֹנׂשיא
ּכי חזקה חזקתם ׁשאין ּגלּותא ריׁש ּדבי ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָּדין
ּגלּותא ריׁש ּדבי טעם ּכי ּדֹומה אינֹו ְִִֵֵֵֶַַַָָהּנּדֹון
והחמס הּגזל על הם ׁשּנחׁשדים לצד ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּוא
היא ּגדּלת ּפרּוׁש אלהים נׂשיא אּתה ְְְֱֲִִִֵַָָָֹֻאבל
לחּוׁש ואין ּכּפי ּונקּיּות צדקת מעלת ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָלצד
ואּולי טענה. ּכנגּדּה ׁשאין חזקה וחזקת ְְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָלזה
הבן ּפרּוׁש ׁשמענּו ּבאֹומרם נתּכּונּו לזה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָּכי
את יׁש אם אמר לזה נֹוטים, להיכן ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָּדברנּו

ּכּונ אם ּפרּוׁש וגֹומר היאנפׁשכם תכם ְְְְִִֵֵֶֶַַַָ
וגֹו' לקּבר חפצים ׁשאּתם ּדבריכם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹּבמׁשמעּות
עפרֹון ּובין ּביני סרסּורים אּתם והיּו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָׁשמעּוני
ּדבריהם ׁשּפרּוׁש הּדבר יכרע זה זּולת אבל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֻוגֹו'

               
מּמּנה לסּלק ּכדי מלא, ּבכסף אֹותּה קנה כן ּפי על ואף ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּקּב"ה,

עפרֹון. ׁשל זכּותֹו את יילחלּוטין א ְְֲִֶֶֶַ
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ּבניי ּבגֹו יתב ְְְְֵֵֶָועפרֹון

עפרֹון ואתיב ְְִֵֶָָָחּתאה

קדם אברהם ית ְֳִַָָָָָָחּתאה

ּתרע עלי לכל חּתאה ְְְִֵֵַָָָָּבני

למימר: ְְֵֵַָקרּתּה

מּנייא קּביל רּבֹוני ִִִִֵַָלא

ּומערּתא ל יהבית ְְְְִַַָָָָחקלא

לעיני יהביתּה ל בּה ְְִִֵֵֵַָָּדי

קבר ל יהביתּה עּמי ְְְִִֵַַַָָבני

:ִָמית

קדםיב אברהם ְְֳִַָָָּוסגיד

דארעא: ְְַַָָעּמא

קדםיג עפרֹון עם ְֳִִֶַָּומּליל

ּברם למימר דארעא ְְְְֵַַַַָָעּמא

קּבל טיבּו לי עבד אּת ְִִִֵֵַַָאם

חקלא דמי ּכסּפא אּתן ְְְִִֵֵֶַַָָמּני

מיתי ית ואקּבר מּני ְְִִִִֶַַָסב

ַָּתּמן:

יתיד עפרֹון ְְֵֶָָואתיב

לּה: למימר ְְֵֵַַָָאברהם

ארעאטו מּני קּבל ְִִִִֵַַָרּבֹוני

סלעין מאה ארּבע ְְְְִִַַַָָׁשויא

היא מה ּובינ ּבינא ְִִֵֵַַָָּדכסף

קבר: מית ְְִַָָוית

עפרֹוןטז מן אברהם ְְְִֵֶַַָָוקּבל

ית לעפרֹון אברהם ְְְְֶַַָָָּותקל

ּבני קדם ּדמּליל ְְְֳִֵַַָָּכסּפא

סלעין מאה ארּבע ְְְִִִַַָָָחּתאה

) סחֹורא מתקּבל נ"יּדכסף ְְְִִֵַַָ

סחֹורתא ּבכלּדמתקּבל ( ְְְְִֵַָָָ

ְְִָמדינּתא:

      

וכּו': לקּבר רצֹונם ואין הראׁשֹון ּכּפרּוׁש ְְְְִִֵֵַָָֹהּוא
B‚Â'.ט) ÈÏ ÔzÈÂמּתנה לׁשֹון לֹומר ּדקּדק ¿ƒ∆ƒ¿ְְִֵַַָָ

ּבכסף ּכאֹומרֹו ּדמיה מּמּנּו ׁשּנֹוטל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָהגם
לֹומר ּדקּדק ּגם נתחּכםמלא, הּנה ּבתֹוככם. ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָ

אחריו ׁשאין ּבסדר הּמערה לקנֹות ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָאברהם
ח"א (זהר אמרּו ז"ל ׁשרּבֹותינּו ולהיֹות ְְְְִִֵֶַַָֹערעּור
זּולת ּבּמערה ראה לא מּימיו ׁשעפרֹון ְְִֶֶַַָָָָָָֹקכ"ח)
ּבטענה לבא הּוא יכֹול ּכן ואם והּבהלה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֹהחׁש
לעֹולם ואפּלּו הער יקרת ׁשהּמערה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּידע
ּביד מתקּים הּמערה זכּות ואין הּוא ְְְְְִֵֵֵַַַָָחֹוזר
לקרקעֹות, אֹונאה ׁשאין והגם לעֹולם. ְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָאברהם
ׁשּכתבּו הירּוׁשלמי לסברת אברהם ְְְְְִִֶַַַַָָָָָחׁש
אֹונאה להם ׁשּיׁש מ"ב:) (קּדּוׁשין ִִֵֶֶַָָָָהּתֹוספֹות
להם: אין ׁשתּות אֹונאה ודוקא ּדמיהם ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּבחצי

„BÚמּדין הּמכר אחר יערערּו ׁשּמא לחּוׁש ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָיׁש
ׁשעּבּוד ׁשטר ּכ אחר ׁשּיצא אֹו ְְִֵֵֶֶֶַַַַָהּמצר
לזה אברהם מּיד ויטרפּוהּו ההּוא הּקרקע ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָעל
ּומכר, מּתנה לׁשֹון ואמר זה ּכל לתּקן ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנתחּכם
ׁשניהם ּבֹו ׁשּיׁש אפן ׁשּיעׂשה ּבזה ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּכּונה

מּתנה ּבֹו ויׁש מכר ּבֹו ׁשּיׁש החליפין ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָוהּוא
אֹונאה ּבהם ואין ּבגמל מחט להחליף ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיכֹול
ּבקרקע יׁשנֹו חליפין ודין אפן. ְְְְְֲִִִֶֶַַֹּבׁשּום
אמרּו לזה ּבמטּבעֹות, לא אבל ְְְְְְְֲִִֶַַָָָֹּובמטלטלין
חנינא רּבי אמר לׁשֹונם וזה (נ'.) ּבבכֹורֹות ְְְֲִִִֶַַָָָז"ל
חּוץ וגֹו' סלעים ּבּתֹורה ׁשּכתּוב ׁשקל ְְִֶֶֶַָָָָּכל
עֹובר קנטרין ׁשהם ּבעפרֹון האמּורים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָמּׁשקלים
ּומעּתה עכ"ל. וכּו' נפקת ּפרקמטיא ְְְְְֵֵַַַַַָָָלּסֹוחר
ּבטענה. לבא לעפרֹון מקֹום נׁשאר ְְְְֲִֶַַָָָֹֹלא
ּכל עׂשה ׁשעּבּוד לחׁשׁשת ּגם מצר ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָולחׁשׁשת
טענת ּבטלּו ּומּמילא ּבּדבר סרסּורים העיר ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָּבני
ׁשעּבּוד עליה היה לא ּכי נתּגּלה ּגם מצרא, ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹּבר
ואֹומרֹו עירֹו. ׁשער ּבאי ּכל ּבאזני הּדבר ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשהיה
אּלא מּמּנּו ּבּקׁש ׁשּלא להיֹות קבר, ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻלאחּזת
עפרֹון לזכּות עֹומד עֹודּנּו הּׂשדה אבל ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָהּמערה
יחּפץ ׁשּלא כן אחרי אליו לֹומר מקֹום ְֲֵֵֵֵֶַַַָָֹֹיׁש
והּוא מתים לקּבר עליו ׁשּיעברּו הרגל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבדריסת
רגל ּדריסת ואין ׂשרה לקּבר אּלא מכרֹו ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹלא

קבר: לאחּזת אמר לזה עֹוד ְֲֵֶֶַַַָָָָֻּבׂשדהּו

È„.יא) Ïלבד הּמערה ּתּקח לא ּפרּוׁש …¬…ƒְְִֵַַַָָֹ
ּכבר ּפרּוׁש נתּתי ּכבר הּׂשדה ּגם ְְִֵֶֶַַַָָָָָאּלא
הּׂשדה יהיה לא וטעמֹו לּתן, ּבדעּתי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹּגמרּתי
לבית היא ׁשהּמערה אחר מה לדבר ְְְִִֵֶַַַַָָָָראּוי
ּפרּוׁש ׁשמעני לֹומר ּדקּדק זה ועל ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָהּקברֹות,

וטעמֹו: ּדבריו ְְֲִֶַָָָׁשּיבין
ÚÂ.'הראׁשֹונהוגֹו ּבּׁשליחּות ּכבר ּפרּוׁש ¿«¿»»ְְְִִֵַָָָ

ו') (ּפסּוק ואמרּו חת ּבני ְְְְֵֵֶָָָּכׁשענּוהּו
נתּתיה ל וגֹו' יכלה לא קברֹו את מּמּנּו ְְְְְִִִִִֶֶֶַָֹאיׁש

לֹומר ב' ּפעם ׁשחזר לֹומרוטעם וגֹו' לעיני ְְְֵֵֶַַַַַַַָ
מצרא ּבר ּדין מּטענת מחּוׁש ׁשּום נׁשאר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹׁשּלא
(ח') ׁשאמר ּדבריו ּבתחּלת אברהם אליו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשחׁש

וגֹו': לי ְְִִּופגעּו
B‚Â'.יג) „ÈÂׁשּימעט ּפרּוׁש וגֹו'. א לאמר «¿«≈¿ְְֵֵֵֶַַֹ

ּדברים: ְְִִָּברּבּוי
Èz.'וגֹו לֹוּכסף לּתן ּגמר הּוא אם ּפרּוׁש »«ƒְִִֵֵֶֶַָ

לתת ּגמר הּוא ּגם מּתנה ּבתֹורת ְֵֶַַַַַָָָָָהּׂשדה
אקּבל ואז מּמּני קח מּתנה ּבתֹורת הּכסף ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָלֹו

וגֹו': את ואקּברה ְְְְְְֶֶַָָמּתנת



מה                
מּמּנה לסּלק ּכדי מלא, ּבכסף אֹותּה קנה כן ּפי על ואף ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּקּב"ה,

עפרֹון. ׁשל זכּותֹו את יילחלּוטין א ְְֲִֶֶֶַ
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ני ל ־אא ח••••איו  מ י אמר אה ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָֹ
הואי מני",  אה א א" כ אפי אי אני ,חְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָ

נתידוני••••ני....ותמני והואי אי, הא כמ "ז, " ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
בר....יי א ְְָ
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ינ כ••••,יני חבה, היא מה נמ הביא ני י ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָ
הכר,אא את בר(ב"ר)הח מתואת.... ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

  ©¦§©´©§¨¨»¤¤§¼
   ©¦§³Ÿ©§¨¨Æ§¤§½Ÿ¤
    ©¤¾¤£¤¬¦¤−§¨§¥´§¥
    ¥®©§©³¥Æ¤´¤¤½¤

 Ÿ¥−©Ÿ¥«

ל א נ)••••ל וי"ו,(בכורות אמרחסר פי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
ה, א מ ואפ פז)הרה די,(ב"מ י מ  ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

,מ כ  ית חר", "בר אמר ,רינְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
 מ זוי" "יארנ ,רינ ה ,יד יה.... ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ּבניי ּבגֹו יתב ְְְְֵֵֶָועפרֹון

עפרֹון ואתיב ְְִֵֶָָָחּתאה

קדם אברהם ית ְֳִַָָָָָָחּתאה

ּתרע עלי לכל חּתאה ְְְִֵֵַָָָָּבני

למימר: ְְֵֵַָקרּתּה

מּנייא קּביל רּבֹוני ִִִִֵַָלא

ּומערּתא ל יהבית ְְְְִַַָָָָחקלא

לעיני יהביתּה ל בּה ְְִִֵֵֵַָָּדי

קבר ל יהביתּה עּמי ְְְִִֵַַַָָבני

:ִָמית

קדםיב אברהם ְְֳִַָָָּוסגיד

דארעא: ְְַַָָעּמא

קדםיג עפרֹון עם ְֳִִֶַָּומּליל

ּברם למימר דארעא ְְְְֵַַַַָָעּמא

קּבל טיבּו לי עבד אּת ְִִִֵֵַַָאם

חקלא דמי ּכסּפא אּתן ְְְִִֵֵֶַַָָמּני

מיתי ית ואקּבר מּני ְְִִִִֶַַָסב

ַָּתּמן:

יתיד עפרֹון ְְֵֶָָואתיב

לּה: למימר ְְֵֵַַָָאברהם

ארעאטו מּני קּבל ְִִִִֵַַָרּבֹוני

סלעין מאה ארּבע ְְְְִִַַַָָׁשויא

היא מה ּובינ ּבינא ְִִֵֵַַָָּדכסף

קבר: מית ְְִַָָוית

עפרֹוןטז מן אברהם ְְְִֵֶַַָָוקּבל

ית לעפרֹון אברהם ְְְְֶַַָָָּותקל

ּבני קדם ּדמּליל ְְְֳִֵַַָָּכסּפא

סלעין מאה ארּבע ְְְִִִַַָָָחּתאה

) סחֹורא מתקּבל נ"יּדכסף ְְְִִֵַַָ

סחֹורתא ּבכלּדמתקּבל ( ְְְְִֵַָָָ

ְְִָמדינּתא:

      

וכּו': לקּבר רצֹונם ואין הראׁשֹון ּכּפרּוׁש ְְְְִִֵֵַָָֹהּוא
B‚Â'.ט) ÈÏ ÔzÈÂמּתנה לׁשֹון לֹומר ּדקּדק ¿ƒ∆ƒ¿ְְִֵַַָָ

ּבכסף ּכאֹומרֹו ּדמיה מּמּנּו ׁשּנֹוטל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָהגם
לֹומר ּדקּדק ּגם נתחּכםמלא, הּנה ּבתֹוככם. ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָ

אחריו ׁשאין ּבסדר הּמערה לקנֹות ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָאברהם
ח"א (זהר אמרּו ז"ל ׁשרּבֹותינּו ולהיֹות ְְְְִִֵֶַַָֹערעּור
זּולת ּבּמערה ראה לא מּימיו ׁשעפרֹון ְְִֶֶַַָָָָָָֹקכ"ח)
ּבטענה לבא הּוא יכֹול ּכן ואם והּבהלה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֹהחׁש
לעֹולם ואפּלּו הער יקרת ׁשהּמערה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּידע
ּביד מתקּים הּמערה זכּות ואין הּוא ְְְְְִֵֵֵַַַָָחֹוזר
לקרקעֹות, אֹונאה ׁשאין והגם לעֹולם. ְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָאברהם
ׁשּכתבּו הירּוׁשלמי לסברת אברהם ְְְְְִִֶַַַַָָָָָחׁש
אֹונאה להם ׁשּיׁש מ"ב:) (קּדּוׁשין ִִֵֶֶַָָָָהּתֹוספֹות
להם: אין ׁשתּות אֹונאה ודוקא ּדמיהם ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּבחצי

„BÚמּדין הּמכר אחר יערערּו ׁשּמא לחּוׁש ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָיׁש
ׁשעּבּוד ׁשטר ּכ אחר ׁשּיצא אֹו ְְִֵֵֶֶֶַַַַָהּמצר
לזה אברהם מּיד ויטרפּוהּו ההּוא הּקרקע ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָעל
ּומכר, מּתנה לׁשֹון ואמר זה ּכל לתּקן ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנתחּכם
ׁשניהם ּבֹו ׁשּיׁש אפן ׁשּיעׂשה ּבזה ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּכּונה

מּתנה ּבֹו ויׁש מכר ּבֹו ׁשּיׁש החליפין ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָוהּוא
אֹונאה ּבהם ואין ּבגמל מחט להחליף ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיכֹול
ּבקרקע יׁשנֹו חליפין ודין אפן. ְְְְְֲִִִֶֶַַֹּבׁשּום
אמרּו לזה ּבמטּבעֹות, לא אבל ְְְְְְְֲִִֶַַָָָֹּובמטלטלין
חנינא רּבי אמר לׁשֹונם וזה (נ'.) ּבבכֹורֹות ְְְֲִִִֶַַָָָז"ל
חּוץ וגֹו' סלעים ּבּתֹורה ׁשּכתּוב ׁשקל ְְִֶֶֶַָָָָּכל
עֹובר קנטרין ׁשהם ּבעפרֹון האמּורים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָמּׁשקלים
ּומעּתה עכ"ל. וכּו' נפקת ּפרקמטיא ְְְְְֵֵַַַַַָָָלּסֹוחר
ּבטענה. לבא לעפרֹון מקֹום נׁשאר ְְְְֲִֶַַָָָֹֹלא
ּכל עׂשה ׁשעּבּוד לחׁשׁשת ּגם מצר ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָולחׁשׁשת
טענת ּבטלּו ּומּמילא ּבּדבר סרסּורים העיר ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָּבני
ׁשעּבּוד עליה היה לא ּכי נתּגּלה ּגם מצרא, ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹּבר
ואֹומרֹו עירֹו. ׁשער ּבאי ּכל ּבאזני הּדבר ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשהיה
אּלא מּמּנּו ּבּקׁש ׁשּלא להיֹות קבר, ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻלאחּזת
עפרֹון לזכּות עֹומד עֹודּנּו הּׂשדה אבל ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָהּמערה
יחּפץ ׁשּלא כן אחרי אליו לֹומר מקֹום ְֲֵֵֵֵֶַַַָָֹֹיׁש
והּוא מתים לקּבר עליו ׁשּיעברּו הרגל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבדריסת
רגל ּדריסת ואין ׂשרה לקּבר אּלא מכרֹו ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹלא

קבר: לאחּזת אמר לזה עֹוד ְֲֵֶֶַַַָָָָֻּבׂשדהּו

È„.יא) Ïלבד הּמערה ּתּקח לא ּפרּוׁש …¬…ƒְְִֵַַַָָֹ
ּכבר ּפרּוׁש נתּתי ּכבר הּׂשדה ּגם ְְִֵֶֶַַַָָָָָאּלא
הּׂשדה יהיה לא וטעמֹו לּתן, ּבדעּתי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹּגמרּתי
לבית היא ׁשהּמערה אחר מה לדבר ְְְִִֵֶַַַַָָָָראּוי
ּפרּוׁש ׁשמעני לֹומר ּדקּדק זה ועל ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָהּקברֹות,

וטעמֹו: ּדבריו ְְֲִֶַָָָׁשּיבין
ÚÂ.'הראׁשֹונהוגֹו ּבּׁשליחּות ּכבר ּפרּוׁש ¿«¿»»ְְְִִֵַָָָ

ו') (ּפסּוק ואמרּו חת ּבני ְְְְֵֵֶָָָּכׁשענּוהּו
נתּתיה ל וגֹו' יכלה לא קברֹו את מּמּנּו ְְְְְִִִִִֶֶֶַָֹאיׁש

לֹומר ב' ּפעם ׁשחזר לֹומרוטעם וגֹו' לעיני ְְְֵֵֶַַַַַַַָ
מצרא ּבר ּדין מּטענת מחּוׁש ׁשּום נׁשאר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹׁשּלא
(ח') ׁשאמר ּדבריו ּבתחּלת אברהם אליו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשחׁש

וגֹו': לי ְְִִּופגעּו
B‚Â'.יג) „ÈÂׁשּימעט ּפרּוׁש וגֹו'. א לאמר «¿«≈¿ְְֵֵֵֶַַֹ

ּדברים: ְְִִָּברּבּוי
Èz.'וגֹו לֹוּכסף לּתן ּגמר הּוא אם ּפרּוׁש »«ƒְִִֵֵֶֶַָ

לתת ּגמר הּוא ּגם מּתנה ּבתֹורת ְֵֶַַַַַָָָָָהּׂשדה
אקּבל ואז מּמּני קח מּתנה ּבתֹורת הּכסף ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָלֹו

וגֹו': את ואקּברה ְְְְְְֶֶַָָמּתנת



מו               
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אברהם את ּבר "וה' הּכתּוב הקּדים מּדּוע הקׁשה: ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻלרׁש"י

להּׂשיאֹו לבנֹו האב ּבחּיּוב והרי אליעזר, ׁשל ׁשליחּותֹו לפני ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבּכל"

מפרׁש לכן לא. אֹו ּבּכל ּומבר עׁשיר הּוא האב אם הבּדל אין ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹֹֹאּׁשה

אּׁשה. להּׂשיאֹו הצר ולכן "ּבן", ּבגימטרּיא ׁש"ּבּכל"  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻ

  ©´Ÿ¤©§¨À̈¤©§Æ
   §©´¥½©¥−§¨£¤®

   ¦«¨¬¨«§−©¬©§¥¦«

 ••••  ב ה ל.... ••••שבועות) ְְְְִִֵֵֶַַַַָָ
לח)  וה ל ח  ל  הע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹל

 ל ל בה ל ה וה התה והלה   הְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָ
ל לו חבבה והתה ) חת   ה ל וה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

לת  ל ה התה הב ל ל לת בה לה ל ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹוהה

להב ול בה(.... ְְִֶֶַָָ

ּדייז עפרֹון חקל ְְֲִֶַָוקם

ממרא קדם ּדי ְְְֳִֵֶַָָָּבכפלּתא

וכל בּה ּדי ּומערּתא ְְְְִֵַַָָָחקלא

בכל ּדי בחקלא ּדי ְְְִִִֵַָָָאילני

סחֹור: סחֹור ְְְֵּתחּומּה

לזבינֹוהייח ְְְִִִַָָלאברהם

עלי ּבכל חּתאה ּבני ְְְִֵֵֵֵָָָֹלעיני

קרּתּה: ְְֵַַּתרע

אברהםיט קבר ּכן ְְֵַַַָָָּובתר

ּבמערת אּתתּה ׂשרה ְְִִֵַָָָָית

אּפי על ּכפלּתא ְֲֵֶַַַָָחקל

ּבארעא חברֹון היא ְְְְִֵֶַַָממרא

ְִַָּדכנען:

ּדיכ ּומערּתא חקלא ְְְְִַַָָָוקם

לאחסנת לאברהם ְְְֲֵַַַָָָבּה

חּתאה: ּבני מן ְְִִֵָָָקבּורא

ּביֹומיןא על סיב ְְְִִַָָָואברהם

אברהם ית ּברי ְְִַַָָָָויי

ְָֹּבכּלא:

לעבדּהב אברהם ְְְֲֵַַַַָָואמר

ּבכל ּדׁשּליט דביתּה ְְְִֵֵַָָָסבא

ּתחֹות יד כען ׁשוי לּה ְְְִִֵַַָּדי

ְִַירּכי:

      

יטֿכ)    לדעת צרי ¿«¬≈≈¿«»»¿ִַַָָ
מּובןל ּכי כן ואחרי לֹומר הצר ְְֲִֵֵַַַָָָֻּמה

ׁשּקבר. הּוא כן ׁשאחרי ּדברים ׁשל מּסדרם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּוא
הּׂשדה, וּיקם ב' ּפעם לֹומר הצר לּמה ְֶַַַַַַָָָָָֻעֹוד
ּככל הּקנּיה היתה ּכי להֹודיע יכּון הּכתּוב ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָאכן

אֹומרֹו והּוא הּקנין ּפרּוׁשמׁשּפטי כן ואחרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָ
ּבזה הּמערה ּדמי לעפרֹון אברהם ׁשּׁשקל ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאחר
ׁשּכתב ּכמֹו הּקרקע מעל זכּותֹו עפרֹון ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָסּלק
ׁשהּגֹוי וז"ל ּומּתנה זכּיה מהלכֹות פ"א ְְְְִִֵֶַַַַָָָרמּב"ם
לא ויׂשראל זכּותֹו סּלק הּדמים ׁשּלקח ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹמעת
אּלּו נכסים ונמצאּו לידֹו ׁשטר ׁשּיּגיע עד ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָקנה
ע"כ. זכה ּבהם הּמחזיק ׁשּכל מדּבר ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּכנכסי
לּגֹוי נׁשאר ׁשּלא הּממֹון נתינת ׁשּיֹועיל ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹהרי
אברהם ּביד הּקנּיה לגמר ּתֹועיל ולזה ּבּה, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹזכּות
ּׁשּקבר ּבּמה ּבּה ׁשהחזיק החזקה ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבאמצעּות
ׂשרה את קֹובר היה אם אבל ׂשרה את ֲִֵֶֶָָָָָָָָּבּה
הּׂשדה ּכסף ּכ אחר נֹותן ׁשהיה הגם ֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹקדם
ּבלא ּכּנזּכר לבּדה הּכסף ּבנתינת זֹוכה היה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹלא

ֲָָחזקה:
ּבקרקע חזקה ׁשמּה זֹו חזקה אם לדעת ¿ƒ¿»ְְְֲֲִַַַַָָָָָָ

זכּיה מהלכֹות ּבפ"ב רמּב"ם ּכתב והּנה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָהּגֹוי,
אפּלּו הּגר אֹו הפקר ּבנכסי אבל ז"ל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָּומּתנה
ולא אילן לא קנה לא ׁשנים ּכּמה ּפרֹות ְִִֵַַָָָָָָֹֹֹאכל
וכּו' הארץ ּבגּוף מעׂשה ׁשּיעׂשה עד ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָָקרקע
הפקר אֹו הּגר ּבנכסי ּפלטרין הּמֹוצא ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַּכיצד
קנה יֹותר, אֹו אּמה ּגבֹוּה ּכּיר אֹו ּבהם ְִִֵֵֵֶַַָָָָָוסּיד
לֹוקח היה וכּו', קנה מּצעֹות הּמּציע ְְִֵַַַַַָָָָָוכּו',
מתּקן זה הרי נמּו למקֹום ּגבֹוּה מּמקֹום ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָעפר
ּבלא העפר מׁשלי ׁשהיה ראינּוהּו ְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹהארץ,
אּלא מכּון ׁשאינֹו ּבחזקת זה הרי ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהקּפדה
וכתב ע"כ. קנה ולא לדיׁש הּמקֹום ְְְְְִַַַַָָָָֹלהׁשוֹות
ליׁשב ּפרּוׁש מּצעֹות הּמּציע מׁשנה ְִִִֵֵֵֶַַַַַַָהּמּגיד
אחר ּפרּוׁש הּקרקע. מּגּוף נהנה והרי ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַעליהם
ּכסּיּוד ּבהּצעתם הּקרקע ׁשּיּפה מּצעֹות ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָהּציע
אּבן הרב הסּכים ולזה עּקר. וזה וכּו' ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָוכּיּור
ראׁשֹון לפרּוׁש ּבׁשלמא והּנה ע"כ. ז"ל ְְְִִִִֵֵַָָמיגאׁש
נקראת הּקרקע מּגּוף ׁשּנהנה ׁשּכל הּמּגיד ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשל
ּבגּוף ׁשּקבר ּכיון ׁשּלפנינּו ּבּמציאּות ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָחזקה,
מּגּוף נהנה חׁשּוב אׁשּתֹו ׂשרה את ְֱִִֶֶֶָָָָָָהארץ
מיגאׁש אּבן הרב לסברת אּלא ּוקנאּה, ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָהארץ

ּבגּוף ּתּקּון יעׂשה אם זּולת חזקה ְֲֲִִֵֶֶַַָָָׁשאינּה
לא ׂשרה קבּורת ּכן אם וכּיּור ּכסּיּוד ְְְִִִֵֶַָָָָֹהארץ
ואפׁשר אברהם. ּקנה ּובּמה חזקה לענין ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָּתֹועיל
הּקברֹות ּבנין ּובפרט הּקבר ּכׁשּבֹונין ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָּכי
היּו הּסתם מן ּכּוכין ּבֹונין ׁשהיּו ְְִִִִֶַַָָָהּקדּומים
ּומעּתה החזקה. ּתהיה ּובזה ּומכּירים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָמסּידים
וּיקם ב' ּפעם לֹומר הּכתּוב ׁשחזר טעם ְִֵֶַַַַַַַַַָָָָיתיּׁשב
ּבזה וגֹו' אברהם ׁשּקבר אחר ּכי לֹומר ְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָהּׂשדה
וזּולת לאברהם הּׂשדה ׁשל הּקימה ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָֻהׁשלמה
ׁשּסּלק ּגזרתֹו נחּתמה עפרֹון ׁשּבער הגם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָזה
ּכפי אברהם ׁשל נקרא אינֹו עדין אבל ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָזכּותֹו
וגֹו': וּיקם וגֹו' ׁשּקבר ואחר ּכּנזּכר ְְְְִִֶַַַַַַַָָָהּדין

א)  עצמֹו ׁשראה לצד ּפרּוׁש ¿«¿»»»≈¿ְְֵֶַַָָ
עּמֹו להטיב ה' הגּדיל ּכי ראה וגם ְְְִִִִִֵֵַָָָזקן
ורֹואה ּבּכל הּמֹוׁשל העבד על חׁש טּוב ְְֵֶֶֶַַַָָָֹּבכל
יחׁשב זקן הּכל אדֹוני והאיׁש מרּבים ְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹֹֻנכסים
ּבּטּוב יּתן ּכי ליצחק ּבּתֹו להּׂשיא ְְְְִִִִִֵַַָָָמחׁשבֹות

לֹו אמר לזה נתחּכםעינֹו, וגֹו' יד נא ׂשים ְְְִִֵֵֶַַָָָָ
ואזניו הּכנעני על ּכלל ּבדר ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָלהׁשּביעֹו
ׁשּיבּטל אליו קֹול לֹו הּקֹול ּכי ּדבר ְְְִִֵֵֶַַַָָָָּתׁשמענה
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      ••••ואלהי' אמר: ולא ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹ
יוא אמר למלה 'אלהיהאר הא ו :ל אמר 'ו ְְְְְְֱֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

י אל רה י הרליו האר ואלהי מיְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹה
אי הי א האר אלהי ולא מיה אלהי היה יא יְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹמ

אר ריל היה לא מ  ירימ ל.... ••••רמ.... ְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹ
 ••••רמאי.... ••••:מ ירל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

ר אל ימה 'ולה ול לי' ל ו לי ר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאר
ה רו 'ל' ל ירמ)לה רה ר ר ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ילה ול ר מ ל)למא ל אי 'ליה היל לי' ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ה רו אליה אליו אלי אא: 'ולה ול 'לי ל :ר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

'ולה ול לי' ל ל אמירה אל אל 'ה י י'.... ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָ
 ••••ריה י.... ְְֲִִִֵֶַַַָ
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אלקי הּקּב"ה היה אברהם היה‰ÌÈÓMעד ׁשאלקּות היינּו , ְֱֵַַַָָָָָָֹ«»«ƒְֱֶַָָֹ

ּבא העֹולם. ּולעניני לעֹולם ׁשּי ׁשאינֹו ׁשמימי, לדבר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָנחׁשב

ׁשל עבֹודה ועם הראׁשֹון, והּיהּודי הראׁשֹון האב אבינּו, ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָאברהם

העֹולם, עניני ּובכל ּבעֹולם אלקּות והכניס הֹוריד נפׁש ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶָָָָָֹמסירּות

אלקי ּגם הּוא ׁשה' הּכירּו ׁשּכּלם ּכ יֹום, הּיֹום חּיי ּפרטי ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבכל

‰לפרסם היא, יֹום הּיֹום חּיי ׁשל הּפנימית הּכּונה ואכן, . »»∆ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

הּׁשמים "אלקי הּוא ׁשה' ּתראה הּסביבה ׁשּכל ּכזה, ּבאפן ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאלקּות
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דייג ּבמימרא על ְְְֲֲֵֵַַַָָָואקּים

ואלהא דׁשמּיא ְֱִֵַָָָָָאלהא

אּתתא תּסב ּדלא ְְְְִִַַָָָדארעא

ּדי ּכנענאי מּבנת ְְְֲִִִִֵַַָלברי

ּביניהֹון: יתב ֲֵֵֵָָאנא

ּוליּלדּותיד לארעי ְְְֱִִֵַַָָאלהין

לברי אּתתא ותּסב ְְְִִִִִֵַָּתיזיל

ְְִָליצחק:

מאיםה עבדא לּה ְֲִֵַַַָָואמר

למיתי אּתתא תיבי ְְִֵֵֵֵָָלא

הדא לארעא ְְְַַַָָָבתרי

ּבר ית אתיב ְֲֵַָָָָָהאתבא

מּתּמן: נפקּתא ּדי ְְְְִִַַַָָָלארעא

אברהםו לּה ְֲֵַַַָָואמר

תתיב ּדילמא ל ְְִִֵַַָָָאסּתּמר

לתּמן: ּברי ְְִַָָית

ּדיז דׁשמּיא אלהא ְְֱִִַָָָָיי

ּומארע אּבא מּבית ְֲִִֵֵַַַַָדּברני

ודי לי מּלל ודי ְְְִִִִֵַַילדּותי

אּתן לבר למימר לי ְְִִֵֵֵֶַַָקּים

יׁשלח הּוא הדא ארעא ְְִַַָָָָית

ותּסב קדמ ְְֳִֵַַָָָמלאכּה

מּתּמן: לברי ְְִִִִַָָאּתתא

אּתתאח תיבי לא ְְִִֵֵָָואם

זּכאה ּותהי בתר ְְְֵֵֵַַָָָלמיתי

ּברי ית לחֹוד ּדא ְְִִִָָָמּמֹומתי

לתּמן: תתב ְֵַָָָלא

ידּהט ית עבדא ְְְִֵַַָָוׁשּוי

דאברהם ירכא ְְְְַַָָָּתחֹות

על לּה וקּים ְִֵֵֵַַרּבֹונּה

הדין: ְִֵָָָּפתּגמא

      
ז"ל ּדבריהם ּכפי ּכנען ארּור הּוא ּכי ְְְְִִִֵֶַַַָּדעּתֹו

:ּברּו ויצחק פנ"ט) ְְִָָ(ב"ר
ג) È È אברהם ּדעּתֹו ּגּלה ¬∆»…ƒ≈¿ƒ¿ְְִַַָָָ

טעם הֹועיל ולא להׁשּביעֹו ׁשהצר ְְְְִִֶַַַַַַֹֻטעם
מחׁשבֹות חׁשב העבד ּכי ארּור, והּוא ּברּו ְְִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּזה
מּטעם מארּור יצא ּכבר ארּור ׁשּכנען ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהגם
מׁשּפחה ׁשּכל ּפרּוׁש ּברכה והיה הּכתּוב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשאמר
ּגם מברכת, ּתהיה ּבתֹוכּה אברהם ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיהיה

ּב ונברכּו אמראֹומרֹו לזה אנכיוגֹו', אׁשר ְְְְְְֲִִֶֶַָָָֹ

ונברכּו ּבקרּבֹו יֹוׁשב ׁשאני הגם ּפרּוׁש ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַוגֹו'
ארּור ל מֹוציא זה ּדבר אין זה ּכל עם ְִִִֵֶֶָָָָּבי,
ׁשהיה לצד יאמר לבל נתּכּון ּגם ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹמּקללתֹו.
יתחּתן ּבׁשכּונתֹו ירעּו ׁשּלא עּמהם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמתּגֹורר
אף ּבקרּבֹו יֹוׁשב אנכי אׁשר אמר לזה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבהם,
עּמהם: להתחּתן זֹו טענה ּתֹועיל לא כן ּפי ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹעל

ד) È  Èהּׁשבּועה ּבכלל זֹו ּגם ƒ∆«¿ƒ¿ְְִַַַָ
ּכי ּתמצא ולזה מּמֹולדּתֹו, אּׁשה לֹו ְְְִִִִִֶֶַַָָָׁשּיּקח
נהרים: ארם וּיל הּגמּלים לקח ּומּיד ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָּתכף

ח) ÈMÓ Èאּׁשה מּקיחת ּפרּוׁש ¿ƒƒ»ƒ¿À»ƒ…ִִִֵַָ
ּבת קיחת מּׁשבּועת אבל מֹולדּתֹו מאת ְְְֲִִִֵֵַַַַָלבנֹו
ּבידֹו: הּתלּוי ּדבר ׁשהּוא עֹומדת ּבמקֹומּה ְְְִֶֶֶַַָָָָָָּכנען

.'וגֹו ּבני זהאת ּדבר על הׁשּביעֹו לא «ְְְִִִֶֶַָָֹ
ההׁשב לאֹומרֹו ּתׁשּובה אּלא זה ְְְְֵֵֶֶֶָָָואין

וגֹו': ְִָאׁשיב
‰ט)   Mּכנען ּבת על ּפרּוׁש «ƒ»«««»»ְֵַַַַ

לבא ּתרצה אם מֹולדּתֹו ארץ ועל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹּבהחלט
ִעּמֹו:
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יוא אמר למלה 'אלהיהאר הא ו :ל אמר 'ו ְְְְְְֱֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

י אל רה י הרליו האר ואלהי מיְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹה
אי הי א האר אלהי ולא מיה אלהי היה יא יְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹמ

אר ריל היה לא מ  ירימ ל.... ••••רמ.... ְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹ
 ••••רמאי.... ••••:מ ירל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

ר אל ימה 'ולה ול לי' ל ו לי ר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאר
ה רו 'ל' ל ירמ)לה רה ר ר ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ילה ול ר מ ל)למא ל אי 'ליה היל לי' ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ה רו אליה אליו אלי אא: 'ולה ול 'לי ל :ר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

'ולה ול לי' ל ל אמירה אל אל 'ה י י'.... ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָ
 ••••ריה י.... ְְֲִִִֵֶַַַָ
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אלקי הּקּב"ה היה אברהם היה‰ÌÈÓMעד ׁשאלקּות היינּו , ְֱֵַַַָָָָָָֹ«»«ƒְֱֶַָָֹ

ּבא העֹולם. ּולעניני לעֹולם ׁשּי ׁשאינֹו ׁשמימי, לדבר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָנחׁשב

ׁשל עבֹודה ועם הראׁשֹון, והּיהּודי הראׁשֹון האב אבינּו, ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָאברהם

העֹולם, עניני ּובכל ּבעֹולם אלקּות והכניס הֹוריד נפׁש ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶָָָָָֹמסירּות

אלקי ּגם הּוא ׁשה' הּכירּו ׁשּכּלם ּכ יֹום, הּיֹום חּיי ּפרטי ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבכל

‰לפרסם היא, יֹום הּיֹום חּיי ׁשל הּפנימית הּכּונה ואכן, . »»∆ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

הּׁשמים "אלקי הּוא ׁשה' ּתראה הּסביבה ׁשּכל ּכזה, ּבאפן ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאלקּות

הארץ". ֵֵֶָָֹואלקי

  §¦¸ŸŸ¤³¨«¦¨Æ
    ¨¤¤́©«£¤½§¦¦¾¨¦§ª«¨¦−
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  ••••לא ר מ אה ל ו ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹֻ
א)ראממ יוי)....  ••••אי י הא: מ 'ר' ְְְְִִִֵֵֶַַַ

לר  י  י אל ר....  ְֲֲֲִֵֶַַָֹֹ
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דייג ּבמימרא על ְְְֲֲֵֵַַַָָָואקּים

ואלהא דׁשמּיא ְֱִֵַָָָָָאלהא

אּתתא תּסב ּדלא ְְְְִִַַָָָדארעא

ּדי ּכנענאי מּבנת ְְְֲִִִִֵַַָלברי

ּביניהֹון: יתב ֲֵֵֵָָאנא

ּוליּלדּותיד לארעי ְְְֱִִֵַַָָאלהין

לברי אּתתא ותּסב ְְְִִִִִֵַָּתיזיל

ְְִָליצחק:

מאיםה עבדא לּה ְֲִֵַַַָָואמר

למיתי אּתתא תיבי ְְִֵֵֵֵָָלא

הדא לארעא ְְְַַַָָָבתרי

ּבר ית אתיב ְֲֵַָָָָָהאתבא

מּתּמן: נפקּתא ּדי ְְְְִִַַַָָָלארעא

אברהםו לּה ְֲֵַַַָָואמר

תתיב ּדילמא ל ְְִִֵַַָָָאסּתּמר

לתּמן: ּברי ְְִַָָית

ּדיז דׁשמּיא אלהא ְְֱִִַָָָָיי

ּומארע אּבא מּבית ְֲִִֵֵַַַַָדּברני

ודי לי מּלל ודי ְְְִִִִֵַַילדּותי

אּתן לבר למימר לי ְְִִֵֵֵֶַַָקּים

יׁשלח הּוא הדא ארעא ְְִַַָָָָית

ותּסב קדמ ְְֳִֵַַָָָמלאכּה

מּתּמן: לברי ְְִִִִַָָאּתתא

אּתתאח תיבי לא ְְִִֵֵָָואם

זּכאה ּותהי בתר ְְְֵֵֵַַָָָלמיתי

ּברי ית לחֹוד ּדא ְְִִִָָָמּמֹומתי

לתּמן: תתב ְֵַָָָלא

ידּהט ית עבדא ְְְִֵַַָָוׁשּוי

דאברהם ירכא ְְְְַַָָָּתחֹות

על לּה וקּים ְִֵֵֵַַרּבֹונּה

הדין: ְִֵָָָּפתּגמא

      
ז"ל ּדבריהם ּכפי ּכנען ארּור הּוא ּכי ְְְְִִִֵֶַַַָּדעּתֹו

:ּברּו ויצחק פנ"ט) ְְִָָ(ב"ר
ג) È È אברהם ּדעּתֹו ּגּלה ¬∆»…ƒ≈¿ƒ¿ְְִַַָָָ

טעם הֹועיל ולא להׁשּביעֹו ׁשהצר ְְְְִִֶַַַַַַֹֻטעם
מחׁשבֹות חׁשב העבד ּכי ארּור, והּוא ּברּו ְְִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּזה
מּטעם מארּור יצא ּכבר ארּור ׁשּכנען ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהגם
מׁשּפחה ׁשּכל ּפרּוׁש ּברכה והיה הּכתּוב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשאמר
ּגם מברכת, ּתהיה ּבתֹוכּה אברהם ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיהיה

ּב ונברכּו אמראֹומרֹו לזה אנכיוגֹו', אׁשר ְְְְְְֲִִֶֶַָָָֹ

ונברכּו ּבקרּבֹו יֹוׁשב ׁשאני הגם ּפרּוׁש ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַוגֹו'
ארּור ל מֹוציא זה ּדבר אין זה ּכל עם ְִִִֵֶֶָָָָּבי,
ׁשהיה לצד יאמר לבל נתּכּון ּגם ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹמּקללתֹו.
יתחּתן ּבׁשכּונתֹו ירעּו ׁשּלא עּמהם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמתּגֹורר
אף ּבקרּבֹו יֹוׁשב אנכי אׁשר אמר לזה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבהם,
עּמהם: להתחּתן זֹו טענה ּתֹועיל לא כן ּפי ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹעל

ד) È  Èהּׁשבּועה ּבכלל זֹו ּגם ƒ∆«¿ƒ¿ְְִַַַָ
ּכי ּתמצא ולזה מּמֹולדּתֹו, אּׁשה לֹו ְְְִִִִִֶֶַַָָָׁשּיּקח
נהרים: ארם וּיל הּגמּלים לקח ּומּיד ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָּתכף

ח) ÈMÓ Èאּׁשה מּקיחת ּפרּוׁש ¿ƒƒ»ƒ¿À»ƒ…ִִִֵַָ
ּבת קיחת מּׁשבּועת אבל מֹולדּתֹו מאת ְְְֲִִִֵֵַַַַָלבנֹו
ּבידֹו: הּתלּוי ּדבר ׁשהּוא עֹומדת ּבמקֹומּה ְְְִֶֶֶַַָָָָָָּכנען

.'וגֹו ּבני זהאת ּדבר על הׁשּביעֹו לא «ְְְִִִֶֶַָָֹ
ההׁשב לאֹומרֹו ּתׁשּובה אּלא זה ְְְְֵֵֶֶֶָָָואין

וגֹו': ְִָאׁשיב
‰ט)   Mּכנען ּבת על ּפרּוׁש «ƒ»«««»»ְֵַַַַ

לבא ּתרצה אם מֹולדּתֹו ארץ ועל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹּבהחלט
ִעּמֹו:
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‰Ï Ó  ‰Ú‰ ‰‰Â(יד (כד, ¿»»««¬»¬∆…«≈∆»
הּפסּוק ח)על ב, רז"ל(שמות אמרּו העלמה" יב,"וּתל (סוטה ְְֵֶַַַַַַָָָָ

"לפיב) הּמהרׁש"א: וכתב ּכעלמה". ּבזריזּות ׁשהלכה ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ"מלּמד

אחר הליכה ּגּבי וכאן, אחֹותֹו, הּכתּוב קראּה זה ּבענין ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּכבר

לׁשּנֹות הּמקראֹות ּדר ּכן ׁשהרי עּיּון, וצרי עלמה". קראּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאּמּה,

ׁשּמּתחּלה ּגּופא, "העלמה" ּבתבת וכּנראה הּמליצה. יפי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמּפני

"והיה "והיה‰Ú‰ּכתיב עצמֹו, זה ּבענין נאמר, ּכ ואחר ," ְְִָָ««¬»ְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָ

‰ÓÏÚ‰"(מג .(פסוק »«¿»
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גמליןי עׂשרא עבדא ְְְְִַַַַָָּודבר

וכל ואזל רּבֹונּה ְְֲִִֵֵַַַָמּגמלי

וקם ּבידּה רּבֹונּה ְְִִֵֵַָׁשפר

ּפרת על ּדי לארם ְֲֲִַַַַַָואזל

דנחֹור: ְְְַָָלקרּתא

מּבראיא גמלּיא ְְְִֵַַַָָָואׁשרי

דמּיא לבארא ְְְְִֵַַָָָלקרּתא

ּדנפקן לעּדן רמׁשא ְְְְְִִַַַַַָלעּדן

ְַָָמליתא:

ּדרּבֹונייב אלהּה יי ְְֱֲִִֵַַָָואמר

קדמי ּכען זּמין ְְֳִַַַַָָָאברהם

עם טיבּו ועבד דין ְִִִֵַָיֹומא

אברהם: ְִִַָָרּבֹוני

עינאיג על קאם אנא ֲֵֵַָָָָהא

קרּתא אנׁשי ּובנת ְְְֱֵַַַָָָדמּיא

מיא: לממלי ְְְִֵַַַָנפקן

ּדאימריד עּולמּתא ְְְֵֵֶַָּותהי

קּולתי כען ארכיני ְְְִִִַַַלּה

ואף אׁשּת ותימר ְְְְְְִֵֵֶַַואׁשּתי

זּמנּתא יתּה אׁשקי ְְְִֵַַַַָָָּגמלי

אידע ּובּה ליצחק ְְְְִִַַַָָלעבד

עם טיבּו עבדּת ְֲֲִִֵַָארי

ִִרּבֹוני:

ׁשיציטו לא עד הּוא ֲֵֵַַָָוהוה

נפקת רבקה והא ְְְְִַַָָָָָלמּללא

ּבר לבתּואל ְְְְִִִֵַַּדאתילידת

אחּוהי נחֹור אּתת ְֲִִִַָָמלּכה

על וקּולתּה ְְְְַַַָָדאברהם

ְַַּכתּפּה:

חיזּוטז ׁשּפירת ְְִֵֶַַָועּולמּתא

למחזינ"י( לחדאׁשּפירא ( ְֱֲִֵֶַַָָ

ידעּה לא ּוגבר ְְְְַַַָָֻּבתלּתא

ּומלת לעינא ְְְֵַַָָּונחתת

ּוסלקת: ְְֵַָקּולתּה

      

ÓÓי) ÌÓ ‰Úקחּתֹו טעם ּפרּוׁש ¬»»¿«ƒƒ¿«≈ְֵַַַ
אחד ּכלֹוקח אדניו ּגמּלי ּבער ּכי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹעׂשרה,

ּבאחד: מסּפיק היה זה וזּולת ְְְִֶֶַַָָָָהיּו,
„BÚעל הרּבה ּפרּוׁש ּגמּלים י' ׁשּלקח ְְְִִֵֵֶֶַַַַָירצה

מעׂשרה ל טֹוב ח') א' (ש"א אֹומרֹו ְֲֵֶֶָָָּדר
מהמיחדים ּפרּוׁש אדניו מּגמּלי ואֹומרֹו ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹֻּבנים.
הרּבה ׁשּיטענּו ּכדי אצלֹו הּמבחרים ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֻלצרּכֹו
מּכלל לאברהם ׁשהיּו הּגמּלים ׁשאר לׁשלל ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹּובא

ואֹומרֹו מבחרהּנכסים. ּכל ּפרּוׁש טּוב וכל ְְְְְִֵַָָָָֻ
ּומרּגלּיֹות. טֹובֹות ואבנים זהב אדֹונֹו ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָׁשּבקניני
ּבית יראה אחריו לבא ּתרצה לא אם ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹוהּטעם
יׁש ּכי יראה ּבמהר יתחּיב לאם ּגם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַֹנכֹותֹו.
ּפרּוׁש ּבידֹו ואֹומרֹו ּומּתן. מהר להרּבֹות ְְְְְִֵַַַָָָֹמּמה

ְֶָׁשּבידֹו:

BÂיב) ‰‰ BÂ ‰ ÓÂהיה ּבטּוח «…∆¿«¿≈¿ַָָָ
אׁשר מקּבלת ׁשּתפּלתֹו ּבאדֹונֹו ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַָֻאליעזר
והֹוסיף וגֹו' מלאכֹו יׁשלח הּוא ְְְְְִִִֵַַַָהתּפּלל
על הּדבר לעׂשֹות ראּוי הּוא ׁשּיהיה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָלהתּפּלל
לקּים מניעה ׁשּתהיה ׁשּלפעמים יּמצא ּכי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָידֹו,
התּפּלל לזה האמצעי, מּצד הּתפּלה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּדברי

לפניו: ׁשּיקרה אדֹונֹו ְְֲֵֵֶֶַָָֹלאלהי
ÌÚËÂלבל חׁש ּכי זה, סדר לעׂשֹות ׁשהצר ¿««ְְֲִֵֶֶֶַַַָֻ

ּכי ּכׁשּידעּו אברהם מׁשּפחת ְְְְְִִֵֶַַַַָָיטעּוהּו
לֹו יּתנּו מהם ּבת לקחת ועֹומד מצּוה ְְְִֵֵֶֶַַַָֻהּוא
ויאמרּו ּבּבית אּתם אׁשר מּׁשפחֹותם ְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹׁשפחה
זה ּכסדר ועׂשה נתחּכם לזה מּזרעם היא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכי
הּמפלאת הּותרנּות ׁשהיא מבהקת ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻֻּבהבחנה
ּבזה ּגם מּמּנּה. ׁשּׁשאל מּמה יֹותר ִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנֹותנת

אברהם מּבית היא ּכי צֹודקת ידיעה אֹותּה ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָידע
ּכי מּמּנּו ּדבר ּדעת מּבלי ּתּמּה לפי ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻׁשהׂשיחה
ּבאֹומרה האירּו ּדבריה ּופתח יבּקׁש ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָאֹותּה

וגֹו': ּבתּואל ּבת כ"ד) ְְֵַָ(ּפסּוק
„Ïטו) ‰ ÌËעם אֹומר ּבעֹודֹו ּפרּוׁש ∆∆ƒ»¿«≈ְִֵֵ

סימן ּבא ּפרק והּוא רבקה, והּנה ְְְֲִִִִֵֶֶָָָאדֹוני
אדֹונֹו: עם להיֹות ׁשראּויה זאת היא ְְֲִִִִֶָֹּכי

‰.מהּזּולתיצאת יציאה מסּבבת ּפרּוׁש ƒ¿»ְְִֵֵֵֶֶַַָֹֻ
ׁשּתצא ה' עׂשה אליעזר ּתפּלת ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָלצד

רגע יּכׁשלּבאֹותֹו ׁשּלא ּכדי אחר ולא קדם לא ְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹ
זאת היא ּכי וגֹו'ּבאחרת לבתּואל ילּדה אׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָֹֻ

ּבפרׁשת ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו יצחק. ׁשל זּוגֹו ּבת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָהיא
וּיּגד וגֹו' אחרי ויהי כ') (כ"ב ּבּפסּוק ְְֲִֵֵַַַַַַָָֻוּירא

וגֹו': ְְְַָָלאברהם

               
ה••••לית (ב"ר)מ....י א אי••••א ְְְְְִִִֶָָָֹֹ

מירת ליהת מ מרת הי הנכרי נת לי דרְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
מל ה  ל היד אחר מ מ.... ְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

  ©¨¬̈¨¤−¤¦§¨¨®
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¦©¥«
א ה ••••יה ל ראה לראתלי ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

רבה) נא....(בראשית ל"••••הגמיאיני הומיי"ר המי ל....ייה א ְְְְִִִִַַַָָ

  ©−Ÿ¤§¥´£Ÿ¦®
   ©§©¥À©Ÿ¤©¨²©¨−̈

©©§¥«
ה ••••כמ היי....מל א ְִֵֶַַַָָֹ
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א ••••רא ל מ א ••••א....הרי ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַ

י ת תת מר היא   י לנא רְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
....ייה א ִָ
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••••לימ הרה מנה ל י והרה הינ ל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
מה ל י ברא לי מא)אל תהלי)"ינ ר (ישעיה"אל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָ

נ"נג) לות הרה ••••ה...."אר תי חללה אב ְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ימה.... ְִַַ
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אהמ••••"רי א" מ הא ו)ל "אה(ישעיה ְְְְִִִִֵֶָָָָָ

רב••••מאה....ממה" בר ראה ל מתהל ממ ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
ואל לאו א היא אברה מחת א די אינ אבל ליחְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָלה
"י ידה חת בה ל אי אהמ ל י"ו תמְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ל אתת י י מרידה י"ו אי למת ל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמדרת

"מלל" "אה" מרת "אהמ" ג דהי נט)ר (ישעיה ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹ
"לל" ט)מרת ת(שח "ור ממה מרת "מו" ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָֻ

ו)מרי" אה(מיכה מרת אהמ א א מרוי מרת ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
בל ונאל נבהל אד ממ ל מא אה כְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

מ תביח)מח אחרני"(איוב נ מי ב)"ל "(ירמיה ְְֲִַַַַָָֹ
"מי(ד אה(דניאל ל ר  "חדא ה מא" ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָ

"וגברא הה ל ר לנוא תבמח בל הל אדְְְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָ
ואי "ר ה "ההליח לראת אחד מ ועמד הה "היְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ל נלת "אל אי הת ל אינ הרי תי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָלתר

....תה מ••••מאה ליה מכ)מ אחי(לעיל לי "אמרי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָָָ
כמ "אכו)ה מל)לא ה אני אלו""....ייה א ְְְְְֲִִֵַַַָ

לקדמּותּהיז עבדא ְְְִַַַָָּורהט

) אׁשקיני נ"יואמר ְֲִִַַַ

מּיאאטעמני זעיר כען ( ְְְְִֵֵַַַָ

:ְִִמּקּולתי

רּבֹונייח אׁשּת ְְֲִִֵֶֶַואמרת

קּולתּה ואחיתת ְְֲִֵַַַַואֹוחיאת

ואׁשקתּה: ידּה ְְְְֵַַַעל

לאׁשקיּותּהיט ְְְִֵֵַַָוׁשיציאת

אמלי לגמלי אף ְְְֲֵֶֶַַַַָואמרת

למׁשּתי: ספקּון ּדי ְְְִִֵַַעד

קּולתּהכ ּונפצת ְְְִַַַָואֹוחיאת

עֹוד ּורהטת ׁשקיא ְְְֵַַָָלבית

לכל ּומלת לממלי ְְְְְִֵֵַָָלבירא

ְִַּגמלֹוהי:

מסּתּכלכא בּה ׁשהי ְְְִֵֵַַַָָוגברא

יי האצלח למידע ְְְִֵַַַַָָׁשתיק

לא: אם ְִֵָָארחּה

      
BÂ.יז) ‡ ÈÈ‡ÈÓ‰מּמה המעיט הּנה «¿ƒƒƒ»¿ְִִִִֵַ

אליה ואמר אמר הּוא ּכי לׁשאל, ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּׁשהתנה
אמר ועּתה ואׁשּתה כּד נא הגמיאיניהּטי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

לא ּגם מעט, אמר ּגם ּגמיעה, לׁשֹון ְְְִֵַַַַָָֹּפרּוׁש
התנה. ּכאׁשר להׁשקֹותֹו ּכּדּה היא ׁשּתּטה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָאמר
פ"ס) (ב"ר ז"ל ּדבריהם ּפי על הּוא ְֲִִֵֶַַטעמֹו
הּוא זה וסימן לקראתּה הּמים ׁשעלּו ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשראה
ּבזרע אם ּכי הּכנעני ּבבנֹות מצּוי ׁשאינֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֻמבהק
ּכי הראהּו מּזלֹו ּגם ּכאברהם, וקדֹוׁש ְְְְִֶַַַָָָָָָּברּו
ׁשהתנה הּתנאים על ירא היה לזה זאת, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהיא
מפסיד הּוא ונמצא אֹותם ּתקּים לא ְְְְִִֵֶַַָָָֹׁשּמא
ּבכל ממעיט היה לזה ּתנאֹו, ידי על ְְְְְִֵֶַַָָָָָָֻמבּקׁשֹו
ּבעיניה נקל ׁשּיהיה ּכדי ּבתנאיו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָהאפׁשרּיּות

ֲַָלעׂשֹותם:
BÂ.יח) ‰˙L Ó‡zÂׁשאמרּת ּכנגד ּפרּוׁש «…∆¿≈¿ְְֵֶֶֶַָָ

ׁשּיׁשּתה ולא .ּכחפצ ׁשתה מעט ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָֹּגמיאה
להׁשקֹות ּבּמצוה ּתטרח היא אּלא ּבידֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָהּוא
ּכדי ידּה על ּכּדּה וּתרד וּתמהר לּמים, ְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹצמא
ואֹומרֹו לׁשּתֹות, הּכד ּבׂשאת הּוא יטרח ְְְְְִִֵֶַַַֹׁשּלא
הּכד לׂשאת טרח ׁשּלא מלבד ּפרּוׁש ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָֹוּתׁשקהּו
הּמים לפיו לקרב טֹורחת ׁשהיתה לּה ְְְִִֵֶַַַַָָָָעֹוד

הּכלי: להּטֹות אפּלּו הּוא יצטר ְְְֲִִִֵֶַַָֹׁשּלא

ÌÚËÂ'וגֹו לגמּלי ּגם ּומּיד ּתכף אמרה ׁשּלא ¿««ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשאם הּצּדקת, נתּכּונה ותרנּות ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָלתֹוספת
קדם וגֹו' לגמּלי ּגם לֹומר מקּדמת ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹהיתה
טרחּה להקל למהר לֹו מקֹום יׁש הּוא ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָׁשּיׁשּתה
ּכן ּׁשאין מה הּגמּלים טרחת לּה ׁשעֹוד ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכיון

יחׁש ׁשּתֹודיעהּו הּטרחקדם ּכל זה הּוא ּכי ב ְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹ
ּתכף ׁשּׁשתה ואחר לאט לאט ּכחפצֹו ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָויׁשּתה

וגֹו': לגמּלי ּגם ְְְִֶַַָָאמרה
B˙˜L‰Ï.יט) ÏÎzÂויכל לֹומר צרי היה «¿«¿«¿…ְִַַַָָָ

מקרבת היא ׁשהיתה לֹומר נתּכּון ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָלׁשּתֹות,
היה ולא הּׁשתּיה סֹוף עד לׁשּתֹות הּמים ְְְִִִַַַַָָָֹלֹו

אליו: מים ּבהּטית לטרח הּוא ְְִִִֵַַַַָָָֹצרי
„BÚעיף ׁשהיה לצד עליו ׁשחׁשׁשה ְְְֵֶֶֶַָָָָָָָָאפׁשר

הּצּדקת והיא ּתּזיק הּׁשתּיה והפלגת ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָּבּדר
ולא לׁשתּיתֹו ׁשּיסּפיק ׁשעּור ּבדעּתּה ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹׁשערה
לא העיף ּכי יסּתּכן לבל לֹו להֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹרצתה
יחׁשב ׁשּלא ּוכדי צמאֹונֹו, ּבעת ּבׁשתּיתֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָֹֹיׁשער
אמרה לזה נתּכּונה הּטרח המעטת לצד ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹּכי
אתנהג ולא ּכּלּו אם עד וגֹו' לגמּלי ּגם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹאליו
ּכי למדּת הא ההסּתּפקּות ּבהׁשערת ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָעּמהם
ּכּטעם אליו נתּכּונה ואהבה רחמנּות ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָלצד

ְִַָהּנזּכר:

„BÚ(.'מ (ּברכֹות ז"ל אֹומרם ּדר על ְְְִֵֶֶַָָָיתּבאר
עׂשב ונתּתי ט"ו) יא (ּדברים ְְִִֵֶַַָָָּבּפסּוק
להקּדים אדם ׁשּצרי וגֹו' לבהמּת ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָּבׂשד
עצמֹו. את ּכ ואחר וגֹו' לבהמּתֹו מזֹון ְְְְְִֵֶֶַַַָָָלתת
אֹו סּכנה ּכאן ּדאין ּדוקא ּכי לדעת ל ְְְְִֵֵַַַַָָָָָויׁש
יׁש קדם צער ּבׁשּיׁש אֹו ּבסּכנה אבל ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָֹצער
ּכׁשּׁשאל ולזה ּבהמּתֹו, ּכ ואחר לצערֹו ְְְְְְֲֶֶֶַַַַָָָָלחּוׁש
ּכי הּצּדקת הרּגיׁשה מעט הגמיאיני ְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָהאיׁש
לֹו אמרה לזה היה ּומצטער היה למים ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָצמא
וּדאי ּכי ׁשּׁשערה ׁשעּור לֹו ּוכׁשּנתנה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָׁשתה
להׁשקתֹו וּתכל הּצמא לצער חׁשׁש ּכאן ְְְְֵֵַַַַַַָָָָֹאין
ׁשאינ זה ּבגדר ּכי אׁשאב לגמּלי ּגם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹוּתאמר
ׁשּסמ והּוא להקּדים, צרי אֹותם ְְְְִִִֵֶַַַָָָמצטער
לגמּלי ּגם וּתאמר להׁשקתֹו לוּתכל ְְְְְִֶֶַַַַַַַָֹֹהּכתּוב
אׁשער לא ּפרּוׁש ּכּלּו אם עד ואֹומרֹו ְְְֲִִֵֵַַֹוגֹו'.
ידי אּׂשא ולא אׁשקה אּלא האמדנא ּכפי ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻלהם
וזה ׁשֹותים ואינם לפניהם ׁשּמים ׁשאראה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָעד

לׁשּתת: ּכּלּו ּכי האֹות ְְִִִָֹל
ÁÓכא) dÏ ‰‡zLÓ LÈ‡‰Â.LÈלהיֹות ּפרּוׁש ¿»ƒƒ¿»≈»«¬ƒְִֵ

ּׁשאמר מּמה ויֹותר ּדרּכֹו הצלחת ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָׁשראה
מקׁשקׁשת נפׁשֹו היתה הּצּדקת, אמרה ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָּבתנאֹו
נׁשלם ּכבר ּכי ּבסמּו ּׁשאמר מה אליה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָלֹומר
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אהמ••••"רי א" מ הא ו)ל "אה(ישעיה ְְְְִִִִֵֶָָָָָ

רב••••מאה....ממה" בר ראה ל מתהל ממ ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
ואל לאו א היא אברה מחת א די אינ אבל ליחְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָלה
"י ידה חת בה ל אי אהמ ל י"ו תמְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ל אתת י י מרידה י"ו אי למת ל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמדרת

"מלל" "אה" מרת "אהמ" ג דהי נט)ר (ישעיה ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹ
"לל" ט)מרת ת(שח "ור ממה מרת "מו" ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָֻ

ו)מרי" אה(מיכה מרת אהמ א א מרוי מרת ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
בל ונאל נבהל אד ממ ל מא אה כְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

מ תביח)מח אחרני"(איוב נ מי ב)"ל "(ירמיה ְְֲִַַַַָָֹ
"מי(ד אה(דניאל ל ר  "חדא ה מא" ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָ

"וגברא הה ל ר לנוא תבמח בל הל אדְְְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָ
ואי "ר ה "ההליח לראת אחד מ ועמד הה "היְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ל נלת "אל אי הת ל אינ הרי תי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָלתר

....תה מ••••מאה ליה מכ)מ אחי(לעיל לי "אמרי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָָָ
כמ "אכו)ה מל)לא ה אני אלו""....ייה א ְְְְְֲִִֵַַַָ

לקדמּותּהיז עבדא ְְְִַַַָָּורהט

) אׁשקיני נ"יואמר ְֲִִַַַ

מּיאאטעמני זעיר כען ( ְְְְִֵֵַַַָ

:ְִִמּקּולתי

רּבֹונייח אׁשּת ְְֲִִֵֶֶַואמרת

קּולתּה ואחיתת ְְֲִֵַַַַואֹוחיאת

ואׁשקתּה: ידּה ְְְְֵַַַעל

לאׁשקיּותּהיט ְְְִֵֵַַָוׁשיציאת

אמלי לגמלי אף ְְְֲֵֶֶַַַַָואמרת

למׁשּתי: ספקּון ּדי ְְְִִֵַַעד

קּולתּהכ ּונפצת ְְְִַַַָואֹוחיאת

עֹוד ּורהטת ׁשקיא ְְְֵַַָָלבית

לכל ּומלת לממלי ְְְְְִֵֵַָָלבירא

ְִַּגמלֹוהי:

מסּתּכלכא בּה ׁשהי ְְְִֵֵַַַָָוגברא

יי האצלח למידע ְְְִֵַַַַָָׁשתיק

לא: אם ְִֵָָארחּה

      
BÂ.יז) ‡ ÈÈ‡ÈÓ‰מּמה המעיט הּנה «¿ƒƒƒ»¿ְִִִִֵַ

אליה ואמר אמר הּוא ּכי לׁשאל, ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּׁשהתנה
אמר ועּתה ואׁשּתה כּד נא הגמיאיניהּטי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

לא ּגם מעט, אמר ּגם ּגמיעה, לׁשֹון ְְְִֵַַַַָָֹּפרּוׁש
התנה. ּכאׁשר להׁשקֹותֹו ּכּדּה היא ׁשּתּטה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָאמר
פ"ס) (ב"ר ז"ל ּדבריהם ּפי על הּוא ְֲִִֵֶַַטעמֹו
הּוא זה וסימן לקראתּה הּמים ׁשעלּו ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשראה
ּבזרע אם ּכי הּכנעני ּבבנֹות מצּוי ׁשאינֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֻמבהק
ּכי הראהּו מּזלֹו ּגם ּכאברהם, וקדֹוׁש ְְְְִֶַַַָָָָָָּברּו
ׁשהתנה הּתנאים על ירא היה לזה זאת, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהיא
מפסיד הּוא ונמצא אֹותם ּתקּים לא ְְְְִִֵֶַַָָָֹׁשּמא
ּבכל ממעיט היה לזה ּתנאֹו, ידי על ְְְְְִֵֶַַָָָָָָֻמבּקׁשֹו
ּבעיניה נקל ׁשּיהיה ּכדי ּבתנאיו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָהאפׁשרּיּות

ֲַָלעׂשֹותם:
BÂ.יח) ‰˙L Ó‡zÂׁשאמרּת ּכנגד ּפרּוׁש «…∆¿≈¿ְְֵֶֶֶַָָ

ׁשּיׁשּתה ולא .ּכחפצ ׁשתה מעט ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָֹּגמיאה
להׁשקֹות ּבּמצוה ּתטרח היא אּלא ּבידֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָהּוא
ּכדי ידּה על ּכּדּה וּתרד וּתמהר לּמים, ְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹצמא
ואֹומרֹו לׁשּתֹות, הּכד ּבׂשאת הּוא יטרח ְְְְְִִֵֶַַַֹׁשּלא
הּכד לׂשאת טרח ׁשּלא מלבד ּפרּוׁש ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָֹוּתׁשקהּו
הּמים לפיו לקרב טֹורחת ׁשהיתה לּה ְְְִִֵֶַַַַָָָָעֹוד

הּכלי: להּטֹות אפּלּו הּוא יצטר ְְְֲִִִֵֶַַָֹׁשּלא

ÌÚËÂ'וגֹו לגמּלי ּגם ּומּיד ּתכף אמרה ׁשּלא ¿««ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשאם הּצּדקת, נתּכּונה ותרנּות ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָלתֹוספת
קדם וגֹו' לגמּלי ּגם לֹומר מקּדמת ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹהיתה
טרחּה להקל למהר לֹו מקֹום יׁש הּוא ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָׁשּיׁשּתה
ּכן ּׁשאין מה הּגמּלים טרחת לּה ׁשעֹוד ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכיון

יחׁש ׁשּתֹודיעהּו הּטרחקדם ּכל זה הּוא ּכי ב ְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹ
ּתכף ׁשּׁשתה ואחר לאט לאט ּכחפצֹו ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָויׁשּתה

וגֹו': לגמּלי ּגם ְְְִֶַַָָאמרה
B˙˜L‰Ï.יט) ÏÎzÂויכל לֹומר צרי היה «¿«¿«¿…ְִַַַָָָ

מקרבת היא ׁשהיתה לֹומר נתּכּון ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָלׁשּתֹות,
היה ולא הּׁשתּיה סֹוף עד לׁשּתֹות הּמים ְְְִִִַַַַָָָֹלֹו

אליו: מים ּבהּטית לטרח הּוא ְְִִִֵַַַַָָָֹצרי
„BÚעיף ׁשהיה לצד עליו ׁשחׁשׁשה ְְְֵֶֶֶַָָָָָָָָאפׁשר

הּצּדקת והיא ּתּזיק הּׁשתּיה והפלגת ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָּבּדר
ולא לׁשתּיתֹו ׁשּיסּפיק ׁשעּור ּבדעּתּה ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹׁשערה
לא העיף ּכי יסּתּכן לבל לֹו להֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹרצתה
יחׁשב ׁשּלא ּוכדי צמאֹונֹו, ּבעת ּבׁשתּיתֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָֹֹיׁשער
אמרה לזה נתּכּונה הּטרח המעטת לצד ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹּכי
אתנהג ולא ּכּלּו אם עד וגֹו' לגמּלי ּגם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹאליו
ּכי למדּת הא ההסּתּפקּות ּבהׁשערת ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָעּמהם
ּכּטעם אליו נתּכּונה ואהבה רחמנּות ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָלצד

ְִַָהּנזּכר:

„BÚ(.'מ (ּברכֹות ז"ל אֹומרם ּדר על ְְְִֵֶֶַָָָיתּבאר
עׂשב ונתּתי ט"ו) יא (ּדברים ְְִִֵֶַַָָָּבּפסּוק
להקּדים אדם ׁשּצרי וגֹו' לבהמּת ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָּבׂשד
עצמֹו. את ּכ ואחר וגֹו' לבהמּתֹו מזֹון ְְְְְִֵֶֶַַַָָָלתת
אֹו סּכנה ּכאן ּדאין ּדוקא ּכי לדעת ל ְְְְִֵֵַַַַָָָָָויׁש
יׁש קדם צער ּבׁשּיׁש אֹו ּבסּכנה אבל ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָֹצער
ּכׁשּׁשאל ולזה ּבהמּתֹו, ּכ ואחר לצערֹו ְְְְְְֲֶֶֶַַַַָָָָלחּוׁש
ּכי הּצּדקת הרּגיׁשה מעט הגמיאיני ְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָהאיׁש
לֹו אמרה לזה היה ּומצטער היה למים ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָצמא
וּדאי ּכי ׁשּׁשערה ׁשעּור לֹו ּוכׁשּנתנה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָׁשתה
להׁשקתֹו וּתכל הּצמא לצער חׁשׁש ּכאן ְְְְֵֵַַַַַַָָָָֹאין
ׁשאינ זה ּבגדר ּכי אׁשאב לגמּלי ּגם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹוּתאמר
ׁשּסמ והּוא להקּדים, צרי אֹותם ְְְְִִִֵֶַַַָָָמצטער
לגמּלי ּגם וּתאמר להׁשקתֹו לוּתכל ְְְְְִֶֶַַַַַַַָֹֹהּכתּוב
אׁשער לא ּפרּוׁש ּכּלּו אם עד ואֹומרֹו ְְְֲִִֵֵַַֹוגֹו'.
ידי אּׂשא ולא אׁשקה אּלא האמדנא ּכפי ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻלהם
וזה ׁשֹותים ואינם לפניהם ׁשּמים ׁשאראה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָעד

לׁשּתת: ּכּלּו ּכי האֹות ְְִִִָֹל
ÁÓכא) dÏ ‰‡zLÓ LÈ‡‰Â.LÈלהיֹות ּפרּוׁש ¿»ƒƒ¿»≈»«¬ƒְִֵ

ּׁשאמר מּמה ויֹותר ּדרּכֹו הצלחת ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָׁשראה
מקׁשקׁשת נפׁשֹו היתה הּצּדקת, אמרה ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָּבתנאֹו
נׁשלם ּכבר ּכי ּבסמּו ּׁשאמר מה אליה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָלֹומר
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גמלּיאכב סּפיקּו ּכד ְֲִַַַַַָָוהוה

ּגברא ּונסיב ְְְְִֵֵַָלמׁשּתי

ּתקלא דדהבא ְְֲִַָָָָָקדׁשא

על ׁשירין ּותרין ְְְִֵֵֵַַמתקלּה

סלעין עׂשר מתקל ְְְֲִִַַַָָידהא

מתקלהֹון: ְְְֲַַַָּדדהבא

חּויכג אּת מן ּבת ְֲִַַַַַָואמר

אבּו ּבית האית לי ְִִֵַַָכען

למבת: לנא ּכׁשר ְִֶַָָָָָאתר

ּבתּואלכד ּבת לּה ְֲֵֵֶֶַַואמרת

ּדילידת מלּכא ּבר ְֲִִֵַַָָאנא

ְָלנחֹור:

ּתבנאכה אף לּה ְֲִֵֶֶַַָואמרת

אף עּמנא סּגי ּכּסתא ִִִַַַָָָָאף

למבת: ּכׁשר ְִַַָָָאתר

קדםכו ּוסגיד ּגברא ְְְֳִַַָָּוכרע

ְָיי:

אלהאכז יי ּברי ְְֱֲִַַָָָואמר

מנע לא ּדי אברהם ְְְִִִַַָָָדרּבֹוני

מן וקּוׁשטּה ְְִִֵֵטיבּותּה

ּתקנא ּבאֹורח אנא ְְֲִִַַָָרּבֹוני

אחֹוהי ּבית יי ְְִִֵַַַָּדּברני

ְִִדרּבֹוני:

עּולמּתאכח ְְֶַָָּורהטת

אּמּה לבית ְְִִֵַַַוחּויאת

האּלין: ְְִִֵַָָָּכפתּגמּיא

ּוׁשמּהכט אחא ְְְִֵָָָּולרבקה

ּגברא לות לבן ּורהט ְְְַַַָָָָָלבן

עינא: לות ְְֵַָָָלברא

      

(ּפסּוק אׁשקה ּגמּלי וגם ואמרה ׁשאמר ְְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָּתנאי
וקּימה וגֹו' ּגם י"ט) (ּפסּוק אמרה היא הּנה ְְְְִִִֵַָָָָי"ד)
ולא ּגמּליו לכל וּתׁשאב כ') (ׁשם ּדכתיב ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹּדבריה
לׁשּתֹות הּגמּלים ׁשּיכּלּו עד להמּתין צרי ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָהיה
מּדּבר עצמֹו מׁשּתיק והיה מהּתנאי זה היה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלא
ׁשּיכּלּו עד ּגמּליו להׁשקֹות ּׁשאמרה מה ׁשּידע ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָעד
לצד מהּתנאי, זה ּדבר ׁשאין והגם ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָלׁשּתֹות,
מהאֹומרים היא ׁשּמא ספק ּבּה לֹו נֹולד ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָּדבריה
הּגמּלים ׁשּכּלּו ׁשראה עד מעט ועֹוׂשים ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָהרּבה

וגֹו': הּצמידים נתן ּתכף ְְְִִֵֶַַָוגֹו'
È„È‰.כב) ÏÚנעׂשּו ּכאּלּו ׁשהלמּוה ּפרּוׁש «»∆»ְְֲִֵֶַָָ

הצּדיקֹו לצד הּדבר ועׂשה זה. ְְְְִִֶַַַָָָָּכׁשעּור
ׁשראּו הּמצּדיקים וסימנים עליו ה' ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָּבהׁשּגחת

ֵָעיניו:
B‚Â'.כג) È„Èb‰ z‡ ÈÓ ˙a,הּׁשאלֹות ב' סמ «ƒ«¿«ƒƒ¿ְֵַַָ

מּבני היא אם נסּתּפק לא ּכי ְְְִִִִִִֵֵַַֹלהּגיד
היה לא מסּפק היה ׁשאם אברהם, ְְְִִֶַַַָָָָָָָֹֻמׁשּפחת
נכֹון ּדר אם ׁשּידע עד מקֹום היׁש לׁשאל ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹלֹו

הצליח ּכי ּבה' ׁשהאמין וּדאי אּלא ְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָלפניו,
ּׁשם מה הּוא אּת מי ּבת ּׁשּׁשאל ּומה ְְִֵֶַַַַַַָּדרּכֹו,
אבי ּבית היׁש אמר ׁשּתׁשיב וקדם וגֹו' ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹאביה
מי ּבת ּבהּגדת זה ּדבר יׁשּתּנה לא ּכי ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹוגֹו'

והבן: ְְֵָוגֹו'
B‚Â'.כד) ‰„ÏÈ ‡ 'B‚Â Ï‡˙a ˙aּפרּוׁש «¿≈¿¬∆»¿»¿ֵ

ּמּפילגׁש: ולא הּגבירה מּבני ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשאביה
B‚Â'.כט) ÔÏ BÓ ‡ ‰Ïלדבריהם ¿ƒ¿»»¿»»¿ְְִֵֶ

י') (במד"ר הּצּדיקיםז"ל ּכי ְִִִֶַַָׁשאמרּו
ּוׁשמֹו א') ב' (רּות ּדכתיב להם קֹודם ְְְִִֵֶָָׁשמם
אבל ב'), א' (ׁשם אלימל האיׁש וׁשם ְֱֲִִֵֶֶַָָָֹּבעז,
(ׁשמּואל ּדכתיב לׁשמם קֹודמים הם ְְְְְִִִִִֵֵָָָהרׁשעים
לקח לּמה ּכן אם וגֹו' ׁשמֹו נבל כ"ב) ְְִֵַָָָָָא'
ולתת הרׁשע. ּבלבן הּצּדיקים סדר ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּכתּוב

אֹומרֹו ּבּכתּוב להעיר יׁש לּדבר וּירץטעם ְְִֵַַַַַָָָָָָ
אמרּו ק"ט) (ילקּוט ז"ל ורּבֹותינּו רץ, ְְְֵַַָָָָלּמה
ועדין ּבּממֹון. עיניו נתן וכּו' הּנזם ׁשראה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָלפי
ויהי לֹומר להקּדים לֹו היה ּכן אם ְְְִִִֵֶַַַָָָקׁשה

צרי היה לא ּבזה ּגם וגֹו'. וּירץ וגֹו' ְְְִִֶַַָָָָָָֹּכראֹות
העין: אל החּוצה האיׁש אל ּפעמים ב' ְְִִִִֶֶַָָָָָֹלכּתב

ÔÎ‡לקראת חרד לבן האיׁש זה ּכי היא הּכּונה »≈ְִִִִֶַַַַָָָָָָ
רבקה לבין ּבינֹו ּׁשעבר מה ּביֹודעֹו ְְְְִִֵֵֶַַָָָהאיׁש
הרי נכרי איׁש והּוא הּדעת ּומּקרּוב ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָמהּדברים
ורץ קנאה לבׁש ולזה ּבגֹו ּדברים ּכי מּגיד ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָזה
אחֹותֹו קנאת את ּבקנאֹותֹו ּבֹו לפּגע ְְְְְֲִִִֶַַַָֹלקראתֹו
יחּוסין אֹותֹו ה' יחס זה מעׂשה ּבחינת ְְֲִִִִֵֶֶַַַּולצד
צּדיקים מעׂשה ּכי לבן ּוׁשמֹו ואמר צּדיקים ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָׁשל
ׂשכר מקּפח הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ואין ּבזה ְְְֵֵֶַַַַָָָָָעׂשה
מה ּכי יּגיד וגֹו' ּכראת ויהי ואֹומרֹו ְְְְְְִִִִִַַַָֹּברּיה.
ׁשמעֹו וקדם הּצמידים ּכראת קדם היה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹּׁשּקדם
לאליעזר חׁשדֹו מעׂשים ׁשל סדרן אחתֹו ְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹּדברי
ּוכׁשמעֹו וגֹו' הּנזם ּכראֹות אבל מכער ְְְְְְֲִֶֶַָָָָָֹּבדבר
על ואף אּפֹו, ׁשב האיׁש אּלי ּדּבר ּככה ְְִִֵֵַַַַָָָָוגֹו'
לא האיׁש לקראת ׁשּיצא הּכתּוב מֹודיע כן ְִִִִֵֶַַַָָָָֹּפי
לֹו ּולהחזיק להאכסינֹו אדרּבה אּלא ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָלהרע

נתיּׁשבּו: ּובזה ְְִֶַָָטֹובה
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ּבאֹומרֹו ללּמדנּו ּבא מה עמדלדעת והּנה ְְְְְִֵֵֵַַַַָָֹ

ׁשם) (ילקּוט ז"ל רּבֹותינּו ּדברי ּפי ועל ְְְְִִֵֵַַַַָוגֹו'
לבן ׁשל ּבמרּוצתֹו אליעזר הּכיר ּכי ְְֱִִִִִֶֶֶֶָָָָׁשאמרּו

ׁשם והזּכיר הּגמּליםלרעה והעמיד המפרׁש ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָֹ
העין על הּגמּלים אֹומרֹו והּוא העין, על ְְְֲִִִִַַַַַָָָָּבאויר
וגֹו' עמד והּנה ּדכתיב הּגמּלים על עמד ְְְְְִִִִֵֵַַַַָֹוהּוא
ּבֹוא אֹומרֹו והּוא לבן לֹו קרא ּגבֹוּה ְְִַָָָָָָּומּמקֹום

אליו ּדּבר ּגבֹוּה מּמקֹום ׁשּבא ואחר ה' ְְִִֵֵֶַַַָָָָּברּו
הקּדים לּמה קׁשה לא ּובזה ּבחּוץ. תעמד ְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֹלּמה
וגֹו' תעמד לּמה אמר ּכ ואחר וגֹו' ּבֹוא ְְְֲַַַַַָָָָֹלֹומר
יאמר ּכ ואחר ּתעמד לּמה ׁשּיאמר מהראּוי ְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹּכי

וגֹו': ְּבֹוא
„BÚׁשהגם וגֹו' עמד והּנה הּדר זה על ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹירצה

ּבית היׁש רבקה את האיׁש ׁשאל ְֲִִֵֵֶֶַָָָָׁשּׁשאֹול
ּגם וגֹו' ּתבן ּגם ואמרה וגֹו' מקֹום ְְְְִֶֶַַָָָָאבי

נטה זה מּפני לא כן ּפי על אף וגֹו' ְְִִֵֵֶַַָָָֹמקֹום
ּבמקֹומֹו עמד אּלא אביה ּבית ללכת ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחריה

העין: ִַָָעל
BBלּמה אמר ּכ ואחר וגֹו' ּברּו ּבֹוא ¿¿ְְְַַַָָָָ

ּׁשּמזמינֹו מה ּכי לֹו לֹומר נתּכּון ְְְִִִֵֶַַַַוגֹו'
ׁשּלא אלא ּבביתֹו להאכסינֹו לא אצלֹו ְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֹֹלבא
ּכי עצמֹו על צרּכֹו לעֹולם אבל ּבחּוץ ְְְֲֲִַַַַָָָֹיעמד

ּתכלינה: רׁשעים ְְִִֵֵֶָָעיני
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אּבא: ִֵַָּומּבית

      

Bל) Ú „Ú  B  צרי «»…∆¿¿ƒ≈…≈«¿ִָ
ּבאֹומרֹו ללּמדנּו ּבא מה עמדלדעת והּנה ְְְְְִֵֵֵַַַַָָֹ

ׁשם) (ילקּוט ז"ל רּבֹותינּו ּדברי ּפי ועל ְְְְִִֵֵַַַַָוגֹו'
לבן ׁשל ּבמרּוצתֹו אליעזר הּכיר ּכי ְְֱִִִִִֶֶֶֶָָָָׁשאמרּו

ׁשם והזּכיר הּגמּליםלרעה והעמיד המפרׁש ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָֹ
העין על הּגמּלים אֹומרֹו והּוא העין, על ְְְֲִִִִַַַַַָָָָּבאויר
וגֹו' עמד והּנה ּדכתיב הּגמּלים על עמד ְְְְְִִִִֵֵַַַַָֹוהּוא
ּבֹוא אֹומרֹו והּוא לבן לֹו קרא ּגבֹוּה ְְִַָָָָָָּומּמקֹום

אליו ּדּבר ּגבֹוּה מּמקֹום ׁשּבא ואחר ה' ְְִִֵֵֶַַַָָָָּברּו
הקּדים לּמה קׁשה לא ּובזה ּבחּוץ. תעמד ְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֹלּמה
וגֹו' תעמד לּמה אמר ּכ ואחר וגֹו' ּבֹוא ְְְֲַַַַַָָָָֹלֹומר
יאמר ּכ ואחר ּתעמד לּמה ׁשּיאמר מהראּוי ְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹּכי

וגֹו': ְּבֹוא
„BÚׁשהגם וגֹו' עמד והּנה הּדר זה על ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹירצה

ּבית היׁש רבקה את האיׁש ׁשאל ְֲִִֵֵֶֶַָָָָׁשּׁשאֹול
ּגם וגֹו' ּתבן ּגם ואמרה וגֹו' מקֹום ְְְְִֶֶַַָָָָאבי

נטה זה מּפני לא כן ּפי על אף וגֹו' ְְִִֵֵֶַַָָָֹמקֹום
ּבמקֹומֹו עמד אּלא אביה ּבית ללכת ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחריה

העין: ִַָָעל
BBלּמה אמר ּכ ואחר וגֹו' ּברּו ּבֹוא ¿¿ְְְַַַָָָָ

ּׁשּמזמינֹו מה ּכי לֹו לֹומר נתּכּון ְְְִִִֵֶַַַַוגֹו'
ׁשּלא אלא ּבביתֹו להאכסינֹו לא אצלֹו ְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֹֹלבא
ּכי עצמֹו על צרּכֹו לעֹולם אבל ּבחּוץ ְְְֲֲִַַַַָָָֹיעמד

ּתכלינה: רׁשעים ְְִִֵֵֶָָעיני



נב               
        

Cz‡ BÎ‡ÏÓ ÁÏLÈ(מ (כד, ƒ¿««¿»ƒ»
נאמר לאליעזר אברהם ּבדברי ז)ואּלּו מלאכֹו(פסוק "יׁשלח ְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

EÈÏיכין ׁשהּמלא לאליעזר אמר אברהם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ." ¿»∆ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

–lÁzÎlÓ‰ויבטיח קׁשיים ללא ּכראּוי, יתּבּצע ׁשהּׁשּדּוEÈÏ. ְְִַַƒ¿«¿ƒ»ְְְִִִֶַַַָָָֹ¿»∆
ּׁשּיסּכים עליו להׁשּפיע ונּסה ּבתּואל עם אליעזר ּכׁשּדּבר ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאבל

ולֹומר לׁשּנֹות והכרח ּכּמּובן, ,ּכ לֹומר יכֹול היה לא ,ְְְְְִַַַַַַָָָָָֹֻלּׁשּדּו

"Ez‡את לבּצע לֹו ויעזר אליעזר עם יל ׁשהּמלא היינּו ," ƒ¿ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

לא. ותּו ְְִֹׁשליחּותֹו,

   ̈³¦¨¤Æ¥¨´¨¦½¦¬
  ̈−¤¦§©§¦®§¦³Ÿ
    ¦§Æ½̈§¨¦¬¨¨¦−¥¨«¨¦«

  ̈«¨¬Ÿ©−¤¨¨®¦
   ̈«Ÿ©À§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´
  ©§¨½̈¦¤§¨Æ©§¦´©
    ©§¦½£¤¬¨«Ÿ¦−Ÿ¥¬¨¤«¨

ה ••••ואא ה א יא וה יאי ה ְְִִִֶַַַָָָָָָָָֹ
ה י אב בי  י יה אא רי אר ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָהאר
והרה רה ה איזר  רה הרי י  רְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

רי אא  א רה ....זהי ְְִִִֵֶָָָֹ

   ¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´
   ©¨®¦§¨¨³¨«©§¨Æ©Ÿ¥´

   ¦§½Ÿ§¨«©§¦´¥¤½¨
  ©§¦«¦¨¬§©©−¦¦©¥«

  §¨«§¨³¥©Æ©©¨´
     §¥½§©¬¦§©¤−¤§®̈¦´

   ̈«¦½̈£¤Ÿ¦¬©§Ÿ̈−§¤
£Ÿ¦«

הא•••• יא ר ....הכיח••••יוה רר ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
בר רר רא הה  ו.... ְְִֵֵֶַָָָָָָ

   £¦Á¤̧¤£©¤¹§©¥´
   ¤¦¦À§¦¥̧¦§¨³Ÿ¥Æ
   §©¨´©¦§½̈©¥¬¤¨©−§¨
   ©¦§¨®¨«Ÿ©¬¥¤−¨©§¦¬¦

̈«

האכ ••••ה אי רי הוה   ו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
 ר י יי" ר"  בר  ר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהא

 י(א יה(איוב "ה בר  הרי "בא אר "י ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָ
היה אר י הוה  יה ר י  הרי "בְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹא

 ה והיה ו י א אי בא....החיי או ְְְִֶַַָָָָָ

  ©§©¥À©³¤©¨Æ
   ¥«¨¤½¨©´Ÿ¤§¥½§©

    §©¤−©§¤®¨¥¾§§§©¬
 ©§©¦−¦§¨«¨

   ̈«¤§©´ŸÀ̈¨«Ÿ©»©
   ¦´©§¼©ÀŸ¤©§¥Æ
   ¤¨½£¤¬¨«§¨−¦§¨®
  ̈«¨¦³©¤̧¤Æ©©½̈

 §©§¦¦−©¨¤«¨
אלוא•וא.רוא  ה הא הרי רה ה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

יו   היא רויא בריו הי א אא א ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
היא י י אי....החיי או ְִִֵֵַ

  ̈«¤¬Ÿ¨«¤§©«£¤−©«Ÿ̈®
   ̈«£¨¥À¤§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´
   ©§¨½̈£¤³¦§©̧¦Æ§¤´¤
  ¡¤½¨©²©¤©£¦¬

 £Ÿ¦−¦§«
  §Â©Â̈¦¤§¤̧Ÿ¦¹

   ¤¤¤«¡¤²¤£Ÿ¦−©¦´
    ¦®§¦¾Ÿ©¦´¦½§¤§¤¬

  ©¨¦−¬©§«Ÿ
ייל••••אי ....אלל••••היה   ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ

אברה  א ....(ב"ר)יב ְְִֵֶַָָֹ

   ©©̧©¨¨³§¥Æ©´Ÿ§½
    ¥«Ÿ̈−¨¨´©¨¨®¬Ÿ©²

    ©¥¬¥¤−©¬«
אל ל אביו••••ו י היב ו היה לא....ר ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֹ

אלי  ר••••כל בר ב יי  א הה בר א ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
י ברה יא ה ר י ה בר ב יי  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹוא

  ברי(ב"ר).... ְְְִֶֶָָ

(מא זּכי ּתהי )זּכאנ"יּבכן ְְֵֵַַַָ

תה ארי ְֲִִֵַָמּמּומתי

ל יּתנּון לא ואם ְְְְִִִִַָָלזרעיתי

מּמּומתי: זּכי ְִִֵַַָּותהי

(מב )ואתיתינ"יואתית ְֲִִֵַָ

ואמרית לעינא דין ְֲִֵֵַָָָיֹומא

אברהם ּדרּבֹוני אלהא ְְְֱִִַָָָָָיי

קדמ רעוא ּכען אית ְֲֳִִַַָָָאם

אנא ּדי ארחי ְְְֲִִַָָָָלאצלחא

עלּה: ֲֵַָאזיל

עינאמג על קאם אנא ֲֵֵַָָָָהא

עּולמּתא ויהי ְְִֵֶַָָדמּיא

לּה ואימר לממלי ְְְְִִֵֵַַּדתּפֹוק

מּיא זעיר כען ְְְִִֵַַַָאׁשקיני

:ְִִמּקּולתי

אׁשּתמד אּת אף לי ְְְְִֵֵַַַותימר

היא אמלי לגמלי ְְְְִִַַַָואף

לבר יי ּדזּמין ְְְְִִַַָָאּתתא

ִִרּבֹוני:

ׁשיציתימה לא עד ֲִִֵַָָאנא

רבקה והא בלּבי ְְְְִִִַָָָָלמּללא

ּכתּפּה על וקּולתּה ְְְְַַַַַָנפקת

ּומלת לעינא ְְְֵַָָָּונחתת

כען: אׁשקיני לּה ְְֲִִִַַַָָואמרית

ואחיתתמו ְֲִִַַַואֹוחיאת

אׁשּת ואמרת מּנּה ְְְֲִֵַַַַָקּולתּה

ּוׁשתיתי אׁשקי ּגמל ְְְְִִֵַַַָואף

אׁשקיאת: ּגמלּיא ְְְִַַַַַָואף

ואמריתמז יתּה ְֲִִֵַַָָּוׁשאילית

ּבת ואמרת אּת מן ְֲֶֶַַַַָּבת

ּדילידת נחֹור ּבר ְִֵֵַַָּבתּואל

קדׁשא וׁשּויתי מלּכה ְְִִֵֵַָָָָלּה

על וׁשירּיא אּפּה ְֵַַַַַָעל

ְָָידהא:

יימח קדם ּוסגדית ְְְֳִִָָָָּוכרעית

אלהּה יי ית ְֱִֵֵָָָָּוברכית

ּדדּברני אברהם ְְְְִִִַַַָָּדרּבֹוני

ית למיסב קׁשֹוט ְְְִַַָּבאֹורח

לברּה: דרּבֹוני אחּוהי ְְֲִִִִֵַּבת

איתיכֹוןמט אם ְִִֵַּוכען

עם ּוקׁשֹוט טיבּו ְְִִִָעבדין

חּוֹו לא ואם לי חּוֹו ְִִִִַַָרּבֹוני

אֹו יּמינא על ואתּפני ְְְִִִֵַַָלי

ׂשמאלא: ְַָָעל

ּובתּואלנ לבן ְְֵֵָָָואתיב

נפק יי קדם מן ְְֲֳִַַַָָואמרּו

יכלין אנחנא לית ְְְֲִִֵַָָָָּפתּגמא

טב: אֹו ּביׁש עּמ ְִִַָָָָלמּללא

      
ÈÏ.מה) Ï‡ Ï 'B‚Â Ì È‡ּכי ׁשלל ¬ƒ∆∆¿¿«≈∆ƒƒִַָ

ׁשּתעׂשה לּנערה לחּוׁש אזן ׁשמעּתֹו ְְֲֲֶֶֶַַַַָָֹֹלא
ּׁשּׁשמעה: מה ְְֶַַָָלצד

B‚Â'.מז) ÌN‡Â 'B‚Â d˙‡ Ï‡L‡Âלחׁשׁשת ׁשּנה »∆¿«…»¿»»ƒ¿ֲִַַָָ
קדם החפצים ׁשּנתן יאמרּו ּכי ְֲִִֶֶַַַָָָָֹֹרּמאּותם
לזה לאביה, נֹוגעים והם ּׁשּׁשּמׁשּתֹו מה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָלצד

היֹותּה ׁשּידע אחר אּלא נתן לא ּכי ְֱִִִֶֶַַַַָָָָֹהקּדים
ּבחזקת לּה נתן ליצחק ׁשראּויה ּבתּואל ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָּבת
ּבהם: זכּות לאביה ואין לחתן ּכּלה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּתכׁשיטי

               

    ¦¥«¦§¨¬§¨¤−©´¨¥®
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 ••••רה  י אבה(ב"ר).... ְְְִִִֶַַַַָָָָ

     

  ©¥̧¨¤¹¤§¥¤̧¤
    §¥³¨¨Æ§¨¦½©¦¥−§¦§®̈
   ¦̧§¨½Ÿ¨©¬§¨¦−¨§¦¨«

••••אר  רת יני  הביא י  ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹ
ראי.... ְִֵָ

  ©«Ÿ§´©¦§À²
  §¨«£¨¦¬£¤¦−©¨¦®
   ©¨´©½Ÿ¤©−Ÿ¤©§ª¬¦

©«Ÿ¦«
••••ינה א יה ינת ....קרא ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָ

   ©³Ÿ¤¨¦̧¨Æ§¦½̈¥¥̧
    ©©«£¨¬¦¨²¨¦−´¨®

 ©©−¥¥«
  ••••הר היה הא היה היכ אבת ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ

יתוה א בא ב....•••• נה(כה "יי(ויקרא ְְְֱִִִֵֶַַָָָָָָ
את רנ  י"ב ז הבת תנינ  "תא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻהיה

ייתכ (נז ....(כתובות ••••רא וא י י ְְְְֳִִִִַַַָָָֹ
רה א וא  בר ב יבה ר אי  יְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹי

ה רה נ  .... ְִֵֶֶָֻ

  ©³Ÿ¤£¥¤Æ©§©«£´
   Ÿ¦½©«Ÿ̈−¦§¦´©©§¦®

  ©§¾¦§¥«§−̈©«Ÿ¦«

  ©«Ÿ§−¦§¨´©©«£¨®
 §¦§£−̈¤¦«¨
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היה ויֹותר ,מּמ ׁשּיצאּו רצֹון יהי מּיצחק ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָיצאּו
ּכי והבן יקּום ולא הּדבר יהיה ׁשּלא להם ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹטֹוב

ּבנֹו יהיה ולּו הּטֹוב חלק יׂשנא הרע חלק ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּכל
ִּובּתֹו:
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היה ויֹותר ,מּמ ׁשּיצאּו רצֹון יהי מּיצחק ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָיצאּו
ּכי והבן יקּום ולא הּדבר יהיה ׁשּלא להם ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹטֹוב

ּבנֹו יהיה ולּו הּטֹוב חלק יׂשנא הרע חלק ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּכל
ִּובּתֹו:
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©¤«¤
ראי חי אר אביו••••א לאברה הר להביא הל ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ

רבה)אה ....(בראשית אר אר,••••י תלא רב ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
אמר(כ (לעיל י וב הב ארה אברה מ "וע ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

בי"ר בי  י "הה אמר האר, היה ו ....ר", ְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

   ©¥¥¬¦§¨²¨¬©©¨¤−
    ¦§´¨®¤©¦¨³¥¨Æ©©½§

  §¦¥¬§©¦−¨¦«

ח••••(ב"ר)מ ה, ב)ל תהלי)"י י".... ְְְְִִִַָָֹ

  ©¦¨³¦§¨Æ¤¥¤½¨
   ©¥−¤¤¦§¨®©¦−Ÿ¥©¬

©¨¨«
חיא ותהא••••רא הר תא ארי(ראתה רי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

תרמ••••....(ב"ר)מיו)ותמהה ,לאר מ המיה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָֹ
לאר מ התה ,תואתרכימ הרע,  היה ולא ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ

ארכיי, ,"כ כב)"היא ב ל(שמואל ,יואר ,"מי ו" ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָ
ל ומה ,לאר ל)מה תהלי)א למר יל", לא יל "י ְְִִִֶֶֶַָָָֹֹ

הרע  יי לא ,לאר ....יה ְִִֶֶַַַַַַָָֹ

  ©´Ÿ¤¤¨¤À¤¦«
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••••ברו" "ובר", מ ותל, ל".... ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
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 ל(ב"ר)••••יר ה ,ל  י ל ה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
תת רבה ל וה האר.... ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָ

  ©§¦¤´¨¦§À̈¨¸Ÿ¡¨Æ
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א ר א••••,"האהלה א,"ויביאה רה היא והרי ְֱֱֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹֹ
ר היה מת, רה מ ל ,א רה מת וית ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻלמר
ל ר ו ה מיה ברכה ת, לרב ת מרב לְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

רהאהל, רבה כאת , רבהמתה אחרי....)(בראשית ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
א••••,לא הא ר מת, א ל א מ ל ,אר ר ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

א מת הא ....מתה ְְְִִִֵֵֶַָ

     

  ©Ÿ¤©§¨¨²©¦©¬
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ר••••(ב"ר)אי  ל ,רה וראת הר,  ְְְְִִֵֵֶַָָָָָ
רה מ לא ה א ,ת ורה רת, ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹמיה

מאברה.... ְֵַָָ

        

 (א כה, (רש"י »»
אברהם ּדהּנה לֹומר, ויׁש להגר. ׁשהּכּונה לֹו מּנין לׁשאל, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹיׁש

ּומּובן, הּׁשכינה, ּכנפי ּתחת רּבים אנׁשים להכניס הצליח ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָאבינּו

ּביתֹו אנׁשי על ּגדֹולה הׁשּפעה לֹו ׁשהיּתה וחמר, וקל ׁשּכן ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבמּכל

ׁשהגר הּדבר יּתכן ּכיצד וקׁשה: ּבחּייו). ּתׁשּובה עׂשה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ(ויׁשמעאל

לחזר עליה להׁשּפיע הצליח לא ואברהם אביה ּבית לגּלּולי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹחזרה

ולכן ּבתׁשּובה, חזרה אכן ׁשהיא רׁש"י אֹומר זה על ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבתׁשּובה.

מעׂשיה היּו ּכבר ׁשעכׁשו לרמז ּכדי "קטּורה", הּתֹורה לּה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹקֹוראת

ּכקטרת. ְִִֶָֹנאים
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 רת••••אא ראי (ב"ר)ל רוה  ְְְִִֵֵֶַַַָֻ
ל ירילמ ר הרא, ל ל בלי לי אי לְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָא
ל הרי יית, אי "האל מי  אי אמר וא הְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמ
"מת מ ,רא "אל יוה "אל רא אי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹבת

,"מ א" כמ ,"ליר "כה מ הא ,"אור" מ הא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
"כו....••••יו ואה אה ריתה אהלי לי ה ְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָ

מרא הא וכ ,א אהלי ל)אי א לי(שמואל י "והה ְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֵַַַָ
  מתת "ו "למ  ,"הארל.... ְְְְִֵֶֶֶַָָָָ

מּמתֹוהיסב אתא ְְִִִֵָָָויצחק

ּבמתֹוהינ"י( מּבירא)על ְִִֵֵַָ

עלּה אתחזי קּימא ְְְֲֲִִַַַַָָדמלא

ּדרֹומא: ּבארע יתב ְֲֵַַָָָוהּוא

לצּלאהסג יצחק ְְְִַַָָָּונפק

רמׁשא למפני ְְְְְִֵַַָָבחקלא

והא וחזא עינֹוהי ְְֲִֵַַָָּוזקף

אתן: ְַַָָָגמלּיא

עינהאסד ית רבקה ְְִֵַָָָָָּוזקפת

ואתרכינת יצחק ית ְְְְֲִִִַַַָָוחזת

ּגמלא: ְֵַַָמעל

מןסה לעבּדא ְְֲֶֶַַָָואמרת

ּדמהּל דיכי ְְִִֵֵַַָּגברא

ואמר לקּדמּותנא ְְְֲַַַַָָָָּבחקלא

ּונסיבת רּבֹוני הּוא ְְִִֵַַָעבּדא

ואתּכּסיאת: ְְִִֵַַָעיפא

ליצחקסו עבּדא ְְְְְִִִַָָָואׁשּתעי

עבד: ּדי ּפתּגמּיא ּכל ְֲִִַָָָָָית

למׁשּכנאסז יצחק ְְְְְֲִַַַָָואעלּה

עֹובדהא תּקנין והא ְְֲִַַָָָָָוחזא

ּונסיב אּמּה ׂשרה ְְִֵֵֵָָָּכעֹובדי

לאנּתּו לּה והות רבקה ְְְֲִִֵַַָָית

יצחק ואתנחם ְְְְְִִִֵַָּורחימּה

אּמּה: ּדמיתת ְִִֵַַָּבתר

ּונסיבא אברהם ְְְֵֵַָָואֹוסיף

קטּורה: ּוׁשמּה ְְְִַָָאּתתא

ויתב זמרן ית לּה ְְִִֵֵַָָָוילידת

מדין וית מדן וית ְְְְְִָָָָָָיקׁשן

ׁשּוח: וית יׁשּבק ְְְִַָָָוית

ׁשבאג ית אֹוליד ְְְִָָָָויקׁשן

הוֹו דדן ּובני ּדדן ְְְְֲֵָָָוית

ולׁשכּונין ְְְְִִִַָלמּׁשירין

ְְַָּולנגון:
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  ••••  יי ר יה רי ר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

רה "הר "והיה ברה ה ר דה  ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָָר
י סר ברהו הר י  בר יד רס.... ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
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••••(ב"ר)יב סר   היה  ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ה  י ה י טרה. הי רה ְְְְְִִִִִִַָָָָָָֹֻֻהי
הדריס ריד( דוד(ד יי י....נת  ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָ

ה••••נת סר טה  יר ר( ).ר בר ְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ
 ה    ר רה ד    ְְִֶֶַַַַַַָָָָָָֹה

ה ה רה  ה....  ֵֵֶֶֶָָָָֹ
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נ  נ  נ ••••ת ב  ב  ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

ט  ה ב ....  ְְְֵֶֹ
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 ••••(ב"ר)בה י ה יוה ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָ

ברה רה טבה יבה והי יו י .... ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ
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   ת  ••••י .יב ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

יד) הר(סוטה  ה ר דה סר י   ר ְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָבר
י  בר יר ברה. י ו  ה י ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

דה ב יוי ייטב ר  ויבר רה  יב רְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
בר ה ר.... ְֵָ
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תת ת••••ה ר ה ד ....סדר ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
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ועפרד עיפה מדין ְְִֵֵֵֶָָָּובני

ואלּדעה ואבידע ְְֲֲִֶַַָָָוחנֹו

קטּורה: ּבני אּלין ְְִֵֵָָּכל

ּכלה ית אברהם ְִַַָָָָויהב

ליצחק: ְְִִֵָּדילּה

ּדיו לחינתא ְְְִִֵֵָָולבני

אברהם יהב ְְְְַַַָָָָלאברהם

יצחק מעל וׁשּלחּנּון ְְְְִִֵַַַָָמּתנן

קּים ּדהּוא ּבעֹוד ְְְֵַָּברּה

מדינחא: לארע ְֲִִַַָָָקידּומא

חּייז ׁשני יֹומי ְְִֵֵֵֵַואּלין

מאה ּדחיא ְְֲַַָָָָאברהם

ׁשנין: וחמׁש ְְְְִִֵַָוׁשבעין

אברהםח ּומית ְְְְִִִַָָואתנגיד

ּוׂשבע סיב טבא ְְִֵַָָּבסיבּו

לעּמּה: ואתּכניׁש ְְְְִִִֵַיֹומין

יצחקט יתּה ְְִֵַָָּוקברּו

ּבמערת ּבנֹוהי ְְְְִִִֵַָָויׁשמעאל

ּבר עפרֹון ּבחקל ְְֲֶֶַַַָָּכפלּתא

אּפי על ּדי חּתאה ִִֵַַַָָֹצחר

ְֵַממרא:

מןי אברהם זבן ּדי ְְְִִַַַָָָחקלא

אתקבר ּתּמן חּתאה ְְְִִֵַַָָָּבני

אּתתּה: וׂשרה ְְְִֵַָָָָאברהם

ּדמיתיא ּבתר ְֲִַַָָוהוה

יצחק ית יי ּובר ְְְִֵַָָָָָָאברהם

ּבירא עם יצחק ויתב ְְִִִֵֵֵָָּברּה

אתחזי קּימא ְְְֲִֵַַַָָדמלא

ֲַעלּה:

יׁשמעאליב ּתּולדת ְְְִִֵֵַָואּלין

הגר ילידת ּדי אברהם ְְִֵַַַָָָָּבר

דׂשרה אמתא ְְְִֵַָָָָמצרתא

ְְַָָלאברהם:

ּבנייג ׁשמהן ְְְִֵֵָָואּלין

ּבׁשמהתהֹון ְְְִִֵַָָיׁשמעאל

ּבּוכרא ְְְְַָלתּולדתהֹון

וקדר נביֹות ְְְְִֵֵָָָדיׁשמעאל

ּומבׂשם: ְְְְִֵַָואדּבאל

ּומּׂשא:יד ודּומה ְְִַָָָּומׁשמע

נפיׁשטו יטּור ותימא ְְֲִֵַָָחדד

ְֵָָוקדמה:

יׁשמעאלטז ּבני אּנּון ְְִִִֵֵֵָאּלין

ׁשמהתהֹון ְְְִֵַָואּלין

ּובכרּכיהֹון ְְְִֵֵַַּבפצחיהֹון

רברבין עסר ְְְֲִֵַַּתרין

ְֵֻלאּמיהֹון:

      

ו)  לא ּוליׁשמעאל ¿ƒ¿≈«ƒ«¿ƒ¿ְְִֵָֹ
ּוׁשלחֹו מּתנֹות לֹו ׁשּנתן הּכתּוב ְֶַַַַָָָָָאמר
ּכי ה') ט"ז (לעיל ּׁשּכתבנּו מה לפי ְְְִִִֵֶַַָּכי
מׁשּלח ליצחק ּבֹו יׁש קנּיה מׁשּפט ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֻיׁשמעאל

מׁשּפט אים לאל יֹום ויׁש הּוא. ְְְְִֵֵֵַָֹועֹומד
לקֹוניו: נקנה ויּכיר ְְְֲִִֶֶַַָיעׂשה

ז)      לֹומר ּדקּדק ¿≈∆¿≈¿≈«≈«¿»»¬∆»ְִֵַ
ּכי ׁשאמרּו פס"ג) (ב"ר ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְִִִֵֶֶַָָחי

ה' עׂשו עׂשה ׁשּבֹו יֹום קדם ׁשנים ה' לֹו ְִֵֶֶָָָָָֹחסרּו
אמר ולזה ׁשניםעברֹות, לא ּפרּוׁש חי אׁשר ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹ

ּׁשחי: מה הם אּלה אּלא היּו יֹותר ּכי לֹו ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּקצבּו
ׂשרה חּיי ּפרׁשת ֲֵַַַָָָָָחסלת
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  ••••  יי ר יה רי ר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

רה "הר "והיה ברה ה ר דה  ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָָר
י סר ברהו הר י  בר יד רס.... ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
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••••(ב"ר)יב סר   היה  ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ה  י ה י טרה. הי רה ְְְְְִִִִִִַָָָָָָֹֻֻהי
הדריס ריד( דוד(ד יי י....נת  ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָ

ה••••נת סר טה  יר ר( ).ר בר ְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ
 ה    ר רה ד    ְְִֶֶַַַַַַָָָָָָֹה

ה ה רה  ה....  ֵֵֶֶֶָָָָֹ
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יד) הר(סוטה  ה ר דה סר י   ר ְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָבר
י  בר יר ברה. י ו  ה י ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

דה ב יוי ייטב ר  ויבר רה  יב רְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
בר ה ר.... ְֵָ
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ועפרד עיפה מדין ְְִֵֵֵֶָָָּובני

ואלּדעה ואבידע ְְֲֲִֶַַָָָוחנֹו

קטּורה: ּבני אּלין ְְִֵֵָָּכל

ּכלה ית אברהם ְִַַָָָָויהב

ליצחק: ְְִִֵָּדילּה

ּדיו לחינתא ְְְִִֵֵָָולבני

אברהם יהב ְְְְַַַָָָָלאברהם

יצחק מעל וׁשּלחּנּון ְְְְִִֵַַַָָמּתנן

קּים ּדהּוא ּבעֹוד ְְְֵַָּברּה

מדינחא: לארע ְֲִִַַָָָקידּומא

חּייז ׁשני יֹומי ְְִֵֵֵֵַואּלין

מאה ּדחיא ְְֲַַָָָָאברהם

ׁשנין: וחמׁש ְְְְִִֵַָוׁשבעין

אברהםח ּומית ְְְְִִִַָָואתנגיד

ּוׂשבע סיב טבא ְְִֵַָָּבסיבּו

לעּמּה: ואתּכניׁש ְְְְִִִֵַיֹומין

יצחקט יתּה ְְִֵַָָּוקברּו

ּבמערת ּבנֹוהי ְְְְִִִֵַָָויׁשמעאל

ּבר עפרֹון ּבחקל ְְֲֶֶַַַָָּכפלּתא

אּפי על ּדי חּתאה ִִֵַַַָָֹצחר

ְֵַממרא:

מןי אברהם זבן ּדי ְְְִִַַַָָָחקלא

אתקבר ּתּמן חּתאה ְְְִִֵַַָָָּבני

אּתתּה: וׂשרה ְְְִֵַָָָָאברהם

ּדמיתיא ּבתר ְֲִַַָָוהוה

יצחק ית יי ּובר ְְְִֵַָָָָָָאברהם

ּבירא עם יצחק ויתב ְְִִִֵֵֵָָּברּה

אתחזי קּימא ְְְֲִֵַַַָָדמלא

ֲַעלּה:

יׁשמעאליב ּתּולדת ְְְִִֵֵַָואּלין

הגר ילידת ּדי אברהם ְְִֵַַַָָָָּבר

דׂשרה אמתא ְְְִֵַָָָָמצרתא

ְְַָָלאברהם:

ּבנייג ׁשמהן ְְְִֵֵָָואּלין

ּבׁשמהתהֹון ְְְִִֵַָָיׁשמעאל

ּבּוכרא ְְְְַָלתּולדתהֹון

וקדר נביֹות ְְְְִֵֵָָָדיׁשמעאל

ּומבׂשם: ְְְְִֵַָואדּבאל

ּומּׂשא:יד ודּומה ְְִַָָָּומׁשמע

נפיׁשטו יטּור ותימא ְְֲִֵַָָחדד

ְֵָָוקדמה:

יׁשמעאלטז ּבני אּנּון ְְִִִֵֵֵָאּלין

ׁשמהתהֹון ְְְִֵַָואּלין

ּובכרּכיהֹון ְְְִֵֵַַּבפצחיהֹון

רברבין עסר ְְְֲִֵַַּתרין

ְֵֻלאּמיהֹון:

      

ו)  לא ּוליׁשמעאל ¿ƒ¿≈«ƒ«¿ƒ¿ְְִֵָֹ
ּוׁשלחֹו מּתנֹות לֹו ׁשּנתן הּכתּוב ְֶַַַַָָָָָאמר
ּכי ה') ט"ז (לעיל ּׁשּכתבנּו מה לפי ְְְִִִֵֶַַָּכי
מׁשּלח ליצחק ּבֹו יׁש קנּיה מׁשּפט ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֻיׁשמעאל

מׁשּפט אים לאל יֹום ויׁש הּוא. ְְְְִֵֵֵַָֹועֹומד
לקֹוניו: נקנה ויּכיר ְְְֲִִֶֶַַָיעׂשה

ז)      לֹומר ּדקּדק ¿≈∆¿≈¿≈«≈«¿»»¬∆»ְִֵַ
ּכי ׁשאמרּו פס"ג) (ב"ר ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְִִִֵֶֶַָָחי

ה' עׂשו עׂשה ׁשּבֹו יֹום קדם ׁשנים ה' לֹו ְִֵֶֶָָָָָֹחסרּו
אמר ולזה ׁשניםעברֹות, לא ּפרּוׁש חי אׁשר ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹ

ּׁשחי: מה הם אּלה אּלא היּו יֹותר ּכי לֹו ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּקצבּו
ׂשרה חּיי ּפרׁשת ֲֵַַַָָָָָחסלת



נו               
••••חיהפ תר הח לה אי יר ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

 תיחה ל חיפ ה(ח תהלי)ר ח.... ְְְְְְְִִִֵֶַָָֻ

   §¥À¤§¥Æ©¥´¦§¨¥½
    §©¬¨¨²§¦¬¨−̈

    §¤´©¨¦®©¦§©´©½̈¨©¥−̈¤
¤©¨«

 ל  נ ••••הל אא ר חא רי אר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
י ל תי ה ליחס י אלי ל תי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ה י ר ית י  ל יאל ל תיְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
יא י ר הרי ל אל א  יא רְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
פר   יאל אל  ל רא אלי ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹת

ראת ה ס)תל רת ס יאה לא••••(....רי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹ
אא יה ....ייארה ְְְֱִִִֶֶַָָָ
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נפל•••• (ז פטיש)פלי  י ל ל י ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
רא הא לה פילה ל אר הא א (טז (לעיל ְְְִֵֵֵֶַָָָָ

ת י רהא ת א  י אחיל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלי
פל רהשרהא חיי פרשת חסלת ְַָָָָ

סימן יהויד"ע פסוקים, ק"ה פפפ

חּיייז ׁשני ְְִֵֵֵַואּלין

ּותלתין מאה ְְְִִֵָָָיׁשמעאל

ּומית ואתנגיד ׁשנין ְְְְְִִִִַּוׁשבע

לעּמּה: ְְְְִִֵַואתּכניׁש

חגראיח עד מחוילה ְְֲִֵַַָָּוׁשרֹו

מטי מצרים אּפי על ְִִִֵֵַַַָּדי

אחֹוהי כל אּפי על ְֲִֵַַָָלאתּור

פ פ פ ְָׁשרא:

      

אגרות קודש

 ב"ה,  י' מ"ח, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מד' מ"ח, פ"נ אודות מרת... תחי', הנה יבדקו את המזוזות בדירתה שיהיו כולן 

כשרות כדין, וקודם השינה תאמר על כל פנים פרשה ראשונה דקריאת שמע, ובבקר כימות החול תפריש 

איזה פרנק לצדקה, ותסיח דעתה לגמרי ממחשבות בטלות אודות שדים ר"ל וכיו"ב, וכבר אמרו הנה לא 

ינום ולא יישן שומר ישראל, ונאמר באברתו יסך לך כו' לא תירא מפחד לילה כו' יקראני ואענהו וגו'.

כן אזכיר את... שי' לפרנסה, וכמו שכותב, ויה"ר שהוא הכותב אודותו מצדו יוסיף בלימוד התורה 

ביראת שמים ובקוים המצות בהידור ויזכה לבשר טוב בכל האמור לעיל.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
מזכיר



נז

לשבוע פרשת חיי שרה תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ט"ז מרחשון
מפרק עט

עד סוף פרק פב  

יום רביעי - י"ט מרחשון
מפרק צ

עד סוף פרק צו 

יום שני - י"ז מרחשון
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום חמישי - כ' מרחשון
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום שלישי - י"ח מרחשון
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום שישי - כ"א מרחשון
מפרק קד

עד סוף פרק קה

שבת קודש - כ"ב מרחשון
מפרק קו עד סוף פרק קז

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ב"ה א' ט"ו סיון, תרפ"ח, ריגא

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
שבבתי-הכנסת אחר תפילת שחרית בכל מנין מתפללים יאמרו שיעורי תהלים 
בתקפה  )כמו שנחלק לימי החדש(, ולאמר אחר זה קדיש כנהוג. ובקשתי זאת 
עומדת, לזכות הרבים, )וראוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, כי איננו ענין פרטי 
של מפלגת החסידים יחיו בפרט(, ובגלל זאת יתברכו ממקור הברכות בכל מילי 

דמיטב מנפש ועד בשר ...



נח             

מרחשון ט"ז ראשון יום
אגרתכז          

       
      

       
        

  
  

 
  

   
  
  

   
   

  
 

  
  
   

  
    

   
   

  
   

  
          

          
           
         

      
       

        
        

      

         
        

         
       

   
 

  
  
  

  
  

   
  
   

   
   
  
  
  
  

  
   

  
  

   
       

        
         

         
        

          
       
       

     

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

 
  
      
      
       
       
        
       
      
       
        
     
      
      
        
     
       
       

     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

.34:‡"ËÈÏ˘ "Â‡ ˜"Î ‰הוא ורב תלמיד המקשר רבו".˘ÏÎ"כי ודעת ושכל בתורת שמתבונן ‡35"Â.התלמיד ˜"Î ‰
:‡"ËÈÏ˘יחוד כשמאיר - מאצי')˘Èˆ‡'"לתרץ למטה (שזהו אלי' מגילוי יותר לכאורה ה"ז - שלו) "מע"ט" למעשה (ועד למטה באדם

המדובר (שהרי שבאצי' נשמתו שרש מגילוי תשובהÂÁÈואפילו "הרהורי רק לא וצ"ל היחוד) ממקום מלמע' נמשך יחוד שכל שבאצי'
כ"א ‡ומע"ט", ‡מענטשÈÏ- (שבמקומה השמש דוגמת והביאור !ÌÂÈ- (-שבמקומם לכוכבים המאיר (‰ÏÈÏ(השמש כשמאיר גם

) מרע"ה .. והכוכבים) השמש (בין ה)ארץ ל(ובהפסק ומוסיף‡ˆÈ'מתחת כו'. (""Ï"'ראי שמזה -ÏÎÏ- ודרא דרא בכל ומוסיף תלמידיו.
באגה"ק". כבנדו"ד - הדור חכמי של בגו"נ ודור... דור בכל מ"ב: ר"פ ˘ËÈÏ"‡:36.ראה "Â‡ ˜"Î ‰:"אפשר בדרך ותיקונים ב"הערות

מצאתי רקÏÎלע"ע מצאתי א) קלח, ת"ע א. קד, א. קיב, (תס"ט ובתיקונים ב. רטז, שם וראה א. רעג, בזח"ג ואוליÏÁ˜הענין - מהמבואר
'בתיקונים'". פמ"ד בתניא ממש"כ לו ונשתרבב באגה"ק, הוא המעתיק טעות

             

מרחשון י"ז שני יום
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.1   ."'הס בתחלת הנדפסת - נ"ע" ... שי' הרבנים "הסכמת ו.2."ראה יא, איוב - הכתוב ל' חז"ל3.ע"ד ל' ע"ד
ב. כח, ברכות -.4   ."תקס"ו א.5."בשנת חוקת.6.כח, ר"פ פרש"י גם וראה פרה. מה עה"פ7.ד"ה פרש"י

א. סח, מיומא ג. יט, א.8.חוקת יא, חולין ב. כג, זרה מעבודה ט. שם, עה"פ 9.פרש"י   "רבה "מודעה "ראה
זו)". שנה שקודם בהדפוסים משא"כ - תר"ס (משנת הספר 10.שבראש   ר"פ לקו"ת בארוכה ראה לקמן "בהבא

ב.11.חוקת". סד, ויקרא.12.ח"א פרשת להאריז"ל תורה ובכ"מ.13.לקוטי י. כה, תרומה בחיי



נט              

מרחשון י"ז שני יום
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.1   ."'הס בתחלת הנדפסת - נ"ע" ... שי' הרבנים "הסכמת ו.2."ראה יא, איוב - הכתוב ל' חז"ל3.ע"ד ל' ע"ד
ב. כח, ברכות -.4   ."תקס"ו א.5."בשנת חוקת.6.כח, ר"פ פרש"י גם וראה פרה. מה עה"פ7.ד"ה פרש"י

א. סח, מיומא ג. יט, א.8.חוקת יא, חולין ב. כג, זרה מעבודה ט. שם, עה"פ 9.פרש"י   "רבה "מודעה "ראה
זו)". שנה שקודם בהדפוסים משא"כ - תר"ס (משנת הספר 10.שבראש   ר"פ לקו"ת בארוכה ראה לקמן "בהבא

ב.11.חוקת". סד, ויקרא.12.ח"א פרשת להאריז"ל תורה ובכ"מ.13.לקוטי י. כה, תרומה בחיי



ס             

מרחשון י"ח שלישי יום
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.14   ."(ב (סא, אליך ויקחו כו' תוספת סד"ה ובפרט שם חוקת פ' לקו"ת ועיין כאן. מפרש ו'.15."כן פרק 16.פרה

ז. יא, יג.17.בהעלותך טז, ו.18.בשלח ב, ב.19.בראשית קכח, זח"ג 20.ראה   להר"י) לתניא ביאורים בלקוטי
זח"ב וראה - פ"ב. ודבש חלב ענין להבין ד"ה בהוספות ובבואה. ד"ה מג"א שם האדם. הן ה"א ויאמר ד"ה בראשית פ' תו"א "ראה קארף): שי'

בזה". הסתירות ישוב - ועוד בע"מ עבודת איסור להצ"צ סהמ"צ פ"ב. ח"א ש"ה מבו"ש פ"ה. שי"ח ע"ח ב. ובכ"מ.21.רנד, פ"ו. שט"ז 22.ע"ח

ז. לד, כבפנים.23.תשא שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל רצון". עת ג"כ והוא רצון אותיות ונוצר תיקון "והוא לפנינו: בתניא

             

מרחשון י"ט רביעי יום
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יז.24. קג, תהלים - הכתוב ל' יב.25.ע"פ עד, תהלים - הכתוב ל' ד.1.ע"ד ט.2.יב, ט, ב.3.קהלת ל, קידושין ב.4.ראה פרק5.כח,
י"ג. משנה א'



סי              

מרחשון י"ט רביעי יום
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יז.24. קג, תהלים - הכתוב ל' יב.25.ע"פ עד, תהלים - הכתוב ל' ד.1.ע"ד ט.2.יב, ט, ב.3.קהלת ל, קידושין ב.4.ראה פרק5.כח,
י"ג. משנה א'
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א.6. א.7.עג, סק"ב.8.קלז, סרמ"ו יו"ד ט"ז ב.9.ראה ח.10.צט, א, 11Ë.יהושע „  Ú'ש פ"ד. הגלגולים "ס'
ב (רסד, בתחלתו תושב"כ של"ה ועייג"כ משם. קשה לא ולכן קיצר פ"ה) שמ"ט (ובע"ח המצות ש' ובהקדמת טז. יא, הקדמה הגלגולים

12Ë.ואילך)". „  Ú,"שיקיים" באגה"ק (א) שינויים: כמה עם הענין הועתק ס"ד פ"א לאדה"ז ת"ת שבהל' "להעיר,
) "שמקיים"* ובשו"ע ÚÙ „באופן כשהכל אפילו מספיק וראה„ואין אונס. מחמת קיים כשלא - נפק"מ וי"ל יקיים.

(מצות) מוסיף באגה"ק (ב) שם). תוס'של"ה שזהו וי"ל .ÌÚËועוד בשו"ע. כ"כ נוגע ואינו כיוןÚההכרח, כאן להוסיף מוכרח -
וז"מ אח"כ תוס'„שמבאר (ראה זו אף זו לא הכלל ע"פ כתב דבשניהם הטעם י"ל ואולי ומחשבה". דבור "במעשה הסדר בשו"ע (ג) כו'.

דאורייתא) (נשמתא ובאגה"ק מתגלגל, ג"כ כו' דבור בשביל - מעשה כשיש דאפילו קמ"ל למעשה בנוגע דעיקרו בשו"ע ולכן יבמות). ריש
- שם בשו"ע (ד) וכו'. דבור בשביל מתגלגל מח' כשיש דאפילו ע"דÒÙ"„קמ"ל הלכותיהן, לימוד הוא ומח' "ודיבור הביאור מוסיף -

שם כתב - כאן "אדם" שבמקום הטעם עד"ז ואולי כו'". כאילו בת"ת העוסק שכל וגו' החטאת תורת זאת ע"פ חכמים קי) (מנחות שאמרו
13Ë.'נפש'". „  Úהתלויות מצות ד'לבד והענין הפיסקא כל אין - ברור יותר הפס"ד צ"ל שכנ"ל - שבשו"ע "צ"ע

כו"". 14Ë.במלך „  Úהמלך מצות לבד מצות התרי"ג כל לקיים צריך מישראל שכ"א הלשון: ג נג, בתו"א "אבל
בבחי' או בגלגול להיות וצריך לקיים כ"א מחויב המצות וכל ישראל כל מוציא הוא ואפי'Úשהמלך א): (סט, יוהכ"פ בלקו"ת ועד"ז .

ע"י וכה"ג כהנים גלגול".Úמצות 15Ë.או „  Úחסידים במשנת (וכ"ה כה"ג. הזכיר ולא - שם) בתו"א "(וכ"ה
ביחד כולל פ"ד הגלגולים בס' אבל וכה"ג". כהנים מצות ואפי' לקיים... אדם כל "צריך מפורש שם ובלקו"ת רפ"ב). הנשמות חיוב מסכת

וכיו"ב". לדיינים למלכים... ללווים... לכהן, ועפ"ז"מצות... שם. הגלגולים בס' שכתב עיבור הוא כאן דבאגה"ק כולם" כללות ד"הוא י"ל ואולי
כולם". כללות הוא כי אדה"ז כותב - שם שבמ"ח חשיבותו" "מפני דבמקום יומתק

לבוב, בדפוסי: וכ"ה "שתקיים". תקנ"ד) (שקלאוו ראשון בדפוס אבל (ואילך). תרס"ה ווילנא תרנ"ה. ווארשא תרט"ז. תר"ח, זיטומיר בדפ' כ"ה (*
תר"כ. טשערנאוויץ תר"י; לבוב תר"ט; טשערנאוויץ ת"ר; ווארשא תקפ"ח; קאפוסט, תקע"ד; קאפוסט, תקנ"ט;
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ב.24. קכג, זח"א ל.25.ראה לא, כג.26.ויצא טו, שרה שם.27.חיי 28‡.לזהר ‡ Î וי"ל קמ"ל? מאי "לכאורה
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ב.42. נד, עירובין וראה סי"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הלכות
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ב.42. נד, עירובין וראה סי"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הלכות
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ב.42. נד, עירובין וראה סי"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הלכות

              

         
        

          
           

          
         

         
        
         

        
         

          
          
         

      
        

          
         

         
          

          
         

  
         

         
          

       
         

         
         

         
         

       
         

          
         

         
         

         
          

       
      

          
      

          
         
         
          

   
          

          
       

       
         
         

     
        

          
          

   

























































































































המשך ביאור למס' הוריות ליום שבת קודש עמ' ב



היום יום . . . סח

ה'תש"ד טז חשוןיום ראשון

חומש: ח"ש, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: כח. למה . . . מטה מנוגה.

המחשבה היא לבוש ומשרת השכל והמדות. בשעה אשר אין לה שירות בשכל או במדות, גם אז 
פועלת פעולתה לחשוב ולהרהר, אבל פעולתה לא לבד שאינה תוכנית, אלא היא גם פרועה לשמצה 
. . . ומבואר כי סיבת המחשבות זרות או רעות הוא די ּפוסטקייט פון קָאּפ, דכאשר השכל עסוק אז 

יש להמחשבה מה לשרת ואין מקום למחשבות של שטות והבל שאין בהם ממש.

ם ָאז ּפֹוֶעֶלת  ּדֹות, ּגַ ּמִ ֶכל אֹו ּבַ ּשֵׂ רּות ּבַ ר ֵאין ָלּה ׁשֵ ָעה ֲאׁשֶ ׁשָ ּדֹות. ּבְ ֶכל ְוַהּמִ ֵרת ַהּשֵׂ ָבה ִהיא ְלבּוׁש ּוְמׁשָ ֲחׁשָ ַהּמַ
י  ְמָצה... ּוְמֹבָאר ּכִ רּוָעה ְלׁשִ ם ּפְ א ִהיא ּגַ ְכִנית, ֶאּלָ ֵאיָנּה ּתָ ָתּה ֹלא ְלַבד ׁשֶ ֻעּלָ ָתּה ַלֲחׁשֹב ּוְלַהְרֵהר, ֲאָבל ּפְ ֻעּלָ ּפְ
ֵרת  ׁשָ ָבה ַמה ּלְ ֲחׁשָ ֶכל ָעסּוק ָאז ֵיׁש ְלַהּמַ ר ַהּשֵׂ ַכֲאׁשֶ ל ָהֹראׁש, ּדְ בֹות ָזרֹות אֹו ָרעֹות הּוא ָהֵריָקנּות ׁשֶ ֲחׁשָ ת ַהּמַ ִסּבַ

ׁש. ֶהם ַמּמָ ֵאין ּבָ טּות ְוֶהֶבל ׁשֶ ל ׁשְ בֹות ׁשֶ ְוֵאין ָמקֹום ְלַמֲחׁשָ

ה'תש"דיז חשוןיום שני

חומש: חיי שרה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: והנה מודעת . . . חטאת וכו'.

מ'דארף היטען דעם זמן, מ'דארף מקבל זיין עולה של תורה. יעדער זמן, יעדער טָאג ווָאס גייט 
אוועק, איז דאס ניט נָאר א טָאג נָאר א ענין אין לעבען, די טעג גייען כמאמר )ירושלמי ברכות 
פ"א ה"א( יום נכנס ויום יוצא שבת נכנס כו' חדש כו' שנה כו'. דער טַאטע הָאט געזָאגט בשם רבינו 

הזקן: אזומערדיגער טָאג און אווינטערדיגע נַאכט איז א יאהר.

א  חֹוֵלף, ֲהֵרי ֶזה ֹלא ַרק יֹום, ֶאּלָ ל יֹום ׁשֶ ל ְזַמן, ּכָ ל ּתֹוָרה. ּכָ ּה ׁשֶ ל ֻעּלָ ַמן, ָצִריְך ְלַקּבֵ ֹמר ַעל ַהּזְ ָצִריְך ִלׁשְ
ת ִנְכָנס  ּבָ ֶרק א' ֲהָלָכה א'( "יֹום ִנְכָנס ְויֹום יֹוֵצא ׁשַ ָרכֹות ּפֶ ְלִמי ּבְ ַמֲאָמר )ְירּוׁשַ ִמים חֹוְלִפים ּכְ ים. ַהּיָ ַחּיִ ִעְנָין ּבַ

ָנה. י – זֹוִהי ׁשָ ֵקן: יֹום ֵקיִצי ְוַלְיָלה ָחְרּפִ נּו ַהּזָ ם ַרּבֵ ׁשֵ "ּב[ ָאַמר ּבְ א ]ַאְדמֹו"ר ָהַרׁשַ ָנה כּו'". ַאּבָ כּו' ֹחֶדׁש כּו' ׁשָ

ה'תש"דיח חשוןיום שלישי

חומש: חיי שרה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: כט. אשת . . . קמט ורכ"ט.

פּוס.  ָעה", ֵיׁש ָטעּות ַהּדְ ָאְמרּו ַרַז"ל ָיָפה ׁשָ ְתִחיל "ְלָהִבין ַמה ּשֶׁ ּבּור ַהּמַ ָרה סֹוף ּדִ י ׂשָ ת ַחּיֵ ָרׁשַ "תֹוָרה אֹור" ּפָ ּבְ
ֵפרּוׁש  ן ּבְ ֵאר ְלַקּמָ ְתּבָ ּיִ ן ַמה ּשֶׁ ִחיַנת ִאיָסר, ְוַעּיֵ ו... ַהְינּו ּבְ ּטּול )ֲאָבל ַעְכׁשָ ְבִחיַנת ּבִ ְוָכְך ָצִריְך ִלְהיֹות: "ְוִיְהֶיה ּבִ

ָנה". ּוָ ְכִלית ַהּכַ ל ָעְלִמין, ֲאָבל ּתַ ִחיַנת ֵחֶפץ, ּוְכִתיב הֹודֹו... ּתֹוְך ּכָ הּוא ּבְ ֶפן( ׁשֶ ֹאְסִרי ַלּגֶ



סט היום יום . . . 

ה'תש"דיט חשוןיום רביעי

חומש: חיי שרה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: והנה אור . . . 298 חד.

מענה רבינו הזקן ליחידות: חסידות איז  שמע ישראל, שמע ר"ת שאו מרום עיניכם, ואומר מרום 
ולא שמים, מרום איז העכער און העכער, להגיע למעלה מן השכל. וזה גופא להבינו בשכל, וכמו 

שאומר וראו מי ברא אלה.

אּו ָמרֹום ֵעיֵניֶכם", ְואֹוֵמר  בֹות "ׂשְ י ּתֵ ַמע" ָראׁשֵ ָרֵאל", "ׁשְ ַמע ִיׂשְ ֵקן ִליִחידּות: ֲחִסידּות ִהיא "ׁשְ נּו ַהּזָ ַמֲעֶנה ַרּבֵ
ֶכל, ּוְכמֹו  ּשֵׂ ֶכל. ְוֶזה ּגּוָפא ַלֲהִבינֹו ּבַ יַע ְלַמְעָלה ִמן ַהּשֵׂ , ְלַהּגִ ֹבּהַ ֹבּהַ ְויֹוֵתר ּגָ ַמִים', 'ָמרֹום' הּוא ּגָ 'ָמרֹום' ְוֹלא 'ׁשָ

ה". אֹוֵמר "ּוְראּו ִמי ָבָרא ֵאּלֶ ׁשֶ

ה'תש"דכ חשוןיום חמישי

חומש: חיי שרה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: והנה רצון . . . קן האדם.

יום הולדת את אדמו"ר מהורש"ב נ"ע - שנת כתר"א - כלשון הצ"צ. נקרא ע"ש אדמו"ר האמצעי 
וחצי שם אביו של הצ"צ.

בכל שנה ביום הולדתו הי' אאמו"ר אומר דא"ח, אלא שהי' בחשאי, מלבד כשאירע בש"ק. ביום 
ההולדת האחרון בעלמא דין  אמר מאמר נתת ליראך נס להתנוסס מפני קושט סלה. כשסיים אמר 
לי: ביום הולדת צריך לומר חסידות. יתן השי"ת לך מתנה שתאמר חסידות ביום הולדת שלך, אלא 

שיהי' בחסד וברחמים. - הָאט עס געדויערט זיבען יָאהר.

ם  ַמח ֶצֶדק". ִנְקָרא ַעל ׁשֵ ְלׁשֹון ַה"ּצֶ ּכִ ְתָר"א –  ּכִ ַנת  ָמתֹו ֵעֶדן – ׁשְ "ּב ִנׁשְ ֶדת ֶאת ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרׁשַ יֹום ֻהּלֶ
ַמח ֶצֶדק". ל ַה"ּצֶ ם ָאִביו ׁשֶ ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ַוֲחִצי ׁשֵ

א  ים, ֲחִסידּות[, ֶאּלָ ְבֵרי ֱאֹלִקים ַחּיִ "ּב[ אֹוֵמר דַא"ח ]= ּדִ י ]ָהַרׁשַ ְדּתֹו ָהָיה ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ יֹום ֻהּלַ ָנה ּבְ ָכל ׁשָ ּבְ
ה[ ָאַמר ַמֲאָמר "ָנַתּתָ  עֹוָלם ַהּזֶ ין ]=ּבָ ָעְלָמא ּדֵ ֶדת ָהַאֲחרֹון ּבְ יֹום ַהֻהּלֶ ת ֹקֶדׁש. ּבְ ּבַ ׁשַ ֵאַרע ּבְ ׁשֶ ַבד ּכְ אי, ִמּלְ ֲחׁשָ ָהָיה ּבַ ׁשֶ
ֵרְך  ן ה' ִיְתּבָ ֶדת ָצִריְך לֹוַמר ֲחִסידּות. ִיּתֵ יֹום ֻהּלֶ ם ָאַמר ִלי: ּבְ ּיֵ ּסִ ׁשֶ ט ֶסָלה". ּכְ ֵני ֹקׁשֶ ס ְלִהְתנֹוֵסס ִמּפְ יֵרֶאיָך ּנֵ ּלִ
ַנת  ִנים ]ַעד ׁשְ ַבע ׁשָ ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. – ֶזה ָאַרְך ׁשֶ ְהֶיה ּבְ ּיִ א ׁשֶ ָך, ֶאּלָ ּלְ ֶדת ׁשֶ יֹום ֻהּלֶ ּתֹאַמר ֲחִסידּות ּבְ ָנה ׁשֶ ְלָך ַמּתָ

ה[. ֻאּלָ ֲאָסר ְוַהּגְ ַנת ַהּמַ תרפ"ז – ׁשְ

ה'תש"ד כא חשוןיום ששי

חומש: חיי שרה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: וז"ש . . . 300 באריכות ע"ש.

ַמִים  ִיְרַאת ׁשָ ְצֹות ּבְ ֹפַעל ַהּמִ ֲעבֹוָדה ּבְ ֵניֶהם ַיַחד ּבַ ב, ּוׁשְ ת ַהּלֵ ׁשַ ַהְרּגָ ַגת ַהּמַֹח ּבְ ִביָאה ַהּשָׂ ה ִהיא ַהּמְ ִפּלָ ֲעבֹוַדת ַהּתְ
ְוִקְנַין ִמּדֹות טֹובֹות.



היום יום . . . ע

ה'תש"דכב חשוןשבת

חומש: חיי שרה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה מודעת . . . ב"ה כנ"ל.

ְלֵהי ַקִיץ תקכ"ד ַעד  ַעם ָהִראׁשֹוָנה – ׁשִ ּפַ ם ּבַ ְהיֹותֹו ׁשָ ֵקן ּבִ נּו ַהּזָ ַמע ַרּבֵ ּשָׁ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש ׁשֶ ּגִ ַאַחת ִמּתֹורֹות ַהּמַ
ַסח תקכ"ה: ַאֲחֵרי ַחג ַהּפֶ

ֱאָצִלים ַהּיֹוֵתר  ם ִמּנֶ ר ּגַ הּוא ֶנֱעָלם ְוִנְסּתָ ָאֹנִכי, ׁשֶ ָראִתי". "ָאֹנִכי" ִמי ׁשֶ יִתי ֶאֶרץ, ְוָאָדם ָעֶליָה ּבָ "ָאֹנִכי ָעׂשִ
ים  ָרִפים ַחּיֹות ְואֹוַפּנִ ְבָרִאים, ׂשְ ֱאָצִלים ְוִלְבֹרא ַהּנִ ה ִצְמצּוִמים ְלַהֲאִציל ַהּנֶ ַכּמָ ֵרְך ּבְ יׁש ַעְצמּותֹו ִיְתּבָ ֶעְליֹוִנים, ִהְלּבִ
ִמית. "ְוָאָדם ָעֶליָה  ׁשְ זּו ַהּגַ יִתי ֶאֶרץ" ַהּלֵ עּור, "ָעׂשִ ר, ּוְבִצְמצּוִמים ַעד ֵאין ׁשִ ַמְלָאִכים ְועֹוָלמֹות ַעד ֵאין ִמְסּפָ
תּוב[  ּכָ ְכִלית ָהָאָדם, ְוִכְדִאיָתא ]ּוְכִפי ׁשֶ ְרָי"ג הּוא ּתַ א ּתַ ִגיַמְטִרּיָ ְכִלית ַהִהְתַהּוּות, ּוָבָראִתי ּבְ ָראִתי", ָהָאָדם הּוא ּתַ ּבָ
ל עֹוָלם, ִמיֵמי ֱהיֹות ַאְבָרם  רּוְך הּוא, ִרּבֹונֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ת ַהֶחֶסד ִלְפֵני ַהּקָ ִהיר, "ָאְמָרה ִמּדַ ם ֵסֶפר ַהּבָ ׁשֵ ס ּבְ ְרּדֵ ּפַ ּבַ
ָמה  הּוא ְנׁשָ י ַאְבָרָהם ׁשֶ ְמקֹוִמי". ּכִ ׁש ּבִ ּמֵ ֲהֵרי ַאְבָרם עֹוֵמד ּוְמׁשַ י, ׁשֶ י ֲאִני ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתִ ָאֶרץ, ֹלא ֻהְצַרְכּתִ ּבָ
ַמֲעָלה ּוְבַמְדֵרָגה  ְחּתֹון הּוא ְלַמְעָלה ּבְ ה ַהּתַ עֹוָלם ַהּזֶ ֵרְך ּבָ ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ְלַפְרֵסם ֱאֹלקּותֹו ִיְתּבָ ּגּוף, ְועֹוֵסק ּבְ ּבַ
ֲאִצילּות,  ת ַהֶחֶסד ּדַ רּוְך הּוא", הּוא ִקְנַאת ִמּדַ דֹוׁש ּבָ ת ַהֶחֶסד ִלְפֵני ַהּקָ ֲאִצילּות. ְו"ָאְמָרה ִמּדַ ת ַהֶחֶסד ּדַ י ִמּדַ ְלַגּבֵ

לֹום. ֲעבֹוַדת ַאְבָרָהם ָעָליו ַהּשָׁ ר ִקְנָאה ּבַ ֲאׁשֶ

            

ה'תשע"א חשון ט"ז ראשון יום    

        
           

      
להבין: יש

אחר ה"א)במקום פ"א ממרים התורה(הל' שלימוד הרמב"ם כתב
המלך ב'הקהל' מדוע כן ואם הגדול, הדין בית מתפקידי הוא
אב או הסנהדרין ראש ולא ישראל, כל באזני התורה מן קורא

הדין? בית
והביאור:

א. ענינים: שני יש ישבתורה ובכך והשגה, בהבנה
ב. מימיך". "שואב ועד שבטיכם" מ"ראשיכם שונות דרגות

'בהל אדה"ז שכתב כפי בהבנה, מותנית שאינה בתורה
תורה הי"ב)תלמוד מבין...(פ"ב שאינו אע"פ בשפתיו מוציא "אם ,

שווים. ישראל כל זה ובענין ולמדתם", מצות מקיים זה הרי
כדי הרי אחת, למציאות מתאחד העם כל כאשר ב'הקהל',
ידי על זה הרי לכולם, שווה בצורה יהיה התורה שלימוד

הרמב"ם השווה ולכן שבכתב, בתורה זה(בה"ו)הקריאה לימוד
ישראל כל היו סיני הר במעמד כי בסיני", בו שניתנה ל"יום

אחד". בלב אחד "כאיש
קהל כל "לב הוא כי דווקא, למלך קשור בתורה זה וענין

פ"גישראל" מלכים וכמוה"ו)(הל' אחת. למציאות אותם המאחד
שכלית, הבנה של תוצאה אינה המלך אל העם התקשרות כן,
התורה ענין את בהם להחדיר שיכול זה הוא שהמלך כך

שווים. ישראל כל בכך שגם מהשכל, שלמעלה
    

ה'תשע"א חשון י"ז שני יום     

        
            

            


במחלוקת תלוי ההלכה של הראשון א)חלקה לד, :(בכורות

אפילו לעולם, יישחט לא שהבכור הוא הקנס אליעזר רבי לדעת
אותו על רק נשחט אינו חכמים לדעת אך אחר, מום בו כשיפול
פסק ההלכה של השני ובחלקה כחכמים. הרמב"ם ופסק מום,
על הוא מום, אותו על יישחט שלא הקנס גם כי הרמב"ם

בנו. על ולא החוטא

            

פירש רש"י ומת)אך ד"ה ב בנו(שם, קנסו האם בגמרא שהנידון
כן, ואם לעולם. הוא שהקנס אליעזר רבי לשיטת רק הוא אחריו

על יישחט שלא הקנס .בבנו גם נוהג
אסרו עצמו מהאיסור ההנאה לגבי כי הוא שטעמו ונראה,
דנו שלא והראיה לבנו, גם אסור וממילא הדבר, גוף את חכמים
לבנו קנסו האם בשבת, המבשל כגון אחרים, קנסות לגבי בגמרא
לגבי ורק לעולם קנסו האיסור מעצם היא כשההנאה כי אחריו,
מהאיסור נובעת שאינה הנאה אפילו ייהנה שלא שקנסו בכור

לבנו. ולא לו הוא הקנס
ירוחם רבינו דעת היא שכן תקלח)ונראה סי' א"ח יוסף בבית ,(הובא

עבר שאם למועד, מלאכתו את להשהות האיסור לגבי שכתב

יוסף' ה'בית והקשה אחריו. בנו את אף קנסו כך הרי(שם)על :
כדעת שדעתו נראה ולכן אחריו? בנו את קנסו לא בכור לגבי

שה מעשהרש"י מעצם שאינה הנאה לגבי רק אמורים דברים
יהנה שלא קנסו באיסור במועד מלאכה עשה אם ולכן האיסור,

לבנו אף האיסור מלאכת סא).מעצם סי' ח"ב מאירות (פנים

בהנאה אסור הפסח עליו שעבר שחמץ האחרונים, כתבו עוד
יולד ואם הבהמה, גוף על איסור הטילו לא בבכור כי לבנו, אף
על איסור שם חל בחמץ אך עצמו, לו אף מותרת אחר מום בה

הבעלים מות לאחר אף להיתר חוזר ואינו הדבר ביהודהגוף (נודע

כ) סי' קמא .או"ח

ה'תשע"א חשון י"ח שלישי יום  

       
            

    
שביעית, לפירות בתמורה שנקנתה בהמה על כאן מדובר
בכור. קדושת הוולד על תחול לא זה, במקרה בכור. והולידה

להפיק שאסור בעובדה נעוץ הרמב"ם, לדברי לכך, הנימוק
בכור, קדושת הוולד על תחול אם שביעית. מפירות רווחים
בזמן אותו לבער בעליו יצטרכו –לא שביעית לקדושת בנוסף
מכך לו ותהיה לכהן, יתנוהו אלא שביעית, פירות של הביעור

משנה). (כסף הנאה טובת
בו שיש דבר לשרוף אסור אחרת: סיבה מביא הראב"ד אבל

לא בכור, קדושת יקבל זה ולד אם והלכך שביעית, קדושת
המזבח. על אימוריו את להקטיר יוכלו

בכור של עשה מצות תדחה לא מדוע להבין: צריך ועדיין
שביעית? בפירות וסחורה שריפה איסורי את

לומר: ויש
בהם לעשות אסרה אך שביעית, פירות לאכול התירה התורה
הבעלות את הפקיעה שהיא הדבר, משמעות אחרים. שימושים
בה. שותף 'הקדש' כאילו נחשבת שביעית שבהמת כך עליהם,
עם שותפות אף הבכורה, מן פוטרת גוי עם ששותפות וכשם

פוטרת. הקדש
      

ה'תשע"א חשון י"ט רביעי יום   

        
           
         
            

  
בשעה אם גם תקף קודש" יהיה "העשירי דין כלומר:
ובהלכה "עשירי". בפועל קראוהו לא מהדיר יצא שהעשירי
יצא. לא אם גם מתקדש, מאליו שהעשירי הרמב"ם, כותב הבאה
יאכל התשיעי – בדיר העשירי "מת וכותב: הרמב"ם וממשיך
שלא פי על ואף פטורין, ונמנו שיצאו השמונה וכל במומו,
שהמניין שיצא, קודם מת אלא ליקרב, שלהן עשירי נתקדש

פוטר". הראוי
פטורים שהשמונה הגמרא דברי הרי משנה': ה'לחם והקשה
ולומר לדחות שרצו מכך נובעים פוטר, הראוי שמניין בגלל
בהיותו גם קדוש מאליו שהעשירי לרבא ראיה אין זו שמברייתא
כרבא פסק עצמה, זו הלכה בתחילת הרי הרמב"ם אבל בדיר,

רק ולא מעשר, עצמו הוא בדיר עשירי נשאר שכאשר
השמונה כן, אם נתקדש. מאליו העשירי כי נפטרו, שהקודמים
מאליו שהתקדש העשירי ידי על שנתעשרו משום פטורים
ש"מניין הטעם את כאן הרמב"ם הביא ולמה בדיר, בהיותו

השמונה? את הפוטר הוא הראוי"
הרבי: ומבאר

אם רק אמורים התקדש, בדיר נשאר העשירי שאם רבא דברי
שהעשירי למפרע והוברר הדלת באותה חי יצא העשירי כך אחר
בדוגמת הוא הרי בדיר, מת אם אבל לפניו. שנמנו לתשעה שייך
לעשר אפשר שאי כשם מעשר, שאינו אחר בפתח שיצא עשירי

אחר. על אחד מגורן
התשעה נפטרו בדיר עשירי מת שאם הרמב"ם כתב ולכן
מאליו, נתקדש שעשירי בגלל ולא פוטר, הראוי שמניין משום
לתשעה שלו השייכות מתבטלת בדיר מת העשירי כאשר כי

מעולם. קדוש היה ולא אחר מפתח יצא כאילו לו, שקדמו
    

ה'תשע"א חשון כ' חמישי יום    

       
         

     

תוכו אין כי ונודע שמים, לירא מוחזק שהיה בשוחט מעשה
ה'בן ונשאל וטריפות. נבילות העיר בני את מאכיל והיה כברו
או בשוגג שאכלו מה על לכפרה זקוקים האם חי': איש



עי             

פירש רש"י ומת)אך ד"ה ב בנו(שם, קנסו האם בגמרא שהנידון
כן, ואם לעולם. הוא שהקנס אליעזר רבי לשיטת רק הוא אחריו

על יישחט שלא הקנס .בבנו גם נוהג
אסרו עצמו מהאיסור ההנאה לגבי כי הוא שטעמו ונראה,
דנו שלא והראיה לבנו, גם אסור וממילא הדבר, גוף את חכמים
לבנו קנסו האם בשבת, המבשל כגון אחרים, קנסות לגבי בגמרא
לגבי ורק לעולם קנסו האיסור מעצם היא כשההנאה כי אחריו,
מהאיסור נובעת שאינה הנאה אפילו ייהנה שלא שקנסו בכור

לבנו. ולא לו הוא הקנס
ירוחם רבינו דעת היא שכן תקלח)ונראה סי' א"ח יוסף בבית ,(הובא

עבר שאם למועד, מלאכתו את להשהות האיסור לגבי שכתב

יוסף' ה'בית והקשה אחריו. בנו את אף קנסו כך הרי(שם)על :
כדעת שדעתו נראה ולכן אחריו? בנו את קנסו לא בכור לגבי

שה מעשהרש"י מעצם שאינה הנאה לגבי רק אמורים דברים
יהנה שלא קנסו באיסור במועד מלאכה עשה אם ולכן האיסור,

לבנו אף האיסור מלאכת סא).מעצם סי' ח"ב מאירות (פנים

בהנאה אסור הפסח עליו שעבר שחמץ האחרונים, כתבו עוד
יולד ואם הבהמה, גוף על איסור הטילו לא בבכור כי לבנו, אף
על איסור שם חל בחמץ אך עצמו, לו אף מותרת אחר מום בה

הבעלים מות לאחר אף להיתר חוזר ואינו הדבר ביהודהגוף (נודע

כ) סי' קמא .או"ח

ה'תשע"א חשון י"ח שלישי יום  

       
            

    
שביעית, לפירות בתמורה שנקנתה בהמה על כאן מדובר
בכור. קדושת הוולד על תחול לא זה, במקרה בכור. והולידה

להפיק שאסור בעובדה נעוץ הרמב"ם, לדברי לכך, הנימוק
בכור, קדושת הוולד על תחול אם שביעית. מפירות רווחים
בזמן אותו לבער בעליו יצטרכו –לא שביעית לקדושת בנוסף
מכך לו ותהיה לכהן, יתנוהו אלא שביעית, פירות של הביעור

משנה). (כסף הנאה טובת
בו שיש דבר לשרוף אסור אחרת: סיבה מביא הראב"ד אבל

לא בכור, קדושת יקבל זה ולד אם והלכך שביעית, קדושת
המזבח. על אימוריו את להקטיר יוכלו

בכור של עשה מצות תדחה לא מדוע להבין: צריך ועדיין
שביעית? בפירות וסחורה שריפה איסורי את

לומר: ויש
בהם לעשות אסרה אך שביעית, פירות לאכול התירה התורה
הבעלות את הפקיעה שהיא הדבר, משמעות אחרים. שימושים
בה. שותף 'הקדש' כאילו נחשבת שביעית שבהמת כך עליהם,
עם שותפות אף הבכורה, מן פוטרת גוי עם ששותפות וכשם

פוטרת. הקדש
      

ה'תשע"א חשון י"ט רביעי יום   

        
           
         
            

  
בשעה אם גם תקף קודש" יהיה "העשירי דין כלומר:
ובהלכה "עשירי". בפועל קראוהו לא מהדיר יצא שהעשירי
יצא. לא אם גם מתקדש, מאליו שהעשירי הרמב"ם, כותב הבאה
יאכל התשיעי – בדיר העשירי "מת וכותב: הרמב"ם וממשיך
שלא פי על ואף פטורין, ונמנו שיצאו השמונה וכל במומו,
שהמניין שיצא, קודם מת אלא ליקרב, שלהן עשירי נתקדש

פוטר". הראוי
פטורים שהשמונה הגמרא דברי הרי משנה': ה'לחם והקשה
ולומר לדחות שרצו מכך נובעים פוטר, הראוי שמניין בגלל
בהיותו גם קדוש מאליו שהעשירי לרבא ראיה אין זו שמברייתא
כרבא פסק עצמה, זו הלכה בתחילת הרי הרמב"ם אבל בדיר,

רק ולא מעשר, עצמו הוא בדיר עשירי נשאר שכאשר
השמונה כן, אם נתקדש. מאליו העשירי כי נפטרו, שהקודמים
מאליו שהתקדש העשירי ידי על שנתעשרו משום פטורים
ש"מניין הטעם את כאן הרמב"ם הביא ולמה בדיר, בהיותו

השמונה? את הפוטר הוא הראוי"
הרבי: ומבאר

אם רק אמורים התקדש, בדיר נשאר העשירי שאם רבא דברי
שהעשירי למפרע והוברר הדלת באותה חי יצא העשירי כך אחר
בדוגמת הוא הרי בדיר, מת אם אבל לפניו. שנמנו לתשעה שייך
לעשר אפשר שאי כשם מעשר, שאינו אחר בפתח שיצא עשירי

אחר. על אחד מגורן
התשעה נפטרו בדיר עשירי מת שאם הרמב"ם כתב ולכן
מאליו, נתקדש שעשירי בגלל ולא פוטר, הראוי שמניין משום
לתשעה שלו השייכות מתבטלת בדיר מת העשירי כאשר כי

מעולם. קדוש היה ולא אחר מפתח יצא כאילו לו, שקדמו
    

ה'תשע"א חשון כ' חמישי יום    

       
         

     

תוכו אין כי ונודע שמים, לירא מוחזק שהיה בשוחט מעשה
ה'בן ונשאל וטריפות. נבילות העיר בני את מאכיל והיה כברו
או בשוגג שאכלו מה על לכפרה זקוקים האם חי': איש



עב            

כאנוסים? שנחשבים
סמכו התורה פי על כי כדין נהגו ובאכילתם מאחר והשיב:

כפרה. צריכים אין השוחט, של כשרות חזקת על
לאחר ונתייבמה בנים ללא בעלה שמת מאשה לכך וראיה
ונמצא מעוברת שהיא התברר מכן ולאחר חדשים, שלושה
היא הרי הראשון מהבעל בן לה יש אם (כי נתייבמה שבטעות

התוספות וכתבו ליבם), ונמצאת)אסורה ד"ה ב, לה, שמאחר(יבמות
הרי חדשים, לשלושה ניכר עוברן נשים שרוב הרוב, על וסמכה

מקרבן. ופטורה אנוסה היא
האשה כי שאף הקובעת זו מהלכה עולה כן לא לכאורה אך

כפרה! צריכה מקום מכל עדים, פי על כשנישאה כדין נהגה
כיון אונס, זה אין כי ב) פז, (יבמות כתב רש"י לבאר: ויש
כשאין ורק מיד, להינשא ולא להמתין צריכה היתה שמספק

כלל להמתין צריך אין להסתפק לשמהמקום תקיד)(תורה .סי'
סומכים תורה ומדין מאחר רש"י: דברי על שתמהו יש אך

להמתין? לה היה מתי ועד מדוע עדים, שני על
שחוקרת האשה על שחזקה בגמרא המבואר לפי לומר ויש
להשיא הקילו ולכן שתנשא, קודם בעלה שמת ומוודאת היטב
בא כאשר ולפיכך, זו. חזקה בצירוף בלבד אחד עד פי על אשה

אנוסה בגדר איננה ולכן היטב, דייקה שלא בהכרח (חמדתבעלה

לז) סכ"ג, אבהע"ז .שלמה
פטור הרוב על הסומך אחר: באופן הדינים בין שחילקו ויש
האיסור גם האיסור, נגד רוב של במקום תורה מדין כי מקרבן,
אף שהכשילוה, עדים על סמכה כאשר אך גמור. להיתר הופך
בכפרה חייבת ולכן הותר לא האיסור כדין, עשתה שמצידה

יא) סכ"ד, שם בחמד"ש – דעת החוות .(תשובת

ה'תשע"א חשון כ"א שישי יום  

        
            
         

 
לדעת בלי הזדמנות, באותה חלב כזיתים שני אכל כלומר,
בשתי חלב אכל שבעצם לו שהתברר כיוון אך בחלב, שמדובר
כי חטאות שתי חייב אחר, כזית על פעם כל שונות, הזדמנויות
כשתי אכילתו את להחשיב גורמת החטא, על המחולקת הידיעה

יהודה רבי כדעת וזאת נפרדות. עב)אכילות .(שבת
זיתי שני "אכל וכותב: הרמב"ם ממשיך י"א בהלכה אמנם,
בהעלמו אחר כזית ואכל וחזר אחד על ונודע אחד, בהעלם חלב
אבל מתכפרים. ושני ראשון הראשון, על חטאת והביא שני, של
אחרת...". חטאת יביא עליו לו כשיודע אלא נתכפר, לא שלישי

כאן סותרות: ההלכות שתי שלכאורה משנה', ה'כסף והקשה
אחד, בהעלם חלב כזית ועוד חלב כזית שהאוכל הרמב"ם כתב
כי חטאות, שתי מביא בנפרד אכילה כל על לו נודע אבל
על שחטאת כותב י"א בהלכה ואילו מחלקות", "הידיעות
נודעו שהידיעות למרות השניה לאכילה גם מועילה אחת אכילה

נפרדות! פעמים בשתי לו
ותירץ:

לו נודע כאשר אמורים מחלקות", ש"ידיעות הרמב"ם דברי
חטא שהביא לפני האכילות שתי שתיעל להביא חייב ולכן ת,

כזית אכילת על שהידיעה מדובר י"א בהלכה אבל חטאות,
ואז החטאת, קרבן את הקריב שכבר אחרי לו באה השני החלב

נוספת. חטאת להביא אותו מחייבים אין

ה'תשע"א חשון כ"ב קודש שבת    

        
   

המשנה כדברי פסק א)הרמב"ם ט, מביא(הוריות המלך שגם
ונשבע). בעדותו כפר (אם העדות שבועת על ויורד עולה קרבן

יו"ט' ה'תוספות מ"ו):והקשה פ"ב הדברים(הוריות לכאורה,
שבועות בהל' הרמב"ם לדברי ה"א)סותרים היה(פ"י המלך שאם

אינו שהמלך כיון העדות, משבועת פטור הוא הרי העדים אחד
להעיד! ראוי

חביב מהר"ם א)ומתרץ עד, יומא הכפורים, יום :(תוס'
הדבר כי כבודו, משום הוא מעיד אינו שהמלך לכך הטעם
היא העדות כאשר רק אמור הדבר ואולם במלכות. זלזול מהווה
זו בעדות אין אחר, למלך מעיד המלך כאשר אך הדיוט, לצורך
על בקרבן יתחייב שהמלך יתכן כזו ובעדות זלזול, משום

העדות. שבועת

נוסף: הסבר
משבועת פטור הוא הרי העיד ואם מעיד אינו המלך אמנם
למלך התמנותו לפני העדות שבועת שנשבע במקרה אך העדות,
בקרבן. חייב הוא עדיין למלך, נתמנה הקרבן את שהביא וקודם

גבר' 'הורה א)ובספר ט, ביאר:(הוריות
התוס' כשיטת היא הרמב"ם מעיד)שיטת ד"ה ב, יח, (סנהדרין

להפריש באה העדות כאשר אבל ממון, עדות מעיד אינו שהמלך
ה'" לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה "אין כי מעיד – מאיסור

שם) ומשל"מ ה"ג, פי"א עדות הל' ישנו(לח"מ העדות שבועת דין ואמנם .
ממון בעדות ה"ג)רק פ"ט שבועות בה(הל' שיש ממון בעדות אך ,

להפריש כדי שזנתה האשה על עדות (כגון: מאיסור הפרשה גם
הבעל את לפטור ממון, עדות בה וכלול ממנה, בעלה את
עדות גם יש זו שבעדות וכיון להעיד. חייב המלך מכתובתה)

העדות. שבועת דין בה יש ממון,

             
  

       

ה'תשע"א מרחשון ט"ז ראשון יום

 
 

חּיבים‡. האנׁשים וכל הראּיה. מן ּפטּורין ועבדים ְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָָָָָנׁשים
וחּגר וסּומא וקטן, וׁשֹוטה ואּלם, מחרׁש חּוץ ,1ּבראּיה, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָ

והר והחֹולה הּזקן וכן וערל, מאד2וטמא ׁשאינם3והענג ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּפטּורין, עּׂשר האחד אּלּו ּכל רגליהן. על לעלֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָיכֹולים
ׁשהּוא ּפי על אף החרׁש, ּבראּיה. חּיבין האנׁשים ּכל ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּוׁשאר

אחת4מדּבר ּבאזנֹו חרׁש אפּלּו וכן5, הראּיה. מן ּפטּור - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
אף האּלם, ּפטּור. - אחת ּברגלֹו חּגר אֹו אחת ּבעינֹו ְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָהּסּומא

טמטּום ּפטּור. - ׁשֹומע ׁשהּוא ּפי -7ואנּדרֹוגינֹוס6על ְְְְִִֵֶַַַָֻ
אּׁשה ספק ׁשהן מּפני ּבן8ּפטּורין, וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָ

ׁשּבֹו9חֹורין עבדּות צד מּפני ּפטּור אּלּו10- ׁשּכל ּומּנין . ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

זכּור כל יראה אֹומר: הּוא הרי הראּיה? מן -11ּפטּורין ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָ
ּבּה חּיבֹות הּנׁשים ׁשאין עּׂשה ּומצות הּנׁשים. את ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלהֹוציא

ּבּה חּיבים העבדים אין כל12- ּבבֹוא נאמר: הרי ועֹוד, . ְְֱֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ
לראֹות יּׂשראל כל ּבבֹוא ונאמר: העבדים. להֹוציא - ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָיּׂשראל

ה' לפני להראֹות ּבאין ׁשהן ּכׁשם לראֹות13- ּבאים הם ּכ , ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָ
רֹואה ׁשאינֹו סּומא, להֹוציא ׁשכינתֹו. ּובית קדׁשֹו .14הדר ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשלמה ראּיתֹו אין ׁשהרי אחת, עינֹו נסמית וׁשם15אפּלּו . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
ׁשמיעה לֹו ׁשאין מי להֹוציא - יׁשמעּו למען ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָנאמר:

מדּבר16גמּורה ׁשאינֹו מי להֹוציא - ילמדּו ּולמען ׁשּכל17. ; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
ללּמד מצּוה - ללמד את18המצּוה לראֹות ּבעלת ונאמר: . ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֻֻ

וזקן וחֹולה חּגר להֹוציא ּברגליו, לעלֹות ׁשּיכֹול מי - ה' ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּפני
הּטמא19וענג ׁשאין הּמקּדׁש, ּביאת ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

לביאה ּכּטמא20ראּוי מאּוס הערל וכן ,21. ְְִֵֵֵֶַָָָָָ
.וכּיֹוצא ּכלבים צֹואת לקּבץ ׁשּמלאכּתֹו והּוא ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָהמקּמץ,

העֹורֹות לעּבד נחׁשת22ּבהן המצרף וכן לרפּואה, אֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ר'1) וכדעת ט) הלכה עדות מהלכות ט (פרק הדברים" מן בדבר תמיד משובשת דעתו ונמצאת דעתו שנטרפה "מי הוא שוטה
ולעלות אביו של בידו לאחוז יכול שאינו זה, הוא וקטן שוטה. הוא הרי הדברים מן באחד שוטה שאפילו ג:), (חגיגה יוחנן

במצוות. לחנכו כדי להעלותו אביו חייב אביו, של בידו לאחוז יכול הוא אם אבל הבית, להר לעלות2)מירושלים יכול שאינו
ופירשו3)ברגליו. (ד.) בברייתא וכן ברגליו" לעלות יכול שאינו "ומי שם: ובמשנה ברכיבה. אלא ברגליו הולך שאינו מפונק,

מפונקים. לאנשים גם שהכוונה שם, ב:).4)בגמרא (חגיגה מהראייה פטור שומע שאינו תנחום,5)מכיוון ר' דברי ג. שם
הראייה. מן פטור אחת באזנו שחרש "באזניהם", יא) לא, (דברים שנאמר ממה כן אבר6)ולמד ולא זכרות אבר לא לו שאין

אטום. הוא אלא נקבה".7)נקבות, אם זכר הוא אם הוא וספק נקבות ואבר זכרות אבר לו הראיה.8)"שיש מן פטורה ואשה
שהרי אסור, אינו זה) מטעם בתרומה שאסור ט הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י ופרק עב. ביבמות (ראה זכר ערל ספק ומטעם
אינו למולו, אפשר ואי אטום שהוא וטומטום שם), עיין ההלכה, בסוף (להלן מאוס שהוא משום אלא אינו ערל של פטורו כל
טומטום שפטור פירשו ד.) (חגיגה ובגמרא למלך. במשנה וראה התם. המתחיל דיבור עב: ביבמות התוספות שכתבו כמו מאוס,

כן. נראה לא רבנו ומדברי הראיה מן הכתוב מיעטו זאת ובכל זכר שהוא וניכר בחוץ כשביציו אפילו של9)הוא עבד היה "אם
לחצי נחשב הדמים, באלו מקצתו ושחרר דמיו קצת (מהעבד) ממנו וקבל אחד אדון לו היה אם או מהן, אחד ושחררו שותפין שני
לא עבדו חצי המשחרר אצלנו שעיקר לפי כלום אינו זה הרי שטר, ידי על חציו האדון אותו שחרר אם אבל חורין, בן וחצי עבד

בשטר". וזהו אדון10)קנה אלא לו שאין "מי ד.) (בחגיגה ודרשו ה'", האדון פני אל זכורך כל "יראה יז) כג, (שמות שנאמר
היקש יש שלם עבד אבל חורין, בן וחציו עבד שחציו למי אלא זו דרשה נצרכה ולא אחר". אדון לו שיש (עבד) זה יצא אחד,

שם). (חגיגה פטור שהוא מאשה "לה" "לה" ממצוות11)של פטורות ונשים היא גרמא שהזמן עשה מצות כי ואף ד. חגיגה
הקהל ממצוות ראיה" "ראיה של הלימוד את שווה בגזירה נלמד שלא כדי זכורך כל של זה במיעוט צורך יש - גרמא שהזמן עשה

בה. חייבות כריתות"12)שנשים ספר לה "וכתב נאמר: ובאשה כ) יט, (ויקרא לה" ניתן לא חופשה "או נאמר: שבשפחה לפי
(חגיגה בה חייב העבד אין בה חייבת שהאשה מצווה שכל מאשה, "לה" "לה" שווה בגזירה ושפחה עבד ולמדו א) כד, (דברים

אותם.13)ד.). רואה שהקב"ה כמו (שמות14)כלומר, רגלים" "שלוש הפסוק מן ראיה ממצות סומא ממעטים שם בגמרא
וכו'". ולסומא ולחולה לחיגר פרט "רגלים יד) בשתי15)שם רואהו שהקב"ה להיראות, בא שהוא כשם לראות בא הוא ואין

יראה ולמידים "יראה" יז) שם, (שמות שנאמר ממה כן למדו (שם) בגמרא אבל ב.) (חגיגה אחת בעין אלא רואה אינו והוא עיניו
עיניו. בשתי ליראות אף עיניו בשתי לראות מה באזנו16)יראה חרש ואילו שומע. ואינו למדבר זה מפסוק למדו ג. בחגיגה

משנה. בלחם וראה אחת. באזנו חרש ולא "באזניהם" יא) לא, (דברים שנאמר ממה למדו ויכול17)אחת שומע הוא אם אף
לעצמו. "קרי18)ללמוד אמרו: בגמרא ושם לאחרים. ללמד יכול איננו מדבר שאינו ילמדּו".וזה למען שם19)ביה בגמרא ְְַ

ברגליו". לעלות יכול שאינו ולזקן ולסומא ולחולה לחיגר פרט - "רגלים יד) כג, (שמות שנאמר ממה אלו דברים למדו ד.
והבאתם20) שמה "ובאת הֿו) יב, (דברים שנאמר ממה הראיה מן פטור שטמא למדו ד: ושם למקדש. להיכנס לטמא שאסור

בהבאה". אינו בביאה שאינו וכל קרבן) (הבאת בהבאה ישנו למקדש) (בכניסה בביאה שישנו "כל - שם:21)שמה" בחגיגה
כלומר דמאיס, משום יוסף רב פירשה עב: ביבמות אבל (כטמא)". הערל את לרבות ד) כב, (ויקרא איש איש אומר עקיבא "רבי
ובביאת בראייה כגון גבוה לעניין דווקא אלא וכל, מכל לטמא השווהו שלא וללמדנו מאוס, שהוא מפני אלא הכתוב מריבוי לא

ולהזות. לקדש ערל כשר חטאת, למי אבל קרבנות. ועבודת יומיים",22)מקדש או יום כיבוסן לפני הבגדים בהן ששורין "ראיתי
הכובסין. נברכת המתחיל דיבור יז. בתרא בבא רש"י וראה
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חּיבים‡. האנׁשים וכל הראּיה. מן ּפטּורין ועבדים ְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָָָָָנׁשים
וחּגר וסּומא וקטן, וׁשֹוטה ואּלם, מחרׁש חּוץ ,1ּבראּיה, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָ

והר והחֹולה הּזקן וכן וערל, מאד2וטמא ׁשאינם3והענג ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּפטּורין, עּׂשר האחד אּלּו ּכל רגליהן. על לעלֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָיכֹולים
ׁשהּוא ּפי על אף החרׁש, ּבראּיה. חּיבין האנׁשים ּכל ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּוׁשאר

אחת4מדּבר ּבאזנֹו חרׁש אפּלּו וכן5, הראּיה. מן ּפטּור - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
אף האּלם, ּפטּור. - אחת ּברגלֹו חּגר אֹו אחת ּבעינֹו ְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָהּסּומא

טמטּום ּפטּור. - ׁשֹומע ׁשהּוא ּפי -7ואנּדרֹוגינֹוס6על ְְְְִִֵֶַַַָֻ
אּׁשה ספק ׁשהן מּפני ּבן8ּפטּורין, וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָ

ׁשּבֹו9חֹורין עבדּות צד מּפני ּפטּור אּלּו10- ׁשּכל ּומּנין . ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

זכּור כל יראה אֹומר: הּוא הרי הראּיה? מן -11ּפטּורין ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָ
ּבּה חּיבֹות הּנׁשים ׁשאין עּׂשה ּומצות הּנׁשים. את ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלהֹוציא

ּבּה חּיבים העבדים אין כל12- ּבבֹוא נאמר: הרי ועֹוד, . ְְֱֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ
לראֹות יּׂשראל כל ּבבֹוא ונאמר: העבדים. להֹוציא - ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָיּׂשראל

ה' לפני להראֹות ּבאין ׁשהן ּכׁשם לראֹות13- ּבאים הם ּכ , ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָ
רֹואה ׁשאינֹו סּומא, להֹוציא ׁשכינתֹו. ּובית קדׁשֹו .14הדר ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשלמה ראּיתֹו אין ׁשהרי אחת, עינֹו נסמית וׁשם15אפּלּו . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
ׁשמיעה לֹו ׁשאין מי להֹוציא - יׁשמעּו למען ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָנאמר:

מדּבר16גמּורה ׁשאינֹו מי להֹוציא - ילמדּו ּולמען ׁשּכל17. ; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
ללּמד מצּוה - ללמד את18המצּוה לראֹות ּבעלת ונאמר: . ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֻֻ

וזקן וחֹולה חּגר להֹוציא ּברגליו, לעלֹות ׁשּיכֹול מי - ה' ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּפני
הּטמא19וענג ׁשאין הּמקּדׁש, ּביאת ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

לביאה ּכּטמא20ראּוי מאּוס הערל וכן ,21. ְְִֵֵֵֶַָָָָָ
.וכּיֹוצא ּכלבים צֹואת לקּבץ ׁשּמלאכּתֹו והּוא ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָהמקּמץ,

העֹורֹות לעּבד נחׁשת22ּבהן המצרף וכן לרפּואה, אֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ
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ר'1) וכדעת ט) הלכה עדות מהלכות ט (פרק הדברים" מן בדבר תמיד משובשת דעתו ונמצאת דעתו שנטרפה "מי הוא שוטה
ולעלות אביו של בידו לאחוז יכול שאינו זה, הוא וקטן שוטה. הוא הרי הדברים מן באחד שוטה שאפילו ג:), (חגיגה יוחנן

במצוות. לחנכו כדי להעלותו אביו חייב אביו, של בידו לאחוז יכול הוא אם אבל הבית, להר לעלות2)מירושלים יכול שאינו
ופירשו3)ברגליו. (ד.) בברייתא וכן ברגליו" לעלות יכול שאינו "ומי שם: ובמשנה ברכיבה. אלא ברגליו הולך שאינו מפונק,

מפונקים. לאנשים גם שהכוונה שם, ב:).4)בגמרא (חגיגה מהראייה פטור שומע שאינו תנחום,5)מכיוון ר' דברי ג. שם
הראייה. מן פטור אחת באזנו שחרש "באזניהם", יא) לא, (דברים שנאמר ממה כן אבר6)ולמד ולא זכרות אבר לא לו שאין

אטום. הוא אלא נקבה".7)נקבות, אם זכר הוא אם הוא וספק נקבות ואבר זכרות אבר לו הראיה.8)"שיש מן פטורה ואשה
שהרי אסור, אינו זה) מטעם בתרומה שאסור ט הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י ופרק עב. ביבמות (ראה זכר ערל ספק ומטעם
אינו למולו, אפשר ואי אטום שהוא וטומטום שם), עיין ההלכה, בסוף (להלן מאוס שהוא משום אלא אינו ערל של פטורו כל
טומטום שפטור פירשו ד.) (חגיגה ובגמרא למלך. במשנה וראה התם. המתחיל דיבור עב: ביבמות התוספות שכתבו כמו מאוס,

כן. נראה לא רבנו ומדברי הראיה מן הכתוב מיעטו זאת ובכל זכר שהוא וניכר בחוץ כשביציו אפילו של9)הוא עבד היה "אם
לחצי נחשב הדמים, באלו מקצתו ושחרר דמיו קצת (מהעבד) ממנו וקבל אחד אדון לו היה אם או מהן, אחד ושחררו שותפין שני
לא עבדו חצי המשחרר אצלנו שעיקר לפי כלום אינו זה הרי שטר, ידי על חציו האדון אותו שחרר אם אבל חורין, בן וחצי עבד

בשטר". וזהו אדון10)קנה אלא לו שאין "מי ד.) (בחגיגה ודרשו ה'", האדון פני אל זכורך כל "יראה יז) כג, (שמות שנאמר
היקש יש שלם עבד אבל חורין, בן וחציו עבד שחציו למי אלא זו דרשה נצרכה ולא אחר". אדון לו שיש (עבד) זה יצא אחד,

שם). (חגיגה פטור שהוא מאשה "לה" "לה" ממצוות11)של פטורות ונשים היא גרמא שהזמן עשה מצות כי ואף ד. חגיגה
הקהל ממצוות ראיה" "ראיה של הלימוד את שווה בגזירה נלמד שלא כדי זכורך כל של זה במיעוט צורך יש - גרמא שהזמן עשה

בה. חייבות כריתות"12)שנשים ספר לה "וכתב נאמר: ובאשה כ) יט, (ויקרא לה" ניתן לא חופשה "או נאמר: שבשפחה לפי
(חגיגה בה חייב העבד אין בה חייבת שהאשה מצווה שכל מאשה, "לה" "לה" שווה בגזירה ושפחה עבד ולמדו א) כד, (דברים

אותם.13)ד.). רואה שהקב"ה כמו (שמות14)כלומר, רגלים" "שלוש הפסוק מן ראיה ממצות סומא ממעטים שם בגמרא
וכו'". ולסומא ולחולה לחיגר פרט "רגלים יד) בשתי15)שם רואהו שהקב"ה להיראות, בא שהוא כשם לראות בא הוא ואין

יראה ולמידים "יראה" יז) שם, (שמות שנאמר ממה כן למדו (שם) בגמרא אבל ב.) (חגיגה אחת בעין אלא רואה אינו והוא עיניו
עיניו. בשתי ליראות אף עיניו בשתי לראות מה באזנו16)יראה חרש ואילו שומע. ואינו למדבר זה מפסוק למדו ג. בחגיגה

משנה. בלחם וראה אחת. באזנו חרש ולא "באזניהם" יא) לא, (דברים שנאמר ממה למדו ויכול17)אחת שומע הוא אם אף
לעצמו. "קרי18)ללמוד אמרו: בגמרא ושם לאחרים. ללמד יכול איננו מדבר שאינו ילמדּו".וזה למען שם19)ביה בגמרא ְְַ

ברגליו". לעלות יכול שאינו ולזקן ולסומא ולחולה לחיגר פרט - "רגלים יד) כג, (שמות שנאמר ממה אלו דברים למדו ד.
והבאתם20) שמה "ובאת הֿו) יב, (דברים שנאמר ממה הראיה מן פטור שטמא למדו ד: ושם למקדש. להיכנס לטמא שאסור

בהבאה". אינו בביאה שאינו וכל קרבן) (הבאת בהבאה ישנו למקדש) (בכניסה בביאה שישנו "כל - שם:21)שמה" בחגיגה
כלומר דמאיס, משום יוסף רב פירשה עב: ביבמות אבל (כטמא)". הערל את לרבות ד) כב, (ויקרא איש איש אומר עקיבא "רבי
ובביאת בראייה כגון גבוה לעניין דווקא אלא וכל, מכל לטמא השווהו שלא וללמדנו מאוס, שהוא מפני אלא הכתוב מריבוי לא

ולהזות. לקדש ערל כשר חטאת, למי אבל קרבנות. ועבודת יומיים",22)מקדש או יום כיבוסן לפני הבגדים בהן ששורין "ראיתי
הכובסין. נברכת המתחיל דיבור יז. בתרא בבא רש"י וראה



עד             
  

ׁשּלֹו מּפני24והעּבדנין23ּבמחצב מאּוסין ׁשהן ּפי על אף , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבכלל ועֹולין ּומלּבּוׁשן ּגּופן מטהרין אּלּו הרי - ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָמלאכּתן

לראֹות .25יּׂשראל ְִֵֵָָ
מירּוׁשלים‚. ולעלֹות אביו ׁשל ּבידֹו לאחז ׁשּיכֹול קטן ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹּכל

הּבית לחּנכֹו26להר ּכדי ּבֹו, ּולהראֹות להעלֹותֹו חּיב אביו - ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָ
זכּור כל יראה ׁשּנאמר: ה27ּבּמצֹות; היה ואם אֹו. חּגר ּקטן ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּפי על אף לחּנכֹו, חּיב אינֹו - ּבאחת אפּלּו חרׁש, אֹו ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָסּומא
לרפּואה ראּוי ּכ28ׁשהּוא והּוא גדֹול היה ׁשאּלּו היה29; - ְְִִֶֶָָָָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַָּפטּור,
.„- הראּיה מן הּפטּור וכל ּבחגיגה, חּיב - ּבראּיה החּיב ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָָָּכל

ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ ּבּׂשמחה, חּיבין וכּלן החגיגה. מן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּפטּור
חּיּוב30וקטן ּבני ׁשאינן מּפני - וקטן ׁשֹוטה חרׁש וטמא. וערל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ

- וטמא וערל ּבּתֹורה; האמּורֹות מצֹות מּכל ּפטּורין הן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָהרי
ּכמֹו לביאה, ראּויין ואינן ּבּקדׁשים אֹוכלים ׁשאינן ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַָָָָמּפני

הּמקּדׁש ּביאת ּבהלכֹות הּקרּבנֹות.31ׁשּבארנּו מעּׂשה ּובהלכֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
.‰- ּבּׁשני ונתרּפא ראׁשֹון ּביֹום סּומא אֹו חּגר ׁשהיה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָמי

ּפטּור; היה חֹובתֹו ׁשּביֹום החגיגה, ּומן הראּיה מן ְְֲִִִִֶַָָָָָָָָּפטּור
החג ימֹות הן32ׁשּכל ראׁשֹון וכן33ּתׁשלּומי ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשּטהר ּפי על אף הראׁשֹון, טֹוב יֹום ּבלילי נטמא ְְִִִִֵֵֶַַַָָָאם
ּפטּור34למחר ראׁשֹון35- ּביֹום נטמא אם אבל זה36. הרי - ְְְֲֲִִִֵֶָָָָָ

ּכׁשּיטהר. הרגל ימי ּבתֹו ּוראּיתֹו חגיגתֹו להביא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָחּיב
.Âהחג ימי ּבתֹו לעזרה ׁשּבא עֹולה37מי להביא חּיב אינֹו - ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

ׁשּיּכנס עת ּבכל -38ּבידֹו ריקם פני יראּו ולא ׁשּנאמר: ׁשּזה . ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּתׁשלּומי אֹו ראׁשֹון יֹום ׁשהּוא ּבלבד, הרגל ּבעּקר אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאינֹו

מּמּנּו39ראׁשֹון מקּבלין - ׁשּיביא עת ּבכל הביא ואם . ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָ
ׁשעּור. לּה אין ׁשהראּיה ראּיה, עֹולת לׁשם אֹותּה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָּומקריבין

.Êמקצתן40הפריׁש מהן והקריב לחגיגתֹו ּבהמֹות עּׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ּופסק הּׁשאר41ּבראׁשֹון ּומקריב חֹוזר אינֹו ׁשּוב ׁשהרי42- , ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
אֹותם יכֹול43ׁשּיר ולא הּיֹום דחקֹו אּלא ּפסק, לא ואם . ְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹ

הּיֹום למחר44להקריב הּׁשאר מקריב -45. ְְְְְִִַַַַָָָ
.Áהחּלין מן אּלא ּבאה אינּה ראּיה ּכׁשאר46עֹולת , ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֻ

ּבהן חּיב ׁשאדם ּבאֹות47הּקרּבנֹות חגיגה ׁשלמי אבל . ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
חּלין מעֹות עם המערבֹות ׁשני מעּׂשר מן48מּמעֹות לֹוקח , ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹֻ

חגיגה ׁשלמי ּומקריבּה ּבהמה ׁשּיהיה49הּתערבת והּוא . ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
החּלין מן ראׁשֹונה אכילה חגיגה50ׁשעּור ׁשּׁשלמי מּפני . ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָֻ

החּלין מן אּלא ּבא אינֹו חֹובה ׁשהּוא וכל .51חֹובה, ְִִֵֶֶַָָָָֹֻ
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שם.23) בכתובות חנה בר בר וכרבה הארץ, מן מוצאו ממקום נחושת כורה עורות.24)כלומר ז:25)מעבדי ד. בחגיגה
כל עם לעלות שיכול מי זכורך" "כל כג) (שמות שנאמר הראיה, מן פטורין והבורסי נחושת והמצרף המקמץ אומרים "אחרים
"כל ואדרבה כאחרים הלכה שאין שכתב (שם) במאירי וראה רע)". (שריחן זכורך כל עם לעלות ראויין שאינן אלו יצאו זכורך
אלא ממעטים אינם ש"אחרים" קורקוס הר"י בשם שם כתב והכסףֿמשנה ויעלו". ומלבושם גופם ויטהרו למעט, ולא הוא לרבות

אדם. כל כשאר הם הרי כשיטהרו אבל במאיסותם, אם26)בעודם גם שמחייבים שמאי, כבית ולא ב. חגיגה במשנה הלל כבית
ביותר. קטן שהוא אביו, של כתיפיו על לרכוב והפסוק27)יכול מדרבנן אלא אינו הקטן שחינוך אמרו, ובגמרא שם ברייתא

משנה). (לחם הברייתא לשון אחר נמשך ורבינו בעלמא. אסמכתא אלא אינו זכורך" זאת28)"כל בכל חייב, יהיה וכשיתרפא
עכשיו. לחנכו אביו על חיוב לחנכו.29)אין אביו את חייבו לא מדבר,30)לפיכך ואינו שומע שאינו הוא וחרש ב: בדף שם

(שם). בשמחה חייב מדבר ואינו שומע או שומע ואינו מדבר ערל31)אבל לעניין יב הלכה ב ובפרק טמא. לעניין ג בפרק
לעזרה). בא אינו עצמו הוא אבל קרבנותיו, החג.32)(שמשלח ימי שאר לא33)כלומר הראשון שביום וכיוון שם. יוחנן כר'
הימים. בשאר להשלים חיוב עליו אין חיוב, בר חג.34)היה של שני ראה35)ביום והחגיגה, הראיה מן פטור טמא שהרי

להשלים חייב אינו שוב - בלילה, נטמא שהרי ביום, חיוב של רגע אף לו היה לא הראשון ביום שנפטר וכיוון א, הלכה למעלה
משנה). ולחם שם (מאירי יוחנן ר' של רבו שהוא (שם) חזקיה וכדעת הימים. לפני36)בשאר ביום חיוב של רגע לו שהיה

הימים. בשאר תשלומין חיוב עליו יש שוב הלשון37)שנטמא, ולפי לקיש, ריש על החולק יוחנן רבי כדעת היא זו הלכה כל
הטעם שם במאירי וראה קרבן, הבאת לעניין ובין פנים לראיית בין שיעור, ראיה למצות שאין הסובר ז. חגיגה שבגמרא הראשון

אחרון. כלשון פוסקין אנו התלמוד בכל כי אף ראשון כלשון פוסקין אחת.38)שאנו פעם הקריב שכבר חג39)כיוון לא אם
הימים.בי בשאר בתשלומין שחייב הראשון ראשון.40)ום ליום שמפריש פירש ולא השאר,41)סתם את הקריב ולא הפסיק

אוכלין. לו היו כן וכמו ביום, להקריב שהות עוד לו והקריב42)והיה לחגיגתו בהמות עשר הפריש לקיש ריש "אמר ח: בחגיגה
(ר' פליגי ולא אבא ר' אמר מקריב, אינו שוב שפסק כיוון אמר יוחנן ר' שני, טוב ביום חמש ומקריב חוזר ראשון טוב ביום חמש
במפרש מיירי) לקיש בן שמעון (רבי וכאן סתם) הבהמות את (הפריש בסתם מיירי) יוחנן, (ר' כאן לקיש) בן שמעון ור' יוחנן

שם). רש"י - ראשון תשלומי אלא שאינו ומקריבן חוזר ראשון, ליום כולן את מפריש שהוא מפורש ידי43)(שאמר על ומגלה
ראשון. ליום שיהיו רצונו שאין אוכלין44)כך, לו היו לא אם כן וכמו הכל, את להקריב הספיק ולא דחוק היה שהזמן פירוש,

שם). (גמרא מספקת שבוודאי45)במדה ראשון, ליום כמפרש זה והרי ראשון, ליום שיהיו רצונו שאין גילוי שום כאן אין שהרי
לראשון. תשלומין אלא זה שאין כך, אחר (משנה46)מקריב הקדש במעות ולא חולין במעות אלא אותה קונים אין כלומר,

שם). וגמרא ז: "ועשית47)חגיגה י) טז, (דברים שנאמר ממה זאת ולמדו חולין. של ממעות להביאו צריך חובה של דבר שכל
כמו חולין, הוא "מסת" - החולין", מן חובתו מביא שאדם מלמד "מסת, - תיתן" אשר ידך נדבת מסת אלוקיך לה' שבועות חג

ח.). (חגיגה הארץ" על מס אחשורוש המלך "וישם א) י, (אסתר שנאמר48)שנאמר ממה זאת ולמדו ח.) (חגיגה הלל כבית
(שם). תערובת גם התורה ריבתה ובזה אלוקיך", ה' יברכך "כאשר שם) שסובר49)(דברים שם, חזקיה, על החולק יוחנן כר'

בחגיגה אלא אינו זה וכל משנה. כסף ועיין להיפך, הסובר כחזקיה ולא לבהמה בהמה טופלין ואין למעות מעות (מחברין) טופלין
בלבד. החולין מן אלא באה אינה ראיה עולת אבל למעלה). (ראה בתורה ריבוי בה החגיגה50)שמצינו של במעות שיהיה צריך

(כסף יוחנן לר' הדין שהוא רבינו וסובר חזקיה של וברייתא שם בחגיגה הוא כן הראשונה. אכילה של בשיעור חולין של מעות
החולין.51)משנה). מן ראשונה אכילה שיעור שיהיה צריך לפיכך

             
  

.Ëּבהמה ּבמעּׂשר חגיגה ׁשלמי חֹובת ידי אדם .52ויֹוצא ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָ
טֹוב ּביֹום יעּׂשר ׁשּמא ּגזרה טֹוב, ּביֹום אֹותֹו מביאין .53ואין ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָ

.Èּונדבֹות ּבנדרים ּׂשמחה ׁשלמי חֹובת ידי יּׂשראל 54יֹוצאין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ
ּבהמה והּכהנים55ּובמעּׂשר ּבחּטאת56, 58ּובאׁשם57- ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָֹ

וׁשֹוק59ּובבכֹור זֹו60ּובחזה ׁשּמצוה ּבאכילת61; לּׂשמח היא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹ
ה' לפני אכלּו62ּבּׂשר והרי חֹובתן63, ידי יֹוצאין אין אבל . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָָ

המּׂשּמח ּבּׂשר ׁשאינן ּבמנחֹות, ולא ּבעֹופֹות ּכבר64לא . ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
עּׂשר ארּבעה ׁשחגיגת ּבפסחים, לפיכ65ּבארנּו אין66רׁשּות. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

חגיגה חֹובת ידי ּבּה יֹוצא חֹובת67אדם ּבּה יֹוצא אּלא , ְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָ
.68ּׂשמחה ְִָ

.‡Èנדבה אֹו נדר ׁשלמי לֹו ׁשהיּו יֹום69מי מערב ּוׁשחטן ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ידי70טֹוב ּבּה יֹוצא אינֹו - טֹוב ּביֹום ׁשאכלן ּפי על אף ,ְְֲִֵֵֵֶַַָָָ

ּבּה יצא אבל החּלין, מן אּלא ּבאה ׁשאינּה חגיגה, ֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻחֹובת
ּׂשמחה. חֹובת ְְִֵַָידי

.Èּברגל מהן ואֹוכל הֹואיל הרגל, קדם ׁשּׁשחטן ּפי על ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאף
ּבׁשעת ּׂשמחה ׁשלמי לׁשחט צרי ׁשאינֹו חֹובתֹו; ידי יצא -ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ְִָּׂשמחה.
.‚Èּתֹודה אדם יביא עּׂשר71לא ארּבעה החמץ72ּביֹום מּפני , ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹ
הּפסּול73ׁשּבּה לבית קדׁשים מביאין ׁשאין הביא74, ואם .75 ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּׂשמחה חֹובת ידי ּבּה יֹוצא ׁשּבארנּו76- ּכמֹו ,77. ְְְְִֵֵֵֶַַָָ
.„Èלׁשם חֹובתי ידי ּבּה ׁשאצא ּתֹודה עלי הרי : ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָהאֹומר

ּתֹודה78חגיגה להביא חּיב חגיגה;79- ידי ּבּה יֹוצא ואינֹו , ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָ
החּלין מן אּלא ּבאה חגיגה ׁשלמי80ׁשאין אדם ּכׁשּיזּבח . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ואׁשּתֹו ּובניו הּוא אֹוכל יהיה לא - ּׂשמחה וׁשלמי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹחגיגה
לּׂשּמח חּיב אּלא גמּורה, מצוה ׁשּיעּׂשה וידּמה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבלבד

ׁשּנאמר והאמללים, והּיתֹום81הענּיים והּגר והּלוי : ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
ׁשאכל82והאלמנה ּומי עׁשרֹו. ּכפי ּומׁשקן הּכל מאכיל . ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹ

זבחיה נאמר: עליו - עּמֹו אּלּו ּׂשּמח ולא ּכלחםזבחיו ם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שאדם52) מלמד טז) (דברים "מסת" למעות) מעות טופלין ואין לבהמה בהמה טופלין (שסובר דחזקיה כוותיה "תניא ח. חגיגה
ראשונה אכילה אומרים הלל ובית המעשר. מן ואילך מכאן החולין, מן ראשון יום אומרים שמאי בית החולין. מן חובתו מביא
בשאר שהמדובר רש"י ומפרש בהמה", במעשר חובתו ידי יוצא אדם הפסח ימות כל ושאר המעשר מן ואילך מכאן החולין, מן
במעשר חגיגה שלמי חובת ידי שיוצאין חגיגה שלמי לעניין הוא שהמדובר מפרש רבינו אבל שמחה, לעניין הוא הפסח ימות

זה53)בהמה. ולולא המעשר. את שצובע האדום הצבע משום כלומר שם). (חגיגה סקרתא" משום טוב ביום לעשר אפשר "ואי
זה ולולא חגיגה, לשם שמקריבו לפי ח), הלכה א פרק (למעלה טוב ביום קרבים שאינם ונדבות כנדרים זה ואין להקריב, מותר

להקדישו. התורה מן שחייב לפי טוב, ביום מקדישים שאין פי על אף טוב ביום להקדישו עלי54)מותר הרי (=שאמר שנדר
קריבין ונדבות נדרים ושלמי לרגל, כשעלה והביאן לבעלים נאכלים ושלמים השנה, כל שלמים) זה הרי (=שאמר שנדב או שלמים)

שמחה. שלמי לשם טוב לעניין55)ביום שכתב כמו יעשר, שמא גזירה טוב, ביום אותו מביאין אין שמחה בשלמי שגם נראה
ט). הלכה (למעלה חגיגה חובתן.56)שלמי ידי מעשה57)יוצאין מהלכות ז בפרק ראה בעזרה, כהונה לזכרי נאכל שבשרה

א. הלכה כחטאת.58)הקרבנות בעזרה כהונה לזכרי נאכל כה).59)שבשרו הלכה (שם לכהנים נאכל שהורמו60)שבשרו
לכהנים. נאכלים והם לרגל, העולים שמחה.61)משלמי ח.62)של בחגיגה ודרשינן ט.) ק (פסחים בבשר אלא שמחה ואין

לשמחה". שמחות מיני כל "לרבות יד) ז, (דברים בחגך" "ושמחת שמחה,63)מהכתוב שלמי מיוחד באופן להקריב צורך ואין
אכלו. והרי הקרבנות, בשר אכילת אלא המצוה, היא ההקרבה יצאו64)שלא נפקא, מ"ושמחת" אמר אשי "רב ח: שם בגמרא

שמחה". בהן שאין ניסן.65)אלו לא66)בחודש חובה, הייתה שאם שמחה, חובת ידי בה יוצא רשות, שהיא משום כלומר,
נצטוו מצוות שלוש שהרי שמחה, שלמי חובת בחגיגה יוצא שאינו וכמו לפסח, מצוה היא שגם כיוון שמחה, משום בה יוצאין היו

שמח). (אור שמחה חובת ידי בה יוצא היה לא חובה י"ד חגיגת הייתה אם כן כמבואר67)לחג, עשר. חמשה חגיגת כלומר,
החולין. מן אלא באה שאינה ח) (הלכה עליו,68)למעלה חולקים אינם שחכמים רבינו וסובר תימא. בן של ברייתא ע. פסחים

חגיגה" חובת ידי בה יוצא ואינו שמחה חובת ידי בה "יוצא שאמר במה אבל ולילה, ליום אלא נאכלת שאינה שאמר במה אלא
עליו. חולקים אינם שמחה69)- משום בהן יוצא טוב יום מערב ששחטן שלמים אלעזר רבי אמר רבין אתא "כי עא. בפסחים

אינו חגיגה לשם מתחילה הקדישן אם שאפילו כתבו שלמים, המתחיל דיבור ע:) (שם ובתוספות חגיגה". משום בה יוצא ואין
הקדישם שאם נראה נדבה", או נדר שלמי לו שהיו "מי שכתב רבינו מדברי אבל טוב, יום מערב ששחטן כיוון חגיגה, ידי בה יוצא

טוב. ביום דווקא לשחוט צריך ואין חגיגה, ידי בה יוצא חגיגה, להשמיענו70)לשם הסיפא, משום כן ונאמר שם. בגמרא הוא כן
טוב. ביום שחטן אם אף בהם, יוצא אינו חגיגה לעניין אבל שמחה. שלמי משום בהם יוצא טוב יום מערב ששחטם פי על שאף

לו.71) שנעשה הנס על הודאה יג).73)בניסן.72)קרבן ז, (ויקרא חמץ לחם מקריב תודה קרבן משום74)שעל לשריפה.
שם). וברש"י יט: (ביצה נותר לידי בא שבה חמץ כך ומתוך שעות ארבע עד אלא פסח בערב חמץ לאכול יכול כלומר75)שאינו

כנ"ל. עשר, פי76)בארבעה על ואף משנה) ולחם משנה בכסף וראה בלינה. נפסלת היא למחר, (שאילו הפסח בליל כלומר,
חג, של ראשון טוב יום בליל ולא לפניו, שמחה שיש חג, של אחרון טוב יום בליל אלא שמחה חובת שאין עא.) (פסחים שאמרו
אוכלים שהרי שמחה, בעצמו בו שיש פסח, של ראשון טוב יום בליל אבל טובים, ימים בשאר אלא אינו זה - לפניו שמחה שאין

שמחה. חובת גם בו יש בהמה, ובמעשר בבכור שיוצאים כמו שמחה, חובת ידי בו ויוצאים הפסח י,77)בו בהלכה למעלה
שמחה. בשעת שמחה שלמי לשחוט צריך שאינו יב ובהלכה ונדבות, בנדרים שמחה שלמי חובת ידי מפריש78)שיוצאין כלומר,

החגיגה. חובת ידי בו לצאת שיוכל בתנאי, תודה לשם אותו מפריש שהוא ומתנה תודה תודה.79)קרבן בהבאת מיד נתחייב
שכבר80) כיוון כלום, זה אין החגיגה, חובת ידי בו לצאת מנת על כך אחר וכשמתנה להביאה, נתחייב תודה עלי הרי שאמר שמיד

החולין. מן אלא באה החגיגה ואין בתודה, החג.81)נתחייב שמחת אתה82)בעניין בפסיקתא סימן בר' יהודה רב "כדדרש
כולם. את לשמח אתה וחייב והאלמנה, היתום הגר, הלוי, ד', לי יש אני אף ואמתך, עבדך בתך, בנך, בית, בני ד' לך יש
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.Ëּבהמה ּבמעּׂשר חגיגה ׁשלמי חֹובת ידי אדם .52ויֹוצא ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָ
טֹוב ּביֹום יעּׂשר ׁשּמא ּגזרה טֹוב, ּביֹום אֹותֹו מביאין .53ואין ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָ

.Èּונדבֹות ּבנדרים ּׂשמחה ׁשלמי חֹובת ידי יּׂשראל 54יֹוצאין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ
ּבהמה והּכהנים55ּובמעּׂשר ּבחּטאת56, 58ּובאׁשם57- ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָֹ

וׁשֹוק59ּובבכֹור זֹו60ּובחזה ׁשּמצוה ּבאכילת61; לּׂשמח היא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹ
ה' לפני אכלּו62ּבּׂשר והרי חֹובתן63, ידי יֹוצאין אין אבל . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָָ

המּׂשּמח ּבּׂשר ׁשאינן ּבמנחֹות, ולא ּבעֹופֹות ּכבר64לא . ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
עּׂשר ארּבעה ׁשחגיגת ּבפסחים, לפיכ65ּבארנּו אין66רׁשּות. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

חגיגה חֹובת ידי ּבּה יֹוצא חֹובת67אדם ּבּה יֹוצא אּלא , ְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָ
.68ּׂשמחה ְִָ

.‡Èנדבה אֹו נדר ׁשלמי לֹו ׁשהיּו יֹום69מי מערב ּוׁשחטן ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ידי70טֹוב ּבּה יֹוצא אינֹו - טֹוב ּביֹום ׁשאכלן ּפי על אף ,ְְֲִֵֵֵֶַַָָָ

ּבּה יצא אבל החּלין, מן אּלא ּבאה ׁשאינּה חגיגה, ֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻחֹובת
ּׂשמחה. חֹובת ְְִֵַָידי

.Èּברגל מהן ואֹוכל הֹואיל הרגל, קדם ׁשּׁשחטן ּפי על ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאף
ּבׁשעת ּׂשמחה ׁשלמי לׁשחט צרי ׁשאינֹו חֹובתֹו; ידי יצא -ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ְִָּׂשמחה.
.‚Èּתֹודה אדם יביא עּׂשר71לא ארּבעה החמץ72ּביֹום מּפני , ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹ
הּפסּול73ׁשּבּה לבית קדׁשים מביאין ׁשאין הביא74, ואם .75 ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּׂשמחה חֹובת ידי ּבּה יֹוצא ׁשּבארנּו76- ּכמֹו ,77. ְְְְִֵֵֵֶַַָָ
.„Èלׁשם חֹובתי ידי ּבּה ׁשאצא ּתֹודה עלי הרי : ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָהאֹומר

ּתֹודה78חגיגה להביא חּיב חגיגה;79- ידי ּבּה יֹוצא ואינֹו , ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָ
החּלין מן אּלא ּבאה חגיגה ׁשלמי80ׁשאין אדם ּכׁשּיזּבח . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ואׁשּתֹו ּובניו הּוא אֹוכל יהיה לא - ּׂשמחה וׁשלמי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹחגיגה
לּׂשּמח חּיב אּלא גמּורה, מצוה ׁשּיעּׂשה וידּמה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבלבד

ׁשּנאמר והאמללים, והּיתֹום81הענּיים והּגר והּלוי : ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
ׁשאכל82והאלמנה ּומי עׁשרֹו. ּכפי ּומׁשקן הּכל מאכיל . ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹ

זבחיה נאמר: עליו - עּמֹו אּלּו ּׂשּמח ולא ּכלחםזבחיו ם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שאדם52) מלמד טז) (דברים "מסת" למעות) מעות טופלין ואין לבהמה בהמה טופלין (שסובר דחזקיה כוותיה "תניא ח. חגיגה
ראשונה אכילה אומרים הלל ובית המעשר. מן ואילך מכאן החולין, מן ראשון יום אומרים שמאי בית החולין. מן חובתו מביא
בשאר שהמדובר רש"י ומפרש בהמה", במעשר חובתו ידי יוצא אדם הפסח ימות כל ושאר המעשר מן ואילך מכאן החולין, מן
במעשר חגיגה שלמי חובת ידי שיוצאין חגיגה שלמי לעניין הוא שהמדובר מפרש רבינו אבל שמחה, לעניין הוא הפסח ימות

זה53)בהמה. ולולא המעשר. את שצובע האדום הצבע משום כלומר שם). (חגיגה סקרתא" משום טוב ביום לעשר אפשר "ואי
זה ולולא חגיגה, לשם שמקריבו לפי ח), הלכה א פרק (למעלה טוב ביום קרבים שאינם ונדבות כנדרים זה ואין להקריב, מותר

להקדישו. התורה מן שחייב לפי טוב, ביום מקדישים שאין פי על אף טוב ביום להקדישו עלי54)מותר הרי (=שאמר שנדר
קריבין ונדבות נדרים ושלמי לרגל, כשעלה והביאן לבעלים נאכלים ושלמים השנה, כל שלמים) זה הרי (=שאמר שנדב או שלמים)

שמחה. שלמי לשם טוב לעניין55)ביום שכתב כמו יעשר, שמא גזירה טוב, ביום אותו מביאין אין שמחה בשלמי שגם נראה
ט). הלכה (למעלה חגיגה חובתן.56)שלמי ידי מעשה57)יוצאין מהלכות ז בפרק ראה בעזרה, כהונה לזכרי נאכל שבשרה

א. הלכה כחטאת.58)הקרבנות בעזרה כהונה לזכרי נאכל כה).59)שבשרו הלכה (שם לכהנים נאכל שהורמו60)שבשרו
לכהנים. נאכלים והם לרגל, העולים שמחה.61)משלמי ח.62)של בחגיגה ודרשינן ט.) ק (פסחים בבשר אלא שמחה ואין

לשמחה". שמחות מיני כל "לרבות יד) ז, (דברים בחגך" "ושמחת שמחה,63)מהכתוב שלמי מיוחד באופן להקריב צורך ואין
אכלו. והרי הקרבנות, בשר אכילת אלא המצוה, היא ההקרבה יצאו64)שלא נפקא, מ"ושמחת" אמר אשי "רב ח: שם בגמרא

שמחה". בהן שאין ניסן.65)אלו לא66)בחודש חובה, הייתה שאם שמחה, חובת ידי בה יוצא רשות, שהיא משום כלומר,
נצטוו מצוות שלוש שהרי שמחה, שלמי חובת בחגיגה יוצא שאינו וכמו לפסח, מצוה היא שגם כיוון שמחה, משום בה יוצאין היו

שמח). (אור שמחה חובת ידי בה יוצא היה לא חובה י"ד חגיגת הייתה אם כן כמבואר67)לחג, עשר. חמשה חגיגת כלומר,
החולין. מן אלא באה שאינה ח) (הלכה עליו,68)למעלה חולקים אינם שחכמים רבינו וסובר תימא. בן של ברייתא ע. פסחים

חגיגה" חובת ידי בה יוצא ואינו שמחה חובת ידי בה "יוצא שאמר במה אבל ולילה, ליום אלא נאכלת שאינה שאמר במה אלא
עליו. חולקים אינם שמחה69)- משום בהן יוצא טוב יום מערב ששחטן שלמים אלעזר רבי אמר רבין אתא "כי עא. בפסחים

אינו חגיגה לשם מתחילה הקדישן אם שאפילו כתבו שלמים, המתחיל דיבור ע:) (שם ובתוספות חגיגה". משום בה יוצא ואין
הקדישם שאם נראה נדבה", או נדר שלמי לו שהיו "מי שכתב רבינו מדברי אבל טוב, יום מערב ששחטן כיוון חגיגה, ידי בה יוצא

טוב. ביום דווקא לשחוט צריך ואין חגיגה, ידי בה יוצא חגיגה, להשמיענו70)לשם הסיפא, משום כן ונאמר שם. בגמרא הוא כן
טוב. ביום שחטן אם אף בהם, יוצא אינו חגיגה לעניין אבל שמחה. שלמי משום בהם יוצא טוב יום מערב ששחטם פי על שאף

לו.71) שנעשה הנס על הודאה יג).73)בניסן.72)קרבן ז, (ויקרא חמץ לחם מקריב תודה קרבן משום74)שעל לשריפה.
שם). וברש"י יט: (ביצה נותר לידי בא שבה חמץ כך ומתוך שעות ארבע עד אלא פסח בערב חמץ לאכול יכול כלומר75)שאינו

כנ"ל. עשר, פי76)בארבעה על ואף משנה) ולחם משנה בכסף וראה בלינה. נפסלת היא למחר, (שאילו הפסח בליל כלומר,
חג, של ראשון טוב יום בליל ולא לפניו, שמחה שיש חג, של אחרון טוב יום בליל אלא שמחה חובת שאין עא.) (פסחים שאמרו
אוכלים שהרי שמחה, בעצמו בו שיש פסח, של ראשון טוב יום בליל אבל טובים, ימים בשאר אלא אינו זה - לפניו שמחה שאין

שמחה. חובת גם בו יש בהמה, ובמעשר בבכור שיוצאים כמו שמחה, חובת ידי בו ויוצאים הפסח י,77)בו בהלכה למעלה
שמחה. בשעת שמחה שלמי לשחוט צריך שאינו יב ובהלכה ונדבות, בנדרים שמחה שלמי חובת ידי מפריש78)שיוצאין כלומר,

החגיגה. חובת ידי בו לצאת שיוכל בתנאי, תודה לשם אותו מפריש שהוא ומתנה תודה תודה.79)קרבן בהבאת מיד נתחייב
שכבר80) כיוון כלום, זה אין החגיגה, חובת ידי בו לצאת מנת על כך אחר וכשמתנה להביאה, נתחייב תודה עלי הרי שאמר שמיד

החולין. מן אלא באה החגיגה ואין בתודה, החג.81)נתחייב שמחת אתה82)בעניין בפסיקתא סימן בר' יהודה רב "כדדרש
כולם. את לשמח אתה וחייב והאלמנה, היתום הגר, הלוי, ד', לי יש אני אף ואמתך, עבדך בתך, בנך, בית, בני ד' לך יש



עו             
  

ּומצוה לנפׁשם. לחמם ּכי יּטּמאּו, אכליו ּכל להם, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹאֹונים
הּכל מן יֹותר נחלה83בּלוי ולא חלק לא לֹו ׁשאין לפי ,84, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹ

ׁשלחנֹו על לוּיים לזּמן צרי לפיכ ּבּבּׂשר. מּתנֹות לֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָֻואין
ׁשּלהם מעּׂשר עם ּבּׂשר מּתנֹות להם יּתן אֹו ּכדי85ּולּׂשּמחם, , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

וׁשֹוהה מּלּׂשּמחֹו הּלוי את העֹוזב וכל צרכיהם. ּבֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּימצאּו
ּברגלים מעּׂשרֹותיו ׁשּנאמר:86מּמּנּו תעּׂשה, ּבלא עֹובר - ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

הּלוי את ּתעזב ּפן ל .87הּׁשמר ְֲִִֵֶֶֶַַָֹ

 
וטף,‡. ונׁשים אנׁשים יּׂשראל, ּכל להקהיל עּׂשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָמצות

מן ּבאזניהם ולקרֹות לרגל ּבעלֹותם ׁשמּטה מֹוצאי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבכל
ידיהם ּומחּזקֹות ּבמצֹות אֹותן מזרזֹות ׁשהן ּפרׁשּיֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָהּתֹורה
הּׁשמּטה ׁשנת ּבמעד ׁשנים ׁשבע מּקץ ׁשּנאמר: האמת. ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבדת
את הקהל וגֹומר. לראֹות יּׂשראל כל ּבבֹוא הּסּכֹות. ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֻּבחג
וגֹומר. ּבׁשערי אׁשר וגר והּטף והּנׁשים האנׁשים ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהעם

.מן חּוץ הקהל, מּמצות ּפטּור - הראּיה מן הּפטּור ְְְִִִִִֵַַַָָָָָּכל
הקהל; מּמצות ּפטּור הּטמא אבל והערל. והּטף ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנׁשים
והּדבר לביאה. ראּוי אינֹו וזה יּׂשראל, כל ּבבֹוא ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
חּיבֹות. הּנׁשים ׁשהרי חּיבין, והאנּדרֹוגינֹוס ׁשהּטמטּום ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻּברּור

חג‚. ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבמֹוצאי קֹורין? היּו ְִִֵֵֶַַָָָָאימתי
ׁשמינית. ׁשנה ׁשל מֹועד ׁשל חּלֹו ימי ּתחּלת ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻֻהּסּכֹות,
קֹורין. היּו הּנׁשים ּובעזרת ּבאזניהם. ׁשּיקרא הּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהּמל
מׁשּבח. זה הרי - מעמד קרא ואם יֹוׁשב. ּכׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֻוקֹורא
סֹוף עד הּדברים אּלה חּמׁש מּתחּלת קֹורא? הּוא ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻמהיכן
ּומדּלג וגֹומר, ׁשמע' אם ל'והיה ּומדּלג 'ׁשמע', ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹּפרׁשת
סֹוף עד הּסדר על ּתעּׂשר' מ'עּׂשר וקֹורא ּתעּׂשר', ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַל'עּׂשר
ּבחרב', אּתם ּכרת אׁשר הּברית 'מּלבד עד ּוקללֹות, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּברכֹות

ֵּופֹוסק.
ּכדי„. ירּוׁשלים, ּבכל ּבחצֹוצרֹות ּתֹוקעין קֹורא? הּוא ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָּכיצד

היתה, עץ וׁשל גדֹולה, ּבימה ּומביאין העם. את ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָלהקהיל
ויֹוׁשב עֹולה והּמל נׁשים, עזרת ּבאמצע אֹותּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּומעמידין
לחג העֹולים יּׂשראל וכל קריאתֹו, ׁשּיׁשמעּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָעליה,
ונֹותנֹו ּתֹורה ספר נֹוטל הּכנסת וחּזן סביביו. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמתקּבצין
ּגדֹול, לכהן ּוסגן לּסגן, נֹותנֹו הּכנסת וראׁש הּכנסת, ְְְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹלראׁש
מקּבלֹו והּמל אדם. ּבני ּברב להּדרֹו ּכדי ,לּמל ּגדֹול ְְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוכהן
ּכדר ּומבר ורֹואה ּופֹותח יׁשב. - רצה ואם עֹומד. ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכׁשהּוא
הּפרׁשּיֹות וקֹורא הּכנסת, ּבבית ּבּתֹורה קֹורא ּכל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמבר
ּכדר לאחריה ּומבר וגֹולל גֹומר, ׁשהּוא עד ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאמרנּו
הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשבע ּומֹוסיף ּכנסּיֹות. ּבבּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּמברכין
וכּו'. ל אנחנּו מֹודים וכּו'. יּׂשראל ּבעּמ אלהינּו ה' ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵַַָָֹרצה
והּזמּנים, יּׂשראל מקּדׁש עד וכּו' העּמים מּכל בחרּתנּו ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָאּתה
רביעית ּכמטּבען. ּברכֹות ׁשלׁש הרי ּבּתפּלה. ׁשּמברכין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכדר

יי אּתה ּברּו ּבּה: וחֹותם ׁשּיעמד, הּמקּדׁש על ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹמתּפּלל
ׁשּתעמד יּׂשראל על מתּפּלל חמיׁשית ּבצּיֹון. ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹהּׁשֹוכן
על מתּפּלל ׁשּׁשית ּביּׂשראל. הּבֹוחר ּבּה: וחֹותם ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמלכּותם,
יי אּתה ּברּו ּבּה: וחֹותם עבֹודתם, האל ׁשּירצה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהּכהנים
ּׁשהּוא מה ּכפי ּבּה ּומתּפּלל מתחּנן ׁשביעית הּכהנים. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמקּדׁש

צריכיןיכֹול ׁשעּמ יּׂשראל, עּמ את יי הֹוׁשע ּבּה: וחֹותם , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּתפּלה. ׁשֹומע יי, אּתה ּברּו ְְְִִֵֵַַַָָָָָלהּוׁשע.

את‰. ּתקרא ׁשּנאמר: הּקדׁש; ּבלׁשֹון - והּברכֹות ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּקריאה
לֹועזֹות. ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף ּבלׁשֹונּה. - הּזאת ְֲִִֵֶַַַַָָָֹהּתֹורה

.Âאזנם ּולהקׁשיב לּבם להכין חּיבין מּכירין ׁשאינן ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָוגרים
ּבסיני. ּבֹו ׁשּנּתנה ּכּיֹום ּברעדה וגילה ויראה ּבאימה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלׁשמע
חּיבין ּכּלּה, הּתֹורה ּכל ׁשּיֹודעים ּגדֹולים, חכמים ְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָֻאפּלּו
מכּון - לׁשמע יכֹול ׁשאינֹו ּומי יתרה. גדֹולה ּבכּונה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹלׁשמע
האמת. ּדת לחּזק אּלא הּכתּוב קבעּה ׁשּלא זֹו; לקריאה ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלּבֹו
ׁשֹומעּה, הּגבּורה ּומּפי ּבּה נצטּוה עּתה ּכאּלּו עצמֹו ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָויראה

האל. ּדברי להׁשמיע הּוא ׁשליח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהּמל
.Êלאחר אֹותֹו מאחרין - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הקהל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָיֹום

את ּדֹוחין ׁשאינן והּתחּנֹות החצֹוצרֹות ּתקיעת מּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשּבת,
ַַָהּׁשּבת.

דׁשמּיא ּבסּיעּתא חגיגה הלכֹות להֹו ְְְְְְֲִִִִִַַָָָסליקּו

 
לא מצֹות וׁשלׁש עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש
ׁשּלא ב) ּבכֹורֹות. להפריׁש א) פרטן: הּוא וזה ְְְְְֲִֶֶֶַַָָֹתעּׂשה,
הּבכֹור. יּפדה ׁשּלא ג) לירּוׁשלים. חּוץ ּתמים ּבכֹור ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיאכל
ּבהמה. מעּׂשר יּגאל ׁשּלא ה) ּבהמה. מעּׂשר להפריׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹד)
אחד, ׁשניהם ׁשּמעּׂשה לפי הּבכֹור, עם הּמעּׂשר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוכללּתי
מּפי ּתזרק. ּדמם ואת ׁשּנאמר: עּמֹו, ּכללֹו ְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָֹוהּכתּוב

ּבכֹור. ודם מעּׂשר דם ׁשּזה למדּו, ְְְְֲֵֶֶַַַַָָהּׁשמּועה
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
ּבאדם‡. ּבין הּזכרים, רחם ּפטר ּכל להפריׁש עּׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמצות

ּבין ׁשלמים ׁשהיּו ּבין החמֹור, מּמין ּבין טהֹורה ּבבהמה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָּבין
ּבבני רחם ּכל ּפטר ּבכֹור כל לי קּדׁש ׁשּנאמר: טרפֹות. ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשהיּו

לּכהנים. וכּלן ּובּבהמה. ּבאדם ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֹֻיּׂשראל
.ּובכֹור לּכהנים, ּופדיֹונם נפּדים חמֹור ּובכֹור אדם ְְְְְֲֲִִִִַָָָֹּבכֹור

זֹורקין קּלים; קדׁשים ּכׁשאר ּבעזרה נׁשחט טהֹורה ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָָָּבהמה
ּוׁשאר הּקרּבנֹות, ּבמעּׂשה ׁשּבארנּו ּכמֹו אמּוריו, ּומקטיר ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָּדמֹו
ּבכֹור את תפּדה ּפדה א ׁשּנאמר: לּכהנים. נאכל ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּבּׂשר
ׁשֹור ּבכֹור א ּתפּדה. הּטמאה הּבהמה ּבכֹור ואת ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָהאדם,

.ּל יהיה ּובּׂשרם הם. קדׁש תפּדה ְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹלא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

והיתום83) והגר והלוי ואמתך עבדך ובתך ובנך "אתה יד) טז, לדברים ראה (פרשת בספרי הוא וכן לכולם. הכתוב הקדימו שהרי
קודם". חביב "חביב - בשעריך", אשר עמך".84)והאלמנה ונחלה חלק לו אין כי תעזבנו לא בשעריך אשר "והלוי שנאמר: כמו

א).85) הלכה מעשרות מהלכות א (פרק ללוי לתת שצריך ראשון וחגיגה,86)מעשר שמחה בשלמי מלשמחו אותו שעוזב כלומר,
ברגלים. מעשרותיו שמשהה תעשה.87)או לא אלא אינו ואל, פן השמר, שנאמר מקום ַשכל

             
  

ּבמּומֹו‚. ׁשּנֹולד ּבין מּום, ּבעל ׁשהּוא טהֹורה ּבהמה ְְְְֵֵֶֶַַַָָּבכֹור
אם לּכהן. הּוא הרי - תמים ׁשהיה אחר מּום ּבֹו ׁשּנפל ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבין
ׁשּירצה, למי מאכילֹו אֹו מֹוכרֹו אֹו מקֹום ּבכל אֹוכלֹו ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָרצה,
מּום בֹו יהיה וכי ׁשּנאמר: חּלין. ׁשהּוא מּפני לנכרי, ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָֻאפּלּו
ּכּצבי יאכלּנּו יחּדו והּטהֹור הּטמא וגֹומר, עּור אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּפּסח

כהן. נכסי הּוא והרי ְְֲִֵֵֵַַָָֹוכאּיל.
זה„. הרי ויאמר: טהֹורה, ּבהמה ּבכֹור להקּדיׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמצוה

הרי - הקּדיׁשֹו לא ואם .אלהי לה' ּתקּדיׁש ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹקדׁש.
היא. מרחם ּוקדּׁשתֹו מאליו, מתקּדׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֻזה

לא‰. ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת טהֹורה ּבהמה ּבכֹור רץ.מצות ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
ואכלּת ׁשּנאמר: לארץ. לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות מביאין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָואין
ּבקר ּובכרת ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעּׂשר אלהי ה' ְְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹלפני
ּבכֹור מביא אּתה - ּדגן מעּׂשר מביא ׁשאּתה מּמקֹום ;ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוצאנ
אּתה אי - ּדגן מעּׂשר מביא אּתה ׁשאין ּומּמקֹום וצאן, ְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹּבקר
ּבמּומֹו. ויאכל ּכחּלין הּוא הרי אּלא וצאן, ּבקר ּבכֹור ְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָֹֻמביא
יאכל אּלא יקרב ולא מּמּנּו, מקּבלין אין - הביא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹואם
ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין נֹוהגת זֹו ּומצוה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹּבמּומֹו.
ּכׁשהן ּבמקּדׁשין נֹוהגת ואינּה ּדגן. מעּׂשר ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּבית,
ּבדק קדׁשי ּבין מזּבח קדׁשי ּבין ׁשּיּפדּו, קדם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבקדּׁשתן

ִַַהּבית.
.Êלוּיים ּכהנים טהֹורה: ּבהמה ּבבכֹור חּיבין ְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹהּכל

- ּבכֹור לֹו נֹולד אם לּכהן, ׁשהּבכֹור ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַֹויּׂשראלים.
הּבּׂשר ׁשאר ואֹוכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ואמּוריו ּדמֹו ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָמקריב
ּובצאנ ּבבקר יּולד אׁשר הּבכֹור ּכל ׁשּנאמר: ּבכֹור. ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבתֹורת
ּולוּיים ּכהנים - טמאה ּבהמה ּובכֹור אדם ּבכֹור אבל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָֹוגֹומר.

ּכהּנה. מּתנֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֶַַָֻּפטּורין,
.Á.מּום ּבעל ּבין ּתמים ּבין ׁשנתֹו ּבתֹו נאכל ְְְֱִֵֵֶַַַָָָהּבכֹור

בֹו יהיה וכי בׁשנה. ׁשנה תאכלּנּו אלהי ה' לפני ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּנאמר:
- הּוא ּתם אם לֹו? מֹונה ּומאימתי ּתאכלּנּו. ּבׁשערי ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹמּום,
ּבעל נֹולד ואם להקרבה; ראּוי ׁשהּוא ׁשמיני, מּיֹום לֹו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָמֹונה
ׁשהרי חדׁשיו, לֹו ׁשּכלּו והּוא ׁשּנֹולד. מּיֹום לֹו מֹונה - ְֲֳִֵֶֶֶֶָָָָמּום
ׁשּכלּו ּבוּדאי ידע לא אם אבל לדתֹו; ּביֹום לאכילה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹנראה

ׁשמיני. מּיֹום לֹו מֹונה - חדׁשיו ְֳִִִֶָָלֹו
.Ëעּׂשר ׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי - ׁשנתֹו ּבתֹו מּום לֹו ְְְְְֵַַַַָָָָנֹולד

יֹום ׁשלׁשים לקּימֹו מּתר - ׁשנתֹו ּבסֹוף מּום לֹו נֹולד ְְְְְִֶַַָָֹֻחדׁש.
לאחר מתאחר ׁשהּוא ּפי על ואף הּמּום, ּבֹו ׁשּנפל ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָמּיֹום
לפני יֹום עּׂשר ּבחמּׁשה מּום ּבֹו ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָׁשנתֹו.
לֹו נֹולד ׁשנתֹו. אחר עּׂשר חמּׁשה לֹו מׁשלימין - ׁשנתֹו ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָגמר
יֹום ׁשלׁשים עד אּלא לקּימֹו רּׁשאי אינֹו - ׁשנתֹו אחר ְְְְִֵֶַַַַַַָָמּום

ְֵֵָויאכל.
.È.ויאכל מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד מּניחֹו - הּזה ּבּזמן ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּבכֹור

.‡Èׁשּתים לקּימֹו רּׁשאי לחכם להראֹותֹו נראה ׁשּלא ְְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָֹועד
מּום ּבֹו נֹולד אם לחכם: להראֹותֹו ּומּׁשּנראה ׁשנים. ְְְְְִִִִֶַַָָָָָוׁשלׁש
אחר נֹולד חדׁש; עּׂשר ׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי - ׁשנתֹו ְְְְְֵֶַַַַַַָָָָֹּבתֹו

יֹום. ׁשלׁשים מקּימֹו - ְְְְִַָׁשנתֹו
.Èעּׂשר ׁשנים ּתמימה, לבנה ׁשנת היא ּבכֹור ׁשל ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָׁשנה

לֹו, נתעּברה - מעּברת ׁשנה היתה ואם ליֹום. מּיֹום ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֻחדׁש
אחד טלאים, ׁשני לֹו נֹולדּו חדׁש. עּׂשר ׁשלׁשה לֹו ְְְְִֵֶֶֶָָָָָֹּומֹונה
אדר חדׁש ּבראׁש ואחד הראׁשֹון אדר ׁשל עּׂשר ְְֲֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹּבחמּׁשה
יֹום ׁשהּגיע ּכיון - ׁשני אדר חדׁש ּבראׁש ׁשּנֹולד זה ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשני:
ׁשּנֹולד וזה ׁשנה, לֹו עלתה הּבאה ׁשנה ׁשל ּבאדר ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָראׁשֹון
ׁשל אדר חצי עד ׁשנה לֹו עלתה לא - ראׁשֹון אדר ְֲֲֲֲִִִֶַַָָָָָָֹּבחצי
לֹו. אֹותֹו מֹונין העּבּור, ּבחדׁש ונֹולד הֹואיל הּבאה. ְְִִִֶַַָָָָָֹׁשנה

.‚Èעֹובר ׁשהּוא ּפי על אף ׁשנתֹו, לאחר הּבכֹור ואחר ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָעבר
מקריבֹו; אּלא נפסל, לא זה הרי - ּתם היה אם תעּׂשה, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבלא
מעּׂשר ׁשּנאמר: מקֹום. ּבכל ׁשֹוחטֹו - מּום ּבעל היה ְְְֱֲִֶֶַַַַַָָָָואם
ּבכֹור מּקיׁש - וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר ּתירׁש ְְְְְְְְְְִִִֶֶַָָָֹֹֹּדגנ

ּמעּׂש מה ּבכֹורלמעּׂשר: אף לחברּתּה, מּׁשנה נפסל אינֹו ר ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
לחברּתּה. מּׁשנה נפסל ְְֲִִֵֶַָָָָאינֹו

.„Èגדּלה זֹו ׁשאין ּכׁשּיּולד, לּכהן הּבכֹור את נֹותנין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻאין
לּכהן. ויּתנּנּו מעט ׁשּיגּדיל עד ּבעליו ּבֹו יטּפל אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלּכהן;
- דּקה ּבהמה ּבּבכֹור? להּטּפל חּיבין יּׂשראל ּכּמה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָועד
הּכהן: לֹו אמר ואם יֹום. חמּׁשים - ּובגּסה יֹום, ְְְֲִִִִֵַַַָָֹׁשלׁשים
לּתנֹו רּׁשאי אינֹו - לעצמי אטּפל ואני זה זמן ּבתֹו לי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַּתנהּו
ּבתרּומֹות, ּבארנּו ּוכבר מּתנֹותיו, על מסּיע ּכמֹו ׁשּזה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָלֹו;
ּובתֹו הּמטּבחים ּובבית הּגרנֹות ּבבית המסּיעין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹׁשהּכהנים

ּבּׂשכרן. מּתנֹותיהן להם נֹותנין אין - ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָהרֹועים
.ÂËלי ּתנהּו זה: זמן ּבתֹו לֹו ואמר מּום ּבעל הּבכֹור ְְְְְִֵֶַַַַַָָָהיה

ּבתֹו לי ּתנהּו לֹו: ואמר ּתמים ׁשהיה אֹו עּתה, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשאֹוכלּנּו
לי, ויראה לֹו. נֹותנֹו זה הרי - עּתה ׁשאקריבּנּו זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָזמן

ׁשּירצה. ּכהן לכל נֹותן ְְְִֵֵֶֶֶַָֹׁשהּבכֹור
.ÊËלֹוקה - לירּוׁשלים חּוץ ּתמים מּבכֹור ּכזית ׁשאכל ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכהן

ּדגנ מעּׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמן
ּכזית ׁשאכל זר וכן .וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹותירׁש
מּפי לֹוקה. - זריקה לאחר ּבין זריקה לפני ּבין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָמּבכֹור,
לפני ּבין ּבכֹור ׁשאכל לזר אף אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּׁשמּועה

זריקה. לאחר ּבין ְְְִִֵַַָָזריקה
.ÊÈבכֹור אֹו ׁשֹור ּבכֹור א ׁשּנאמר: אֹותֹו, ּפֹודין אין ְְְֱִֵֶֶַַַהּבכֹור

ּכׁשהּוא אֹותֹו מֹוכרין אין וכן תפּדה. לא עז בכֹור אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֹּכּׂשב
ּכדי זכּות ּבֹו לּכהן אין לקרּבן עֹומד ׁשהּוא ׁשּכיון ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּתם,
לאכילה עֹומד והּוא הֹואיל ּבית, ׁשאין הּזה, ּובּזמן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָלמכרֹו.

ׁשהּוא ּפי על ואף למכרֹו מּתר הּוא הרי לכהן- ּבין ּתמים, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֻ
ליּׂשראל. ְְִֵֵָּבין

.ÁÈלפני ּבין זמן, ּבכל למכרֹו לּכהן יׁש - מּום ּבעל ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֹּבכֹור
ּוכׁשהּוא ׁשחּוט. ּבין חי ּבין הּבית, לפני ׁשּלא ּבין ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹהּבית
ּבּׁשּוק, לא אבל ּבּבית מֹוכרֹו - מּום ּבעל ּבכֹור ּבּׂשר ְְְֲִֵַַַַַַָֹמֹוכר
ּתמים ּבכֹור ּבּׂשר אבל מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּכמֹו
על ׁשּנמנּו וכהנים קדׁש. ּבּׂשר ׁשהּוא מּפני נמּכר, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹאינֹו

מנה. ּכנגד מנה לׁשקֹול מּתרין - ְְְִִֶֶַָָָָָֻהּבכֹור
.ËÈּבאי להפׁשיטֹו מּתר זה הרי - מּום ּבעל ּבכֹור ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֻהּמפׁשיט

ּפסּולי ׁשאר וכן מרּגיל. - להרּגיל רצה אם ׁשּירצה. דר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזה
מפׁשיט. - הרגל מן להפׁשיט רצה אם ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֻהּמקּדׁשין,
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עז              
  

ּבמּומֹו‚. ׁשּנֹולד ּבין מּום, ּבעל ׁשהּוא טהֹורה ּבהמה ְְְְֵֵֶֶַַַָָּבכֹור
אם לּכהן. הּוא הרי - תמים ׁשהיה אחר מּום ּבֹו ׁשּנפל ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבין
ׁשּירצה, למי מאכילֹו אֹו מֹוכרֹו אֹו מקֹום ּבכל אֹוכלֹו ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָרצה,
מּום בֹו יהיה וכי ׁשּנאמר: חּלין. ׁשהּוא מּפני לנכרי, ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָֻאפּלּו
ּכּצבי יאכלּנּו יחּדו והּטהֹור הּטמא וגֹומר, עּור אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּפּסח

כהן. נכסי הּוא והרי ְְֲִֵֵֵַַָָֹוכאּיל.
זה„. הרי ויאמר: טהֹורה, ּבהמה ּבכֹור להקּדיׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמצוה

הרי - הקּדיׁשֹו לא ואם .אלהי לה' ּתקּדיׁש ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹקדׁש.
היא. מרחם ּוקדּׁשתֹו מאליו, מתקּדׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֻזה

לא‰. ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת טהֹורה ּבהמה ּבכֹור רץ.מצות ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
ואכלּת ׁשּנאמר: לארץ. לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות מביאין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָואין
ּבקר ּובכרת ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעּׂשר אלהי ה' ְְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹלפני
ּבכֹור מביא אּתה - ּדגן מעּׂשר מביא ׁשאּתה מּמקֹום ;ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוצאנ
אּתה אי - ּדגן מעּׂשר מביא אּתה ׁשאין ּומּמקֹום וצאן, ְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹּבקר
ּבמּומֹו. ויאכל ּכחּלין הּוא הרי אּלא וצאן, ּבקר ּבכֹור ְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָֹֻמביא
יאכל אּלא יקרב ולא מּמּנּו, מקּבלין אין - הביא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹואם
ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין נֹוהגת זֹו ּומצוה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹּבמּומֹו.
ּכׁשהן ּבמקּדׁשין נֹוהגת ואינּה ּדגן. מעּׂשר ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּבית,
ּבדק קדׁשי ּבין מזּבח קדׁשי ּבין ׁשּיּפדּו, קדם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבקדּׁשתן

ִַַהּבית.
.Êלוּיים ּכהנים טהֹורה: ּבהמה ּבבכֹור חּיבין ְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹהּכל

- ּבכֹור לֹו נֹולד אם לּכהן, ׁשהּבכֹור ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַֹויּׂשראלים.
הּבּׂשר ׁשאר ואֹוכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ואמּוריו ּדמֹו ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָמקריב
ּובצאנ ּבבקר יּולד אׁשר הּבכֹור ּכל ׁשּנאמר: ּבכֹור. ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבתֹורת
ּולוּיים ּכהנים - טמאה ּבהמה ּובכֹור אדם ּבכֹור אבל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָֹוגֹומר.

ּכהּנה. מּתנֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֶַַָֻּפטּורין,
.Á.מּום ּבעל ּבין ּתמים ּבין ׁשנתֹו ּבתֹו נאכל ְְְֱִֵֵֶַַַָָָהּבכֹור

בֹו יהיה וכי בׁשנה. ׁשנה תאכלּנּו אלהי ה' לפני ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּנאמר:
- הּוא ּתם אם לֹו? מֹונה ּומאימתי ּתאכלּנּו. ּבׁשערי ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹמּום,
ּבעל נֹולד ואם להקרבה; ראּוי ׁשהּוא ׁשמיני, מּיֹום לֹו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָמֹונה
ׁשהרי חדׁשיו, לֹו ׁשּכלּו והּוא ׁשּנֹולד. מּיֹום לֹו מֹונה - ְֲֳִֵֶֶֶֶָָָָמּום
ׁשּכלּו ּבוּדאי ידע לא אם אבל לדתֹו; ּביֹום לאכילה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹנראה

ׁשמיני. מּיֹום לֹו מֹונה - חדׁשיו ְֳִִִֶָָלֹו
.Ëעּׂשר ׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי - ׁשנתֹו ּבתֹו מּום לֹו ְְְְְֵַַַַָָָָנֹולד

יֹום ׁשלׁשים לקּימֹו מּתר - ׁשנתֹו ּבסֹוף מּום לֹו נֹולד ְְְְְִֶַַָָֹֻחדׁש.
לאחר מתאחר ׁשהּוא ּפי על ואף הּמּום, ּבֹו ׁשּנפל ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָמּיֹום
לפני יֹום עּׂשר ּבחמּׁשה מּום ּבֹו ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָׁשנתֹו.
לֹו נֹולד ׁשנתֹו. אחר עּׂשר חמּׁשה לֹו מׁשלימין - ׁשנתֹו ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָגמר
יֹום ׁשלׁשים עד אּלא לקּימֹו רּׁשאי אינֹו - ׁשנתֹו אחר ְְְְִֵֶַַַַַַָָמּום

ְֵֵָויאכל.
.È.ויאכל מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד מּניחֹו - הּזה ּבּזמן ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּבכֹור

.‡Èׁשּתים לקּימֹו רּׁשאי לחכם להראֹותֹו נראה ׁשּלא ְְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָֹועד
מּום ּבֹו נֹולד אם לחכם: להראֹותֹו ּומּׁשּנראה ׁשנים. ְְְְְִִִִֶַַָָָָָוׁשלׁש
אחר נֹולד חדׁש; עּׂשר ׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי - ׁשנתֹו ְְְְְֵֶַַַַַַָָָָֹּבתֹו

יֹום. ׁשלׁשים מקּימֹו - ְְְְִַָׁשנתֹו
.Èעּׂשר ׁשנים ּתמימה, לבנה ׁשנת היא ּבכֹור ׁשל ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָׁשנה

לֹו, נתעּברה - מעּברת ׁשנה היתה ואם ליֹום. מּיֹום ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֻחדׁש
אחד טלאים, ׁשני לֹו נֹולדּו חדׁש. עּׂשר ׁשלׁשה לֹו ְְְְִֵֶֶֶָָָָָֹּומֹונה
אדר חדׁש ּבראׁש ואחד הראׁשֹון אדר ׁשל עּׂשר ְְֲֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹּבחמּׁשה
יֹום ׁשהּגיע ּכיון - ׁשני אדר חדׁש ּבראׁש ׁשּנֹולד זה ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשני:
ׁשּנֹולד וזה ׁשנה, לֹו עלתה הּבאה ׁשנה ׁשל ּבאדר ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָראׁשֹון
ׁשל אדר חצי עד ׁשנה לֹו עלתה לא - ראׁשֹון אדר ְֲֲֲֲִִִֶַַָָָָָָֹּבחצי
לֹו. אֹותֹו מֹונין העּבּור, ּבחדׁש ונֹולד הֹואיל הּבאה. ְְִִִֶַַָָָָָֹׁשנה

.‚Èעֹובר ׁשהּוא ּפי על אף ׁשנתֹו, לאחר הּבכֹור ואחר ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָעבר
מקריבֹו; אּלא נפסל, לא זה הרי - ּתם היה אם תעּׂשה, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבלא
מעּׂשר ׁשּנאמר: מקֹום. ּבכל ׁשֹוחטֹו - מּום ּבעל היה ְְְֱֲִֶֶַַַַַָָָָואם
ּבכֹור מּקיׁש - וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר ּתירׁש ְְְְְְְְְְִִִֶֶַָָָֹֹֹּדגנ

ּמעּׂש מה ּבכֹורלמעּׂשר: אף לחברּתּה, מּׁשנה נפסל אינֹו ר ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
לחברּתּה. מּׁשנה נפסל ְְֲִִֵֶַָָָָאינֹו

.„Èגדּלה זֹו ׁשאין ּכׁשּיּולד, לּכהן הּבכֹור את נֹותנין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻאין
לּכהן. ויּתנּנּו מעט ׁשּיגּדיל עד ּבעליו ּבֹו יטּפל אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלּכהן;
- דּקה ּבהמה ּבּבכֹור? להּטּפל חּיבין יּׂשראל ּכּמה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָועד
הּכהן: לֹו אמר ואם יֹום. חמּׁשים - ּובגּסה יֹום, ְְְֲִִִִֵַַַָָֹׁשלׁשים
לּתנֹו רּׁשאי אינֹו - לעצמי אטּפל ואני זה זמן ּבתֹו לי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַּתנהּו
ּבתרּומֹות, ּבארנּו ּוכבר מּתנֹותיו, על מסּיע ּכמֹו ׁשּזה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָלֹו;
ּובתֹו הּמטּבחים ּובבית הּגרנֹות ּבבית המסּיעין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹׁשהּכהנים

ּבּׂשכרן. מּתנֹותיהן להם נֹותנין אין - ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָהרֹועים
.ÂËלי ּתנהּו זה: זמן ּבתֹו לֹו ואמר מּום ּבעל הּבכֹור ְְְְְִֵֶַַַַַָָָהיה

ּבתֹו לי ּתנהּו לֹו: ואמר ּתמים ׁשהיה אֹו עּתה, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשאֹוכלּנּו
לי, ויראה לֹו. נֹותנֹו זה הרי - עּתה ׁשאקריבּנּו זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָזמן

ׁשּירצה. ּכהן לכל נֹותן ְְְִֵֵֶֶֶַָֹׁשהּבכֹור
.ÊËלֹוקה - לירּוׁשלים חּוץ ּתמים מּבכֹור ּכזית ׁשאכל ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכהן

ּדגנ מעּׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמן
ּכזית ׁשאכל זר וכן .וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹותירׁש
מּפי לֹוקה. - זריקה לאחר ּבין זריקה לפני ּבין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָמּבכֹור,
לפני ּבין ּבכֹור ׁשאכל לזר אף אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּׁשמּועה

זריקה. לאחר ּבין ְְְִִֵַַָָזריקה
.ÊÈבכֹור אֹו ׁשֹור ּבכֹור א ׁשּנאמר: אֹותֹו, ּפֹודין אין ְְְֱִֵֶֶַַַהּבכֹור

ּכׁשהּוא אֹותֹו מֹוכרין אין וכן תפּדה. לא עז בכֹור אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֹּכּׂשב
ּכדי זכּות ּבֹו לּכהן אין לקרּבן עֹומד ׁשהּוא ׁשּכיון ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּתם,
לאכילה עֹומד והּוא הֹואיל ּבית, ׁשאין הּזה, ּובּזמן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָלמכרֹו.

ׁשהּוא ּפי על ואף למכרֹו מּתר הּוא הרי לכהן- ּבין ּתמים, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֻ
ליּׂשראל. ְְִֵֵָּבין

.ÁÈלפני ּבין זמן, ּבכל למכרֹו לּכהן יׁש - מּום ּבעל ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֹּבכֹור
ּוכׁשהּוא ׁשחּוט. ּבין חי ּבין הּבית, לפני ׁשּלא ּבין ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹהּבית
ּבּׁשּוק, לא אבל ּבּבית מֹוכרֹו - מּום ּבעל ּבכֹור ּבּׂשר ְְְֲִֵַַַַַַָֹמֹוכר
ּתמים ּבכֹור ּבּׂשר אבל מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּכמֹו
על ׁשּנמנּו וכהנים קדׁש. ּבּׂשר ׁשהּוא מּפני נמּכר, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹאינֹו

מנה. ּכנגד מנה לׁשקֹול מּתרין - ְְְִִֶֶַָָָָָֻהּבכֹור
.ËÈּבאי להפׁשיטֹו מּתר זה הרי - מּום ּבעל ּבכֹור ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֻהּמפׁשיט

ּפסּולי ׁשאר וכן מרּגיל. - להרּגיל רצה אם ׁשּירצה. דר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזה
מפׁשיט. - הרגל מן להפׁשיט רצה אם ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֻהּמקּדׁשין,
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ה'תשע"א מרחשון י"ז שני יום

 
הּקבּועים‡. הּמּומים הּקדׁשים1ּכל את ונפּדים2הּפֹוסלין ְְְְֳִִִִִִֶַַַַָָ

עליו3עליהן נׁשחט זה הרי - בּבכֹור מהן אחד נפל אם , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
מקֹום אּסּורי4ּבכל ּבהלכֹות הּמּומין אֹותן ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

ּבזכר להיֹות מהן ׁשהראּוי וׁשבעה5מזּבח, .6ׁשּׁשים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
.הּמבחר מן הּקרּבן ׁשאין ׁשם ׁשּמנינּו הּדברים ואין7וכל , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ

עליהן נפּדין ולא ּבהן קרבין הּבכֹור8הּקדׁשים אין ּכ , ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
קרב ולא עליהן מּום9נׁשחט לֹו ׁשּיּולד עד עֹומד יהיה אּלא , ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

נׁשחט אינֹו זה הרי - עֹובר מּום בּבכֹור נֹולד אם וכן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָקבּוע.
מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד רֹועה יהיה אּלא קרב, ולא מקֹום ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבכל

עליו. ויּׁשחט ְִֵַָָָָקבּוע
עברה‚. ּבֹו נעבדה אם ׁשהרג10וכן אֹו אחד11, אֹו12ּבעד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

הּבעלים ּפי ׁשהקצה13על אֹו נעבד14, ׁשּיּפל15אֹו עד ירעה - ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּום, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַּבֹו

דפן„. אחריו16יֹוצא ּבכֹור17והּבא אינן ׁשניהן -18. ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָֹ
רחם ּפטר ׁשאינֹו מּפני - ׁשּקדמֹו19הראׁשֹון מּפני - והאחרֹון , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

רחם20אחר ּדר וזכר ּדפן דר נקבה יצאה אפּלּו אינֹו21. - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
.22ּבכֹור ְ

אנּדרֹוגינֹוס‰. ׁשהּוא והרי23ּבכֹור ּכלל, קדּׁשה ּבֹו אין - ְְְְְֲִֵֵֶַַָָֻ
ּכלּום לּכהן ּבֹו ׁשאין ּכנקבה ּבֹו24הּוא ועֹובדים וגֹוזזים25, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָֹ

טמטּום26אֹותֹו נֹולד החּלין. ּבכֹור27ּכׁשאר ספק זה הרי -28, ְְְְֲִִֵֵֶַַָֻֻ
לבעליו ּבמּומֹו מים29ויאכל ׁשהטיל ּבין זכרּות30. 31מּמקֹום ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

נקבּות. מּמקֹום ׁשהטיל ְְִִֵֵֶַּבין
.Âּפטּור32רחל - רחל ּכמין ׁשּילדה עז אֹו עז ּכמין ׁשּילדה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ

הּבכֹורה ׁשֹור33מן ּבכֹור א ׁשּנאמר: הּוא34; ׁשּיהיה עד - ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָ
ׁשֹור ּובכֹורֹו זה35ׁשֹור הרי - אּמֹו סימני מקצת ּבֹו היה ואם . ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָ

קבּוע36ּבכֹור מּום ּבעל והּוא מּׁשּנּוי37. ּגדֹול מּום ל ׁשאין , ְְְִִֵֶַַַָָ
חמֹור ּכמין ׁשּילדה ּפרה אפּלּו סימני38ּברּיתֹו. מקצת ּבֹו ויׁש ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶָָָָָָָ

דין ּבֹו יׁש החמֹור ּומין הֹואיל לּכהן, ּבכֹור זה הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָֹּפרה
סּוס39ּבכֹור מין ילדה אם אבל ׁשּיׁש40. ּפי על אף גמל, אֹו ְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

ּפרה סימני מקצת יאכל41ּבֹו לפיכ ּבכֹור. ספק הּוא הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵָָָָָָ
ּתפסֹו42לּבעלים ואם מּידֹו, מֹוציאין אין - .43ּכהן ְְְִִִִִֵֵַָָָֹ

.Êבּבכֹור מּום עברה44הּמטיל ועּׂשה הֹואיל קֹונסין45, - ְְְֲִִִֵַַַָָָ
אחר מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד זה, מּום על נׁשחט ואינֹו ְְִִֵֵֶֶַַַָֹאֹותֹו
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וכדומה.1) אבר חתיכת כגון עוברים. ואינם לעולם קבועים למזבח.2)כלומר, המוקדשין.3)להקריבם פסולי לפדות שמצוה
כחולין.4) מקום בכל ואוכלו שוחטו להיו5)כלומר, הראויים המומין נקבהשמספר אצל מאשר יותר הוא זכר, שהוא בבכור ת

משנה). (לחם הזרע שבאברי מומין זה6)בי"ב אבל מומים. ושבעים שלושה שיש כתב ו הלכה מזבח איסורי מהלכות ב בפרק
מומים. ששה חסרים זכר שור בבכור אבל ואנדרוגינוס. וטומטום ובטלה בגדי ובנקבות בזכרים אלא בו7)אינו שחסר כלומר,

מום. אינו אבל וכו'8)משהו, הפנימיות חיטיו נפגמו אם וכו' קרניו נגממו אם שער בו שאין יבלת עינו שבלובן מי הן "ואלו
נפדין". ולא קרבין עליהן9)לא ישחט לא וכן השלימות בתכלית שלם אלא במקדש להקריב ואין חסר שהוא משום הוא, והטעם

קבועין. מומין שאינם לפי מקום) (=בכל או12)אדם.11)שנרבע.10)במדינה אחד עד בפני עבירה בו נעבדה כלומר,
אותו. הורגין - עדים שני בפני אלה היו שאילו אחד. עד בפני אדם עדים.13)שהרג שני פי על אלא נהרג אינו שלעולם

עוד.14) נעבד ולא זרה לעבודה זרה.15)שהוזמן בעבודה לו עליה16)שעבדו תקשה אם האשה, חלצי שישוסע "והוא
הדופן. דרך אלא הרחם דרך הוולד יצא שלא כלומר, משם". העובר ויצא הרחם.17)הלידה, שאינו18)דרך עקיבא כרבי

ללידה. ובכור לרחם בכור שיהא עד פטרֿרחם.19)בכור הוא שבכור א הלכה א פרק למעלה ללידה,20)וראה ראשון ואינו
לרחם. ראשון שהוא פי על לרחם.21)אף ראשון וגם לזכרים ראשון אינו22)שהוא אחד לדבר ובכור לנולדים ראשון שאינו

לרחם. וראשון לזכרים ראשון לנולדים, ראשון להיות צריך שבכור נקבות.23)בכור, אבר וגם זכרות אבר גם לו שאינו24)שיש
זכר. ואינו עצמה בפני ברייה שהוא מפני כלל, עבודות.25)קדוש מיני ובין26)כל תם שהוא בין הבכור, ואילו שערו. את
בו. לעבוד ואסור שערו לגזוז אסור מום בעל ספק27)שהוא והוא אטום. הוא אלא נקבות אבר ולא זכרות אבר לא לו שאין

נקבה. ספק וצריך28)זכר הוא זכר שמא במדינה ולא קדושה, ואינה היא נקבה שמא במקדש, לא תם כשהוא אותו שוחטין ואין
המזבח. על היא29)להקריבו נקבה שמא משום לכהן לתיתו חייב ואינו אותו אוכלים ובעליו מקום בכל שוחטו מום בו וכשנפל

הראיה. עליו מחבירו והמוציא קדושה כלל30)ואינה קדוש אינו שהוא לאנדרוגינוס ולא טומטום לעניין הוא זה וכל רגלים. מי
משנה). כהסוגיא31)(כסף רבינו פסק - זכר הוא הכל לדברי זכרות, ממקום משתין שאם מפורש מב: שבבכורות פי על ואף

משנה). (לחם הוא ספק שלעולם נז. בבכורה.33)כבשה.32)שם חייב האלו המינים משני אחד שכל פי על וגומר:34)ואף
עז". בכור או כשב בכור עז.35)"או ובכורו עז הוא שיהא כשב, ובכורו כשב הוא שיהא עד כן לכהן.36)וכמו ליתנו וחייב

למזבח.37) ליקרב ופסול בחוץ הטמא.38)ונשחט ממין הוא והחמור טהור ממין היא שהפרה ו.)39)אף (שם בגמרא בעיא
משנה). (כסף לבעיא פשיטות זוהי רבינו ולדעת קדוש" - בבכורה מיקדש ואידי דאידי כיון לומר תמצי "ואם שם: ואמרו

בבכורה.40) חייב חמור סימני מקצת בו ויש סוס מין שילדה חמור אבל סוס, מין ילדה שמקצת41)הפרה לומר מקום שהיה
שלמעלה. בזה כמו בבכורה אותו יחייבו בכור,42)הסימנים דין עליו שיש להוכיח הכהן ועל הראיה, עליו מחבירו שהמוציא

טהור. - הטהור מן שהנולד וגמל, כסוס שהוא מפני באכילה אסור ואינו כנ"ל. מום הוא ברייתו שינוי שהרי מיד כרב43)ואוכלו
מידו. שמוציאין הסובר שם כרבה ולא ו: מציעא בבבא על44)המנונא לד. לבכורות לרבנו המשנה בפירוש ראה ישראל, אף

בכהן. פירשה שם רש"י אבל חכמים, קנסו מום הטיל הישראל אם שגם נראה בכור, אוזן הצורם מום45)המשנה להטיל שאסור
מום. בו יטיל שלא לג:) (שם בו ודרשו בו" יהיה לא מום "כל כא) כב, (ויקרא נאמר שהרי לוקה, בקדשים מום והמטיל בקדשים,

             
  

מּום46מאליו על לׁשחטֹו לבנֹו מּתר - החֹוטא זה מת ואם . ְְְֳִִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
אחריו. ּבנֹו קנסּו ׁשּלא אביו; ְְֲִֶֶַָָָָָֹׁשעּׂשה

.Áּדבלה47הרּגיל ׁשּנתן ּכגֹון מּום, ּבֹו ׁשּיּפל על48לבכֹור ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
ׁשהל אֹו אזנֹו, וחת ּונטלּה ּכלב ׁשּבא עד ּברזל49אזנֹו ּבין ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

זכּוכית ׁשל ונקטעה50ועׁשׁשּיֹות ידֹו ׁשּתּקטע אֹו51ּכדי , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
זה עליו. יׁשחֹוט לא זה הרי - מּום ּבֹו להטיל לנכרי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאמר

לדעּתֹו ׁשּנעּׂשה מּום ּכל עליו,52הּכלל: לׁשחט לֹו אסּור - ְְְְֲִֶַַַָָָָָָֹ
עליו. ׁשֹוחט זה הרי - לדעּתֹו ׁשּלא נעּׂשה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹואם

.Ëוׁשמע ׁשֹוחטֹו, הייתי מּום זה ּבבכֹור נפל אּלּו ְְֲִִִִֶַַַָָָָאמר:
נעּׂשה לא ׁשהרי עליו, ׁשֹוחט זה הרי - מּום ּבֹו ועּׂשה ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּנכרי

.53ּבדעּתֹו ְְַ
.Èונפל54ראינּוהּו מּום, ּבֹו להטיל הּמרּגיל מעּׂשה ׁשעּׂשה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ

נתּכּון לא אֹו זה למּום נתּכּון אם יֹודעין אנּו ואין מּום, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹּבֹו
עליו יׁשחֹוט לא זה הרי ּׂשעֹורים55- לֹו ׁשּנתן ּכגֹון ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ּבקֹוצים מסרג ּדחּוק ּׂשפתֹו56ּבמקֹום נחלק ׁשאכל וכיון ,57, ְְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָָֹ
חבר היה עליו58אפּלּו יׁשחֹוט לא זה הרי ּכּיֹוצא59- ּכל וכן . ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹ

ֶָּבזה.
.‡Èלטרדֹו ּכדי ּובעטֹו האדם את רֹודף ּבכֹור ואפּלּו60היה , ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָ

מּקדם ׁשרדפֹו מּפני ּבֹו זֹו61ּבעט ּבבעיטה מּום ּבֹו ונעּׂשה , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
עליו. יּׁשחט זה הרי -ֲִֵֵֶָָָ

.Èהּנכרי וכן ּׂשחֹוק, ּדר ּבבכֹור מּום ׁשהטילּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָקטּנים
לדעּתֹו עליו62ׁשעּׂשה יׁשחֹוט זה הרי ּכדי63- עּׂשּו ואם . ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

עליו. יׁשחֹוט לא - ְְִִַָָֹלהּתירֹו
.‚Èדם ׁשאחזֹו יּקיז64ּבכֹור לעּׂשֹות65- יתּכּון ׁשּלא ּובלבד , ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹ

מּום נׁשחט66ּבֹו זה הרי - זֹו ּבהּקזה מּום ּבֹו נעּׂשה ואם .ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָ
.67עליו ָָ

.„Èּבּב מּום להטיל העֹולםמּתר לאויר ׁשּיצא קדם ,68כֹור ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻ
עליו ׁשם69ויּׁשחט ׁשאין הּזה, ּבּזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבמּומֹו70ּבית להאכל ׁשּסֹופֹו מּפני ׁשּבית71, ּבזמן אבל ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
קּים אסּור72הּמקּדׁש -73. ְִַַָָָ

.ÂËלדעת ׁשּלא נפל זה ׁשּמּום אחר עד מּפי ׁשהעיד 74עד ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
נאמן אּׁשה75- אפּלּו זה76. מּום נפל ּבפני לֹומר: נאמנת ְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ

עליו. ויּׁשחט ְִֵֵֵָָָָמאליו,
.ÊËאדם ּבידי לבא הראּויין הּמּומין הרֹועה77ּכל נאמן - ְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ

עליהן. ויּׁשחט בכּונה, נעּׂשּו ולא נפלּו מאליהן לֹומר ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעליהן
ּביד והּבכֹור יּׂשראל הרֹועה ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבּמה

ּביד78הּכהן הּוא עדין והּבכֹור ּכהן הרֹועה היה אם אבל ; ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
הּיּׂשראלי ׁשּמא79ּבעליו אֹותֹו וחֹוׁשדין נאמן, אינֹו זה הרי - ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

לֹו. ׁשּיּתנּנּו ּכדי מּום ּבֹו הּטיל ְְִִִֵֶֶהּוא
.ÊÈנאמן - נפל מאליו זה ׁשּמּום אחר לכהן ׁשהעיד ,80ּכהן ְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

זה את זה ּגֹומלים הם ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין ׁשּכל81ואין . ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ
ּבחּוץ לאכלֹו ּכדי ּבּבכֹור מּום להּטיל חׁשּודין ,82הּכהנים ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָֹ

לֹו, מעיד חברֹו אבל עצמן; ידי על נאמנין אין ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּולפיכ
ּכהן ׁשל ּביתֹו ּובני בניו אפּלּו לאחר. חֹוטא אדם ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשאין
ּכגּופֹו. ׁשהיא מּפני אׁשּתֹו, לא אבל הּבכֹור; על לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָֹמעידין

.ÁÈעד עליו והעיד מּום, ּבֹו ונפל ּכהן ּביד ׁשהיה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבכֹור
נפל מאליו הּמּום ׁשּזה זה83אחד מּום אם יֹודעים אנּו ואין , ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

הּכהן ּובא עליו, ׁשֹוחטין אין אֹו הּבכֹור את עליו ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשֹוחטין
לממחה זה מּום הראיתי ואמר: ּבידֹו והּתירֹו84ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֻ

הראהּו לא ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין נאמן. זה הרי - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹלׁשחיטה
ּבחּוץ, קדׁשים לׁשחט נחׁשדּו ׁשּלא הּוא, ּתם ּבכֹור ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹוׁשּמא

ּכרת עֹון ׁשהּוא ׁשּבארנּו.85מּפני ּכמֹו , ְְְֲִֵֵֵֶֶַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אסור46) ואינו המוקדשין, פסולי בכלל אינו בכור - תועבה" כל תאכל "לא משום לאכלם אסור בקדשים מום שמטיל פי על [ואף
קנס]. משום הבכור.49)תאנה.48)גרם.47)אלא את שהוליך זכוכית.50)כלומר, של עבות זה51)חתיכות למד

בקוצים. מסורג דחוק במקום שעורים לו שנתן לו.) (שם צדוק ר' של הבכור.52)ממעשהו בעל את53)של עשה שהנכרי
בעליו. בידיעת שלא בבכור.55)לכהן.54)המום מום להטיל הכהנים היו56)שנחשדו הזה הדחוק המקום דפנות כלומר,

בקוצים. מום.57)קלועים שזהו חכם.58)לשניים, כהן59)תלמיד לבין הארץ עם כהן בין חילקו שלא שם, גמליאל כרבן
בבכור. מום הטלת של זה חשד לעניין חכם מום.60)תלמיד בו להטיל נתכווין לא שוודאי אחריו ירדוף שלא לבלבלו

אנו61) אומרים זאת ובכל עתה, רודפו אינו שהרי מום, בו להטיל שנתכווין לחשוב היה שאפשר רדיפה, לאחר בו בעט כלומר,
מום. בו להטיל ולא לטרדו וכוונתו הרדיפה, של והצער הרושם תחת הגוי.62)שעודנו להתירו.63)של נתכווין שלא כיוון

סכנה.64) בזה ויש דם ריבוי ידי על מגופו.65)שחלה דם להוציא בו66)מותר שייעשה הכרח זו בהקזה היה שלא וכגון
ידי67)מום. על אם אבל מותר, מתכווין שאין דבר שסובר שמעון כר' ופסק לג: בכורות ובברייתא במשנה תנאים מחלוקת

ימות". ולא רישיה בפסיק שמעון ר' ש"מודה אוסר, שמעון ר' גם מום, בו שיפול בהכרח היה זו נולד,68)הקזה שלא זמן שכל
(רש"י). בכור קדושת עליו מום.69)אין בו להטיל מותר מקדש.70)שהרי להקרבה.71)בית עומד ועומד72)ואינו

מקדושתו.73)להקרבה. מורידו הוא המום הטלת ידי הכהנים74)שעל כי נאמן, אינו לעצמו הכהן אבל הכהן. של לדעתו שלא
הבכורות. על נאמן.75)נחשדו הוא בבכור - נאמן עד מפי עד אין העדויות שבכל פי על בכל76)שאף לעדות פסולה שהיא

הרועה.77)מקום. נאמן כן פי על ואף זה, מום בו הטיל שאדם לחשוש שאפשר אזנו, נסדקה ידו, נקטעה עינו, נסמית כגון
כהן.78) של בכורו רועה הישראל שהיה לדקה.79)כלומר, ושלושים לגסה יום חמשים בתוך בן80)כלומר, שמעון כרבן

בכוונה המום את הטיל שמא שלו, בבכור אלא אינו מאליו, נפל שהמום לומר נאמן אינו שהכהן שאמרו שמה שם במשנה גמליאל
זה. חשש אין שלו אינו הבכור אם אבל בחוץ, לאכלו שיוכל שגם81)כדי כדי מאליו, נפל שהמום חבירו על מעיד הוא כלומר,

חוששין. אין לזאת - שלו לבכור נוגע הדבר כשיהיה כן, עליו יעיד המקדש82)חבירו בזמן שגם נראה רבינו דברי ומסתימת
וטורח מירושלים מקום בריחוק שגר מפני או האימורין הקרבת בגלל במקדש לשוחטו רוצים שאינם משום והיינו הכהנים, נחשדו
מאיסור להינצל כדי לאו, איסור אלא שאינו מום בו להטיל חשוד הוא ולכך למקדש מחוץ לשחטו ורוצה למקדש, להביאו עליו
רק הוא שהחשד רש"י מדברי הוכיח מז) אות חמישי פרק בכורות (הלכות אלגזי ובמהרי"ט בכרת. שהוא בחוץ קדשים שחיטת

הזה. נאמן.83)בזמן משנה.84)שהוא בלחם וראה המומחה, בשם לנקוב צריך מום85)ואין להטיל שנחשדו פי על אף



עט              
  

מּום46מאליו על לׁשחטֹו לבנֹו מּתר - החֹוטא זה מת ואם . ְְְֳִִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
אחריו. ּבנֹו קנסּו ׁשּלא אביו; ְְֲִֶֶַָָָָָֹׁשעּׂשה

.Áּדבלה47הרּגיל ׁשּנתן ּכגֹון מּום, ּבֹו ׁשּיּפל על48לבכֹור ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
ׁשהל אֹו אזנֹו, וחת ּונטלּה ּכלב ׁשּבא עד ּברזל49אזנֹו ּבין ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

זכּוכית ׁשל ונקטעה50ועׁשׁשּיֹות ידֹו ׁשּתּקטע אֹו51ּכדי , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
זה עליו. יׁשחֹוט לא זה הרי - מּום ּבֹו להטיל לנכרי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאמר

לדעּתֹו ׁשּנעּׂשה מּום ּכל עליו,52הּכלל: לׁשחט לֹו אסּור - ְְְְֲִֶַַַָָָָָָֹ
עליו. ׁשֹוחט זה הרי - לדעּתֹו ׁשּלא נעּׂשה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹואם

.Ëוׁשמע ׁשֹוחטֹו, הייתי מּום זה ּבבכֹור נפל אּלּו ְְֲִִִִֶַַַָָָָאמר:
נעּׂשה לא ׁשהרי עליו, ׁשֹוחט זה הרי - מּום ּבֹו ועּׂשה ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּנכרי

.53ּבדעּתֹו ְְַ
.Èונפל54ראינּוהּו מּום, ּבֹו להטיל הּמרּגיל מעּׂשה ׁשעּׂשה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ

נתּכּון לא אֹו זה למּום נתּכּון אם יֹודעין אנּו ואין מּום, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹּבֹו
עליו יׁשחֹוט לא זה הרי ּׂשעֹורים55- לֹו ׁשּנתן ּכגֹון ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ּבקֹוצים מסרג ּדחּוק ּׂשפתֹו56ּבמקֹום נחלק ׁשאכל וכיון ,57, ְְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָָֹ
חבר היה עליו58אפּלּו יׁשחֹוט לא זה הרי ּכּיֹוצא59- ּכל וכן . ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹ

ֶָּבזה.
.‡Èלטרדֹו ּכדי ּובעטֹו האדם את רֹודף ּבכֹור ואפּלּו60היה , ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָ

מּקדם ׁשרדפֹו מּפני ּבֹו זֹו61ּבעט ּבבעיטה מּום ּבֹו ונעּׂשה , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
עליו. יּׁשחט זה הרי -ֲִֵֵֶָָָ

.Èהּנכרי וכן ּׂשחֹוק, ּדר ּבבכֹור מּום ׁשהטילּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָקטּנים
לדעּתֹו עליו62ׁשעּׂשה יׁשחֹוט זה הרי ּכדי63- עּׂשּו ואם . ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

עליו. יׁשחֹוט לא - ְְִִַָָֹלהּתירֹו
.‚Èדם ׁשאחזֹו יּקיז64ּבכֹור לעּׂשֹות65- יתּכּון ׁשּלא ּובלבד , ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹ

מּום נׁשחט66ּבֹו זה הרי - זֹו ּבהּקזה מּום ּבֹו נעּׂשה ואם .ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָ
.67עליו ָָ

.„Èּבּב מּום להטיל העֹולםמּתר לאויר ׁשּיצא קדם ,68כֹור ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻ
עליו ׁשם69ויּׁשחט ׁשאין הּזה, ּבּזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבמּומֹו70ּבית להאכל ׁשּסֹופֹו מּפני ׁשּבית71, ּבזמן אבל ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
קּים אסּור72הּמקּדׁש -73. ְִַַָָָ

.ÂËלדעת ׁשּלא נפל זה ׁשּמּום אחר עד מּפי ׁשהעיד 74עד ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
נאמן אּׁשה75- אפּלּו זה76. מּום נפל ּבפני לֹומר: נאמנת ְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ

עליו. ויּׁשחט ְִֵֵֵָָָָמאליו,
.ÊËאדם ּבידי לבא הראּויין הּמּומין הרֹועה77ּכל נאמן - ְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ

עליהן. ויּׁשחט בכּונה, נעּׂשּו ולא נפלּו מאליהן לֹומר ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעליהן
ּביד והּבכֹור יּׂשראל הרֹועה ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבּמה

ּביד78הּכהן הּוא עדין והּבכֹור ּכהן הרֹועה היה אם אבל ; ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
הּיּׂשראלי ׁשּמא79ּבעליו אֹותֹו וחֹוׁשדין נאמן, אינֹו זה הרי - ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

לֹו. ׁשּיּתנּנּו ּכדי מּום ּבֹו הּטיל ְְִִִֵֶֶהּוא
.ÊÈנאמן - נפל מאליו זה ׁשּמּום אחר לכהן ׁשהעיד ,80ּכהן ְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

זה את זה ּגֹומלים הם ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין ׁשּכל81ואין . ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ
ּבחּוץ לאכלֹו ּכדי ּבּבכֹור מּום להּטיל חׁשּודין ,82הּכהנים ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָֹ

לֹו, מעיד חברֹו אבל עצמן; ידי על נאמנין אין ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּולפיכ
ּכהן ׁשל ּביתֹו ּובני בניו אפּלּו לאחר. חֹוטא אדם ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשאין
ּכגּופֹו. ׁשהיא מּפני אׁשּתֹו, לא אבל הּבכֹור; על לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָֹמעידין

.ÁÈעד עליו והעיד מּום, ּבֹו ונפל ּכהן ּביד ׁשהיה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבכֹור
נפל מאליו הּמּום ׁשּזה זה83אחד מּום אם יֹודעים אנּו ואין , ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

הּכהן ּובא עליו, ׁשֹוחטין אין אֹו הּבכֹור את עליו ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשֹוחטין
לממחה זה מּום הראיתי ואמר: ּבידֹו והּתירֹו84ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֻ

הראהּו לא ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין נאמן. זה הרי - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹלׁשחיטה
ּבחּוץ, קדׁשים לׁשחט נחׁשדּו ׁשּלא הּוא, ּתם ּבכֹור ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹוׁשּמא

ּכרת עֹון ׁשהּוא ׁשּבארנּו.85מּפני ּכמֹו , ְְְֲִֵֵֵֶֶַָ
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אסור46) ואינו המוקדשין, פסולי בכלל אינו בכור - תועבה" כל תאכל "לא משום לאכלם אסור בקדשים מום שמטיל פי על [ואף
קנס]. משום הבכור.49)תאנה.48)גרם.47)אלא את שהוליך זכוכית.50)כלומר, של עבות זה51)חתיכות למד

בקוצים. מסורג דחוק במקום שעורים לו שנתן לו.) (שם צדוק ר' של הבכור.52)ממעשהו בעל את53)של עשה שהנכרי
בעליו. בידיעת שלא בבכור.55)לכהן.54)המום מום להטיל הכהנים היו56)שנחשדו הזה הדחוק המקום דפנות כלומר,

בקוצים. מום.57)קלועים שזהו חכם.58)לשניים, כהן59)תלמיד לבין הארץ עם כהן בין חילקו שלא שם, גמליאל כרבן
בבכור. מום הטלת של זה חשד לעניין חכם מום.60)תלמיד בו להטיל נתכווין לא שוודאי אחריו ירדוף שלא לבלבלו

אנו61) אומרים זאת ובכל עתה, רודפו אינו שהרי מום, בו להטיל שנתכווין לחשוב היה שאפשר רדיפה, לאחר בו בעט כלומר,
מום. בו להטיל ולא לטרדו וכוונתו הרדיפה, של והצער הרושם תחת הגוי.62)שעודנו להתירו.63)של נתכווין שלא כיוון

סכנה.64) בזה ויש דם ריבוי ידי על מגופו.65)שחלה דם להוציא בו66)מותר שייעשה הכרח זו בהקזה היה שלא וכגון
ידי67)מום. על אם אבל מותר, מתכווין שאין דבר שסובר שמעון כר' ופסק לג: בכורות ובברייתא במשנה תנאים מחלוקת

ימות". ולא רישיה בפסיק שמעון ר' ש"מודה אוסר, שמעון ר' גם מום, בו שיפול בהכרח היה זו נולד,68)הקזה שלא זמן שכל
(רש"י). בכור קדושת עליו מום.69)אין בו להטיל מותר מקדש.70)שהרי להקרבה.71)בית עומד ועומד72)ואינו

מקדושתו.73)להקרבה. מורידו הוא המום הטלת ידי הכהנים74)שעל כי נאמן, אינו לעצמו הכהן אבל הכהן. של לדעתו שלא
הבכורות. על נאמן.75)נחשדו הוא בבכור - נאמן עד מפי עד אין העדויות שבכל פי על בכל76)שאף לעדות פסולה שהיא

הרועה.77)מקום. נאמן כן פי על ואף זה, מום בו הטיל שאדם לחשוש שאפשר אזנו, נסדקה ידו, נקטעה עינו, נסמית כגון
כהן.78) של בכורו רועה הישראל שהיה לדקה.79)כלומר, ושלושים לגסה יום חמשים בתוך בן80)כלומר, שמעון כרבן

בכוונה המום את הטיל שמא שלו, בבכור אלא אינו מאליו, נפל שהמום לומר נאמן אינו שהכהן שאמרו שמה שם במשנה גמליאל
זה. חשש אין שלו אינו הבכור אם אבל בחוץ, לאכלו שיוכל שגם81)כדי כדי מאליו, נפל שהמום חבירו על מעיד הוא כלומר,

חוששין. אין לזאת - שלו לבכור נוגע הדבר כשיהיה כן, עליו יעיד המקדש82)חבירו בזמן שגם נראה רבינו דברי ומסתימת
וטורח מירושלים מקום בריחוק שגר מפני או האימורין הקרבת בגלל במקדש לשוחטו רוצים שאינם משום והיינו הכהנים, נחשדו
מאיסור להינצל כדי לאו, איסור אלא שאינו מום בו להטיל חשוד הוא ולכך למקדש מחוץ לשחטו ורוצה למקדש, להביאו עליו
רק הוא שהחשד רש"י מדברי הוכיח מז) אות חמישי פרק בכורות (הלכות אלגזי ובמהרי"ט בכרת. שהוא בחוץ קדשים שחיטת

הזה. נאמן.83)בזמן משנה.84)שהוא בלחם וראה המומחה, בשם לנקוב צריך מום85)ואין להטיל שנחשדו פי על אף



פ             
  

.ËÈזה ּבכֹור מּום: ּבעל ּבכֹור על לֹומר הּכהן נאמן ְְְֱֵֵֶֶַַַַַָֹוכן
ּבמּומֹו יּׂשראל לי לֹו86נתנֹו לחּוׁש ּכדי ּברׁשּותי, נפל ולא ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹ

הטילֹו הּוא מתירא87ׁשּמא והּוא להּגלֹות, עּׂשּוי ׁשהּדבר ; ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָ
לֹו. ׁשּנתנּוהּו ּבעת היה ּתמים ויאמרּו: ּבעליו יּׁשאלּו ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹׁשּמא

 
לֹו‡. ׁשּנתן ממחה ּפי על אּלא הּבכֹור את ׁשֹוחטין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֻאין

ּבמּומן. ּבכֹורֹות הּתר לֹו: ואמר רׁשּות יּׂשראל ׁשּבארץ ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּנּׂשיא
ממחה אּלא יּתירֹו לא - לּכל וגלּוי ּגדֹול מּום היה ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֹֻאפּלּו

רׁש עצמֹו.ׁשּנטל מּבכֹורי חּוץ רֹואה, אדם הּבכֹורֹות וכל ּות. ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
.הּגלּויין הּמּומין מן הּמּום והיה ממחה ׁשם אין ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻאם

נׁשּברה אֹו ידֹו נקטעה אֹו עינֹו ׁשּנסמית ּכגֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻהּמבהקין,
ּבכֹור וכן הּכנסת. ּבני ׁשלׁשה ּפי על יּׁשחט זה הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָרגלֹו
על יּתר זה הרי - מבהק מּום ּבֹו ונפל לארץ לחּוצה ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻׁשּיצא

הּכנסת. ּבני ׁשלׁשה ְְְִֵֶֶַָּפי
עּמֹו;‚. ּכהן ׁשּיהיה עד ליּׂשראל הּבכֹור את רֹואין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹאין

ויל עליו, לׁשחט ּומּתר הּוא מּום הּממחה: לֹו יאמר ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻֻׁשּמא
חׁשּוד ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף לכהן. יּתנּנּו ולא לעצמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹויׁשחטּנּו
,לפיכ ּכהּנה. מּתנֹות לגזל הּוא חׁשּוד ּבחּוץ, קדׁשים ְְְְֱִִִֶַַָָָָָֹֹֻלאכל
לֹו. רֹואין - עצמֹו על מדקּדק ׁשהּוא וידּוע חכם היה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָאם
הֹואיל רגלֹו, אֹו ידֹו ׁשּנקטעה ּכגֹון לּכל, ּגלּוי הּמּום ְְְְִִֶַַַָָָָָֹהיה
עצמֹו, על מדקּדק ּבחזקת זה הרי - הּממחה לחכם ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻוהביאֹו

ּכהן. עּמֹו ׁשאין ּפי על אף לֹו רֹואין ְִִִִֵֵֶַַָֹלפיכ
על„. אף מּומֹו, את הראה ּכ ואחר הּבכֹור את ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָהּׁשֹוחט

ׁשּנחּתכה ּכגֹון בּׁשחיטה, מׁשּתּנה ׁשאינֹו ּגלּוי מּום ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּפי
זה הרי - ממחה ּפי על ׁשּלא ונׁשחט הֹואיל רגלֹו, אֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֻידֹו

ׁשּמת. ּכבכֹור ויּקבר ְְִִֵֵֶָָאסּור,
הּממחה‰. ּובדקֹו ּכיסים, ּוׁשני אחת ּביצה לֹו ׁשהיתה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבכֹור

והּתירֹו ׁשנּיה, ּביצה יצאת ולא ּומעכֹו הרּגּוזֹו על ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹוהֹוׁשיבּוהּו
זה הרי - ּבּכסלים דבּוקה הּׁשנּיה ונמצאת ונׁשחט ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּממחה
ׁשּנׁשחט ּפי על אף ,נמע לא אם אבל ּומעכֹו. הֹואיל ְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָֹֻמּתר,

יּקבר. זה הרי - ממחה ּפי ְֲִִֵֵֶֶַָֻעל
.Âהרי - ּפיו על ונׁשחט הּבכֹור את וראה ממחה ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמי

ּומחצה לדּקה רביע מׁשּלם? וכּמה מּביתֹו. ויׁשּלם יּקבר, ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָזה
ּבעל את ׁשּקנסּו מּפני ּדמיו? ּכל יׁשּלם לא מה ּומּפני ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹלגּסה.
ּבארץ דּקה ּבהמה יגּדל ולא יׁשהּנה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּבהמה,

ְִֵָיּׂשראל.
.Ê;ּפיו על ׁשֹוחטין אין - ּבכֹורֹות רֹואה להיֹות ּׂשכרֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַָהּנֹוטל

ּכמֹותֹו ׁשאין חכמים ּבֹו וידעּו גדֹול ממחה היה ּכן אם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻאּלא
ּבין מּום ּבֹו ׁשּנמצא ּבין והּבּקּור הראּיה על ּׂשכר לֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּופסקּו
אחת, מּפעם חּוץ זֹו ּבהמה על ּׂשכר יּטל ולא ּתמים. ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּנמצא
יבֹוא ׁשּלא ּכדי אֹותּה, ׁשּמביאין זמן ּכל לעֹולם אֹותּה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹורֹואה

חׁשד. ֲִֵָלידי
.Áלֹוקחין אין - חּלין לׁשם למכרן הּבכֹורֹות על ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֻהחׁשּוד

עגל. לבּׂשר דֹומה ׁשהּוא מּפני צבאים, ּבּׂשר אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָמּמּנּו

נקבה; ׁשל אפּלּו עבּודים, ׁשאינן עֹורֹות מּמּנּו לֹוקחים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָואין
לֹוקחין ואין הּוא. נקבה עֹור ויאמר: זכרּותֹו יחּת ְְְְְְִֵֵֶַַַָָֹֹׁשּמא
לֹוקחין אבל צֹואי. לֹומר צרי ואין מלּבן, אפּלּו צמר, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֻמּמּנּו
ּבכֹור עֹור מעּבד ׁשאינֹו עבּודים; ועֹורֹות ּולבדין טוּוי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָמּמּנּו
יׁשמעּו ׁשּמא אצלֹו, לׁשהֹותֹו מפחד ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּתמים,

רׁשעֹו. ּכפי ויקנסּוהּו ְְְְְִִִִַַָהּדּינים
.Ë:לממחה הראהּו ׁשּלא ונֹודע ּומכרֹו הּבכֹור את ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָֹֻהּׁשֹוחט

ּׁשּלא ּומה הּדמים; את להם ויחזיר אכלּו, - ּׁשאכלּו ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹמה
את ּבמאכיל הּדין וכן הּדמים. את ויחזיר יּקבר, - ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנאכל

ּוממּכר. מּקח ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָהּטרפה,
.Èאחר טרפה ונמצא הּוא ּתמים אם טרפה: ׁשּנמצא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּבכֹור

ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו יּׂשרף, העֹור - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻׁשהפׁשט
יּקבר, הּבּׂשר - נׁשחט ּבמּומֹו ואם יּקבר; והּבּׂשר ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻהּמקּדׁשין,

ממחה. ּפי על ׁשּנׁשחט והּוא ּבעֹורֹו. הּכהנים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֻויהנּו
.‡Èמּום ּבעל ּבין ּתמים ּבין ּכהלכה, ּבּׂשרֹו ׁשּנאכל ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבכֹור

ּכל אבל ּבגּזֹותיו. נהנין ּכ ּבעֹורֹו, להנֹות ׁשּמּתר ּכׁשם -ְְְֱֲִִֵֵֶֶָָָָָָֻ
אסּור הּוא הרי - נׁשר אפּלּו חי, ּכׁשהּוא מּמּנּו ׁשּנגזז ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָצמר
אחר ואפּלּו מּום. ּבֹו ׁשּנפל אחר מּמּנּו נׁשר ואפּלּו ֲֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָּבהנאה,
הּצמר אֹותֹו ׁשהרי מיתתֹו; אחר לֹומר צרי ואין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשחיטתֹו,
ּוכבר ּבהמה. ּבמעּׂשר וכן עֹומד. ּבאּסּורֹו מחּיים מּמּנּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנׁשר
הּבכֹור על אּלא זֹו גזרה גזרּו ׁשּלא מעילה, ּבהלכֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבארנּו
יׁשהם ׁשּמא לכּפרה, ּבאין ׁשאינן מּפני ּבלבד, הּמעּׂשר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָועל
ּבארנּו, ּוכבר מהם. ׁשּינׁשר הּצמר ּכל לּקח ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאצלֹו
מּום. ּבעל ּבין ּתמים ּבין ׁשנתֹו, ּתֹו לאכלֹו ְְְְִִֵֵֶַַָָָָׁשּמצוה

.Èעּמֹו נראה ׁשהּוא את ּוׁשחטֹו: מדבלל צמר ּבֹו ׁשהיה ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָֻּבכֹור
הּצמר והּוא עּמֹו, נראה ׁשאינֹו ואת ּבהנאה; מּתר - הּגּזה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻמן
מחּיים. ׁשּנׁשר ּכמֹו ׁשּזה אסּור, - ראׁשֹו ּכלּפי הפּו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשעּקרֹו

.‚Èאפּלּו חּלין, ּבגּזי ׁשּנתערבה מּום, ּבעל אפּלּו ּבכֹור, ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֻּגּזת
חׁשּוב דבר הּוא הרי אסּורים. הּכל - אלפים ּבכּמה ְֲֲֲִִֵַַַַָָָָָֹאחת
ּבבגד הּבכֹור מּצמר הּסיט מלא האֹורג ׁשהּוא. ּבכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּומקּדׁש

ׁשהּוא. ּבכל מקּדׁש - הּמקּדׁשין מּצמר יּדלק; -ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ

 
.‡'וצאנ ּבקר' נאמר לא ּבּבכֹורה. חּיבת הּׁשּתפין ְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻּבהמת

ּבעּבר, אֹו ּבּפרה ׁשּתף היה ׁשאם הּנכרי, ׁשּתפּות למעט ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֻֻֻאּלא
ּפטּור זה הרי - ּבּולד אֹו ּבאם מאלף אחד לּנכרי היה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאפּלּו
אֹו יד ּכגֹון אחד, אבר מּׁשניהם ּבאחד לֹו היה הּבכֹורה. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמן
זה הרי - מּום ּבעל והיה יחת ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹרגל
זה הרי - יּפסל ולא הּנכרי אבר ׁשּיחת אפׁשר ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּפטּור;

ּבּבכֹורה. ְַַָָחּיב
.,לנכרי ּפרתֹו עּבר הּמֹוכר אֹו נכרי, ׁשל ּפרתֹו עּבר ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻֻהּלֹוקח

ואין הּבכֹורה, מן ּפטּור זה הרי - רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאף
זה. ּדבר על אֹותֹו ְִֶַָָקֹונסין

והּולדֹות‚. ּבּה מּטּפל להיֹות הּנכרי מן ּבהמה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהמקּבל
ּפטּורים אּלּו הרי - ּכזה מּיּׂשראל ׁשּקּבל נכרי אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָּביניהם,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בלאו. אלא בכרת שאינו פלוני".86)בבכור ישראל לי "נתנו לומר צורך אין כאן שזה87)ואף לומר בא כך משום כלומר,
המום. את בו הטיל שהוא בו לחשוד יבואו שלא ברשותו, נפל לא

             
  

עד - יּׂשראל ּבבני רחם ּכל ּפטר ׁשּנאמר: הּבכֹורה; ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמן
מּיּׂשראל. הּכל ְְִִִֵֶֶַָֹׁשּיהיה

ׁשּיהיה„. עּמֹו ּופסק קצּוב, ּבממֹון הּנכרי מן צאן ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהמקּבל
ּפי על אף ליּׂשראל, ּפחתּו - ּפחתּו ואם ּביניהם ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּׂשכר
ימצא לא ואם הֹואיל ּכקנינֹו, הם והרי הם יּׂשראל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹׁשּברׁשּות
הּבהמֹות מן יגּבה - מּמּנּו לגּבֹות אחר ממֹון אצלֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּנכרי
ועל עליהן אחריּות לֹו ׁשּיׁש ּכמֹו נעּׂשה ּומּולדֹותיהן, ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהאּלּו
הם הּבכֹורה מן ּופטּורין ּבאמצע, הּנכרי יד והרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָולדֹותיהן,
הם, יּׂשראל ׁשל ׁשהרי חּיבין, - ולדֹות ולדי אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּוולדֹותיהן.

עליהן. רׁשּות לּנכרי ְְְֲִֵֵֶַָואין
מּנכרי‰. ּבהמה ּבהן לֹו וקנה לנכרי מעֹות ׁשּנתן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָיּׂשראל

וכן ּבּבכֹורה. וחּיבת קנה, - מׁש ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבדיניהן,
ּפי על אף מעֹות, ונתן ּבדיניהם מּיּׂשראל הּנכרי קנה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאם

מּבכֹורה. ּופטּורה קנה, - מׁש ְְִֶַָָָָָֹׁשּלא
.Âּפרתֹו ילדה נתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּיר, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּגר

מּספק. ּבכֹור זה הרי - ׁשּנתּגּיר אחר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָאֹו
.Êלא אֹו ּבּכרה אם ידּוע ואין הּנכרי, מן ּבהמה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהּלֹוקח

ּבמּומֹו ויאכל ּבכֹור. ספק זה הרי - אצלֹו וילדה ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָּבּכרה,
הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא לּכהן, ואינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹלּבעלים,

.Áּבנּה ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - הּנכרי מן מניקה ּבהמה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָלקח
ואפּלּו ׁשּילדה. ּבחזקת זֹו הרי אּלא מניקה, היא אחרת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשל
זֹו הרי - חזיר ּכמין ואפּלּו אחר, מין ּכמֹו ׁשּמניקה זה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָהיה
מן ּפטּורה - חֹולבת ׁשהיא ּבהמה וכן הּבכֹורה. מן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָּפטּורה
ילדּו. ּכבר ּכן אם אּלא חֹולבֹות אינן הּבהמֹות ׁשרב ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּבכֹורה,

.Ëעד ׁשּבּכרה, ּבחזקת זֹו הרי - מּיּׂשראל ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלֹוקח
ׁשֹותק הּיּׂשראל ׁשאין ילדה; לא ׁשעדין הּמֹוכר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּיֹודיעֹו
ּולפיכ ׁשּבּכרה ּווּדאי ּבחּוץ, קדׁשים לאכל לֹו ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹוגֹורם

סתם. ְְָָָמכרּה
.Èהרּבה צּורתֹו נתּבאר לא ׁשעדין עּבר ׁשהּפילה דּקה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּבהמה

הּוא עּבר הרֹועים: אמרּו אם טּנּוף, הּנקרא וזהּו לּכל, ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻונּכרת
וצרי הּבכֹורה. מן ּפטּורה זֹו הרי - צּורתֹו ׁשּנפסדה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָאּלא
הּנכרי, מן ּבהמה הּלֹוקח ,לפיכ חכם. לרֹועה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלהראֹותֹו
ספק זה הרי - ׁשנתּה ּבתֹו אצלֹו וילדה קטּנה היתה ְְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָאפּלּו
גּסה ּבהמה וכן הּנכרי. ּברׁשּות הּפילה טּנּוף ׁשּמא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָּבכֹור,
ולד, ּבלא ׁשליא ׁשאין ולד, סימן זֹו הרי - ׁשליא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשהּפילה
לּכלבים. הּׁשליא אֹותּה להׁשלי ּומּתר הּבכֹורה. מן ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָֻונפטרה
מחצה הּנֹולדים וחזקת זכר, אּלא ּבּבכֹורה מתקּדׁש ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאין
מקצת ּבֹו ׁשאין ׁשהּזכר ּבארנּו ּוכבר נקבֹות, ּומחצה ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָזכרים
הן הּנֹולדים מעּוט ונמצא ּבּבכֹורה, מתקּדׁש אינֹו אּמֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָסימני
ּבהמת אבל למעּוט. חֹוׁשׁשין ואין ּבּבכֹורה, ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָהּמתקּדׁשין
ּכּזכרים]. ּבּה [ׁשהּנקבֹות ּתּקבר, - ׁשליא ׁשהּפילה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָקדׁשים

.‡Èמן נפטרה זֹו הרי - ּדם חררת ׁשהּפילה גּסה ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבהמה
הּדם עליו ורבה ּבתֹוכּה, ׁשהּולד ׁשחזקתּה ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָהּבכֹורה;
על אף מבּכרת, נפל ּכמֹו זֹו חררה וקֹוברין ּובּטלֹו. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָוהפסידֹו

לפרסם ּכדי אֹותּה? קֹוברין ולּמה קדֹוׁשה. זֹו חררה ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָּפי
הּבכֹורה. מן ׁשּנפטרה ְְְִִֶַַָָָָהּדבר

.Èלארּבעים נגמר ּבאדם ׁשהּולד נּדה, ּבענין ּבארנּו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָּכבר
ּבהמה ולד אבל ולד. אינֹו - מארּבעים לפחֹות והּמּפלת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיֹום,
אמרּו, אבל ּבֹו; ׁשּיּגמר הּימים מנין על חכמים עמדּו לא -ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ולד מקּבלת ולא אחריו מתעּברת אינּה - טּנּוף ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּמּפלת

יֹום. מּׁשלׁשים לפחֹות ְְִִֵַָאחר
.‚Èּכן אחר הּבא - ריקנית ּובאה מלאה ׁשּיצאה ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּבהמה

ואין הּפילה. ּבּבכֹורה ּפֹוטר ׁשאינֹו דבר ׁשּמא מּספק, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּבכֹור
ׁשּיעּגילּו עד רחם ּפטירת ּבהמה ערב.לנפלי ׁשל ּכפּקה ראׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

.„Èּומׁשלי אבר אבר מחּת - לילד המקּׁשה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמבּכרת
יּקבר, זה הרי - רּבֹו יצא ּבכֹור. אחריו והּבא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻלּכלבים,
והּניחֹו, אבר והּניחֹו, אבר חת ואם הּבכֹורה. מן ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָונפטרה
קבּורה, צריכין האיברים ּכל הרי - רּבֹו ׁשהׁשלים ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻעד
,מחּת ּבין ׁשלם ּבין רּבֹו, ׁשּיצא ּכיון הּבכֹורה; מן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻֻונפטרה

למפרע. נתקּדׁש - לפנינּו הּוא ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָוהרי
.ÂË- אחר ׁשליׁש ויצא וחזר לנכרי, ּומכרֹו ׁשליׁש ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָיצא

ּדפן ּדר ׁשליׁש יצא הּבכֹורה. מן ונפטרה למפרע ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנתקּדׁש
לא הראׁשֹון ׁשהרב קדֹוׁש; אינֹו - רחם ּדר ׁשליׁשים ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹּוׁשני

מתקּדׁש. הּוא ּולמפרע רחם, דר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָיצא
.ÊË- עּבר ׁשל רּבֹו הּיֹוצא זה והרי ּגדֹול, אבר מעּוט ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻיצא

רּבֹו והּוא העּבר חצי יצא הּיֹוצא. ויּקבר הּבכֹורה, מן ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֻֻנפטרה
אֹו הּבכֹורה מן נפטרה אם ספק זה הרי - הּיֹוצא אבר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשל

ּבכֹור. ספק אחריו הּבא לפיכ נפטרה. ְְְְְֲִִֵַַָָָָֹלא
.ÊÈׁשּכרכֹו אֹו ּברחם, נגע ולא והֹוציאֹו ּבסיב ׁשּכרכֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹּבכֹור

הֹואיל ויצא, אחֹותֹו עליו ׁשּנכרכה אֹו אחרת, ּבהמה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבׁשלית
ּבכֹור. ספק זה הרי - מקֹום מּכל ּברחם נגע ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹולא

.ÁÈהרי - לזה ונכנס מּזה ויצא לזה זה רחמים ׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהדּביק
הּבכֹור, ּבּה ׁשּנכנס הּבהמה הּבכֹורה מן נפטרה אם ספק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָזה
ולדּה. רחמּה ׁשּיפטר עד נפטרה לא אֹו רחם; ּפטר ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשהרי

.ËÈנגיעת אם ספק זה הרי - ויצא הרחם ּבית ּכתלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָנפּתחּו
אוירֹו. אֹו מקּדׁשת ְֲִֶֶֶֶַרחם

.Îספק זה הרי - ּבצּוארֹו [ונתלּו] הרחם ּבית ּכתלי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָנעקרּו
למקֹומֹו. חּוץ אף מקּדׁש אֹו מקּדׁש ּבמקֹומֹו ְְְְִִִֵֵַַַאם

.‡Îמקצתֹו נפרץ קדֹוׁש. אינֹו - הרחם ּבית ּכתלי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָנגממּו
הּפרּוץ ׁשהיה אֹו הּפרּוץ, דר ויצא הּפרּוץ על מרּבה ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻועֹומד
ּבכֹור. ספק זה הרי - העֹומד דר ויצא העֹומד על ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמרּבה

ה'תשע"א מרחשון י"ח שלישי יום

 
ּבּכרה‡. ׁשּלא זכרים1רחל ׁשני ׁשני2וילדה יצאּו אפּלּו , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָֹ

אחד קדם ׁשּלא אפׁשר אי - ּכאחד ואין3ראׁשיהן הֹואיל . ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
הּכחּוׁש את נֹוטל הּכהן - ראׁשֹון יצא מהם זה אי ,4ידּוע ִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אצלה.1) הראשון הוא הנוכחי והעיבור זה, לפני נתעברה לא אחת.2)כלומר, הסוברים3)בבת יז.) (בכורות במשנה כחכמים
שקדם. זהו אי ידוע לא ולנו במשהו, השני את הקדים האחד אלא בכורים, שניהם ושיהיו כאחת שניהם שיצאו לצמצם אפשר שאי

בגמרא).4) יח. (שם לך ואתננו הבכור שהוא ראיה הבא לכהן הישראל אומר היפה שעל שם, במשנה עקיבא כרבי



פי              
  

עד - יּׂשראל ּבבני רחם ּכל ּפטר ׁשּנאמר: הּבכֹורה; ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמן
מּיּׂשראל. הּכל ְְִִִֵֶֶַָֹׁשּיהיה

ׁשּיהיה„. עּמֹו ּופסק קצּוב, ּבממֹון הּנכרי מן צאן ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהמקּבל
ּפי על אף ליּׂשראל, ּפחתּו - ּפחתּו ואם ּביניהם ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּׂשכר
ימצא לא ואם הֹואיל ּכקנינֹו, הם והרי הם יּׂשראל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹׁשּברׁשּות
הּבהמֹות מן יגּבה - מּמּנּו לגּבֹות אחר ממֹון אצלֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּנכרי
ועל עליהן אחריּות לֹו ׁשּיׁש ּכמֹו נעּׂשה ּומּולדֹותיהן, ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהאּלּו
הם הּבכֹורה מן ּופטּורין ּבאמצע, הּנכרי יד והרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָולדֹותיהן,
הם, יּׂשראל ׁשל ׁשהרי חּיבין, - ולדֹות ולדי אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּוולדֹותיהן.

עליהן. רׁשּות לּנכרי ְְְֲִֵֵֶַָואין
מּנכרי‰. ּבהמה ּבהן לֹו וקנה לנכרי מעֹות ׁשּנתן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָיּׂשראל

וכן ּבּבכֹורה. וחּיבת קנה, - מׁש ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבדיניהן,
ּפי על אף מעֹות, ונתן ּבדיניהם מּיּׂשראל הּנכרי קנה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאם

מּבכֹורה. ּופטּורה קנה, - מׁש ְְִֶַָָָָָֹׁשּלא
.Âּפרתֹו ילדה נתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּיר, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּגר

מּספק. ּבכֹור זה הרי - ׁשּנתּגּיר אחר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָאֹו
.Êלא אֹו ּבּכרה אם ידּוע ואין הּנכרי, מן ּבהמה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהּלֹוקח

ּבמּומֹו ויאכל ּבכֹור. ספק זה הרי - אצלֹו וילדה ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָּבּכרה,
הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא לּכהן, ואינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹלּבעלים,

.Áּבנּה ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - הּנכרי מן מניקה ּבהמה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָלקח
ואפּלּו ׁשּילדה. ּבחזקת זֹו הרי אּלא מניקה, היא אחרת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשל
זֹו הרי - חזיר ּכמין ואפּלּו אחר, מין ּכמֹו ׁשּמניקה זה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָהיה
מן ּפטּורה - חֹולבת ׁשהיא ּבהמה וכן הּבכֹורה. מן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָּפטּורה
ילדּו. ּכבר ּכן אם אּלא חֹולבֹות אינן הּבהמֹות ׁשרב ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּבכֹורה,

.Ëעד ׁשּבּכרה, ּבחזקת זֹו הרי - מּיּׂשראל ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלֹוקח
ׁשֹותק הּיּׂשראל ׁשאין ילדה; לא ׁשעדין הּמֹוכר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּיֹודיעֹו
ּולפיכ ׁשּבּכרה ּווּדאי ּבחּוץ, קדׁשים לאכל לֹו ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹוגֹורם

סתם. ְְָָָמכרּה
.Èהרּבה צּורתֹו נתּבאר לא ׁשעדין עּבר ׁשהּפילה דּקה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּבהמה

הּוא עּבר הרֹועים: אמרּו אם טּנּוף, הּנקרא וזהּו לּכל, ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻונּכרת
וצרי הּבכֹורה. מן ּפטּורה זֹו הרי - צּורתֹו ׁשּנפסדה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָאּלא
הּנכרי, מן ּבהמה הּלֹוקח ,לפיכ חכם. לרֹועה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלהראֹותֹו
ספק זה הרי - ׁשנתּה ּבתֹו אצלֹו וילדה קטּנה היתה ְְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָאפּלּו
גּסה ּבהמה וכן הּנכרי. ּברׁשּות הּפילה טּנּוף ׁשּמא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָּבכֹור,
ולד, ּבלא ׁשליא ׁשאין ולד, סימן זֹו הרי - ׁשליא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשהּפילה
לּכלבים. הּׁשליא אֹותּה להׁשלי ּומּתר הּבכֹורה. מן ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָֻונפטרה
מחצה הּנֹולדים וחזקת זכר, אּלא ּבּבכֹורה מתקּדׁש ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאין
מקצת ּבֹו ׁשאין ׁשהּזכר ּבארנּו ּוכבר נקבֹות, ּומחצה ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָזכרים
הן הּנֹולדים מעּוט ונמצא ּבּבכֹורה, מתקּדׁש אינֹו אּמֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָסימני
ּבהמת אבל למעּוט. חֹוׁשׁשין ואין ּבּבכֹורה, ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָהּמתקּדׁשין
ּכּזכרים]. ּבּה [ׁשהּנקבֹות ּתּקבר, - ׁשליא ׁשהּפילה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָקדׁשים

.‡Èמן נפטרה זֹו הרי - ּדם חררת ׁשהּפילה גּסה ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבהמה
הּדם עליו ורבה ּבתֹוכּה, ׁשהּולד ׁשחזקתּה ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָהּבכֹורה;
על אף מבּכרת, נפל ּכמֹו זֹו חררה וקֹוברין ּובּטלֹו. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָוהפסידֹו

לפרסם ּכדי אֹותּה? קֹוברין ולּמה קדֹוׁשה. זֹו חררה ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָּפי
הּבכֹורה. מן ׁשּנפטרה ְְְִִֶַַָָָָהּדבר

.Èלארּבעים נגמר ּבאדם ׁשהּולד נּדה, ּבענין ּבארנּו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָּכבר
ּבהמה ולד אבל ולד. אינֹו - מארּבעים לפחֹות והּמּפלת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיֹום,
אמרּו, אבל ּבֹו; ׁשּיּגמר הּימים מנין על חכמים עמדּו לא -ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ולד מקּבלת ולא אחריו מתעּברת אינּה - טּנּוף ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּמּפלת

יֹום. מּׁשלׁשים לפחֹות ְְִִֵַָאחר
.‚Èּכן אחר הּבא - ריקנית ּובאה מלאה ׁשּיצאה ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּבהמה

ואין הּפילה. ּבּבכֹורה ּפֹוטר ׁשאינֹו דבר ׁשּמא מּספק, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּבכֹור
ׁשּיעּגילּו עד רחם ּפטירת ּבהמה ערב.לנפלי ׁשל ּכפּקה ראׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

.„Èּומׁשלי אבר אבר מחּת - לילד המקּׁשה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמבּכרת
יּקבר, זה הרי - רּבֹו יצא ּבכֹור. אחריו והּבא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻלּכלבים,
והּניחֹו, אבר והּניחֹו, אבר חת ואם הּבכֹורה. מן ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָונפטרה
קבּורה, צריכין האיברים ּכל הרי - רּבֹו ׁשהׁשלים ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻעד
,מחּת ּבין ׁשלם ּבין רּבֹו, ׁשּיצא ּכיון הּבכֹורה; מן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻֻונפטרה

למפרע. נתקּדׁש - לפנינּו הּוא ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָוהרי
.ÂË- אחר ׁשליׁש ויצא וחזר לנכרי, ּומכרֹו ׁשליׁש ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָיצא

ּדפן ּדר ׁשליׁש יצא הּבכֹורה. מן ונפטרה למפרע ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנתקּדׁש
לא הראׁשֹון ׁשהרב קדֹוׁש; אינֹו - רחם ּדר ׁשליׁשים ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹּוׁשני

מתקּדׁש. הּוא ּולמפרע רחם, דר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָיצא
.ÊË- עּבר ׁשל רּבֹו הּיֹוצא זה והרי ּגדֹול, אבר מעּוט ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻיצא

רּבֹו והּוא העּבר חצי יצא הּיֹוצא. ויּקבר הּבכֹורה, מן ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֻֻנפטרה
אֹו הּבכֹורה מן נפטרה אם ספק זה הרי - הּיֹוצא אבר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשל

ּבכֹור. ספק אחריו הּבא לפיכ נפטרה. ְְְְְֲִִֵַַָָָָֹלא
.ÊÈׁשּכרכֹו אֹו ּברחם, נגע ולא והֹוציאֹו ּבסיב ׁשּכרכֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹּבכֹור

הֹואיל ויצא, אחֹותֹו עליו ׁשּנכרכה אֹו אחרת, ּבהמה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבׁשלית
ּבכֹור. ספק זה הרי - מקֹום מּכל ּברחם נגע ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹולא

.ÁÈהרי - לזה ונכנס מּזה ויצא לזה זה רחמים ׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהדּביק
הּבכֹור, ּבּה ׁשּנכנס הּבהמה הּבכֹורה מן נפטרה אם ספק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָזה
ולדּה. רחמּה ׁשּיפטר עד נפטרה לא אֹו רחם; ּפטר ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשהרי

.ËÈנגיעת אם ספק זה הרי - ויצא הרחם ּבית ּכתלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָנפּתחּו
אוירֹו. אֹו מקּדׁשת ְֲִֶֶֶֶַרחם

.Îספק זה הרי - ּבצּוארֹו [ונתלּו] הרחם ּבית ּכתלי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָנעקרּו
למקֹומֹו. חּוץ אף מקּדׁש אֹו מקּדׁש ּבמקֹומֹו ְְְְִִִֵֵַַַאם

.‡Îמקצתֹו נפרץ קדֹוׁש. אינֹו - הרחם ּבית ּכתלי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָנגממּו
הּפרּוץ ׁשהיה אֹו הּפרּוץ, דר ויצא הּפרּוץ על מרּבה ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻועֹומד
ּבכֹור. ספק זה הרי - העֹומד דר ויצא העֹומד על ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמרּבה

ה'תשע"א מרחשון י"ח שלישי יום

 
ּבּכרה‡. ׁשּלא זכרים1רחל ׁשני ׁשני2וילדה יצאּו אפּלּו , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָֹ

אחד קדם ׁשּלא אפׁשר אי - ּכאחד ואין3ראׁשיהן הֹואיל . ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
הּכחּוׁש את נֹוטל הּכהן - ראׁשֹון יצא מהם זה אי ,4ידּוע ִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אצלה.1) הראשון הוא הנוכחי והעיבור זה, לפני נתעברה לא אחת.2)כלומר, הסוברים3)בבת יז.) (בכורות במשנה כחכמים
שקדם. זהו אי ידוע לא ולנו במשהו, השני את הקדים האחד אלא בכורים, שניהם ושיהיו כאחת שניהם שיצאו לצמצם אפשר שאי

בגמרא).4) יח. (שם לך ואתננו הבכור שהוא ראיה הבא לכהן הישראל אומר היפה שעל שם, במשנה עקיבא כרבי



פב             
  

ּבכֹור ספק ׁשּזה5והּׁשני ּכלּום; לּכהן אין - מהן אחד מת . ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
הּוא ספק ילדה6החי אם וכן הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא , ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָ

ּתחּלה. יצאת הּנקבה ׁשּמא ספק, הּזכר הרי - ּונקבה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָזכר
הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּכלּום, לּכהן אין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹלפיכ

.וילדּו ּבּכרּו ׁשּלא רחלֹות לּכהןׁשּתי ׁשניהן - זכרים .7ׁשני ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ
לּכהן הּזכר - ּונקבה ּונקבה8זכר זכרים ׁשני נֹוטל9. הּכהן - ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹֹ

הּכחּוׁש ּבכֹור10את ספק והּׁשני אין11, - מהן אחד מת ואם . ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
הּוא ּבכֹור ספק החי הּזכר ׁשּזה ּכלּום; והּמֹוציא12לּכהן , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

זכרים ׁשני אֹו וזכר נקבֹות ׁשּתי ילדּו הראיה. עליו ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵָָָָָָָָָמחברֹו
נקבֹות ׁשּמא13ּוׁשּתי אֹומר: ׁשאני ּבכֹור, ספק הּזכרים הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ

לּכהן ּכאן אין לפיכ הּזכר. ּכ ואחר ּתחּלה נֹולדה ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָֹהּנקבה
ׁשּלא ואחת ּבּכרה אחת הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּכלּום,

זכרים14ּבּכרה ׁשני לּכהן15וילדּו ואחד לֹו אחד אחד16- וכל , ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
הּכחּוׁש את נֹוטל והּכהן ּבכֹור, ספק -17מהן מהן אחד מת . ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

זכר ילדּו אם וכן הּוא. ספק החי ׁשּזה ּכלּום, לּכהן ּכאן ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאין
הּוא18ּונקבה ּבכֹור ספק הּזכר ׁשּזה ּכלּום, לּכהן ּכאן אין -19. ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

מּום‚. ּבֹו ׁשּיּפל עד ׁשּירעה ּדינֹו - ספק ׁשהּוא ּבכֹור ְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹּכל
מּידֹו, אֹותֹו מֹוציאין אין - הּכהן ּתפּׂשֹו ואם לבעליו. ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹויאכל

אֹותֹו מקריב20ואֹוכל ׁשאין מקריבֹו; אינֹו אבל ּבמּומֹו. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָ
ּבעזרה חּלין יׁשחֹוט ׁשּמא וּדאי, ּבכֹור אּלא .21לעֹולם ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֻ

וילדּו„. מבּכרֹות, וׁשאינן מבּכרֹות ּבעדרֹו ׁשהיה ואין22מי ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ
אדם ואת23ׁשם נקבֹות מניקֹות המבּכרֹות את ּומצא ונכנס , ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשל בנּה ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - זכרים מניקֹות מבּכרֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאינן
הרי אּלא זֹו, אצל לֹו ּבא זֹו ׁשל ּובנּה זֹו אצל לֹו ּבא ְֲֵֵֵֶֶֶֶָָָָזֹו

ּבנּה מניקה אחת ׁשּכל ּבחזקתֹו .24הּדבר ְְְְִֶֶַַַָָָָָָ
הרֹועה‰. אצל זכרים ׁשני ׁשהפקידּו ּבכֹור25ׁשנים האחד , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

מהן אחד ּומת ּפׁשּוט, ּביניהן26והּׁשני הּׁשני הרֹועה מּניח - ְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשאין אֹותֹו, חֹולקין ּוׁשניהן ּבכֹור, ספק הּוא והרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַּומסּתּלק,

ׁשּלֹו. את מּכיר מהן ִֵֶֶֶֶַָאחד
.Âעם הּבית ּבעל והּניחֹו הּבית, ּבעל אצל ּבכֹור ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַהפקיד

ׁשּלֹו הּמֹוציא27ּפׁשּוט - איזהּו ידּוע ואין מהן אחד ּומת , ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
הראיה עליו רֹועה28מחברֹו ואפּלּו ּבכֹור. ספק הּוא והרי , ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ּבעל ׁשל ּפׁשּוט עם הּבית ּבעל ּבחצר ּבכֹורֹו ׁשהּניח ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹּכהן
ואין29הּבית הראיה, עליו מחברֹו הּמֹוציא - מהן אחד ּומת , ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבעל מּדעת ׁשהרי ּבראיה; אּלא הּבית ּבעל מחצר ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָמֹוציאין
הּבית ּבעל ׁשל הּפׁשּוט עּמֹו הּניחּו .30הּבכֹור ְִִִִֶַַַַַַָ

.Êהּבכֹורֹות על יּׂשראל נחׁשדּו הּיּׂשראל31לא נאמן לפיכ . ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הּוא ּבכֹור ספק זה מּומֹו32לֹומר: לֹו ורֹואין אֹותֹו33, ואֹוכל ְְְְִֵֵֶַ

ְּבמּומֹו.
.Áלהקּדׁשן קבּוע מּום להם ׁשּקדם הּקדׁשים -34ּכל ונפּדּו ְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
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לבעליו.5) ויאכל מום, בו שיפול עד כלל.6)וירעה בכור איננו והחי תחילה יצא המת לא7)שמא כי ואף יח: שם משנה
בכור אלא לכהן יהיה ולא טנפה, אלא ילדה לא והשנייה הזכרים שני את ילדה אחת שמא חוששים אנו אין הלידות, את ראינו

אומרים8)אחד. אנו אלא הראיה, עליו מחבירו והמוציא ספק הוא והזכר טנפה רק והשנייה שניהם את ילדה שאחת אומרים ואין
וודאי. בכור הוא הזכר כן, ואם הנקבה. את וזו הזכר את זו ילדה: מהן אחת רק9)שכל והשנייה תאומים ילדה שאחת ונמצא

הזכרים מן איזה ידוע ולא מהתאומים היא הנקבה אם בין בכור, מהם אחד שרק או בכורות, הזכרים שני אם ספק כאן ויש - אחד
באופן אפילו או ראשון יצא איזה ידוע ולא תאומים והזכרים יחידה נולדה הנקבה אם ובין יחיד שנולד הוא ואיזה מהתאומים הוא
בכור בוודאי הוא הזכרים מן אחד ורק במשהו חבירו את קדם מהן ואחד לצמצם אפשר שאי הוא שהדין כאחת שניהם שיצאו

ספק. הבכור.10)והשני הוא שהיפה ראיה לי הבא לו אומר הבעלים.11)שהישראל ויאכלוהו מום בו שיפול עד וירעה
שמת.12) שזהו ואפשר בכור הוא מהן אחד רק הנקבה,13)שאולי עם בתאומים הזכר נולד שמא בכור: כאן יש אם הוא וספק

תחילה. יצאה לה14)והיא שזו ואחת בכור אינו זכר עכשיו וכשיולדת אחת פעם מעוברת כבר הייתה אחת בהמות שתי לו יש
הראשון. ביכרה.15)העיבור שלא הבהמה מן נולד מהן איזה ידוע מום.16)ולא בהם שיפול עד ירעו כרבי17)ושניהם

ה שהיפה הראיה עליו מחבירו שהמוציא שם, במשנה הבכור.עקיבא ונקבה18)וא זכר ילדו ביכרה שלא והאחת שביכרה האחת
הזכר. את ילדה מהן איזה ידוע עוד.19)ואין ביכרה שלא מזו או כבר, ביכרה שלא מזו או כבר, שביכרה הבהמה מן נולד ספק

שתפס.20) משנה).21)הכהן (כסף הוא וזכרים.22)פשוט ילדו23)נקבות מהן ומי הזכרים את ילדו מהן מי שיראה
בכורות.24)הנקבות. ולא פשוטים, בוודאי הם הרי מבכרות, שאינן מבהמות יונקים שהזכרים לו:25)ומכיוון מציעא בבבא

לדייק. לו שהיה משום הרועה חייב כן לא שאם פטור, הרועה ולכך הרועה של מדעתו שלא שהניחו אם26)"אמרו ידוע ולא
מת. הפשוט או שמת, הוא המפקיד.27)הבכור (בכורות28)בידיעת שלו הבכור הוא שהחי ראיה להביא המפקיד על כלומר

טרפון29)שם). רבי (כדעת ויחלוקו שניהם ברשות עומד הוא והרי בחצירו, לכהן מקום לו מקנה הבית שבעל אומרים אנו אין
ראיה. להביא ועליו המוציא, הוא והרועה המוחזק הוא הבית שבעל עקיבא כרבי אלא בעל30)שם). הניח המפקיד שמדעת

עירבם. שהוא - הבית בעל חייב וודאי המפקיד, של בידיעתו שלא הניחו אילו אבל הבכור, יד על שלו הפשוט את הבית
כך.31) על החשודים לכהנים בניגוד בבכורות מום הוא32)להטיל ונאמן ונתערבו ספק ובכור וודאי בכור לו כשיש [והמדובר

עליו שיעיד עד בידים, המום בו הוטל שמא חוששים וגם מומו, רואין אין - ישראל ביד וודאי בכור שאילו הספק, זהו לומר
אינו מום בו שהטילו בכור איסור שכל מאיליו, המום שנפל עדות צריך אין בכור, בספק אבל מעצמו. המום בו שנפל הישראל
כהוקבע זה הרי בכור, וודאי בתערובות כאן שיש מפני אבל להקל, דרבנן שספק איסור, אין בספק - קנס משום מדרבנן אלא
שהמום להעיד צריך אינו אבל בכור, ספק שזהו הישראל של לעדותו אנו צריכים ולפיכך לקולא דרבנן ספק בו אומרים ואין האיסור
הוא וודאי בכור שמא בזה, גם נאמנים אינם בבכור, מום להטיל החשודים הכהנים ואילו לקולא. דרבנן שספק מפני מאיליו, נפל

ספק]. מחמת שיתירוהו בכדי בכור, ספק שהוא ואומר משקר עדותו, יקבלו שלא הוא שיודע ומכיון מום, בו כנ"ל33)והטיל
מומו. לו רואין אין בכור כך34)שבוודאי ואחר הגוף, מן ונפרש מהאיברים אחד להם שנחתך כגון קבוע, מום להם היה אם

למזבח. קרבן מדמיהם ולהביא למכרם דמים, קדושת אותם הקדיש

             
  

ּבּבכֹורה להקּדׁשן35חּיבין עֹובר מּום קדם ואם אֹו36. ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
- ונפּדּו קבּוע מּום להם נֹולד ּכ ואחר ּתמימים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָׁשהקּדיׁשן
מּפני ּדבר, לכל לחּלין יצאּו לא ׁשהרי הּבכֹורה; מן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹֻּפטּורין

ועבֹודה ּבגּזה אסּורין מעילה.37ׁשהן ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
.Ëחּיבת - ּבירּוׁשלים ׁשני מעּׂשר מּמעֹות ּבהמה ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח

ׁשביעית38ּבּבכֹורה מּפרֹות ּבהמה הּלֹוקח אבל זֹו39. הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ
הּבכֹורה מן סחֹורה40ּפטּורה לעּׂשֹות רּׁשאי ׁשאינֹו לפי . ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָ

ולא - לאכלה לאכלה, ּבּה: נאמר ׁשהרי ׁשביעית, ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבפרֹות
מּׂשּתּכר זה הרי - ּבּבכֹורה חּיבת ּתהיה ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלסחֹורה;

ׁשביעית ּפרֹות מּתֹורת יצא ׁשהרי ּבארנּו41ּבּבכֹור, ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּבדברים סחֹורה לעּׂשֹות ׁשאסּור אסּורֹות, מאכלֹות ְְְְֲֲֲִִִֶַַָָָָּבהלכֹות
לעּׂשֹות ׁשאסּור ּבתרּומֹות, ּבארנּו וכן ּבאכילה. ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָהאסּורים

ּבּבכֹורֹות סחֹורה לעּׂשֹות אסּור וכן ּבּתרּומֹות. אף42סחֹורה , ְְְְְֲֵַַַַָָָ
למכרן ׁשּמּתר ּפי ׁשּבארנּו43על ּדר .44על ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

.Èלרגל46ּבכֹור45לקח אֹו ּבנֹו -47למׁשּתה לֹו צרי ולא ְְְְְִִֵֶֶַָָָֹ
למכרֹו .48מּתר ְְָָֻ

.‡Èׁשמין ליּׂשראל49אין ּתמימים להן50ּבכֹורֹות ׁשמין אבל , ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָ
ּבזמן לכהנים ּתמימים ּבכֹורֹות וׁשמין מּומין. ּבעלי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַָֹּבכֹורֹות

לֹומר51הּזה צרי ואין ּבמּומן; להאכל עֹומדין ׁשהן , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
מּומים. ּבעלי להן ֲִִֵֶֶַָָׁשּׁשמין

 
טהֹורֹות‡. ּבהמֹות מּכל מעּׂשרה אחד להפריׁש עּׂשה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָמצות

אּלא נֹוהגת זֹו מצוה ואין וׁשנה. ׁשנה ּבכל לאדם ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָׁשּיּולדּו
וגֹומר. וצאן ּבקר מעּׂשר וכל ׁשּנאמר: ּבלבד, וצאן ְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּבבקר

.ונֹוהג ּבמקּדׁשין. לא אבל ּבחּלין, נֹוהג ּבהמה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָֹֻֻמעּׂשר
אבל הּבית. ּבפני וׁשּלא הּבית ּבפני לארץ, ּובחּוצה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבארץ

מעּׂשרין ׁשאין ותּקנּו הּזה, ּבּזמן ּבהמה לעּׂשר אסרּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָחכמים
לידי ּבא ונמצא ּתמים יאכלהּו ׁשּמא ּגזרה הּבית. ּבפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹאּלא

ׁשחיטת ׁשהּוא ּכרת, ועּׂשהאּסּור עבר ואם ּבחּוץ. קדׁשים ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּבמּומֹו. ויאכל מעּׂשר זה הרי - הּזה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָּבזמן

ויּׂשראלים.‚. לוּיים ּכהנים ּבהמה: ּבמעּׂשר חּיבין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹהּכל
את„. וזֹורקין ּבעזרה, נׁשחט ׁשּיהיה ּבהמה מעּׂשר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָודין

ּוׁשאר אמּוריו, ּומקטירין היסֹוד, ּכנגד אחת זריקה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּדמֹו
ואין קּלים. קדׁשים ּכׁשאר ּבירּוׁשלים לּבעלים נאכל ְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּבּׂשר
ּבעל היה ואם ּכפסח. לּבעלים ּכּלֹו אּלא ּכלּום, ּבֹו ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹֻלּכהנים
הרי - ּבמּומֹו בּתחּלה ׁשהפריׁשֹו ּבין מּום ּבֹו ׁשּנפל ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָמּום,

מקֹום. ּבכל נאכל ְֱֶֶָָָזה
ּבֹו:‰. ׁשּנאמר ּתמים, ּכׁשהּוא למכרֹו אסּור ּבהמה ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָמעּׂשר

- יּגאל' 'לא ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי יּגאל. ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלא
ּכלל. נמּכר ואינֹו נגאל ׁשאין ּבּמׁשמע, מכירה אּסּור ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָאף
לֹוקח, קנה ולא ּכלּום עּׂשה לא - מעּׂשר ׁשהּמֹוכר לי, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹויראה
לֹוקח, קנה ׁשּלא ּכהנים חרמי ּכמֹוכר לֹוקה. אינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹּולפיכ

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּתאר, יפת ְְְְְִִֵֵֶַַָֹּוכמֹוכר
.Â,ׁשחּוט ואפּלּו מּום ּבעל למכרֹו ׁשאסּור סֹופרים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָמּדברי

מנה ּכנגד מנה ׁשֹוקלין אין לפיכ חי. ימּכרּנּו ׁשּמא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּגזרה
ּכמֹוכר. נראה ׁשהּוא מּפני ּבּבכֹור, ׁשּׁשֹוקלין ּכדר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַּבמעּׂשר

.Êלמכרֹו מּתר - ּבמּומֹו ׁשּנׁשחט יתֹומים ׁשל ּבהמה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻּומעּׂשר
עליו. גזרּו לא ליתֹומים אבדה הׁשבת מּפני ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹּכדרּכֹו.

.Áוגידיו חלּבֹו למּכר מּתר - ּבמּומֹו ׁשּנׁשחט ּבהמה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמעּׂשר
ואם ּבלבד. ּבּׂשרֹו אּלא למּכר אסרּו ולא ועצמֹותיו, ְְְְְְְְְִִִֶַַָָָָֹֹועֹורֹו
הּכל ּומכר והּגידין והחלב העֹור ּבדמי הּבּׂשר ּדמי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהבליע
ּדמי והבליע יקרים, העצמֹות דמי היּו ואם מּתר. - ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֻּבהבלעה

מּתר. - העצמֹות ּבדמי ְֲִֵַָָָָָֻהּבּׂשר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ודווקא35) בבכורה, חייבת חולין ובהמת לחולין, לגמרי יוצאים אותם כשפודים חמורה, קדושה עליהם חלה לא שהוקדשו שבשעה
מבכורה. פוטרתם שבהם דמים קדושת פדיונם, קודם ילדו אם אבל פדיונם, קודם שנתעברו פי על אף שנפדו, אחר ילדו אם

קדושה36) עליו חלה למזבח וכשהקדישו כלל שאיננו כמו וזה להירפא". שאפשר והשבורה הפרק והשמטת והגרב החזזית "כגון
בבכורות37)חמורה. ואמרו וכאייל", כצבי יאכלנו וכו' בשר ואכלת תזבח נפשך אוות בכל "רק טו) יב, (דברים שנאמר כמו

מה מצבי המוקדשין פסולי שם ולמדו חלב", ולא בשר, גיזה, ולא "תזבח, שם ודרשו מום בהם שנפל בקדשים מדובר שזה טו.
שהוקדשו המוקדשין פסולי אף הצבי, מן ולא וצאנך", בקרך "בכורות יז) יב, (דברים בכור אצל כתוב שהרי הבכורה מן פטור צבי

שעדיין מום, בהם נפל כן הבכורה.ואחרי מן שפטורים בהן, ולעבוד ליגזז שאסור קדושה להם שני38)יש שמעשר פי על ואף
לעניין כחולין הוא הרי אכילה לצורך בירושלים לקוח שהוא כיוון - למעלה שאמרנו כמו במוקדשין נוהג אינו ובכור גבוה, ממון

הדיוט. ממון הוא שבירושלים ד, הלכה ביכורים מהלכות ו בפרק הכסףֿמשנה כתב וכן פירות39)בכורה, בעד ליקח שמותר
סחורה. חשוב זה ואין לאכילה היא הבהמה שהרי טהורה בהמה ילדה.40)שביעית בזמן41)אם לבערו יצטרך שלא ומרוויח

שביעית דפירות הרמב"ם שדעת "ונראה הנאה. טובת מזה לו ויש לכהן ונותנו שביעית), דיני חלו לא בוודאי בכור (שעל הביעור
בבכור משתכר הוא והרי שביעית מדמי בהמה לוקח ואם אחר, לדבר ולא לאכילה אלא זכות בהם התורה נתנה לא הפקר שהם
דבכורות ב פרק בתוספתא כמפורש הבכורה מן פטורה היא לפיכך הבהמה, וכן הפקר הם הדמים - לסחורה" ולא "לאכלה על ועובר

הבכורה". מן פטורה יורשים לו ואין שמת הגר ובהמת כו' הפקר) (של המדבר בהמת עושין42)- "שאין להרוויח. כדי כלומר,
וכו'. בבכורות" ולא שביעית בפירות ריווח.43)סחורה בין44)בלא מום ובעל הזה בזמן תם יזֿיח: הלכות א בפרק למעלה

הבית. בזמן ובין הזה מום.46)קנה.45)בזמן בו שיפול עד לאכלו אסור הרי תם אבל מום בחג.47)בעל ואף48)לאכול
ירוויח שלא שקנאו בדמים כלומר לדמיו, אלא ימכרנו לא אני אומר אומר, ר' קתני ובתוספתא בזה סוחר שהוא שנראה פי על

סחורה. עשיית שזוהי אסור, - ירוויח לא אם אף למכור, מנת על לקנות אבל בסכום49)בהן". הבהמה את שמוכר היא שומא
ביניהם. יתחלק הקצוב הסכום מן יותר שירוויחו ומה הבהמה ימכרו כן ואחרי ידוע זמן עד במזונותיה יטפל שהקונה בתנאי קצוב

לישראל.50) חי תם למכור ואסור מכירה, כמו שזוהי לומר51)משום צריך ואין לכהנים תמימין בכורות "שמין שם: בתוספתא



פג              
  

ּבּבכֹורה להקּדׁשן35חּיבין עֹובר מּום קדם ואם אֹו36. ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
- ונפּדּו קבּוע מּום להם נֹולד ּכ ואחר ּתמימים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָׁשהקּדיׁשן
מּפני ּדבר, לכל לחּלין יצאּו לא ׁשהרי הּבכֹורה; מן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹֻּפטּורין

ועבֹודה ּבגּזה אסּורין מעילה.37ׁשהן ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
.Ëחּיבת - ּבירּוׁשלים ׁשני מעּׂשר מּמעֹות ּבהמה ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח

ׁשביעית38ּבּבכֹורה מּפרֹות ּבהמה הּלֹוקח אבל זֹו39. הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ
הּבכֹורה מן סחֹורה40ּפטּורה לעּׂשֹות רּׁשאי ׁשאינֹו לפי . ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָ

ולא - לאכלה לאכלה, ּבּה: נאמר ׁשהרי ׁשביעית, ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבפרֹות
מּׂשּתּכר זה הרי - ּבּבכֹורה חּיבת ּתהיה ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלסחֹורה;

ׁשביעית ּפרֹות מּתֹורת יצא ׁשהרי ּבארנּו41ּבּבכֹור, ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּבדברים סחֹורה לעּׂשֹות ׁשאסּור אסּורֹות, מאכלֹות ְְְְֲֲֲִִִֶַַָָָָּבהלכֹות
לעּׂשֹות ׁשאסּור ּבתרּומֹות, ּבארנּו וכן ּבאכילה. ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָהאסּורים

ּבּבכֹורֹות סחֹורה לעּׂשֹות אסּור וכן ּבּתרּומֹות. אף42סחֹורה , ְְְְְֲֵַַַַָָָ
למכרן ׁשּמּתר ּפי ׁשּבארנּו43על ּדר .44על ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

.Èלרגל46ּבכֹור45לקח אֹו ּבנֹו -47למׁשּתה לֹו צרי ולא ְְְְְִִֵֶֶַָָָֹ
למכרֹו .48מּתר ְְָָֻ

.‡Èׁשמין ליּׂשראל49אין ּתמימים להן50ּבכֹורֹות ׁשמין אבל , ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָ
ּבזמן לכהנים ּתמימים ּבכֹורֹות וׁשמין מּומין. ּבעלי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַָֹּבכֹורֹות

לֹומר51הּזה צרי ואין ּבמּומן; להאכל עֹומדין ׁשהן , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
מּומים. ּבעלי להן ֲִִֵֶֶַָָׁשּׁשמין

 
טהֹורֹות‡. ּבהמֹות מּכל מעּׂשרה אחד להפריׁש עּׂשה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָמצות

אּלא נֹוהגת זֹו מצוה ואין וׁשנה. ׁשנה ּבכל לאדם ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָׁשּיּולדּו
וגֹומר. וצאן ּבקר מעּׂשר וכל ׁשּנאמר: ּבלבד, וצאן ְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּבבקר

.ונֹוהג ּבמקּדׁשין. לא אבל ּבחּלין, נֹוהג ּבהמה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָֹֻֻמעּׂשר
אבל הּבית. ּבפני וׁשּלא הּבית ּבפני לארץ, ּובחּוצה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבארץ

מעּׂשרין ׁשאין ותּקנּו הּזה, ּבּזמן ּבהמה לעּׂשר אסרּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָחכמים
לידי ּבא ונמצא ּתמים יאכלהּו ׁשּמא ּגזרה הּבית. ּבפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹאּלא

ׁשחיטת ׁשהּוא ּכרת, ועּׂשהאּסּור עבר ואם ּבחּוץ. קדׁשים ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּבמּומֹו. ויאכל מעּׂשר זה הרי - הּזה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָּבזמן

ויּׂשראלים.‚. לוּיים ּכהנים ּבהמה: ּבמעּׂשר חּיבין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹהּכל
את„. וזֹורקין ּבעזרה, נׁשחט ׁשּיהיה ּבהמה מעּׂשר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָודין

ּוׁשאר אמּוריו, ּומקטירין היסֹוד, ּכנגד אחת זריקה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּדמֹו
ואין קּלים. קדׁשים ּכׁשאר ּבירּוׁשלים לּבעלים נאכל ְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּבּׂשר
ּבעל היה ואם ּכפסח. לּבעלים ּכּלֹו אּלא ּכלּום, ּבֹו ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹֻלּכהנים
הרי - ּבמּומֹו בּתחּלה ׁשהפריׁשֹו ּבין מּום ּבֹו ׁשּנפל ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָמּום,

מקֹום. ּבכל נאכל ְֱֶֶָָָזה
ּבֹו:‰. ׁשּנאמר ּתמים, ּכׁשהּוא למכרֹו אסּור ּבהמה ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָמעּׂשר

- יּגאל' 'לא ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי יּגאל. ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלא
ּכלל. נמּכר ואינֹו נגאל ׁשאין ּבּמׁשמע, מכירה אּסּור ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָאף
לֹוקח, קנה ולא ּכלּום עּׂשה לא - מעּׂשר ׁשהּמֹוכר לי, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹויראה
לֹוקח, קנה ׁשּלא ּכהנים חרמי ּכמֹוכר לֹוקה. אינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹּולפיכ

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּתאר, יפת ְְְְְִִֵֵֶַַָֹּוכמֹוכר
.Â,ׁשחּוט ואפּלּו מּום ּבעל למכרֹו ׁשאסּור סֹופרים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָמּדברי

מנה ּכנגד מנה ׁשֹוקלין אין לפיכ חי. ימּכרּנּו ׁשּמא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּגזרה
ּכמֹוכר. נראה ׁשהּוא מּפני ּבּבכֹור, ׁשּׁשֹוקלין ּכדר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַּבמעּׂשר

.Êלמכרֹו מּתר - ּבמּומֹו ׁשּנׁשחט יתֹומים ׁשל ּבהמה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻּומעּׂשר
עליו. גזרּו לא ליתֹומים אבדה הׁשבת מּפני ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹּכדרּכֹו.

.Áוגידיו חלּבֹו למּכר מּתר - ּבמּומֹו ׁשּנׁשחט ּבהמה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמעּׂשר
ואם ּבלבד. ּבּׂשרֹו אּלא למּכר אסרּו ולא ועצמֹותיו, ְְְְְְְְְִִִֶַַָָָָֹֹועֹורֹו
הּכל ּומכר והּגידין והחלב העֹור ּבדמי הּבּׂשר ּדמי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהבליע
ּדמי והבליע יקרים, העצמֹות דמי היּו ואם מּתר. - ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֻּבהבלעה

מּתר. - העצמֹות ּבדמי ְֲִֵַָָָָָֻהּבּׂשר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ודווקא35) בבכורה, חייבת חולין ובהמת לחולין, לגמרי יוצאים אותם כשפודים חמורה, קדושה עליהם חלה לא שהוקדשו שבשעה
מבכורה. פוטרתם שבהם דמים קדושת פדיונם, קודם ילדו אם אבל פדיונם, קודם שנתעברו פי על אף שנפדו, אחר ילדו אם

קדושה36) עליו חלה למזבח וכשהקדישו כלל שאיננו כמו וזה להירפא". שאפשר והשבורה הפרק והשמטת והגרב החזזית "כגון
בבכורות37)חמורה. ואמרו וכאייל", כצבי יאכלנו וכו' בשר ואכלת תזבח נפשך אוות בכל "רק טו) יב, (דברים שנאמר כמו

מה מצבי המוקדשין פסולי שם ולמדו חלב", ולא בשר, גיזה, ולא "תזבח, שם ודרשו מום בהם שנפל בקדשים מדובר שזה טו.
שהוקדשו המוקדשין פסולי אף הצבי, מן ולא וצאנך", בקרך "בכורות יז) יב, (דברים בכור אצל כתוב שהרי הבכורה מן פטור צבי

שעדיין מום, בהם נפל כן הבכורה.ואחרי מן שפטורים בהן, ולעבוד ליגזז שאסור קדושה להם שני38)יש שמעשר פי על ואף
לעניין כחולין הוא הרי אכילה לצורך בירושלים לקוח שהוא כיוון - למעלה שאמרנו כמו במוקדשין נוהג אינו ובכור גבוה, ממון

הדיוט. ממון הוא שבירושלים ד, הלכה ביכורים מהלכות ו בפרק הכסףֿמשנה כתב וכן פירות39)בכורה, בעד ליקח שמותר
סחורה. חשוב זה ואין לאכילה היא הבהמה שהרי טהורה בהמה ילדה.40)שביעית בזמן41)אם לבערו יצטרך שלא ומרוויח

שביעית דפירות הרמב"ם שדעת "ונראה הנאה. טובת מזה לו ויש לכהן ונותנו שביעית), דיני חלו לא בוודאי בכור (שעל הביעור
בבכור משתכר הוא והרי שביעית מדמי בהמה לוקח ואם אחר, לדבר ולא לאכילה אלא זכות בהם התורה נתנה לא הפקר שהם
דבכורות ב פרק בתוספתא כמפורש הבכורה מן פטורה היא לפיכך הבהמה, וכן הפקר הם הדמים - לסחורה" ולא "לאכלה על ועובר

הבכורה". מן פטורה יורשים לו ואין שמת הגר ובהמת כו' הפקר) (של המדבר בהמת עושין42)- "שאין להרוויח. כדי כלומר,
וכו'. בבכורות" ולא שביעית בפירות ריווח.43)סחורה בין44)בלא מום ובעל הזה בזמן תם יזֿיח: הלכות א בפרק למעלה

הבית. בזמן ובין הזה מום.46)קנה.45)בזמן בו שיפול עד לאכלו אסור הרי תם אבל מום בחג.47)בעל ואף48)לאכול
ירוויח שלא שקנאו בדמים כלומר לדמיו, אלא ימכרנו לא אני אומר אומר, ר' קתני ובתוספתא בזה סוחר שהוא שנראה פי על

סחורה. עשיית שזוהי אסור, - ירוויח לא אם אף למכור, מנת על לקנות אבל בסכום49)בהן". הבהמה את שמוכר היא שומא
ביניהם. יתחלק הקצוב הסכום מן יותר שירוויחו ומה הבהמה ימכרו כן ואחרי ידוע זמן עד במזונותיה יטפל שהקונה בתנאי קצוב

לישראל.50) חי תם למכור ואסור מכירה, כמו שזוהי לומר51)משום צריך ואין לכהנים תמימין בכורות "שמין שם: בתוספתא
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.Ëּבא מאליו זה מּום לֹומר: מעּׂשר מּומי על נאמנים ֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּכל
- הּבכֹור על נאמנים ׁשאינן אּלּו ואפּלּו לדעת. נעּׂשה ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹולא
ּומּתירֹו, ׁשּלֹו מעּׂשר מּומי אדם ורֹואה הּמעּׂשר. על ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָנאמנים
ּכ ואחר עדרֹו ּבכל מּום יּטיל ירצה, ׁשאם ממחה. היה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻאם

מּתחּלתֹו. מּום ּבעל הּמעּׂשר ונמצא ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָיעּׂשר,
.Èהרי - ּבמּתנה לֹו ׁשּנּתנּו אֹו זֹו ּבׁשנה ׁשּנֹולדּו טלאים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח

הּׁשּתפין ,לפיכ ּברׁשּותֹו. ׁשּיּולדּו עד הּמעּׂשר, מן ּפטּורים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻהם
טלאים מאה וזה טלאים מאה זה והביא בּבהמֹות, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנׁשּתּתפּו
הּמעּׂשר, מן ּפטּורים הּמאתים הרי - ּבהן ונׁשּתּתפּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָוערבּום
- מאביהם טלאים ׁשּירׁשּו האחים וכן ּכמכּור. מהן טלה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּכל
ּבׁשּתפּות להם הּנֹולדים אבל הּמעּׂשר. מן ּפטּורין הן ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהרי
חּיבין - לאחים ּבין לּׁשּתפין ּבין הּבהמֹות, מאּלּו מּכאן ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָֻלאחר
מּמעֹות ּבהמֹות וקנּו ּבמעֹות ׁשּתפין היּו אם וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֻּבּמעּׂשר.
הרי - הירּׁשה מּמעֹות ּבהמֹות ׁשּקנּו והאחים ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻהּׁשּתפּות,
ּברׁשּותן ׁשהרי ּבמעּׂשר. חּיבין מּכאן לאחר מהם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנֹולדים
אחר והּׁשּתפין האחים חלקּו אחד. ּכאיׁש הן והרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻנֹולדּו,
אּלּו הרי - ונׁשּתּתפּו וחזרּו ּברׁשּותן הּבהמֹות להן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּנֹולדּו
לקּוחין הּכל נעּׂשּו ׁשחלקּו ׁשּבׁשעה הּמעּׂשר. מן ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹּפטּורין

ונׁשּתּת ּוכׁשחזרּו ּפטּור, ּבּבהמֹות,והּלקּוח נׁשּתּתפּו הרי - פּו ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ
ּפי על ואף הּׁשני. זה ׁשּתּוף אחר ּברׁשּותן להן ילדּו לא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹועדין
ּכנגד ועּׂשרה טלאים ּכנגד ּוטלאים ּגדיים ּכנגד גדיים ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשחלקּו

ּכלקּוחין. הן והרי הּמעּׂשר מן ּפטּורין הּכל - ְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹעּׂשרה
.‡È- ּבּבהמה חלקּו ולא ּבּכספים ׁשחלקּו והּׁשּתפין ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻהאחין

אם אבל לקּוחין. הּבהמֹות נעּׂשּו לא ׁשעדין ּבּמעּׂשר, ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹחּיבין
הרי - הּכספים חלקּו לא ׁשעדין ּפי על אף הּבהמֹות, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹחלקּו

ּפטּורין. ְִֵאּלּו
.Èלּדיר נכנסין ּכּלן - אּמן ּבמעי עּברים עּׂשרה ְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻהּלֹוקח

נֹולדּו. ּברׁשּותֹו ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶַלהתעּׂשר,
.‚Èמן ּפטּורים - הּגר ּבגזל ּבהמֹות עּׂשר לֹו ׁשּנפלּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹּכהן

ׁשהּנֹותן ּבארנּו ּוכבר הם, מּתנֹות ּכהּנה ׁשּמּתנֹות ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻהּמעּׂשר;
הּמעּׂשר. מן ּפטּור ֲִֵַַַָָָמּתנה

.„Èּבעלי ּבין ּתמימים ּבין להתעּׂשר: לּדיר נכנסין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָֹהּכל
ויֹוצא והּטרפה הּכלאים מן חּוץ מזּבח; אּסּורי וכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָמּומין,
הּיתֹום וכן הּמעּׂשר. מן ּפטּורין אּלּו ׁשּכל זמן, ּומחּסר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻדפן
ּודברים מתעּׂשר. אינֹו - לדתֹו עם נׁשחטה אֹו אּמֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָׁשּמתה

הם. הּׁשמּועה מּפי ְִִֵֵַָאּלּו
.ÂËׁשּנראה אחר נלקח ּכן אם אּלא ּפטּור הּלֹוקח ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאין

- הּלדה ימי ׁשבעת ּבתֹו טלאים הּלֹוקח ,לפיכ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָלהתעּׂשר.
ראּוי זמן מחּסר ׁשאין ׁשּכיון לעּׂשרן; חּיב זמּנם ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻּכׁשּיּגיע
ּברׁשּותֹו. ונֹולדּו עּברים ׁשּלקח ּכמי זה הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻלהתעּׂשר,

.ÊËּבת אינּה אֹו היא מעּׂשר ּבת אם ספק ׁשהיא ּבהמה ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכל
טלאים ,לפיכ הּמעּׂשר. מן ּפטּורה היא הרי - ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָמעּׂשר
ּפטּורין ּכּלן הרי - ּבהן וכּיֹוצא לקּוח אֹו יתֹום ּבהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּנתערב

הּוא. ספק מהן אחד ׁשּכל הּמעּׂשר, ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָמן

 
לֹו‡. היּו מעּׂשרה, אחד והפריׁש טלאים עּׂשרה לֹו ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָמי

ּכיצד אּלא מעּׂשר. אּלּו אין - למעּׂשר עּׂשרה והפריׁש ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָמאה

לֹו ועֹוּׂשה לּדיר, העגלים ּכל אֹו הּטלאים ּכל ּכֹונס ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָעֹוּׂשה?
מעמיד ואּמֹותיהן ּכאחד. ׁשנים יצאּו ׁשּלא ּכדי קטן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּפתח
הּדיר מן ויצאּו קֹולן הּטלאים ׁשּיׁשמעּו ּגֹועֹות, והן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמּבחּוץ
ׁשּיעבר - הּׁשבט ּתחת יעבר אׁשר ּכל ׁשּנאמר: ְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹלקראתן;
זה, אחר זה הּדיר מן ּוכׁשּיצאּו ּבידֹו. ׁשּיֹוציאֹו ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹמעצמֹו,
והּיֹוצא ט'; ח' ז' ו' ה' ד' ג' ב' א' ּבׁשבט: אֹותן ּומֹונה ְְְִֵֵֶֶַַָמתחיל
סֹוקרֹו - מּום ּבעל ּבין ּתמים ּבין נקבה, ּבין זכר ּבין - ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָעּׂשירי
מנאן ולא ּבסקרא סקרֹו לא מעּׂשר. זה הרי ואֹומר: ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹּבסקרא
מעּׂשר; אּלּו הרי - עֹומדים אֹו רבּוצים ׁשּמנאן אֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָּבׁשבט,
מעּׂשר. זה הרי - עּׂשירי וקּדׁש עּׂשרה עּׂשרה ּומנאם ְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָהֹואיל

.אּלא אחד, לדיר ּברׁשּותֹו ׁשּנֹולדה ּבהמה ּכל לצרף צרי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָאין
ּבירּוׁשלים טלאים חמּׁשה לֹו היּו לבּדֹו. ועדר עדר ּכל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמצרף
מן ּפטּורין וכּלן מצטרפין, אין - ּבעּכֹו טלאים ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָֻוחמּׁשה
מיל. עּׂשר ׁשּׁשה ויצטרפּו? לאּלּו אּלּו ּבין יהיה וכּמה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהּמעּׂשר.

מילה‚. עּׂשר ׁשּׁשה ואחד אחד ּכל ּבין עדרים, ׁשלׁשה יּו ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָ
ותׁשעה מּכאן ּתׁשעה היה ּכיצד? מצטרפין. ׁשלׁשּתן הרי -ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָָ
להתעּׂשר. לּדיר נכנסין ׁשלׁשּתן הרי - ּבאמצע ואחד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמּכאן

הּצאן.„. על הּבקר מן ולא הּבקר על הּצאן מן מעּׂשרין ְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹֹֹאין
על העּזים ּומן העּזים על הּכבּׂשים מן מעּׂשרין ְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָאבל
צאן ּכל מׁשמע - וצאן ּבקר מעּׂשר וכל ׁשּנאמר: ְְְְֱִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹהּכבּׂשים;

אחד. ּכמין הם והרי ּׂשה נקראים ׁשּׁשניהם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאחד,
ּבׁשנה‰. הּנֹולדים על זֹו ּבׁשנה הּנֹולדים מן מעּׂשרים ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָאין

הּיׁשן על החדׁש מן הארץ ּבזרע מעּׂשרין ׁשאין ּכׁשם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאחרת,
ׁשנה. ׁשנה הּׂשדה הּיצא ׁשּנאמר: החדׁש; על הּיׁשן מן ְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹולא
זה הרי - ׁשנה על מּׁשנה ּבהמה עּׂשר ׁשאם לי, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָויראה
על ּתֹורה הקּפידה לא ׁשהרי הּקדׁשים, חמרת מּפני ְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻמעּׂשר,

ׁשנה. ׁשנה ׁשּיהיה ּבפרּוׁש ּבהמה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָמעּׂשר
.Â- ּבאלּול ותׁשעה עּׂשרים עד ּבתׁשרי ּבאחד הּנֹולדים ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכל

טלאים חמּׁשה נֹולדּו אּלּו. על מאּלּו ּומעּׂשרין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָמצטרפין
אין - ּבתׁשרי ּבאחד וחמּׁשה ּבאלּול ותׁשעה ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבעּׂשרים
ּובּתּה היא הרי - ׁשנתן ּבתֹו ּתֹולדֹות ילדּו ְְְְְֲִִִִֵָָָָָָמצטרפין.

להתעּׂשר. לּדיר ְְְִִִִֵַַָנכנסים
.Êמּמּנּו לאכל ׁשאסּור הּטבל ּכמֹו הּנֹולדים הּטלאים ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאין

ולׁשחט למּכר מּתר אּלא ּבמקֹומֹו, ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּיעּׂשר, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻעד
ויאכל קדׁש הּמעּׂשר ויהיה ׁשּיעּׂשר, עד ּׁשּירצה מה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּכל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִֵֶַָּכהלכתֹו,
.Á,ּבהמה למעּׂשר ּבּׁשנה זמּנים ׁשלׁשה חכמים ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָקבעּו

ׁשּיעּׂשר. עד לׁשחט אֹו למּכר לֹו אסּור מהן זמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּומּׁשּיּגיע
ּביֹום זמּנים: הּׁשלׁשה הן ואּלּו מּתר. זה הרי - ׁשחט ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֻואם
עצרת, קדם עּׂשר חמּׁשה ּוביֹום הּפסח, קדם עּׂשר ְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹחמּׁשה
גרן נקרא מאּלּו זמן וכל החג. קדם עּׂשר חמׁשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹּוביֹום
ּבהמה מעּׂשר ׁשל ׁשהּגרנֹות אֹומר, נמצאת ּבהמה. ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמעּׂשר
מּספירת וחמּׁשה ׁשלׁשים ּוביֹום אדר מחדׁש אחרֹון ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָֹּביֹום
הּגרנֹות קבעּו ולּמה אלּול. מחדׁש אחרֹון ּוביֹום ְְְְֱֲֵֶֶַַָָָָָֹֹהעמר
רגלים. לעֹולי מצּויֹות הּבהמֹות ׁשּתהיינה ּכדי אּלּו? ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּבימים
היּו ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשּיעּׂשר, קדם למּכר ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻׁשאף

הּמצוה. ויעּׂשּו ׁשּיעּׂשרּו עד למּכר ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָֹנמנעים
.Ëּולקּדׁש למנֹות והתחיל לּדיר הּבקר אֹו הּצאן ּכל ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹהכניס
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זה הרי - מעּׂשרה ּפחֹות הּדיר ּבתֹו ׁשּנׁשארּו עד ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָעּׂשירי
ויתעּׂשרּו ׁשּיּולדּו, לאּלּו מצטרפין והן אחר, לגרן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמּניחן
ּבּמנין יּׁשארּו ׁשאּלּו יֹודע ׁשהּוא ּפי על ואף אחד. ּבגרן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּכל

יּׁשאר. והּנׁשאר לּדיר, הּכל להכניס חּיב -ְְְְִִִִֵַַַַַָָָֹ

ה'תשע"א מרחשון י"ט רביעי יום

 
לּדיר‡. צאן והּוא1הּמכניס אחת אחת לצאת והתחילּו ְְְְִִִִֵַַַַַַַָֹ

לׁשּלמּטה אֹו לּׁשמיני וקרא ּבּמנין וטעה ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמֹונה
מּמּנּו2מּמּנּו ׁשּלמעלה אֹו עּׂשר לּׁשנים ׁשּקרא אֹו 3עּׂשירי, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

נתקּדׁשּו לא - לאחד4עּׂשירי אֹו לּתׁשיעי קרא אם אבל . ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָֹ
הּקּבלה5עּׂשר מּפי הלכה זה ודבר נתקּדׁשּו. - עּׂשירי ְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָ
מּמּנּו6נׁשמע ׁשּלמעלה למעּׂשר מתקּדׁשֹות ׁשהּטעּות , ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

קרא אפּלּו וׁשּלאחריהם. ׁשּלפניהם לא אבל מּמּנּו, ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹוׁשּלמּטה
עּׂשירי עּׂשר ולאחד ּתׁשיעי ולעּׂשירי עּׂשירי ּבין7לּתׁשיעי , ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵַַַָָָָ

מקּדׁשים. ׁשלׁשּתן - ּבכּונה ּבין ְְְְְִֵַָָָָָָֻּבטעּות
.,ּבמּומֹו נאכל אּלא קרב, אינֹו הּתׁשיעי ּדינם? ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוהיא

מעּׂשר ׁשלמים8והעּׂשירי יקרב עּׂשר והאחד נסכים9, וטעּון . ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָ

ּתמּורה10ּכׁשלמים עֹוּׂשה ואינֹו עצמֹו11, ׁשהּוא מּפני , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָ
ּבעל12ּכתמּורה הּוא הּמֹונה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָ

ּבּתׁשיעי ּבין וטעה, לֹו לעּׂשר ׁשליח העֹוּׂשה אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּבהמֹות;
ּבלבד; הּוּדאי העּׂשירי אּלא מקּדׁש אין עּׂשר, ּבאחד ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבין

ּולהפסיד לטעֹות ׁשליח עּׂשאהּו לקּדׁש13ׁשּלא אּלא , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
.14ּכראּוי ָָ

.‚- נתקּדׁש עּׂשירי עּׂשר לאחד קרא ׁשאם ׁשאמרנּו, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָזה
וקרא עּׂשירי לעּׂשירי קרא אם אבל ּתׁשיעי; לעּׂשירי ְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֶָָָָָָָָָּכׁשּקרא
ׁשהרי עּׂשר, אחד נתקּדׁש לא - עּׂשירי עּׂשר לאחד ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹאחריו

מעליו עּׂשירי ׁשם עקר לא הּוּדאי יצא15העּׂשירי ואפּלּו . ֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ
ׁשתק, אּלא עּׂשר אחד ולא עּׂשירי לא קראהּו ולא ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָֹֹֹהעּׂשירי
נתקּדׁש, לא - עּׂשירי ּוקראהּו עּׂשר אחד יצא ּכ ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָֹואחר
עּׂשירי, קראהּו ׁשּלא ּפי על ואף נתקּדׁש; מעצמֹו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהעּׂשירי
מקּדׁש עּׂשר אחד אין - מעליו עּׂשירי ׁשם עקר ולא .16הֹואיל ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹֻ

עּׂשירי„. ׁשניהם ׁשּקרא ּבין ּכאחד, ועּׂשירי ּתׁשיעי 17יצאּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
מקּדׁשין ׁשניהם - ּתׁשיעי ׁשּקראם ּבמּומן18ּבין ויאכלּו , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻ

קרבין אם19ואינן ּכאחד: עּׂשר ואחד עּׂשירי יצא אם וכן . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ּבזה זה מערבים עּׂשר ואחד עּׂשירי הרי - עּׂשירי ,20קראן ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

ּבׁשלמים ׁשּנתערב מעּׂשר ּכמֹו ּבמּומן21והם ּכמֹו22ׁשּיאכלּו , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם שאינו הדין והוא למכור זכות בו לכהן אין קיים המקדש שבית בזמן שאילו הזה, בזמן שהמדובר רבינו וסובר מומין". בעלי
בו. להיזהר יידע שלא לישראל לא אבל מום בו שיפול עד בו להיזהר שיידעו לכהנים אלא הותר לא הזה בזמן וגם כדי1)אותו.

בהמה. מעשר וכו'.2)להפריש והשישי השביעי וכו'.3)כלומר, והארבעהֿעשר השלושהֿעשר מעשר4)כלומר, בקדושת
קדוש.5)בהמה. שאינו - עשירי לי"א קרא אם שלפעמים ג הלכה להלן וראה לעשירי. סמוכים "תנו6)שהם ס: בבכורות

וכל לב) כז, (ויקרא לומר תלמוד מקודשים? ששלשתן עשירי ולאחדֿעשר תשיעי ולעשירי עשירי לתשיעי קרא שאם מנין רבנן
ולא למנין עשירי שהיה בין עשירי, הוא שקראו בין (משמע לה' קודש יהיה העשירי השבט, תחת יעבור אשר כל וצאן בקר מעשר
אינו הוא מה מתקדשת וטעותו קדוש והוא הואיל אמרת עשירי, שקראם וי"ב שמיני אף מרבה שאני יכול רש"י), - עשירי קראו
ואחד תשיעי (כגון בסמוך אלא מתקדשת אינה טעות אף מגופו), יותר סמוך לך שאין עצמו, הוא (כלומר, לו בסמוך אלא מקודש

ומלאחריו). מלפניו לעשירי, סמוכים שהם שהו7)עשר לבדו, לתשיעי "עשירי" קרא אם רק לא אםכלומר, אפילו אלא קדוש, א
שקראם מפני האחדֿעשר, וגם התשיעי גם קדושים - עשירי ולא "תשיעי", לעשירי שקרא כיוון - "עשירי" עשר לאחד גם קרא

תשיעי. שקראו אף קדוש, מאיליו והעשירי מעשר.8)עשירי, של דינו מה ד, הלכה שישי פרק למעלה ממה9)ראה כן למדו
כהנים בתורת הוא וכן לשלמים". עשר אחד "לרבות - וגו'" הוא הבקר מן אם קרבנו שלמים זבח "ואם א) ג, (ויקרא שנאמר

במומו). יאכל אלא שלמים קרב (שאינו התשיעי" את להוציא הבקר "מן ושם: ד). הלכה טז פרק שנאמר10)(ויקרא ממה נלמד
שקרב מעשר של עשר אחד זה ו"האחד" האחד", לכבש לזבח או העולה על תעשה ההין רביעית לנסך "ויין ה) טו, (במדבר

כלום.11)שלמים. אינו - זו תמורת שתהא אחרת בהמה על אמר אם תמורה.12)כלומר, עושה תמורה ואין
להמתין13) שצריך בזה מפסיד הוא ובתשיעי לכהן, ליתנם שצריך והשוק, החזה את הוא מפסיד שלמים, שמקריב בהאחדֿעשר,

שם. רש"י כפירוש בו ולעבוד לגזזו שאסור ועוד מום, בו שיפול שדרתיך14)עד "לתיקוני סא. שם בגמרא הוא כן העשירי. את
לקלקל). ולא שלחתיך (=לתקן לעוותי" מקודש".15)ולא עשר אחד אין ממנו, עשירי שם נעקר שלא כל הכלל "זה שם משנה

מאי,16) לאתויי מקודש") עשר אחד אין ממנו עשירי שם נעקר שלא כל הכלל "זה במשנה: (=הנאמר הכלל "זה ס:) (שם בגמרא
מקודש". י"א אין עשירי, ואמר י"א ויצא דיבר, ולא עשירי יצא בזה17)לאתויי זה מעורבים ועשירי שתשיעי ס: שם רבא דברי

קדוש. הוא - "עשירי" לתשיעי: קרא שאם א הלכה למעלה וראה עשירי, לשניהם קרא שהרי קדושים שם:18)ושניהם בגמרא
שכתב מה כן ואם בזה". זה מעורבים ותשיעי עשירי עשירי, קראן - בזה זה מעורבין וחולין עשירי תשיעי, קראן - רבא "אמר
וודאי מוקדשים שניהם עשירי קראם שהרי שווה, הכל שאין כרחנו על - הנ"ל, הבבות שתי על מוסב וזה מוקדשין", "שניהם רבינו
לא עשירי, קראו שלא התשיעי שהרי מספק, אלא קדושים אינם תשיעי קראם אבל קרב), ואינו קודש והתשיעי מעשר (העשירי

כלל. שלא19)נתקדש ומשום ב), הלכה (למעלה במומו נאכל אלא קרב אינו עשירי), (כשקראו קדוש הוא אם גם התשיעי שהרי
במומם. ונאכלים קרבים, אינם שניהם לכן התשיעי איזהו משניהם20)ידוע באחד אף והעובד והגוזז בוודאי קדושים ושניהם

שם). (רש"י ארבעים שלמים.21)לוקה קרב עשירי) (שקראו האחדֿעשר ואינם22)שהרי המוקדשין. פסולי כדין פדיון, וצריך
אינו בהמה מעשר שהרי להקריבם, אסור נתערבו אם - נתערבו כשלא להקרבה ראויים האחדֿעשר וגם העשירי גם כי אף קרבים,
שהכהנים ומכיוון לכהנים אלא נאכלים ואינם ושוק חזה הרמת טעונים שלמים אבל לבעלים, נאכל וכולו ושוק חזה הרמת טעון

הפסול. לבית קדשים מביאים אין לן וקיימא נותר לידי ויבוא מצויים כהנים יהיו לא שמא הן מועטים



פה              
  

זה הרי - מעּׂשרה ּפחֹות הּדיר ּבתֹו ׁשּנׁשארּו עד ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָעּׂשירי
ויתעּׂשרּו ׁשּיּולדּו, לאּלּו מצטרפין והן אחר, לגרן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמּניחן
ּבּמנין יּׁשארּו ׁשאּלּו יֹודע ׁשהּוא ּפי על ואף אחד. ּבגרן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּכל

יּׁשאר. והּנׁשאר לּדיר, הּכל להכניס חּיב -ְְְְִִִִֵַַַַַָָָֹ

ה'תשע"א מרחשון י"ט רביעי יום

 
לּדיר‡. צאן והּוא1הּמכניס אחת אחת לצאת והתחילּו ְְְְִִִִֵַַַַַַַָֹ

לׁשּלמּטה אֹו לּׁשמיני וקרא ּבּמנין וטעה ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמֹונה
מּמּנּו2מּמּנּו ׁשּלמעלה אֹו עּׂשר לּׁשנים ׁשּקרא אֹו 3עּׂשירי, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

נתקּדׁשּו לא - לאחד4עּׂשירי אֹו לּתׁשיעי קרא אם אבל . ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָֹ
הּקּבלה5עּׂשר מּפי הלכה זה ודבר נתקּדׁשּו. - עּׂשירי ְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָ
מּמּנּו6נׁשמע ׁשּלמעלה למעּׂשר מתקּדׁשֹות ׁשהּטעּות , ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

קרא אפּלּו וׁשּלאחריהם. ׁשּלפניהם לא אבל מּמּנּו, ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹוׁשּלמּטה
עּׂשירי עּׂשר ולאחד ּתׁשיעי ולעּׂשירי עּׂשירי ּבין7לּתׁשיעי , ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵַַַָָָָ

מקּדׁשים. ׁשלׁשּתן - ּבכּונה ּבין ְְְְְִֵַָָָָָָֻּבטעּות
.,ּבמּומֹו נאכל אּלא קרב, אינֹו הּתׁשיעי ּדינם? ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוהיא

מעּׂשר ׁשלמים8והעּׂשירי יקרב עּׂשר והאחד נסכים9, וטעּון . ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָ

ּתמּורה10ּכׁשלמים עֹוּׂשה ואינֹו עצמֹו11, ׁשהּוא מּפני , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָ
ּבעל12ּכתמּורה הּוא הּמֹונה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָ

ּבּתׁשיעי ּבין וטעה, לֹו לעּׂשר ׁשליח העֹוּׂשה אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּבהמֹות;
ּבלבד; הּוּדאי העּׂשירי אּלא מקּדׁש אין עּׂשר, ּבאחד ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבין

ּולהפסיד לטעֹות ׁשליח עּׂשאהּו לקּדׁש13ׁשּלא אּלא , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
.14ּכראּוי ָָ

.‚- נתקּדׁש עּׂשירי עּׂשר לאחד קרא ׁשאם ׁשאמרנּו, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָזה
וקרא עּׂשירי לעּׂשירי קרא אם אבל ּתׁשיעי; לעּׂשירי ְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֶָָָָָָָָָּכׁשּקרא
ׁשהרי עּׂשר, אחד נתקּדׁש לא - עּׂשירי עּׂשר לאחד ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹאחריו

מעליו עּׂשירי ׁשם עקר לא הּוּדאי יצא15העּׂשירי ואפּלּו . ֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ
ׁשתק, אּלא עּׂשר אחד ולא עּׂשירי לא קראהּו ולא ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָֹֹֹהעּׂשירי
נתקּדׁש, לא - עּׂשירי ּוקראהּו עּׂשר אחד יצא ּכ ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָֹואחר
עּׂשירי, קראהּו ׁשּלא ּפי על ואף נתקּדׁש; מעצמֹו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהעּׂשירי
מקּדׁש עּׂשר אחד אין - מעליו עּׂשירי ׁשם עקר ולא .16הֹואיל ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹֻ

עּׂשירי„. ׁשניהם ׁשּקרא ּבין ּכאחד, ועּׂשירי ּתׁשיעי 17יצאּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
מקּדׁשין ׁשניהם - ּתׁשיעי ׁשּקראם ּבמּומן18ּבין ויאכלּו , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻ

קרבין אם19ואינן ּכאחד: עּׂשר ואחד עּׂשירי יצא אם וכן . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ּבזה זה מערבים עּׂשר ואחד עּׂשירי הרי - עּׂשירי ,20קראן ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

ּבׁשלמים ׁשּנתערב מעּׂשר ּכמֹו ּבמּומן21והם ּכמֹו22ׁשּיאכלּו , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם שאינו הדין והוא למכור זכות בו לכהן אין קיים המקדש שבית בזמן שאילו הזה, בזמן שהמדובר רבינו וסובר מומין". בעלי
בו. להיזהר יידע שלא לישראל לא אבל מום בו שיפול עד בו להיזהר שיידעו לכהנים אלא הותר לא הזה בזמן וגם כדי1)אותו.

בהמה. מעשר וכו'.2)להפריש והשישי השביעי וכו'.3)כלומר, והארבעהֿעשר השלושהֿעשר מעשר4)כלומר, בקדושת
קדוש.5)בהמה. שאינו - עשירי לי"א קרא אם שלפעמים ג הלכה להלן וראה לעשירי. סמוכים "תנו6)שהם ס: בבכורות

וכל לב) כז, (ויקרא לומר תלמוד מקודשים? ששלשתן עשירי ולאחדֿעשר תשיעי ולעשירי עשירי לתשיעי קרא שאם מנין רבנן
ולא למנין עשירי שהיה בין עשירי, הוא שקראו בין (משמע לה' קודש יהיה העשירי השבט, תחת יעבור אשר כל וצאן בקר מעשר
אינו הוא מה מתקדשת וטעותו קדוש והוא הואיל אמרת עשירי, שקראם וי"ב שמיני אף מרבה שאני יכול רש"י), - עשירי קראו
ואחד תשיעי (כגון בסמוך אלא מתקדשת אינה טעות אף מגופו), יותר סמוך לך שאין עצמו, הוא (כלומר, לו בסמוך אלא מקודש

ומלאחריו). מלפניו לעשירי, סמוכים שהם שהו7)עשר לבדו, לתשיעי "עשירי" קרא אם רק לא אםכלומר, אפילו אלא קדוש, א
שקראם מפני האחדֿעשר, וגם התשיעי גם קדושים - עשירי ולא "תשיעי", לעשירי שקרא כיוון - "עשירי" עשר לאחד גם קרא

תשיעי. שקראו אף קדוש, מאיליו והעשירי מעשר.8)עשירי, של דינו מה ד, הלכה שישי פרק למעלה ממה9)ראה כן למדו
כהנים בתורת הוא וכן לשלמים". עשר אחד "לרבות - וגו'" הוא הבקר מן אם קרבנו שלמים זבח "ואם א) ג, (ויקרא שנאמר

במומו). יאכל אלא שלמים קרב (שאינו התשיעי" את להוציא הבקר "מן ושם: ד). הלכה טז פרק שנאמר10)(ויקרא ממה נלמד
שקרב מעשר של עשר אחד זה ו"האחד" האחד", לכבש לזבח או העולה על תעשה ההין רביעית לנסך "ויין ה) טו, (במדבר

כלום.11)שלמים. אינו - זו תמורת שתהא אחרת בהמה על אמר אם תמורה.12)כלומר, עושה תמורה ואין
להמתין13) שצריך בזה מפסיד הוא ובתשיעי לכהן, ליתנם שצריך והשוק, החזה את הוא מפסיד שלמים, שמקריב בהאחדֿעשר,

שם. רש"י כפירוש בו ולעבוד לגזזו שאסור ועוד מום, בו שיפול שדרתיך14)עד "לתיקוני סא. שם בגמרא הוא כן העשירי. את
לקלקל). ולא שלחתיך (=לתקן לעוותי" מקודש".15)ולא עשר אחד אין ממנו, עשירי שם נעקר שלא כל הכלל "זה שם משנה

מאי,16) לאתויי מקודש") עשר אחד אין ממנו עשירי שם נעקר שלא כל הכלל "זה במשנה: (=הנאמר הכלל "זה ס:) (שם בגמרא
מקודש". י"א אין עשירי, ואמר י"א ויצא דיבר, ולא עשירי יצא בזה17)לאתויי זה מעורבים ועשירי שתשיעי ס: שם רבא דברי

קדוש. הוא - "עשירי" לתשיעי: קרא שאם א הלכה למעלה וראה עשירי, לשניהם קרא שהרי קדושים שם:18)ושניהם בגמרא
שכתב מה כן ואם בזה". זה מעורבים ותשיעי עשירי עשירי, קראן - בזה זה מעורבין וחולין עשירי תשיעי, קראן - רבא "אמר
וודאי מוקדשים שניהם עשירי קראם שהרי שווה, הכל שאין כרחנו על - הנ"ל, הבבות שתי על מוסב וזה מוקדשין", "שניהם רבינו
לא עשירי, קראו שלא התשיעי שהרי מספק, אלא קדושים אינם תשיעי קראם אבל קרב), ואינו קודש והתשיעי מעשר (העשירי

כלל. שלא19)נתקדש ומשום ב), הלכה (למעלה במומו נאכל אלא קרב אינו עשירי), (כשקראו קדוש הוא אם גם התשיעי שהרי
במומם. ונאכלים קרבים, אינם שניהם לכן התשיעי איזהו משניהם20)ידוע באחד אף והעובד והגוזז בוודאי קדושים ושניהם

שם). (רש"י ארבעים שלמים.21)לוקה קרב עשירי) (שקראו האחדֿעשר ואינם22)שהרי המוקדשין. פסולי כדין פדיון, וצריך
אינו בהמה מעשר שהרי להקריבם, אסור נתערבו אם - נתערבו כשלא להקרבה ראויים האחדֿעשר וגם העשירי גם כי אף קרבים,
שהכהנים ומכיוון לכהנים אלא נאכלים ואינם ושוק חזה הרמת טעונים שלמים אבל לבעלים, נאכל וכולו ושוק חזה הרמת טעון

הפסול. לבית קדשים מביאים אין לן וקיימא נותר לידי ויבוא מצויים כהנים יהיו לא שמא הן מועטים



פו             
  

קראן ואם הּמקּדׁשין; ּפסּולי ּבהלכֹות עּׂשר23ׁשּבארנּו אחד ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻ
ּבזה זה מערבין והחּלין העּׂשירי הרי ּבמּומן24- ויאכלּו ,25. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻ

.‰- וׁשני ראׁשֹון ׁשהן ׁשנים ּתחּלה ויצאּו למנֹות ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָהתחיל
עּׂשירי זּוג ּומקּדׁש זּוג זּוג הּכל מֹונה זה מנאן26הרי אם וכן . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

מקּדׁש - חמּׁשה חמּׁשה אֹו ופעם ּפעם ּבכל ׁשלׁשה ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָׁשלׁשה
העּׂשירית .27הּכת ֲִִַַָ

.Âּבּתחּל אחדיצאּו ּומנאן ׁשנים ׁשּיצא28ה הּׁשליׁשי וקרא , ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָ
הּתׁשיעי הרי - אחד אחד ּכדרּכֹו ּומנה ׁשני, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאחריהן

ּבמּומן ויאכלּו מקּדׁשין, ׁשהּוא29והעּׂשירי מּפני - הּתׁשיעי . ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֻ
ׁשּקראֹו וזה ּבּתחּלה; יצאּו ׁשנים ׁשהרי הּוּדאי, ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהעּׂשירי
- עּׂשירי עּׂשר לאחד והּקֹורא עּׂשר, אחד הּוא ְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָעּׂשירי

ׁשּבארנּו30נתקּדׁש ּכמֹו ,31. ְְְִֵֵֶַַ
.Êׁשני ויצא עּׂשירי, ואמר ראׁשֹון ׁשּיצא ּכגֹון למפרע, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָמנאן

קדׁש, זה הרי - אחת ּומנה העּׂשירי ׁשּיצא עד ּתׁשיעי, ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹואמר
נתקּדׁש. מאליו ְֲִִִֵֵֵֶַָָׁשהעּׂשירי

.Áהּתׁשיעי - ּבּדיר העּׂשירי ונׁשאר עּׂשירי לּתׁשיעי ְְְְֲֲִִִִִִִִִִַַַַָָָקרא
ּבמּומֹו ׁשּלא32יאכל ּפי על אף מעּׂשר, ּבּדיר ׁשּנׁשאר וזה , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

בררֹו ולא העּׂשירי33יצא מת נתקּדׁש. מאליו ׁשהעּׂשירי , ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹ
ונמנּו ׁשּיצאּו הּׁשמֹונה וכל ּבמּומֹו, יאכל הּתׁשיעי - ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּבּדיר
אּלא לּקרב ׁשּלהן עּׂשירי נתקּדׁש ׁשּלא ּפי על ואף ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּפטּורין,

ּפֹוטר. הראּוי ׁשהּמנין ׁשּיצא, קדם ְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹמת
.Ëאחד מת ,והֹול מֹונה והיה לּדיר טלאים עּׂשרה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהכניס

הּמנּויין על34מן אף עּׂשירי, ּומקּדׁש ּכדרּכֹו ּומׁשלים מֹונה - ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַ
ּתׁשעה אּלא חּיים עּתה ׁשם ׁשאין .35ּפי ְִִִֵֶֶַַָָָָ

.Èהּדיר ׁשּבתֹו מאּלּו אחד ׁשּנמנּו36מת אּלּו ּפטּורין,37- ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ
הפריׁש ׁשּלא ּפי על אף ּפֹוטר למעּׂשר הראּוי ׁשהּמנין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמּפני

הּדיר ׁשּבתֹו ואּלּו ׁשּבארנּו, ּכמֹו אחר38עליהן, לגרן מּניחן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

לאחרים ׁשּיצטרפּו עּׂשר39עד ארּבעה לֹו ׁשהיּו מי וכן . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ארּבעה ויצאּו לּדיר, והכניסן זה,40טלאים ּבפתח ּומנאן ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשּׁשה ּבתֹו41ויצאּו ארּבעה ׁשם ונׁשארּו אחר, ּבפתח ּומנאן ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָ
ּבֹו ׁשּיצאּו הּפתח מן הּנׁשארים הארּבעה יצאּו אם ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּדיר:

אחד מהן נֹוטל - ּפטּורין42הּׁשּׁשה הארּבעה43וכּלן ׁשאֹותן ; ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ
ּפטרן הראּוי מנין ראׁשֹון מּפתח ּתחּלה יצאּו44ׁשּיצאּו ואם . ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָ

הארּבעה ּבֹו ׁשּיצאּו הּפתח מן הּנׁשארים הארּבעה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאּלּו
הּׁשּׁשה ואֹותן ּבּתחּלה ׁשּיצאּו הארּבעה אֹותם הרי - ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּתחּלה
נמנה מהן אחד ׁשּכל ּפטּורין, ׁשני ּבפתח אחריהן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיצאּו
אחרים ּבּדיר ׁשם נׁשארּו ׁשהרי למעּׂשר, הראּוי ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָמנין
אף ׁשּנׁשארּו, הארּבעה אּלּו אבל ּולעּׂשר; הּמנין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלהׁשלים
הראּוי מנין אינֹו - הראׁשֹון מּפתח ונמנּו ׁשּיצאּו ּפי ,45על ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

זה מּפתח ארּבעה יצאּו אחר. לגרן מצטרפין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלפיכ
הּׁשּׁשה יצאּו אם ׁשּׁשה: ׁשם ונׁשארּו ׁשני מּפתח ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָוארּבעה
וכּלן מעּׂשר אחד מהן נֹוטל - הּפתחים מּׁשני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻמאחד

הּׁשּׁשה46ּפטּורין יצאּו ואם הּפתחים; הּׁשּׁשה47ּבׁשני הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָ
ּומּכאן מּכאן ּתחּלה ׁשּיצאּו והּׁשמֹונה אחר, לגרן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמצטרפין
עליו להׁשלים הראּוי מנין נמנּו מהן ארּבעה ׁשּכל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּפטּורין;
הּדיר. ּבתֹו נׁשארים ׁשם היּו ׁשּׁשה ׁשהרי ּולעּׂשר, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָעּׂשרה

.‡Èּתׁשעה ויצאּו הּדיר, ּבתֹו טלאים עּׂשר ּתׁשעה לֹו ְְְְְְִִִִַָָָָָָָהיּו
מעּׂשר לׁשם האחרֹון נֹוטל - ׁשני ּבפתח ותׁשעה זה 48ּבפתח ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

הּתׁשעה ׁשאֹותן ּפטּורין; הראּוי49וכּלן מנין .50נמנּו ְְְְְִִִִֶַָָָָָָֻ
.È- וחזר הּדיר מן ורּבֹו ראׁשֹו הּטלה והֹוציא מֹונה ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻהיה

ּדבר. לכל ּכמנּוי הּוא ְְֲֵָָָָהרי
.‚Èאֹו עּמֹו ׁשּדּבר חברֹו מּפני הּמנין והפסיק מֹונה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָהיה

ׁשּבת ליל ּכ.51ׁשחׁשכה אחר מנינֹו ּומׁשלים חֹוזר זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
.„Èוקפץ עּׂשירי, ּומקּדׁש אחד אחד הּיֹוצאין מֹונה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כאחד.23) שיצאו ולאחדֿעשר עשירי.24)לעשירי קראו לא שהרי גמור חולין הוא עשר והאחד מאיליו קדוש העשירי שהרי
את25) שכלל כשם ביחד, האחרונות ההלכות שתי רבינו כלל לא ולפיכך מום, בו שנפל בהמה מעשר כדין פדיון, צריך אין וכאן

פדיון. לעניין שוות" אינן האחרונות "שאלה - הראשונות ההלכות כאחת26)שתי שניים "יצאו ס. שם משנה מעשר. ושניהם
ולפימו שניים", "שניים ולא "שניים" אותם מונה שם גורסים יש אבל שם. המשנה בפירוש רבינו כתב וכן שניים", שניים אותם נה

כשניים. אלא אחת כיחידה זה זוג מונה שאינו להיפך, פירושו וכו'.27)זה חמישה של או שלושה של העשירית הכת כלומר,
אחת.28) יחידה בתור אותם מנה בפירוש29)כלומר, פירש (וכן רבינו ומפרש מקולקלין" ועשירי תשיעי אחד, "מנאן במשנה שם

לבעלים. במומן ויאכלו מום בהם שיפול עד עומדים אלא נאכלים ואינם קריבים שאינם מקולקלין שקרא30)המשניות) באופן
ממנו. עשירי שם כך ידי על ועקר תשיעי עשר31)לעשירי ולאחד תשיעי לעשירי קרא שאם פי על ואף בֿג, הלכות למעלה

כל את ששינה שלנו בדין אבל ואילך, מתשיעי שינה אם אלא זה אין - שלמים קרב עשר והאחד מעשר קרב העשירי עשירי,
במומם. נאכלים אלא קרבים, אינם שניהם הסוף, ועד מהתחלה עשירי32)המניין שם נעקר לא אם אף בטעות. נתקדש שהתשיעי

במומו. ייאכל כך ומשום העשירית. לעשירי.33)מהבהמה בעליו קבעו לא וגם המניין עם יצא לא אלה34)פירוש כלומר,
להימנות. הדיר מן חיים.35)שיצאו עשרה הדיר בתוך היו שמקודם להימנות.36)כיוון מהדיר יצאו שטרם אלה כלומר,

במניין.37) יצאו.38)שיצאו לא עשרה.39)שעדיין ביחד ויהיו המעשר מן נפטרו לא בשנייה,41)בראשונה.40)שעדיין
שיצאו הפתח דרך שנשארו אלו יצאו אם בדיר, ארבעה ונשארו השני, בפתח הארבעה ואחריהם בראשונה השישה יצאו אם אבל
הרי אחר, פתח דרך יצאו או בדיר נשארו אם אבל אחר, לגורן מצטרפים הראשונים והארבעה פטורים, והשישה הם השישה, בהם

אחר. לגורן מצטרפים האחרונים הארבעה וכן הראשונים והארבעה פטורים הארבעהֿעשר.43)למעשר.42)השישה כל
אחד44) בפתח יצאו הם הרי השישה וכן הארבעה ושאר למניין, מספיק מספר בדיר נשארו הראשונים הארבעה שיצאו אחר שהרי

כדין. מניין שני.45)והם מפתח זה לפני יצאו השישה שהרי עשרה, שם היו הופרש46)שלא אחד שבפתח מהעשרה שהרי
שיוכל כדי מספיק מספר בדיר עוד נשארו שיצאו שבעת הראוי, מניין משום פטורין השני מהפתח שיצאו והארבעה למעשר, אחד

מהן. השני.47)לעשר מפתח והשני אחד מפתח זה אחת בבת מהששה, הראשונים שני ויצאו לשניים השישה שנחלקו
מעשר.48) והוא שהוא, פתח מאיזה מוציאו מפתחם.49)כלומר, יצא לא שהעשירי אותן נשארו50)כלומר, התשעה שכשיצאו

לעשרה. לצרף המניין.51)בדיר בעת אותו שסוקרין (=הצבע) הסקרא משום טוב ויום בשבת בהמה מעשר לעשר שאסור

             
  

הּמנּויין מן נמנּו52אחד לא ׁשעדין אּלּו לתֹו הּדיר, לתֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹ
הּוא אם ספק מהן אחד ׁשּכל הּכל; נפטרּו - נתעּׂשרּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹולא

ׁשּקפץ ּפטּורין.53הּמנּוי הּמנּויין ׁשּכל ּבארנּו ּוכבר אחר, אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
.ÂËהעּׂשירּיים מן אחד עד54קפץ ירעּו ּכּלן - הּדיר לתֹו ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֻ

מּום ּבהן ּבמּומן55ׁשּיּפל .56ויאכלּו ְְְִֵֶֶָָָֹ
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּבכֹורֹות הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִַַָָסליקּו

 
ׁשּיקריב א) פרטן: הּוא וזה עּׂשה, מצֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיׁש
אׁשם ׁשּיקריב ב) ׁשגגתֹו. על קבּועה חּטאת קרּבן ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָהּיחיד
לֹו ׁשּיּודע עד חטא, לא אם חטא אם לֹו נֹודע ׁשּלא ִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמי
החֹוטא ׁשּיקריב ג) ּתלּוי. אׁשם הּנקרא וזהּו חּטאתֹו. ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָויביא
ד) וּדאי. אׁשם הּנקרא וזהּו ידּועֹות. עברֹות על ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָאׁשם
עׁשיר היה אם ידּועֹות. עברֹות על קרּבן החֹוטא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּיקריב
וזהּו האיפה. עּׂשירית אֹו עֹוף - עני היה ואם ּבהמה, -ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָ
אם קרּבן הּסנהדרין ׁשּיקריבּו ה) ויֹורד. עֹולה קרּבן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנקרא

החמּורֹות. מן ּבאחת ּכהלכה ׁשּלא והֹורּו ְְֲֲִֶַַַַָָָֹטעּו
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
ּבּה‡. ׁשּיׁש תעּׂשה לא מּמצֹות אחת על ּבׁשגגה העֹובר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכל

קרּבן להקריב חּיב זה הרי - ּכרת עליה ׁשחּיבין ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמעּׂשה
ׁשגגתֹו. על חּטאתֹו ׁשּיקריב עּׂשה ּומצות ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָחּטאת.

.ּכ זדֹונּה על ׁשחּיבין עברה ׁשגגתּהוכל על חּיבין - רת ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
וקרּבן מילה ּומבּטל מגּדף עברֹות: מּׁשלׁש חּוץ ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָחּטאת,
אין וחּטאת עּׂשה, מצֹות ׁשהן מּפני - והּמילה הּפסח ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּפסח.
מצֹות מּכל אחת ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא ׁשגגת על אּלא ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹמביאין
מעּׂשה, ּבֹו ׁשאין מּפני - והמגּדף תעּׂשינה; לא אׁשר ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹיי
,לפיכ מעּׂשה. ּבֹו ׁשאין מגּדף יצא - ּבׁשגגה לעּׂשה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹונאמר:
ּכרת, חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּבאלֹוּה, זרה עבֹודה ְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהמקּבל
הּקרּבן, מן ּפטּור - ּבׁשגגה קּבל אם נסקל, - מזיד היה ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָָָָואם

אחת. ּבעּׂשתּה ונאמר: מעּׂשה, עּׂשה ׁשּלא ְְֱֲֲִֶֶֶַַַַַָָָֹלפי
אם‚. ׁשּבארנּו, ּכרתֹות מּׁשלׁש חּוץ ׁשּבּתֹורה ּכרתֹות ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּכל

קבּועה. חּטאת מביא - ּבׁשגגה מהן אחת על הּיחיד ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָעבר
אין ׁשּׁשניהם לּמקּדׁש, ׁשּנכנס וטמא קדׁש ׁשאכל מּטמא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹחּוץ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן אּלא קבּועה חּטאת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמביאין

וקרּבן„. ּבלבד, הּבהמה מן הּבאה היא קבּועה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָחּטאת
- עׁשיר היה אם אּלא קבּוע, ׁשאינֹו קרּבן הּוא ויֹורד ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָעֹולה
עּׂשירית אֹו עֹוף מביא - עני היה ואם ּבהמה, חּטאת ְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָמביא
ׁשהּיחיד העברֹות ׁשּכל למד, נמצאת ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהאיפה,
הן: ואּלּו וׁשלׁש. ארּבעים קבּועה חּטאת ׁשגגתן על ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָמביא
אם על הּבא ג) אׁשּתֹו. אם על הּבא ב) אּמֹו. על הּבא ְִִֵֵַַַַַַָָָא)

על הּבא ו) ּבּתֹו. על הּבא ה) אביה. אם על הּבא ד) ִִִֵַַַַַַָָָָָָאּמּה.
ט) אׁשּתֹו. ּבת על הּבא ח) ּבנֹו. ּבת על הּבא ז) ּבּתֹו. ְְִִַַַַַַַָָּבת
אחֹותֹו. על הּבא יא) ּבנּה. ּבת על הּבא י) ּבּתּה. ּבת על ְֲִַַַַַַַַָָָָָהּבא
על הּבא יג) אביו. אׁשת בת ׁשהיא אחֹותֹו על הּבא ֲִִֵֶֶַַַַַָָָיב)
אחֹות על הּבא טו) אּמֹו. אחֹות על הּבא יד) אביו. ֲֲֲִִַַַַָָָאחֹות
אחי אׁשת על הּבא יז) אביו. אׁשת על הּבא טז) ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאׁשּתֹו.
כ) אחיו. אׁשת על הּבא יט) ּבנֹו. אׁשת על הּבא יח) ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָאביו.
עם הּׁשֹוכב כב) הּנּדה. על הּבא כא) איׁש. אׁשת על ִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּבא
כה) אביו. אחי על הּבא כד) אביו. על הּבא כג) ֲִִִַַַַָָָָָָזכר.
הּבהמה. את עליה ׁשּמביאה האּׁשה כו) ּבהמה. עם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּׁשֹוכב
ּובׁשאר וׁשלׁש. עּׂשרים ׁשּבעריֹות ּכרתֹות ּכל ְְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָנמצאּו
זרה עבֹודה העֹובד א) הן: ואּלּו עּׂשרה, ׁשבע ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַָָָָָהעברֹות
ּבעל ד) אֹוב. ּבעל ג) .לּמל מּזרעֹו הּנֹותן ב) ְְֲִֵֶֶַַַַַַַַֹּבמעּׂשה.
מלאכה העֹוּׂשה ו) הּׁשּבת. את המחּלל ה) ּבמעּׂשה. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָיּדעֹוני
ח) הּכּפּורים. ּביֹום וׁשֹותה האֹוכל ז) הּכּפּורים. ְְְִִִִֵֶַַָּביֹום
יא) חלב. האֹוכל י) ּבפסח. חמץ האֹוכל ט) נֹותר. ְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָהאֹוכל
חּוץ קדׁשים הּׁשֹוחט יג) ּפּגּול. האֹוכל יב) ּדם. ִִֵֵֵַָָָָָהאֹוכל
את המפּטם טו) לעזרה. חּוץ קרּבן הּמעלה יד) ְְֲֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָלעזרה.
ּבׁשמן הּס יז) הּקטרת. את המפּטם טז) הּמׁשחה. ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשמן

ְִַָהּמׁשחה.
חּטאת ׁשגגתן על ׁשּמביאין עברֹות וׁשלׁש ארּבעים אּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהרי
אם מאּלּו? ּבאחת הּׁשֹוגג ׁשּמביא הּקרּבן הּוא ּומה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָקבּועה.
והיא לחּטאת, ׁשנתּה ּבת עז מביא - זרה ּבעבֹודה ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָׁשגג
אֹו הדיֹוט החֹוטא ׁשהיה ּבין .ל ׁשלח ּבפרׁשת ְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָהאמּורה
ּבׁשגגת ׁשוין הּכל - מלחמה מׁשּוח אֹו ּגדֹול ּכהן אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹמל
ּוׁשּתים: ארּבעים מּׁשאר ּבאחת ׁשגג אם אבל זרה. ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָָעבֹודה
הּכבּׂשים, מן נקבה אֹו עּזים ּׂשעירת מביא - הדיֹוט היה ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָאם
ּבפרׁשת האמּורה הארץ מעם אחד ׁשל חּטאת היא ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָוזֹו
ּׂשעירת מביא - מהן ּבאחת ׁשּׁשגג הּוא הּמל ואם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָוּיקרא;
ּבקר ּבן ּפר מביא - הּוא מׁשּוח ּכהן ואם לחּטאת; ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹעּזים

ׁשם. ׁשּנתּפרׁש ּכמֹו נּׂשרף, והּוא ְְְְְִִֵֶַָָָָלחּטאת,
מרּב‰. אֹו מאּלּו ּבאחת ׁשּׁשגג יחיד ּתֹורהאחד ׁשּנאמר: ין, ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ׁשּׁשגגּו מדינה אנׁשי ּכיצד? ּבׁשגגה. לעּׂשה לכם ּתהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאחת
ועּׂשּו אכלּו וכּלן הּכּפּורים, יֹום הּוא והרי חל ׁשהּיֹום ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֻודּמּו
אֹו ּכבּׂשֹות חּטאֹות, ׁשּתי מביא מהן אחד ּכל - ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָמלאכה
אחד ּכל - זרה לעבֹודה והקטירּו ּכּלן ׁשגגּו אם וכן ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֻּׂשעירֹות.

לחּטאת. ׁשנתּה ּבת עז מביא העֹובדים מן ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָואחד

 
ׁשֹוגג‡. ׁשּיהיה עד ׁשגגתֹו על חּטאת חּיב אדם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

אֹו ּבּסֹוף והזיד ּבּתחּלה ׁשגג אם אבל סֹוף; ועד ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָמּתחּלה
ּכגֹון ּכיצד? חּטאת. מּקרּבן ּפטּור - ּבּסֹוף וׁשגג ּבּתחּלה ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָהזיד
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

העשירי52) וקידש עשרה כבר שמנה הוא שהמדובר רבינו ומפרש פטורים". אלו הרי לתוכן המנויין מן אחד "קפץ נח: שם משנה
ה מן אחד קפץ כך עשיריואחר שקדש לפני המנויין מן אחד כשקפץ גם שהמדובר מפורש שלפנינו ברש"י אבל הדיר. לתוך תשעה
הראוי. במניין יהיה53)שנפטרו שהעשירי יקרה אם ואפילו החיוב. על הפטור מן מפריש ונמצא הקודם במניין נפטר שכבר

נאמר שהרי התורה, חייבתו לא בדבר ספק שיש ומכיוון עשירי אינו והעשירי התשעה, בין הוא המנוי זה שמא - החייבים מן אחד
ספק". עשירי ולא וודאי "עשירי - קודש" יהיה "העשירי לב) כז, בהמה.54)(ויקרא מעשר בקדושת שנתקדשו מאלו אחד

המעשר.55) הוא שמא ספק יש ואחד אחד כל כלום.56)שעל בו לכהן שאין בהמה מעשר כדין לבעלים



פז              
  

הּמנּויין מן נמנּו52אחד לא ׁשעדין אּלּו לתֹו הּדיר, לתֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹ
הּוא אם ספק מהן אחד ׁשּכל הּכל; נפטרּו - נתעּׂשרּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹולא

ׁשּקפץ ּפטּורין.53הּמנּוי הּמנּויין ׁשּכל ּבארנּו ּוכבר אחר, אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
.ÂËהעּׂשירּיים מן אחד עד54קפץ ירעּו ּכּלן - הּדיר לתֹו ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֻ

מּום ּבהן ּבמּומן55ׁשּיּפל .56ויאכלּו ְְְִֵֶֶָָָֹ
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּבכֹורֹות הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִַַָָסליקּו

 
ׁשּיקריב א) פרטן: הּוא וזה עּׂשה, מצֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיׁש
אׁשם ׁשּיקריב ב) ׁשגגתֹו. על קבּועה חּטאת קרּבן ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָהּיחיד
לֹו ׁשּיּודע עד חטא, לא אם חטא אם לֹו נֹודע ׁשּלא ִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמי
החֹוטא ׁשּיקריב ג) ּתלּוי. אׁשם הּנקרא וזהּו חּטאתֹו. ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָויביא
ד) וּדאי. אׁשם הּנקרא וזהּו ידּועֹות. עברֹות על ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָאׁשם
עׁשיר היה אם ידּועֹות. עברֹות על קרּבן החֹוטא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּיקריב
וזהּו האיפה. עּׂשירית אֹו עֹוף - עני היה ואם ּבהמה, -ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָ
אם קרּבן הּסנהדרין ׁשּיקריבּו ה) ויֹורד. עֹולה קרּבן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנקרא

החמּורֹות. מן ּבאחת ּכהלכה ׁשּלא והֹורּו ְְֲֲִֶַַַַָָָֹטעּו
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
ּבּה‡. ׁשּיׁש תעּׂשה לא מּמצֹות אחת על ּבׁשגגה העֹובר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכל

קרּבן להקריב חּיב זה הרי - ּכרת עליה ׁשחּיבין ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמעּׂשה
ׁשגגתֹו. על חּטאתֹו ׁשּיקריב עּׂשה ּומצות ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָחּטאת.

.ּכ זדֹונּה על ׁשחּיבין עברה ׁשגגתּהוכל על חּיבין - רת ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
וקרּבן מילה ּומבּטל מגּדף עברֹות: מּׁשלׁש חּוץ ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָחּטאת,
אין וחּטאת עּׂשה, מצֹות ׁשהן מּפני - והּמילה הּפסח ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּפסח.
מצֹות מּכל אחת ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא ׁשגגת על אּלא ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹמביאין
מעּׂשה, ּבֹו ׁשאין מּפני - והמגּדף תעּׂשינה; לא אׁשר ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹיי
,לפיכ מעּׂשה. ּבֹו ׁשאין מגּדף יצא - ּבׁשגגה לעּׂשה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹונאמר:
ּכרת, חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּבאלֹוּה, זרה עבֹודה ְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהמקּבל
הּקרּבן, מן ּפטּור - ּבׁשגגה קּבל אם נסקל, - מזיד היה ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָָָָואם

אחת. ּבעּׂשתּה ונאמר: מעּׂשה, עּׂשה ׁשּלא ְְֱֲֲִֶֶֶַַַַַָָָֹלפי
אם‚. ׁשּבארנּו, ּכרתֹות מּׁשלׁש חּוץ ׁשּבּתֹורה ּכרתֹות ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּכל

קבּועה. חּטאת מביא - ּבׁשגגה מהן אחת על הּיחיד ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָעבר
אין ׁשּׁשניהם לּמקּדׁש, ׁשּנכנס וטמא קדׁש ׁשאכל מּטמא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹחּוץ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן אּלא קבּועה חּטאת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמביאין

וקרּבן„. ּבלבד, הּבהמה מן הּבאה היא קבּועה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָחּטאת
- עׁשיר היה אם אּלא קבּוע, ׁשאינֹו קרּבן הּוא ויֹורד ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָעֹולה
עּׂשירית אֹו עֹוף מביא - עני היה ואם ּבהמה, חּטאת ְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָמביא
ׁשהּיחיד העברֹות ׁשּכל למד, נמצאת ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהאיפה,
הן: ואּלּו וׁשלׁש. ארּבעים קבּועה חּטאת ׁשגגתן על ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָמביא
אם על הּבא ג) אׁשּתֹו. אם על הּבא ב) אּמֹו. על הּבא ְִִֵֵַַַַַַָָָא)

על הּבא ו) ּבּתֹו. על הּבא ה) אביה. אם על הּבא ד) ִִִֵַַַַַַָָָָָָאּמּה.
ט) אׁשּתֹו. ּבת על הּבא ח) ּבנֹו. ּבת על הּבא ז) ּבּתֹו. ְְִִַַַַַַַָָּבת
אחֹותֹו. על הּבא יא) ּבנּה. ּבת על הּבא י) ּבּתּה. ּבת על ְֲִַַַַַַַַָָָָָהּבא
על הּבא יג) אביו. אׁשת בת ׁשהיא אחֹותֹו על הּבא ֲִִֵֶֶַַַַַָָָיב)
אחֹות על הּבא טו) אּמֹו. אחֹות על הּבא יד) אביו. ֲֲֲִִַַַַָָָאחֹות
אחי אׁשת על הּבא יז) אביו. אׁשת על הּבא טז) ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאׁשּתֹו.
כ) אחיו. אׁשת על הּבא יט) ּבנֹו. אׁשת על הּבא יח) ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָאביו.
עם הּׁשֹוכב כב) הּנּדה. על הּבא כא) איׁש. אׁשת על ִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּבא
כה) אביו. אחי על הּבא כד) אביו. על הּבא כג) ֲִִִַַַַָָָָָָזכר.
הּבהמה. את עליה ׁשּמביאה האּׁשה כו) ּבהמה. עם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּׁשֹוכב
ּובׁשאר וׁשלׁש. עּׂשרים ׁשּבעריֹות ּכרתֹות ּכל ְְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָנמצאּו
זרה עבֹודה העֹובד א) הן: ואּלּו עּׂשרה, ׁשבע ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַָָָָָהעברֹות
ּבעל ד) אֹוב. ּבעל ג) .לּמל מּזרעֹו הּנֹותן ב) ְְֲִֵֶֶַַַַַַַַֹּבמעּׂשה.
מלאכה העֹוּׂשה ו) הּׁשּבת. את המחּלל ה) ּבמעּׂשה. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָיּדעֹוני
ח) הּכּפּורים. ּביֹום וׁשֹותה האֹוכל ז) הּכּפּורים. ְְְִִִִֵֶַַָּביֹום
יא) חלב. האֹוכל י) ּבפסח. חמץ האֹוכל ט) נֹותר. ְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָהאֹוכל
חּוץ קדׁשים הּׁשֹוחט יג) ּפּגּול. האֹוכל יב) ּדם. ִִֵֵֵַָָָָָהאֹוכל
את המפּטם טו) לעזרה. חּוץ קרּבן הּמעלה יד) ְְֲֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָלעזרה.
ּבׁשמן הּס יז) הּקטרת. את המפּטם טז) הּמׁשחה. ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשמן

ְִַָהּמׁשחה.
חּטאת ׁשגגתן על ׁשּמביאין עברֹות וׁשלׁש ארּבעים אּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהרי
אם מאּלּו? ּבאחת הּׁשֹוגג ׁשּמביא הּקרּבן הּוא ּומה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָקבּועה.
והיא לחּטאת, ׁשנתּה ּבת עז מביא - זרה ּבעבֹודה ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָׁשגג
אֹו הדיֹוט החֹוטא ׁשהיה ּבין .ל ׁשלח ּבפרׁשת ְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָהאמּורה
ּבׁשגגת ׁשוין הּכל - מלחמה מׁשּוח אֹו ּגדֹול ּכהן אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹמל
ּוׁשּתים: ארּבעים מּׁשאר ּבאחת ׁשגג אם אבל זרה. ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָָעבֹודה
הּכבּׂשים, מן נקבה אֹו עּזים ּׂשעירת מביא - הדיֹוט היה ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָאם
ּבפרׁשת האמּורה הארץ מעם אחד ׁשל חּטאת היא ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָוזֹו
ּׂשעירת מביא - מהן ּבאחת ׁשּׁשגג הּוא הּמל ואם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָוּיקרא;
ּבקר ּבן ּפר מביא - הּוא מׁשּוח ּכהן ואם לחּטאת; ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹעּזים

ׁשם. ׁשּנתּפרׁש ּכמֹו נּׂשרף, והּוא ְְְְְִִֵֶַָָָָלחּטאת,
מרּב‰. אֹו מאּלּו ּבאחת ׁשּׁשגג יחיד ּתֹורהאחד ׁשּנאמר: ין, ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ׁשּׁשגגּו מדינה אנׁשי ּכיצד? ּבׁשגגה. לעּׂשה לכם ּתהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאחת
ועּׂשּו אכלּו וכּלן הּכּפּורים, יֹום הּוא והרי חל ׁשהּיֹום ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֻודּמּו
אֹו ּכבּׂשֹות חּטאֹות, ׁשּתי מביא מהן אחד ּכל - ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָמלאכה
אחד ּכל - זרה לעבֹודה והקטירּו ּכּלן ׁשגגּו אם וכן ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֻּׂשעירֹות.

לחּטאת. ׁשנתּה ּבת עז מביא העֹובדים מן ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָואחד

 
ׁשֹוגג‡. ׁשּיהיה עד ׁשגגתֹו על חּטאת חּיב אדם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

אֹו ּבּסֹוף והזיד ּבּתחּלה ׁשגג אם אבל סֹוף; ועד ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָמּתחּלה
ּכגֹון ּכיצד? חּטאת. מּקרּבן ּפטּור - ּבּסֹוף וׁשגג ּבּתחּלה ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָהזיד
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

העשירי52) וקידש עשרה כבר שמנה הוא שהמדובר רבינו ומפרש פטורים". אלו הרי לתוכן המנויין מן אחד "קפץ נח: שם משנה
ה מן אחד קפץ כך עשיריואחר שקדש לפני המנויין מן אחד כשקפץ גם שהמדובר מפורש שלפנינו ברש"י אבל הדיר. לתוך תשעה
הראוי. במניין יהיה53)שנפטרו שהעשירי יקרה אם ואפילו החיוב. על הפטור מן מפריש ונמצא הקודם במניין נפטר שכבר

נאמר שהרי התורה, חייבתו לא בדבר ספק שיש ומכיוון עשירי אינו והעשירי התשעה, בין הוא המנוי זה שמא - החייבים מן אחד
ספק". עשירי ולא וודאי "עשירי - קודש" יהיה "העשירי לב) כז, בהמה.54)(ויקרא מעשר בקדושת שנתקדשו מאלו אחד

המעשר.55) הוא שמא ספק יש ואחד אחד כל כלום.56)שעל בו לכהן שאין בהמה מעשר כדין לבעלים



פח             
  

והּניח ּבזדֹון עקר ּבׁשּבת, לרׁשּות מרׁשּות חפץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהֹוציא
ׁשּיעקר עד ּפטּור, - ּבזדֹון והּניח ּבׁשגגה ׁשעקר אֹו ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּבׁשגגה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשגגה. ויּניח ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבׁשגגה
.יֹודע אינֹו אבל תעּׂשה ּבלא ׁשהיא ויֹודע עברה ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹעבר

אם אבל חּטאת. ּומביא ׁשגגה זֹו הרי - ּכרת עליה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשחּיבין
עליה חּיבין אם ידע ולא ּבּקרּבן וׁשגג ּבכרת ׁשהיא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹידע
ׁשגגה אינּה קרּבן ׁשּׁשגגת מזיד; זה הרי - לאו אם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָקרּבן

ּכרת. עליהן ׁשחּיבין אּלּו ֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָּבעברֹות
ּפי‚. על אף ׁשחטא, חטא ׁשל עצמֹו לֹו נֹודע ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹמי

זה הרי - ּכרת ּבֹו ׁשּיׁש תעּׂשה לא על ׁשעבר ּבוּדאי ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּידע
ׁשּידע עד - ּבּה חטא אׁשר ׁשּנאמר: חּטאת; מּקרּבן ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּפטּור
אחד את ואכל לפניו, ונֹותר חלב ּכיצד? ּבֹו. ׁשחטא ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהחטא
וׁשגג ּבּבית, ואחֹותֹו נּדה אׁשּתֹו אכל; זה אי ידּוע ואין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמהם
ויֹום ׁשּבת ּבעל; מהן זֹו אי ידּוע ואין מהן אחת על ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּובא
ּבאי ידּוע ואין מהן ּבאחד מלאכה ועּׂשה לפניו, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָהּכּפּורים

חּטאת. מּקרּבן ּפטּור זה הרי - עּׂשה מהן ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָזה
מביא„. זה הרי - ּוׁשכחֹו וחזר חּטאתֹו לֹו ונֹודע ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָחטא

הּנאכלֹות. חּטאֹות ּכׁשאר ותאכל ּׁשהּוא, מה לׁשם ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחּטאת
נּדֹות‰. ׁשּתי ּכיצד? חּיב. - גּופין ׁשני והם אחד ּבׁשם ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָׁשגג

וׁשגג אחיֹות ׁשּתי היא, זֹו אי ידּוע ואין מהן ּבאחת ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוׁשגג
ידע ׁשהרי חּטאת, חּיב - היא זֹו אי ידּוע ואין מהן ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבאחת
ׁשּכּבה ּדֹולקֹות נרֹות לׁשּתי דֹומה? זה למה חטא. ׁשל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָעצמֹו
ׁשל ּתמחּויין לׁשני אֹו היא, נר זֹו אי ידּוע ואין מהן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָאחת
אכל מהן ּתמחּוי זה מאי ידּוע ואין מהן מאחד ׁשאכל ְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחלב

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. ׁשהּוא -ְֵֵֶֶַַָָֹ
.Âונֹודע ּבׁשגגה ועּׂשה ׁשגגתֹו על קבּועה חּטאת המחּיב ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָֻּכל

ּבּתחּלה ידיעה לֹו היתה ׁשּלא ּפי על אף ׁשחטא, אחר ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹלֹו
ׁשּנׁשּבה ּתינֹוק ּכיצד? חּטאת. חּיב זה הרי - הּוא חטא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּזה
יּׂשראל הם מה יֹודע אינֹו והּוא וגדל ּכֹוכבים העֹובדי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָלבין
וכּיֹוצא ודם חלב ואכל ּבׁשּבת מלאכה ועּׂשה דתם, ְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹולא
חּיב - אּלּו ּכל על ּומצּוה יּׂשראל ׁשהּוא לֹו ּכׁשּיּודע ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבהן,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ועברה. עברה ּכל על חּטאת ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלהביא

.Êחּיב - אסּורֹות ּבמאכלֹות אֹו ּבעריֹות ּכּונה ּבלא ְְֲֲֲֵַַַַַָָָָָֹהּׁשֹוגג
עם מתעּסק היה ּכיצד? מחּטאת. ּפטּור - ּבׁשּבת ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָחּטאת;
עליו; ערוה היא והרי לבעילה, ּכּונה ּבלא ּובעלּה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹאּׁשה
אכילה לׁשם ּכּונה ּבלא ּובלעֹו הּוא רק ׁשּבפיו ׁשּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּדּמה

להגּביּהּבעֹולם נתּכּון חּטאת. חּיב זה הרי - חלב הּוא והרי , ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּפטּור; - לחתיכתֹו ּכּונה ּבלא המחּבר את וחת הּתלּוׁש ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻאת
ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתֹורה, אסרה מחׁשבת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָמלאכת

.Áנעּׂשית עּׂשּיתּה ּובכלל הּמצֹות מן מצוה העֹוּׂשה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּכל
מחּטאת, ּפטּור זה הרי - ּבׁשגגה ּכרת עליה ׁשחּיבין ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָעברה
נּדה היא והרי יבמּתֹו על הּבא ּכיצד? ּברׁשּות. ׁשעּׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמּפני
ּברׁשּות. עּׂשאּה ׁשהרי מחּטאת, ּפטּור זה הרי - ידע לא ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוהּוא
מּפני חּטאת, חּיב - נּדה היא והרי אׁשּתֹו על ּבא אם ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָאבל
ּבּה רגיל אינֹו - יבמּתֹו אבל יבעל. ּכ ואחר ׁשאלּה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּלא
למּול אחד ּתינֹוקֹות, ׁשני לֹו ׁשהיּו מי וכן לּה. ׁשּיׁשאל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכדי
ּומל וׁשכח ּבׁשּבת, ּבאחד אֹו ׁשּבת ּבערב למּול ואחד ְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבׁשּבת
למּול רׁשּות לֹו יׁש ׁשהרי מחּטאת; ּפטּור - ּבׁשּבת ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשניהן

עּׂשה; ּומצוה אצלֹו, היא ּדחּויה וׁשּבת ּבׁשּבת, מהן ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאחד
מדקּדק. אינֹו ּבהּול ּוזמּנֹו הֹואיל גּופין, ׁשני ׁשהם ּפי על ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָאף
ּומל וׁשכח ּבׁשּבת, למּול ראּוי מהן אחד היה לא אם ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹאבל

חּטאת. חּיב - ּבׁשּבת למּול ראּוי ׁשאינֹו מי ְְִֵֶַַַַָָָָָָּבׁשּבת
.Ëלא לֹו: ואמרּו הּׁשּבת, ּביֹום הּיֹום לפנֹות למּול ׁשּבא ְְְְִֶַַַָָָָָֹֻאּמן

לא - למּול ּתתחיל ואם ׁשּתמּול, ּכדי ּביֹום ּפנאי ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹנׁשאר
עֹוּׂשה ולא ּבׁשּבת חֹובל ונמצאת הּׁשּבת, יציאת עד ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּתׁשלים
הׁשלים לא אם אמּול, ּובמהרה וזריז אני רגיל ואמר: ְְְְְֲִִִִִִִִֵַָָָָָָֹמצוה,
ּבֹו. התרּו ׁשהרי חּטאת, חּיב זה הרי - הּׁשּבת יציאת עד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאּלא

.Èׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום הּלּולב את ְִִֶֶֶַַָָָָהּמֹוציא
ּברׁשּות אּמֹות ארּבע והעבירֹו ּבֹו לצאת ּכדי ּבׁשּבת ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָלהיֹות
הּׁשֹוחט וכן הֹוציא. ּברׁשּות ׁשהרי ּפטּור, - ּבׁשֹוגג ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָהרּבים
לֹו ונֹודע ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל עּׂשר ארּבעה ּביֹום הּפסח ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָאת
נטמאּו אֹו ׁשּמתּו אֹו ידיהם את הּבעלים ׁשּמׁשכּו ּכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאחר
אֹו מעים נקּוב ּכגֹון ּבּסתר, טרפה ׁשּנמצא אֹו ׁשחיטה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹקדם
ּבעל נמצא אבל ּברׁשּות. ׁשּׁשחט מּפני ּפטּור, זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָראה
מּפני חּטאת, חּיב זה הרי - גלּויה טרפה ׁשהיתה אֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמּום
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יׁשחֹוט. ּכ ואחר לבּדק לֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשהיה

.‡È,ּפטּור - ּבטעּות לׁשמֹו ׁשּלא ּבׁשּבת הּפסח את ְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשחט
עקירה, אינּה - ּבטעּות ׁשמֹו ׁשעקירת ּכׁשר; ׁשהּזבח ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמּפני

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֶַַָֻּכמֹו
.Èהם ראּויין אם ּבטעּות: ּפסח לׁשם אחרים זבחים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשחט

ּברׁשּות; ׁשּׁשחט מּפני חּטאת, מּקרּבן ּפטּור - ּפסח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָלקרּבן
חּיב - ׁשּתים ּבן אֹו נקבה ׁשהיתה ּכגֹון ראּויין, אינן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָאם
ּוׁשחטֹו ׁשגג אם וכן ּפסח. לקרּבן ראּוי אינֹו ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחּטאת,
אֹו לערלים אֹו למנּוייו ׁשּלא אֹו לאֹוכליו ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹּבׁשּבת
לאֹוכליו, וׁשּלא לאֹוכליו ׁשחטֹו חּטאת. חּיב - ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹלטמאים
לטמאים ולערלים, למּולים למנּוייו, וׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹלמנּוייו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכׁשר. הּפסח ׁשהרי ּפטּור, - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹולטהֹורים

.‚Èחּיב זה הרי - לׁשמֹו ׁשּלא צּבּור קרּבן ּבׁשּבת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשֹוחט
חֹובת על יתר ׁשחט אם וכן לערב. אמּורים ויקטיר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָחּטאת,

הּתֹוספת. על חּטאת חּיב - ֶֶַַַַַָָהּיֹום
.„Èּבׁשּבת הּׁשּבת את ּדֹוחים ׁשאין יחיד קרּבנֹות ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשחט

חּטאת, חּיב - אתּבׁשגגה זֹורקין ואין ּבהנאה, מּתר והּבּׂשר ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻ
- ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין לׁשמן, ּדמם וזרק עבר ואם ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהּדם.
והּבּׂשר לערב, אמּורין ויקטיר חֹובה, לׁשם לּבעלים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעלּו

ׁשגגתֹו. על חּטאת הּׁשֹוחט ויביא ְְִִֵֵֵַַַָָָָיאכל,
.ÂËואחת ּכחּוׁשה אחת צּבּור, ׁשל ּבהמֹות ׁשּתי לפניו ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהיּו

עֹולה, ּבין חּטאת ּבין ּבאחת, הּיֹום חֹובת והיתה ְְְְֵֵֵַַַַַָָָָָׁשמנה,
ּכ ואחר ּבּתחּלה ּכחּוׁשה ׁשחט אם הׁשּתים: וׁשחט ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָוׁשגג
אּלא עֹוד, ולא חּטאת. מּקרּבן ּפטּור - הּׁשמנה ְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹׁשחט
ׁשחט אם אבל לכּתחּלה. ּוׁשחֹוט ׁשמנה הבא לֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָׁשאֹומרים
על חּטאת חּיב - הּכחּוׁשה ּכ ואחר ּתחּלה ְְְְִֵַַַַַַַָָָָָָהּׁשמנה
אף מעים, ּבבני טרפה הּׁשמנה הראׁשֹונה נמצאת ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּתֹוספת.
ולא הּכחּוׁשה ׁשּׁשחט ּבעת טרפה ׁשהיא ידע ׁשּלא ּפי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹעל
זה הרי - ּכמצותּה האחרֹונה ונׁשחטה הֹואיל נתּכּון, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלזה
הּים מן ּדגים להעלֹות מצּודה הּפֹורס וכן מחּטאת. ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָּפטּור
ּתינֹוק ׁשּטבע ׁשּׁשמע ּבין הּדגים, עם תינֹוק והעלה ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבׁשגגה,
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ּפטּור זה הרי - תינֹוק והעלה הֹואיל ׁשמע, ׁשּלא ְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבין
מּפני לצּוד, אּלא ּכּונתֹו היתה ׁשּלא ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמחּטאת,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹוגג. ְֵֵֵֶֶַָָָֹׁשהיה
.ÊËמן ונֹותר ּפסח ׁשל צלי הּפסח ּבלילי לפניו ׁשהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמי

הּנֹותר ואכל וׁשגג מצוה ׁשהּוא צלי לאכל ונתּכּון ְְְְְֱֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּקדׁשים,
זֹו. ּבאכילה מצוה עּׂשה לא ׁשהרי חּטאת, חּיב זה הרי -ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

ה'תשע"א מרחשון כ' חמישי יום

 
עדים‡. עליו ׁשהעידּו עליו2ׁשחטא1מי ׁשחּיבין חטא ְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּבֹו התרּו ולא קבּועה, ׁשעּׂשית3חּטאת ראינּו אמרּו: אּלא ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹ
יֹודע אני אֹומר: והּוא חלב, ׁשאכלּת אֹו ּבׁשּבת ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמלאכה
ואם הֹואיל חּטאת. חּיב אינֹו - זה דבר עּׂשיתי ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבוּדאי
לא להן ּכׁשאמר הּקרּבן, מן יּפטר - הייתי מזיד ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹיאמר
אּלא ּבׁשגגה אכלּתי לא ּכאֹומר נעּׂשה - עּׂשיתי ולא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹאכלּתי

העדים4ּבזדֹון את הכחיׁש ולא הּקרּבן, מן ּפטּור ׁשהּוא ,5. ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
.הפליג ולא העדים6ׁשתק לֹו7את אמרה אפּלּו (אּלא) , ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

חּיב8אּׁשה - וׁשתק ּבׁשּבת, מלאכה עּׂשית אֹו חלב אכלּת : ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָ
חּטאת וׁשתק9להביא זה, הּוא חלב אחד: עד לֹו אמר .10, ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבֹו התרּו ואם חּטאת. מביא - ּבׁשגגה ואכלֹו לֹוקה11וחזר - ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
אחד12עליו ּבעד העדּות ׁשעּקר ּפי על אף ,13. ְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשהּמפריׁש‚. הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻּכבר
אֹו ׁשחּלל הּׁשּבת על יביאּנה לא - ׁשאכל החלב על ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹחּטאתֹו
וגֹומר עּזים ּׂשעירת קרּבנֹו והביא ׁשּנאמר: ׁשאכל; הּדם ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל
לא חטאֹו, לׁשם קרּבנֹו ׁשּיהיה עד - חטא אׁשר חּטאתֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעל

ּפסלּה - הקריב ואם חטא. על מחטא על14ׁשּיקריבּנה יתר . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
לא - אמׁש ׁשאכל חלב על חּטאתֹו הפריׁש אמרּו: ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹזה
צרי ואין ּכּפר. - הביא ואם הּיֹום; ׁשאכל חלב על ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָיביאּנה
ּבאֹותֹו מחּיב הּבן והיה ומת, אביו הפריׁשּה ׁשאם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻלֹומר,

חטאֹו15החטא על הּבן יביאּנה ׁשּלא ׁשּנתּבאר16- ּכמֹו , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
.17ׁשם ָ

חּטאת„. חטאים18הּמביא ׁשני ּבּה19על ׁשּיּפל עד ּתרעה - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ותּמכר חציּה20מּום ּובדמי זה לחטא חציּה ּבדמי ויביא , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

ׁשני על אחת חּטאת ׁשהביאּו ׁשנים וכן הּׁשני. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָלחטא
זה21חטאיהם ויביא ותּמכר, מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

חציּה. ּבדמי חּטאתֹו זה ויביא חציּה ּבדמי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָחּטאתֹו
ׁשּירצה,‰. זֹו אי יקריב - אחד חטא על חּטאֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהביא

לנדבה דמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה .22והּׁשנּיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
.Âחטאים ׁשני על חּטאֹות ׁשּתי לׁשם23הביא ּתּׁשחט זֹו - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

הּׁשני. החטא לׁשם והּׁשנּיה האחד, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָחטא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יותר.1) או עדים חטאת.3)בשוגג.2)שני מביא ואינו מזיד, הוא הרי בו התרו [חכמים4)שאילו לו "אמרו שם: במשנה
(דיבור בתוספות ופירשו "מיגו", משום נאמן שהוא יב. שם בגמרא ופירשו פטור", הייתי מזיד לומר ירצה אם מה מאיר]: לרבי
"מיגו הוא הרי כן לא שאם מזיד, אלא שוגג אכלתי לא היינו אכלתי, לא שאמר שמה דיבורו, שמתרץ בזה, שהכוונה או) המתחיל

רבינו. דברי וכן נאמן ואינו עדים" וחייב5)במקום נאמן, אינו מזיד ולא שוגג לא אכלתי לא ואומר העדים את מכחיש אם אבל
הכחישם.6)חטאת. לא = העדים על חלק לא עדים.7)כלומר, שני בין אחד עד נתרבו8)בין לעדות פסולות שנשים ואף

לו אמרה אפילו אשה לו אמרה אפילו - חטאתו" אליו הודע "או כח): ד, (ויקרא שנאמר ממה ז) (פרק כהנים בתורת נשים, כאן
מיחייב".9)שפחה. שתיק אבל ליה, דמכחיש טעמא - פטור אכלתי לא אומר והוא אכל אומר "עד בגמרא: שאם10)שם

נאמן. העד אין עדים.11)מכחישו כרת.12)בשני עונש על נוסף מלקות, שחייב בהתראה, חלב אוכל הוא13)כדין כן
לא עדותו ועיקר לוקה. - שניים בו והתרו הוא, חלב אחד: עד לו "אמר א): הלכה ח פרק ונזיר ב הלכה ו פרק (סוטה בירושלמי
היתר, חזקת לו שיש בדבר אלא אינו זה - לאסור ולא להתיר אלא נאמן אינו אחד שעד פי על ואף למלך). (משנה אחד?" בעד

חלב. שהיא עליה להעיד הוא נאמן ולכן היתר, בחזקת הייתה לא מעולם זו חתיכה בהמה14)אבל "הפריש כז: בכריתות הוא כן
חטאו". לשם קרבנו שיהא עד חטאתו על קרבנו וכו' כיפר ולא מעל לא הרי החלב על והביאה הדם על הדם, על והביאה החלב על
לשם זרה, עבודה חטאת לשם דם, חטאת לשם ששחטה חלב (=חטאת כולהו מתני דרבא בריה אחא "רב אמרו: ט: ובזבחים

חטאת". אותה לשם לחטאת, אותה ושחט לב) ד, (ויקרא טעמא מאי לפסולא, נזיר) רבינו15)חטאת בדברי אחת נוסחה לפי
אב של שחטאת כאן משמיענו זה ולפי כיפר, הביא אם - היום שאכל חלב על והביאה אמש שאכל חלב על חטאת הפריש אם
לומר, צריך כיפר", לא הביא ש"אם שם השנייה הנוסחא [ולפי שם). משנה (לחם החטא באותו אפילו הבן על מכפרת אינה

כן]. הדבר אין כי ומשמיענו האב, במקום עומד הבן כי לטעות, מקום היה אב של (=על16)שבחטאת חטאו על לכתוב דקדק
(ויקרא שנאמר ממה שם בברייתא ונלמד תמות. בעליה שמתו חטאת שהרי להביא, שאין בוודאי אביו של חטאו שעל שלו) חטאו

אביו". בקרבן יוצא ואינו יוצא הוא "בקרבנו - "קרבנו" כח) שאין17)ד, הרי תמות. - בעליה שמתו שחטאת א, הלכה ד [פרק
לעצמם]. אותה מקריבים אחת.18)היורשים חטאת הפריש אי19)כלומר, הללו, החטאים שני על זו חטאת כי שפירש וכיוון

שהרי אפשר, אי כן גם אחד חטא על ולהקריבו חטאים, שני על קרבנו ולא חטאתו" על "קרבנו נאמר שהרי להקריבה, אפשר
חטאתו. על קרבנו זה ואין חטאים שני על אותו מום.20)הפריש בם שיפול עד למזבח הראויים קדשים לפדות אסור שהרי

על21) אחד קרבן להביא יכול אינו אחד ואם חטאתו" על "קרבנו כתוב שהרי חטאיהם, שני על בשותפות להקריבו אפשר שאי
לחטאת הפרישו השני גם שהרי אפשר, אי כן גם בלבד אחד לשם ולהקריבו חטאיהם, שני על אנשים שני שכן כל - חטאיו שני

חבירו. של בקרבנו יוצא אדם ואין השנייה),22)שלו את יביא האחת תאבד (שאם לאחריות חטאות שתי כמפריש זה והרי
כך לשם שהייתה מיוחדת בתיבה המעות (=שנותן לנדבה דמיה ויפלו מום, בה שיפול עד תרעה והשנייה שירצה, באיזו שמתכפר

נדבה). עולות שבתיבה המעות באותם מקריבים דין ובית מהן23)במקדש, ואיזו זה חטא על מהן איזו פירש ולא סתם הפריש
זה. חטא על



פט              
  

ּפטּור זה הרי - תינֹוק והעלה הֹואיל ׁשמע, ׁשּלא ְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבין
מּפני לצּוד, אּלא ּכּונתֹו היתה ׁשּלא ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמחּטאת,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹוגג. ְֵֵֵֶֶַָָָֹׁשהיה
.ÊËמן ונֹותר ּפסח ׁשל צלי הּפסח ּבלילי לפניו ׁשהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמי

הּנֹותר ואכל וׁשגג מצוה ׁשהּוא צלי לאכל ונתּכּון ְְְְְֱֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּקדׁשים,
זֹו. ּבאכילה מצוה עּׂשה לא ׁשהרי חּטאת, חּיב זה הרי -ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

ה'תשע"א מרחשון כ' חמישי יום

 
עדים‡. עליו ׁשהעידּו עליו2ׁשחטא1מי ׁשחּיבין חטא ְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּבֹו התרּו ולא קבּועה, ׁשעּׂשית3חּטאת ראינּו אמרּו: אּלא ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹ
יֹודע אני אֹומר: והּוא חלב, ׁשאכלּת אֹו ּבׁשּבת ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמלאכה
ואם הֹואיל חּטאת. חּיב אינֹו - זה דבר עּׂשיתי ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבוּדאי
לא להן ּכׁשאמר הּקרּבן, מן יּפטר - הייתי מזיד ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹיאמר
אּלא ּבׁשגגה אכלּתי לא ּכאֹומר נעּׂשה - עּׂשיתי ולא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹאכלּתי

העדים4ּבזדֹון את הכחיׁש ולא הּקרּבן, מן ּפטּור ׁשהּוא ,5. ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
.הפליג ולא העדים6ׁשתק לֹו7את אמרה אפּלּו (אּלא) , ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

חּיב8אּׁשה - וׁשתק ּבׁשּבת, מלאכה עּׂשית אֹו חלב אכלּת : ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָ
חּטאת וׁשתק9להביא זה, הּוא חלב אחד: עד לֹו אמר .10, ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבֹו התרּו ואם חּטאת. מביא - ּבׁשגגה ואכלֹו לֹוקה11וחזר - ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
אחד12עליו ּבעד העדּות ׁשעּקר ּפי על אף ,13. ְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשהּמפריׁש‚. הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻּכבר
אֹו ׁשחּלל הּׁשּבת על יביאּנה לא - ׁשאכל החלב על ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹחּטאתֹו
וגֹומר עּזים ּׂשעירת קרּבנֹו והביא ׁשּנאמר: ׁשאכל; הּדם ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל
לא חטאֹו, לׁשם קרּבנֹו ׁשּיהיה עד - חטא אׁשר חּטאתֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעל

ּפסלּה - הקריב ואם חטא. על מחטא על14ׁשּיקריבּנה יתר . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
לא - אמׁש ׁשאכל חלב על חּטאתֹו הפריׁש אמרּו: ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹזה
צרי ואין ּכּפר. - הביא ואם הּיֹום; ׁשאכל חלב על ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָיביאּנה
ּבאֹותֹו מחּיב הּבן והיה ומת, אביו הפריׁשּה ׁשאם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻלֹומר,

חטאֹו15החטא על הּבן יביאּנה ׁשּלא ׁשּנתּבאר16- ּכמֹו , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
.17ׁשם ָ

חּטאת„. חטאים18הּמביא ׁשני ּבּה19על ׁשּיּפל עד ּתרעה - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ותּמכר חציּה20מּום ּובדמי זה לחטא חציּה ּבדמי ויביא , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

ׁשני על אחת חּטאת ׁשהביאּו ׁשנים וכן הּׁשני. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָלחטא
זה21חטאיהם ויביא ותּמכר, מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

חציּה. ּבדמי חּטאתֹו זה ויביא חציּה ּבדמי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָחּטאתֹו
ׁשּירצה,‰. זֹו אי יקריב - אחד חטא על חּטאֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהביא

לנדבה דמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה .22והּׁשנּיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
.Âחטאים ׁשני על חּטאֹות ׁשּתי לׁשם23הביא ּתּׁשחט זֹו - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

הּׁשני. החטא לׁשם והּׁשנּיה האחד, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָחטא
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יותר.1) או עדים חטאת.3)בשוגג.2)שני מביא ואינו מזיד, הוא הרי בו התרו [חכמים4)שאילו לו "אמרו שם: במשנה
(דיבור בתוספות ופירשו "מיגו", משום נאמן שהוא יב. שם בגמרא ופירשו פטור", הייתי מזיד לומר ירצה אם מה מאיר]: לרבי
"מיגו הוא הרי כן לא שאם מזיד, אלא שוגג אכלתי לא היינו אכלתי, לא שאמר שמה דיבורו, שמתרץ בזה, שהכוונה או) המתחיל

רבינו. דברי וכן נאמן ואינו עדים" וחייב5)במקום נאמן, אינו מזיד ולא שוגג לא אכלתי לא ואומר העדים את מכחיש אם אבל
הכחישם.6)חטאת. לא = העדים על חלק לא עדים.7)כלומר, שני בין אחד עד נתרבו8)בין לעדות פסולות שנשים ואף

לו אמרה אפילו אשה לו אמרה אפילו - חטאתו" אליו הודע "או כח): ד, (ויקרא שנאמר ממה ז) (פרק כהנים בתורת נשים, כאן
מיחייב".9)שפחה. שתיק אבל ליה, דמכחיש טעמא - פטור אכלתי לא אומר והוא אכל אומר "עד בגמרא: שאם10)שם

נאמן. העד אין עדים.11)מכחישו כרת.12)בשני עונש על נוסף מלקות, שחייב בהתראה, חלב אוכל הוא13)כדין כן
לא עדותו ועיקר לוקה. - שניים בו והתרו הוא, חלב אחד: עד לו "אמר א): הלכה ח פרק ונזיר ב הלכה ו פרק (סוטה בירושלמי
היתר, חזקת לו שיש בדבר אלא אינו זה - לאסור ולא להתיר אלא נאמן אינו אחד שעד פי על ואף למלך). (משנה אחד?" בעד

חלב. שהיא עליה להעיד הוא נאמן ולכן היתר, בחזקת הייתה לא מעולם זו חתיכה בהמה14)אבל "הפריש כז: בכריתות הוא כן
חטאו". לשם קרבנו שיהא עד חטאתו על קרבנו וכו' כיפר ולא מעל לא הרי החלב על והביאה הדם על הדם, על והביאה החלב על
לשם זרה, עבודה חטאת לשם דם, חטאת לשם ששחטה חלב (=חטאת כולהו מתני דרבא בריה אחא "רב אמרו: ט: ובזבחים

חטאת". אותה לשם לחטאת, אותה ושחט לב) ד, (ויקרא טעמא מאי לפסולא, נזיר) רבינו15)חטאת בדברי אחת נוסחה לפי
אב של שחטאת כאן משמיענו זה ולפי כיפר, הביא אם - היום שאכל חלב על והביאה אמש שאכל חלב על חטאת הפריש אם
לומר, צריך כיפר", לא הביא ש"אם שם השנייה הנוסחא [ולפי שם). משנה (לחם החטא באותו אפילו הבן על מכפרת אינה

כן]. הדבר אין כי ומשמיענו האב, במקום עומד הבן כי לטעות, מקום היה אב של (=על16)שבחטאת חטאו על לכתוב דקדק
(ויקרא שנאמר ממה שם בברייתא ונלמד תמות. בעליה שמתו חטאת שהרי להביא, שאין בוודאי אביו של חטאו שעל שלו) חטאו

אביו". בקרבן יוצא ואינו יוצא הוא "בקרבנו - "קרבנו" כח) שאין17)ד, הרי תמות. - בעליה שמתו שחטאת א, הלכה ד [פרק
לעצמם]. אותה מקריבים אחת.18)היורשים חטאת הפריש אי19)כלומר, הללו, החטאים שני על זו חטאת כי שפירש וכיוון

שהרי אפשר, אי כן גם אחד חטא על ולהקריבו חטאים, שני על קרבנו ולא חטאתו" על "קרבנו נאמר שהרי להקריבה, אפשר
חטאתו. על קרבנו זה ואין חטאים שני על אותו מום.20)הפריש בם שיפול עד למזבח הראויים קדשים לפדות אסור שהרי

על21) אחד קרבן להביא יכול אינו אחד ואם חטאתו" על "קרבנו כתוב שהרי חטאיהם, שני על בשותפות להקריבו אפשר שאי
לחטאת הפרישו השני גם שהרי אפשר, אי כן גם בלבד אחד לשם ולהקריבו חטאיהם, שני על אנשים שני שכן כל - חטאיו שני

חבירו. של בקרבנו יוצא אדם ואין השנייה),22)שלו את יביא האחת תאבד (שאם לאחריות חטאות שתי כמפריש זה והרי
כך לשם שהייתה מיוחדת בתיבה המעות (=שנותן לנדבה דמיה ויפלו מום, בה שיפול עד תרעה והשנייה שירצה, באיזו שמתכפר

נדבה). עולות שבתיבה המעות באותם מקריבים דין ובית מהן23)במקדש, ואיזו זה חטא על מהן איזו פירש ולא סתם הפריש
זה. חטא על



צ             
  

.Êלעבֹודה ׁשהּמּומר הּקרּבנֹות, מעּׂשה ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָּכבר
ּבפרהסיא24זרה ׁשּבתֹות לחּלל מּמּנּו25אֹו מקּבלין אין - ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּכלל לעברה26קרּבן והּמּומר עברֹות27, אין28מּׁשאר - ְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָ
החטא אֹותֹו על חּטאת מּמּנּו לאכל29מקּבלין מּומר ּכיצד? . ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

מּמּנּו מקּבלין אין - חּטאתֹו והביא ּבׁשגגה חלב ׁשאכל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָחלב
ּבתׁשּובה ׁשּיחזר חלב30עד לאכל מּומר היה אפּלּו . ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

-31לתאבֹון קרּבן והביא ואכלֹו, ּבׁשּמן חלב לֹו ונתחּלף , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ
ּבין להכעיס ּבין ּבזדֹון, ׁשּמּׁשאכל מּמּנּו. מקּבלין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאין
ואכל וׁשגג חלב לאכל מּומר היה מּומר. הּוא הרי ְְְֱֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלתאבֹון,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּמּנּו, מקּבלין - ְְְְִִֵֶֶַַָּדם
.Áׁשּׁשגג ּכ32מי ואחר חּטאתֹו מּומר33והפריׁש 34נעּׂשה ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָ

נׁשּתּטה אֹו ּבתׁשּובה, ונׁשּתּפה35וחזר ּפי36וחזר על אף , ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָ
ּבינתים הּקרּבן ונראה37ׁשּנדחה חזר זה הרי ּבעלי38- ׁשאין ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

נדחין לפיכ39חּיים הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֻ
עֹובר מּום ּבֹו נֹולד ׁשאם ּוכׁשם עצמּה. -40יקריבּנה ונתרּפא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

לכׁשרּותֹו יקרב.41יחזר - ונראּו וחזרּו הּבעלים נדחּו אם ּכ , ְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָֹ
.Ëחּטאֹות יֹום42חּיבי עליהן ׁשעבר וּדאים ואׁשמֹות ֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

הּכּפּורים יֹום לאחר להביא חּיבין - וחּיבי43הּכּפּורים , ְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָ

ּפטּורים - ּתלּויין לפני44אׁשמֹות חּטאתיכם מּכל ׁשּנאמר: . ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ
הּׁשמּועה מּפי למדּו ּכ ּתטהרּו. מּכיר45ה' ׁשאין חטא ׁשּכל , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
לפיכ לֹו. נתּכּפר ה' אּלא ספק46ּבֹו ידֹו על ׁשּבא מי , ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

חׁשכה47עברה עם אפּלּו הּכּפּורים, מאׁשם48ּביֹום ּפטּור - ְֲֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָ
מכּפר הּיֹום ׁשּכל על49ּתלּוי, מביאין ׁשאין למד, נמצאת . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

כּפר לא אם אּלא ּתלּוי, אׁשם הּכּפּורים יֹום ׁשל הֹודע ִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹלא
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּכּפּורים יֹום ְְִִִֵֶַָלֹו

.Èאּלא מכּפרין האׁשם ולא החּטאת ולא הּכּפּורים יֹום ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹאין
הּׁשבים אינן50על - ּבהן המבעט אבל ּבכּפרתן; הּמאמינים ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

אׁשמֹו אֹו חּטאתֹו והביא מבעט היה ּכיצד? ּבֹו. ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָמכּפרין
ּפי על אף מכּפרין, אּלּו ׁשאין ּבלּבֹו מחּׁשב אֹו אֹומר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַוהּוא
ּבתׁשּובה ּוכׁשּיחזר לֹו, נתּכּפר לא - ּכמצותן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּקרבּו

ואׁשמֹו חּטאתֹו להביא צרי ּביֹום51מּבעיטתֹו המבעט וכן . ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָ
אם52הּכּפּורים ,לפיכ עליו. מכּפר הּכּפּורים יֹום אין - ְְִִִִִִֵֵַַַָָָ

מבעט והּוא הּכּפּורים יֹום עליו ועבר ּתלּוי ּבאׁשם ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָנתחּיב
יֹום אחר ּבתׁשּובה ּוכׁשּיחזר לֹו, נתּכּפר לא זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּבֹו

ּבֹו חּיב ׁשהיה ּתלּוי אׁשם ּכל להביא חּיב .53הּכּפּורים ְִִִֶַַַָָָָָָָָָ
.‡Èהּכּפרה את מעּכבין ׁשּבּתֹורה אׁשמֹות מאׁשם54ּכל חּוץ , ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ
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כולה.24) התורה בכל ככופר הוא הרי בה המודה שח"ו25)שכל שקר, עדות ומעיד הקדושֿברוךֿהוא של במעשיו ככופר שהוא
בראשית. במעשה שבת ולא עולמו את ברא הקרבן26)לא מן שנתמעט כולה, התורה לכל כמומר ודינו אחרת. עבירה על אף

שם). חולין (גמרא המומר להוציא כולכם, ולא מכם, קרבן", מכם יקריב כי "אדם ב) א, (ויקרא שנאמר אחת27)ממה עבירה
בזדון. עליה בה".28)לעבור והורגל לעשותה וידוע מפורסם שמעון,29)"והוא רבי משום אומר יוסי בן שמעון "רבי ה: שם

על קרבן מביא אינו מידיעתו, שב אינו שגגתו, על קרבן מביא מידיעתו השב כב), ד, (ויקרא ואשם בשגגה תעשינה לא אשר
שוגג אבל שגגתו. על קרבן ממנו מקבלים - מלעבור ונבדל נזהר היה אסור זה שדבר יודע היה שאם כזה, שוגג (=כלומר שגגתו"
אבל קרבן, מביא אינו החטא אותו על ודווקא שגגתו) על קרבן מביא אין עובר, היה כן גם אסור זה דבר כי יודע היה שאם כזה,

מביא. אחר חטא חטאת,30)על אז יביא בשוגג וייכשל בתשובה שיחזור שאחרי היינו בתשובה", שיחזור "עד רבינו שכתב מה
מידיעתו. שב אינו שהרי קרבן, מביא אינו מומר בהיותו שחטא החטאים על האיסור31)אבל על לעבור רוצה שהוא מצד לא

איסור. של אוכל - היתר של בשר לו שאין וכיוון בשר, לאכול מתאווה שהוא בגלל אלא להכעיס, כדי אחד32)בזדון, ועשה
חטאת. בשוגג ועונשם האסורים הדברים שהקריב.33)מן ולפני שהפריש שבת34)אחר וחילול זרה לעבודה או התורה, לכל

קרבנו. מקריבין שאין בדעה35)בפרהסיא, הכפרה בשעת שיהיה שצריך מפני קרבנו, מקריבין אין ואז החטאת את שהפריש אחר
לאיתנו.36)צלולה. וחזר שוטה.37)נתרפא שהיה בשעה ולא מומר, היותו בשעת לא הקרבן את להקריב הקרבן38)שאין

שנשתפה. ואחרי בתשובה, חזרו אחרי להקרבה ראוי להיות שוב39)חוזר מהקרבה, פעם שנדחה שמכיוון אומרים אין כלומר,
חיים שבעלי הסובר סד. ביומא וכרב להקרבה, הוא ראוי שוב לדיחויו הסיבה שמסתלקת מיד אלא - לעולם להקריבו יוכלו לא
וחזר נשתטה או בתשובה, וחזר דתו את והמיר קרבן והפריש חלב אכל שאם שם) (בזבחים שאמר יוחנן כר' ולא נדחים, אינם

ונראה. חוזר הקרבן שאין להקריבו.40)ונשתפה, אין - עבר שלא זמן כל אבל הזמן, במשך העובר מום שנאמר41)כלומר,
לא בהם שמום זמן (=כל יירצו דלא הוא בם "מום מזה: ולמדו לכם", יירצו לא בם מום בהם משחתם "כי כה): כב, (ויקרא

יירצו". מומן עבר הא כרת.42)יירצו) זדונו על שחייבין דבר על בשוגג תשובה,43)שעברו בהלכות רבינו שכתב פי על ואף
מכפר הכיפורים יום אין מלקות, או קרבן נתחייב אם - ג) הלכה א, פרק (שם העבירות כל על לשבים מכפר הכיפורים יום כי

ילקה. או קרבנו, מביא אם אחר44)אלא לו נודע ואם שם. במשנה זה וגם הכיפורים יום עליהם שעבר אחר תלוי אשם להביא
חטאת. להביא חייב בשוגג, חטא שבוודאי הכיפורים, מדקדוק45)יום למד רבא של משמו תחליפא ורב אלעזר. ר' בשם כה: שם

שחייבים. - וודאים ואשמות חטאות כגון בהם, שמכירים קרבנות חייבי על זה שעבר46)פסוק תלויין, אשמות שחייבי כיוון
מקרבן. פטורים הכיפורים, יום כריתות.47)עליהם מחייבי אחת על בשוגג עבר אם שבת48)שנסתפק (ראה שתחשך קודם

שאין החמה לשקיעת סמוך חטא אם אבל היום. מן שהות עוד יש העבירה מעשה כשאחר ג). הלכה שבת מהלכות ה ופרק לד.
יג:). (שבועות מכפר הכיפורים יום אין היום, מן שהות מכפרת.49)עוד שלו ושעה שעה כל אלא שלם, ליום צריך ואין

המשתלח50) שעיר כרת, בהן שאין ועשה תעשה לא כגון קלות, מצוות שעל ב הלכה שם [וראה הרעה. מדרכם ה' אל לשוב שגמרו
תשובה]. בלי בו.51)מכפר שבעט בקרבן נתכפר לא מכפר.52)שהרי הכיפורים, יום שאין בליבו, חשב או כיוון53)שאמר

עליו. כיפר לא הכיפורים בנזיר54)שיום היא [וברייתא קרבנם את שיביאו עד מתכפרים אינם שבתורה אשמות חייבי כל כלומר,
מעכבין"]. שהן שבתורה אשמות שכל שמצינו "לפי יח:

             
  

נזיר55נזיר ספק ּכּפרה56. מחּסרי סֹוטה57ּוספק -58ּוספק ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָֻ
הּכּפּורים יֹום אחר קרּבנֹותיהן מביאין .59ּכּלם ְְְִִִִֵֶַַַָָֻ

.מּבית יֹוצא הּוא והרי אׁשם אֹו חּטאת מחּיב ׁשהּוא ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻמי
להרג זבּוח60ּדין זבחֹו היה אם ׁשּיּזרק61: עד אֹותֹו מׁשהין - ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

אין - הּזבח נׁשחט לא עדין ואם יהרג; ּכ ואחר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹהּדם
עליו ׁשּיקריבּו עד אֹותֹו .62מׁשהין ְְִִֶַַַָָ

 
על‡. חּטאת חּיב - אחת ּבהעלם הרּבה עברֹות ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהעֹוּׂשה

ׁשּמנינּו אּלּו וׁשלׁש הארּבעים עּׂשה אפּלּו ואחת. אחת ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּכל
עּׂשה אם וכן חּטאֹות. וׁשלׁש ארּבעים חּיב - אחת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבהעלם
על חּיב - הרּבה ׁשמֹות מּׁשּום עליו חּיב ׁשהּוא אחד ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמעּׂשה
אּסּור אֹו ּכאחת ּבאין ּכּלן האּסּורין ׁשהיּו והּוא וׁשם. ׁשם ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכל
חּו קדׁשים ּבהמת הּׁשֹוחט ּכיצד? ּכֹולל. אּסּור אֹו ץמֹוסיף ֱִִִֵֵֵֶַַַָָ
מּׁשּום חּטאֹות: ׁשלׁש חּיב - זרה לעבֹודה ּבׁשּבת ְֲֲִַַַַָָָָָָָָָָלעזרה
עֹובד ּומּׁשּום ׁשּבת, מחּלל ּומּׁשּום ּבחּוץ, קדׁשים ְִִִֵֵֵַַַָָָׁשֹוחט
ּבּמה ּכאחת. ּבאין האּסּורין ׁשלׁשת ׁשהרי זרה; ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעבֹודה
אֹותּה; עֹובד הּוא זביחה ּבגמר ּבאֹומר אמּורים? ְְְְֲִִִִֵֵַָָָּדברים
לׁשם מעט ּבּה מּׁשּיּׁשחט - לכ ּכּונתֹו היתה לא אם ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹאבל
עד חּוץ ׁשחּוטי מּׁשּום חּיב ואינֹו ּתאסר, זרה ְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָעבֹודה
ׁשחט הּׁשחיטה ּכׁשּגמר ונמצא ׁשנים, רב אֹו ׁשנים ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשּיׁשחֹוט
ׁשֹוחט מּׁשּום עליה חּיב ׁשאינֹו לקרּבן, האסּורה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבהמה
קנה חצי והיה העֹוף, חּטאת היתה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּבחּוץ,
זרה עבֹודה לׁשם ּבּׁשּבת ׁשהּוא ּכל ּבֹו והֹוסיף ּפגּום, ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּלּה
ּכאחת. ּבאים האּסּורין ׁשלׁשת ׁשהרי חּטאֹות, ׁשלׁש חּיב -ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
- ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ּביֹום מלאכה העֹוּׂשה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָוכן
הּבא ּכאחת. ּבאין האּסּורין ׁשּׁשני מּפני חּטאֹות, ׁשּתי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָחּיב
חּטאֹות: ׁשלׁש מביא - נּדה ּכׁשהיא הּקּים אחיו אׁשת ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל
הּבאין אּסּורין ׁשני והן אח, אׁשת ּומּׁשּום איׁש, אׁשת ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָמּׁשּום
ׁשּנּתֹוסף ׁשּמּתֹו מֹוסיף; אּסּור ׁשהּוא נּדה, ּומּׁשּום ְִִִִִִֵֶֶֶַַָּכאחת,
הּבא ּבזה. ּכּיֹוצא וכן ליבמּה. נֹוסף - לבעלּה זה אּסּור ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבּה
תגּלה, לא אבי ערות מּׁשּום אחת ׁשּתים: חּיב - אביו ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹעל
חּיב - אביו אחי על הּבא וכן תׁשּכב. לא זכר ואת ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹּומּׁשּום
הּזכּור על הּבא תגּלה. לא אבי אחי ערות ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּתים,

גּופין ׁשני ׁשהן ּפי על אף אחת, ּבהעלם עליו זכּור ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוהביא
תׁשּכב לא זכר ואת ׁשּנאמר: אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו -ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
הּבהמה על הּבא וכן הּוא. אחד ׁשם והּנׁשּכב הּׁשֹוכב -ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחת ּבהעלם עליו ּבהמה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוהביא
אחת. ּכבעילה ּוזכּור ּבבהמה והּנׁשּכב הּׁשֹוכב עּׂשּו ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָאחת.

..חּטאֹות ׁשמֹונה עליה וחּיב אחת ּבעילה ּבֹועל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָיׁש
לבן נּׂשא ּתמנע, ּוׁשמּה מּזלּפה ּבת לֹו ׁשהיתה יעקב ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹּכיצד?
אּלא ּבת ללבן ואין סרח, ּוׁשמּה ּבת מּמּנה והֹוליד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּתמנע
מאביה אׁשּתֹו ואחֹות יעקב ּבת ּבת סרח נמצאת לבּדּה, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹרחל
ונאסרה לראּובן סרח נּׂשאת ּכאחת. הּבאין אּסּורין ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהן
ּכּלתֹו. היא והרי ליעקב אּסּור ּבּה נֹוסף יעקב, ּבני ׁשאר ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַָָָֹֹעל
- מאּמֹו יעקב לאחי זֹו סרח ונּׂשאת גרׁש אֹו ראּובן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹמת
אּסּור ּבּה ליעקב נֹוסף יעקב, אחי ׁשאר על ׁשּנאסרה ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמּתֹו
מּתֹו - ליׁשמעאל זֹו סרח ונּׂשאת גרׁש אֹו מת אחיו. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָאׁשת
אּסּור ּבּה ליעקב נֹוסף יׁשמעאל, אחי ׁשאר על ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאסרה
יצחק, לפני ליּבּום ונפלה יׁשמעאל מת אביו. אחי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָאׁשת
מּתֹו - לֹו ׁשנּיה ׁשהיא ּפי על אף ויּבמּה יצחק ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָועבר
אׁשת מּׁשּום ליעקב אּסּור ּבּה נֹוסף אחיו, ׁשאר על ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאסרה
אם ּכאחת. ּבאין האּסּורין ׁשּׁשני איׁש, אׁשת ּומּׁשּום ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָאביו
ּבעלּה יצחק ּבחּיי נּדה ּכׁשהיא זֹו סרח על ּובא יעקב ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשגג
חּטאֹות: ׁשמֹונה עליה חּיב זה הרי - יעקב אׁשת רחל ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּובחּיי
ּומּׁשּום ּכּלתֹו, ּומּׁשּום אׁשּתֹו, אחֹות ּומּׁשּום ּבּתֹו, ּבת ְֲִִִִִִַַָמּׁשּום
אביו, אׁשת ּומּׁשּום אביו, אחי אׁשת ּומּׁשּום אחיו, ֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָאׁשת
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נּדה. ּומּׁשּום איׁש, אׁשת ְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹּומּׁשּום

.‚צרי מֹוסיף, ּבאּסּור עליהן הערוה זֹו ׁשּתאסר אּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּכל
עליהן, ׁשּתאסר ּכדי ּבעֹולם מצּויין האחרים האנׁשים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּיהּו
אינן אם אבל לזה; אחר אּסּור יּתֹוסף עליהן ׁשּתאסר ֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּומּתֹו
אחים אֹו ּבנים לזה היה ואּלּו הֹואיל אֹומרין: אין - ְְְִִִִִִֵֶַָָָָמצּויין
ׁשם אין ׁשהרי לּזקן, אּסּור יּתֹוסף - עליהן נאסרת ְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהיתה

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן אח. ולא ּבן לא ְְֵֵֵֶַַָָָֹֹֹעּתה
מהן,„. אחת ׁשל אּמּה על ּובא נׁשים, ׁשלׁש נּׂשּוי ׁשהיה ִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמי

א ׁשהיא ׁשנּיה, ׁשל אּמּה אם ׁשליׁשית,ׁשהיא ׁשל אביה ם ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ
חמיו ואם חמֹותֹו ואם חמֹותֹו היא זֹו ׁשּזקנה ּפי על ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָאף
אּלא חּיב אינֹו - היא אחת ּבתֿ ואּסּור הן ׁשמֹות ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּוׁשלׁשה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נזירות55) ימי למנות מתחיל חטאתו את שמביא לאחר מיד אלא כפרתו, את מעכב הזה האשם ואין נטמא, אם אשם מביא הנזיר
והביא נזרו ימי את לה' "והזיר יב): ו, (במדבר שנאמר ממה יט.) (נזיר כן ולמדו בלבד), לדורון אלא אינו הזה (שהאשם חדשים

נתכפר. אשמו הביא שלא פי על שאף ללמד האשם" ל"והביא "והזיר" הפסוק הקדים הרי לאשם", שנתו בן כריתות56)כבש
שם). (רש"י לא אם נטמא אם שמסתפק כלומר, שלוש57)כו. או ראיות שתי ראה אם שנסתפק זב ומצורע. יולדת זבה, זב, כגון

על הבאה העוף חטאת שמביאה קטנה, זבה או גדולה זבה היא אם שנסתפקה וזבה הספק; על הבאה העוף חטאת שמביא ראיות,
מספק. העוף חטאת חייבת יולדת ספק ואף לא58)הספק, אם נטמאה אם וספק ונסתרה, בעלה לה שקינא סוטה, סתם כלומר,

קנאות. מנחת להביא שחייבת צריכים59)נטמאה, אלו - ה' אלא בו מכיר שאין חטא על מכפר הכיפורים שיום אף כו. כריתות
שנאמר משום הכיפורים, יום שעבר אחר אפילו קרבנותיהם לכללהביא וגו' הקודש על "וכיפר טזֿכא) טז, (ויקרא הכיפורים ביום

ספק נזיר, (=ספק אלו וכל טומאתם". לכל ולא חטאתם "לכל (שם) אושעיא ר' ודרש חטאתם", לכל וכו' והתוודה - חטאתם
שם). (גמרא החטא על לכפר ולא קדשים, באכילת להתירם או לטהרם, אלא קרבנותיהם אין סוטה) וספק כפרה שחוץ60)מחוסרי

מעבודה חוץ שבתורה עבירות בכל והמדובר דין. בית מיתת עליהם שחייבים מהדברים אחד גם עשה בשוגג, עבירה שעבר ממה
קרבן. ממנו מקבלין ואין מומר נעשה אחת פעם שבת וחילל עבודהֿזרה עבד אם שאף בפרהסיא, שבת וחילול כלומר,61)זרה

קרבנו. שנשחט אחר דינו -62)שנגמר הדם ויזרק שישחטו עד אותו משהין אין שלכך (שם) יוסף ר' ומפרש ז. בערכין ברייתא



צי              
  

נזיר55נזיר ספק ּכּפרה56. מחּסרי סֹוטה57ּוספק -58ּוספק ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָֻ
הּכּפּורים יֹום אחר קרּבנֹותיהן מביאין .59ּכּלם ְְְִִִִֵֶַַַָָֻ

.מּבית יֹוצא הּוא והרי אׁשם אֹו חּטאת מחּיב ׁשהּוא ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻמי
להרג זבּוח60ּדין זבחֹו היה אם ׁשּיּזרק61: עד אֹותֹו מׁשהין - ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

אין - הּזבח נׁשחט לא עדין ואם יהרג; ּכ ואחר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹהּדם
עליו ׁשּיקריבּו עד אֹותֹו .62מׁשהין ְְִִֶַַַָָ

 
על‡. חּטאת חּיב - אחת ּבהעלם הרּבה עברֹות ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהעֹוּׂשה

ׁשּמנינּו אּלּו וׁשלׁש הארּבעים עּׂשה אפּלּו ואחת. אחת ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּכל
עּׂשה אם וכן חּטאֹות. וׁשלׁש ארּבעים חּיב - אחת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבהעלם
על חּיב - הרּבה ׁשמֹות מּׁשּום עליו חּיב ׁשהּוא אחד ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמעּׂשה
אּסּור אֹו ּכאחת ּבאין ּכּלן האּסּורין ׁשהיּו והּוא וׁשם. ׁשם ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכל
חּו קדׁשים ּבהמת הּׁשֹוחט ּכיצד? ּכֹולל. אּסּור אֹו ץמֹוסיף ֱִִִֵֵֵֶַַַָָ
מּׁשּום חּטאֹות: ׁשלׁש חּיב - זרה לעבֹודה ּבׁשּבת ְֲֲִַַַַָָָָָָָָָָלעזרה
עֹובד ּומּׁשּום ׁשּבת, מחּלל ּומּׁשּום ּבחּוץ, קדׁשים ְִִִֵֵֵַַַָָָׁשֹוחט
ּבּמה ּכאחת. ּבאין האּסּורין ׁשלׁשת ׁשהרי זרה; ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעבֹודה
אֹותּה; עֹובד הּוא זביחה ּבגמר ּבאֹומר אמּורים? ְְְְֲִִִִֵֵַָָָּדברים
לׁשם מעט ּבּה מּׁשּיּׁשחט - לכ ּכּונתֹו היתה לא אם ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹאבל
עד חּוץ ׁשחּוטי מּׁשּום חּיב ואינֹו ּתאסר, זרה ְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָעבֹודה
ׁשחט הּׁשחיטה ּכׁשּגמר ונמצא ׁשנים, רב אֹו ׁשנים ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשּיׁשחֹוט
ׁשֹוחט מּׁשּום עליה חּיב ׁשאינֹו לקרּבן, האסּורה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבהמה
קנה חצי והיה העֹוף, חּטאת היתה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּבחּוץ,
זרה עבֹודה לׁשם ּבּׁשּבת ׁשהּוא ּכל ּבֹו והֹוסיף ּפגּום, ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּלּה
ּכאחת. ּבאים האּסּורין ׁשלׁשת ׁשהרי חּטאֹות, ׁשלׁש חּיב -ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
- ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ּביֹום מלאכה העֹוּׂשה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָוכן
הּבא ּכאחת. ּבאין האּסּורין ׁשּׁשני מּפני חּטאֹות, ׁשּתי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָחּיב
חּטאֹות: ׁשלׁש מביא - נּדה ּכׁשהיא הּקּים אחיו אׁשת ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל
הּבאין אּסּורין ׁשני והן אח, אׁשת ּומּׁשּום איׁש, אׁשת ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָמּׁשּום
ׁשּנּתֹוסף ׁשּמּתֹו מֹוסיף; אּסּור ׁשהּוא נּדה, ּומּׁשּום ְִִִִִִֵֶֶֶַַָּכאחת,
הּבא ּבזה. ּכּיֹוצא וכן ליבמּה. נֹוסף - לבעלּה זה אּסּור ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבּה
תגּלה, לא אבי ערות מּׁשּום אחת ׁשּתים: חּיב - אביו ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹעל
חּיב - אביו אחי על הּבא וכן תׁשּכב. לא זכר ואת ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹּומּׁשּום
הּזכּור על הּבא תגּלה. לא אבי אחי ערות ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּתים,

גּופין ׁשני ׁשהן ּפי על אף אחת, ּבהעלם עליו זכּור ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוהביא
תׁשּכב לא זכר ואת ׁשּנאמר: אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו -ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
הּבהמה על הּבא וכן הּוא. אחד ׁשם והּנׁשּכב הּׁשֹוכב -ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחת ּבהעלם עליו ּבהמה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוהביא
אחת. ּכבעילה ּוזכּור ּבבהמה והּנׁשּכב הּׁשֹוכב עּׂשּו ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָאחת.

..חּטאֹות ׁשמֹונה עליה וחּיב אחת ּבעילה ּבֹועל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָיׁש
לבן נּׂשא ּתמנע, ּוׁשמּה מּזלּפה ּבת לֹו ׁשהיתה יעקב ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹּכיצד?
אּלא ּבת ללבן ואין סרח, ּוׁשמּה ּבת מּמּנה והֹוליד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּתמנע
מאביה אׁשּתֹו ואחֹות יעקב ּבת ּבת סרח נמצאת לבּדּה, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹרחל
ונאסרה לראּובן סרח נּׂשאת ּכאחת. הּבאין אּסּורין ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהן
ּכּלתֹו. היא והרי ליעקב אּסּור ּבּה נֹוסף יעקב, ּבני ׁשאר ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַָָָֹֹעל
- מאּמֹו יעקב לאחי זֹו סרח ונּׂשאת גרׁש אֹו ראּובן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹמת
אּסּור ּבּה ליעקב נֹוסף יעקב, אחי ׁשאר על ׁשּנאסרה ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמּתֹו
מּתֹו - ליׁשמעאל זֹו סרח ונּׂשאת גרׁש אֹו מת אחיו. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָאׁשת
אּסּור ּבּה ליעקב נֹוסף יׁשמעאל, אחי ׁשאר על ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאסרה
יצחק, לפני ליּבּום ונפלה יׁשמעאל מת אביו. אחי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָאׁשת
מּתֹו - לֹו ׁשנּיה ׁשהיא ּפי על אף ויּבמּה יצחק ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָועבר
אׁשת מּׁשּום ליעקב אּסּור ּבּה נֹוסף אחיו, ׁשאר על ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאסרה
אם ּכאחת. ּבאין האּסּורין ׁשּׁשני איׁש, אׁשת ּומּׁשּום ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָאביו
ּבעלּה יצחק ּבחּיי נּדה ּכׁשהיא זֹו סרח על ּובא יעקב ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשגג
חּטאֹות: ׁשמֹונה עליה חּיב זה הרי - יעקב אׁשת רחל ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּובחּיי
ּומּׁשּום ּכּלתֹו, ּומּׁשּום אׁשּתֹו, אחֹות ּומּׁשּום ּבּתֹו, ּבת ְֲִִִִִִַַָמּׁשּום
אביו, אׁשת ּומּׁשּום אביו, אחי אׁשת ּומּׁשּום אחיו, ֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָאׁשת
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נּדה. ּומּׁשּום איׁש, אׁשת ְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹּומּׁשּום

.‚צרי מֹוסיף, ּבאּסּור עליהן הערוה זֹו ׁשּתאסר אּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּכל
עליהן, ׁשּתאסר ּכדי ּבעֹולם מצּויין האחרים האנׁשים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּיהּו
אינן אם אבל לזה; אחר אּסּור יּתֹוסף עליהן ׁשּתאסר ֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּומּתֹו
אחים אֹו ּבנים לזה היה ואּלּו הֹואיל אֹומרין: אין - ְְְִִִִִִֵֶַָָָָמצּויין
ׁשם אין ׁשהרי לּזקן, אּסּור יּתֹוסף - עליהן נאסרת ְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהיתה

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן אח. ולא ּבן לא ְְֵֵֵֶַַָָָֹֹֹעּתה
מהן,„. אחת ׁשל אּמּה על ּובא נׁשים, ׁשלׁש נּׂשּוי ׁשהיה ִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמי

א ׁשהיא ׁשנּיה, ׁשל אּמּה אם ׁשליׁשית,ׁשהיא ׁשל אביה ם ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ
חמיו ואם חמֹותֹו ואם חמֹותֹו היא זֹו ׁשּזקנה ּפי על ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָאף
אּלא חּיב אינֹו - היא אחת ּבתֿ ואּסּור הן ׁשמֹות ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּוׁשלׁשה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נזירות55) ימי למנות מתחיל חטאתו את שמביא לאחר מיד אלא כפרתו, את מעכב הזה האשם ואין נטמא, אם אשם מביא הנזיר
והביא נזרו ימי את לה' "והזיר יב): ו, (במדבר שנאמר ממה יט.) (נזיר כן ולמדו בלבד), לדורון אלא אינו הזה (שהאשם חדשים

נתכפר. אשמו הביא שלא פי על שאף ללמד האשם" ל"והביא "והזיר" הפסוק הקדים הרי לאשם", שנתו בן כריתות56)כבש
שם). (רש"י לא אם נטמא אם שמסתפק כלומר, שלוש57)כו. או ראיות שתי ראה אם שנסתפק זב ומצורע. יולדת זבה, זב, כגון

על הבאה העוף חטאת שמביאה קטנה, זבה או גדולה זבה היא אם שנסתפקה וזבה הספק; על הבאה העוף חטאת שמביא ראיות,
מספק. העוף חטאת חייבת יולדת ספק ואף לא58)הספק, אם נטמאה אם וספק ונסתרה, בעלה לה שקינא סוטה, סתם כלומר,

קנאות. מנחת להביא שחייבת צריכים59)נטמאה, אלו - ה' אלא בו מכיר שאין חטא על מכפר הכיפורים שיום אף כו. כריתות
שנאמר משום הכיפורים, יום שעבר אחר אפילו קרבנותיהם לכללהביא וגו' הקודש על "וכיפר טזֿכא) טז, (ויקרא הכיפורים ביום

ספק נזיר, (=ספק אלו וכל טומאתם". לכל ולא חטאתם "לכל (שם) אושעיא ר' ודרש חטאתם", לכל וכו' והתוודה - חטאתם
שם). (גמרא החטא על לכפר ולא קדשים, באכילת להתירם או לטהרם, אלא קרבנותיהם אין סוטה) וספק כפרה שחוץ60)מחוסרי

מעבודה חוץ שבתורה עבירות בכל והמדובר דין. בית מיתת עליהם שחייבים מהדברים אחד גם עשה בשוגג, עבירה שעבר ממה
קרבן. ממנו מקבלין ואין מומר נעשה אחת פעם שבת וחילל עבודהֿזרה עבד אם שאף בפרהסיא, שבת וחילול כלומר,61)זרה

קרבנו. שנשחט אחר דינו -62)שנגמר הדם ויזרק שישחטו עד אותו משהין אין שלכך (שם) יוסף ר' ומפרש ז. בערכין ברייתא



צב             
  

ּבּתּה ּובת ּבנּה ּובת ּובּתּה: ּבאּׁשה ׁשּנאמר לפי אחת. ְְְֱִִִִֶֶַַַַַַָָָָָחּטאת
ּכגּוף גּופין ׁשלׁשה עּׂשה הּכתּוב - היא זּמה הּנה ְְֲִִִֵַַָָָָָָָׁשארה

אחד. ּכׁשם ׁשמֹות הּׁשלׁשה יחׁשבּו לפיכ ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָאחד,
אחֹות‰. והיא אביו אחֹות ׁשהיא אחֹותֹו, על הּבא ְֲֲֲֲִִִֶַַָָָאבל

חּיב - ּגּלה אחתֹו ערות ׁשּנאמר: חּטאֹות; ׁשלׁש חּיב - ְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹאּמֹו
ואחֹות אּמֹו אחֹות ׁשהיא ּפי על ואף עצמּה ּבפני אחֹותֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָעל
מּמּנה והֹוליד אּמֹו על ׁשּבא ּכגֹון זאת? ּתהיה והיא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאביו.
ּכׁשּיבֹוא ּבן; מּמּנה והֹוליד מּבנֹותיו אחת ּובעל ּבנֹות, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּתי
הּממזרת, אּמֹו אחֹות ׁשהיא הּׁשנית, הּבת על הּזה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַהּממזר
ׁשלׁש חּיב - מאּמֹו אביו אחֹות ׁשהיא מאביו, אחֹותֹו ֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשהיא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָָֹחּטאֹות.

 
ּפי‡. על אף אחת, ּבהעלם הרּבה ּביאֹות ערוה על ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּבא

לֹו נֹודע ולא הֹואיל הרּבה, ימים ּובעילה ּבעילה ּבין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשהיה
ואינֹו אחת ׁשגגה הּכל הרי - אחד גּוף היא והרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּבינתים
לֹו, נֹודע ּכ ואחר ּבּה ׁשגג אם אבל אחת. חּטאת אּלא ְֲִֶַַַַַַַַָָָָָָָחּיב
וׁשגג וחזר לֹו, נֹודע ּכ ואחר ּובעלּה עצמּה ּבּה וׁשגג ְְְְְְְַַַַַַַַָָָָָָָָָוחזר
ׁשהידיעֹות ּובעילה; ּבעילה ּכל על חּיב - ּובעלּה עצמּה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָּבּה

הּׁשגגֹות. ְְְַַָמחּלקֹות
.הּנבעלת וזֹו אחת, ּבהעלם הרּבה ּביאֹות הערוה על ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּבא

הּביאֹות ׁשּנמצאּו ּוביאה, ּביאה ּכל ּבין ידיעה לּה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָהיתה
והיא אחת, חּטאת מביא הּוא - הרּבה ּבהעלמֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָאצלּה
ידיעֹות לֹו היּו הּוא ּוביאה. ּביאה ּכל על חּטאת ְְִִִִַַָָָָָָמביאה
הרּבה, חּטאֹות מביא הּוא - אחת ּבהעלם והיא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּבינתים,

אחת. חּטאת מביאה ְְִִַַַָָוהיא
מּׁשם‚. ׁשּכּלן ּפי על אף אחת, ּבהעלם הרּבה עריֹות על ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻהּבא

ואחת. אחת ּכל על חּיב - מחלקים ּגּופים והן הֹואיל ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֻאחד,
אחיֹותיו חמׁש על ׁשּבא אֹו נּדֹות נׁשיו חמׁש ׁשּבעל הרי ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּכיצד?
מּכאן וגּוף. ּגּוף ּכל על חּיב - אחת ּבהעלם ּבנֹותיו חמׁש על ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָאֹו
זכּור והביא הּזכּור על הּבא חכמים: ׁשאמרּו ׁשּזה למד, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאּתה
אמּורים? ּדברים ּבּמה אחת, חּטאת חּיב - אחת ּבהעלם ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָעליו
ׁשּבא ּבין אחר, זכּור היה אם אבל עצמֹו; הּזכּור אֹותֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכׁשהיה
ּגּוף ּכל על חּיב - עליו זה והביא זה על ׁשּבא ּבין ׁשניהם ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעל
עליו. ּבהמה והביא הּבהמה על ּבבא הּדין והּוא ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָוגּוף.

.„- אחת ּבהעלם הרּבה ּבהמֹות עליה ׁשהביאה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהאּׁשה
מחלקין; גּופין ׁשהרי ּובהמה, ּבהמה ּכל על חּטאת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻחּיבת
ׁשהיא אחד, ּבהעלם הרּבה לאנׁשים ׁשּנבעלה ּכמי זֹו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהרי

ואיׁש. איׁש ּכל על חּטאת ִִֶֶַַַָָָחּיבת
אֹו‰. ׁשּמת וׁשמעה הּים, למדינת ּבעלּה ׁשהל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהאּׁשה

ּבית ּפי על ּבין עצמּה ּפי על ּבין ונּׂשאת, ׁשּמת, עדים ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּבאּו
נּׂשאת ואם אחד. קרּבן חּיבת - קּים ׁשּבעלּה ונֹודע ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּדין,
חּטאת חּיבת - הרּבה אנׁשים עם ׁשּזּנתה אֹו הרּבה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלאנׁשים
ּפי על ואף מחלקין, ּגּופים ׁשהן מּפני ואיׁש, איׁש ּכל ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻעל
מּנּדתּה וטהרה ּבׁשגגה, הּנּדה על הּבא אחת. ּבׁשגגה ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהּכל

ּבאֹותּה ׁשנּיה ּפעם עליה ּובא נּדה, וראתה וחזרה ְְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָָָָוטבלה,
ו ּפעם ּכל על חּיב - עצמּה ׁשהּואׁשגגה ּפי על אף פעם, ְְִֶַַַַַַַַַָָָָָָ

נּדּות מּזמן חּוץ זה נּדּות ׁשּזמן אחד; גּוף והּוא אחת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָּבהעלם
נּדֹות. נׁשים ּכׁשּתי הן והרי ְֲִִִִֵֵֵֵַַָהּׁשנית,

.Âּבׁשעת ּדם וראתה וסּתּה ּבׁשעת ׁשּלא אׁשּתֹו על ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹהּבא
ּכאנּוס ׁשּזה מּפני חּטאת, מּקרּבן ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּתׁשמיׁש
ּבדק ואּלּו ּולדקּדק, לבּדק לֹו היה ׁשהּׁשֹוגג ׁשֹוגג. ולא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹהּוא
ּולפי ׁשגגה, לידי ּבא היה לא - ּבׁשאלֹות ודקּדק יפה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹיפה
ּכּפרה; צרי יעּׂשה ּכ ואחר ּובחקירה ּבדריׁשה טרח ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשּלא
ּבׁשעת וׁשּלא היתה טהֹורה הרי לעּׂשֹות? ּלֹו מה - זה ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹאבל
עד על דם ׁשּנמצא ּבין ,ּולפיכ אנס. אּלא זה אין ּבעל. ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹוסּתּה
ּובא עבר אם אבל ּפטּורין. - ׁשּלֹו עד על ׁשּנמצא ּבין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּלּה
ּדם, ׁשּתראה קדם ויפרׁש ׁשּיבעל ודּמה לוסת, סמּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹעליה
ׁשגגה. היא ׁשּזֹו ּבקרּבן, חּיבין - הּתׁשמיׁש ּבׁשעת ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָוראתה
וחּיבין טמאים ׁשניהם - ׁשּלֹו עד על דם נמצא אם ,ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלפיכ
ּכׁשּפרׁש מּיד עצמּה קּנחה אם ׁשּלּה: עד על נמצא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבקרּבן.
ואם ּבקרּבן; וחּיבין טמאים ׁשניהם - ׁשהתה ולא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּבעל
ותּטל הּכסת לתחת אֹו הּכר לתחת ידּה ׁשּתֹוׁשיט ּכדי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשהתה
ּבספק טמאים ׁשניהן - עצמּה קּנחה ּכ ואחר ּבֹו לבּדק ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹעד
את ותדיח הּמּטה מן ׁשּתרד ּכדי ׁשהתה ואם מּקרּבן; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּופטּורין
טהֹור. ּבעלּה - דם ונמצא עצמּה קּנחה ּכ ואחר ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָּפניה

.Êּביאתֹו ׁשּתקּדם ּדעת על לּוסת סמּו ּובעל ׁשעבר ְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמי
ּתׁשמיׁש ּבׁשעת ׁשּנטמאת האּׁשה והרּגיׁשה הּדם, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָלראּית
ּכמֹו מתקּׁשה, ּכׁשהּוא יפרׁש לא זה הרי - נטמאתי לֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹואמרה
לפרׁש ׁשאסּור ידע לא ואם ּביאה. אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּבארנּו

מתקּׁש ּכׁשהּוא ּופרׁש עלמּיד אחת חּטאֹות: ׁשּתי חּיב - ה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
הנאה ׁשּיציאתֹו יציאתֹו, על ואחת נּדה, ּבעל ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכניסתֹו,
לבעל ׁשאסּור ּכׁשּידע אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכביאתֹו. ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹלֹו
ידע ולא לראּיתּה, ּבעילתֹו ׁשּתקּדם ודּמה הּוסת ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבׁשעת
ּבׁשּתי העלמֹות ׁשּתי לֹו ׁשּנמצאּו מּיד, לפרׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשאסּור
ולא הּוסת, ּבׁשעת לבעל ׁשאסּור ידע לא אם אבל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּבעילֹות;
מּיד ׁשּפרׁש ּפי על אף מּיד, הּטמאה מן לפרׁש ׁשאסּור ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻידע
ׁשּכניסתֹו מּפני אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו - מתקּׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהּוא
ּובהעלם הן, אחת ּבׁשגגה ּבעילֹות, ּכׁשּתי ׁשהן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָויציאתֹו,
ּובא ׁשגג ׁשאם העריֹות, ּבׁשאר הּדין והּוא הּכל. עּׂשה ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹאחת
והּוא ערוה ׁשהיא לֹו ונֹודע מּתרת, ׁשהיא ּדעת על הערוה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻעל
ּכביאתֹו. לֹו הנאה ׁשּיציאתֹו מּיד, יפרׁש לא - הּתׁשמיׁש ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָֹּבתֹו
אינֹו - מתקּׁשה והּוא ּופרׁש מּיד לפרׁש ׁשאסּור ידע לא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹואם

היא. אחת ׁשגגה ׁשהּכל אחת, חּטאת אּלא ְִֶֶַַַַַַַָָָָָֹחּיב

ה'תשע"א מרחשון כ"א שישי יום

 
הּמאכלֹות‡. ׁשגגת הּבעילֹות1ּדין ׁשגגת אם2ּכדין ,לפיכ . ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָָ

אחת ּבהעלם אחד מּׁשם הרּבה אכילֹות ּפי3אכל על אף , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
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אותו משהין קצרה, היא שהשהייה כבר, זבוח זבחו אם אבל מיד, אותו הורגין דינו משנגמר אלא הדין, את לענות שאסור משום
החטא. על שיתכפר כדי הדם שייזרק יא:2)האסורים.1)עד כריתות המשנה מדברי הוא, דבר3)ברור אכל אם כלומר,

             
  

אחת חּטאת אּלא חּיב אינֹו - רּבים ימים ּביניהן .4ׁשּיׁש ִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
למחר וחלב למחר חלב ואכל הּיֹום חלב אכל 5ּכיצד? ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּתמחּויין ּבׁשלׁשה ׁשהן ּפי על אף אחת, חּיב6ּבהעלם אינֹו - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ואכל וחזר לֹו, ונֹודע חלב ּכזית אכל אם אבל אחת. ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאּלא
ואכילה; אכילה ּכל על חּיב - לֹו ונֹודע חלב ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָּכזית

הּׁשגגֹות מחּלקֹות חלב7ׁשהידיעֹות זית ּכחצי אכל וחזר8. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשני ׁשהן ּפי על אף אחת, ּבהעלם חלב זית ּכחצי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָואכל

ּביניהן9ּתמחּויין ׁשהפסיק ּפי על מצטרפין10ואף אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
מחּלקין הּתמחּויין ׁשאין חּטאת; יׁשהה11ּומביא ׁשּלא והּוא . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ּביצים12ּביניהן ׁשלׁש אכילת מּכדי ׁשּבארנּו13יֹותר ּכמֹו , ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ
הּׁשעּור ׁשּמצטרף ׁשּכׁשם אסּורֹות. מאכלֹות 14ּבהלכֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָ

לקרּבן לׁשֹוגג הּׁשעּור מצטרף ּכ למלקּות, .15למזיד ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ
.נֹותר ּכזית16אכל זבחים, ּבהעלם17מחמּׁשה זבח, מּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּתמחּויין ּבחמּׁשה ׁשאכלן ּפי על אף אּלא18אחת, חּיב אינֹו - ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
הן אחד ׁשם ׁשּכּלן אחת; אינן19חּטאת והּתמחּויין , ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

מחּלקין20מחּלקין אינן הּזבחים וגּופי ּבּׂשר21. האֹוכל ׁשאחד , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אחד מּזבח אֹו רּבים זבחים22מּזבחים חמּׁשה הּׁשֹוחט וכן . ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

אחת23ּבחּוץ חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחת הא24ּבהעלם . ְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
צּורֹות לחמׁש למׁשּתחוה דֹומה? זה אחת25למה .26ּבהעלם ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּדם‚. ּוׁשתאן29וקּבלֹו28לבהמּתֹו27הּקיז ּכֹוסֹות ּבׁשני ְְְְְְִִִִִֵֶָָָ
אחת חּטאת אּלא מביא אינֹו - אחת .30ּבהעלם ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

.„- אחת ּבהעלם הרּבה מּׁשמֹות הרּבה מאכלֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהאֹוכל
וׁשם ׁשם ּכל על ונֹותר31חּיב ודם חלב ׁשאכל ּכגֹון ּכיצד? . ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ארּבע32ּופּגּול מביא - אחת ּבהעלם ואחד, אחד מּכל ּכזית , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
אחד ּכזית האֹוכל וכל ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹחּטאֹות.

הרּבה ׁשמֹות בֹו אחת33ׁשּנתקּבצּו נתקּבצּו34ּבהעלם אם , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַ
אחת ּבת ּבאּסּור אֹו ּכֹולל ּבאּסּור אֹו מֹוסיף חּיב35ּבאּסּור - ְְְִִִִֵַַַַָ

וׁשם ׁשם ּכל חלב36על ּכזית ׁשאכל הּטמא ,לפיכ 38ונֹותר37. ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ואׁשם חּטאֹות ארּבע מביא - הּכּפּורים אחת39ּביֹום חּטאת : ְְְִִִֵַַַַַַַָָָָ

ואחת חלב, אֹוכל מּׁשּום ואחת קדׁש, ׁשאכל טמא ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמּׁשּום
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באכילה. אסור זה דבר כי האחרונה) האכילה סוף עד הראשונה האכילה (מהתחלת הזמן כל במשך ממנו ונעלם פעמים, כמה איסור
חייב4) אינו ביניהם לו נודע שלא זמן וכל מחלקות הידיעות אם כי מחלקים, הימים אין האכילות לעניין כי האכילות, כל על

אחת. הראשונה.5)אלא האכילה אחרי יומיים שהוא המחר, של למחר מלאכת6)כלומר, בשינוי קערות, בשלוש נתבשלו
כי טו:) (כריתות עקיבא כרבי פסק כריתות חיוב לעניין אבל במעילה, מחלקים התמחויין כי ט הלכה ט פרק להלן וראה בישולם.
שהוא יהושע רבי כי אף ותמחוי, תמחוי כל על חטאת חייב שאינו להחמיר, ובין להקל בין ההעלם את מחלקים התמחויין אין
קיבל אם נסתפקו ובגמרא (שם), במשנה יהושע לרבי שהשיב עקיבא כרבי פסק מחלקין, התמחויין כי סובר עקיבא רבי של רבו
וודאי. מידי מוציא ספק אין - ספק הוא יהושע ורבי וודאי הוא עקיבא שרבי וכיוון קיבל, לא או עקיבא רבי תשובת יהושע רבי

ואחת".7) אחת כל על חטאת מביא וכו' בינתיים ידיעה הייתה אם וכו' וחלב חלב אכל "אם חלב8)במשנה: אכילת שיעור כי
בכזית. הוא - בשוגג וחטאת במזיד, ומלקות כרת מאשר9)לעניין הבישול מלאכת בשינוי זה זית חצי ושנתבשל קערות בשתי

מצטרפים. זיתים החצאי שני אלא מחלקים, התמחויין אומרים אין - השני הזית ביניהם.10)חצי ובהפסקה בנפרד שאכלם
עקיבא.11) וכרבי להחמיר ובין להקל זית12)בין חצי אכילת להתחלת ראשון זית חצי אכילת מסוף ישהה שלא הכוונה אין

אדם כולה השנה "כל יב: ברכות בגמרא מצאנו וכן השני. זית החצי אכילת סוף עד הראשון זית החצי אכילת מתחילת אלא שני,
הכיפורים, יום סוף עד השנה ראש מתחילת הוא ש"בין", הרי הכיפורים", ויום השנה ראש שבין ימים מעשרה חוץ וכו' מתפלל

ימים. עשרה אין הכיפורים ויום השנה ראש בלעדי ועד13)שהרי מתחילה שישהה עד האומרים יב: כריתות במשנה כחכמים
בצים. שלוש אכילת כדי הוא פרס אכילת שיעור כי פג. עירובין ברוקא בן יוחנן כר' גם ופסק פרס אכילת כדי לכזית14)סוף

לקרבן.15)שלם. שמצטרף ממה יותר למלקות שמצטרף לרבינו לו פשוט למה מבורר זמן16)לא לאחר שנותר זבח בשר
ובש כרת חייב במזיד אכלו שאם חטאת.אכילתו, מביא כזית.17)וגג הוא בה, להתחייב נותר אכילת שיעור נתבשלו18)כי

אחרת. בקערה וזבח זבח נותר.19)כל איסור והוא אחד איסור אלא אינם חטאות.20)כלומר, כמה בהן שיתחייב השגגות את
לבעול21) אפשר אי בעריות שם - מחלקים שגופים ג) הלכה ה (פרק למעלה אמרנו שבעריות פי על ואף חטאות כמה לחייבו

מחלקים. הגופים אין ולכן אחת, בבת הזבחים מכל להיות יכולה נותר אכילת אבל מחלקים, הגופים ולפיכך אחת, בבת כולן
שם.22) במשנה עקיבא וכרבי גופין, כמה היותם ידי על משתנה הדין שאין אחת, חטאת אלא חייב שאינו הם, בחוץ23)שווים

חטאת24)לעזרה. או חטאות חמש חייב אם אחד, בהעלם בחוץ זבחים ה' השוחט על יהושע לר' עקיבא ר' שאל שם: במשנה
לגבי מחלקים גופים שאין וכשם שם, עיין דבריו, שמעון ר' ודחה ממעילה, בקלֿוחומר חמש חייב שהוא יהושע ר' ואמר אחת,

אחת. בבת כולם את לשחוט שאפשר בחוץ, קדשים שחיטת לעניין מחלקים אין כן נותר, זרה.25)אכילת עבודה של
לכל26) - ושחיטה באכילה ואילו צורות, לחמש לעבוד יכול אחת בהשתחוואה שהרי אחד, בהעלם הדבר פשוט בהשתחוואה

מיוחדת. ושחיטה מיוחדת אכילה חזק),27)אחד בזרם (=היוצא הקילוח דם והוא עימו, יוצאה שהנפש דם והוציא בבהמה חיבל
חטאת. מביא ובשוגג כרת, חייב - במזיד זה דם למעט28)שהשותה אלא בא ולא ועוף, לחיה הדין הוא אלא דווקא לאו בהמתו

האדם. ודם רמשים, שקצים, חגבים, דגים, הכל30)לדם.29)דם העלמות בשתי אבל אחד, בהעלם שהמדובר רבינו ומפרש
שתיים. שחייב מיוחדת.31)מודים בשוגג.32)חטאת חטאת חייב אלו כל איסורים.33)שעל כמה זה כזית על שחלו כלומר,

האלו.34) האסורים כל ממנו איסור.35)שנעלמו על חל איסור אין - הנ"ל מהאופנים חוץ "יש36)אבל יג: בכריתות משנה
על חל איסור "אין אמרו לא כולל ובאיסור מוסיף באיסור כי אמרו יד. ובגמרא ואשם", חטאות ד' עליה וחייב אחת אכילה אוכל

קדשים.37)איסור". נותר.38)מבהמת משום גם שאסור הקרבתו, זמן לאחר הוא39)שנותר הזה הדין שאמתת "אמרו
בטומאה קדשים ואכילת חלב אכילת עליו נאסר לפרקו לכשיגיע המסויימות, בשנים שערות שתי שיביא קודם נטמא האוכל שיהא
היה קודש הבהמה שהייתה שקודם לפי הזאת, האכילה על במעילה כן גם וחייב כאחת באים איסורין שני אלו הרי אחת, בשעה
איסור נמי איתוסף הנאה איסור ביה דאיתוסף מיגו בהנאה, נאסר שהקדש ולפי בו ליהנות ומותר חלבה לאכול אסור
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אחת חּטאת אּלא חּיב אינֹו - רּבים ימים ּביניהן .4ׁשּיׁש ִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
למחר וחלב למחר חלב ואכל הּיֹום חלב אכל 5ּכיצד? ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּתמחּויין ּבׁשלׁשה ׁשהן ּפי על אף אחת, חּיב6ּבהעלם אינֹו - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ואכל וחזר לֹו, ונֹודע חלב ּכזית אכל אם אבל אחת. ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאּלא
ואכילה; אכילה ּכל על חּיב - לֹו ונֹודע חלב ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָּכזית

הּׁשגגֹות מחּלקֹות חלב7ׁשהידיעֹות זית ּכחצי אכל וחזר8. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשני ׁשהן ּפי על אף אחת, ּבהעלם חלב זית ּכחצי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָואכל

ּביניהן9ּתמחּויין ׁשהפסיק ּפי על מצטרפין10ואף אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
מחּלקין הּתמחּויין ׁשאין חּטאת; יׁשהה11ּומביא ׁשּלא והּוא . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ּביצים12ּביניהן ׁשלׁש אכילת מּכדי ׁשּבארנּו13יֹותר ּכמֹו , ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ
הּׁשעּור ׁשּמצטרף ׁשּכׁשם אסּורֹות. מאכלֹות 14ּבהלכֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָ

לקרּבן לׁשֹוגג הּׁשעּור מצטרף ּכ למלקּות, .15למזיד ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ
.נֹותר ּכזית16אכל זבחים, ּבהעלם17מחמּׁשה זבח, מּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּתמחּויין ּבחמּׁשה ׁשאכלן ּפי על אף אּלא18אחת, חּיב אינֹו - ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
הן אחד ׁשם ׁשּכּלן אחת; אינן19חּטאת והּתמחּויין , ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

מחּלקין20מחּלקין אינן הּזבחים וגּופי ּבּׂשר21. האֹוכל ׁשאחד , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אחד מּזבח אֹו רּבים זבחים22מּזבחים חמּׁשה הּׁשֹוחט וכן . ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

אחת23ּבחּוץ חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחת הא24ּבהעלם . ְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
צּורֹות לחמׁש למׁשּתחוה דֹומה? זה אחת25למה .26ּבהעלם ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּדם‚. ּוׁשתאן29וקּבלֹו28לבהמּתֹו27הּקיז ּכֹוסֹות ּבׁשני ְְְְְְִִִִִֵֶָָָ
אחת חּטאת אּלא מביא אינֹו - אחת .30ּבהעלם ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

.„- אחת ּבהעלם הרּבה מּׁשמֹות הרּבה מאכלֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהאֹוכל
וׁשם ׁשם ּכל על ונֹותר31חּיב ודם חלב ׁשאכל ּכגֹון ּכיצד? . ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ארּבע32ּופּגּול מביא - אחת ּבהעלם ואחד, אחד מּכל ּכזית , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
אחד ּכזית האֹוכל וכל ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹחּטאֹות.

הרּבה ׁשמֹות בֹו אחת33ׁשּנתקּבצּו נתקּבצּו34ּבהעלם אם , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַ
אחת ּבת ּבאּסּור אֹו ּכֹולל ּבאּסּור אֹו מֹוסיף חּיב35ּבאּסּור - ְְְִִִִֵַַַַָ

וׁשם ׁשם ּכל חלב36על ּכזית ׁשאכל הּטמא ,לפיכ 38ונֹותר37. ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ואׁשם חּטאֹות ארּבע מביא - הּכּפּורים אחת39ּביֹום חּטאת : ְְְִִִֵַַַַַַַָָָָ

ואחת חלב, אֹוכל מּׁשּום ואחת קדׁש, ׁשאכל טמא ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמּׁשּום
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

באכילה. אסור זה דבר כי האחרונה) האכילה סוף עד הראשונה האכילה (מהתחלת הזמן כל במשך ממנו ונעלם פעמים, כמה איסור
חייב4) אינו ביניהם לו נודע שלא זמן וכל מחלקות הידיעות אם כי מחלקים, הימים אין האכילות לעניין כי האכילות, כל על

אחת. הראשונה.5)אלא האכילה אחרי יומיים שהוא המחר, של למחר מלאכת6)כלומר, בשינוי קערות, בשלוש נתבשלו
כי טו:) (כריתות עקיבא כרבי פסק כריתות חיוב לעניין אבל במעילה, מחלקים התמחויין כי ט הלכה ט פרק להלן וראה בישולם.
שהוא יהושע רבי כי אף ותמחוי, תמחוי כל על חטאת חייב שאינו להחמיר, ובין להקל בין ההעלם את מחלקים התמחויין אין
קיבל אם נסתפקו ובגמרא (שם), במשנה יהושע לרבי שהשיב עקיבא כרבי פסק מחלקין, התמחויין כי סובר עקיבא רבי של רבו
וודאי. מידי מוציא ספק אין - ספק הוא יהושע ורבי וודאי הוא עקיבא שרבי וכיוון קיבל, לא או עקיבא רבי תשובת יהושע רבי

ואחת".7) אחת כל על חטאת מביא וכו' בינתיים ידיעה הייתה אם וכו' וחלב חלב אכל "אם חלב8)במשנה: אכילת שיעור כי
בכזית. הוא - בשוגג וחטאת במזיד, ומלקות כרת מאשר9)לעניין הבישול מלאכת בשינוי זה זית חצי ושנתבשל קערות בשתי

מצטרפים. זיתים החצאי שני אלא מחלקים, התמחויין אומרים אין - השני הזית ביניהם.10)חצי ובהפסקה בנפרד שאכלם
עקיבא.11) וכרבי להחמיר ובין להקל זית12)בין חצי אכילת להתחלת ראשון זית חצי אכילת מסוף ישהה שלא הכוונה אין

אדם כולה השנה "כל יב: ברכות בגמרא מצאנו וכן השני. זית החצי אכילת סוף עד הראשון זית החצי אכילת מתחילת אלא שני,
הכיפורים, יום סוף עד השנה ראש מתחילת הוא ש"בין", הרי הכיפורים", ויום השנה ראש שבין ימים מעשרה חוץ וכו' מתפלל

ימים. עשרה אין הכיפורים ויום השנה ראש בלעדי ועד13)שהרי מתחילה שישהה עד האומרים יב: כריתות במשנה כחכמים
בצים. שלוש אכילת כדי הוא פרס אכילת שיעור כי פג. עירובין ברוקא בן יוחנן כר' גם ופסק פרס אכילת כדי לכזית14)סוף

לקרבן.15)שלם. שמצטרף ממה יותר למלקות שמצטרף לרבינו לו פשוט למה מבורר זמן16)לא לאחר שנותר זבח בשר
ובש כרת חייב במזיד אכלו שאם חטאת.אכילתו, מביא כזית.17)וגג הוא בה, להתחייב נותר אכילת שיעור נתבשלו18)כי

אחרת. בקערה וזבח זבח נותר.19)כל איסור והוא אחד איסור אלא אינם חטאות.20)כלומר, כמה בהן שיתחייב השגגות את
לבעול21) אפשר אי בעריות שם - מחלקים שגופים ג) הלכה ה (פרק למעלה אמרנו שבעריות פי על ואף חטאות כמה לחייבו

מחלקים. הגופים אין ולכן אחת, בבת הזבחים מכל להיות יכולה נותר אכילת אבל מחלקים, הגופים ולפיכך אחת, בבת כולן
שם.22) במשנה עקיבא וכרבי גופין, כמה היותם ידי על משתנה הדין שאין אחת, חטאת אלא חייב שאינו הם, בחוץ23)שווים

חטאת24)לעזרה. או חטאות חמש חייב אם אחד, בהעלם בחוץ זבחים ה' השוחט על יהושע לר' עקיבא ר' שאל שם: במשנה
לגבי מחלקים גופים שאין וכשם שם, עיין דבריו, שמעון ר' ודחה ממעילה, בקלֿוחומר חמש חייב שהוא יהושע ר' ואמר אחת,

אחת. בבת כולם את לשחוט שאפשר בחוץ, קדשים שחיטת לעניין מחלקים אין כן נותר, זרה.25)אכילת עבודה של
לכל26) - ושחיטה באכילה ואילו צורות, לחמש לעבוד יכול אחת בהשתחוואה שהרי אחד, בהעלם הדבר פשוט בהשתחוואה

מיוחדת. ושחיטה מיוחדת אכילה חזק),27)אחד בזרם (=היוצא הקילוח דם והוא עימו, יוצאה שהנפש דם והוציא בבהמה חיבל
חטאת. מביא ובשוגג כרת, חייב - במזיד זה דם למעט28)שהשותה אלא בא ולא ועוף, לחיה הדין הוא אלא דווקא לאו בהמתו

האדם. ודם רמשים, שקצים, חגבים, דגים, הכל30)לדם.29)דם העלמות בשתי אבל אחד, בהעלם שהמדובר רבינו ומפרש
שתיים. שחייב מיוחדת.31)מודים בשוגג.32)חטאת חטאת חייב אלו כל איסורים.33)שעל כמה זה כזית על שחלו כלומר,

האלו.34) האסורים כל ממנו איסור.35)שנעלמו על חל איסור אין - הנ"ל מהאופנים חוץ "יש36)אבל יג: בכריתות משנה
על חל איסור "אין אמרו לא כולל ובאיסור מוסיף באיסור כי אמרו יד. ובגמרא ואשם", חטאות ד' עליה וחייב אחת אכילה אוכל

קדשים.37)איסור". נותר.38)מבהמת משום גם שאסור הקרבתו, זמן לאחר הוא39)שנותר הזה הדין שאמתת "אמרו
בטומאה קדשים ואכילת חלב אכילת עליו נאסר לפרקו לכשיגיע המסויימות, בשנים שערות שתי שיביא קודם נטמא האוכל שיהא
היה קודש הבהמה שהייתה שקודם לפי הזאת, האכילה על במעילה כן גם וחייב כאחת באים איסורין שני אלו הרי אחת, בשעה
איסור נמי איתוסף הנאה איסור ביה דאיתוסף מיגו בהנאה, נאסר שהקדש ולפי בו ליהנות ומותר חלבה לאכול אסור
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ׁשּיצטרף והּוא הּכּפּורים. יֹום מּׁשּום ואחת נֹותר, אֹוכל ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמּׁשּום
לכּכֹותבת ׁשּיׁשלימֹו עד זה ּכזית עם אחר ּומביא40אכל . ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹ

נ ׁשהרי למעילה, וּדאי ּבׁשגגהאׁשם ההקּדׁש מן .41הנה ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
חּיב‰. אינֹו - אחת ּבהעלם הּכּפּורים ּביֹום וׁשֹותה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָהאֹוכל

היא אחת ּוׁשתּיה אכילה אחת. חּטאת .42אּלא ְֲִִִֶַַַַַָָָָ
.Âחּיב - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ּביֹום מלאכה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָהעֹוּׂשה

ּכאחד הּבאין אּסּורין ׁשני ׁשהן מּפני חּטאֹות, .43ׁשּתי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
.Êאינֹו - אחת ּבהעלם ּדם זית וכחצי חלב זית ּכחצי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאכל

למלקּות מצטרפין האּסּורין ׁשאין ּכׁשם קרּבן. ּכמֹו44חּיב , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
אסּורֹות מאכלֹות ּבהלכֹות מצטרפין45ׁשּבארנּו אין ּכ , ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ
ְְָָלקרּבן.

.Áזית ּכחצי לֹו46אכל וׁשכח47ונֹודע ּכחצי48וחזר ואכל , ְְְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָָ
אחר ּפטּור49זית - ׁשני ּבינתים,50ּבהעלם לֹו נֹודע ׁשהרי ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ

ׁשעּור לחצי ידיעה [ּבׁשּבת]51ויׁש אחת אֹות ּכתב אם וכן .52 ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָ
לּה סמּוכה ׁשנּיה אֹות וכתב וׁשכח, וחזר לֹו ונֹודע 53ּבׁשגגה ְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָ

חּטאת מּקרּבן ּפטּור - ׁשני ּבזה.54ּבהעלם ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבׁשֹוגג אּמֹות ׁשּתי הֹוציא אם ּוׁשּתי55וכן ּבמזיד אּמֹות ּוׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַ

ּבׁשֹוגג ּבזריקה56אּמֹות אם ידיעה57: ׁשאין מּפני לא חּיב. - ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
להחזירּה ּבידֹו ׁשאין מּפני אּלא ׁשעּור, לא58לחצי לפיכ , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשּבינתים הידיעה לֹו ּבהעברה59הֹועילה ואם ּפטּור;60. - ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
ׁשעּור לחצי ידיעה ׁשּבארנּו.61ׁשּיׁש ּכמֹו , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָ

.Ëלֹו ונֹודע אחת, ּבהעלם חלב ּוכזית חלב ּכזית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָהאֹוכל
חּטאֹות; ׁשּתי מביא - הּׁשני על לֹו ונֹודע וחזר הראׁשֹון ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָעל

מחּלקֹות הפריׁש62ׁשהידיעֹות לא ׁשעדין ּפי על ואף ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַֹ
חּטאת63הּקרּבן מביא - ּכאחת ׁשניהן על לֹו נֹודע אם אבל . ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּבּבעילֹות הּדין ׁשהּוא לי, יראה וכן .64אחת. ְְִִִֵֵֶֶַַַַָ
.Èּומחצה ּכזית ּכזית65אכל על לֹו ונֹודע אחת, ,66ּבהעלם ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַָָ

ׁשני ׁשל ּבהעלמֹו זית חצי ואכל אּלא67וחזר חּיב אינֹו - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
אחת אף68חּטאת לראׁשֹון, מצטרף האחרֹון זית חצי ׁשאין ; ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּבהעלמ ׁשהּוא ּפי העלמהעל מקצת על לֹו נֹודע ׁשהרי ֹו, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
.69ראׁשֹונה ִָ

.‡Èאחת ּבהעלם חלב זיתי ׁשני אחד70אכל על לֹו ונֹודע ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
חּטאת והביא ׁשני, ׁשל ּבהעלמֹו אחר ּכזית ואכל וחזר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמהן,

הראׁשֹון מתּכּפרין71על וׁשני ראׁשֹון לא72- ׁשליׁשי אבל , ְְְְֲִִִִִִִֵַַָָֹ
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לגבוה מותר היה נותר שיהא קודם שאכל הזה החלב כן וגם מוסיף, איסור וזהו מעילה אשם אכילתו על דחייב אכילה לעניין
אכלו ואם נותר, משום אכילתו על חייב ולפיכך אכילה, לעניין איסור בה נמי איתוסף לגבוה, נאסר נותר וכשיהיה להדיוט ואסור
לאכול הזה ביום ואסור והואיל המשקים וכל האוכלים כל כולל איסור שהוא היום אכילת איסורי עליו איתוסף הכיפורים ביום

הו הרי המותר לאכול".דבר שאסור מה בכלל הזה החלב כולל שהוא לפי באכילתו, האסור בדבר איסור מוסיף כן גם א
גדולה).40) (=תמרה הגסה ככותבת הוא הכיפורים ביום עליה שחייבים אכילה משלם41)ששיעור בשוגג בהקדש המועל כי

לאשם. איל ומביא חומש בתוספת שנהנה למעלה42)מה וראה אחד. מפסוק נלמדו ושתיהן היא, אכילה בכלל שתייה כלומר,
אחת. חטאת אלא חייב אינו אחד בהעלם אחד משם הרבה אכילות האוכל כי א הלכה43)הלכה ד פרק למעלה גם מובא זה דין

משנה). (כסף שקדם ושותה אוכל לבין בינו לחלק כאן ושנאו רבנו וחזר שם) (ופורש סנהדרין44)א מהלכות יט בפרק ראה
הכרת. לחיוב נוסף מלקות, חייב - במזיד וכו' דם כזית או חלב כזית האוכל כי א ה,45)הלכה הלכה יד ופרק יז הלכה ד פרק

מלקות. לחייב שלם לכזית מצטרפין אין אחר מאיסור זית חצי ועוד אחד מאיסור זית כחצי אכל בשוגג.46)שאם איסור, מדבר
איסור.47) דבר באכילה.48)שאכל אסור זה דבר איסור.49)כי בפחות50)מאותו שלם כזית אכל כי אף חטאת, מחיוב

ביצים. שלוש אכילת שני51)מכדי בין לחלק מועילה השני החצי לאכילת הראשון שיעור החצי אכילת בין הידיעה כלומר,
לחייבו. שלם שיעור ביחד להוות זה עם זה יצטרפו שלא השיעורים אין52)חצאי כי ט הלכה שבת מהלכות יא בפרק ראה

לפחות. אותיות שתי כתב אם אלא בשבת כתיבה על כתיבת53)חייבים על חייב אין כי יא הלכה שם ראה הראשונה. לאות
זו. עם זו (=נקראות) נהגות אם אלא בשבת אותיות שיעור.54)שתי לחצי ידיעה הרבים55)שיש ברשות הוציא כלומר,

חטאת. חייב בשוגג בשבת הרבים ברשות אמות ארבע המעביר כי הראשונות56)בשבת, האמות שתי בין ידיעה, בזה לו שיש
האחרונות. האמות שתי לבין שתי57)שהעביר, את עבר שהחפץ ובשעה חפץ שזרק זריקה דרך הייתה זו הוצאה אם כלומר,

האחרונות. האמות שתי את עבר שהחפץ בשעה שכח ושוב לו, נודע האמצעיות האמות ובשתי שוגג, היה הראשונות האמות
להחזירה.58) בידו שאין כיוון מצטרפות, בזריקה שיעור, לחצי ידיעה יש הסוברים לחכמים שאף קב. בשבת זה59)כרבא והרי

כלל. ידיעה לו הייתה לא ברגליו.60)כאילו ידיעה61)שהעבירו "אין האומר גמליאל לרבן שאפילו רבה אמר שם בשבת
האמות שתי כלות (עם אמות ארבע ששיעור כאן אבל שוגג, כשהוא נגמר המלאכה ששיעור באופן אלא זה אין שיעור", לחצי
אם אפילו - שיעור לחצי ידיעה שיש כרבנן, פוסק שרבינו מה [ולפי פטור. שהוא גמליאל רבן מודה מזיד בהיותו נגמר השניות)

פטור]. כן גם שוגג, בהיותו נגמר המלאכה ששיעור באופן שניות, אמות שתי במשך ולא באמצע אלא מזיד היה בין62)לא
לאכילה. אכילה בין הייתה לא הידיעה אם אף חטאות, שתי להתחייב לשני, הראשון לו63)הכזית שנודע הראשון הכזית על

שהפ לפני בין הם יוחנן רבי שדברי (שם) אשי רב אמר כן הקרבן.לראשונה. שהפריש לאחר ובין הקרבן פי64)ריש על שאף
שאי לפי מחלקים שהגופים אסורות ביאות לבין מתחלקים, הגופים שאין איסור אכילת בין הבדל יש מחלקים" "גופים שלעניין
אמרו שבשתיהן אסורות ביאות לבין אסורות אכילות בין הבדל אין מחלקות" "ידיעות לעניין כאן - אחת, בבת כולן לבעול אפשר

מחלקות. לו.66)חלב.65)ידיעות נודע לא הכזית מחצית שעדיין67)ועל הקודמת, הכזית מחצית עם אחד בהעלם כלומר,
השנייה. המחצית גם לאכול שגמר עד עליה לו נודע הראשון.68)לא הכזית אכילת כל69)על על לו נודע כאילו זה והרי

שלא הראשון הכזית מחצית על גם מתכפר והיה הראשון הכזית על קרבן מביא היה אם שהרי הכזית, מחצית על וגם ההעלמה,
בכזית, - אכילה לאחר גם מחלקות ידיעות האומר: יוחנן ר' ואף לו, נודע כן אם אלא מתכפר אינו שלם שכזית פי על אף לו, נודע

זית. בחצי אחת.70)מודה חטאת אלא חייב עוד.71)שאינו לו נודע לא והשלישי השני אחד,72)ועל בהעלם ששניהם
החטאת הקריב אם אבל החטאת, שהקריב לפני השני על לו נודע אם אלא זה אין - ט) הלכה (למעלה מחלקות שידיעות פי על ואף

             
  

הביא73נתּכּפר אחרת. חּטאת יביא - עליו לֹו ּכׁשּיּודע אּלא ; ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
הּׁשליׁשי על ׁשּׁשניהם74חּטאת מתּכּפרין, וׁשני ׁשליׁשי - ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

חּטאת הביא זֹו. ּבחּטאת נתּכּפר לא וראׁשֹון אחת, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹּבהעלם
האמצעי ׁשהראׁשֹון75על מּפני מתּכּפרין, ׁשלׁשּתן - ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

הראׁשֹון על לֹו ּוכׁשּיּודע אמצעי; ׁשל ּבהעלמֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהּׁשליׁשי
אחרת. חּטאת להביא צרי אין - הּׁשליׁשי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָועל

.Èחתיכֹות מּׁשתי חתיכה ׁשאכל אכל76מי אם לֹו ונסּתּפק ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
חתיכֹות מּׁשתי אחרת חתיכה ואכל ׁשּמן, אֹו ונסּתּפק77חלב ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

ׁשחלב ּבוּדאי לֹו נֹודע ּכ ואחר ׁשּמן, אֹו חלב אכל אם ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻלֹו
אחת חּטאת אּלא חּיב אינֹו - ּובּׁשנּיה ּבראׁשֹונה ;78אכל ְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ

ׁשּמחּלקת ּפי על אף ּבינתים, לֹו ׁשהיתה ספק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּידיעת
לחּטאֹות79לאׁשמֹות מחּלקת אינּה ,80. ְְֲֵֶֶַַַָָָ

 
אחת‡. ּבהעלם וזּבח וקּטר ונּס זרה לעבֹודה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמׁשּתחוה

אבן וזרק לפעֹור עצמֹו ּפער אם וכן חּטאֹות. ארּבע חּיב -ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּתים. חּיב - אחת ּבהעלם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹלמרקּוליס
אמּורים? ּדברים ּבּמה ועבֹודה. עבֹודה ּכל על חּיב ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָיהא
הזיד אם אבל אּלּו; ּבעבֹודֹות וׁשגג זרה ּבעבֹודה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבׁשהזיד
חּטאת אּלא חּיב אינֹו - זרה ּבעבֹודה וׁשגג אּלּו ְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבעבֹודֹות
אבל לעבדּה, וׁשאסּור זרה עבֹודה ׁשּזֹו ידע ּכיצד? ְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָאחת.
חּיב - ונּס והׁשּתחוה עברה, והּנּסּו ׁשההׁשּתחויה ידע ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹלא
אחר, לאל ּבהן לעבד ואסּור הן עבֹודֹות ׁשאּלּו ידע ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּתים.
וזהב, ּכסף ׁשל היתה ׁשּלא לפי זרה, עבֹודה ׁשּזֹו ידע ְְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹולא
ּכסף ׁשל אּלא זרה עבֹודה קרּויין ׁשאין ּדעּתֹו על ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָועלה
אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - העבֹודֹות ּבכל ועבדּה ְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָָָָָוזהב,

.וׁשכח ׁשּבת עּקר הּׁשֹוכח ּכל ּבׁשּבת: אמרּו ּגדֹול ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָּכלל
לבין קטן והּוא ׁשּנׁשּבה אֹו הּׁשּבת, על יּׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנצטּוּו
ּכֹוכבים, העֹובדי ּבין והּוא קטן נתּגּיר אֹו ּכֹוכבים, ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָהעֹובדי
אינֹו - הרּבה ּבׁשּבתֹות הרּבה מלאכֹות ׁשעּׂשה ּפי על ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָאף
חּיב וכן היא. אחת ׁשגגה ׁשהּכל אחת, חּטאת אּלא ְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹחּיב
ּדם על אחת וחּטאת ׁשאכל, חלב ּכל על אחת ְֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָחּטאת
עּקר הּיֹודע וכל אּלּו. ּבעבֹודֹות ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשאכל,
ּפי על אף חל, ׁשהּוא ודּמה ׁשּבת ׁשהּיֹום ׁשכח אבל ְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבת
ּכּלֹו, הּיֹום על אחת חּטאת חּיב - הרּבה מלאכֹות ּבֹו ְְֵֶַַַַַַַָָָָָֻׁשעּׂשה

ּבֹו. ׁשּׁשגג וׁשּבת ׁשּבת ּכל על חּטאת ְְֵֶַַַַַָָָָָוכן
ולא‚. ּבּמלאכֹות וׁשגג ׁשּבת ׁשהּיֹום הּיֹודע ידעוכל ְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

ידע ולא אסּורֹות ׁשהן ׁשּידע אֹו אסּורֹות אּלּו ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמלאכֹות

על חּטאת חּיב - הרּבה מלאכֹות ועּׂשה ּכרת, עליהן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשחּיבין
אחת חסר הארּבעים עּׂשה אפּלּו ּומלאכה. מלאכה אב ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָָָּכל

חּטאֹות. ותׁשע ׁשלׁשים מביא - אחת ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָּבהעלם
ידע„. ולא ּבּמלאכֹות אף וׁשגג ׁשּבת ׁשהּיֹום ְְְֶַַַַַַַָָָָָֹׁשכח

אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אסּורֹות אּלּו ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּמלאכֹות
אּלא‰. חּיב אינֹו - אחת ּבהעלם ותֹולדֹותיו אב ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעֹוּׂשה

ׁשל הרּבה ּתֹולדֹות העֹוּׂשה לֹומר צרי ואין אחת. ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָחּטאת
אחת. חּטאת אּלא חּיב ׁשאינֹו אחד, ֵֶֶֶַַַַָָָָָאב

.Âאחת ּבהעלם זה אב ׁשל ותֹולדה זה אב ׁשל ּתֹולדה ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָעּׂשה
חּטאֹות. ׁשּתי חּיב ׁשהּוא לי, יראה -ְִֵֵֶֶַַָָָ

.Êׁשּזרע ּכגֹון אחת, מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָעּׂשה
אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחת ּבהעלם והרּכיב ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוהברי
והּמלאכֹות והּתֹולדֹות האבֹות ׁשּבת ּבהלכֹות נתּבאר ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָּוכבר

אבֹות. מעין ֵֵֵֶָׁשהן
.Áּבׁשּבתֹות אחת מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְֵֵֵַַַַָָָָָָעּׂשה

ׁשּבת ּבׁשגגת ּבין מלאכֹות וׁשגגת ׁשּבת ּבזדֹון ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָהרּבה,
ידע ּכיצד? ּומלאכה. מלאכה ּכל על חּיב - מלאכֹות ְְְְֵַַַַָָָָָָָָּוזדֹון
וכן מלאכה, ׁשהּזריעה ידע ׁשּלא מּפני ּבֹו וזרע ׁשּבת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהּיֹום
ידע ׁשּלא מּפני ּבּה ונטע ׁשּבת ׁשהּוא ידע ׁשנּיה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבׁשּבת
ׁשליׁשית ּבׁשּבת וכן מלאכה, מּׁשּום אסּורה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָׁשהּנטיעה
ּכל על חּיב - מלאכה ׁשההברכה ידע ׁשּלא מּפני ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהברי
מּפני אחת, מלאכה מעין ׁשהיא ּפי על אף ואחת, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָאחת

מחלקין. ּכגּופין ְְִִֶַַָָֻׁשהּׁשּבתֹות
.Ë,מלאכה ׁשהּזריעה יֹודע והּוא ּבֹו וזרע ׁשּבת ׁשהּיֹום ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשגג

יֹודע והּוא ּבֹו ונטע ׁשּבת ׁשהּוא ׁשכח ׁשנּיה ּבׁשּבת ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָוכן
והברי ׁשּבת ׁשהּוא ׁשכח ּבּׁשליׁשית וכן מלאכה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּנטיעה
ּכל על חּיב זה הרי - מלאכה ׁשההברכה ׁשּיֹודע ּפי על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאף
ּכידיעה הן הרי לׁשּבת ׁשּבת ׁשּבין ׁשהּימים ואחת; ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאחת

לחּלק. ְֵַַַאחת
.È,מלאכֹות ּוזדֹון ׁשּבת ּבׁשגגת ּכגרֹוגרת וטחן ׁשּקצר ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָמי

ּכגרֹוגרת וטחן וקצר וחזר אחת, חּטאת אּלא חּיב ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשאינֹו
מלאכה ּכל על חּיב ׁשהּוא מלאכֹות, וׁשגגת ׁשּבת ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָּבזדֹון
ּוזדֹון ׁשּבת ׁשגגת ׁשל קצירה על לֹו ונֹודע ְְְְְִִֶַַַַָָָָּומלאכה,
טחינה, ּגֹוררת ּוטחינה קצירה ּגֹוררת קצירה - ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָמלאכֹות
ׁשאינֹו מלאכֹות, ּוזדֹון ׁשּבת ּבׁשגגת ארּבעּתן עּׂשה ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָּוכאּלּו
לֹו נתּכּפר זֹו חּטאת ׁשהקריב וכיון אחת; חּטאת אּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָחּיב
חּטאת להביא צרי אינֹו - ּכן אחר ּוכׁשּידעם הּכל, ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹעל
ׁשּבת זדֹון ׁשל קצירה על ּתחּלה לֹו נֹודע אם אבל ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָאחרת.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

איתה. ומתכפרת הראשונה אחרי היא נגררת לו, נודע שלא זמן כל קרבן, עליה נתחייב לא שעדיין כיוון השני, על לו שנודע לפני
שסובר73) לקיש לריש אלא זה אין - איתו ומתכפר השני אחרי נגרר שהשלישי ופסק בו חזר שרבא אמרו שם שבגמרא פי על אף

גרי (בלי הראשון עם ביחד מתכפר והשני עא:) (שם מחלקות אינן רבינוידיעות לדעת אבל השלישי, את הוא גורר ולפיכך רה)
יכול אינו כנ"ל, הקרבן הקרבת בעת עליו נודע שלא מאחר הראשון, אחרי שנגרר משום אלא מתכפר אינו והשני מחלקות שידיעות

גרירה. אחר גרירה שאין מודים הכל כי השלישי, את על74)לגרור ולא השני על לא לו נודע לא ועדיין עליו לו נודע כלומר,
השלישי. על קרבן והביא נודע75)הראשון, שאם ההקרבה, לפני לו נודע לא השלישי ועל הראשון ועל זה, על לו שנודע וכגון

מחלקות. ידיעות שהרי ואחד אחד כל על חטאת חייב שומן.76)לו הייתה ואחת חלב הייתה מהחתיכות בהן77)ואחת שגם
חלב. של ואחת שומן של על78)אחת לו נודע שאם ט הלכה למעלה וראה בסופה. שניהם על וודאית אחת ידיעה כאן שהייתה
אחת. חטאת מביא כאחת ואחת.79)שניהם אחת כל על תלוי אשם שני יח:80)לחייבו בכריתות כולם לדברי הוא פשוט



צה              
  

הביא73נתּכּפר אחרת. חּטאת יביא - עליו לֹו ּכׁשּיּודע אּלא ; ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
הּׁשליׁשי על ׁשּׁשניהם74חּטאת מתּכּפרין, וׁשני ׁשליׁשי - ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

חּטאת הביא זֹו. ּבחּטאת נתּכּפר לא וראׁשֹון אחת, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹּבהעלם
האמצעי ׁשהראׁשֹון75על מּפני מתּכּפרין, ׁשלׁשּתן - ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

הראׁשֹון על לֹו ּוכׁשּיּודע אמצעי; ׁשל ּבהעלמֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהּׁשליׁשי
אחרת. חּטאת להביא צרי אין - הּׁשליׁשי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָועל

.Èחתיכֹות מּׁשתי חתיכה ׁשאכל אכל76מי אם לֹו ונסּתּפק ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
חתיכֹות מּׁשתי אחרת חתיכה ואכל ׁשּמן, אֹו ונסּתּפק77חלב ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

ׁשחלב ּבוּדאי לֹו נֹודע ּכ ואחר ׁשּמן, אֹו חלב אכל אם ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻלֹו
אחת חּטאת אּלא חּיב אינֹו - ּובּׁשנּיה ּבראׁשֹונה ;78אכל ְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ

ׁשּמחּלקת ּפי על אף ּבינתים, לֹו ׁשהיתה ספק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּידיעת
לחּטאֹות79לאׁשמֹות מחּלקת אינּה ,80. ְְֲֵֶֶַַַָָָ

 
אחת‡. ּבהעלם וזּבח וקּטר ונּס זרה לעבֹודה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמׁשּתחוה

אבן וזרק לפעֹור עצמֹו ּפער אם וכן חּטאֹות. ארּבע חּיב -ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּתים. חּיב - אחת ּבהעלם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹלמרקּוליס
אמּורים? ּדברים ּבּמה ועבֹודה. עבֹודה ּכל על חּיב ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָיהא
הזיד אם אבל אּלּו; ּבעבֹודֹות וׁשגג זרה ּבעבֹודה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבׁשהזיד
חּטאת אּלא חּיב אינֹו - זרה ּבעבֹודה וׁשגג אּלּו ְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבעבֹודֹות
אבל לעבדּה, וׁשאסּור זרה עבֹודה ׁשּזֹו ידע ּכיצד? ְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָאחת.
חּיב - ונּס והׁשּתחוה עברה, והּנּסּו ׁשההׁשּתחויה ידע ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹלא
אחר, לאל ּבהן לעבד ואסּור הן עבֹודֹות ׁשאּלּו ידע ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּתים.
וזהב, ּכסף ׁשל היתה ׁשּלא לפי זרה, עבֹודה ׁשּזֹו ידע ְְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹולא
ּכסף ׁשל אּלא זרה עבֹודה קרּויין ׁשאין ּדעּתֹו על ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָועלה
אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - העבֹודֹות ּבכל ועבדּה ְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָָָָָוזהב,

.וׁשכח ׁשּבת עּקר הּׁשֹוכח ּכל ּבׁשּבת: אמרּו ּגדֹול ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָּכלל
לבין קטן והּוא ׁשּנׁשּבה אֹו הּׁשּבת, על יּׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנצטּוּו
ּכֹוכבים, העֹובדי ּבין והּוא קטן נתּגּיר אֹו ּכֹוכבים, ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָהעֹובדי
אינֹו - הרּבה ּבׁשּבתֹות הרּבה מלאכֹות ׁשעּׂשה ּפי על ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָאף
חּיב וכן היא. אחת ׁשגגה ׁשהּכל אחת, חּטאת אּלא ְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹחּיב
ּדם על אחת וחּטאת ׁשאכל, חלב ּכל על אחת ְֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָחּטאת
עּקר הּיֹודע וכל אּלּו. ּבעבֹודֹות ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשאכל,
ּפי על אף חל, ׁשהּוא ודּמה ׁשּבת ׁשהּיֹום ׁשכח אבל ְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבת
ּכּלֹו, הּיֹום על אחת חּטאת חּיב - הרּבה מלאכֹות ּבֹו ְְֵֶַַַַַַַָָָָָֻׁשעּׂשה

ּבֹו. ׁשּׁשגג וׁשּבת ׁשּבת ּכל על חּטאת ְְֵֶַַַַַָָָָָוכן
ולא‚. ּבּמלאכֹות וׁשגג ׁשּבת ׁשהּיֹום הּיֹודע ידעוכל ְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

ידע ולא אסּורֹות ׁשהן ׁשּידע אֹו אסּורֹות אּלּו ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמלאכֹות

על חּטאת חּיב - הרּבה מלאכֹות ועּׂשה ּכרת, עליהן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשחּיבין
אחת חסר הארּבעים עּׂשה אפּלּו ּומלאכה. מלאכה אב ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָָָּכל

חּטאֹות. ותׁשע ׁשלׁשים מביא - אחת ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָּבהעלם
ידע„. ולא ּבּמלאכֹות אף וׁשגג ׁשּבת ׁשהּיֹום ְְְֶַַַַַַַָָָָָֹׁשכח

אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אסּורֹות אּלּו ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּמלאכֹות
אּלא‰. חּיב אינֹו - אחת ּבהעלם ותֹולדֹותיו אב ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעֹוּׂשה

ׁשל הרּבה ּתֹולדֹות העֹוּׂשה לֹומר צרי ואין אחת. ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָחּטאת
אחת. חּטאת אּלא חּיב ׁשאינֹו אחד, ֵֶֶֶַַַַָָָָָאב

.Âאחת ּבהעלם זה אב ׁשל ותֹולדה זה אב ׁשל ּתֹולדה ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָעּׂשה
חּטאֹות. ׁשּתי חּיב ׁשהּוא לי, יראה -ְִֵֵֶֶַַָָָ

.Êׁשּזרע ּכגֹון אחת, מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָעּׂשה
אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחת ּבהעלם והרּכיב ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוהברי
והּמלאכֹות והּתֹולדֹות האבֹות ׁשּבת ּבהלכֹות נתּבאר ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָּוכבר

אבֹות. מעין ֵֵֵֶָׁשהן
.Áּבׁשּבתֹות אחת מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְֵֵֵַַַַָָָָָָעּׂשה

ׁשּבת ּבׁשגגת ּבין מלאכֹות וׁשגגת ׁשּבת ּבזדֹון ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָהרּבה,
ידע ּכיצד? ּומלאכה. מלאכה ּכל על חּיב - מלאכֹות ְְְְֵַַַַָָָָָָָָּוזדֹון
וכן מלאכה, ׁשהּזריעה ידע ׁשּלא מּפני ּבֹו וזרע ׁשּבת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהּיֹום
ידע ׁשּלא מּפני ּבּה ונטע ׁשּבת ׁשהּוא ידע ׁשנּיה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבׁשּבת
ׁשליׁשית ּבׁשּבת וכן מלאכה, מּׁשּום אסּורה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָׁשהּנטיעה
ּכל על חּיב - מלאכה ׁשההברכה ידע ׁשּלא מּפני ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהברי
מּפני אחת, מלאכה מעין ׁשהיא ּפי על אף ואחת, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָאחת

מחלקין. ּכגּופין ְְִִֶַַָָֻׁשהּׁשּבתֹות
.Ë,מלאכה ׁשהּזריעה יֹודע והּוא ּבֹו וזרע ׁשּבת ׁשהּיֹום ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשגג

יֹודע והּוא ּבֹו ונטע ׁשּבת ׁשהּוא ׁשכח ׁשנּיה ּבׁשּבת ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָוכן
והברי ׁשּבת ׁשהּוא ׁשכח ּבּׁשליׁשית וכן מלאכה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּנטיעה
ּכל על חּיב זה הרי - מלאכה ׁשההברכה ׁשּיֹודע ּפי על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאף
ּכידיעה הן הרי לׁשּבת ׁשּבת ׁשּבין ׁשהּימים ואחת; ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאחת

לחּלק. ְֵַַַאחת
.È,מלאכֹות ּוזדֹון ׁשּבת ּבׁשגגת ּכגרֹוגרת וטחן ׁשּקצר ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָמי

ּכגרֹוגרת וטחן וקצר וחזר אחת, חּטאת אּלא חּיב ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשאינֹו
מלאכה ּכל על חּיב ׁשהּוא מלאכֹות, וׁשגגת ׁשּבת ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָּבזדֹון
ּוזדֹון ׁשּבת ׁשגגת ׁשל קצירה על לֹו ונֹודע ְְְְְִִֶַַַַָָָָּומלאכה,
טחינה, ּגֹוררת ּוטחינה קצירה ּגֹוררת קצירה - ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָמלאכֹות
ׁשאינֹו מלאכֹות, ּוזדֹון ׁשּבת ּבׁשגגת ארּבעּתן עּׂשה ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָּוכאּלּו
לֹו נתּכּפר זֹו חּטאת ׁשהקריב וכיון אחת; חּטאת אּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָחּיב
חּטאת להביא צרי אינֹו - ּכן אחר ּוכׁשּידעם הּכל, ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹעל
ׁשּבת זדֹון ׁשל קצירה על ּתחּלה לֹו נֹודע אם אבל ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָאחרת.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

איתה. ומתכפרת הראשונה אחרי היא נגררת לו, נודע שלא זמן כל קרבן, עליה נתחייב לא שעדיין כיוון השני, על לו שנודע לפני
שסובר73) לקיש לריש אלא זה אין - איתו ומתכפר השני אחרי נגרר שהשלישי ופסק בו חזר שרבא אמרו שם שבגמרא פי על אף

גרי (בלי הראשון עם ביחד מתכפר והשני עא:) (שם מחלקות אינן רבינוידיעות לדעת אבל השלישי, את הוא גורר ולפיכך רה)
יכול אינו כנ"ל, הקרבן הקרבת בעת עליו נודע שלא מאחר הראשון, אחרי שנגרר משום אלא מתכפר אינו והשני מחלקות שידיעות

גרירה. אחר גרירה שאין מודים הכל כי השלישי, את על74)לגרור ולא השני על לא לו נודע לא ועדיין עליו לו נודע כלומר,
השלישי. על קרבן והביא נודע75)הראשון, שאם ההקרבה, לפני לו נודע לא השלישי ועל הראשון ועל זה, על לו שנודע וכגון

מחלקות. ידיעות שהרי ואחד אחד כל על חטאת חייב שומן.76)לו הייתה ואחת חלב הייתה מהחתיכות בהן77)ואחת שגם
חלב. של ואחת שומן של על78)אחת לו נודע שאם ט הלכה למעלה וראה בסופה. שניהם על וודאית אחת ידיעה כאן שהייתה
אחת. חטאת מביא כאחת ואחת.79)שניהם אחת כל על תלוי אשם שני יח:80)לחייבו בכריתות כולם לדברי הוא פשוט



צו             
  

הּקצירה זֹו על לֹו נתּכּפר - חּטאת והקריב מלאכֹות ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָוׁשגגת
ׁשּבת ׁשגגת ׁשל והּטחינה הּקצירה ועל עליה לֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנֹודע
ונגררה אחת, ּכמלאכה ׁשּׁשניהן מּפני מלאכֹות; ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּוזדֹון
ׁשּבת זדֹון ׁשל הּטחינה ותּׁשאר הּקצירה, עם ּוטחינה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָקצירה
גרֹוגרת ּכחצי קצר ׁשנּיה. חּטאת ויביא עליה לֹו ׁשּיּודע ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָעד
ּבזדֹון גרֹוגרת ּכחצי וקצר וחזר מלאכֹות, ּוזדֹון ׁשּבת ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָּבׁשגגת
ּגֹוררת קצירה מצטרפין. אּלּו הרי - מלאכֹות וׁשגגת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּבת

מלאכֹות. ּבׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹקצירה.
.‡Èעל אף המחּבר, את וחת הּתלּוׁש את לחּת ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֻהּמתּכּון

מן ּפטּור - מחׁשבּתֹו עּׂשה ולא הֹואיל לחתיכה, ׁשּנתּכּון ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹּפי
מלאכת אּלא ּתֹורה אסרה ולא ּכמתעּסק, ׁשּזה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהחּטאת;

ּפעמים. ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָמחׁשבת,
.Èהעליֹונֹות את מכּבה ׁשהּוא ּבׁשּבת, גחלים ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָהחֹותה

חּיב - ּולהבעיר לכּבֹות נתּכּון אם הּתחּתֹונֹות, את ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָּומדליק
חּיב - מאליהן והבערּו מהם להתחּמם גחלים חתה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּתים.
עליה, חּיב - לגּופּה צריכה ׁשאינּה ׁשּמלאכה מּפני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּתים;
ּכרת, זדֹונּה על ׁשחּיבין ּוכׁשם ׁשּבת, ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכמֹו

חּטאת. קרּבן ׁשגגתּה על חּיב ְְִַַַַָָָָָָּכ

 
על‡. חּיבין - קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין חטא ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָּכל

לֹו נסּתּפק אם נֹודע? לא ּומהּו ּתלּוי. אׁשם ׁשּלֹו הֹודע ְִִֵֶַַַַָָָֹֹלא
להקריב מצּוה זה הרי - ׁשגג לא אֹו זה ּבדבר ׁשגג ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻאם
ּתמים איל והביא עֹונֹו, ונּׂשא ואׁשם ידע ולא ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאׁשם,
מּפני ּתלּוי, אׁשם הּנקרא וזהּו לאׁשם. ּבערּכ הּצאן ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמן
ּבוּדאי לֹו ׁשּיּודע עד לֹו ותֹולה הּספק על מכּפר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשהּוא

חּטאתֹו. ויקריב ּבׁשגגה ְְְִִֶַַָָָָָׁשחטא
..קבּוע אּסּור ׁשם ׁשּיהיה עד ּתלּוי ּבאׁשם חּיב ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָאינֹו

אֹו מּכזית; ּפחֹות אֹו ּכזית היה אם וספק חלב, אכל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכיצד?
מהן אחת ואכל ׁשּמן, וחתיכת חלב חתיכת לפניו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻׁשהיתה
ּבעל ּבּבית, עּמֹו ואחֹותֹו אׁשּתֹו אכל; מהן זה אי ידּוע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָואין
ועּׂשה וחל, ׁשּבת ּבעל; מהן זֹו אי ידּוע ואין מהן ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹאחת
אֹו עּׂשה; יֹום זה ּבאי ידּוע ואין מהם ּבאחד ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָמלאכֹות
- עּׂשה מלאכה זֹו אי מעין ידע ולא ּבׁשּבת מלאכה ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹׁשעּׂשה
היתה אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתלּוי. אׁשם מביא זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהרי
ׁשּמן, ׁשהיא ספק חלב ׁשהיא ספק אחת, חתיכה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻלפניו
חלב האֹוכל וכן קבּוע. אּסּור ּכאן אין ׁשהרי ּפטּור, - ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָואכלּה
וכן קבּוע. אּסּור ּכאן אין ׁשהרי ּתלּוי, מאׁשם ּפטּור - ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהּכֹוי
ּבּׂשר קרּוב ׁשל ערוה ספק אֹו נּדה ספק ׁשהיא אּׁשה על ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּבא
עד על דם ׁשּנמצא האּׁשה ,לפיכ ּתלּוי. מאׁשם ּפטּור -ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ
חדׁשים ׁשלׁשה ּבתֹו יבמּתֹו והּנֹוּׂשא זמן, לאחר ְְְְְְְֳִִֵֶַַַַָָָׁשּלּה
ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָוילדה
ּבאּלּו, ּכּיֹוצא ּכל וכן הּקרּבן. מן ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹלאחרֹון

קבּוע. אּסּור ׁשם אין ֲִֵֵֶַָָׁשהרי
חלב‚. ׁשאכלּת זה לֹו: אֹומר אחד ועד חתיכה, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאֹוכל

אכל, אֹומרת אּׁשה חלב, אכלּת לא אֹומר: אחד ועד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה,
אינֹו והּוא האּסּור ונקּבע הֹואיל אכל, לא אֹומרת ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹואּׁשה

וכן ּתלּוי. אׁשם מביא זה הרי - חטא לא אֹו חטא אם ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹיֹודע
אחד ועד ּבעלּה מת אֹומר אחד ׁשעד איׁש אׁשת על הּבא ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
מגרׁשת, לספק הּדין והּוא ּתלּוי. ּבאׁשם חּיב - מת לא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹאֹומר
האּסּור. נקּבע לא - מקּדׁשת ספק אבל האּסּור. נקּבע ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשהרי

ׁשל„. ואחת חלב ׁשל אחת חתיכֹות, ׁשּתי לפניו ׁשהיּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמי
את ואכל ּכלב אֹו ּכֹוכבים עֹובד ּובא מהן אחת ואכל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּמן,
ּובא הראׁשֹונה את ּכלב אֹו ּכֹוכבים עֹובד ׁשאכל אֹו ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּׁשנּיה,
ּוׁשנּיה ּבזדֹון ראׁשֹונה ׁשאכל אֹו הּׁשנּיה, ואכל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָיּׂשראל
זה הרי - ּבזדֹון ּוׁשנּיה ּבׁשגגה ראׁשֹונה ׁשאכל אֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּבׁשגגה,
אכל קבּוע. אּסּור ׁשּמה והיה הֹואיל ּתלּוי, ּבאׁשם ְְִִַַַָָָָָָָָָָחּיב

אכל מּקרּבן. ּפטּור - ּבזדֹון מביאׁשּתיהן - ּבׁשגגה ׁשּתיהן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
את ואכל אחר ּובא ּבׁשגגה הראׁשֹונה את אכל ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָחּטאת.
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתלּוי. ּבאׁשם חּיבין ׁשניהן - ּבׁשגגה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּׁשנּיה

ֶָּבזה.
מהן‰. זֹו אי ידּוע ואין מהן אחת אכל לפניו, ונֹותר ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחלב

ואין מהן ּבאחת וׁשגג ּבּבית, עּמֹו ואחֹותֹו נּדה אׁשּתֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָאכל;
מלאכה ועּׂשה הּכּפּורים, ויֹום ׁשּבת ּבעל; מהן זֹו אי ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָידּוע
מביא ואינֹו מּקרּבן. ּפטּור זה הרי - ׁשּביניהן הּׁשמׁשֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבין
ׁשּבארנּו; ּכמֹו חטא, ׁשל עצמֹו יֹודע אינֹו ׁשהרי ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָחּטאת,

ׁשחטא. ּבוּדאי יֹודע ׁשהרי ּתלּוי, אׁשם מביא ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָואינֹו
.Âחּיבין - אחת קבּועה חּטאת וּדאֹו על ׁשחּיבין ּדבר ְִִֶַַַַַַַָָָָָָָָּכל

על ׁשחּיבין ּדבר וכל אחד, ּתלּוי אׁשם ׁשּלֹו הֹודע לא ְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹעל
אׁשמֹות ׁשּלֹו הֹודע לא על חּיבין - הרּבה חּטאֹות ְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹוּדאֹו
חלב אכל ׁשאם ּכׁשם ּכיצד? החּטאֹות. ּכמנין הרּבה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּתלּויין
אם ּכ חּטאֹות, ארּבע חּיב - אחת ּבהעלם ּופּגּול ונֹותר ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָודם
הּתר ׁשל חתיכֹות אּלא אכל לא אֹו אכלן אם לֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹנסּתּפק
נסּתּפק אם וכן ּתלּויין. אׁשמֹות ארּבעה מביא - עּמהם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהיּו
ׁשהיתה הערוה ּפלֹונית אֹו אׁשּתֹו עליה ׁשּבא האּׁשה אם ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָלֹו
ׁשמֹונה מביא זה הרי - חּטאֹות ׁשמֹונה עליה ׁשחּיב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעּמּה

ּתלּויין. ְֲִָאׁשמֹות
.Êחלב ׁשל אם לֹו ונסּתּפק חתיכֹות מּׁשתי חתיכה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהאֹוכל

חתיכה אכל הּספק לֹו ׁשּנֹולד ואחר אכל, ׁשּמן ׁשל אֹו ְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻאכל
ׁשל אֹו אכל חלב ׁשל אם לֹו ונסּתּפק אחרֹות חתיכֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָמּׁשתי

ּתלּויין. אׁשמֹות ׁשני מביא זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֶָָֻׁשּמן
.Áידיעת ּכ לחּטאֹות, מחּלקת ּבינתים וּדאי ׁשּידיעת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּכׁשם

זיתי חמּׁשה אכל אם ,לפיכ לאׁשמֹות. מחּלקת ּבינתים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָספק
מהם, אחת על ספק ידיעת לֹו ונֹודע אחת, ּבהעלם ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָחלב
אחת ּכל על וכן הּׁשני, על אחרת ספק ידיעת לֹו ונֹודע ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָוחזר

ואחת. אחת ּכל על ּתלּוי אׁשם חּיב - ְְַַַַַַַַָָָָָואחת
.Ëואין מהן אחת אכל חלב, ׁשל וחתיכה ׁשּמן ׁשל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻחתיכה

הּׁשנּיה את ואכל וחזר ּתלּוי, אׁשם והביא היא, זֹו אי ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָידּוע
האחר מביא - הּׁשנּיה את אחר אכל אם וכן חּטאת. מביא -ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתלּוי, ְְֵֶַָָָאׁשם
.Èאחת את אכל נֹותר, חלב ׁשל וחתיכה חלב ׁשל ֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָחתיכה

ואׁשם החלב על חּטאת מביא - היא זֹו אי ידּוע ואין ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמהן
מביא - ׁשני ּבהעלם הּׁשנּיה את אכל נֹותר. מּׁשּום ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּתלּוי
וּדאי אׁשם מביא - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה היה ואם חּטאֹות. ְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשלׁש

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

             
  

ואכל אחר ּובא מּׁשתיהן, אחת את אחד אכל מעילה. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּׁשּום
חּטאת מביא וזה ּתלּוי, ואׁשם חּטאת מביא זה - הּׁשנּיה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאת

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתלּוי. ְְֵֵֶַָָָָֹואׁשם

ה'תשע"א מרחשון כ"ב קודש שבת

 
אׁשם‡. הּנקרא והּוא אׁשם. קרּבן מביא עברֹות חמׁש ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָעל

ספק מּׁשּום ּבא אינֹו ׁשהרי ׁשפחה1וּדאי, על הן: ואּלּו . ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
נזיר2חרּופה טמאת ועל הּמעילה, ועל הּגזל, ועל ועל3, , ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָֻ

מּמּנה ּכׁשּיטהר חרּופה4הּצרעת ׁשפחה על על. הּבא ּכיצד? ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
חרּופה אׁשם5ׁשפחה מביא - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין והּוא6, . ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָָ

ּבעּולה10ּוברצֹונּה9ּומזידה8גדֹולה7ׁשּתהיה ותהיה ,11 ְְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָ
ּביאה12ּכדרּכּה ּובגמר ׁשּתלקה13, ּכדי ּבּקרת14, ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

לֹוקה היא - אׁשמֹו את והביא קרּבן.15ּתהיה מביא והּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ
.מלקּות חּיבת ׁשהיא ׁשּבזמן למדּו, הּׁשמּועה -16ּומּפי ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָ

הּוא - הּמלקּות מן ּפטּורה ׁשהיא ּובזמן ּבקרּבן, חּיב ְְְְְִִִֶַַַַָָָָהּוא
הּקרּבן מן .17ּפטּור ְִַָָָ

אחד‚. ויֹום ׁשנים ּתׁשע חרּופה18ּבן ׁשפחה על -19ׁשּבא ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ
קרּבן מביא והּוא לֹוקה עד20היא מביא ׁשאינֹו לי, ויראה . ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּדעת ּבן ויהיה .21ׁשּיגּדיל ְְְִִֶֶֶַַַ
הּׁשפחה„. היא מה אסּורֹות ּביאֹות ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָּכבר

חּיבין וׁשאינן ּבּתֹורה, האמּורה ׁשּיבעֹול22החרּופה עד ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ויגמר לפיכ23ּכדרּכּה ׁשנים24. לֹו אמרּו אם ּבעלּת25, : ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָָֹ

מביא ואינֹו נאמן, - ּבעלּתי לא אֹומר: והּוא חרּופה, ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹׁשפחה
ּביאתֹו ּגמר אם יֹודע הּוא ׁשהרי ּפיהן; על לא26קרּבן אֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

גמרּתי לא ּכלֹומר - ּבעלּתי לא ׁשאמר וזה .27גמר, ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הּׁשפחה‰. על אׁשם28הּבא אּלא חּיב אינֹו - הרּבה ּביאֹות ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּבא29אחד אֹו ּבזדֹון, הרּבה ּביאֹות הּׁשפחה על הּבא ּכיצד? . ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

לֹו, ונֹודע ּבׁשגגה עליה ּובא וחזר לֹו ונֹודע ּבׁשגגה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָָעליה
העלמֹות ּבמאה ּפעמים מאה אחד30אפּלּו אׁשם מקריב -31 ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

ּבּמה הּׁשגגֹות. ועל ׁשּבּה הּזדֹונֹות על הּכל, על לֹו ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָֹּומתּכּפר
הרּבה, ׁשפחֹות על הּבא אבל אחת; ּבׁשפחה אמּורים? ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָּדברים

אחת ּבהעלם וׁשפחה32אפּלּו ׁשפחה ּכל על אׁשם חּיב -33. ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ
.Âׁשפחה אחר34ּבעל ּובעלּה וחזר אׁשמֹו, והפריׁש ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָ

ׁשההפרׁשה ואחת; אחת ּכל על חּיב - אׁשמֹו ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשהפריׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ספק.1) על בא שעיקרו תלוי אשם לעבד2)כמו ומקודשת חורין בת וחצייה שפחה שחצייה היא בתורה האמורה חרופה "שפחה
וכו'". במזיד.3)עברי בין בשוגג בין במת נזרו4)שנטמא ימי את לה' "והזיר יב) ו, (במדבר נאמר בנזיר והמצורע, הנזיר כלומר,

הכבש את הכהן ולקח וכו' תמימים כבשים שני יקח השמיני "וביום יֿיב) יד, (ויקרא נאמר ובמצורע וכו'". לאשם שנתו בן כבש והביא
לאשם". אותו והקריב והביא5)האחד וכו' לאיש נחרפת שפחה והיא זרע שכבת אשה את ישכב כי "ואיש כֿכא) יט, (שם שנאמר

אשם". איל מועד אהל פתח אל לה' אשמו ה'6)את לפני האשם באיל הכהן עליו "וכפר כב) (שם, שנאמר ממה בגמרא כן ולמדו
שיהיה). עניין באיזה זה בקרבן לו שנסלח לומר (רצונו כשוגג" מזיד "לעשות - חטא" אשר מחטאתו לו החרופה.7)ונסלח השפחה

עונשין.8) בת אינה קטנה אבל מלקות, וחייבת ענשים בת עריות9)שהיא "כל בתוספתא הוא וכן מלקות. חיוב בת אינה שוגגת אבל
יא.) (שם התוספות כתבו וכן חרופה" בשפחה כן שאין מה וכו' כעירה ישינה וכו' כרצון, אותה), אנס (כלומר אונס עושה שבתורה
פטורים. שניהם כן, לא שאם מזידה, - השפחה אבל האיש, על אלא זה אין כשוגג", המזיד את בה "שעשה במשנה שאמרו שמה

אנוסה.10) נחרפת11)ולא שפחה והיא (שם): שנאמר בלבד, בעולה שפחה על אלא חייב אינו לעולם יצחק רבי "אמר יא. שם
(שם). גופה נשתנה כלומר, לאיש, נבעלת היינו ידי12)לאיש". שעל מקום, אותו דרך כדרכה, הייתה לאיש, שנחרפה שהבעילה

"נחרפת - כדרכה שלא שנבעלה פי על אף כבעולה ודינה בעלה, ידי על שנבעלה פי על [ואף גופה ונשתנה בתוליה נשרו הבעילה
בעולה]. דין לה שיש אף אינה, גופה, נשתנה היינו כן,13)לאיש", לא שאם האבר, כל את שהכניס בעילתו, בה גמר בעלה כלומר,

גופה. נשתנה ולא בתוליה נקרעו לא מלקות.14)הרי מחוייבת היא שאז משום ומזידה גדולה שתהיה צריך כך בשביל כלומר,
ואומדים15) אותו בודקים וכן קריאה, מלשון ו"בקורת" התורה מן פסוקים עליו קוראים הלוקה שכל מלקות, של לשון היא "בקורת" כי

וחקירה. בקורת מלשון ו"בקורת" לקבל יכול מלקות כמה וגדולה.16)כוחותיו מזידה, או17)שהיא שוגגת או קטנה שהיא כגון
אלא זה, מפסוק נלמדו לא אלה כל - בלבד ביאה התחלת ידי על או כדרכה, שלא נבעלה או בעלה, ידי על נבעלה לא אבל אנוסה.

גופה. שנשתנה "נחרפת", ביאה.18)מהמלה ביאתו אין מזה בפחות ומזידה.19)אבל פרק20)גדולה (קדושים בספרא הוא כן
ואיש". לומר תלמוד אחד, ויום שנים תשע בן מוציא שאני יכול או לקטן, פרט "איש א) הלכה מהלכות21)ה א בפרק להלן ראה

מדעתם. אלא ידם על מקריבין אין קרבן מחוייבי שכל ה הלכה כפרה מלקות.22)מחוסרי - חרופה והשפחה קרבן, - הבועל
אין23) ביאתו, גמר ולא כדרכה שבעל או כדרכה, שלא בעל ואם זרע", שכבת אשה את ישכב כי "ואיש כ): יט, (ויקרא שנאמר משום

אלו. מביאות להתעבר ראוייה שאינה זרע, לשכבת נחשב ביאתו.24)זה שיגמור עד חייב שאינו עדים.25)מכיוון שני
ביאתו.26) גמר אם לראות יכולים אינם אומר27)והעדים והוא חלב שאכל אותו מעידים עדים שאם א הלכה ג פרק למעלה ראה

חכמים על חלק שלא יב:) (כריתות מודה מאיר רבי אף וכאן מאיר. דרבי וכחכמים מזיד אלא שוגג אכלתי לא כאומר נעשה אכל שלא
רשע. להיעשות רוצה אדם שאין למזיד, משוגג יט,29)חרופה.28)אלא (ויקרא שכתוב ממה שם בגמרא זאת "וכיפרונלמד כב)

לבועל, הוא זה וכל עליו". מכפר האשם איל זו, בבעילה שחטא חטא מכל "שעניינו חטא" אשר חטאתו על וגו' האשם באיל הכהן עליו
מזידה". הייתה אם לאווין, חייבי כשאר וביאה ביאה כל על מלקות "חייבת עצמה השפחה בשאר30)אבל גם הרי לו נודע לא שאם

א. הלכה ה פרק למעלה כמפורש אחת חטאת אלא חייב אינו וודאי31)איסורין שבאשם שסובר שלמי עב. בשבת שאמרו פי על אף
הנ"ל הסוגיא על רבינו סמך - י הלכה להלן כן רבינו פסק והרי חרופה. בשפחה מחלקות הידיעות - תחילה חטאו לו שייוודע צריך

חרופה. בשפחה מחלקות הידיעות שאין הרי אחת, אלא חייב אינו חרופה בשפחה העלמות שבחמש שם שאמרו שלא32)בכריתות,
לביאה. ביאה בין ידיעה שפחה",33)הייתה "והיא (שם) שנאמר מיוחד, קרבן ושפחה שפחה כל על לחייבו המחלקים הם שהגופים
ושפחה. שפחה כל על אחת.34)לחלק אלא חייב אינו ביניהן לו נודע אפילו ביאות כמה עליה שהבא חרופה שפחה כלומר,
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ואכל אחר ּובא מּׁשתיהן, אחת את אחד אכל מעילה. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּׁשּום
חּטאת מביא וזה ּתלּוי, ואׁשם חּטאת מביא זה - הּׁשנּיה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאת

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתלּוי. ְְֵֵֶַָָָָֹואׁשם

ה'תשע"א מרחשון כ"ב קודש שבת

 
אׁשם‡. הּנקרא והּוא אׁשם. קרּבן מביא עברֹות חמׁש ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָעל

ספק מּׁשּום ּבא אינֹו ׁשהרי ׁשפחה1וּדאי, על הן: ואּלּו . ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
נזיר2חרּופה טמאת ועל הּמעילה, ועל הּגזל, ועל ועל3, , ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָֻ

מּמּנה ּכׁשּיטהר חרּופה4הּצרעת ׁשפחה על על. הּבא ּכיצד? ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
חרּופה אׁשם5ׁשפחה מביא - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין והּוא6, . ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָָ

ּבעּולה10ּוברצֹונּה9ּומזידה8גדֹולה7ׁשּתהיה ותהיה ,11 ְְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָ
ּביאה12ּכדרּכּה ּובגמר ׁשּתלקה13, ּכדי ּבּקרת14, ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

לֹוקה היא - אׁשמֹו את והביא קרּבן.15ּתהיה מביא והּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ
.מלקּות חּיבת ׁשהיא ׁשּבזמן למדּו, הּׁשמּועה -16ּומּפי ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָ

הּוא - הּמלקּות מן ּפטּורה ׁשהיא ּובזמן ּבקרּבן, חּיב ְְְְְִִִֶַַַַָָָָהּוא
הּקרּבן מן .17ּפטּור ְִַָָָ

אחד‚. ויֹום ׁשנים ּתׁשע חרּופה18ּבן ׁשפחה על -19ׁשּבא ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ
קרּבן מביא והּוא לֹוקה עד20היא מביא ׁשאינֹו לי, ויראה . ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּדעת ּבן ויהיה .21ׁשּיגּדיל ְְְִִֶֶֶַַַ
הּׁשפחה„. היא מה אסּורֹות ּביאֹות ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָּכבר

חּיבין וׁשאינן ּבּתֹורה, האמּורה ׁשּיבעֹול22החרּופה עד ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ויגמר לפיכ23ּכדרּכּה ׁשנים24. לֹו אמרּו אם ּבעלּת25, : ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָָֹ

מביא ואינֹו נאמן, - ּבעלּתי לא אֹומר: והּוא חרּופה, ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹׁשפחה
ּביאתֹו ּגמר אם יֹודע הּוא ׁשהרי ּפיהן; על לא26קרּבן אֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

גמרּתי לא ּכלֹומר - ּבעלּתי לא ׁשאמר וזה .27גמר, ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הּׁשפחה‰. על אׁשם28הּבא אּלא חּיב אינֹו - הרּבה ּביאֹות ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּבא29אחד אֹו ּבזדֹון, הרּבה ּביאֹות הּׁשפחה על הּבא ּכיצד? . ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

לֹו, ונֹודע ּבׁשגגה עליה ּובא וחזר לֹו ונֹודע ּבׁשגגה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָָעליה
העלמֹות ּבמאה ּפעמים מאה אחד30אפּלּו אׁשם מקריב -31 ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

ּבּמה הּׁשגגֹות. ועל ׁשּבּה הּזדֹונֹות על הּכל, על לֹו ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָֹּומתּכּפר
הרּבה, ׁשפחֹות על הּבא אבל אחת; ּבׁשפחה אמּורים? ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָּדברים

אחת ּבהעלם וׁשפחה32אפּלּו ׁשפחה ּכל על אׁשם חּיב -33. ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ
.Âׁשפחה אחר34ּבעל ּובעלּה וחזר אׁשמֹו, והפריׁש ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָ

ׁשההפרׁשה ואחת; אחת ּכל על חּיב - אׁשמֹו ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשהפריׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ספק.1) על בא שעיקרו תלוי אשם לעבד2)כמו ומקודשת חורין בת וחצייה שפחה שחצייה היא בתורה האמורה חרופה "שפחה
וכו'". במזיד.3)עברי בין בשוגג בין במת נזרו4)שנטמא ימי את לה' "והזיר יב) ו, (במדבר נאמר בנזיר והמצורע, הנזיר כלומר,

הכבש את הכהן ולקח וכו' תמימים כבשים שני יקח השמיני "וביום יֿיב) יד, (ויקרא נאמר ובמצורע וכו'". לאשם שנתו בן כבש והביא
לאשם". אותו והקריב והביא5)האחד וכו' לאיש נחרפת שפחה והיא זרע שכבת אשה את ישכב כי "ואיש כֿכא) יט, (שם שנאמר

אשם". איל מועד אהל פתח אל לה' אשמו ה'6)את לפני האשם באיל הכהן עליו "וכפר כב) (שם, שנאמר ממה בגמרא כן ולמדו
שיהיה). עניין באיזה זה בקרבן לו שנסלח לומר (רצונו כשוגג" מזיד "לעשות - חטא" אשר מחטאתו לו החרופה.7)ונסלח השפחה

עונשין.8) בת אינה קטנה אבל מלקות, וחייבת ענשים בת עריות9)שהיא "כל בתוספתא הוא וכן מלקות. חיוב בת אינה שוגגת אבל
יא.) (שם התוספות כתבו וכן חרופה" בשפחה כן שאין מה וכו' כעירה ישינה וכו' כרצון, אותה), אנס (כלומר אונס עושה שבתורה
פטורים. שניהם כן, לא שאם מזידה, - השפחה אבל האיש, על אלא זה אין כשוגג", המזיד את בה "שעשה במשנה שאמרו שמה

אנוסה.10) נחרפת11)ולא שפחה והיא (שם): שנאמר בלבד, בעולה שפחה על אלא חייב אינו לעולם יצחק רבי "אמר יא. שם
(שם). גופה נשתנה כלומר, לאיש, נבעלת היינו ידי12)לאיש". שעל מקום, אותו דרך כדרכה, הייתה לאיש, שנחרפה שהבעילה

"נחרפת - כדרכה שלא שנבעלה פי על אף כבעולה ודינה בעלה, ידי על שנבעלה פי על [ואף גופה ונשתנה בתוליה נשרו הבעילה
בעולה]. דין לה שיש אף אינה, גופה, נשתנה היינו כן,13)לאיש", לא שאם האבר, כל את שהכניס בעילתו, בה גמר בעלה כלומר,

גופה. נשתנה ולא בתוליה נקרעו לא מלקות.14)הרי מחוייבת היא שאז משום ומזידה גדולה שתהיה צריך כך בשביל כלומר,
ואומדים15) אותו בודקים וכן קריאה, מלשון ו"בקורת" התורה מן פסוקים עליו קוראים הלוקה שכל מלקות, של לשון היא "בקורת" כי

וחקירה. בקורת מלשון ו"בקורת" לקבל יכול מלקות כמה וגדולה.16)כוחותיו מזידה, או17)שהיא שוגגת או קטנה שהיא כגון
אלא זה, מפסוק נלמדו לא אלה כל - בלבד ביאה התחלת ידי על או כדרכה, שלא נבעלה או בעלה, ידי על נבעלה לא אבל אנוסה.

גופה. שנשתנה "נחרפת", ביאה.18)מהמלה ביאתו אין מזה בפחות ומזידה.19)אבל פרק20)גדולה (קדושים בספרא הוא כן
ואיש". לומר תלמוד אחד, ויום שנים תשע בן מוציא שאני יכול או לקטן, פרט "איש א) הלכה מהלכות21)ה א בפרק להלן ראה

מדעתם. אלא ידם על מקריבין אין קרבן מחוייבי שכל ה הלכה כפרה מלקות.22)מחוסרי - חרופה והשפחה קרבן, - הבועל
אין23) ביאתו, גמר ולא כדרכה שבעל או כדרכה, שלא בעל ואם זרע", שכבת אשה את ישכב כי "ואיש כ): יט, (ויקרא שנאמר משום

אלו. מביאות להתעבר ראוייה שאינה זרע, לשכבת נחשב ביאתו.24)זה שיגמור עד חייב שאינו עדים.25)מכיוון שני
ביאתו.26) גמר אם לראות יכולים אינם אומר27)והעדים והוא חלב שאכל אותו מעידים עדים שאם א הלכה ג פרק למעלה ראה

חכמים על חלק שלא יב:) (כריתות מודה מאיר רבי אף וכאן מאיר. דרבי וכחכמים מזיד אלא שוגג אכלתי לא כאומר נעשה אכל שלא
רשע. להיעשות רוצה אדם שאין למזיד, משוגג יט,29)חרופה.28)אלא (ויקרא שכתוב ממה שם בגמרא זאת "וכיפרונלמד כב)

לבועל, הוא זה וכל עליו". מכפר האשם איל זו, בבעילה שחטא חטא מכל "שעניינו חטא" אשר חטאתו על וגו' האשם באיל הכהן עליו
מזידה". הייתה אם לאווין, חייבי כשאר וביאה ביאה כל על מלקות "חייבת עצמה השפחה בשאר30)אבל גם הרי לו נודע לא שאם

א. הלכה ה פרק למעלה כמפורש אחת חטאת אלא חייב אינו וודאי31)איסורין שבאשם שסובר שלמי עב. בשבת שאמרו פי על אף
הנ"ל הסוגיא על רבינו סמך - י הלכה להלן כן רבינו פסק והרי חרופה. בשפחה מחלקות הידיעות - תחילה חטאו לו שייוודע צריך

חרופה. בשפחה מחלקות הידיעות שאין הרי אחת, אלא חייב אינו חרופה בשפחה העלמות שבחמש שם שאמרו שלא32)בכריתות,
לביאה. ביאה בין ידיעה שפחה",33)הייתה "והיא (שם) שנאמר מיוחד, קרבן ושפחה שפחה כל על לחייבו המחלקים הם שהגופים
ושפחה. שפחה כל על אחת.34)לחלק אלא חייב אינו ביניהן לו נודע אפילו ביאות כמה עליה שהבא חרופה שפחה כלומר,



צח             
  

ּבעל35מחּלקת אם וכן ּבעל. ּכ ואחר ׁשהקריב ּכמי ונמצא , ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבה ּבעילֹות עלחמׁש לֹו ונֹודע אחת, ּבׁשפחה אחת עלם ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ

מהן -36אחת הּׁשנּיה על נֹודע ּכ ואחר אׁשמֹו, והפריׁש ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָ
אחר אׁשם ּכּלן,37מפריׁש היּו אחת ׁשּבהעלם ּפי על אף . ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

אחר ּכבֹועל נמצא ׁשהפריׁש, אחר אּלא לֹו נֹודע ולא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהֹואיל
הּוא אחד ּבּׁשפחה והּמזיד הּׁשֹוגג ׁשּדין .38ׁשהפריׁש. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

.Êהּגזל ּפרּוטה39על מּׁשוה ּבידֹו ׁשּיׁש מי ּכל ּכיצד? ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשּגזלֹו40ומעלה ּבין יּׂשראל, ׁשּגנבֹו41מּממֹון ּבין42ּבין , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

מּׁשאר אֹו ׁשּתפּות מּׁשּום אֹו הלוהּו, אֹו אצלֹו ְְְְִִִִִֶֶָָָֻׁשהפקידֹו
ּבֹו43ּדרכים וכפר ּבׁשגגה44, ּבין ּבזדֹון ּבין לּׁשקר, 45ונׁשּבע ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּגזלֹות. אׁשם הּנקרא וזהּו חטאֹו. על אׁשם מביא זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשּיׁשיב עד זה ּבאׁשם לֹו מתּכּפר ׁשאין ּבּתֹורה, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומפרׁש

לבעליו ׁשּבידֹו החמׁש46הּממֹון אבל מעּכב47; אינֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
חּיב48הּכּפרה יהיה אימתי ׁשבּועֹות, ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר . ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

זה אׁשם עליה ׁשּמקריב זֹו ּפטּור49ּבׁשבּועה יהיה ואימתי , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
חּיּוב ּכמנין רּבֹות אׁשמֹות יתחּיב דר זֹו אי ועל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמּמּנה;
אחד אׁשם אּלא חּיב יהיה לא דר זֹו אי ועל .50הּׁשבּועֹות, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

.Áהּמעילה ּפרּוטה51על מּׁשוה הּנהנה ּכל מן52ּכיצד? ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבׁשגגה ויקריב53ההקּדׁש חמׁש ויֹוסיף ּׁשּנהנה מה מחזיר - ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
לֹו ויתּכּפר ׁשהּקרּבן54אׁשם מעילה, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

מעּכב החמׁש ואין הּכּפרה, מעּכבין .55והּקרן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
.Ëּתמחּויין ּבחמּׁשה ּבֹו ׁשּמֹועלין מּדבר ּבהעלם56האֹוכל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

אכילה ּבכל יׁש אם אחד, מּזבח ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאחת,
ואחד אחד ּכל על אׁשם חּיב - ּפרּוטה ׁשוה ;57ואכילה ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
הרּבה ּכמינין הן והרי ּבמעילה, מחּלקין אף58ׁשהּתמחּויין , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ

הּכרתֹות ּבחּיּוב מחלקים ׁשאין ּפי יׁש59על יתרה חמרא . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻ
ּכּנהנה המהּנה ּבּה עּׂשה ׁשהרי לזמן60ּבמעילה: ּומצטרפת , ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשליחּותֹו61מרּבה ׁשעּׂשה וׁשליח המׁשּלח62, חּיב מה63- ; ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
האּסּורין. ּבׁשאר אּלּו ּדברים ְְִִִִֵֵֶָָָּׁשאין

.Èואחר ּתחּלה חטאֹו לֹו ׁשּיּודע צרי וּדאי אׁשם המחּיב ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֻּכל
יקריב ונֹודע64ּכ לֹו ׁשּיּודע קדם הקריבֹו אם אבל אׁשמֹו; ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹ

לֹו עֹולה אינֹו - ׁשהקריב אחר עליו65לֹו ׁשחּיבין חטא וכל . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מׁשּוח ּכהן ואחד הּמל אחד - וּדאי עם66אׁשם ׁשאר אֹו ְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּבֹו ׁשוין .67הארץ ִֶָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הוא35) כן אם מחלקת, שהפרשה הוא מודה בתחילה, בידיעה צורך אין וודאי שבאשם שסובר למי אפילו שם בשבת אמרו כן
מחלקות. שההפרשות - בשפחה מחלקות אינן שידיעות לדידן, עבירה36)הדין שלאחר ידיעה חלב אכילת שלעניין פי על שאף

גם עימה יש כן אם אלא עבירה, לאחר מחלקת שאינה בוודאי באמצע, מחלקת הידיעה שאין חרופה, בשפחה כאן - מחלקת
לו37)הפרשה. ונודע בעל אם כלומר, קאמינא", לא הפרשה דלאחר "מעשה אלא: אמרו לא שם) (שבת שבגמרא פי על [אף

שאמרו ממה רבינו זאת למד - מחלקת היא אם המעשים שלאחר הפרשה דין הזכירו לא אבל בעל, שוב כך ואחר קרבן, והפריש
אלא חייב דאינו נמי הכי שאבעול, עד לי המתינו ואמר קרבן והפריש ובעל וחזר בעל מעתה אלא המנונא רב לה "מתקיף שם:
ואחד להפרשה שקדמו הבעילות שתי על שניים אשמות: שלושה כאן שחייב נראה ומזה ובעל" וחזר "בעל הזכירו הרי - אחת"?

מחלקת]. המעשים שלאחר שהפרשה מפורש הרי - הפרשה שלאחר בעילה עד38)על מחלקות בלבדן הידיעות אין ולפיכך
הפרשה. גם איתן אשם.39)שתהיה קרבן זה על משווה40)שיש פחות על ונשבע והכופר ממון, אינו מפרוטה פחות אבל

הפקדון. משבועת פטור יד.41)פרוטה בחוזק ובפרהסיא בגלוי אדם ממון ידו42)שלקח שפשט כגון בסתר אדם ממון שלקח
יודעים. הבעלים ואין חבירו כיס שכרו.43)לתוך לו נתן ולא מלאכה לו עשה או בה, וכיחש אבידה מצא או עושק, כגון

הממון.44) לו שיחזיר העדות.45)כשתבעו משבועת תחטא", - "תחטא שווה בגזירה שם בגמרא זה (שם46)ולמדו שנאמר
הגזילה השבת אחר שרק הרי וגו'". יביא אשמו ואת וגו' אותו ושלם וגו' גזל אשר הגזלה את והשיב ואשם יחטא כי "והיה כגֿכה)
שנאמר ממה כן למדו קיא. שם ובגמרא יצא". לא גזילו הביא שלא עד אשמו "הביא במשנה: קי. קמא ובבבא באשם. מתכפר
מתכפר שאינו להורות, עתיד, בלשון יכפר" "אשר נאמר הרי עליו", בו יכפר אשר הכיפורים איל "מלבד ח): ה, (במדבר הגר בגזל

לכהן. הגזילה את שישיב אחרי כך, אחר שכתוב47)אלא מהקרן מארבעה אחד שהוא הקרן, על חומש להוסיף מחוייב שהוא
עליו". יוסף וחמישיתיו בראשו אותו "ושלם כד) שם, החומש48)(ויקרא את נתן ולא הקרן את "נתן במשנה: שם קמא בבא

החומשאי מעכב לא מעל אם הקדש מה ההקדש) מן הנהנה (=מן מהקדש הדיוט קיא. שם בגמרא כן ולמדו מעכב", החומש ן
הכפרה. את מעכב החומש אין הדיוט אף הכפרה, פטור.49)את ואימתי זו שבועה על גזלות אשם קרבן מתחייב אימתי כלומר,

שבועות.50) וכמה כמה אשם.51)על קרבן זה על שיש א הלכה למעלה "הנהנה52)ראה נה. מציעא ובבא יח. מעילה משנה
מעל". ההקדש מן פרוטה בלבד.53)בשווה קרן ומשלם לוקה במזיד מעל54)אבל תמעול כי "נפש טוֿטז) (שם, שנאמר

וגו'". עליו יוסף חמישיתו ואת ישלם הקדש מן חטא אשר ואת לה' אשמו את והביא ה' מקדשי בשגגה שנאמר55)וחטאה
מעכב. החומש ואין מעכבין ואשם איל - האשם" באיל עליו "יכפר בחמשה56)(שם) כלומר, נפרדות, קערות בחמש שמתבשלים

תבשילים. על57)מיני חייב שהוא אחת בהעלם תמחויין בה' אחד מזבח באוכל שמעתי יהושע רבי "אמר טו: בכריתות משנה
מעילה". משום ואחת אחת בנפרד.58)כל ואיסור איסור כל על שחייב איסורים מיני כמה אכל כאילו למעלה59)כלומר, ראה

מחלקים. תמחויין אין האיסורים שבשאר שם ו -60)פרק ממנו שייהנה או שיאכלנו הקדש דבר לשני נותן אחד אם כלומר,
שם). (רש"י שקיבל זה ולא הנותן, שנים,61)חייב שלוש אחר אפילו רב, זמן ולאחר בו שמועלין מדבר זית חצי אכל שאם

מעל". "תמעול טו) (שם, שנאמר ממה יח:) (שם זאת ולמדו מעילה, אשם לחייבו הזיתים חצאי שני מצטרפין - שני זית חצי אכל
כזה. צירוף גם מרבה מעל" "תמעול הכפולה ונתן.62)הלשון לאורחים זה בשר תן לו "השליח63)שאמר כ. מעילה משנה

חייב. והשליח עבירה" לדבר שליח "אין בהם: שאמרו האיסורים, בכל כן שאין מה מעל", הבית בעל שליחותו שעשה
כי64) ולהודות ולדעת בתשובה לשוב בעצמו כשיכיר ואשם" יחטא כי "והיה כגֿכה) (שם, שכתוב כך, משמע הפסוק פשטות

וכו'". יביא אשמו ואת וכו' הגזלה את והשיב ואשם אחר.65)"חטא אשם להביא ראשון,66)וצריך בית בימי גדול כהן
המשחה. בשמן כן67)שנמשח וכמו בו. חייב אינו המשוח שהכהן שווים, שאינם תלוי, באשם כן שאין מה אשם. שחייבים

             
  

.‡Èאם לֹו נסּתּפק אם וּדאי, אׁשם עליו ׁשחּיבין חטא ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכל
מּכלּום ּפטּור - עּׂשאהּו לא אֹו ידֹו68עּׂשאהּו על הּבא ,לפיכ . ְְֲֲִִַַָָָָָָָָֹ

ּכלּום חּיב אינֹו - מעילה מעילה.69ספק ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
.Èאכל הקּדׁש, ׁשל וחתיכה חּלין ׁשל חתיכה לפניו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהיתה

ּפטּור - היא זֹו אי ידּוע ואין מהן את70אחת ואכל חזר ; ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
מעילתֹו על אׁשם מביא - הּׁשנּיה71הּׁשנּיה את אחר אכל ; ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ּפטּורין ׁשניהן -72. ְְִֵֶ
.‚Èחלב ׁשל מהן73חתיכה אחת אכל הקּדׁש, ׁשל 74וחתיכה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הּׁשנּיה את אכל חלב; מּׁשּום ּתלּוי אׁשם מביא מביא75- - ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
החלב על ההקּדׁש76חּטאת על מעילה ׁשל וּדאי ;77ואׁשם ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
את ואכל אחר ּתלּויּבא אׁשם מביא הּׁשני אף - .78הּׁשנּיה ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
חלב ׁשל מהן79חתיכה אחת אכל הקּדׁש, חלב ׁשל וחתיכה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
חּטאת מביא על80- לֹו ׁשּנֹודע אחר הּׁשנּיה את אכל ; ְִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

חּטאֹות81הראׁשֹונה ׁשּתי מביא על82- וּדאי ואׁשם ְְִִֵֵַַַַָָָָָ
וזה83מעילתֹו חּטאת מביא זה - הּׁשנּיה את ואכל אחר ּבא ; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

חּטאת מאכלֹות85ּבלבד84מביא ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר . ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָ
חלב אּסּור על הקּדׁש אּסּור נֹוסף טעם מאיזה .86אסּורֹות ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

האּסּורין. ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל ְְִִֵֵֵַָֹוכן

 
הן:‡. ואּלּו ויֹורד, עֹולה קרּבן ׁשּיקריבּו מצותן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּׁשה

ּבין העדּות ׁשבּועת והּנׁשּבע ג. והּיֹולדת. ב. הּמצרע. ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹא.
ּבׁשגגה. לּׁשקר ּבּטּוי ׁשבּועת והּנׁשּבע ד. ּבׁשגגה. ּבין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבזדֹון
לּמקּדׁש ׁשּנכנס והּטמא ו. ּבׁשגגה. קדׁש ׁשאכל והּטמא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹה.

ְִָָּבׁשגגה.
.ּבן ּכבּׂש מביאה - עׁשירה היתה אם הּיֹולדת: ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָקרּבן

מּׂשגת ידּה אין ואם לחּטאת; ּתֹור אֹו יֹונה ּובן לעֹולה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשנתֹו
יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי ּומביאה יֹורד קרּבנּה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵָָָָָ
לּׂשה מּׂשגת ידּה היתה אפּלּו חּטאת. ואחד עֹולה ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאחד

עני. קרּבן מביאה - לנסכיו מּׂשגת ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָואינּה
ׁשני‚. מהן ּבהמֹות. ׁשלׁש מביא - ּכׁשּיטהר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּמצרע

אין אם לחּטאת. וכבּׂשה אׁשם, ואחד עֹולה אחד ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָּכבּׂשים,
עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מביא - מּׂשגת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָידֹו

לאׁשם. וכבּׂש חּטאת, ְְְֶֶֶַָָָָואחד

ׁשגגת„. ועל ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשגגת ועל העדּות ׁשבּועת ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָעל
ּׂשעירה, אֹו ּכּׂשּבה מביא קדׁשיו וטמאת מקּדׁש ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֻֻטמאת
ׁשּתי מביא - מּׂשגת ידֹו אין ואם הּקבּועֹות. החּטאֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכׁשאר
אין ואם חּטאת. ואחד עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּתֹורים
והיא סלת. האיפה עּׂשירית מביא - לעֹוף מּׂשגת ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹידֹו
ּבהלכֹות מעּׂשיה נתּפרׁשּו ׁשּכבר חֹוטא, מנחת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָהּקרּויה

הּקרּבנֹות. ְֲֵַַָָמעּׂשה
ׁשחּיב‰. זה ּומפרׁש ּבּתֹורה מפרׁשין האּלּו הּקרּבנֹות ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹּכל

קדׁש. אכל אֹו ּבׁשגגה לּמקּדׁש ׁשּנכנס מּטמא חּוץ ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלהביאן,

וגֹומר. אלה קֹול וׁשמעה תחטא ּכי ונפׁש ׁשם: ּכתּוב ְְְְֱִֵֶֶֶֶָָָָָָָָׁשּכ
תּׁשבע ּכי נפׁש אֹו וגֹומר. טמא ּדבר ּבכל ּתּגע אׁשר נפׁש ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאֹו
וגֹומר. מאּלה לאחת יאׁשם כי והיה וגֹומר. בּׂשפתים ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָלבּטא
- לּטמא קרּבן ּכאן ׁשחּיב ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּפי
על אף ידע. לא והּוא קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹּכׁשּנטמא
ּבפרּוׁש ׁשהרי ּכמפרׁש, הּוא הרי - הּקּבלה מּפי ׁשהּדבר ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּפי
לּמקּדׁש. ׁשּנכנס ּולּטמא קדׁש ׁשאכל לּטמא ּכרת ּתֹורה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹחּיבה
הּׁשלמים מּזבח ּבּׂשר ּתאכל אׁשר והּנפׁש נאמר: ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבאֹוכל
נאמר: לּמקּדׁש ּובּנכנס ונכרתה. עליו וטמאתֹו לה' ְְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֻאׁשר
טּמא. ה' מקּדׁש את ּכי הּקהל מּתֹו ההיא הּנפׁש ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָונכרתה
ּפרׁש וקדׁשיו, מקּדׁש טמאת על ּכרת ּתֹורה ׁשחּיבה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻוכיון

ׁשגגתן. על ׁשּמביאין ְְְִִִֶַַָָָָהּקרּבן
.Âאם ידיה. על מביא ּבעלּה - חּיבת ׁשהאּׁשה קרּבנֹות ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכל

ידיה על מביא - עׁשיר היה ואם עני, קרּבן מביא - עני ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָהיה
ידי ועל ּבּתֹו ידי ועל ּבנֹו ידי על אדם ּומביא עׁשיר. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָקרּבן

ּבּזבחים. ּומאכילן עני קרּבן וׁשפחתֹו ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָעבּדֹו
.Êאֹו העדּות ׁשבּועת על קרּבנן מביאין מׁשיח וכהן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּמל

ּכׁשאר וקדׁשיו מקּדׁש טמאת על אֹו ּבּטּוי ׁשבּועת ְְְְְִִִַַַַָָָָָֻעל
הדיֹוט מּקרּבן מל קרּבן הּכתּוב חּלק ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהדיֹוטֹות;
חּטאת ׁשגגתן על ׁשחּיבים ּבּמצוֹות אּלא מׁשיח ּכהן ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּומּקרּבן
ׁשוים. ּכּלן ויֹורד עֹולה ּבקרּבן אבל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֻקבּועה,
ׁשבּועת על חּיב יהיה אימתי ׁשבּועֹות, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָּכבר
עליהן; ּפטּור יהיה ואימתי ּבּטּוי, ׁשגגת ׁשבּועת ועל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהעדּות
הּׁשבּועֹות, ּכמנין הרּבה קרּבנֹות חּיב יהיה דר זה אי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָועל
ּובהלכֹות אחד. קרּבן אּלא חּיב יהיה לא דר זה אי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹועל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

או עזים שעירת מביאין הארץ עם ושאר בקר, בן פר - המשוח והכהן עזים שעיר מביא שהמלך הם, חלוקים חטאת קרבן לעניין
הצאן. מן עקיבא68)נקבה ורבי חכמים בו נחלקו זה ודבר חטאת. ושגגתו כרת שזדונו דבר על אלא תלוי, אשם חייב שאינו

כחכמים. רבינו ופסק כב. כריתות וחכמים69)במשנה עקיבא רבי של המחלוקת שבה משום מעילה ספק מיוחד באופן הזכיר
במשנה.70)הנ"ל. כב שם עקיבא, רבי על החולקים חכמים וכדברי לא, או בהקדש מעל אם ספק וודאי71)שהוא שהרי
לא.72)מעל. או מעל אם בספק הוא מהם אחד כל תלוי.75)בשוגג.74)חולין.73)כי אשם שהביא אחר אפילו בשוגג
חטאת.76) חייב בשוגג חלב והאוכל חלב, וודאי אכל שהרי הקדש.77)שם. של הוא מהן אחת הוא78)שהרי זה גם כי שם.

קבוע. איסור זהו כי ז הלכה למעלה וראה תלוי. אשם שחייב לא או חלב אכל הן80)חולין.79)ספק החתיכות שתי שהרי
על מחייבים שאין כחכמים שפוסק משום הקדש ספק על תלוי אשם חייב ואינו בשגגה. חלב אכילת איסור על חטאת וחייב חלב,

מעילה. אחת.81)ספק אלא חייב אינו אחד, בהעלם אבל מחלקות. חתיכת82)שהידיעות על אחת חלב, של אכילות שתי על
הקדש. של חלב חתיכת על ואחת החולין איסור83)חלב על גם עבר חלב מאיסור וחוץ הקדש, של חלב חתיכת אכל שהרי

בהקדש. וודאי.84)מעילה חלב אכל מהם אחד כל שהרי במשנה, מעילה.85)שם ספק על תלוי אשם חייבים שאף86)ואינם
אלא אסור היה לא הזה שהחלב מוסיף, איסור שהוא מפני חלב, איסור על הקדש איסור חל - איסור" על חל איסור ש"אין פי על
וגם חלב משום גם לחייבו אכילה איסור גם עליו נוסף הנאה, איסור בו שנוסף ומתוך בהנאה, גם נאסר וכשהקדישו באכילה,

איסור". על חל "איסור אמרו מוסיף ובאיסור הקדש, משום



צט              
  

.‡Èאם לֹו נסּתּפק אם וּדאי, אׁשם עליו ׁשחּיבין חטא ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכל
מּכלּום ּפטּור - עּׂשאהּו לא אֹו ידֹו68עּׂשאהּו על הּבא ,לפיכ . ְְֲֲִִַַָָָָָָָָֹ

ּכלּום חּיב אינֹו - מעילה מעילה.69ספק ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
.Èאכל הקּדׁש, ׁשל וחתיכה חּלין ׁשל חתיכה לפניו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהיתה

ּפטּור - היא זֹו אי ידּוע ואין מהן את70אחת ואכל חזר ; ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
מעילתֹו על אׁשם מביא - הּׁשנּיה71הּׁשנּיה את אחר אכל ; ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ּפטּורין ׁשניהן -72. ְְִֵֶ
.‚Èחלב ׁשל מהן73חתיכה אחת אכל הקּדׁש, ׁשל 74וחתיכה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הּׁשנּיה את אכל חלב; מּׁשּום ּתלּוי אׁשם מביא מביא75- - ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
החלב על ההקּדׁש76חּטאת על מעילה ׁשל וּדאי ;77ואׁשם ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
את ואכל אחר ּתלּויּבא אׁשם מביא הּׁשני אף - .78הּׁשנּיה ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
חלב ׁשל מהן79חתיכה אחת אכל הקּדׁש, חלב ׁשל וחתיכה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
חּטאת מביא על80- לֹו ׁשּנֹודע אחר הּׁשנּיה את אכל ; ְִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

חּטאֹות81הראׁשֹונה ׁשּתי מביא על82- וּדאי ואׁשם ְְִִֵֵַַַַָָָָָ
וזה83מעילתֹו חּטאת מביא זה - הּׁשנּיה את ואכל אחר ּבא ; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

חּטאת מאכלֹות85ּבלבד84מביא ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר . ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָ
חלב אּסּור על הקּדׁש אּסּור נֹוסף טעם מאיזה .86אסּורֹות ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

האּסּורין. ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל ְְִִֵֵֵַָֹוכן

 
הן:‡. ואּלּו ויֹורד, עֹולה קרּבן ׁשּיקריבּו מצותן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּׁשה

ּבין העדּות ׁשבּועת והּנׁשּבע ג. והּיֹולדת. ב. הּמצרע. ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹא.
ּבׁשגגה. לּׁשקר ּבּטּוי ׁשבּועת והּנׁשּבע ד. ּבׁשגגה. ּבין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבזדֹון
לּמקּדׁש ׁשּנכנס והּטמא ו. ּבׁשגגה. קדׁש ׁשאכל והּטמא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹה.

ְִָָּבׁשגגה.
.ּבן ּכבּׂש מביאה - עׁשירה היתה אם הּיֹולדת: ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָקרּבן

מּׂשגת ידּה אין ואם לחּטאת; ּתֹור אֹו יֹונה ּובן לעֹולה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשנתֹו
יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי ּומביאה יֹורד קרּבנּה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵָָָָָ
לּׂשה מּׂשגת ידּה היתה אפּלּו חּטאת. ואחד עֹולה ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאחד

עני. קרּבן מביאה - לנסכיו מּׂשגת ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָואינּה
ׁשני‚. מהן ּבהמֹות. ׁשלׁש מביא - ּכׁשּיטהר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּמצרע

אין אם לחּטאת. וכבּׂשה אׁשם, ואחד עֹולה אחד ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָּכבּׂשים,
עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מביא - מּׂשגת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָידֹו

לאׁשם. וכבּׂש חּטאת, ְְְֶֶֶַָָָָואחד

ׁשגגת„. ועל ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשגגת ועל העדּות ׁשבּועת ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָעל
ּׂשעירה, אֹו ּכּׂשּבה מביא קדׁשיו וטמאת מקּדׁש ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֻֻטמאת
ׁשּתי מביא - מּׂשגת ידֹו אין ואם הּקבּועֹות. החּטאֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכׁשאר
אין ואם חּטאת. ואחד עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּתֹורים
והיא סלת. האיפה עּׂשירית מביא - לעֹוף מּׂשגת ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹידֹו
ּבהלכֹות מעּׂשיה נתּפרׁשּו ׁשּכבר חֹוטא, מנחת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָהּקרּויה

הּקרּבנֹות. ְֲֵַַָָמעּׂשה
ׁשחּיב‰. זה ּומפרׁש ּבּתֹורה מפרׁשין האּלּו הּקרּבנֹות ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹּכל

קדׁש. אכל אֹו ּבׁשגגה לּמקּדׁש ׁשּנכנס מּטמא חּוץ ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלהביאן,

וגֹומר. אלה קֹול וׁשמעה תחטא ּכי ונפׁש ׁשם: ּכתּוב ְְְְֱִֵֶֶֶֶָָָָָָָָׁשּכ
תּׁשבע ּכי נפׁש אֹו וגֹומר. טמא ּדבר ּבכל ּתּגע אׁשר נפׁש ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאֹו
וגֹומר. מאּלה לאחת יאׁשם כי והיה וגֹומר. בּׂשפתים ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָלבּטא
- לּטמא קרּבן ּכאן ׁשחּיב ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּפי
על אף ידע. לא והּוא קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹּכׁשּנטמא
ּבפרּוׁש ׁשהרי ּכמפרׁש, הּוא הרי - הּקּבלה מּפי ׁשהּדבר ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּפי
לּמקּדׁש. ׁשּנכנס ּולּטמא קדׁש ׁשאכל לּטמא ּכרת ּתֹורה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹחּיבה
הּׁשלמים מּזבח ּבּׂשר ּתאכל אׁשר והּנפׁש נאמר: ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבאֹוכל
נאמר: לּמקּדׁש ּובּנכנס ונכרתה. עליו וטמאתֹו לה' ְְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֻאׁשר
טּמא. ה' מקּדׁש את ּכי הּקהל מּתֹו ההיא הּנפׁש ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָונכרתה
ּפרׁש וקדׁשיו, מקּדׁש טמאת על ּכרת ּתֹורה ׁשחּיבה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻוכיון

ׁשגגתן. על ׁשּמביאין ְְְִִִֶַַָָָָהּקרּבן
.Âאם ידיה. על מביא ּבעלּה - חּיבת ׁשהאּׁשה קרּבנֹות ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכל

ידיה על מביא - עׁשיר היה ואם עני, קרּבן מביא - עני ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָהיה
ידי ועל ּבּתֹו ידי ועל ּבנֹו ידי על אדם ּומביא עׁשיר. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָקרּבן

ּבּזבחים. ּומאכילן עני קרּבן וׁשפחתֹו ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָעבּדֹו
.Êאֹו העדּות ׁשבּועת על קרּבנן מביאין מׁשיח וכהן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּמל

ּכׁשאר וקדׁשיו מקּדׁש טמאת על אֹו ּבּטּוי ׁשבּועת ְְְְְִִִַַַַָָָָָֻעל
הדיֹוט מּקרּבן מל קרּבן הּכתּוב חּלק ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהדיֹוטֹות;
חּטאת ׁשגגתן על ׁשחּיבים ּבּמצוֹות אּלא מׁשיח ּכהן ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּומּקרּבן
ׁשוים. ּכּלן ויֹורד עֹולה ּבקרּבן אבל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֻקבּועה,
ׁשבּועת על חּיב יהיה אימתי ׁשבּועֹות, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָּכבר
עליהן; ּפטּור יהיה ואימתי ּבּטּוי, ׁשגגת ׁשבּועת ועל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהעדּות
הּׁשבּועֹות, ּכמנין הרּבה קרּבנֹות חּיב יהיה דר זה אי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָועל
ּובהלכֹות אחד. קרּבן אּלא חּיב יהיה לא דר זה אי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹועל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

או עזים שעירת מביאין הארץ עם ושאר בקר, בן פר - המשוח והכהן עזים שעיר מביא שהמלך הם, חלוקים חטאת קרבן לעניין
הצאן. מן עקיבא68)נקבה ורבי חכמים בו נחלקו זה ודבר חטאת. ושגגתו כרת שזדונו דבר על אלא תלוי, אשם חייב שאינו

כחכמים. רבינו ופסק כב. כריתות וחכמים69)במשנה עקיבא רבי של המחלוקת שבה משום מעילה ספק מיוחד באופן הזכיר
במשנה.70)הנ"ל. כב שם עקיבא, רבי על החולקים חכמים וכדברי לא, או בהקדש מעל אם ספק וודאי71)שהוא שהרי
לא.72)מעל. או מעל אם בספק הוא מהם אחד כל תלוי.75)בשוגג.74)חולין.73)כי אשם שהביא אחר אפילו בשוגג
חטאת.76) חייב בשוגג חלב והאוכל חלב, וודאי אכל שהרי הקדש.77)שם. של הוא מהן אחת הוא78)שהרי זה גם כי שם.

קבוע. איסור זהו כי ז הלכה למעלה וראה תלוי. אשם שחייב לא או חלב אכל הן80)חולין.79)ספק החתיכות שתי שהרי
על מחייבים שאין כחכמים שפוסק משום הקדש ספק על תלוי אשם חייב ואינו בשגגה. חלב אכילת איסור על חטאת וחייב חלב,

מעילה. אחת.81)ספק אלא חייב אינו אחד, בהעלם אבל מחלקות. חתיכת82)שהידיעות על אחת חלב, של אכילות שתי על
הקדש. של חלב חתיכת על ואחת החולין איסור83)חלב על גם עבר חלב מאיסור וחוץ הקדש, של חלב חתיכת אכל שהרי

בהקדש. וודאי.84)מעילה חלב אכל מהם אחד כל שהרי במשנה, מעילה.85)שם ספק על תלוי אשם חייבים שאף86)ואינם
אלא אסור היה לא הזה שהחלב מוסיף, איסור שהוא מפני חלב, איסור על הקדש איסור חל - איסור" על חל איסור ש"אין פי על
וגם חלב משום גם לחייבו אכילה איסור גם עליו נוסף הנאה, איסור בו שנוסף ומתוך בהנאה, גם נאסר וכשהקדישו באכילה,

איסור". על חל "איסור אמרו מוסיף ובאיסור הקדש, משום



ק             
  

והּמצרע הּיֹולדת ּתתחּיב דר ּבאיזה אבאר, ּכּפרה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻמחּסרי
אחד. קרּבן מהן אחד ּכל יתחּיב דר זה ּובאי הרּבה, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָקרּבנֹות

.Á- אנּוס היה אם ּכׁשגגה, הּזדֹון על קרּבן הּמביא ְְִִִֵַַַָָָָָָָָָּכל
חּיב ׁשאינֹו עברֹות ׁשאר לֹומר צרי ואין הּקרּבן. מן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּפטּור

ּפטּור. - אנּוס היה ׁשאם ׁשגגתן, על אּלא ְִִֶֶַַָָָָָָָָחּטאת
.Ëהרי - להן וצרי חּטאתֹו ׁשל לכבּׂשה מעֹות ׁשהפריׁש ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָמי

ויהנה הּׂשעירה על הּמעֹות אֹותם ויחּלל ּׂשעירה מביא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָזה
ּבהן. יהנה - ּכּׂשּבה ולקח לּׁשעירה הפריׁש אם וכן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהן.

.Èאֹו ּתֹורים ׁשּתי יּקח - והעני לּבהמה מעֹות ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָהפריׁש
ּבהם. ויהנה הּמעֹות אֹותם עליהן ויחּלל יֹונה ּבני ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשני
יביא - והעני לּתֹורים אֹו יֹונה לבני מעֹות ְְְֱִִִִִִֵֶַָָָהפריׁש
ּבהן. ויהנה הּמעֹות אֹותם עליהן ויחּלל האיפה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעּׂשירית
האיפה לעּׂשירית מעֹות והפריׁש עני היה אם ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָוכן
לעֹוף הפריׁש עֹוף. ויביא עליהן יֹוסיף - ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶָוהעׁשיר
אפּלּו ּׂשעירה. אֹו ּכּׂשּבה ויביא עליהן יֹוסיף - ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶָָָוהעׁשיר
מֹוריׁשֹו ׁשּימּות עד עני זה הרי - גֹוסס מֹוריׁשֹו ֲִִִֵֵֶֶַָָָָהיה

ְִֶָויירׁשּנּו.
.‡È[והעני] מּום ּבּה ונפל ּׂשעירה אֹו ּכּׂשּבה ׁשהפריׁש ְְְְְֱִִִִִִֶֶַָָָָָעׁשיר

ונפסל עֹוף הפריׁש אם אבל עֹוף. ּבדמיה יביא רצה, אם -ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָ
ּפדיֹון. לעֹוף ׁשאין האיפה, עּׂשירית ּבדמיו יביא לא -ְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹ

.Èבּכלי קדׁשה ׁשּלא עד והעׁשיר: האיפה עּׂשירית ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹהפריׁש
בּכלי ּומּׁשּקדׁשה ותאכל; ותּפדה הּמנחֹות, ּככל היא הרי -ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

הּׂשרפה. לבית ותצא צּורתּה ּתעּבר -ְְְְֵֵֵֵַַָָָֻ
.‚Èאֹו ּכּׂשּבה ּבדמיה ולּקח למכרּה קן ׁשהפריׁש ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָעׁשיר

ּדמים קדּׁשת ׁשהיא ּפי על אף זֹו, קן יביא - והעני ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻּׂשעירה
אינֹו מעּקרֹו ׁשּדחּוי מּפני נדחית? לא ולּמה נדחית. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹׁשהיא
עׁשיר קרּבן ׁשהקריב עני עּתה. לֹו זֹו קן נראה והרי ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָדחּוי,

יצא. לא - עני קרּבן ׁשהקריב ועׁשיר יצא, -ְְְִִִִֶַָָָָָָָֹ

  
ּכן‡. ּׁשאין מה וקדׁשיו מקּדׁש טמאת ּבׁשגגת יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻׁשּנּוי

ּבּסֹוף לֹו ונֹודע ׁשּׁשגג ּכיון הּכרתֹות, ׁשּכל ּכרתֹות. ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבׁשאר
זה הרי - ּבּתחּלה ידיעה לֹו היתה ׁשּלא ּפי על אף ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשחטא,
קרּבן מביא אינֹו - וקדׁשיו מקּדׁש ּבטמאת אבל חּטאת; ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָֻחּיב
אֹו לּקדׁש וידיעה לּטמאה ידיעה לֹו ׁשּתהיה עד ויֹורד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻעֹולה
לּמקּדׁש אֹו לּקדׁש וידיעה לּטמאה וידיעה ּבּתחּלה, ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹֻלּמקּדׁש
אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס נטמא ּכיצד? ּבינתים. והעלם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּבּסֹוף,
ׁשאכל ּבׁשעה טמא וׁשהיה ׁשּנטמא לֹו נֹודע ּכ ואחר ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹקדׁש,
ׁשּנכנס זה היה מקּדׁש אֹו ׁשאכלֹו זה היה וׁשּקדׁש ׁשּנכנס, ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאֹו
קדׁש] [וׁשּזה ׁשּנטמא ׁשּידע עד מּקרּבן, ּפטּור זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלֹו
נטמא ּכיצד? ׁשּיאכל. קדם אֹו ׁשּיּכנס קדם מקּדׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹוׁשּזה
נעלמה ּכ ואחר קדׁש, וׁשּזה מקּדׁש ׁשּזה וידע ׁשּנטמא ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוידע
קדׁש, אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס ׁשּנטמא וׁשכח הּטמאה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻמּמּנּו
ׁשּזה וׁשכח ׁשּׁשגג אֹו קדׁש; וׁשּזה מקּדׁש ׁשּזה יֹודע ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹוהּוא
ונכנס טמא, ׁשהּוא יֹודע והּוא קדׁש, ּבּׂשר ׁשּזה אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמקּדׁש
קדׁש ּבּׂשר ׁשּזה וׁשכח ׁשּנטמא ׁשכח אֹו ׁשּׁשגג אֹו אכל; ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו
דברים לֹו נֹודע ּכ ואחר אכל; אֹו ונכנס מקּדׁש, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָוׁשּזה

צד ּבכל ויֹורד עֹולה קרּבן מביא זה הרי - מּמּנּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּנתעּלמּו
וקדׁשיו מקּדׁש ׁשגגת ׁשּדין ּומּנין אּלּו. מחלֹוקֹות מּׁשׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוצד
מּמצֹות אחת ּבעּׂשתּה נאמר: ׁשגגֹות ּבׁשאר ׁשהרי הּוא? ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּכ
אׁשר חּטאתֹו אליו הֹודע אֹו ואׁשם, תעּׂשינה לא אׁשר ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹה'
ּבּתחּלה; ידע ׁשּלא ּפי על אף ּבּסֹוף, ׁשּידע ּכיון - ְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹחטא
ידע והּוא מּמּנּו ונעלם נאמר: וקדׁשיו מקּדׁש ְְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָֻּובטמאת
ׁשם ׁשהיתה מּכלל מּמּנּו, ונעלם ׁשּנאמר מאחר ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָואׁשם.
ׁשהּוא למדּת, הא [ואׁשם] ידע. והּוא ונאמר ּבּתחּלה, ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָָידיעה

ּבינתים. והעלם ּבּסֹוף וידיעה ּבּתחּלה ידיעה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָצרי
.וׁש קדׁש ׁשּזה [וידע ׁשּנטמא וידע אבלנטמא מקּדׁש] ּזה ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

נכנס ּכ ואחר ׁשּנטמא וׁשכח נטמא, אב זה ּבאי ידע ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹלא
ׁשאכל אחר אֹו ׁשּנכנס אחר לֹו ונֹודע קדׁש, אכל אֹו ְְְִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹלּמקּדׁש
ׁשּלא ּפי על אף קרּבן]; חּיב זה [הרי - נטמא אב זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבאי
- טמא ׁשהּוא וידע הֹואיל נטמא, אב זה ּבאי ּבּתחּלה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָידע
מּמּנּו נעלמּו אם אבל ּבּתחּלה. טמאה ידיעת ׁשם היתה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהרי
וידע הּׁשרץ, מן ּבכעדׁשה ׁשּנטמא ּכגֹון טמאה, ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֻהלכֹות
ּכלל ּבּׁשרץ ׁשּנגע וׁשכח ּבּׁשעּור, ידע ולא מטּמא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשהּׁשרץ
מן ּבכעדׁשה [ׁשּנגע] לֹו נֹודע ּכ ואחר אכל, אֹו ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָונכנס
ׁשּלא מי וכן ּפטּור. אֹו קרּבן חּיב אם ספק זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשרץ
וידע נטמא אם מקֹומֹו, הבין ולא מּימיו הּמקּדׁש ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָֹראה
ׁשהרי מקֹומֹו ׁשּזהּו ּבּתחּלה ידע ולא לּמקּדׁש, ונכנס ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנטמא
מקּדׁש ׁשּזה וידע הּטמאה זכר ּכ ואחר מעֹולם, ראהּו ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלא
עד אֹו ידיעה, ּבעֹולם מקּדׁש ׁשּיׁש ידיעה אם ספק זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
מּספק קרּבן החּיבים ׁשאּלּו לי, יראה ּתחּלה. מקֹומֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּידע
ּתאמר: ואם לעזרה. חּלין יכניסּו ׁשּמא קרּבן, מביאין אינן -ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻ
מּפני נאכלת? ואינּה הּספק על ּבאה העֹוף חּטאת ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוהלֹוא
עד ּבּקדׁשים לאכל ואסּור ּכּפּורים מחּסר אֹותּה ְְֱֳִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻׁשהּמביא
מביא אינֹו - ּכּפּורים מחּסר ׁשאינֹו מי אבל ּכּפרתֹו; ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּיביא

מּספק. ְִֵָָָקרּבן
וׁשּזה‚. ׁשּנטמא ּתחּלה ׁשּידע צרי - ּבעזרה ׁשּנטמא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָמי

זכּור הּוא והרי ׁשּנטמא כן אחרי מּמּנּו נעלם ואם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמקּדׁש,
ׁשכח ולא מקּדׁש ׁשּזה מּמּנּו ׁשּנעלם אֹו מקּדׁש, ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּזה
קרּבן יביא לֹו ּכׁשּיּודע - וזה זה מּמּנּו ׁשּנתעּלמּו אֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנטמא,
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכּׁשעּור, ׁשּיׁשהה והּוא ויֹורד. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַעֹולה

מקּדׁש. ְִִַָּביאת
ספק,„. זה הרי - ּכּׁשעּור ׁשהה ולא ּבמזיד עצמֹו ׁשּטּמא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמי

,ּולפיכ למזיד. אף אֹו ּבלבד לאנּוס הׁשּתחויה ׁשעּור ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָאם
אם וכן קרּבן. מביא אינֹו - ׁשהה ולא ויצא מּמּנּו נעלם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאם
ּכעזרה עזרה אויר אם ספק, הּדבר - עזרה ּבאויר עצמֹו ְֲֲֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָָָָָּתלה

ּכעזרה. אינֹו ֲֵָָָאֹו
ּבטמאה‰. קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש נכנס אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻמי

על קרּבן מביאין ׁשאין ּתלּוי; אׁשם מביא אינֹו - לאו ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָאֹו
קבּועה. חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין ּבכרת אּלא הֹודע ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלא

.Âהל טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילים, ׁשני לפניו ׁשהיּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָמי
ׁשהל ׁשכח ּבּׁשני ׁשהל ּובעת ּבּׁשני, והל וחזר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּבראׁשֹון
קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס זֹו טמאה מּמּנה ונעלמה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבראׁשֹון,
גמּורה ידיעה ּבּתחּלה לֹו היתה ׁשּלא ּפי על ואף חּיב. -ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹ
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ּבׁשני ׁשהל ידע לא ׁשהרי ידיעה, מקצת אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻלטמאה
חּיב כן ּפי על ואף ּבוּדאי, טמא יהא ׁשניהן ׁשּבהּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשבילין
ונכנס ּבראׁשֹון הל ידיעה. ּככל ידיעה ׁשּמקצת ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָחּטאת,
טמא. ספק ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - קדׁש אכל אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלּמקּדׁש

.Êהל לּמקּדׁש ׁשּנכנס ואחר וטבל, ּוׁשביעי ׁשליׁשי ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָָהּזה
טמא ּכׁשהּוא נכנס ׁשהרי חּיב; - לּמקּדׁש ונכנס וחזר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבּׁשני
על ואף ׁשנּיה. ּבפעם אֹו ראׁשֹונה ּבפעם אֹו ּבוּדאי, ְְְְְְִִִַַַַַַַַַָָָלּמקּדׁש
מהן ׁשביל ּכל ׁשהרי היא, ידיעה ספק מהן ידיעה ׁשּכל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּפי
ידיעה ספק עּׂשּו וקדׁשיו מקּדׁש ּבטמאת ּכאן - הּוא ְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָֻספק

ִִָּכידיעה.
.Áאֹומר והּוא לּמקּדׁש, נכנסּת ׁשנים: לֹו ואמרּו טמא ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָהיה

ירצה, ׁשאם קרּבן; מביא ואינֹו נאמן - נכנסּתי לא ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלהם:
ּכׁשּנכנסּת היית טמא ׁשנים: לֹו אמרּו הייתי. מזיד ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹיאמר
ּפי על אף טמא, ׁשאּתה וידעּת נטמאת ּובפנינּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלּמקּדׁש
ימים לּמקּדׁש ּכניסתֹו ּובין ּבּה ׁשּמעידין זֹו טמאה ּבין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻׁשהיה

את והכחיׁש הֹואיל טבלּתי, ּכבר ׁשּיאמר לֹו ׁשאפׁשר ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹרּבים,
ּומביא נאמנים אּלּו הרי - מעֹולם נטמאתי לא ואמר ְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹהעדים
קל חמּורה, מיתה לידי ׁשנים הביאּוהּו אם ּפיהם. על ְְֱֲִִִִִִֵֶַַַָָָָקרּבן

הכחיׁשן. ׁשהרי הּקל, קרּבן לידי ׁשּיביאּוהּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹוחמר
.Ëהיה ולא ּבּתחּלה ידיעה לּה ׁשהיה וקדׁשיו מקּדׁש ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָָָֹֻטמאת

ּבפנים הּנעּׂשה הּכּפּורים יֹום ׁשל ּׂשעיר - ּבּסֹוף ידיעה ְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָלּה
ויֹורד. עֹולה קרּבן ויביא לֹו ׁשּיּודע עד ּתֹולין, הּכּפּורים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָויֹום
ּׂשעיר - ּבּסֹוף ידיעה ּבּה יׁש אבל ּבּתחּלה ידיעה ּבּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָוׁשאין
ועל מכּפרין. הּכּפּורים ויֹום הּכּפּורים ּביֹום ּבחּוץ ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַהּנעּׂשה
הרגלים ּׂשעירי - ּבּסֹוף ולא ּבּתחּלה לא ידיעה ּבּה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשאין
מקּדׁש טמאת זדֹון ועל מכּפרין. חדׁשים ראׁשי ְְְְְְְֳִִִִֵֵַַַָָָֻּוּׂשעירי
היה אם מכּפר, הּכּפּורים יֹום ׁשל ּגדֹול ּכהן ּפר - ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹוקדׁשיו
הּנעּׂשה ּׂשעיר ּדם - מּיּׂשראל היה ואם הּכהנים; מן ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּמזיד
הּקדׁש על וכּפר ׁשּנאמר: מכּפר, הּכּפּורים ויֹום ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹּבפנים

יּׂשראל. ּבני ְְְִִֵֵָֹֻמּטמאת
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ׁשּנאמר:‡. ׁשּנטמאּו, הּקדׁשים ּכל לּׂשרף עּׂשה ְְְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמצות

וכן יּׂשרף. ּבאׁש יאכל לא טמא ּבכל יּגע אׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹוהּבּׂשר
הּזבח מּבּׂשר והּנֹותר ׁשּנאמר: לּׂשרפֹו, עּׂשה מצות - ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּנֹותר
ּפסּולי וכל הּפּגּול הּנֹותר ּובכלל יּׂשרף. ּבאׁש הּׁשליׁשי ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבּיֹום

נּׂשרפין. הּכל ְְִִִַַָָֹֻהּמקּדׁשין,
.וכל מּיד. ּבּמקּדׁש יּׂשרף - נפסל אֹו ׁשּנתּפּגל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹקרּבן

ּבּמקּדׁש. יּׂשרף ּכ ואחר צּורתֹו ּתעּבר - מּספק ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻׁשּפּסּולֹו
הּלינה‚. אם ספק, ּבהם יׁש - הּנּׂשרפים ּוּׂשעירים ְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּפרים

ּכאמּוריהן, ּבּׂשרם ּפֹוסלת לצאת זמּנם ׁשּיּגיע קדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוהיציאה
ויּׂשרפּו להחמיר אֹותן ּפֹוסלין לפיכ ּבּׂשרן. ּפֹוסלת אינּה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָאֹו
מחזיקין אם - האבר ּברב הּבהמה חצי יצא אם וכן ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּבעזרה.
יֹוצאין, אינן עדין אֹו האבר; רב ויצא הֹואיל ּכיֹוצא, ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹאֹותן
ויּׂשרפּו מּספק נפסלּו לפיכ הּבהמה. רב יצא לא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹׁשהרי
ׁשלׁשה ויצאּו להֹוציאן, חמּׁשה נּׂשאּום אם וכן ְְְְְְֲֲִִִֵָָָָָָָָּבעזרה.
אּלּו הרי - הּבהמה חצי הּׁשלׁשה והֹוציאּו ׁשנים, ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָונׁשארּו
צריכין אּלּו ׁשאין לי, ויראה ּבעזרה. ויּׂשרפּו מּספק ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָנפסלּו
לּׂשרפה עֹומדין והן הֹואיל צּורתן, ׁשּתעּבר עד ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻלהמּתין

נפסלּו. לא אפּלּו ְְְֲִִָֹלעֹולם
.„- וחתיכֹות עֹולֹות, - איברים ּבעזרה: הּנמצא ְֲֲִִִֵַַָָָָָָָּבּׂשר

צּורתן ּתעּבר והּכל ׁשלמים. - ּבירּוׁשלים והּנמצא ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹֻחּטאֹות.
הֹועיל מה ּכן, אם הּוא. נֹותר ׁשּמא הּׂשרפה, לבית ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָויצאּו

ׁשעבר למי ׁשלמים? אֹו חּטאת אֹו עֹולה חזקתֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּתהיה
ּבּיֹום ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא הּנֹותר את ּׂשֹורפין אין ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָואכל.

יּׂשרף. ּבאׁש ְִִִֵֵַָָהּׁשליׁשי
ׁשהּׁש‰. ּפי על לילאף מּתחּלת ּבאכילה אסּורין למים ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָ

ׁשּלא ּבין ּבזמּנֹו ּבין ּבּיֹום. אּלא אֹותן ּׂשֹורפין אין - ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשליׁשי
טמא ּׂשרפת ואין ּבּיֹום. אּלא נּׂשרף אינֹו הּפּגּול וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּבזמּנֹו.
הּׁשּבת. את לֹומר צרי ואין טֹוב, יֹום את ּדֹוחה ּופּגּול ְְִִֵֶֶֶַַַָָָונֹותר

ּכאחד. ּופּגּול ונֹותר טמא לּׂשרף ְְְִִֵֶָָָָֹֻּומּתר
.Â,ּבפנים אֹותֹו ּׂשֹורפין - ּבפנים ׁשּנטמא קדׁשים קדׁשי ְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָּבּׂשר

ּבאב ׁשּנטמא ּבין ּבחּוץ. אֹותֹו ּׂשֹורפין - ּבחּוץ נטמא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָואם
לא ּכהנים ׁשל ּומימיהם הּטמאה. ּבולד ׁשּנטמא ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻהּטמאה
הּוא ׁשהרי הּטמאה, ּבאב ׁשּנטמא הּבּׂשר את מּלּׂשרף ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻנמנעּו
ׁשהרי הּטמאה, ּבולד ׁשּנטמא הּבּׂשר עם לטמאה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻראׁשֹון
טמאתֹו, על טמאה לֹו ׁשּמֹוסיפין ּפי על אף ׁשליׁשי, ְְְִִִִִֶַַַָָֻֻהּוא
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשני, יחזר - ּבראׁשֹון ׁשּנגע ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהּׁשליׁשי
ׁשליׁשי ׁשהּוא יֹום, ּבטבּול ׁשּנפסל ׁשמן אפּלּו אּלא עֹוד, ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָֹולא
ׁשהּנר מת, טמא ּבּה ׁשּנגע מּתכת ׁשל ּבנר להדליקֹו מּתר -ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ
ּכׁשּיּגע ראׁשֹון נעּׂשה הּׁשמן ׁשּזה ּפי על אף הּטמאה. ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֻאב
ּתֹוספּתּה. על מקּפידין אין - טמאה ׁשּום ׁשם ויׁש הֹואיל ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻּבּנר,

יּפסל. ׁשּלא הּטהֹור מן אּלא נזהרין ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹואין
.Ê.ּבבּתיהן ּבעליו אֹותֹו ּׂשֹורפין - קּלים קדׁשים ׁשל ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָנֹותר
.Áאם קדׁש: ּבּׂשר ּבידֹו ׁשּיׁש ונזּכר מירּוׁשלים ׁשּיצא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמי

ּכזית ּבֹו יׁש אם - לאו ואם ּבמקֹומֹו; ּׂשֹורפֹו - הּצֹופין ְְְְִִִִִֵַַַָָעבר
לֹו ׁשאין אֹורח הּוא ואם ּבירּוׁשלים. וּׂשֹורפֹו חֹוזר יתר, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָאֹו

הּמערכה. מעצי הּבירה לפני ּׂשֹורפֹו - ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָּבית
.Ëטעּונין אינן - מח ּבהן ׁשאין הּקדׁשים עצמֹות ְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכל
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קי               
  

ּבׁשני ׁשהל ידע לא ׁשהרי ידיעה, מקצת אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻלטמאה
חּיב כן ּפי על ואף ּבוּדאי, טמא יהא ׁשניהן ׁשּבהּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשבילין
ונכנס ּבראׁשֹון הל ידיעה. ּככל ידיעה ׁשּמקצת ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָחּטאת,
טמא. ספק ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - קדׁש אכל אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלּמקּדׁש

.Êהל לּמקּדׁש ׁשּנכנס ואחר וטבל, ּוׁשביעי ׁשליׁשי ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָָהּזה
טמא ּכׁשהּוא נכנס ׁשהרי חּיב; - לּמקּדׁש ונכנס וחזר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבּׁשני
על ואף ׁשנּיה. ּבפעם אֹו ראׁשֹונה ּבפעם אֹו ּבוּדאי, ְְְְְְִִִַַַַַַַַַָָָלּמקּדׁש
מהן ׁשביל ּכל ׁשהרי היא, ידיעה ספק מהן ידיעה ׁשּכל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּפי
ידיעה ספק עּׂשּו וקדׁשיו מקּדׁש ּבטמאת ּכאן - הּוא ְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָֻספק

ִִָּכידיעה.
.Áאֹומר והּוא לּמקּדׁש, נכנסּת ׁשנים: לֹו ואמרּו טמא ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָהיה

ירצה, ׁשאם קרּבן; מביא ואינֹו נאמן - נכנסּתי לא ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלהם:
ּכׁשּנכנסּת היית טמא ׁשנים: לֹו אמרּו הייתי. מזיד ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹיאמר
ּפי על אף טמא, ׁשאּתה וידעּת נטמאת ּובפנינּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלּמקּדׁש
ימים לּמקּדׁש ּכניסתֹו ּובין ּבּה ׁשּמעידין זֹו טמאה ּבין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻׁשהיה

את והכחיׁש הֹואיל טבלּתי, ּכבר ׁשּיאמר לֹו ׁשאפׁשר ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹרּבים,
ּומביא נאמנים אּלּו הרי - מעֹולם נטמאתי לא ואמר ְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹהעדים
קל חמּורה, מיתה לידי ׁשנים הביאּוהּו אם ּפיהם. על ְְֱֲִִִִִִֵֶַַַָָָָקרּבן

הכחיׁשן. ׁשהרי הּקל, קרּבן לידי ׁשּיביאּוהּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹוחמר
.Ëהיה ולא ּבּתחּלה ידיעה לּה ׁשהיה וקדׁשיו מקּדׁש ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָָָֹֻטמאת

ּבפנים הּנעּׂשה הּכּפּורים יֹום ׁשל ּׂשעיר - ּבּסֹוף ידיעה ְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָלּה
ויֹורד. עֹולה קרּבן ויביא לֹו ׁשּיּודע עד ּתֹולין, הּכּפּורים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָויֹום
ּׂשעיר - ּבּסֹוף ידיעה ּבּה יׁש אבל ּבּתחּלה ידיעה ּבּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָוׁשאין
ועל מכּפרין. הּכּפּורים ויֹום הּכּפּורים ּביֹום ּבחּוץ ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַהּנעּׂשה
הרגלים ּׂשעירי - ּבּסֹוף ולא ּבּתחּלה לא ידיעה ּבּה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשאין
מקּדׁש טמאת זדֹון ועל מכּפרין. חדׁשים ראׁשי ְְְְְְְֳִִִִֵֵַַַָָָֻּוּׂשעירי
היה אם מכּפר, הּכּפּורים יֹום ׁשל ּגדֹול ּכהן ּפר - ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹוקדׁשיו
הּנעּׂשה ּׂשעיר ּדם - מּיּׂשראל היה ואם הּכהנים; מן ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּמזיד
הּקדׁש על וכּפר ׁשּנאמר: מכּפר, הּכּפּורים ויֹום ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹּבפנים

יּׂשראל. ּבני ְְְִִֵֵָֹֻמּטמאת
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ׁשּנאמר:‡. ׁשּנטמאּו, הּקדׁשים ּכל לּׂשרף עּׂשה ְְְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמצות

וכן יּׂשרף. ּבאׁש יאכל לא טמא ּבכל יּגע אׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹוהּבּׂשר
הּזבח מּבּׂשר והּנֹותר ׁשּנאמר: לּׂשרפֹו, עּׂשה מצות - ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּנֹותר
ּפסּולי וכל הּפּגּול הּנֹותר ּובכלל יּׂשרף. ּבאׁש הּׁשליׁשי ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבּיֹום

נּׂשרפין. הּכל ְְִִִַַָָֹֻהּמקּדׁשין,
.וכל מּיד. ּבּמקּדׁש יּׂשרף - נפסל אֹו ׁשּנתּפּגל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹקרּבן

ּבּמקּדׁש. יּׂשרף ּכ ואחר צּורתֹו ּתעּבר - מּספק ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻׁשּפּסּולֹו
הּלינה‚. אם ספק, ּבהם יׁש - הּנּׂשרפים ּוּׂשעירים ְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּפרים

ּכאמּוריהן, ּבּׂשרם ּפֹוסלת לצאת זמּנם ׁשּיּגיע קדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוהיציאה
ויּׂשרפּו להחמיר אֹותן ּפֹוסלין לפיכ ּבּׂשרן. ּפֹוסלת אינּה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָאֹו
מחזיקין אם - האבר ּברב הּבהמה חצי יצא אם וכן ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּבעזרה.
יֹוצאין, אינן עדין אֹו האבר; רב ויצא הֹואיל ּכיֹוצא, ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹאֹותן
ויּׂשרפּו מּספק נפסלּו לפיכ הּבהמה. רב יצא לא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹׁשהרי
ׁשלׁשה ויצאּו להֹוציאן, חמּׁשה נּׂשאּום אם וכן ְְְְְְֲֲִִִֵָָָָָָָָּבעזרה.
אּלּו הרי - הּבהמה חצי הּׁשלׁשה והֹוציאּו ׁשנים, ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָונׁשארּו
צריכין אּלּו ׁשאין לי, ויראה ּבעזרה. ויּׂשרפּו מּספק ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָנפסלּו
לּׂשרפה עֹומדין והן הֹואיל צּורתן, ׁשּתעּבר עד ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻלהמּתין

נפסלּו. לא אפּלּו ְְְֲִִָֹלעֹולם
.„- וחתיכֹות עֹולֹות, - איברים ּבעזרה: הּנמצא ְֲֲִִִֵַַָָָָָָָּבּׂשר

צּורתן ּתעּבר והּכל ׁשלמים. - ּבירּוׁשלים והּנמצא ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹֻחּטאֹות.
הֹועיל מה ּכן, אם הּוא. נֹותר ׁשּמא הּׂשרפה, לבית ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָויצאּו

ׁשעבר למי ׁשלמים? אֹו חּטאת אֹו עֹולה חזקתֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּתהיה
ּבּיֹום ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא הּנֹותר את ּׂשֹורפין אין ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָואכל.

יּׂשרף. ּבאׁש ְִִִֵֵַָָהּׁשליׁשי
ׁשהּׁש‰. ּפי על לילאף מּתחּלת ּבאכילה אסּורין למים ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָ

ׁשּלא ּבין ּבזמּנֹו ּבין ּבּיֹום. אּלא אֹותן ּׂשֹורפין אין - ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשליׁשי
טמא ּׂשרפת ואין ּבּיֹום. אּלא נּׂשרף אינֹו הּפּגּול וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּבזמּנֹו.
הּׁשּבת. את לֹומר צרי ואין טֹוב, יֹום את ּדֹוחה ּופּגּול ְְִִֵֶֶֶַַַָָָונֹותר

ּכאחד. ּופּגּול ונֹותר טמא לּׂשרף ְְְִִֵֶָָָָֹֻּומּתר
.Â,ּבפנים אֹותֹו ּׂשֹורפין - ּבפנים ׁשּנטמא קדׁשים קדׁשי ְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָּבּׂשר

ּבאב ׁשּנטמא ּבין ּבחּוץ. אֹותֹו ּׂשֹורפין - ּבחּוץ נטמא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָואם
לא ּכהנים ׁשל ּומימיהם הּטמאה. ּבולד ׁשּנטמא ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻהּטמאה
הּוא ׁשהרי הּטמאה, ּבאב ׁשּנטמא הּבּׂשר את מּלּׂשרף ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻנמנעּו
ׁשהרי הּטמאה, ּבולד ׁשּנטמא הּבּׂשר עם לטמאה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻראׁשֹון
טמאתֹו, על טמאה לֹו ׁשּמֹוסיפין ּפי על אף ׁשליׁשי, ְְְִִִִִֶַַַָָֻֻהּוא
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשני, יחזר - ּבראׁשֹון ׁשּנגע ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהּׁשליׁשי
ׁשליׁשי ׁשהּוא יֹום, ּבטבּול ׁשּנפסל ׁשמן אפּלּו אּלא עֹוד, ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָֹולא
ׁשהּנר מת, טמא ּבּה ׁשּנגע מּתכת ׁשל ּבנר להדליקֹו מּתר -ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ
ּכׁשּיּגע ראׁשֹון נעּׂשה הּׁשמן ׁשּזה ּפי על אף הּטמאה. ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֻאב
ּתֹוספּתּה. על מקּפידין אין - טמאה ׁשּום ׁשם ויׁש הֹואיל ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻּבּנר,

יּפסל. ׁשּלא הּטהֹור מן אּלא נזהרין ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹואין
.Ê.ּבבּתיהן ּבעליו אֹותֹו ּׂשֹורפין - קּלים קדׁשים ׁשל ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָנֹותר
.Áאם קדׁש: ּבּׂשר ּבידֹו ׁשּיׁש ונזּכר מירּוׁשלים ׁשּיצא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמי

ּכזית ּבֹו יׁש אם - לאו ואם ּבמקֹומֹו; ּׂשֹורפֹו - הּצֹופין ְְְְִִִִִֵַַַָָעבר
לֹו ׁשאין אֹורח הּוא ואם ּבירּוׁשלים. וּׂשֹורפֹו חֹוזר יתר, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָאֹו

הּמערכה. מעצי הּבירה לפני ּׂשֹורפֹו - ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָּבית
.Ëטעּונין אינן - מח ּבהן ׁשאין הּקדׁשים עצמֹות ְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכל
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קב               
  

ׁשּנפסל ׁשהּקרּבן ּבארנּו, ּכבר הּפסח. מעצמֹות חּוץ ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּׂשרפה,
קּלים; ּבקדׁשים לבעליו אֹו לּכהנים, העֹור - ׁשהפׁשט ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻאחר
הּכל. ויּׂשרף ּכּבּׂשר העֹור הרי - הפׁשט קדם נפסל אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹאבל
הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנפסל אֹו טרפה, ונמצא ׁשהפׁשט זבח ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻוכן
העֹור. יּׂשרף - הּזבח נרצה ולא הֹואיל הּמקֹום, ּבמחׁשבת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאֹו
נעּׂשה אם אבל קּלים. ּבקדׁשים ּבין קדׁשים ּבקדׁשי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָּבין
הֹואיל לּבעלים, עלה ׁשּלא ּפי על אף הּׁשם, ׁשּנּוי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבמחׁשבת
וזבח ׁשּבארנּו. ּכמֹו לבעליו, אֹו לּכהנים העֹור הרי - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹונרצה

ּפֹוסל. אינֹו - זריקה קדם ְְִֵֵֶֶַָֹֻׁשהפׁשט
.È,נפסל אֹו נֹותר אֹו ׁשּנטמא קדׁש ּבּׂשר הּנּׂשרפים: הן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאּלּו

ּתלּוי ואׁשם נֹותרה. אֹו נפסלה אֹו ׁשּנטמאת הּמנחה ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָוכן
הּבאה העֹוף וחּטאת ּדמֹו. ׁשּנזרק קדם חטא ׁשּלא לֹו ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשּנֹודע
ודבר הּכרם. וכלאי והערלה טהֹור. נזיר ּוּׂשער הּספק. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָעל
הּכרם ּכלאי וׁשל ערלה ׁשל מׁשקין ּכגֹון להּׂשרף, ּדרּכֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאין

יּקברּו. אּלּו הרי -ֲִֵֵֵָ
.‡Èּבין מזּבח קדׁשי ּבין ׁשּמתּו, קדׁשים הּנקּברים: הם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָואּלּו

- ׁשליא הּפילּו נפל. ׁשהּפילּו וקדׁשים הּבית. ּבדק ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָקדׁשי
נזיר ּוּׂשער מצרע. וצּפרי ערּופה. ועגלה הּנסקל. וׁשֹור ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּתּקבר.
ּבעזרה. ׁשּנׁשחטּו וחּלין ּבחלב. ּובּׂשר חמֹור. ּופטר ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻטמא.

.È- ּבּׂשק חמֹור ּומּפטר נזיר מּׂשער הּסיט מלא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹהאֹורג
ִֵָיּדלק.

.‚Èוכ אסּור. אפרם - הּנקּברין -ּכל הקּדׁש ׁשל הּנּׂשרפין ל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ודּׁשּון והּפנימי החיצֹון הּמזּבח מּדׁשן חּוץ מּתר, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻאפרן

ְַָהּמנֹורה.
.„È;יּׂשרפּו לא הּנקּברים ּכל וכן יּקברּו, לא הּנּׂשרפין ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָֹֹּכל

ּבאפרן, הקל הרי - ּבּׂשרפתן מחמיר ׁשהּוא ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאף
אסּור. הּנקּברים ְִִֵֶֶַָָׁשאפר

.ÂËעּמֹו עֹוּׂשה נתּפּגלּו, לֹו: ואמר ּבזבחים עּמֹו מקריב ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָהיה
על יּׂשראל נחׁשדּו לא נאמן. - נטמאּו לֹו: ואמר ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָֹּבטהרֹות
הּיֹום ּבאֹותֹו ל ׁשהקרבּתי זבחים לֹו: אמר אם אבל .ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָּכ
סֹומ - לֹו נאמן היה אם נטמאּו, הּטהרֹות ואֹותן ְְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָָנתּפּגלּו,
והרֹוצה נאמן, ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת - לאו ואם ּדבריו; ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָעל

מׁשּבח. זה הרי - עצמֹו על ְְְְֲִֵֶַַַָֻלהחמיר
דׁשמּיא ּבסּיעּתא הּמקּדׁשין ּפסּולי הלכֹות להֹו ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֻסליקּו

ה'תשע"א מרחשון י"ז שני יום

   
ּכּלֹו הּכּפּורים יֹום מעּׂשה ׁשּיעּׂשה והיא: אחת. עּׂשה ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַֻמצות
הּקרּבנֹות, מֹות: אחרי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו הּסדר ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָעל

העבֹודֹות. ּוׁשאר הּׂשעיר, וׁשּלּוח ְְְֲִִִִַַַָָָוהּוּדּויין,
אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

 
ותמיד‡. ּבּׁשחר ּתמיד מקריבין הּצֹום הערּבים,ּביֹום ּבין ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָ

וׁשבעה ואיל ּפר הּיֹום מּוסף ּומקריבין ויֹום. יֹום ּכל ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּכסדר
נאכל והּוא בחּוץ, נעּׂשה חּטאת ּוּׂשעיר עֹולֹות, ּכּלם ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָֻּכבּׂשים,
לחּטאת, ּבקר ּבן ּפר זה מּוסף על יתר מקריבין ועֹוד ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלערב.

ואיל ּגדֹול. ּכהן מּׁשל ּוׁשניהם לעֹולה. ואיל נּׂשרף, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹוהּוא
האיל והּוא מֹות, אחרי ּבפרׁשת האמּור צּבּור מּׁשל ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהּבא
איל הּנקרא והּוא הּמּוסף, ּבכלל הּפקּודים ּבחּומׁש ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָהאמּור
קרב אחד עּזים: ּׂשעירי ׁשני צּבּור מּׁשל מביאין ועֹוד ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָהעם.
ּכל נמצאּו הּמׁשּתּלח. ּׂשעיר והּׁשני נּׂשרף, והּוא ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָחּטאת,
ּופר, ּתמידין, ׁשני עּׂשרה: חמׁש זה ּביֹום הּקרבים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַהּבהמֹות
ּׂשעירים ּוׁשני עֹולֹות; ּכּלם - ּכבּׂשים וׁשבעה אילים, ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֻּוׁשני
ּבפנים נעּׂשה והּׁשני לערב, ונאכל ּבחּוץ נעּׂשה אחד ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָחּטאת:

נּׂשרף. והּוא לחּטאת, ּגדֹול ּכהן ּופר ְְְְְִִֵַַָָָָֹונּׂשרף;
.זה ּביֹום הּקרבין אּלּו ּבהמֹות עּׂשרה חמׁש ּכל ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָעבֹודת

ּבׁשמן הּמׁשיח ּכהן אחד ּבלבד, ּגדֹול ּבכהן אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאינּה
מּוסף אף - ׁשּבת היתה ואם ּבבגדים. המרּבה אֹו ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻהּמׁשחה
העבֹודֹות ׁשאר וכן ּגדֹול. ּכהן אּלא אֹותֹו מקריב אין ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשּבת
הּנרֹות והטבת יֹום ּכל ׁשל הּקטרת הקטרת ּכגֹון זה, יֹום ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשל
ּובעד ּבעדֹו וכּפר ׁשּנאמר: נּׂשּוי. ּגדֹול ּבכהן עּׂשּוי הּכל -ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

אׁשּתֹו. זֹו - 'ּביתֹו' ְִֵֵּביתֹו;
ּגדֹול‚. ּכהן מפריׁשין הּכּפּורים ליֹום קדם ימים ְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹֹׁשבעת

רּבנּו. מּמׁשה קּבלה זה ודבר ׁשּבּמקּדׁש. ללׁשּכתֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמּביתֹו
ּתּמצא ׁשּמא אּלּו, ימים ׁשבעת ּכל מאׁשּתֹו אֹותֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּומפריׁשין
לעבד. יכֹול ואינֹו ימים ׁשבעת טמא ונמצא נּדה, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹאׁשּתֹו
יעבד - ּפּסּול ּבזה יארע ׁשאם אחר, ּגדֹול ּכהן לֹו ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּומתקינין
ּבין ׁשחר ׁשל ּתמיד קדם ּפּסּול ּבֹו ׁשארע ּבין ּתחּתיו. ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהאחר
ּתחּתיו ׁשּנכנס זה - קרּבנֹו ׁשהקריב אחר ּפּסּול ּבֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשארע
מעבֹודה ּומתחיל מחּנכּתּו, עבֹודתֹו אּלא ,חּנּו צרי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָאינֹו
חֹוזר הראׁשֹון הרי - הּכּפּורים יֹום עבר הראׁשֹון. ּבּה ֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּפסק
אּלא עליו, גדֹולה ּכהּנה מצֹות וכל עֹובר. והּׁשני ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֻלעבֹודתֹו,

ּכ עבֹודתֹו - עבד ואם ּגדֹול. ּככהן עֹובד ואםׁשאינֹו ׁשרה. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ
ּתחּתיו. מתמּנה הּׁשני זה - הראׁשֹון ְְִִִֵֵֶֶַַַָָמת

ּבּׁשליׁשי„. הּפרה מאפר עליו מּזין אּלּו ימים ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבׁשבעת
נטמא ׁשּמא הּכּפּורים, יֹום ערב ׁשהּוא ּובּׁשביעי ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָלהפרׁשתֹו
ׁשּלֹו ּבּׁשביעי אֹו ּבּׁשליׁשי ׁשּבת יֹום חל ואם ידע. ולא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹּבמת

ההּזיה. את ּדֹוחין -ִֶַַָָ
הּדם,‰. את זֹורק ּבעבֹודֹות. אֹותֹו מרּגילין הּימים ׁשבעת ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּכל

ּתמיד איברי ּומקטיר הּנרֹות, את ּומטיב הּקטרת, את ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּומקטיר
ּומֹוסרין הּכּפּורים. ּביֹום ּבעבֹודה רגיל ׁשּיהיה ּכדי הּמזּבח, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעל
עבֹודת אֹותֹו ּומלּמדין לפניו וקֹוראים ּדין, ּבית מּזקני זקנים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָלֹו
,ּבפי אּתה קרא ּגדֹול, ּכהן איׁשי לֹו: ואֹומרין וסּדּורּה. ְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹהּיֹום
הּכּפּורים יֹום וערב זה. דבר למדּת לא ׁשּמא אֹו ׁשכחּת ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּמא
לפניו ּומעבירין הּמזרח ּבׁשערי אֹותֹו מעמידין היּו ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָּבׁשחרית
ּבעבֹודה. ורגיל מּכיר ׁשּיהיה ּכדי ּוכבּׂשים, ואילים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּפרים

.Â.ּומׁשקה מאכל מּמּנּו מֹונעין היּו לא הּימים ׁשבעת ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹּכל
לאכל אֹותֹו מּניחין היּו לא חׁשכה עם הּכּפּורים יֹום ֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹערב
אֹותֹו מּניחין היּו ולא הּׁשנה, את מביא ׁשהּמאכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהרּבה,
דברים אֹותֹו מאכילין היּו ולא קרי. יראה ׁשּמא ְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָֹֹליׁשן,
ּבהן. וכּיֹוצא חם וחלב ּביצים ּכגֹון זרע, לׁשכבת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמרּגילין

.Ê,הּצדֹוקין ויצאּו ּביּׂשראל, הּמינּות צץ ׁשני ּבית ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָּבימי
והיּו ּפה, ׁשּבעל ּבּתֹורה מאמינין ׁשאינן יאבדּו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמהרה
האׁש על אֹותּה מּניחין הּכּפּורים יֹום ׁשל ׁשּקטרת ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאֹומרין,
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מכ עׁשנּה ּוכׁשּיעלה לּפרכת, חּוץ לפניםּבהיכל אֹותּה ניס ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
אראה ּבענן ּכי ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב זה הּטעם: הּקדׁשים. ְֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלקדׁש
למדּו הּׁשמּועה ּומּפי הּקטרת. ענן הּוא ּכי אמרּו הּכּפרת, ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹעל
לפני הּקדׁשים ּבקדׁש אּלא הּקטרת נֹותן ׁשאין ְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹחכמים,
ׁשהיּו ּולפי ה'. לפני האׁש על הּקטרת ונתן ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהארֹון,
מינּות, לצד נֹוטה זה ּגדֹול ּכהן ׁשּמא ׁשני ּבבית ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹחֹוׁשׁשין
איׁשי לֹו: ואֹומרים הּכּפּורים יֹום ערב אֹותֹו מׁשּביעין ְְְִִִִִִִֶֶַַָהיּו
ּבית ּוׁשליח ׁשלּוחנּו ואּתה ּדין, ּבית ׁשלּוחי אנּו ּגדֹול, ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֹּכהן
הּזה ּבּבית ׁשמֹו את ׁשּׁשּכן ּבמי עלי אנּו מׁשּביעין ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּדין.
על ּובֹוכה, ּפֹורׁש והּוא .ל ׁשאמרנּו דבר ּתׁשּנה ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
למי ׁשחׁשדּו לפי ּובֹוכין, ּפֹורׁשין והן ּבמינּות; ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָׁשחׁשדּוהּו

ּכלּום. ּבלּבֹו אין ׁשּמא סתּומין, ְְְֲִִֵֶֶַָָׁשּמעּׂשיו
.Áהיה אם ודֹורׁש, יֹוׁשב ּגדֹול ּכהן הּכּפּורים יֹום לילי ְִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹּכל

לקרא רגיל היה אם לפניו. ּדֹורׁשים - ּתלמיד היה ואם ְְְְְִִִִִִַָָָָָָָָָֹחכם.
ּובּמה ייׁשן. ׁשּלא ּכדי לפניו, קֹורין - לאו ואם קֹורא, -ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
לוּיה ּפרחי - להתנמנם ּבּקׁש הּקדׁש. ּבכתבי לפניו? ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹקֹורין
ּגדֹול, ּכהן איׁשי לֹו: ואֹומרים צרדה, ּבאצּבע לפניו ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹמּכין
ּומתעּסקין ּתיׁשן. ׁשּלא ּכדי הרצּפה, על מעט והצטּנן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹעמד
ׁשּמּכירין עד ׁשֹוחטין היּו ולא ׁשחיטה. זמן ׁשּמּגיע עד ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָֹעּמֹו

ּבּלילה. יׁשחטּו ׁשּמא ּבוּדאי, הּׁשחר עּמּוד ְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָׁשעלה

ה'תשע"א מרחשון י"ח שלישי יום

 
ּגדֹול‡. ּכהן זה יֹום ׁשל והּמּוספין הּתמידין מעּׂשה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכל

המיחדֹות ועבֹודֹות זהב, ּבבגדי לבּוׁש והּוא אֹותן ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֻעֹוּׂשה
היא זה ליֹום המיחדת ועבֹודה לבן. ּבבגדי - זה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֻליֹום
מהן ׁשאחד הּׂשעירים ּוׁשני ּגדֹול, ּכהן ׁשל הּפר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמעּׂשה

ו הּמׁשּתּלח, אּלּוּׂשעיר ּכל הּקדׁשים. ּבקדׁש הּקטרת הקטרת ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
נעּׂשים. הם לבן ְְֲִִֵֵַָָּבבגדי

.ּבגדים ולֹובׁש ּבגדים ויפׁשט הּבגדים ׁשּיׁשּנה עת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכל
ורחץ הּבד ּבגדי את ּופׁשט ׁשּנאמר: טבילה, טעּון ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאחרים
וחמׁש ּבגדיו. את ולבׁש קדֹוׁש ּבמקֹום בּמים ּבּׂשרֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָאת
ּבּיֹום. ּבֹו ּומקּדׁש ּגדֹול ּכהן טֹובל קּדּוׁשין ועּׂשרה ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹטבילֹות
ועֹולה וטֹובל ׁשעליו, חל ּבגדי ּפֹוׁשט ּבּתחּלה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכיצד?
את וׁשֹוחט ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומסּתּפג,
את ּומטיב יֹום, ּכל ׁשל ׁשחר ׁשל קטרת ּומקטיר ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּתמיד,
והּנסכים, החבּתין עם הּתמיד איברי ּומקטיר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָהּנרֹות,
ּכ ואחר הּיֹום. מּוסף ׁשל ּכבּׂשים וׁשבעה הּפר ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָּומקריב
ועֹולה וטֹובל הּזהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמקּדׁש
ועֹובד ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ּבגדי ולֹובׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּומסּתּפג,
הּדמים ּוזריקת ההגרלה, עם הּוּדּויים ּכל הּיֹום: ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָעבֹודת
הּׂשעיר ּומֹוסר הּקדׁשים, ּבקדׁש הּקטרת והקטרת ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבפנים,
הּנּׂשרפים והּׂשעיר הּפר אמּורי ּומֹוציא לעזאזל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלמׁשּלחֹו
ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ואחר לּׂשרפה. ׁשארן ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָּומֹוסר
ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה וטֹובל לבן, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבגדי
ואילֹו הּיֹום, מּוסף ׁשל חּטאת ּׂשעיר ּומקריב ורגליו. ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָידיו
הּנּׂשרפין, וּׂשעיר ּפר אמּורי ּומקטיר עֹולֹות, והם העם, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָואיל

ידיו מקּדׁש ּכ ואחר הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּומקריב
ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה וטֹובל זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָורגליו,
הּקדׁשים, לקדׁש ונכנס ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ְְְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּבגדי
ידיו מקּדׁש ּכ ואחר הּמחּתה. ואת הּכף את מּׁשם ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּומֹוציא
ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה וטֹובל לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָורגליו,
ּבין ׁשל קטרת ּומקטיר ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבגדי
ּומקּדׁש הערּבים. ּבין הּנרֹות את ּומטיב יֹום, ּכל ׁשל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהערּבים
ויֹוצא. חל ּבגדי ולֹובׁש זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹידיו

ׁשּנאמר:‚. ּבּמקּדׁש, ּכּלן - והּקּדּוׁשין האּלּו הּטבילֹות ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּכל
ראׁשֹונה, מּטבילה חּוץ קדֹוׁש. ּבמקֹום בּמים ּבּׂשרֹו את ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָורחץ
ּכּונתֹו; להֹוסיף אּלא ׁשאינּה ּבחל, אֹותּה לטּבל רּׁשאי ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשהּוא
זֹו ּבטבילה מּמּנה יפרׁש - ׁשּבידֹו יׁשנה טמאה יזּכר ְְְְְְִִִִִִֶֶֶָָָָָָֹֻׁשאם
קּדׁש ׁשּלא אֹו לבגדים ּבגדים ּבין טבל ׁשּלא ּכהן וכל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹלׁשמּה.
ּכׁשרה. עבֹודתֹו - ועבד לעבֹודה עבֹודה ּובין לבגד ּבגד ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבין

ּברזל„. ׁשל עׁשׁשּיֹות מלּבנין - חֹולה אֹו זקן ּגדֹול ּכהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהיה
צּנתן; להפיג ּכדי ּבּמים אֹותן מטילין ּולמחר מּבערב, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבאׁש
עד הּמקוה ּבמי חּמין מים מערבין אֹו ּבּמקּדׁש. ׁשבּות ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשאין

צּנתן. ִִֶָָָׁשּתפיג
ּכׁשאר‰. הּכּיֹור מן ורגליו ידיו מקּדׁש ּגדֹול ּכהן יֹום ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹּבכל

ּבכל ּכבֹודֹו. מּׁשּום זהב, ׁשל מּקיתֹון מקּדׁש והּיֹום ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹהּכהנים,
ּבמערבֹו, ויֹורדין ּכבׁש ׁשל ּבמזרחֹו עֹולים הּכהנים ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָֹיֹום
ּכדי ּגדֹול, ּכהן לפני ּבאמצע ויֹורדין ּבאמצע עֹולים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוהּיֹום
ּכסף ׁשל ּבמחּתה חֹותה ּבּמחּתה ׁשּזכה מי יֹום ּבכל ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלהּדרֹו.
ּגדֹול כהן חֹותה והּיֹום זהב, ׁשל למחּתה האׁש ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּומערה
ּבתֹוספת ליּגעֹו ׁשּלא להיכל, נכנס ּובּה זהב ׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבמחּתה
וׁשל קּבין, ארּבעה מחזקת יֹום ּכל ׁשל מחּתה וכן ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעבֹודה.
קּלה; והּיֹום ּכבדה, היתה יֹום ּובכל קּבין; ׁשלׁשה ְְְְְִֵַַַַָָָָָָהּיֹום
ּגדֹול ּכהן על להקל ּכדי ארּכה; והּיֹום קצרה, ידּה יֹום ְְְְְֲֵֵֵַַָָָָָָָָֹֻּובכל
ׁשל מערכֹות ׁשלׁש הּמזּבח על היּו ויֹום יֹום ּבכל ייגע. ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּלא

מֹוסיפ ארּבע. ׁשם היּו והּיֹום להּדראׁש, ּכדי מערכה, ין ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָ
ּולעּטרֹו. ְְְִֵַַַהּמזּבח

.Âקהל ּכל ּובעד ּביתֹו ּובעד ּבעדֹו וכּפר ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָזה
נמצאת ּדברים. וּדּוי ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָיּׂשראל
ידי על - אחד וּדּויים: ׁשלׁשה זה ּביֹום מתוּדה ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלמד,
הּכהנים. ׁשאר עם עצמֹו ידי על - ׁשני וּדּוי ּתחּלה. ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹעצמֹו
ידי על - ׁשליׁשי והּוּדּוי לֹו. אׁשר החּטאת ּפר על ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָּוׁשניהם
וּדּוי ּבכל הּׁשם את ּומזּכיר הּמׁשּתּלח. ּׂשעיר על יּׂשראל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּכל
חטאתי הּׁשם, אּנא אֹומר? הּוא ּכיצד ּפעמים. ׁשלׁש ְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמהן
ולעוֹונֹות לחטאים נא ּכּפר הּׁשם, אּנא .לפני ּופׁשעּתי ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָעויתי
ּכי ׁשּנאמר: וכּו'. וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָולּפׁשעים
לפני חּטאתיכם מּכל אתכם, לטהר עליכם יכּפר הּזה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹבּיֹום
וּדּוי ּבכל וכן הּׁשם. את הזּכיר ּפעמים ׁשלׁש הרי ּתטהרּו. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָה'
אֹומר: החּטאת, ּׂשעיר על הּגֹורל את נֹותן ּוכׁשהּוא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמהן.
ּפעמים. עּׂשר זה ּביֹום הּׁשם את מזּכיר נמצא חּטאת. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלהּׁשם
ּבראׁשֹונה המפרׁש. הּׁשם ׁשהּוא ּככתבֹו, מזּכיר הּוא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֻּובכּלם
חזרּו - ּפרּוצין ׁשרּבּו ּכיון ּבּׁשם. קֹולֹו את מגּביּה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהיה
ּבֹו יּכירּו ׁשּלא עד ּבּנעימּות, ּומבליעֹו .נמּו ּבקֹול ְְְְְִִִֶַַַַָָֹלאמרֹו
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קג                
  

מכ עׁשנּה ּוכׁשּיעלה לּפרכת, חּוץ לפניםּבהיכל אֹותּה ניס ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
אראה ּבענן ּכי ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב זה הּטעם: הּקדׁשים. ְֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלקדׁש
למדּו הּׁשמּועה ּומּפי הּקטרת. ענן הּוא ּכי אמרּו הּכּפרת, ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹעל
לפני הּקדׁשים ּבקדׁש אּלא הּקטרת נֹותן ׁשאין ְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹחכמים,
ׁשהיּו ּולפי ה'. לפני האׁש על הּקטרת ונתן ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהארֹון,
מינּות, לצד נֹוטה זה ּגדֹול ּכהן ׁשּמא ׁשני ּבבית ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹחֹוׁשׁשין
איׁשי לֹו: ואֹומרים הּכּפּורים יֹום ערב אֹותֹו מׁשּביעין ְְְִִִִִִִֶֶַַָהיּו
ּבית ּוׁשליח ׁשלּוחנּו ואּתה ּדין, ּבית ׁשלּוחי אנּו ּגדֹול, ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֹּכהן
הּזה ּבּבית ׁשמֹו את ׁשּׁשּכן ּבמי עלי אנּו מׁשּביעין ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּדין.
על ּובֹוכה, ּפֹורׁש והּוא .ל ׁשאמרנּו דבר ּתׁשּנה ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
למי ׁשחׁשדּו לפי ּובֹוכין, ּפֹורׁשין והן ּבמינּות; ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָׁשחׁשדּוהּו

ּכלּום. ּבלּבֹו אין ׁשּמא סתּומין, ְְְֲִִֵֶֶַָָׁשּמעּׂשיו
.Áהיה אם ודֹורׁש, יֹוׁשב ּגדֹול ּכהן הּכּפּורים יֹום לילי ְִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹּכל

לקרא רגיל היה אם לפניו. ּדֹורׁשים - ּתלמיד היה ואם ְְְְְִִִִִִַָָָָָָָָָֹחכם.
ּובּמה ייׁשן. ׁשּלא ּכדי לפניו, קֹורין - לאו ואם קֹורא, -ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
לוּיה ּפרחי - להתנמנם ּבּקׁש הּקדׁש. ּבכתבי לפניו? ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹקֹורין
ּגדֹול, ּכהן איׁשי לֹו: ואֹומרים צרדה, ּבאצּבע לפניו ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹמּכין
ּומתעּסקין ּתיׁשן. ׁשּלא ּכדי הרצּפה, על מעט והצטּנן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹעמד
ׁשּמּכירין עד ׁשֹוחטין היּו ולא ׁשחיטה. זמן ׁשּמּגיע עד ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָֹעּמֹו

ּבּלילה. יׁשחטּו ׁשּמא ּבוּדאי, הּׁשחר עּמּוד ְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָׁשעלה

ה'תשע"א מרחשון י"ח שלישי יום

 
ּגדֹול‡. ּכהן זה יֹום ׁשל והּמּוספין הּתמידין מעּׂשה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכל

המיחדֹות ועבֹודֹות זהב, ּבבגדי לבּוׁש והּוא אֹותן ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֻעֹוּׂשה
היא זה ליֹום המיחדת ועבֹודה לבן. ּבבגדי - זה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֻליֹום
מהן ׁשאחד הּׂשעירים ּוׁשני ּגדֹול, ּכהן ׁשל הּפר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמעּׂשה

ו הּמׁשּתּלח, אּלּוּׂשעיר ּכל הּקדׁשים. ּבקדׁש הּקטרת הקטרת ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
נעּׂשים. הם לבן ְְֲִִֵֵַָָּבבגדי

.ּבגדים ולֹובׁש ּבגדים ויפׁשט הּבגדים ׁשּיׁשּנה עת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכל
ורחץ הּבד ּבגדי את ּופׁשט ׁשּנאמר: טבילה, טעּון ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאחרים
וחמׁש ּבגדיו. את ולבׁש קדֹוׁש ּבמקֹום בּמים ּבּׂשרֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָאת
ּבּיֹום. ּבֹו ּומקּדׁש ּגדֹול ּכהן טֹובל קּדּוׁשין ועּׂשרה ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹטבילֹות
ועֹולה וטֹובל ׁשעליו, חל ּבגדי ּפֹוׁשט ּבּתחּלה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכיצד?
את וׁשֹוחט ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומסּתּפג,
את ּומטיב יֹום, ּכל ׁשל ׁשחר ׁשל קטרת ּומקטיר ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּתמיד,
והּנסכים, החבּתין עם הּתמיד איברי ּומקטיר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָהּנרֹות,
ּכ ואחר הּיֹום. מּוסף ׁשל ּכבּׂשים וׁשבעה הּפר ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָּומקריב
ועֹולה וטֹובל הּזהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמקּדׁש
ועֹובד ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ּבגדי ולֹובׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּומסּתּפג,
הּדמים ּוזריקת ההגרלה, עם הּוּדּויים ּכל הּיֹום: ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָעבֹודת
הּׂשעיר ּומֹוסר הּקדׁשים, ּבקדׁש הּקטרת והקטרת ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבפנים,
הּנּׂשרפים והּׂשעיר הּפר אמּורי ּומֹוציא לעזאזל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלמׁשּלחֹו
ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ואחר לּׂשרפה. ׁשארן ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָּומֹוסר
ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה וטֹובל לבן, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבגדי
ואילֹו הּיֹום, מּוסף ׁשל חּטאת ּׂשעיר ּומקריב ורגליו. ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָידיו
הּנּׂשרפין, וּׂשעיר ּפר אמּורי ּומקטיר עֹולֹות, והם העם, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָואיל

ידיו מקּדׁש ּכ ואחר הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּומקריב
ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה וטֹובל זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָורגליו,
הּקדׁשים, לקדׁש ונכנס ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ְְְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּבגדי
ידיו מקּדׁש ּכ ואחר הּמחּתה. ואת הּכף את מּׁשם ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּומֹוציא
ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה וטֹובל לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָורגליו,
ּבין ׁשל קטרת ּומקטיר ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבגדי
ּומקּדׁש הערּבים. ּבין הּנרֹות את ּומטיב יֹום, ּכל ׁשל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהערּבים
ויֹוצא. חל ּבגדי ולֹובׁש זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹידיו

ׁשּנאמר:‚. ּבּמקּדׁש, ּכּלן - והּקּדּוׁשין האּלּו הּטבילֹות ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּכל
ראׁשֹונה, מּטבילה חּוץ קדֹוׁש. ּבמקֹום בּמים ּבּׂשרֹו את ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָורחץ
ּכּונתֹו; להֹוסיף אּלא ׁשאינּה ּבחל, אֹותּה לטּבל רּׁשאי ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשהּוא
זֹו ּבטבילה מּמּנה יפרׁש - ׁשּבידֹו יׁשנה טמאה יזּכר ְְְְְְִִִִִִֶֶֶָָָָָָֹֻׁשאם
קּדׁש ׁשּלא אֹו לבגדים ּבגדים ּבין טבל ׁשּלא ּכהן וכל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹלׁשמּה.
ּכׁשרה. עבֹודתֹו - ועבד לעבֹודה עבֹודה ּובין לבגד ּבגד ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבין

ּברזל„. ׁשל עׁשׁשּיֹות מלּבנין - חֹולה אֹו זקן ּגדֹול ּכהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהיה
צּנתן; להפיג ּכדי ּבּמים אֹותן מטילין ּולמחר מּבערב, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבאׁש
עד הּמקוה ּבמי חּמין מים מערבין אֹו ּבּמקּדׁש. ׁשבּות ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשאין

צּנתן. ִִֶָָָׁשּתפיג
ּכׁשאר‰. הּכּיֹור מן ורגליו ידיו מקּדׁש ּגדֹול ּכהן יֹום ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹּבכל

ּבכל ּכבֹודֹו. מּׁשּום זהב, ׁשל מּקיתֹון מקּדׁש והּיֹום ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹהּכהנים,
ּבמערבֹו, ויֹורדין ּכבׁש ׁשל ּבמזרחֹו עֹולים הּכהנים ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָֹיֹום
ּכדי ּגדֹול, ּכהן לפני ּבאמצע ויֹורדין ּבאמצע עֹולים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוהּיֹום
ּכסף ׁשל ּבמחּתה חֹותה ּבּמחּתה ׁשּזכה מי יֹום ּבכל ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלהּדרֹו.
ּגדֹול כהן חֹותה והּיֹום זהב, ׁשל למחּתה האׁש ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּומערה
ּבתֹוספת ליּגעֹו ׁשּלא להיכל, נכנס ּובּה זהב ׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבמחּתה
וׁשל קּבין, ארּבעה מחזקת יֹום ּכל ׁשל מחּתה וכן ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעבֹודה.
קּלה; והּיֹום ּכבדה, היתה יֹום ּובכל קּבין; ׁשלׁשה ְְְְְִֵַַַַָָָָָָהּיֹום
ּגדֹול ּכהן על להקל ּכדי ארּכה; והּיֹום קצרה, ידּה יֹום ְְְְְֲֵֵֵַַָָָָָָָָֹֻּובכל
ׁשל מערכֹות ׁשלׁש הּמזּבח על היּו ויֹום יֹום ּבכל ייגע. ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּלא

מֹוסיפ ארּבע. ׁשם היּו והּיֹום להּדראׁש, ּכדי מערכה, ין ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָ
ּולעּטרֹו. ְְְִֵַַַהּמזּבח

.Âקהל ּכל ּובעד ּביתֹו ּובעד ּבעדֹו וכּפר ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָזה
נמצאת ּדברים. וּדּוי ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָיּׂשראל
ידי על - אחד וּדּויים: ׁשלׁשה זה ּביֹום מתוּדה ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלמד,
הּכהנים. ׁשאר עם עצמֹו ידי על - ׁשני וּדּוי ּתחּלה. ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹעצמֹו
ידי על - ׁשליׁשי והּוּדּוי לֹו. אׁשר החּטאת ּפר על ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָּוׁשניהם
וּדּוי ּבכל הּׁשם את ּומזּכיר הּמׁשּתּלח. ּׂשעיר על יּׂשראל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּכל
חטאתי הּׁשם, אּנא אֹומר? הּוא ּכיצד ּפעמים. ׁשלׁש ְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמהן
ולעוֹונֹות לחטאים נא ּכּפר הּׁשם, אּנא .לפני ּופׁשעּתי ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָעויתי
ּכי ׁשּנאמר: וכּו'. וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָולּפׁשעים
לפני חּטאתיכם מּכל אתכם, לטהר עליכם יכּפר הּזה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹבּיֹום
וּדּוי ּבכל וכן הּׁשם. את הזּכיר ּפעמים ׁשלׁש הרי ּתטהרּו. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָה'
אֹומר: החּטאת, ּׂשעיר על הּגֹורל את נֹותן ּוכׁשהּוא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמהן.
ּפעמים. עּׂשר זה ּביֹום הּׁשם את מזּכיר נמצא חּטאת. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלהּׁשם
ּבראׁשֹונה המפרׁש. הּׁשם ׁשהּוא ּככתבֹו, מזּכיר הּוא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֻּובכּלם
חזרּו - ּפרּוצין ׁשרּבּו ּכיון ּבּׁשם. קֹולֹו את מגּביּה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהיה
ּבֹו יּכירּו ׁשּלא עד ּבּנעימּות, ּומבליעֹו .נמּו ּבקֹול ְְְְְִִִֶַַַַָָֹלאמרֹו

הּכהנים. חבריו ֲֲֲִִֵַָֹאפּלּו
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קד               
  

.Êאת ׁשֹומעים ּכׁשהם ּבעזרה, העֹומדים והעם הּכהנים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹּכל
היּו ּובטהרה, ּבקדּׁשה ּגדֹול ּכהן מּפי יֹוצא המפרׁש ְְְֳִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹֻהּׁשם
ׁשם ּברּו ואֹומרים: ּפניהם על ונֹופלים ּומׁשּתחוים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּכֹורעים
הבּו אקרא, ה' ׁשם ּכי ׁשּנאמר: ועד. לעֹולם מלכּותֹו ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָּכבֹוד
הּׁשם את לגמר מתּכּון היה הּוּדּויים ּובׁשלׁשת לאלהינּו. ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹגדל
לוּדּוי ּכׁשר הּיֹום וכל ּתטהרּו. להן ואֹומר המברכין, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכנגד

הּנּׂשרפים. הּפרים ּולוּדּוי הּכּפּורים ְְִִִִִִַַַָָיֹום
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ּכתּוב‡. ואחד להּׁשם, עליו ּכתּוב אחד - הּגֹורלֹות ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשני

מן ּבין העץ, מן ּבין ּדבר: מּכל ּכׁשרים והם לעזאזל. ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָעליו
קטן, ואחד ּגדֹול אחד יהיה לא אבל הּמּתכת. מן ּבין ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהאבן,
היּו. עץ וׁשל ׁשוין. ׁשניהם אּלא זהב, ואחד ּכסף ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָאחד
ּבכלי הּגֹורלֹות ׁשני ּומּניחין זהב. ׁשל אֹותם עּׂשּו ׁשני ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּובבית
יתּכּון. ולא ידיו ׁשּתי ׁשּיכניס ּכדי הּידים, ׁשּתי הּמחזיק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹאחד

ׁשמֹו. וקלּפי היה, עץ וׁשל הּוא, חל זה ְְְְְִֵֵֶֶַָָֹּוכלי
.ׁשם מּניחין הּמזּבח. ּבצפֹון העזרה ּבמזרח מגריל? ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָהיכן

ואחֹוריהם למערב ּפניהן הּׂשעירים ׁשני ּומעמידין ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָהּקלּפי,
אב ּבית וראׁש מימינֹו והּסגן לׁשם, ּבא ּגדֹול וכהן ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָֹֹלמזרח.
לּׂשמאלֹו. ואחד לימינֹו אחד לפניו, הּׂשעירים ּוׁשני ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹמּׂשמאלֹו.

ׁשני‚. לׁשם ידיו ּבׁשּתי הּגֹורלֹות ׁשני והעלה ּבּקלּפי ְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָטרף
הּסגן - ּבימינֹו עלה ׁשם ׁשל אם ידיו. ּופֹותח ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּׂשעירים
- עלה ּבּׂשמאל ואם .ימינ הגּבּה ּגדֹול, ּכהן איׁשי ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹאֹומר:
.ּׂשמאל הגּבּה ּגדֹול, ּכהן איׁשי לֹו: אֹומר אב ּבית ְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹראׁש
וׁשל ימין, על ימין ׁשל ׁשניהם: על הּגֹורלֹות ׁשני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָונֹותן
ׁשחּסר אּלא עּכב, לא - נתן לא ואם ּׂשמאל. ׁשל על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹּׂשמאל
מעּכבת, וההגרלה מעּכבת. ׁשאינּה מצוה ׁשההּנחה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמצוה;
ּבזר, ּכׁשרה ההּנחה ,לפיכ עבֹודה. ׁשאינּה ּפי על ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאף

ּבזר. ּפסּולה הּקלּפי מן הּגֹורלֹות ְְְְֲִֵַַַַַָָָָוהעלית
ז„. ׁשל לׁשֹון ּבראׁשוקֹוׁשר סלעים ׁשּתי מׁשקל הֹורית ְְְְְְִִִֵֵֶַָָֹ

ּכנגד ולּנׁשחט ׁשּלּוחֹו, ּבית ּכנגד ּומעמידֹו הּמׁשּתּלח ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּׂשעיר
הּׂשעיר ואת לֹו אׁשר החּטאת ּפר את וׁשֹוחט ׁשחיטתֹו. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבית

לּׁשם. הּגֹורל עליו ֵֶַַָָָָָׁשעליו
הּזה‰. ּבּיֹום ׁשניהן מּדם ּומּזה להיכל, ּדמן ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּומכניס

הּפר מּדם ּתחּלה מּזה הן: ואּלּו הּזיֹות. וׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָארּבעים
לּכּפרת קרֹוב הארֹון ּבּדי ּבין הּקדׁשים ּבקדׁש הּזיֹות ְְֳִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשמֹונה
אחת ׁשם ּומּזה וגֹומר. יּזה הּכּפרת ולפני ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹּבטפח,
ׁשּנאמר: ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי למּטה. וׁשבע ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלמעלה
מֹונה: היה וכ ראׁשֹונה. הּזיה על יתר יּזה - ּפעמים ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשבע
וארּבע. אחת וׁשלׁש. אחת ּוׁשּתים. אחת ואחת. אחת ְְְְְִַַַַַַַַַַַַַַַָאחת.
ּככה? מֹונה ולּמה וׁשבע. אחת וׁשׁש. אחת וחמׁש. ְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָאחת
ּכ ואחר הּׁשבע. מּכלל ראׁשֹונה הּזיה וימנה יׁשּכח ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּמא
למעלה אחת ׁשמֹונה, הארֹון ּבּדי ּבין הּׂשעיר מּדם ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמּזה
ּומּזה וחֹוזר הּפר. ּבדם ׁשּמֹונה ּכדר ּומֹונה למּטה, ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָוׁשבע
וׁשבע למעלה אחת ׁשמֹונה, הּפר מּדם הּפרכת על ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹּבהיכל

הּכּפרת, ולפני הּכּפרת על הּפר: ּבדם נאמר ׁשּכ ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹלמּטה,
על ּכן הּׂשעיר מּדם ּומּזה וחֹוזר ּבפנים. ׁשּמֹונה ּכדר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּומֹונה
ׁשּנאמר למּטה, וׁשבע למעלה אחת הּזיֹות, ׁשמֹונה ְְְְְֱֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהּפרכת
ּומֹונה הּפר, לדם עּׂשה ּכאׁשר ּדמֹו את ועּׂשה הּׂשעיר: ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבדם
ּבהן מתּכּון אינֹו ההּזיֹות אּלּו וכל ּבפנים. ׁשּמֹונה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכדר
ּכ ואחר ּכמצליף. אּלא למּטה, ולא למעלה לא ְְְְְְְְִֶַַַַַַָָָָֹֹלהּזֹות
מּׁשניהם ּומּזה הּׂשעיר, ודם הּפר ּדם הּדמים, ׁשני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמערב
וׁשבע ׁשּבהיכל, הּזהב מזּבח קרנֹות ארּבע על הּזיֹות ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָארּבע

זה. מזּבח ׁשל אמצעֹו על ְְִֵֶֶֶַַַָָהּזיֹות
.Âּבּדם אצּבעֹו טֹובל הּזיֹות וׁשלׁש הארּבעים אּלּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָוכל

אחת. מּטבילה הּזיֹות ׁשּתי ׁשּיּזה לא הּזיה, ּכל על ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹטבילה
החיצֹון. מזּבח ׁשל מערבי יסֹוד על ׁשֹופ הּדם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּוׁשירי

.Êהּמּוכן איׁש ּביד החי הּׂשעיר את מׁשּלח ּכ ְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָואחר
ּכהנים ׁשעּׂשּו אּלא להֹוליכֹו, ּכׁשרים והּכל לּמדּבר. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹלהֹוליכֹו
וסּכֹות להֹוליכֹו. יּׂשראל את מּניחים היּו ולא קבע ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֻּגדֹולים
אחד איׁש וׁשֹובת הּמדּבר, ּתחּלת עד מירּוׁשלים עֹוּׂשין ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָהיּו
מלּוין ׁשּיהיּו ּכדי מהן, וסּכה סּכה ּבכל הרּבה אנׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻאֹו
מזֹון הרי לֹו: אֹומרין וסּכה סּכה ּכל על לסּכה. מּסּכה ְְְֲִִֵַָָָָָָֻֻֻֻאֹותֹו
לא ּומעֹולם אֹוכל. - לאכל וצרי ּכחֹו ּכׁשל אם מים. ְֱֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹוהרי
ּבסֹוף עֹומדין האחרֹונה הּסּכה ואנׁשי .לכ אדם ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָֻֻהצר
חֹולק עֹוּׂשה? היה ּכיצד מרחֹוק. מעּׂשיו את ורֹואין ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתחּום
קֹוׁשר וחציֹו ּבּסלע קֹוׁשר חציֹו ׁשּבקרניו, זהֹורית ׁשל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלׁשֹון
לא ויֹורד. מתּגלּגל והּוא לאחֹוריו ודֹוחפֹו קרניו. ׁשּתי ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָֹּבין
ּובא איברים. איברים נעּׂשה ׁשהּוא עד ההר לחצי מּגיע ֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
היּו ודרּכּיֹות .ׁשּתחׁש עד האחרֹונה סּכה ּתחת לֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֻויֹוׁשב
לּמדּבר. ּׂשעיר ׁשהּגיע ׁשּידעּו ּכדי ּבסּודרין, ּומניפין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָעֹוּׂשין,
הּפר אצל חֹוזר מֹוליכֹו, ּביד הּׂשעיר את ׁשּמׁשּלח ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָואחר
אמּוריהן את ּומֹוציא וקֹורען לפנים, דמן ׁשהּזה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָוהּׂשעיר
ּבּׂשרן ׁשאר ּומחּת הּמזּבח. ּגּבי על ּומקטירן ּבּכלי ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָונֹותנם
מפרק ואינֹו קליעה, ּכמין ּבזֹו זֹו מערֹות ּגדֹולֹות ְְְְְְֲִִִֵֵָָָֹחתיכֹות
הּׂשרפה, לבית להֹוציאן אחרים ּביד ּומׁשּלחן ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָאֹותן,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבעֹורן, ׁשם אֹותן ְְְְְִֵֶַַָָָּומנּתחין
.Áהּנׁשים לעזרת ּגדֹול ּכהן יצא לּמדּבר ּׂשעיר ׁשהּגיע ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּכיון

והּׂשעיר הּפר ּׂשֹורפין קריאתֹו ּובזמן ּבּתֹורה. ּבביתלקרֹות ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ
רֹואה אינֹו - קֹורא ּכׁשהּוא ּגדֹול ּכהן הרֹואה ,לפיכ ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹהּדׁשן.
ׁשּבארנּו. ּכמֹו בזר, ּכׁשרה ּוּׂשרפתן הּנּׂשרפין. וּׂשעיר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּפר

.Ëּבבגדי לקרֹות רצה אם ,לפיכ עבֹודה. אינּה זֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָקריאה
- לבן ּבבגדי לקרֹות רצה ואם קֹורא. - מּׁשּלֹו לבנים ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹחל
עבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא ּבהן להנֹות נּתנּו ּכהּנה ׁשּבגדי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻקֹורא;

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Èעֹומדין העם וכל הּנׁשים, ּבעזרת יֹוׁשב קֹורא? הּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּכיצד

הּכנסת, לראׁש ונֹותנֹו ּתֹורה ספר נֹוטל הּכנסת וחּזן ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלפניו.
וכהן ּגדֹול, לכהן נֹותנֹו והּסגן לּסגן, נֹותנֹו הּכנסת ְְְְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹוראׁש
ּבעּׂשֹור וא מֹות אחרי וקֹורא עֹומד ּומקּבל. עֹומד ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָָּגדֹול
ּומּניחּה הּתֹורה את וגֹולל הענין, סֹוף עד מֹועדֹות ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּבפרׁשת
ּכאן. ּכתּוב לפניכם ּׁשּקראתי מּמה יֹותר ואֹומר: ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבחיקֹו
על אֹותֹו קֹורא הענין סֹוף עד הּפקּודים ׁשּבחּומׁש ְְְִִֵֶֶַַַַָָָּובעּׂשֹור
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ּתֹורה ספר ּגֹוללין ׁשאין לפי ּפה? על קֹורא ולּמה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּפה.
קֹורא אחד ׁשאין לפי אחר? ּבספר יקרא לא ולּמה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבצּבּור.

ראׁשֹון. ּפגם מּׁשּום ספרים, ְְְִִִִֵָָבׁשני
.‡Èׁשּמברכין ּכדר ּולאחריה לפניה מבר ׁשּקֹורא ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּבעת

רצה הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשבע לאחריה ּומֹוסיף הּכנסת, ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבבית
ּכי אבינּו לנּו סלח וכּו'. ל אנחנּו מֹודים וכּו'. אלהינּו ְְְְֱֲִִִֵַַָָָֹה'
עּמֹו עֹונֹות מֹוחל יי, אּתה ּברּו ּבּה: וחֹותם וכּו', ְְְֲֵֵַַָָָָָָחטאנּו
על ּומבר ּכתקנן. ּברכֹות ׁשלׁש הרי ּברחמים. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָיּׂשראל
הּמקּדׁש ׁשּיעמד ענינּה, יהיה עצמּה. ּבפני ּברכה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהּמקּדׁש
ּבצּיֹון. ׁשֹוכן יי, אּתה ּברּו ּבּה: וחֹותם ּבתֹוכֹו. ְְְְְִִֵֵַָָָָָּוׁשכינה

יּׂשרא על ה'ּומבר ׁשּיֹוׁשיע ענינּה, עצמּה. ּבפני ּברכה ל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
יי, אּתה ּברּו ּבּה: וחֹותם .מל מהן יסּור ולא יּׂשראל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאת
עצמּה. ּבפני ּברכה הּכהנים על ּומבר ּביּׂשראל. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹהּבֹוחר
וחֹותם ויברכם. ועבֹודתם מעּׂשיהם הּמקֹום ׁשּירצה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָענינּה,
ּתפּלה אֹומר ּכ ואחר הּכהנים. מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָֹּבּה:
ה' הֹוׁשע וחֹותם: רגיל, ּׁשהּוא מה ּכפי ּובּקׁשה ורּנה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּותחּנה
יי, אּתה ּברּו להּוׁשע. צריכין יּׂשראל ׁשעּמ יּׂשראל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָעּמ

ּתפּלה. ְִֵַָׁשֹומע

ה'תשע"א מרחשון כ' חמישי יום

 
הּלילה‡. ּכחצֹות הּוא: ּכ זה ׁשּביֹום הּמעּׂשים ּכל ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָסדר

את ּומדּׁשנין הּמערכה, את ּומסּדרין הּדׁשן. לתרּומת ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָמפיסין
עד ׁשּבארנּו, הּסדר על יֹום ּבכל ׁשעֹוּׂשין ּכדר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָהּמזּבח,
הּתמיד, את לׁשחט ּכׁשּיּגיעּו הּתמיד. לׁשחיטת ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשּיּגיעּו
ׁשל ולּמה העם. ּובין ּגדֹול ּכהן ּבין ּבּוץ ׁשל סדין ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹּפֹורסין
ּבגדי ּופֹוׁשט ּבּוץ. ּבבגדי הּיֹום ׁשעבֹודת ׁשּיּכיר ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַּבּוץ?
וׁשֹוחט ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹחל,
הּדם ּומקּבל הּׁשחיטה, לגמר אחר ּומּניח ׁשנים, רב ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹֹּבּתמיד
ּומקטיר להיכל נכנס ּכ ואחר ּכמצותֹו. הּמזּבח על ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָוזֹורקֹו
הּתמיד איברי ּומקטיר הּנרֹות. את ּומטיב ׁשחר ׁשל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹקטרת
ׁשּבארנּו. יֹום ּכל ׁשל הּתמיד סדר ּככל והּנסכים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהחבּתין
הּיֹום. מּוסף ׁשל הּכבּׂשים וׁשבעת הּפר מקריב הּתמיד ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָואחר
וטֹובל, זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָואחר
ּפרֹו. אצל לֹו ּובא ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ּבגדי ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָולֹובׁש
ּופניו לדרֹום ראׁשֹו ולּמזּבח, האּולם ּבין עֹומד היה ְְְִֵֵֵַַָָָָָָָָֹּופרֹו
ידיו ׁשּתי וסֹומ למערב. ּופניו ּבמזרח עֹומד והּכהן ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹלמערב,
חטאתי הּׁשם, אּנא אֹומר: היה וכ ּומתוּדה. הּפר ראׁש ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹעל

אּנ ּוביתי. אני לפני ּפׁשעּתי לחטאיםעויתי נא ּכּפר הּׁשם, א ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אני לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי ולּפׁשעים ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָולעֹונֹות
יכּפר הּזה בּיֹום ּכי לאמר: עבּד מׁשה ּבתֹורת ּכּכתּוב ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּוביתי.
ואחר ּתטהרּו. ה' לפני חּטאתיכם מּכל אתכם, לטהר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹעליכם
זהֹורית ׁשל לׁשֹון וקֹוׁשר הּׂשעירים, ׁשני על מגריל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּכ
ּכנגד ולּנׁשחט ׁשּלּוחֹו, ּבית ּכנגד ּומעמידֹו הּמׁשּתּלח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּבראׁש
על ידיו ׁשּתי וסֹומ ׁשנּיה, ּפרֹו אצל לֹו ּובא ׁשחיטתֹו. ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּבית
חטאתי הּׁשם, אּנא אֹומר: הּוא וכ ׁשני. וּדּוי ּומתוּדה ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹראׁשֹו
אּנא .קדֹוׁשי עם אהרן ּובני ּוביתי אני לפני ּפׁשעּתי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹעויתי

ׁשחטאתי ולּפׁשעים ולעֹונֹות לחטאים נא ּכּפר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּׁשם,
.קדֹוׁשי עם אהרן ּובני ּוביתי אני לפני וׁשּפׁשעּתי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹוׁשעויתי
ּכ ואחר וגֹומר. הּזה בּיֹום ּכי :עבּד מׁשה ּבתֹורת ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָּכּכתּוב
מנדנדֹו ׁשהּוא למי ונֹותנֹו ּדמֹו, את ּומקּבל הּפר את ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָׁשֹוחט
מּבחּוץ. היכל ׁשל הרביעי הרבד על [ּומּניחּה] יקרׁש, ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּלא
הּסמּו מן הּמזּבח מעל אׁש ּבּה וחֹותה הּמחּתה את ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָונֹוטל
על ּומּניחּה ויֹורד ה', מּלפני הּמזּבח מעל ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָלמערב,
ּדּקה קטרת מלא ּוכלי הּכף את לֹו ּומֹוציאין ׁשּבעזרה. ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהרבד
ולא מחּוקֹות לא חפניו, מלא מּמּנה וחֹופן הּדּקה, ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֹמן
קטנֹו, לפי והּקטן גדלֹו לפי הּגדֹול טפּופֹות, אּלא ְְְְְְְִִֶַַָָָָָָגדּוׁשֹות,
ּבדם ּפֹוסלת ּבּׂשמאל ׁשהֹולכה ּבארנּו, ּכבר הּכף. לתֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹונֹותן
ׁשּיֹולי הּדין מן היה ּולפיכ העבֹודֹות, ּובׁשאר ְְֲֳִִִִִִֶַַָָָָָָהּקדׁשים
ּכבד מּפני אבל ּבימינֹו; הּקטרת וכף ּבּׂשמאלֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹהּמחּתה
עד ּבּׂשמאלֹו לסבלּה יכֹול אינֹו חּמה, ׁשהיא ועֹוד ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹהּמחּתה,
ּבּׂשמאלֹו, הּקטרת וכף ּבימינֹו הּמחּתה נֹוטל לפיכ ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹהארֹון,
מצא הּקדׁשים. לקדׁש מּגיע ׁשהּוא עד ּבהיכל ְְֳִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּומהּל
מּגיע ׁשהּוא עד הּקדׁשים לקדׁש נכנס ּפרּופה. ְְְֳִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּפרכת
ּובבית הּבּדים. ׁשני ּבין הּמחּתה נֹותן לארֹון, הּגיע ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָלארֹון.
ואֹוחז הּׁשתּיה. אבן על מּניחּה היה ארֹון, היה ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשני,
הּקטרת ּומערה ּבׁשּניו, אֹו אצּבעֹותיו ּבראׁשי הּכף ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּׂשפת
ּכׁשהיתה. חפניו למלֹוא ׁשּמחזירּה עד חפניו לתֹו ְְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָּבגּודלֹו
ּגּבי על הּקטרת את וצֹובר ׁשּבּמקּדׁש. קׁשה עבֹודה היא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוזֹו
קרֹובה הּקטרת ׁשּתהיה ּכדי ּבּמחּתה, לפנים ּבידֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּגחלים
ׁשּיתמּלא עד ׁשם ּוממּתין יּכוה. ׁשּלא מּפניו, ּורחֹוקה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלארֹון
ּפניו מעט, מעט אחֹורּנית מהּל והּוא ויֹוצא. עׁשן ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָהּבית
ׁשם ּומתּפּלל הּפרכת. מן ׁשּיצא עד להיכל, ואחֹוריו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹלּקדׁש
העם, את להבעית ׁשּלא קצרה, ּתפּלה ׁשּיצא אחר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבהיכל
מּלפני רצֹון יהי מתּפּלל: היה וכ ּבהיכל. מת יאמרּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשּמא
ולא גׁשּומה. ּתהיה ׁשחּונה זֹו ׁשנה ּתהיה ׁשאם אלהינּו, ְְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָָֹֹה'
צריכין יּׂשראל ּבית עּמ יהיּו ולא יהּודה. מּבית ׁשבט ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹיסּור

דרכים. עֹוברי ּתפּלת לפני ּתּכנס ואל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָלפרנסה.
.העם ּכל הּקדׁשים ּבקדׁש הּקטרת הקטרת ְְְְֳִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבׁשעת

האּולם מּבין ּפֹורׁשים ואינן ּבלבד, ההיכל מן ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָּפֹורׁשים
ּבׁשעת אּלא ולּמזּבח האּולם מּבין ּפֹורׁשים ׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָולּמזּבח;
ּכמֹו ּבהיכל, ּדמים מּתן ּובׁשעת יֹום ּבכל ּבהיכל ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָהקטרה
מּזה הּפר ּדם נֹוטל ּכ ואחר ּתמידין. ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּבארנּו
ׁשם מּמּנּו ּומּזה הּקדׁשים, לקדׁש ּבֹו ונכנס מנדנדֹו, ְְְְְְֳִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
ּכן על ּבהיכל ּומּניחֹו ויֹוצא הארֹון, ּבּדי ּבין הּזיֹות ְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשמֹונה
את וׁשֹוחט ההיכל, מן יֹוצא ּכ ואחר ׁשם. ׁשהיה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּזהב
ּומּזה הּקדׁשים, לקדׁש ּבֹו ונכנס ּדמֹו, את ּומקּבל ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׂשעיר
על ּומּניחֹו ויֹוצא הארֹון, ּבּדי ּבין הּזיֹות ׁשמֹונה ׁשם ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּמּנּו
הּכן מעל הּפר ּדם נֹוטל ּכ ואחר ׁשּבהיכל. ׁשני הּזהב ְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָּכן
ּומּניח הּזיֹות. ׁשמֹונה הארֹון ּכנגד הּפרכת על מּמּנּו ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּומּזה
ּכנגד הּפרכת על מּמּנּו ּומּזה הּׂשעיר ּדם ונֹוטל הּפר, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּדם

ּדםהא לתֹו הּפר דם מערה ּכ ואחר הּזיֹות. ׁשמֹונה רֹון ְְְְֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּכדי הּפר, דם ּבֹו ׁשהיה לּמזרק הּכל ּומחזיר ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהּׂשעיר,
הּמזּבח ּבין הּזהב מּמזּבח לפנים ועֹומד יפה. יפה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיתערבּו
מזּבח קרנֹות על הּתערבת מּדם להּזֹות ּומתחיל ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַָֹוהּמנֹורה,
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קה                
  

ּתֹורה ספר ּגֹוללין ׁשאין לפי ּפה? על קֹורא ולּמה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּפה.
קֹורא אחד ׁשאין לפי אחר? ּבספר יקרא לא ולּמה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבצּבּור.

ראׁשֹון. ּפגם מּׁשּום ספרים, ְְְִִִִֵָָבׁשני
.‡Èׁשּמברכין ּכדר ּולאחריה לפניה מבר ׁשּקֹורא ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּבעת

רצה הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשבע לאחריה ּומֹוסיף הּכנסת, ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבבית
ּכי אבינּו לנּו סלח וכּו'. ל אנחנּו מֹודים וכּו'. אלהינּו ְְְְֱֲִִִֵַַָָָֹה'
עּמֹו עֹונֹות מֹוחל יי, אּתה ּברּו ּבּה: וחֹותם וכּו', ְְְֲֵֵַַָָָָָָחטאנּו
על ּומבר ּכתקנן. ּברכֹות ׁשלׁש הרי ּברחמים. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָיּׂשראל
הּמקּדׁש ׁשּיעמד ענינּה, יהיה עצמּה. ּבפני ּברכה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהּמקּדׁש
ּבצּיֹון. ׁשֹוכן יי, אּתה ּברּו ּבּה: וחֹותם ּבתֹוכֹו. ְְְְְִִֵֵַָָָָָּוׁשכינה

יּׂשרא על ה'ּומבר ׁשּיֹוׁשיע ענינּה, עצמּה. ּבפני ּברכה ל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
יי, אּתה ּברּו ּבּה: וחֹותם .מל מהן יסּור ולא יּׂשראל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאת
עצמּה. ּבפני ּברכה הּכהנים על ּומבר ּביּׂשראל. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹהּבֹוחר
וחֹותם ויברכם. ועבֹודתם מעּׂשיהם הּמקֹום ׁשּירצה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָענינּה,
ּתפּלה אֹומר ּכ ואחר הּכהנים. מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָֹּבּה:
ה' הֹוׁשע וחֹותם: רגיל, ּׁשהּוא מה ּכפי ּובּקׁשה ורּנה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּותחּנה
יי, אּתה ּברּו להּוׁשע. צריכין יּׂשראל ׁשעּמ יּׂשראל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָעּמ

ּתפּלה. ְִֵַָׁשֹומע

ה'תשע"א מרחשון כ' חמישי יום

 
הּלילה‡. ּכחצֹות הּוא: ּכ זה ׁשּביֹום הּמעּׂשים ּכל ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָסדר

את ּומדּׁשנין הּמערכה, את ּומסּדרין הּדׁשן. לתרּומת ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָמפיסין
עד ׁשּבארנּו, הּסדר על יֹום ּבכל ׁשעֹוּׂשין ּכדר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָהּמזּבח,
הּתמיד, את לׁשחט ּכׁשּיּגיעּו הּתמיד. לׁשחיטת ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשּיּגיעּו
ׁשל ולּמה העם. ּובין ּגדֹול ּכהן ּבין ּבּוץ ׁשל סדין ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹּפֹורסין
ּבגדי ּופֹוׁשט ּבּוץ. ּבבגדי הּיֹום ׁשעבֹודת ׁשּיּכיר ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַּבּוץ?
וׁשֹוחט ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹחל,
הּדם ּומקּבל הּׁשחיטה, לגמר אחר ּומּניח ׁשנים, רב ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹֹּבּתמיד
ּומקטיר להיכל נכנס ּכ ואחר ּכמצותֹו. הּמזּבח על ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָוזֹורקֹו
הּתמיד איברי ּומקטיר הּנרֹות. את ּומטיב ׁשחר ׁשל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹקטרת
ׁשּבארנּו. יֹום ּכל ׁשל הּתמיד סדר ּככל והּנסכים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהחבּתין
הּיֹום. מּוסף ׁשל הּכבּׂשים וׁשבעת הּפר מקריב הּתמיד ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָואחר
וטֹובל, זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָואחר
ּפרֹו. אצל לֹו ּובא ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ּבגדי ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָולֹובׁש
ּופניו לדרֹום ראׁשֹו ולּמזּבח, האּולם ּבין עֹומד היה ְְְִֵֵֵַַָָָָָָָָֹּופרֹו
ידיו ׁשּתי וסֹומ למערב. ּופניו ּבמזרח עֹומד והּכהן ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹלמערב,
חטאתי הּׁשם, אּנא אֹומר: היה וכ ּומתוּדה. הּפר ראׁש ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹעל

אּנ ּוביתי. אני לפני ּפׁשעּתי לחטאיםעויתי נא ּכּפר הּׁשם, א ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אני לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי ולּפׁשעים ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָולעֹונֹות
יכּפר הּזה בּיֹום ּכי לאמר: עבּד מׁשה ּבתֹורת ּכּכתּוב ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּוביתי.
ואחר ּתטהרּו. ה' לפני חּטאתיכם מּכל אתכם, לטהר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹעליכם
זהֹורית ׁשל לׁשֹון וקֹוׁשר הּׂשעירים, ׁשני על מגריל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּכ
ּכנגד ולּנׁשחט ׁשּלּוחֹו, ּבית ּכנגד ּומעמידֹו הּמׁשּתּלח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּבראׁש
על ידיו ׁשּתי וסֹומ ׁשנּיה, ּפרֹו אצל לֹו ּובא ׁשחיטתֹו. ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּבית
חטאתי הּׁשם, אּנא אֹומר: הּוא וכ ׁשני. וּדּוי ּומתוּדה ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹראׁשֹו
אּנא .קדֹוׁשי עם אהרן ּובני ּוביתי אני לפני ּפׁשעּתי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹעויתי

ׁשחטאתי ולּפׁשעים ולעֹונֹות לחטאים נא ּכּפר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּׁשם,
.קדֹוׁשי עם אהרן ּובני ּוביתי אני לפני וׁשּפׁשעּתי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹוׁשעויתי
ּכ ואחר וגֹומר. הּזה בּיֹום ּכי :עבּד מׁשה ּבתֹורת ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָּכּכתּוב
מנדנדֹו ׁשהּוא למי ונֹותנֹו ּדמֹו, את ּומקּבל הּפר את ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָׁשֹוחט
מּבחּוץ. היכל ׁשל הרביעי הרבד על [ּומּניחּה] יקרׁש, ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּלא
הּסמּו מן הּמזּבח מעל אׁש ּבּה וחֹותה הּמחּתה את ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָונֹוטל
על ּומּניחּה ויֹורד ה', מּלפני הּמזּבח מעל ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָלמערב,
ּדּקה קטרת מלא ּוכלי הּכף את לֹו ּומֹוציאין ׁשּבעזרה. ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהרבד
ולא מחּוקֹות לא חפניו, מלא מּמּנה וחֹופן הּדּקה, ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֹמן
קטנֹו, לפי והּקטן גדלֹו לפי הּגדֹול טפּופֹות, אּלא ְְְְְְְִִֶַַָָָָָָגדּוׁשֹות,
ּבדם ּפֹוסלת ּבּׂשמאל ׁשהֹולכה ּבארנּו, ּכבר הּכף. לתֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹונֹותן
ׁשּיֹולי הּדין מן היה ּולפיכ העבֹודֹות, ּובׁשאר ְְֲֳִִִִִִֶַַָָָָָָהּקדׁשים
ּכבד מּפני אבל ּבימינֹו; הּקטרת וכף ּבּׂשמאלֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹהּמחּתה
עד ּבּׂשמאלֹו לסבלּה יכֹול אינֹו חּמה, ׁשהיא ועֹוד ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹהּמחּתה,
ּבּׂשמאלֹו, הּקטרת וכף ּבימינֹו הּמחּתה נֹוטל לפיכ ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹהארֹון,
מצא הּקדׁשים. לקדׁש מּגיע ׁשהּוא עד ּבהיכל ְְֳִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּומהּל
מּגיע ׁשהּוא עד הּקדׁשים לקדׁש נכנס ּפרּופה. ְְְֳִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּפרכת
ּובבית הּבּדים. ׁשני ּבין הּמחּתה נֹותן לארֹון, הּגיע ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָלארֹון.
ואֹוחז הּׁשתּיה. אבן על מּניחּה היה ארֹון, היה ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשני,
הּקטרת ּומערה ּבׁשּניו, אֹו אצּבעֹותיו ּבראׁשי הּכף ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּׂשפת
ּכׁשהיתה. חפניו למלֹוא ׁשּמחזירּה עד חפניו לתֹו ְְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָּבגּודלֹו
ּגּבי על הּקטרת את וצֹובר ׁשּבּמקּדׁש. קׁשה עבֹודה היא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוזֹו
קרֹובה הּקטרת ׁשּתהיה ּכדי ּבּמחּתה, לפנים ּבידֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּגחלים
ׁשּיתמּלא עד ׁשם ּוממּתין יּכוה. ׁשּלא מּפניו, ּורחֹוקה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלארֹון
ּפניו מעט, מעט אחֹורּנית מהּל והּוא ויֹוצא. עׁשן ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָהּבית
ׁשם ּומתּפּלל הּפרכת. מן ׁשּיצא עד להיכל, ואחֹוריו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹלּקדׁש
העם, את להבעית ׁשּלא קצרה, ּתפּלה ׁשּיצא אחר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבהיכל
מּלפני רצֹון יהי מתּפּלל: היה וכ ּבהיכל. מת יאמרּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשּמא
ולא גׁשּומה. ּתהיה ׁשחּונה זֹו ׁשנה ּתהיה ׁשאם אלהינּו, ְְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָָֹֹה'
צריכין יּׂשראל ּבית עּמ יהיּו ולא יהּודה. מּבית ׁשבט ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹיסּור

דרכים. עֹוברי ּתפּלת לפני ּתּכנס ואל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָלפרנסה.
.העם ּכל הּקדׁשים ּבקדׁש הּקטרת הקטרת ְְְְֳִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבׁשעת

האּולם מּבין ּפֹורׁשים ואינן ּבלבד, ההיכל מן ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָּפֹורׁשים
ּבׁשעת אּלא ולּמזּבח האּולם מּבין ּפֹורׁשים ׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָולּמזּבח;
ּכמֹו ּבהיכל, ּדמים מּתן ּובׁשעת יֹום ּבכל ּבהיכל ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָהקטרה
מּזה הּפר ּדם נֹוטל ּכ ואחר ּתמידין. ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּבארנּו
ׁשם מּמּנּו ּומּזה הּקדׁשים, לקדׁש ּבֹו ונכנס מנדנדֹו, ְְְְְְֳִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
ּכן על ּבהיכל ּומּניחֹו ויֹוצא הארֹון, ּבּדי ּבין הּזיֹות ְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשמֹונה
את וׁשֹוחט ההיכל, מן יֹוצא ּכ ואחר ׁשם. ׁשהיה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּזהב
ּומּזה הּקדׁשים, לקדׁש ּבֹו ונכנס ּדמֹו, את ּומקּבל ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׂשעיר
על ּומּניחֹו ויֹוצא הארֹון, ּבּדי ּבין הּזיֹות ׁשמֹונה ׁשם ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּמּנּו
הּכן מעל הּפר ּדם נֹוטל ּכ ואחר ׁשּבהיכל. ׁשני הּזהב ְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָּכן
ּומּניח הּזיֹות. ׁשמֹונה הארֹון ּכנגד הּפרכת על מּמּנּו ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּומּזה
ּכנגד הּפרכת על מּמּנּו ּומּזה הּׂשעיר ּדם ונֹוטל הּפר, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּדם

ּדםהא לתֹו הּפר דם מערה ּכ ואחר הּזיֹות. ׁשמֹונה רֹון ְְְְֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּכדי הּפר, דם ּבֹו ׁשהיה לּמזרק הּכל ּומחזיר ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהּׂשעיר,
הּמזּבח ּבין הּזהב מּמזּבח לפנים ועֹומד יפה. יפה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיתערבּו
מזּבח קרנֹות על הּתערבת מּדם להּזֹות ּומתחיל ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַָֹוהּמנֹורה,
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קו               
  

מּבחּוץ. הּקרנֹות על ּומּזה והֹול מסּבב והּוא ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָהּזהב,
למערבית מערבית, לצפֹונית צפֹונית, מזרחית מּקרן ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַָָָּומתחיל
מּלמּטן נֹותן הּוא ּכּלן ועל מזרחית. לדרֹומית ְְְְְִִִִִִֵַַָָָֻּדרֹומית,
נֹותן ׁשהּוא לפניו ׁשהיתה האחרֹונה מן חּוץ ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָלמעלן,
הּגחלים וחֹותה ּכליו. יתלכלכּו ׁשּלא ּכדי למּטן, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמלמעלן
ּומּזה זהבֹו, ׁשּמגּלה עד והיל היל הּזהב ׁשּבמזּבח ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָוהאפר
ּבצד ּפעמים ׁשבע מזּבח ׁשל טהרֹו על הּתערבת ְְְֲֳִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמּדם
ׁשירי וׁשֹופ ויֹוצא קרנֹותיו. מּתנֹות ׁשּׁשלמּו ּבּמקֹום ְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָהּדרֹום,
אצל ּבא ּכ ואחר החיצֹון. מזּבח ׁשל מערבי יסֹוד על ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּדם
וכ ּומתוּדה. ראׁשֹו על ידיו ׁשּתי וסֹומ הּמׁשּתּלח ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּׂשעיר
ּבית עּמ לפני ּופׁשעּו עוּו חטאּו הּׁשם, אּנא אֹומר: ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָהּוא
ולּפׁשעים ולעֹונֹות לחטאים נא ּכּפר הּׁשם, אּנא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָיּׂשראל.
ּכּכתּוב יּׂשראל. ּבית עּמ לפני וׁשּפׁשעּו וׁשעוּו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשחטאּו
ואחר וגֹומר. עליכם יכּפר הּזה בּיֹום ּכי :עבּד מׁשה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַּבתֹורת
וּׂשעיר ּפר אמּורי ּומֹוציא לּמדּבר. הּׂשעיר את מׁשּלח ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכ
לבית הּׁשאר ּומׁשּלח ּבּכלי, ונֹותנן לפנים ּדמן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשהכניס
ׁשּיּגיע אחר ׁשם וקֹורא הּנׁשים לעזרת ויֹוצא לּׂשרפה. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּדׁשן
וטֹובל, לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט מקּדׁש, ּכ ואחר לּמדּבר. ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהּׂשעיר
הּׂשעיר ועֹוּׂשה ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָולֹובׁש
ּומקריב הּיֹום, מּוסף קרּבנֹות מּכלל ׁשהּוא ּבחּוץ, ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָהּנעּׂשה
עלת ואת עלתֹו את ועּׂשה ויצא ׁשּנאמר: העם; ואיל ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאילֹו
ּומקריב הּנּׂשרפין. וּׂשעיר ּפר ׁשל האמּורין ּומקטיר ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהעם.

מק ּכ ואחר הערּבים. ּבין ׁשל ּופֹוׁשטּתמיד ורגליו, ידיו ּדׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
לקדׁש ונכנס ּומקּדׁש. לבן, ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, זהב, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּבגדי
מקּדׁש, ּכ ואחר הּמחּתה. ואת הּכף את ּומֹוציא ְְְְֳִִֵֶֶַַַַַַַַָָָהּקדׁשים
ּומקּדׁש. זהב, ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, לבן, ּבגדי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָּופֹוׁשט
ּבין ׁשל הּנרֹות את ּומטיב הערּבים, ּבין ׁשל קטרת ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּומקטיר
ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ואחר הּימים. ּכׁשאר ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָהערּבים,
וכל לביתֹו. ויֹוצא עצמֹו, ּבגדי ולֹובׁש זהב ּבגדי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָּופֹוׁשט
ׁשּיצא על עֹוּׂשה היה טֹוב ויֹום ּביתֹו. עד אֹותֹו מלּוין ְְִֵֶֶַַַָָָָָָהעם

הּקדׁש. מן ְִֶַָֹּבׁשלֹום

ה'תשע"א מרחשון כ"א שישי יום

 
.‡צרי ּבהיכל ּבפנים לבן ּבבגדי ׁשעֹובד עבֹודֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּכל

לחברֹו מעּׂשה ּבהן הקּדים ואם ׁשּבארנּו, הּסדר על ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָלעּׂשֹותן
ּכלּום. עּׂשה לא -ְָָֹ

.אף ּכלּום. עּׂשה לא - הּפר ׁשחיטת קדם ׁשחפנּה ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹקטרת
וכן היא. ּפנים ּבעבֹודת ּפנים צר ּבעזרה, ׁשהחפינה ּפי ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹעל
אף ּכלּום. עּׂשה לא - ּפר ׁשל ּדמֹו מּתן קדם ׁשּׁשחטֹו ְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּׂשעיר

לפנים. נכנס דמֹו הרי ּבעזרה, ׁשהּׁשחיטה ּפי ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָעל
.‚- הּיֹום עבֹודת קדם אֹותן ׁשעּׂשה הּמּוספין וּׂשעיר ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹאיל

ּכלּום. ְֵָאינן
קדם„. הּקדׁשים ּבקדׁש הּפר לדם הּׂשעיר ּדם ְְְֳִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹהקּדים

יביא ּכ ואחר ּכמצותֹו, הּפר מּדם יּזה - עבֹודתֹו ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּיגמר
הּקדׁשים ּבקדׁש מּדמֹו ויּזה אֹותֹו ויׁשחט אחר ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּׂשעיר
הּפר לדם הּׂשעיר ּדם הקּדים הראׁשֹון. ויּפסל ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָּכמצותֹו,

ּפעם הּׂשעיר מּדם ויּזה יחזר - הּפרכת על ׁשּבהיכל ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹּבּמּתנֹות
הּפר. ּדם לאחר ְְִַַַַָָׁשנּיה

.‰- הּקדׁשים ׁשּבקדׁש מּתנֹות גמר ׁשּלא עד הּדם ְְֳִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹנׁשּפ
הּקדׁשים. ּבקדׁש ּבּתחּלה ויּזה ויחזר אחר דם ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹיביא

.Âׁשּבהיכל ּבּמּתנֹות והתחיל הּקדׁשים ׁשּבקדׁש מּתנֹות ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּגמר
מּתחּלת ויתחיל אחר דם יביא - גמר ׁשּלא עד הּדם ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹונׁשּפ

ׁשּבהיכל. ֵֶַַָָהּזיֹות
.Êונׁשּפ הּזהב מזּבח על לּתן והתחיל ׁשּבהיכל מּתנֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּגמר

מּתנֹות מּתחּלת ּומתחיל אחר דם יביא - גמר ׁשּלא עד ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹהּדם
הן. עצמן ּבפני ּכּפרה ׁשּכּלן ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּמזּבח.

.Áצרי אינֹו - הּדם נׁשּפ ּכ ואחר הּמזּבח מּתנֹות ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָּגמר
אינּה החיצֹון מזּבח על הּׁשירים ׁשּׁשפיכת אחר; דם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלהביא
הּמּתנֹות ּכל ׁשּיגמר קדם ׁשּנׁשּפ הּוא הּפר ּדם ואם ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמעּכבת.
קדם ׁשנּיה ּפעם קטרת ויחּפן אחר, ּפר מביא זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹ
מּמּנּו. ויּזה דמֹו יביא ּכ ואחר הּקטרת, ויקטיר הּפר, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשחיטת

.Ëהּפר אּלא הּדׁשן ּבבית נּׂשרף ואין ּבגדים מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואין
הּכּפרה. נגמרה ׁשּבֹו האחרֹון ְְֲִֶֶַַַַָָָָהּזה

.È- ההּזיֹות ׁשּיגמר קדם הּׂשעיר ּבדם הּפר דם לֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹנתערב
אחת ונֹותן וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה וׁשבע למעלה אחת ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָנֹותן
אחרֹונה ּבמּתנה נתערבּו ּׂשעיר. לׁשם למּטה וׁשבע ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָלמעלה
למעלה אחת ונֹותן וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה אחת נֹותן -ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַַָָ

ּׂשעיר. לׁשם למּטה ְְְִֵֶַַָָוׁשבע
.‡Èואי הּפר ּדם ּכֹוס הּוא זה אי ידע ולא הּכֹוסֹות ְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹנתחּלפּו

למעלה אחת מהן מאחד נֹותן - הּׂשעיר ּדם ּכֹוס הּוא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה
למּטה, וׁשבע למעלה אחת הּׁשני מן ונֹותן למּטה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָוׁשבע
נמצא למּטה). וׁשבע למעלה אחת הראׁשֹון מן ונֹותן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ(וחֹוזר

הּׂשעיר. מּדם ואחריו הּפר מּדם ׁשּנתן מקֹום ְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָמּכל
.Èּבׁשּתי הּׂשעיר ּדם וקּבל ּכֹוסֹות, ּבׁשּתי הּפר ּדם ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָקּבל

הּפר ּדם ּכֹוס נֹודע ולא הּכֹוסֹות מקצת ונתערבּו ְְְְְִִַַַַָָָֹּכֹוסֹות,
מן ּכמצותן ההּזיֹות ּכל מּזה זה הרי - הּׂשעיר ּדם ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּכֹוס
על מהן ׁשהּזה אּלּו ׁשירי וׁשֹופ נתערבּו, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּכֹוסֹות
לאּמה. יּׁשפכּו ׁשּנתערבּו הּכֹוסֹות ואֹותן ּכּמצוה, ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָהיסֹוד

.‚È,מּׁשּלֹו קֹונה ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על אף הּכּפּורים, יֹום ִִִִֵֶֶֶַַַַָֹּפר
ּבֹו ממֹונֹו הפקיר הּמקֹום - לֹו אׁשר החּטאת ּפר ְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:
לא - ׁשּתפּות ּבֹו להן היה לא ׁשאּלּו הּכהנים; אחיו ְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֻלכל
ׁשּיּׁשחט קדם ּגדֹול ּכהן מת אם ,לפיכ ּבֹו. מתּכּפרין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹהיּו
אּלא אחר, ּפר מביא אינֹו ּתחּתיו ׁשעֹומד הּכהן - ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּפר
ׁשּתמּות, ּבעליה ׁשּמתּו חּטאת ואינֹו ראׁשֹון. ׁשל את ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשֹוחט
ׁשּיכּפר קדם ּומת הּפר את ׁשחט מתה. הרּבים חּטאת ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשאין

ּבֹו. ּומכּפר זה ּבדם נכנס האחר הּכהן - ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹּבדמֹו
.„Èּבמראה ׁשוין ׁשּיהיּו מצותן הּכּפּורים יֹום ּׂשעירי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשני

- ׁשוין ׁשאינן ּפי על אף ּכאחת. ּולקיחתן ּובדמים, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָּובקֹומה
ּכׁשרים. - למחר ואחד הּיֹום מהן אחד לקח ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכׁשרין.

.ÂË;לּׁשני זּוג יּקח - מת הגריל ׁשּלא עד אם מהן: אחד ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹמת
ּבּתחּלה. עליהן ויגריל ׁשנים יביא - מת מּׁשהגריל ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָואם
ׁשעלה זה אֹומר: - ׁשם ׁשל היה אם ׁשּמת: זהּו אי ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָורֹואה
עזאזל ׁשל הּמת היה ואם ּתחּתיו; יתקּים לּׁשם הּגֹורל ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָעליו
ּתחּתיו. יתקּים - לעזאזל הּגֹורל עליו ׁשעלה זה יאמר: -ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
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ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - ּבסֹוף עליהן ׁשהגריל הּׁשנים מן ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹוהּׁשני
מתה. הּצּבּור חּטאת ׁשאין לנדבה; דמיו ויּפלּו ויּמכר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמּום,

.ÊËאחרים והפריׁש ׁשאבדּו, הּכּפּורים יֹום ׁשל וּׂשעיר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָּפר
ׁשּיסּתאבּו, עד ירעּו - הראׁשֹונים ונמצאּו וקרבּו, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּתחּתיהן
קדם הראׁשֹונים נמצאּו אם וכן לנדבה. דמיהן ויּפלּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹויּמכרּו
ׁשּיּפל עד הּׁשנּיים וירעּו הראׁשֹונים, יקרבּו - אּלּו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָֹׁשּיקרבּו
מתה. הּצּבּור חּטאת ׁשאין לנדבה. דמיהן ויּפלּו מּום, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהן

.ÊÈאם וכן עֹובר. מּום אפּלּו הּמׁשּתּלח, ּבּׂשעיר ּפֹוסל ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָהּמּום
ּביֹום לחֹולה אּמֹו ׁשּנׁשחטה ּכגֹון נפסל. - זמן מחּסר ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָֻנעּׂשה

ׁשחיטתֹו. היא לעזאזל ׁשּדחּיתֹו ְְֲִִִִִֵֶַַָָָהּכּפּורים.
.ÁÈ.חי יעמד ׁשּנאמר: ּפסּול; - טרפה ְֱֳֵֶֶַַַָָָָָהיה
.ËÈ,ּכתפֹו על מרּכיבֹו - להּל יכֹול ואין הּׂשעיר ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָחלה

ּבׁשּבת. ְֲִַַָואפּלּו
.Î.אחר ּביד מׁשּלחֹו זה הרי - המׁשּלח ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָחלה

.‡Î;ויֹוצא ונֹוטלֹו לּמקּדׁש נכנס זה הרי - המׁשּלח ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָנטמא
נטמא. אפּלּו ׁשהּוכן, זה ּביד - הּמדּברה עּתי איׁש ּביד ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:

.Îּבכל וימיתּנּו אחריו ירד - מת ולא הּׂשעיר ונפל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּדחפֹו
ּבהניה. מּתרין זה ּׂשעיר ואיברי ׁשּממיתֹו. ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּדבר

.‚Î:ׁשּנאמר מּזה; היה לא - היכל ׁשל ּתקרה ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנפחתה
מֹועד. ְֵֶֹּבאהל

.„Î:ׁשּנאמר עליו; יּזה לא - ּבּקטרת נתחּנ ׁשּלא ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹמזּבח
הּסּמים. קטרת ְְִִֶַַַֹמזּבח

.‰Îמיתה חּיב - עׁשן מעלה אֹו מּסּמניה אחד הּקטרת מן ְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹחסר
חּיב וכן הּכּפרת. על אראה ּבענן ּכי ימּות ולא ׁשּנאמר: ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹעליה;
והזיד ּבביאה ׁשגג אם ,לפיכ מצוה. ּבלא ּביאתֹו על ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָֹמיתה
מיתה. חּיב - החסרה עם ׁשלמה ּבקטרת ׁשּנכנס אֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבקטרת,

.ÂÎ- ּבהיכל ּכזית הּקדׁשים קדׁש ׁשל הּקטרת מן ְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהקטיר
מיתה. ִַָָחּיב

.ÊÎחתּית וכן ּבּה. ּפֹוסלת והּמחׁשבה עבֹודה, - הּקטרת ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹחפינת
ּכקרּבן. קרּבן ׁשּמכׁשירי ּבמחׁשבה, נפסלת לּקטרת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּגחלים

.ÁÎמּמּטה אֹו הּצדדין, מן אֹו אצּבעֹותיו, ּבראׁשי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָחפן
זֹו ּובידֹו זֹו ּבידֹו ׁשחפן אֹו אֹולמעלה, לזֹו, זֹו וקרב ְְְְְֵֶַַַָָָָָ

חברֹו ׁשחפן אֹו ואספּה, הארץ על מּידֹו קטרת ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּנתּפּזרה
ראׁשֹון ׁשחפן ּבמה ׁשני ונכנס ומת ׁשחפן אֹו לחפניו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָונתן

הרצה. - הקטיר ואם יקטיר, ולא ספק, אּלּו ּכל -ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֻ
דׁשמּיא ּבסּיעּתא הּכּפּורים יֹום עבֹודת הלכֹות להֹו ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָסליקּו

 
מצֹות ּוׁשּתים עּׂשה, מצות אחת מצֹות: ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָיׁש
חטא אׁשר הּמֹועל לׁשּלם א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלא
לעבד ׁשּלא ב) הּמֹועל. דין וזהּו וקרּבן. חמׁש ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹּבתֹוספת

קדׁשים. לגזז ׁשּלא ג) ְְִִִֶָָָָֹֹּבקדׁשים.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ה'תשע"א מרחשון כ"ב קודש שבת

 
הּקרבין‡. מּדברים ּבין הּׁשם, מּקדׁשי להנֹות להדיֹוט ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָאסּור

ּבׁשוה הּנהנה וכל הּבית. ּבדק מּקדׁשי ּבין הּמזּבח ּגּבי ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָעל
מעל. - הּׁשם מּקדׁשי ְְִֵֵַַָָָּפרּוטה

.חּטאת ּבּׂשר ּכגֹון הּקרּבנֹות, מן ּבאכילה ׁשהּתרּו ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻּדברים
ׁשני ּדם זריקת אחר הּלחם ׁשּתי אֹו ּדמן זריקת אחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָואׁשם
וכּי מאּלּו הּזר אכל אפּלּו מעילה. ּבהן אין - ֹוצאהּכבּׂשים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ּכל - ּבהן להנֹות אדם ּבני למקצת מּתרין והן הֹואיל ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֻּבהן,
הֹואיל ּבאכילה, ונאסרּו נפסלּו ואפּלּו מעל. לא מהן ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּנהנה

מעילה. עליהן חּיבין אין - הּתר ׁשעת להן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוהיתה
הּקדׁש‚. מן ּׁשּפגם מה ּומׁשּלם לֹוקה, - ּבזדֹון הּמֹועל ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכל

לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: מּזה מעילה ׁשל ואזהרה ְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבראׁשֹו.
למדּו, הּׁשמּועה מּפי .ּונדרי וגֹומר ּדגנ מעּׂשר ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבׁשערי
והּוא לּׁשם. וכּלֹו הֹואיל עֹולה, מּבּׂשר לאֹוכל אזהרה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֻׁשּזֹו
מּקדׁשי ּבין לבּדֹו, להּׁשם ׁשהּוא קדׁש ּכל לׁשאר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּדין
ּפרּוטה ׁשוה ּבהן נהנה אם הּבית, ּבדק מּקדׁשי ּבין ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּמזּבח
חמׁש, ותֹוספת ּׁשּנהנה מה מׁשּלם - ּבׁשגגה מעל לֹוקה. -ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
וזהּו לֹו. ּומתּכּפר אׁשם ּומקריבֹו סלעים ּבׁשני איל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּומביא
ה' מּקדׁשי ּבׁשגגה וחטאה ׁשּנאמר: מעילֹות. אׁשם ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּנקרא
יׁשּלם הּקדׁש מן חטא אׁשר ואת וגֹומר. אׁשמֹו את ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוהביא
הבאת עם חמׁש ּבתֹוספת הּקרן וׁשּלּום וגֹומר. חמיׁשתֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹואת

עּׂשה. מצות - ְְֲִֵַַָָהּקרּבן
ואין„. הּכּפרה, מעּכבין האׁשם והבאת הּקרן ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּתׁשלּום

מעּכבין, ואׁשם איל - האׁשם ּבאיל ׁשּנאמר: מעּכב; ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהחמׁש
מעּכב. החמׁש ְְֵֵֶַַֹואין

נסּתּפק‰. יצא. לא - אׁשמֹו הביא ׁשּלא עד מעילתֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹהביא
הּקרּבן. ּומן הּתׁשלּומין מן ּפטּור - מעל לא אֹו מעל אם ְְִִִִַַַַַָָָָָֹלֹו
מֹוסיף - ּבֹו נהנה ואם ההקּדׁש, ּכתחּלת הּוא הרי ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹוהחמׁש
אחד ׁשהחמׁש ּפעמים, ּכּמה ּבארנּו ּוכבר החמׁש. על ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹחמׁש
חמּׁשה. וחמׁשֹו הּוא ׁשּיהיה עד הּקרן, מן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻמארּבעה

.Âאבל ּתֹורה, מּדברי מעילה עליהן חּיבין ׁשאין ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָיׁש
קר מׁשּלם - מהן והּנהנה סֹופרים. מּדברי ּבהן להנֹות ןאסּור ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

אׁשם. מביא ואינֹו חמׁש מֹוסיף ואינֹו ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹּבלבד,
.Ê,קּלים קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין מזּבח, קדׁשי ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָּכל

ולא ׁשֹור ּבבכר תעבד לא ׁשּנאמר: ועבֹודה. ּבגּזה ְְְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹֹאסּורין
הּׁשֹור את והּגֹוזז קדׁשים. לׁשאר הּדין והּוא .צאנ ּבכֹור ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹתגז
ּכגֹוזז. אינֹו ותֹולׁש הּתֹורה. מן לֹוקה - ּבּצאן העֹובד ְְִֵֵֵֵֶַַָָֹאֹו
לא ּכפּול. הּסיט רחב ּכדי ׁשּיגזז עד לֹוקה ׁשאינֹו לי, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹויראה

מּׁשּבת. חמּור זה ְִִֶֶַָָיהיה
.Áּבּה וכּיֹוצא ּבכֹור ספק ׁשהיא ּבהמה ּכגֹון קדׁשים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָספק

- ּבהן העֹובד אֹו והּגֹוזז ועבֹודה, ּבגּזה אסּורין הן הרי -ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
לֹוקה. ֵֶאינֹו

.Ëאינּה - ׁשּבארנּו ּכמֹו ונפּדת מּום ּבּה ׁשּנפל הקּדׁש ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבהמת
ׁשּתּׁשחט. עד ּבאּסּורּה היא והרי ועבֹודה, ּבגּזה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמּתרת
ּדברים ּבּמה ּבאכילה. הּתרה - ּפדיֹונּה אחר ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָֻנׁשחטה
עֹובר מּום קדם אֹו מּומן את הקּדׁשן ּכׁשּקדם ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָאמּורים?
אינּה - לּמזּבח קבּוע מּום ּבעלת הּמקּדיׁש אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָלהקּדׁשן;
ּכחּלין זֹו הרי - נפּדת מּדבריהם; אּלא ועבֹודה ּבגּזה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻאסּורה
הּבכֹור מן חּוץ ּולהעבד. להּגזז לחּלין ותצא ּדבר, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻלכל
ּבעלי ׁשהן ּפי על אף ּגּופן על חלה ׁשהּקדּׁשה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻוהּמעּׂשר,
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קז              
  

ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - ּבסֹוף עליהן ׁשהגריל הּׁשנים מן ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹוהּׁשני
מתה. הּצּבּור חּטאת ׁשאין לנדבה; דמיו ויּפלּו ויּמכר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמּום,

.ÊËאחרים והפריׁש ׁשאבדּו, הּכּפּורים יֹום ׁשל וּׂשעיר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָּפר
ׁשּיסּתאבּו, עד ירעּו - הראׁשֹונים ונמצאּו וקרבּו, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּתחּתיהן
קדם הראׁשֹונים נמצאּו אם וכן לנדבה. דמיהן ויּפלּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹויּמכרּו
ׁשּיּפל עד הּׁשנּיים וירעּו הראׁשֹונים, יקרבּו - אּלּו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָֹׁשּיקרבּו
מתה. הּצּבּור חּטאת ׁשאין לנדבה. דמיהן ויּפלּו מּום, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהן

.ÊÈאם וכן עֹובר. מּום אפּלּו הּמׁשּתּלח, ּבּׂשעיר ּפֹוסל ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָהּמּום
ּביֹום לחֹולה אּמֹו ׁשּנׁשחטה ּכגֹון נפסל. - זמן מחּסר ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָֻנעּׂשה

ׁשחיטתֹו. היא לעזאזל ׁשּדחּיתֹו ְְֲִִִִִֵֶַַָָָהּכּפּורים.
.ÁÈ.חי יעמד ׁשּנאמר: ּפסּול; - טרפה ְֱֳֵֶֶַַַָָָָָהיה
.ËÈ,ּכתפֹו על מרּכיבֹו - להּל יכֹול ואין הּׂשעיר ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָחלה

ּבׁשּבת. ְֲִַַָואפּלּו
.Î.אחר ּביד מׁשּלחֹו זה הרי - המׁשּלח ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָחלה

.‡Î;ויֹוצא ונֹוטלֹו לּמקּדׁש נכנס זה הרי - המׁשּלח ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָנטמא
נטמא. אפּלּו ׁשהּוכן, זה ּביד - הּמדּברה עּתי איׁש ּביד ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:

.Îּבכל וימיתּנּו אחריו ירד - מת ולא הּׂשעיר ונפל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּדחפֹו
ּבהניה. מּתרין זה ּׂשעיר ואיברי ׁשּממיתֹו. ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּדבר

.‚Î:ׁשּנאמר מּזה; היה לא - היכל ׁשל ּתקרה ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנפחתה
מֹועד. ְֵֶֹּבאהל

.„Î:ׁשּנאמר עליו; יּזה לא - ּבּקטרת נתחּנ ׁשּלא ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹמזּבח
הּסּמים. קטרת ְְִִֶַַַֹמזּבח

.‰Îמיתה חּיב - עׁשן מעלה אֹו מּסּמניה אחד הּקטרת מן ְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹחסר
חּיב וכן הּכּפרת. על אראה ּבענן ּכי ימּות ולא ׁשּנאמר: ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹעליה;
והזיד ּבביאה ׁשגג אם ,לפיכ מצוה. ּבלא ּביאתֹו על ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָֹמיתה
מיתה. חּיב - החסרה עם ׁשלמה ּבקטרת ׁשּנכנס אֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבקטרת,

.ÂÎ- ּבהיכל ּכזית הּקדׁשים קדׁש ׁשל הּקטרת מן ְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהקטיר
מיתה. ִַָָחּיב

.ÊÎחתּית וכן ּבּה. ּפֹוסלת והּמחׁשבה עבֹודה, - הּקטרת ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹחפינת
ּכקרּבן. קרּבן ׁשּמכׁשירי ּבמחׁשבה, נפסלת לּקטרת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּגחלים

.ÁÎמּמּטה אֹו הּצדדין, מן אֹו אצּבעֹותיו, ּבראׁשי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָחפן
זֹו ּובידֹו זֹו ּבידֹו ׁשחפן אֹו אֹולמעלה, לזֹו, זֹו וקרב ְְְְְֵֶַַַָָָָָ

חברֹו ׁשחפן אֹו ואספּה, הארץ על מּידֹו קטרת ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּנתּפּזרה
ראׁשֹון ׁשחפן ּבמה ׁשני ונכנס ומת ׁשחפן אֹו לחפניו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָונתן

הרצה. - הקטיר ואם יקטיר, ולא ספק, אּלּו ּכל -ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֻ
דׁשמּיא ּבסּיעּתא הּכּפּורים יֹום עבֹודת הלכֹות להֹו ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָסליקּו

 
מצֹות ּוׁשּתים עּׂשה, מצות אחת מצֹות: ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָיׁש
חטא אׁשר הּמֹועל לׁשּלם א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלא
לעבד ׁשּלא ב) הּמֹועל. דין וזהּו וקרּבן. חמׁש ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹּבתֹוספת

קדׁשים. לגזז ׁשּלא ג) ְְִִִֶָָָָֹֹּבקדׁשים.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ה'תשע"א מרחשון כ"ב קודש שבת

 
הּקרבין‡. מּדברים ּבין הּׁשם, מּקדׁשי להנֹות להדיֹוט ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָאסּור

ּבׁשוה הּנהנה וכל הּבית. ּבדק מּקדׁשי ּבין הּמזּבח ּגּבי ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָעל
מעל. - הּׁשם מּקדׁשי ְְִֵֵַַָָָּפרּוטה

.חּטאת ּבּׂשר ּכגֹון הּקרּבנֹות, מן ּבאכילה ׁשהּתרּו ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻּדברים
ׁשני ּדם זריקת אחר הּלחם ׁשּתי אֹו ּדמן זריקת אחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָואׁשם
וכּי מאּלּו הּזר אכל אפּלּו מעילה. ּבהן אין - ֹוצאהּכבּׂשים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ּכל - ּבהן להנֹות אדם ּבני למקצת מּתרין והן הֹואיל ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֻּבהן,
הֹואיל ּבאכילה, ונאסרּו נפסלּו ואפּלּו מעל. לא מהן ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּנהנה

מעילה. עליהן חּיבין אין - הּתר ׁשעת להן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוהיתה
הּקדׁש‚. מן ּׁשּפגם מה ּומׁשּלם לֹוקה, - ּבזדֹון הּמֹועל ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכל

לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: מּזה מעילה ׁשל ואזהרה ְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבראׁשֹו.
למדּו, הּׁשמּועה מּפי .ּונדרי וגֹומר ּדגנ מעּׂשר ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבׁשערי
והּוא לּׁשם. וכּלֹו הֹואיל עֹולה, מּבּׂשר לאֹוכל אזהרה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֻׁשּזֹו
מּקדׁשי ּבין לבּדֹו, להּׁשם ׁשהּוא קדׁש ּכל לׁשאר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּדין
ּפרּוטה ׁשוה ּבהן נהנה אם הּבית, ּבדק מּקדׁשי ּבין ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּמזּבח
חמׁש, ותֹוספת ּׁשּנהנה מה מׁשּלם - ּבׁשגגה מעל לֹוקה. -ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
וזהּו לֹו. ּומתּכּפר אׁשם ּומקריבֹו סלעים ּבׁשני איל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּומביא
ה' מּקדׁשי ּבׁשגגה וחטאה ׁשּנאמר: מעילֹות. אׁשם ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּנקרא
יׁשּלם הּקדׁש מן חטא אׁשר ואת וגֹומר. אׁשמֹו את ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוהביא
הבאת עם חמׁש ּבתֹוספת הּקרן וׁשּלּום וגֹומר. חמיׁשתֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹואת

עּׂשה. מצות - ְְֲִֵַַָָהּקרּבן
ואין„. הּכּפרה, מעּכבין האׁשם והבאת הּקרן ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּתׁשלּום

מעּכבין, ואׁשם איל - האׁשם ּבאיל ׁשּנאמר: מעּכב; ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהחמׁש
מעּכב. החמׁש ְְֵֵֶַַֹואין

נסּתּפק‰. יצא. לא - אׁשמֹו הביא ׁשּלא עד מעילתֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹהביא
הּקרּבן. ּומן הּתׁשלּומין מן ּפטּור - מעל לא אֹו מעל אם ְְִִִִַַַַַָָָָָֹלֹו
מֹוסיף - ּבֹו נהנה ואם ההקּדׁש, ּכתחּלת הּוא הרי ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹוהחמׁש
אחד ׁשהחמׁש ּפעמים, ּכּמה ּבארנּו ּוכבר החמׁש. על ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹחמׁש
חמּׁשה. וחמׁשֹו הּוא ׁשּיהיה עד הּקרן, מן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻמארּבעה

.Âאבל ּתֹורה, מּדברי מעילה עליהן חּיבין ׁשאין ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָיׁש
קר מׁשּלם - מהן והּנהנה סֹופרים. מּדברי ּבהן להנֹות ןאסּור ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

אׁשם. מביא ואינֹו חמׁש מֹוסיף ואינֹו ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹּבלבד,
.Ê,קּלים קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין מזּבח, קדׁשי ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָּכל

ולא ׁשֹור ּבבכר תעבד לא ׁשּנאמר: ועבֹודה. ּבגּזה ְְְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹֹאסּורין
הּׁשֹור את והּגֹוזז קדׁשים. לׁשאר הּדין והּוא .צאנ ּבכֹור ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹתגז
ּכגֹוזז. אינֹו ותֹולׁש הּתֹורה. מן לֹוקה - ּבּצאן העֹובד ְְִֵֵֵֵֶַַָָֹאֹו
לא ּכפּול. הּסיט רחב ּכדי ׁשּיגזז עד לֹוקה ׁשאינֹו לי, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹויראה

מּׁשּבת. חמּור זה ְִִֶֶַָָיהיה
.Áּבּה וכּיֹוצא ּבכֹור ספק ׁשהיא ּבהמה ּכגֹון קדׁשים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָספק

- ּבהן העֹובד אֹו והּגֹוזז ועבֹודה, ּבגּזה אסּורין הן הרי -ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
לֹוקה. ֵֶאינֹו

.Ëאינּה - ׁשּבארנּו ּכמֹו ונפּדת מּום ּבּה ׁשּנפל הקּדׁש ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבהמת
ׁשּתּׁשחט. עד ּבאּסּורּה היא והרי ועבֹודה, ּבגּזה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמּתרת
ּדברים ּבּמה ּבאכילה. הּתרה - ּפדיֹונּה אחר ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָֻנׁשחטה
עֹובר מּום קדם אֹו מּומן את הקּדׁשן ּכׁשּקדם ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָאמּורים?
אינּה - לּמזּבח קבּוע מּום ּבעלת הּמקּדיׁש אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָלהקּדׁשן;
ּכחּלין זֹו הרי - נפּדת מּדבריהם; אּלא ועבֹודה ּבגּזה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻאסּורה
הּבכֹור מן חּוץ ּולהעבד. להּגזז לחּלין ותצא ּדבר, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻלכל
ּבעלי ׁשהן ּפי על אף ּגּופן על חלה ׁשהּקדּׁשה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻוהּמעּׂשר,
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קח         
  

ּולהעבד להּגזז לחּלין יֹוצאין ואינן מּתחּלתן, קבּועין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵָָָָָֻמּומין
הּמקּדׁשין. ּבפסּולי אֹו ּבבכֹור להרּביע ואסּור ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָֻלעֹולם.

.Èלהראֹות ּכדי הּקדׁשים מן לכּתחּלה הּׂשער את לתלׁש ְְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻמּתר
הּבהמה מן ׁשּנׁשר אֹו ׁשּתלׁש הּׂשער ואֹותֹו לממחה. ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמּום
לאחר אפּלּו ּבהניה, אסּור זה הרי - והּמעּׂשר הּבכֹור מן ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָאֹו
ואינן הֹואיל אֹותן, יׁשהה ׁשּמא ּגזרה מּומן; מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּיּׁשחטּו
מּתר - והאׁשם החּטאת מן הּנֹוׁשר צמר אבל לכּפרה. ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻּבאין

לאחר ּבאין,ּבהניה הן ּולכּפרה הֹואיל מּומן; מּפני ׁשחיטתן ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ
וכל ספק. זה הרי - העֹולה מן נתלׁש ואם אֹותן. מׁשהה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאינֹו
מּתר הּוא הרי - מּום ּבהן ׁשּנפל אחר הּקדׁשים מּכל ֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּיּתלׁש
ׁשאף והּמעּׂשר, הּבכֹור מן חּוץ ּבידֹו; ּתלׁש לא ׁשהרי ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבהניה,

ּבהניה. אסּור מּום ּבֹו ׁשּנפל אחר מּמּנּו ְֲִִֶֶַַַַַָָָָָהּנתלׁש

.‡Èהּׂשער את ּתֹולׁש - מקּדׁשין ׁשאר אֹו ּבכֹור ְְְִֵֵֵֶַַָָָֻהּׁשֹוחט
יזיזּנּו ׁשּלא ּובלבד לּסּכין, מקֹום לעּׂשֹות ּומּכאן ְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹמּכאן

ְִמּמקֹומֹו.
.È,סֹופרים מּדברי ועבֹודה ּבגּזה אסּורין הּבית ּבדק ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָקדׁשי

העֹובד אֹו אֹותן הּגֹוזז ,לפיכ אסּורין. אינן הּתֹורה מן ְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָאבל
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, אינֹו - ְֲִֵֶֶַַַַָָּבהן

.‚Èמּדברי ּבעבֹודה אסּורה אּמֹו - לּמזּבח עּבר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֻהּמקּדיׁש
והרי ּבּה. ּגזרּו העּבר, את מכחׁשת ׁשעבֹודתּה מּפני ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻסֹופרים.
אחד אבר הקּדיׁש לּולד. הפסד ּבזה ׁשאין ּבגּזה, מּתרת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻהיא
ספק הּדבר הרי - לּמזּבח ּבין הּבית לבדק ּבין הּבהמה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמן
אין לפיכ אסּורה, אינּה אֹו ועבֹודה ּבגּזה ּכּלּה אסּורה ְְֲֲֲִִִֵֵַָָָָָָָֻאם

עליה. ִֶָָלֹוקין



      

ה'תשע"א מרחשון ט"ז ראשון יום

.Ë .Â ‰˘Ú˙ ‡ ˙ÂˆÓ . ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ËÚ .ÊË ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הנ"ד ּבׂשמחההּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַָָ

"ּבחּג "וׂשמחּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָּברגלים,
  מּׁשלׁש הּׁשליׁשית הּמצוה והיא ,ְְְִִִִִַַָָֹ

ׁשאליו הראׁשֹון והענין ּברגל. הּנֹוהגֹות ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹמצות
ׁשלמים קרּבן ׁשּיקריבּו הּוא: ― זֹו ּבמצוה ְְְְְְִִִִֶַָָָָָנרמז
ׁשלמי על נֹוספים אּלּו ּוׁשלמים ְְִִִֵֵַַַָָָָעלּֿכלּֿפנים,

ּבּתלמּוד נקראים והם חגיגה, ׁשלמי : ְְְְֲִִִֵֵַַַָָ
"נׁשים אֹומרים: אּלּו, ׁשלמים הקרבת ועל ְְְְְִִִִֵַַַָָָָׂשמחה.
"וזבחּת הּכתּוב: אמר ּוכבר ּבׂשמחה". ְְְְְִַַַַָָָָָָָחּיבֹות

ה'" לפני וׂשמחּת ׁשם ואכלּת ׁשלמים  . ְְְְְְִִֵַַָָָָָָ
חגיגה. ּב[מּסכת] זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר

עֹוד,ּוב מהּֿׁשאמרּו "ּבחּג "וׂשמחּת אמרֹו כלל ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָ
אמרם והּוא ,"ׂשמחה ּבכלֿמיני "ׂשמח : ְְְְְִִֵַָָָָ

ּולביׁשת הּיין, ּוׁשתּית ּבחּגים, הּבׂשר אכילת ְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַָָמּזה:
לּקטּנים מתיקה ּומיני ּפרֹות וחּלּוק חדׁשים, ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָּבגדים
לבד ּבּמקּדׁש ּוברּקּוד זמר ּבכלי והּׂשחֹוק ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָולּנׁשים,

       והיא ,ְִ
ּבכלל נכנס וכלֿזה ― ּביתֿהּׁשֹואבה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָׂשמחת
הּוא ― ׁשּבהם והחמּור ."ּבחּג "וׂשמחּת ְְְְְֶֶֶֶַַָָָָָאמרֹו
לׂשמחה. מיחד ׁשהּוא ּכיון ּדוקא, הּיין ׁשתּית ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻחּיּוב

ּפסחים ּגמרא ּבניוּולׁשֹון לׂשּמח אדם "חּיב : ְְְְִֵַַַָָָָָָָָ
וׁשם ּבּיין". מׂשּמחם? ּבּמה ּברגל. ּביתֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָּובני

ּבזמן אֹומר: ּבתירא ּבן יהּודה רּבי "ּתניא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָאמרּו:
ּבבׂשר, אּלא ׂשמחה אין קּים הּמקּדׁש ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּבית
וׂשמחּת. ׁשם ואכלּת ׁשלמים וזבחּת ְְְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנאמר:
יׂשּמח ויין ׁשּנאמר: ּבּיין, אּלא ׂשמחה אין ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָעכׁשו

לבבֿאנֹוׁש"  אנׁשים" עֹוד: ואמרּו . ְְְֱֲִַָָ
להם ּבראּוי  ּבראּוי ונׁשים ְִֶָָָָָָ

לכלל ׁשּנתחּיב הּוא, הּתֹורה ּולׁשֹון ְְְִִֵֶֶַַָָֹלהם".
אמר והּגרים, והחלּוׁשים הענּים זֹו ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָּבׂשמחה

והאלמנה" והּיתֹום "והּגר יתעּלה:  . ְְְְְִֵֶַַַַָָָָ

― הקנ"ו מּלעלתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹֻ
והּוא ׁשם, להקריבֹו קרּבן עּמנּו ׁשּיהא ּבלי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָלרגל

ריקם" פני "ולאֿיראּו יתעּלה: אמרֹו  ְְְִֵֵֶַַָָָָֹ
.ּוׁשלמים עֹולה עּמֹו יהיּו עלּֿכלּֿפנים אּלא ,ְְִִִִֶַָָָָָ

ולאו חגיגה, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָּוכבר
ּבֹו. חּיבֹות הּנׁשים אין ִֵֶַַָָזה

― הרכ"ט מּלעזֹובהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
מּתנֹותיהם מּלתת מהם ּולהתעּלם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָאתֿהלוּים
"הּׁשמר אמרֹו: והּוא ּברגל, ּומּלׂשּמחם ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָּבׁשלמּות

"ּכלֿימי אתֿהּלוי ּפןּֿתעזב ל  . ְֲִֵֶֶֶַַָָֹ
ספרי ּולׁשֹון  ּֿבלא ― "הּׁשמר : ְְְִִֵֶָֹ

ּבלאֿתעׂשה". ― ּפןּֿתעזב ְֲֲֲֶֶֶַַַֹֹתעׂשה,

― הט"ז העםהּמצוה את להקהיל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ
וׁשּיּקראּו ׁשמּטה ּכלֿמֹוצאי ׁשל סּכֹות ׁשל ּבּׁשני ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻֻּכּלֹו
אמרֹו והּוא לפניהם, ּתֹורה מּמׁשנה ּפסּוקים ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָּכּמה
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והּטף והּנׁשים האנׁשים אתֿהעם "הקהל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָיתעּלה:
וגֹו'"  ּובתחּלת הקהל. מצות היא ―וזֹו ְְְְְִִִִֵַַַ

ׁשהּזמןקּדּוׁשין עׂשה "ּכלֿמצות ּכׁשאמרּו: ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ
ּגרמּה  הקׁשּו ּפטּורֹות", נׁשים ְְְִִָָָ

עׂשה ּדמצות 'הקהל' "והרי ואמרּו: ְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָּבּתלמּוד
הענין: ּבסֹוף והּסק חּיבֹות?!" ונׁשים ּגרמּה, ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֻׁשהּזמן

מןֿהּכללֹות" למדין "אין      ְְִִֵֵַָ
         

 רצֹוני זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵָָָ
ז' ּבפרק ― ּומהּֿיּקרא יקרא, ּומי יּקרא, אי ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלֹומר

סֹוטה .מּמּסכת ִֶֶַָ

― הע"ט ּבקּדּוׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָ
למהֿ ּולהבּדילם להפריׁשם ּכלֹומר ְְְְְְְִִַַַַָָּבכֹורֹות,
"קּדׁשֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהם, לעׂשֹות ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָּׁשחֹובה
ּבאדם יׂשראל ּבבני ּכלֿרחם ּפטר כלּֿבכֹור ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָלי

ּובּבהמה"  הּוא הּתֹורה ּולׁשֹון . ְְֵַַָָ
ּבלבד. החמֹור ּומין וצאן ּבקר היא זֹו ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹׁשּבהמה
הּמצוה והיא טהֹורה, ּבהמה ּבבכֹור נכּפל זה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָצּוּוי
"ּכלֿ יתעּלה: אמר עּתה. ּבּה מדּברים ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָׁשאנחנּו
ּתקּדיׁש הּזכר ּובצאנ ּבבקר יּולד אׁשר ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹהּבכֹור

"אלהי לה'  ּב ודין ׁשל. זה כֹור ְְֱִֶֶֶַֹ
מקריבים לּכהנים, ׁשּיּנתן הּוא: טהֹורה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹּבהמה
נתּבארּו ּוכבר ּבׂשרֹו. ׁשאר ואֹוכלים ודמֹו ְְְְְְְְֲִִֶָָָָָחלּבֹו
ונתּבאר ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ּבׁשלמּות זֹו מצוה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָּדיני

חּלה מּסכת ּבסֹוף   זֹו מצוה ׁשאין , ְְִֵֶֶֶַַָָ
ספרי ּולׁשֹון ּבארץ. אּלא נֹוהגת  ְְִֵֶֶֶֶָָָ

  ּבכֹורֹות מעלה אדם יהא "יכֹול :ְְֲֵֶַָָָ
ואכלּת לֹומר: ּתלמּוד ― לארץ לארץ ְְְִֶֶַַַָָָָָָָמחּוצה
ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָֹֹלפני

וצאנ ּבקר ּובכרת  מּמקֹום ― ְְְְִֶָָֹֹֹ
ּדגן מעׂשר מביא ׁשאּתה  אּתה , ְִֵַַַַָָָָָ

מביא אּתה ׁשאין לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות; ְִִִֵֵֵֶֶַָָָָמביא
נתּבאר הּנה ּבכֹורֹות". מביא אּתה אי ּדגן, ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָמעׂשר
ּבכֹור אבל ּבארץ; אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ׁשּמצוה ,ְְְֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָָל

הּוא קדוׁש א קרב, אינֹו לארץ חּוצה ֵֵֶַָָָָָ
      

  ּבמּומֹו להאכל    ְְֵֵָ
     ׁשּבית ֵֵֶּבין

ּכמֹו זה, ּבזמּננּו ּכמֹו ׁשהּוא ּובין ּבנּוי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָהּמקּדׁש
זֹו. ּבמצוה חּיבים הלוּים ואין ּדגן. ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָמעׂשר

ה'תשע"א מרחשון י"ז שני יום

.Á˜ .„Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםשנֿישלישיי"זֿי"חמרחשוןה'תשע"א

― הקמ"ד מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
והּוא ּתמים, הּוא אם לירּוׁשלים חּוץ ְְִִִִֶַַָָאתֿהּבכֹור
ּובכרת וכּו' ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ְְְְֱִֶֶַָָֹֹֹֹאמרֹו:

"ּבקר  ספרי ּולׁשֹון .  ְְְְִֵָ
הּכתּוב ּבא לא הּבכֹור, זה ― "ּובכרת" :ְְֶַַָָֹֹֹ

זריקת לפני ּבין ּבכֹור ׁשאכל לזר אּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָללּמד
ׁשּלאו ל נתּבאר הּנה ּבלאֿתעׂשה. ׁשעֹובר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּדמים,
ּבכֹור יאכל ׁשּלא לּזר אזהרה ענינים: ׁשני ּכֹולל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹזה
חּוץ אכילתֹו על לּכהן אזהרה וגם ְְֲִִֵַַַַָָָָֹּתמים
ּבבכֹור ּתלּוי הּדין הענינים ּובׁשני ְְְִִִִִִִֵַָָָָָלירּוׁשלים.

לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר ְִֵֶֶַָָָּתמים;

― הק"ח מּלפּדֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
א" יתעּלה: אמרֹו והּוא טהֹורה, ּבהמה ְְְְְְִֵֶַַָָָּבכֹור
תפּדה לא עז אֹוֿבכֹור ּכׂשב בכֹור אֹו ְְְְִֵֶֶֶֹּבכֹורֿׁשֹור

הם" קדׁש  ּכמֹו למכרֹו מּתר אבל . ְְְֲֵֶָָָֹֻ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת ספראׁשּנתּבאר ּולׁשֹון . ְְְְְִִֵֶֶֶַָָ

  לא" אֹומר הּוא "ּבּבכֹור :ְֵַֹ
הּוא". נמּכר אבל ― ְְֲִִֶָָתפּדה"

ה'תשע"א מרחשון י"ח שלישי יום

.ÁÚ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הע"ח להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַָָ

מןֿהּבהמה ּבכלֿׁשנה לנּו מּכלֿׁשּיּולד ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָמעׂשר
ודמּה חלּבּה ׁשּנקריב הּטהֹורה,  ְְְְִֶֶַַָָָָ

והּוא ּבירּוׁשלים. ׁשאריתּה אנחנּו ְְְְֲִִִֵַַָָָֹונאכל
אׁשרֿ ּכל וצאן ּבקר "וכלֿמעׂשר יתעּלה: ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָֹֹאמרֹו
לה'" יהיהֿקדׁש העׂשירי הּׁשבט ּתחת ְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹיעבר

  ּוכבר ּבהמה. מעׂשר וזהּו ―ְְְְֵֶַַָָ
מּבכֹורֹות אחרֹון ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָנתּבארּו

ּבחּוצה ּגם נֹוהגת זֹו ׁשּמצוה נתּבאר, וׁשם .ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ
אבל ּתֹורה. ּדין וזהּו ― הּבית ּבפני וׁשּלא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלארץ

ּדרּבנן, ּבגזרה      ְְִֵַָָָ
      ֶָׁשּמא

     ׁשּלא ֵֵֶָֹיאכל
מקּדׁש לנּו אין ׁשהרי ― ּבמּום  ְְֲִֵֵֶָָ

      ―
ּוכׁשּיהא הּבית"; ּבפני אּלא נֹוהג "אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָאמרּו:
לארץ. ּובחּוצה ּבארץ נֹוהג ― ּבנּוי ְְִֵֶֶַָָָָָָָהּמקּדׁש
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קט          
  

והּטף והּנׁשים האנׁשים אתֿהעם "הקהל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָיתעּלה:
וגֹו'"  ּובתחּלת הקהל. מצות היא ―וזֹו ְְְְְִִִִֵַַַ

ׁשהּזמןקּדּוׁשין עׂשה "ּכלֿמצות ּכׁשאמרּו: ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ
ּגרמּה  הקׁשּו ּפטּורֹות", נׁשים ְְְִִָָָ

עׂשה ּדמצות 'הקהל' "והרי ואמרּו: ְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָּבּתלמּוד
הענין: ּבסֹוף והּסק חּיבֹות?!" ונׁשים ּגרמּה, ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֻׁשהּזמן

מןֿהּכללֹות" למדין "אין      ְְִִֵֵַָ
         

 רצֹוני זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵָָָ
ז' ּבפרק ― ּומהּֿיּקרא יקרא, ּומי יּקרא, אי ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלֹומר

סֹוטה .מּמּסכת ִֶֶַָ

― הע"ט ּבקּדּוׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָ
למהֿ ּולהבּדילם להפריׁשם ּכלֹומר ְְְְְְְִִַַַַָָּבכֹורֹות,
"קּדׁשֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהם, לעׂשֹות ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָּׁשחֹובה
ּבאדם יׂשראל ּבבני ּכלֿרחם ּפטר כלּֿבכֹור ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָלי

ּובּבהמה"  הּוא הּתֹורה ּולׁשֹון . ְְֵַַָָ
ּבלבד. החמֹור ּומין וצאן ּבקר היא זֹו ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹׁשּבהמה
הּמצוה והיא טהֹורה, ּבהמה ּבבכֹור נכּפל זה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָצּוּוי
"ּכלֿ יתעּלה: אמר עּתה. ּבּה מדּברים ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָׁשאנחנּו
ּתקּדיׁש הּזכר ּובצאנ ּבבקר יּולד אׁשר ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹהּבכֹור

"אלהי לה'  ּב ודין ׁשל. זה כֹור ְְֱִֶֶֶַֹ
מקריבים לּכהנים, ׁשּיּנתן הּוא: טהֹורה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹּבהמה
נתּבארּו ּוכבר ּבׂשרֹו. ׁשאר ואֹוכלים ודמֹו ְְְְְְְְֲִִֶָָָָָחלּבֹו
ונתּבאר ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ּבׁשלמּות זֹו מצוה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָּדיני

חּלה מּסכת ּבסֹוף   זֹו מצוה ׁשאין , ְְִֵֶֶֶַַָָ
ספרי ּולׁשֹון ּבארץ. אּלא נֹוהגת  ְְִֵֶֶֶֶָָָ

  ּבכֹורֹות מעלה אדם יהא "יכֹול :ְְֲֵֶַָָָ
ואכלּת לֹומר: ּתלמּוד ― לארץ לארץ ְְְִֶֶַַַָָָָָָָמחּוצה
ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָֹֹלפני

וצאנ ּבקר ּובכרת  מּמקֹום ― ְְְְִֶָָֹֹֹ
ּדגן מעׂשר מביא ׁשאּתה  אּתה , ְִֵַַַַָָָָָ

מביא אּתה ׁשאין לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות; ְִִִֵֵֵֶֶַָָָָמביא
נתּבאר הּנה ּבכֹורֹות". מביא אּתה אי ּדגן, ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָמעׂשר
ּבכֹור אבל ּבארץ; אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ׁשּמצוה ,ְְְֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָָל

הּוא קדוׁש א קרב, אינֹו לארץ חּוצה ֵֵֶַָָָָָ
      

  ּבמּומֹו להאכל    ְְֵֵָ
     ׁשּבית ֵֵֶּבין

ּכמֹו זה, ּבזמּננּו ּכמֹו ׁשהּוא ּובין ּבנּוי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָהּמקּדׁש
זֹו. ּבמצוה חּיבים הלוּים ואין ּדגן. ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָמעׂשר

ה'תשע"א מרחשון י"ז שני יום

.Á˜ .„Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםשנֿישלישיי"זֿי"חמרחשוןה'תשע"א

― הקמ"ד מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
והּוא ּתמים, הּוא אם לירּוׁשלים חּוץ ְְִִִִֶַַָָאתֿהּבכֹור
ּובכרת וכּו' ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ְְְְֱִֶֶַָָֹֹֹֹאמרֹו:

"ּבקר  ספרי ּולׁשֹון .  ְְְְִֵָ
הּכתּוב ּבא לא הּבכֹור, זה ― "ּובכרת" :ְְֶַַָָֹֹֹ

זריקת לפני ּבין ּבכֹור ׁשאכל לזר אּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָללּמד
ׁשּלאו ל נתּבאר הּנה ּבלאֿתעׂשה. ׁשעֹובר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּדמים,
ּבכֹור יאכל ׁשּלא לּזר אזהרה ענינים: ׁשני ּכֹולל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹזה
חּוץ אכילתֹו על לּכהן אזהרה וגם ְְֲִִֵַַַַָָָָֹּתמים
ּבבכֹור ּתלּוי הּדין הענינים ּובׁשני ְְְִִִִִִִֵַָָָָָלירּוׁשלים.

לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר ְִֵֶֶַָָָּתמים;

― הק"ח מּלפּדֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
א" יתעּלה: אמרֹו והּוא טהֹורה, ּבהמה ְְְְְְִֵֶַַָָָּבכֹור
תפּדה לא עז אֹוֿבכֹור ּכׂשב בכֹור אֹו ְְְְִֵֶֶֶֹּבכֹורֿׁשֹור

הם" קדׁש  ּכמֹו למכרֹו מּתר אבל . ְְְֲֵֶָָָֹֻ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת ספראׁשּנתּבאר ּולׁשֹון . ְְְְְִִֵֶֶֶַָָ

  לא" אֹומר הּוא "ּבּבכֹור :ְֵַֹ
הּוא". נמּכר אבל ― ְְֲִִֶָָתפּדה"

ה'תשע"א מרחשון י"ח שלישי יום

.ÁÚ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הע"ח להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַָָ

מןֿהּבהמה ּבכלֿׁשנה לנּו מּכלֿׁשּיּולד ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָמעׂשר
ודמּה חלּבּה ׁשּנקריב הּטהֹורה,  ְְְְִֶֶַַָָָָ

והּוא ּבירּוׁשלים. ׁשאריתּה אנחנּו ְְְְֲִִִֵַַָָָֹונאכל
אׁשרֿ ּכל וצאן ּבקר "וכלֿמעׂשר יתעּלה: ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָֹֹאמרֹו
לה'" יהיהֿקדׁש העׂשירי הּׁשבט ּתחת ְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹיעבר

  ּוכבר ּבהמה. מעׂשר וזהּו ―ְְְְֵֶַַָָ
מּבכֹורֹות אחרֹון ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָנתּבארּו

ּבחּוצה ּגם נֹוהגת זֹו ׁשּמצוה נתּבאר, וׁשם .ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ
אבל ּתֹורה. ּדין וזהּו ― הּבית ּבפני וׁשּלא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלארץ

ּדרּבנן, ּבגזרה      ְְִֵַָָָ
      ֶָׁשּמא

     ׁשּלא ֵֵֶָֹיאכל
מקּדׁש לנּו אין ׁשהרי ― ּבמּום  ְְֲִֵֵֶָָ

      ―
ּוכׁשּיהא הּבית"; ּבפני אּלא נֹוהג "אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָאמרּו:
לארץ. ּובחּוצה ּבארץ נֹוהג ― ּבנּוי ְְִֵֶֶַָָָָָָָהּמקּדׁש
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קי          
  

ה'תשע"א מרחשון י"ט רביעי יום

.Ë˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםרביעֿישבתקודשי"טֿכ"במרחשוןה'תשע"א

.ËÒ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ט מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

אמרֹו והּוא ׁשּיהיה, אפן ּבאיזה ּבהמה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹמעׂשר
יּגאל" "לא ּבהמה: ּבמעׂשר יתעּלה  . ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ

ספרא "לאּולׁשֹון אֹומר: הּוא "ּבּמעׂשר : ְְֲִֵֵַַָֹ
לא ׁשחּוט, ולא חי לא נמּכר ואינֹו ― ְְְִִֵֵַָָָֹֹֹיּגאל"
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּום". ּבעל ולא ְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹּתמים

ּבכֹורֹות ּבמּסכת ׁשּלפניה עם מּסכתזֹו ּובריׁש ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ׁשני מעׂשר   . ֲִֵֵַ

― הס"ט ּכלֿמיהּמצוה ׁשּיקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ
קרּבן הידּועים הּגדֹולים מןֿהחטאים ּבחטא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָׁשּׁשגג
ּתחטא אחת "ואםֿנפׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָחּטאת

הארץ" מעם ּבׁשגגה  חּטאת היא וזֹו . ְְִִֵֶַַָָָָָ
ּוכבר ּבהמה. חּטאת לעֹולם ׁשהיא ּכלֹומר ְְְְְִֵֶַַָָָָָקבּועה,
הן זֹו, חּטאת ׁשגגתן על ׁשחּיבים ׁשהעברֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבארנּו,
לאֿ מצות ׁשּתהיה ּבתנאי ּכרת, זדֹונן על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשחּיבים

מעׂשה ּבּה ויהיה תעׂשה ּכמֹו , ְְְֲֲִֶֶֶַַָ
ּכבר ּכּלּה זֹו מצוה הלכֹות ּכרתֹות. ּבתחּלת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֻׁשּנתּבאר

הֹוריֹות ּבמּסכת ּובכּמהּוכרתֹותנתּבארּו ְְְְֲִֵֶֶַַָָָ
ּבׁשּבת מקֹומֹות ּוׁשבּועֹות.ּוזבחים ְְְְִַָָ

ה'תשע"א מרחשון כ' חמישי יום

ה'תשע"א מרחשון כ"א שישי יום

.Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ׁשבעים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה הּוא ְְְִִִִִַַַַָָ

ספק לנּו יארע אם מסּים קרּבן להקריב ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשּנצטּוינּו
זדֹונן על ׁשחּיבים הּגדֹולֹות העברֹות מאֹותן ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָּבאחת
נקרא זה וקרּבן ― קבּועה חּטאת ׁשגגתן ועל ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָּכרת
יארע אם אׁשר הּזה הּספק ואפן ּתלּוי' ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ'אׁשם
לפניו ׁשּיׁש ּכגֹון הּוא: ּתלּוי, אׁשם עליו ְְִֵֶַָָָָָָָָחּיבים

הּכליֹות חלב מהן אחת חלב, חתיכֹות ׁשּתי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
הּלב חלב והאחרת ואכל , ְְֵֵֶֶֶַַַָָ

ׁשאבדה, אֹו אתֿהּׁשנּיה אחר ואכל מהן ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאחת
ׁשאכל החתיכה אם חׁשׁש אצלֹו ונתעֹורר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָונסּתּפק
קרּבן ׁשּמקריב זהּו ― האסּורה אֹו הּמּתרת ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֻהיתה

וזה ּבֹו, להתּכּפר ּכדי הּזה הּמתעֹורר הּספק ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָעל
ּתלּוי' 'אׁשם נקרא     ְִָָָָ

 ׁשּמהּֿׁשאכל ,אחרּֿכ נתּברר אם .ְִִֵֶֶַַַַָָָ
ׁשגגה ׁשּזֹו נתאּמת הרי ― הּכליֹות חלב ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָהּוא
זה ּבקרּבן האמּור והּכתּוב קבּועה. חּטאת ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָויקריב
תחטא ּכי "ואםֿנפׁש וּיקרא: ּבפרׁשת אמרֹו ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָהּוא
תעׂשינה לא אׁשר ה' מּכלֿמצות אחת ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹועׂשתה
ּתמים איל והביא עונֹו ונׂשא ואׁשם ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹֹולאֿידע
עליו וכּפר אלֿהּכהן לאׁשם ּבערּכ ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמןֿהּצאן

לאֿידע" והּוא ׁשגג אׁשר ׁשגגתֹו על הּכהן ְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹ
 אֹו ׁשגג אם ידע ּׁשּלא מה על ּכלֹומר: ―ְִֶַַַַַָָֹ

הּודע', 'לא חכמים לֹו קֹוראים זה וענין ׁשגג. ְְְֲִִִֶַַָָָֹֹלא
ּכרתֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ

ה'תשע"א מרחשון כ"ב קודש שבת

.‡Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הע"א ׁשעברהּמצוה ׁשּמי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָ

― לֹו ויתּכּפר אׁשם קרּבן יקריב מסּימֹות ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֻעברֹות
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חרּופה ׁשפחה ּוביאת ּוגזלה מעילה הן: ְְְֲִִִֵֵַָָָָ
       

ּפּקדֹון ּבׁשבּועת וׁשקר   ְְִִֶֶַָ
       

 ׁשּיהנה והּוא ּבׁשגגה, ּכלֿהּמֹועל :ְְִֵֵֶֶַָָָָ
ּבדק הקּדׁש ּבין ― מןֿההקּדׁש ּפרּוטה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּבׁשוה
ׁשוה חברֹו הּגֹוזל אֹו ― מזּבח הקּדׁש ּובין ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָהּבית
ׁשפחה על הּבא אֹו ונׁשּבע; ּולמעלה ְְְְְְִִַַַַָָָָּפרּוטה

― ונׁשּבע ּבפּקדֹון הּכֹופר אֹו חרּופה  ְְְֲִִֵַַָָ
להקריב חּיב זה הרי ― ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָּבין
קרּבן אּלא חּטאת קרּבן ואינֹו חּטאתֹו, על ְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָקרּבן

וּדאי' 'אׁשם נקרא זה וקרּבן אׁשם;  . ְְְִֶַַָָָָָָָ
ה' מּקדׁשי ּבׁשגגה "וחטאה ּבמעילה: יתעּלה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָאמר

ּתמים" איל לה' אתֿאׁשמֹו והביא  ; ְֲִִִֵֶַַָָ
עלֿ ונׁשּבע וגֹו' ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו "וכחׁש ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָואמר:

ּתמים" איל לה' יביא ואתֿאׁשמֹו וגֹו' ׁשקר ְְֲִִִֶֶַַָָָָ
ֿׁשכבת אתֿאּׁשה ּכיֿיׁשּכב "ואיׁש ואמר: .ְְְְִִִִִֶַַַָָ

אתֿ והביא וגֹו' לאיׁש נחרפת ׁשפחה והיא ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָזרע
וגֹו'" לה' אׁשמֹו  נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִַָָָ

ּכרתֹות ּבמּסכת אּלּו מצות .ּדיני ְְְִִֵֵֵֶֶַֹ
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(ËÎ).‡Ï:ליראה(Ï).È˙˘Ï È˘ Â‡ˆÈÂ:בישראל שלל לשלול בגדודים ‡È.(‚)לבא „ÈÏ,לאבי סמוך
בלע"ז: איינשיי"ש

 
(ÁÎ).ÏÂ‡˘ ‡ÈÂ:הצלחתו אליו‡‰Â‰˙.טוב ותגלה

נשמר: ויהיה לו, אביה זהÛÒ‡ÈÂ.(ËÎ)משטמת ובעבור
דוד: מפני לפחד ישראלÂ‡ˆÈÂ.(Ï)הוסיף בארץ לפשוט

יותר בהם להכות דוד הצליח צאתם, עת ובכל שלל, לשלול
כל: בעיני מכובד בזה ונעשה שאול, עבדי ÈÓ‰Ï˙(‡)מכל

.„Â„ המלך‡˙ שבדבר דעת מבלי היוצאת ובשגגה בערמה
Â„„.נעשה: Á:ובטובתו .()בהצלחתו ‡ Ó˘‰:עצמך ותחביא בסתר ותשב בבקר, למחר אמרי זכור לומר: רצה

(‚).È‡ „ÈÏ:לו בסמוך אבי, ÂÎÂ.למקום ‰„˘להחביא דוד את יונתן צוה אשר ההוא בהשדה בבקר, לטייל היה דרכו היות
שם: Ó‰.בעבורך:.עצמו È˙È‡Â:ההוא בהשדה נחבא אלי קרוב בהיותך מיד לך ואגיד לי, ישיב מה לומר: Â„„(„)רצה

.ÂË:זכות עליו ללמד טוב, דבר דוד ËÁÈ‡.בעבור Ï‡:דוד ÂÈ˘ÚÓ.במיתת ÈÎÂטוב מעשיו אפילו כי לך, חטא שלא די לא
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.ÂË:זכות עליו ללמד טוב, דבר דוד ËÁÈ‡.בעבור Ï‡:דוד ÂÈ˘ÚÓ.במיתת ÈÎÂטוב מעשיו אפילו כי לך, חטא שלא די לא
נפשוÂÎ.(‰)לך: סכן הוא כן הכף, בפתוח מיד לאבדו קרוב בכפו, מה דבר המשים כמו לומר: ורצה משל, ענין הוא

לישראל: תשועה ה' עשה ידו ועל להאבד, קרוב ÈÂ.(È)להיות „Â„ותנעץ דוד גוף תחלוף אשר עד בכח, החנית זרק
שאול: יד מתחת החנית שיצאה אחר מפניו נפטר כי בהקיר, החנית נעצה מפניו, וכשנפטר בקיר, ‰Â‡.עוד ‰ÏÈÏמיד נס לא

הבקר: קודם בלילה משם ונס לביתו, חזר רק המלך, לפניוÂÓ˘Ï.(È‡)מבית לעמוד בבוקר אליו ולהביאו בלילה, יברח לבל
ערום ולזה בכפו, חמס לא על העם לעיני להמיתו בדבר בוש היה כי וכדומה, חנית בהטלת בתחבולה להמיתו בכדי כמאז,

מדעת: שלא עושה כאלו ‰ÂÏÁ.(È)יערים „Ú:האחר שמצד בהפתח שמרו והשומרים

 
(ËÎ).ÛÒ‡ÈÂ:בוי"ו ויוסף ופחד:Ï‡.כמו מורא מלשון
(Ï).È„Óוכן זמן, ז)בכל א עלותה:(לעיל מדי :.ÏÎ˘:הצליח

.ÈÈÂ:ומכובד יקר במחבואה:ÁÂ‡˙.()מלשון תשב
(È).ËÈÂוכן ממקומו, השלוח ח)ענין כג הימיםֿב כי(דברי :

יהוידע: פטר ‰ÂÏÁ.(È)לא „Ú:החלון דרך
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(‡).ÌÈÂ‚ Â˘‚ ‰ÓÏעל הענין את דרשו רבותינו

דוד על לפותרו נכון יהיה משמעו ולפי המשיח מלך
שנאמר כעין א)עצמו משחו(ש"ב כי פלשתים וישמעו

את פלשתים ויקבצו עליהם למלך דוד את ישראל
גוים רגשו למה אמר ועליהם בידו ונפלו מחניהם

כולם: Â‚‰È.ונתקבצו ÌÈÓÂ‡ÏÂולאומים ריק, בלבם
ענין: קרובי כולם וגוים ואומים לאומים פתר מנחם

().Â‚Â „ÁÈ Â„ÒÂ ÌÈÊÂÂ ‡ ÈÎÏÓ ÂÈ˙È
בלעז: שיניור"ש סודÂ„ÒÂ.ורוזנים לשון

העצה: היא ומה בלע"ז ˙˜‰(‚)פורקונשילרוו"ט
.ÂÓÈ˙ÂÒÂÓ בלעז,‡˙ לויקוראנגל"ש דישרונפרוימ"ש

בהם: העול שקושרין רצועות ÂÓÈ˙ÂÚ.אלו
בלעז: „È.(„)לויקורדו"ש ‚ÚÏÈ ˜Á˘Èהוה לשון

משמשין: ‡ÂÓÈÏ.(‰)הם „È Ê‡ומה עליהם כמו
הדבור: ÈÎÏÓ.(Â)הוא È˙ÎÒ È‡Âרגשתם למה

הר ציון על ולמלוך לנסוך זה את לי מניתי ואנכי
ÂÁ˜.(Ê)קדשי: Ï‡ ‰ÙÒ‡הוא קצוב חוק דוד אמר

ולהודיע: זאת לספר עלי ‡ÈÏ.ומקבל Ó‡ ‰ידי על

ושמואל: וגד ‡˙‰.נתן Èהקרוין לישראל ראש
שנאמר כמו ידך על יתקיימו והם בכורי בני בתורה

ג)באבנר ב את(שם אושיע עבדי דוד ביד ה' אמר כה
תלויין שכולם כבן לפני אתה ובשבילם ישראל עמי

‰ÌÂÈ.בך: È‡:עליהם להיותÍÈ˙„ÏÈ.שהמלכתיך
שנאמר כמו בשבילם כבן עלי וחביב בני יד)קרוי (דה"א

נשאת וכי ישראל על למלך ה' הכינו כי דוד וידע
ישראל במלכי ומצינו ישראל עמו בעבור מלכותו

שנאמר כמו בנים שקרוין לפניו כז)החביבין (ש"ב

ועוד לאב לו אהיה ואני לבן לי יהיה הוא בשלמה
אלי אתה אבי יקראני הוא פ"ט במזמור בדוד מצינו

ישועתי: ÈÓÓ.(Á)וצור Ï‡˘עת בכל אלי התפלל
באויביך: להלחם בא תרוצצם:˙ÌÚÂ.(Ë)שאתה

.ÏÊ Ë˘:החרב ל'˙ÌÙ.היא והוא תשברם
דקים: לשברים המשובר חרס המקרא בכל נפוץ

(È).ÂÏÈÎ˘‰ ÌÈÎÏÓ ‰˙ÚÂרחמים אנשי ישראל נביאי
פושט שהקב"ה מרעתם לסור העולם אומות ומוכיחים

ולצדיקים: לרשעים יד

 
(‡).Â˘‚ ‰ÓÏדברי ולדבר להתקבץ זאת להם למה ר"ל

להועיל: ולא לעזר לא האמורÂÈ˙È.()ריק למה על מוסב
בעצה והשרים המלכים יתיצבו למה לומר שלפניו במקרא

משיחו: ועל ה' על נעתק˙˜‰.(‚)אחת בעצתם יאמרו וכה
לדבר במשל ואחז אותו נעבוד לבל עולו מוסרי את מאתנו

בעול: המושך בשור הנופל עניןÎÈÏ˘Â‰.בלשון כפל הוא
הדבר: ולחוזק המליצה לתפארת ÌÈÓ˘.(„)במ"ש ˘ÂÈ

למעלה חלש ואפילו ממעל בשמים הוא יושב ה' הלא כאומר
גבור ומכ"ש יחשב עצתםלגבור על ישחק הלא וא"כ למעלה

במ"ש: הדבר וכפל עליהם ימתיקו‡Ê.(‰)וילעג כאשר
וכו': ידבר היעוצה והעצה אניÈ‡Â.(Â)הסוד אבל יאמר וכה

לעמוד לו תוכלו א"כ ואיך למלך אותו המשלתי אשר הוא
שלי: או שלכם יקום מי דבר נראה וכאומר למולי

(Ê).‰ÙÒ‡אמר שה' בספר החקוק הדבר את אספר דוד אמר
ישראל בכורי בני כמ"ש אתה בני ד)אלי יחשב(שמות והמלך

העם: ÍÈ˙„ÏÈ.ככל ÌÂÈ‰ È‡לאב כבן בעיני אתה חביב ר"ל
הולדו: שאלתך:˘‡Ï.(Á)ביום ואתן ממני שאל לזאת

(Ë).ÌÚÂ˙:ברזל בשבט מה המשבר כמו אותם ואלÚÂ˙‰.(È)תשבר מוסר וקבלו השכילו כ"ז על מה' מובטח והוא הואיל
כזאת: תדברו

 
(‡).Â˘‚אוןע פועלי מרגשת וכן רב והמון קבוץ (לקמןנין

יאמץÌÈÓÂ‡ÏÂ.:ס"ד) מלאם ולאם כמו כ"ה)האומות :(בראשית
.Â‚‰È:ידברו.˜È:ממש בו שאין שרים:ÌÈÊÂÂ.()דבר

.Â„ÒÂסוד נמתיק כמו עצה נ"ה)ענין נעשה(לקמן שהעצה ע"ש
כהיסוד הוא להמעשה שהעצה לפי או יגולה לבל בסוד

מוסרות˙˜‰.(‚)לבנין: נתקו כמו ממקומו העתק ענין
ה') העול:ÂÓÈ˙ÂÒÂÓ.:(ירמיה רצועי קשורי ÂÓÈ˙ÂÚ.הם

יתרים: ג' בת עבות עליהם:ÂÓÏ.(„)חבלים ר"ל להם
(‰).ÂÓÈÏ‡:אליהם.ÂÓÏ‰È:בהלה הוי"וÈ‡Â.(Â)מלשון

אוכל לשבר באו ועבדיך כמו אבל מ"ב)במקום :(בראשית
.È˙ÎÒסיחון נסיכי כמו ממשלה י"ג)ענין Á˜.(Ê):(יהושע Ï‡

מדין אל וירדפו וכן חוק ז')את חקיקהÁ˜.:(שופטים מלשון
וכלה:‡ÈÒÙ.(Á)וכתיבה: אפס כאלו הארץ בקצה כי קצות

(Ë).ÌÚÂ˙רוח ורעות כמו א')תשברם אומןÂÈ.:(קהלת
הכדים˙ÌÙ.חרס: ונפוץ וכן ורצוץ השבר עם הפזור ענין

ז') :(שופטים



קיג     

 

       
       

       
        

       
   

   



   
    

   
  

  
 

   
   
    

    
   

               
      

   

(439 הה מה ליה ימה רימת מְְְְְִִִִִַַַַַָָָ
ת לרת תילה מה לעת אי מרי ְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָרימת
ה עלה מה אי לי יה ר לל לְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
הי מתל אי מע לה מר לל ל הְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹי
ת לרת ליה ימה רימת מ ְְְְְִִִִֵַַַַַָָֹאת
יימ ה הע לל א ימתל אי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלל
ה לל א ירימ ה לה האר לל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָא
על ליה את ל ליעל ימ יתר יְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַמתל

 ל440)רימה הה(441(442(443ה מרת ְְְִִֵֶַַַָָָָָ
ה ית כ444(ל (445הי עלה הא מרל  ְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ע מי  לל רכי ההלכה(446א את אמר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
447)ה(448מי ר להעלת ריה הר את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

מע449)מא יהה (450הללה רעל451)ה ְְְְִֵַַַַַַָָָָ
רת אי התילת א ר רמי ל  יעתְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
רה ית אל ה לית רת אי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָלת

 ה452)מה מ(453ה מהרת ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ליכימ אי הילל ע יירא אי התְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ

מה  לי ה הרי הלא ת454)איהה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
(455מה לר י ת לרעת רעי רמיְְְְְְִִִִֵֵֶַ

תתילה 457)הי456)את האה ית מת ְְְְִִֵֵֶַַַַָָ
א ה י על ל יה אית עת תְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֻה
ה ית ר יר רת את ימר ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָהי
מי עית הי לה הרת תילת מאר אְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ
היה הה י ל יירה א למרת יהְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹה
ליה יירה ל רימה מא מר הלא מרְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
יכלת ה תילת הרי ת ר ל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָלתילת
יה  אלה על תל הלת אה  ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָלהית

459)היא458) לא האה ית מת י הת ְְִִִֵֵַַָָָֹ
מר לאי לכ רהמה  הלה אי תלהעלְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
אה היתה האה ית מת כמ  ריְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָ
תילה לא תע תילת מהרה הרת להְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ
עיה היא א  יה ערת לה אה תְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָ
מה אי מרימ  יל אי מריְֳֳִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמ

הלכה ה ְֲִֶַָָָָ
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום ראשון עמ' ב
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עבודה זרה. פרק חמישי - השוכר את הפועל דף עא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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עבודה זרה. פרק חמישי - השוכר את הפועל דף עא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שלישי עמ' א
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ביאורי התוספות לעמ' זה הודפס בעמ' לה

הוֹרּו



הוריות. פרק ראשון - הורו בית דין דף ב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" קמ
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

              

         
        

     
        

          
          

         
        

         
           

            
           
            
          
         

           
       

           
             

        
       

          
          

            
         

          
         

       
           

             
  

   
         

       
          

         
         

          
             

        
         

          
          

         
        

        
        

      
            

        
          

            
            
          


          

          
       

        
          

        
         

        


        
         

          
         

           
          

 
         

         
       

          
         

           
        

          
      

          
          

         
        

        
           

        
         

         
     

         
       

        
          

          
          

         
    

        
       

         
        

           
        
           

            
          

       
      

         
         

           
         

         
          

      









































































































































































































































       

              
              

             
          

     
     

      
      

    
       

      
       

      
      
     

    
       
       

     
      
       
      
      
       

      
      

      
       
       

     
      

      
   
    

      
     
      
     
        
       
      

    
    

       
     
     
      
     
       
      
     
       

     
       

     
     

    
      
        
       
      
      

    

           
            

          
             

     
     
       

     
     
      

     
       
      
      

    
     

      
      
     
      

     
      

     
      
       

       
       

     
       
      

      
        

        
      
      
        
     
     
       
       
     

     
      
      
       
     
       
        
     
       
      

    
     

     
      
        

     
       
     
     
       
     

      






























































































































































































































































            
        

         
       

         
         

       
         
          

       
       

         
         
       

        
        

         
       

      
         

         
        

        
       

       
         
         
         

       
        
         

        
        
         

         
       

        
          

       
       
       
        
       
       

      
       

                 
































































































ביאורי התוספות לעמ' זה הודפס בעמ' לה
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שני עמ' א
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ו סעיף בדרך, לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק

1

2

3

4

5

6

7

8

 
  ,סופרים מדברי הרבים ברשות שיטלטל ע"י

עקירה עושה אינה שהרי כלל מטלטלת אינה הבהמה אבל
[והנחה],

דברי על מעט עובר הבהמה על כשמניח גם מקום ומכל
לגמרי. שתשבות טוב שיותר סופרים,

 
(18‚"ÎÒ ‰˘ 'ÈÒעליה נתלים ולא בהמה גבי על רוכבים אין :

שכללו עיקר כל חיים בבעלי משתמשין שאין עליה נשענים ולא
עליה שגזרו הרכיבה גזרת בכלל חיים בבעלי שימוש כל חכמים
בה להנהיג כדי המחובר מאילן זמורה לחתוך יבא שמא משום

עליה. שרוכב הבהמה
ב Ò"‡ועד"ז ËÏ˘ 'ÈÒשמא גזרה בהמה גבי על רוכבין אין :

ש"ה. בסי' כמ"ש להנהיגה זמורה יחתוך
הרחבים19) ושווקים רחובות הרבים רשות היא איזו יא: סעיף

לוים במחנה הדרך רוחב היה שכן אמה ט"ז על אמה ט"ז
ט"ז ורחבים לעיר מעיר בהן שעוברים דרכים וכן . . שבמדבר
בכל בו עוברים רבוא ששים שאין שכל אומרים ויש . . אמה

כרמלית. אלא הרבים רשות אינו מדבר כדגלי יום
שאין ולומר להקל אלו במדינות המנהג נתפשט דבריהם פי ועל
על להם שיש בידם למחות ואין גמורה הרבים רשות עכשיו לנו

לעצמו). יחמיר שמים ירא (וכל שיסמכו מי

•
    

Êשחתמת בריתך על לומר להם אין שהנשים אומרים יש
שלמדתנו תורתך ועל לומר להם אין ועבדים ונשים בבשרינו
לפי הכל לומר נהגו ועכשיו תורה תלמוד על מצווים אין שהרי
זכר שנאמר כמו אשה לו כשיש אלא אדם נקרא שאין שכיון
אחד גוף הם ונקבה הזכר הרי אדם שמם את ויקרא בראם ונקבה
וכן בבשרנו שחתמת הזכרים ברית על לומר יכולות לפיכך
צריכות הנשים שגם ועוד הזכרים למוד על שלמדתנו תורתך
לא מכל ליזהר והאיך לעשותן האיך לידע שלהן מצות ללמוד
בסי' שנתבאר כמו כאנשים בהן מוזהרות שהן שבתורה תעשה

מ"ז:

Áלא ואם הנסים על הארץ בברכת אומרים ופורים בחנוכה
ותרצ"ה תרפ"ג בסי' שיתבאר כמו אותו מחזירין אין אמרו
יעשה הוא הרחמן שיאמר הרחמן בתוך לומר יכול מקום ומכל
וכו' בזמן ההם בימים לאבותינו שעשה כמו ונפלאות נסים לנו

לנהוג: יש וכן

Ëנוהגים ויש לנו יחסר ואל לנו חיסר לא לומר נוהגים ְִֵַַיש
יחסר. ואל חסר לא ְֶַַָלומר

חי: לכל סמוך שהוא לפי בפה ולא חי כל בפי

זֿט סעיפים המזון, ברכת בנוסח דיוקים קפז, סימן א חלק

מפני‡ עצמו ברכת אחר אמן יענה ירושלים בונה שחתם אחר
אלו מדינות מנהג לפי ואף תורה של הברכות סיום שהוא
צריך כאן ברכות בסיום אפילו עצמו ברכת אחר אמן עונין שאין
מדברי שהיא לרביעית תורה של ברכות ג' בין לחלק כדי לענות

סופרים:

רביעית שברכה ירגישו שלא כדי בלחש יאמרנה זו אמן
לאומרו המנהג אלו ובמדינות בה ויזלזלו התורה מן אינה
בברכה שיזלזלו חששו שלא לומר המנהג מישבין ויש רם בקול
למלאכתם הולכים הפועלים שהיו בימיהם אלא רביעית
חכמים חייבו שלא ירושלים בונה שאחר אמן כששומעים
היו לכך הבית בעל של מלאכתו ביטול מפני רביעית בברכה
שברכה (ויכירו הפועלים ישמעו שלא כדי בלחש אמן עונין
במקום שלא (אף בה לזלזל ויבואו התורה) מן אינה רביעית
מברכים הפועלים שגם עכשיו אבל הבית) בעל מלאכת ביטול

לזה: לחוש אין קצ"א בסי' כמ"ש ברכות ד'
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ו סעיף בדרך, לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק

1
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  ,סופרים מדברי הרבים ברשות שיטלטל ע"י

עקירה עושה אינה שהרי כלל מטלטלת אינה הבהמה אבל
[והנחה],

דברי על מעט עובר הבהמה על כשמניח גם מקום ומכל
לגמרי. שתשבות טוב שיותר סופרים,

 
(18‚"ÎÒ ‰˘ 'ÈÒעליה נתלים ולא בהמה גבי על רוכבים אין :

שכללו עיקר כל חיים בבעלי משתמשין שאין עליה נשענים ולא
עליה שגזרו הרכיבה גזרת בכלל חיים בבעלי שימוש כל חכמים
בה להנהיג כדי המחובר מאילן זמורה לחתוך יבא שמא משום

עליה. שרוכב הבהמה
ב Ò"‡ועד"ז ËÏ˘ 'ÈÒשמא גזרה בהמה גבי על רוכבין אין :

ש"ה. בסי' כמ"ש להנהיגה זמורה יחתוך
הרחבים19) ושווקים רחובות הרבים רשות היא איזו יא: סעיף

לוים במחנה הדרך רוחב היה שכן אמה ט"ז על אמה ט"ז
ט"ז ורחבים לעיר מעיר בהן שעוברים דרכים וכן . . שבמדבר
בכל בו עוברים רבוא ששים שאין שכל אומרים ויש . . אמה

כרמלית. אלא הרבים רשות אינו מדבר כדגלי יום
שאין ולומר להקל אלו במדינות המנהג נתפשט דבריהם פי ועל
על להם שיש בידם למחות ואין גמורה הרבים רשות עכשיו לנו

לעצמו). יחמיר שמים ירא (וכל שיסמכו מי

•
    

Êשחתמת בריתך על לומר להם אין שהנשים אומרים יש
שלמדתנו תורתך ועל לומר להם אין ועבדים ונשים בבשרינו
לפי הכל לומר נהגו ועכשיו תורה תלמוד על מצווים אין שהרי
זכר שנאמר כמו אשה לו כשיש אלא אדם נקרא שאין שכיון
אחד גוף הם ונקבה הזכר הרי אדם שמם את ויקרא בראם ונקבה
וכן בבשרנו שחתמת הזכרים ברית על לומר יכולות לפיכך
צריכות הנשים שגם ועוד הזכרים למוד על שלמדתנו תורתך
לא מכל ליזהר והאיך לעשותן האיך לידע שלהן מצות ללמוד
בסי' שנתבאר כמו כאנשים בהן מוזהרות שהן שבתורה תעשה

מ"ז:

Áלא ואם הנסים על הארץ בברכת אומרים ופורים בחנוכה
ותרצ"ה תרפ"ג בסי' שיתבאר כמו אותו מחזירין אין אמרו
יעשה הוא הרחמן שיאמר הרחמן בתוך לומר יכול מקום ומכל
וכו' בזמן ההם בימים לאבותינו שעשה כמו ונפלאות נסים לנו

לנהוג: יש וכן

Ëנוהגים ויש לנו יחסר ואל לנו חיסר לא לומר נוהגים ְִֵַַיש
יחסר. ואל חסר לא ְֶַַָלומר

חי: לכל סמוך שהוא לפי בפה ולא חי כל בפי

זֿט סעיפים המזון, ברכת בנוסח דיוקים קפז, סימן א חלק

מפני‡ עצמו ברכת אחר אמן יענה ירושלים בונה שחתם אחר
אלו מדינות מנהג לפי ואף תורה של הברכות סיום שהוא
צריך כאן ברכות בסיום אפילו עצמו ברכת אחר אמן עונין שאין
מדברי שהיא לרביעית תורה של ברכות ג' בין לחלק כדי לענות

סופרים:

רביעית שברכה ירגישו שלא כדי בלחש יאמרנה זו אמן
לאומרו המנהג אלו ובמדינות בה ויזלזלו התורה מן אינה
בברכה שיזלזלו חששו שלא לומר המנהג מישבין ויש רם בקול
למלאכתם הולכים הפועלים שהיו בימיהם אלא רביעית
חכמים חייבו שלא ירושלים בונה שאחר אמן כששומעים
היו לכך הבית בעל של מלאכתו ביטול מפני רביעית בברכה
שברכה (ויכירו הפועלים ישמעו שלא כדי בלחש אמן עונין
במקום שלא (אף בה לזלזל ויבואו התורה) מן אינה רביעית
מברכים הפועלים שגם עכשיו אבל הבית) בעל מלאכת ביטול

לזה: לחוש אין קצ"א בסי' כמ"ש ברכות ד'
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קמד   

בה‚ להזכיר אין דוד מלכות בה שנזכר כיון ירושלים בבונה
והאומר יחד להשוותן כבוד דרך שאינו שמים מלכות
אבינו בה לומר אין וכן טועה משיחך דוד בית ומלכות מלכותך

מלכנו.

ויבא יעלה בסיום ורחום חנון מלך ג"כ לומר שאין אומרים ויש
מלכות אצל שמים מלכות מלהזכיר חששו לא כי כן נהגו ולא
בית מלכות על שמבקש ענין באותו דהיינו לה בסמוך אלא דוד

לו סמוך שמים מלכות להזכיר אין עלדוד ענין) אותו (כל קצת
כו' הבית ועל כי לו סמוך ג"כ שהוא מלכנו אבינו לומר אין כן
יעלה אבל בזה תלוי שזה דוד בית מלכות עם אחד ענין הוא

זה: מענין ואינו עצמו בפני ענין הוא ויבא

אלהינו„ ה' נחמנו או אלהינו ה' רחם פותח זו ברכה נוסח
ואע"פ ירושלים בבנין ציון מנחם או ירושלים בונה וחותם
אינה שהחתימה ולומר לחוש אין במנחם וחותם ברחם שפתח

הכל ממש כפתיחתה החתימה שעיקר לפי הפתיחה מענין
ברחמים.

שאומרים כאותם ולא אחד נוסח לומר יש בחול ובין בשבת ובין
מבקשים שאין לפי נחמה בלשון ובשבת רחמים בלשון בחול
הוא נחמנו שגם בידם הוא וטעות בשבת ותחנונים רחמים
אומרים שהרי לחוש ואין רחם כמו ותחנונים רחמים בקשת
שטופס לפי צרכיו שאלת לאיסור חוששין ואין וכלכלנו פרנסנו
שאינן אע"פ בשבת לומר יכול הרחמן כל וגם היא כך הברכה
בכל לאמרם הכל שנהגו שכיון חכמים שתקנו הברכה מטופס
בהם ואין ברכה כטופס להם נעשה המזון ברכת שמברכין פעם

בשבת: צרכיו שאלת משום

והטועה בשבת המזון ברכת ודיני ג' ברכה נוסח קפח, סימן א חלק

אֿד סעיפים המזון בברכת
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בעולםבעולםבעולםבעולם בנשמהבנשמהבנשמהבנשמה המתעוררתהמתעוררתהמתעוררתהמתעוררת להקבלהקבלהקבלהקב""""הההה הגדולההגדולההגדולההגדולה האהבההאהבההאהבההאהבה

דוקאדוקאדוקאדוקא הזההזההזההזה

ב העילוי יבואר זה הזה,האדםעבודת[בפרק בעולם

עדן. בגן למעלה הנשמה עבודת לגבי

כלומר:

המתגלה האלקי האור לענין לעיל, שנתבאר כשם

) האדם מכחכשכרבנפש הבא שהאור עבודתו), על

עדן, בגן המתגלה מהאור יותר נעלה הזה בעולם עבודתו

העבודה (היינו החשך מתוך דוקא בא האור שיתרון כיון

ה הם דייקא, הזה העולם רבים"בחשכת טרדותמים של "

הפרנסה);

ה לענין גם העצמהעבודהכך מתוך ,"חשך"הבאה

" של במצב מהעבודה יותר גבוהה בדרגא ."אורשהיא

פירוש:

להשי שרוי"האהבה בהיותו בלבו מעורר שהאדם ת

לו שיש במצב הזה, העולם וטרדותבחשכת יגיעות

להשיהפרנסה הנפש מאהבת יותר ועצומה גדולה ת",

" של במצב ."חשךכשאינו

שה לפי הקבקריאה"והיינו, אל """ המיצרה -מן "

בכל היא - מאלקות ריחוקו גודל את מרגיש כשאדם

יותר בערך שלא גדולה, ובתגבורת לבבו נקודת פנימיות

ה' אל שקרוב אדם של יתברך ואהבתו ה' אל הקריאה מן

" בכתוב המוזכר וכענין היינואהבהחולתמלכתחילה. , "

גדולה ותשוקה בצמאון לו האהוב לדבר מתגעגע שהאדם

" שהוא עד כך וחולהכל - לאהבתו אור" (היינויתרון זה

דוקא. החשך מן בא כך) כל גדול בצמאון לה' האהבה

מן (הבא זה אור ביתרון ה' לעבודת להגיע וכדי

גודל שמפני גופא, זה בדבר להתבונן האדם צריך החשך),

הזה העולם חיי בשביל והמזון הפרנסה בעניני טרדותיו

" של במצב נמצא הוא והתבוננותחשךהרי מה', וריחוק "

" גדול צמאון בו מעוררת ולידבקלצאתזו החושך מן "

עצומה."בהקב וחשיקה אהבה מתוך ה

וברצון ועצום גדול בצמאון מתעורר שהאדם ידי ועל

" החשךעז מן צמאוןלצאת מתוך הרי האור, אל ולהגיע "

ונעלית גבוהה במדריגה ותשוקה צמאון לידי בא הוא זה

שקוע יהי' שלא בכך רק יסתפק לא שמעתה היינו, יותר,

הגדול הצמאון אלא העולם, והבלי הזה עולם בענייני עוד

" של מצב כדי אהבהעד להשיחולת הרגשת"" (מחמת ת

ועצומה גדולה תשוקה בו מעורר מה') ריחוקו גודל

והדרגותלצאת" הבחינות מכל אפילו להתעלות) (היינו "

"אלקותב בבחינת רק המאיר"זיושהן השכינה זיו כולל ,

בהקב רק אך ולידבק עדן, וכפי"בגן , ובעצמו בכבודו ה

שמתעוררים הגדול והצמאון האהבה את ומבאר שהולך

דוקא:] החשך ידי על באדם
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  [ירחים]
בא הגשמיים בעסקיו היום כל הטרוד אדם כאשר
להתבונן מתחיל הוא הרי בהקב"ה ולידבק להתפלל
הזה, עולם חיי בהשגת - היום" כל עסוק הנני "במה
כמאמר מהמזלות, הוא אלה חיים של מקורם אשר
המשפיע למעלה "מזל" לו יש גשמי דבר שכל רז"ל
לנבראים משפיע שהקב"ה החיות כלומר, חיות. לו
באמצעות למטה נמשכת הזה, בעולם גשמיים
נשפע פירות להצמיח האלקי הכח ולדוגמא: המזלות.
שמש תבואות "ממגד כמ"ש והירח, השמש דרך למטה

ירחים". גרש וממגד

כל את ומהווה המחי' האלקי שהחיות ידוע [והנה

ו יורד ממדריגהמשתלשל"הנבראים, יתברך מאתו "

ומתמעטת הולכת החיות ומדריגה מדריגה ובכל למדריגה,

לברואים למטה שמגיעה עד ויותר, יותר ומתצמצמת

הזה. בעולם גשמיים

רז שאמרו כל"וזה של החיות (וכן העשב שחיות ל

היינו המזלות, דרך הזה לעולם נשפעת שלמטה) הנבראים

החיות,מזל"שה בירידת ביותר התחתונה המדריגה היא "

הנבראיםמזלות"ומה לתוך ממש בפועל החיות נמשכת "

הגשמיים.

נמשכת עצמם המזלות שבתוך החיות אמנם,

מהם. שלמעלה ממדריגה

השונו המדריגות את ומפרט והולך בירידת- ת

שהחיותהשתלשלות"ו עד למדריגה ממדריגה החיות "

" בסדר אותן ומבאר - למזלות למעלהמגיעה :]"מלמטה

      
     

 
נמשך במזלות ה"מתלבש" האלקי החיות
הע' בחינת והיא יותר, גבוהה ממדריגה ומשתלשל
האומות משבעים אומה לכל (כידוע, שלמעלה שרים
ההשפעות כל באות ידו שעל למעלה רוחני "שר" יש

אומה). לאותה

מ"שמרי האלקית החיות את מקבלים שרים והע'
האופנים".

פירוש:

למטה זו מדריגות, הרבה יש העליונים במלאכים
"אופנים", נקראת במלאכים התחתונה המדריגה מזו.
(החלק האופנים של ה"פסולת" היא האופנים" ו"שמרי

המחי' שהחיות ונמצא, שב"אופנים"). תחתון היותר
ורק אך ונמשכת באה הגשמיים הנבראים כל את
ביותר. התחתונים המלאכים של ה"פסולת" מבחינת

ממלאכים חיותם מקבלים האופנים" ו"שמרי
- (כנ"ל) מדריגות הרבה יש גופא ובמלאכים (עצמם);
שיש היינו שומר", גבוה מעל "גבוה נאמר זה שעל
לחיות עד מזו, גבוהה זו במלאכים רבות מדריגות
ממדריגה חיותה מקבלת מדריגה שכל - המרכבה

ממנה. שלמעלה

      
      

    
שרים", "ע' "מזלות", - הללו המדריגות כל
רק הן - ו"מלאכים" "אופנים" האופנים", "שמרי
האלקית; והחיות השפע עוברים ידם שעל "ממוצעים"
מספירת הוא עצמה האלקית החיות שורש ואילו
"מלכותך כמ"ש יתברך"), מלכותו ("בחינת המלכות
הוא זה בכתוב הפנימי והפירוש עולמים", כל מלכות
ית', מלכותו ממדת היא כולם העולמות כל שחיות
עולמות ולהוות לברוא הקב"ה של כחו שהיא
נמשכת ית') מלכותו (ממדת זו אלקית וחיות ונבראים;
כדי הנ"ל, המדריגות כל דרך למטה ומשתלשלת
ליש. מאין הנבראים כל ואת העולמות כל את לברוא

       
      

  
המלכות) (ספירת יתברך מלכותו בחינת והנה,

העולמותעצמ לכל האלקית החיות נמשכת שממנה - ה
בחינת רק היא כי השכינה", "זיו בשם נקראת - כנ"ל

יתברך. ועצמותו מהותו לגבי בלבד" והארה "זיו

מלך שהיותו להבדיל, ודם, בשר מלך עד"מ וכמו
מעלותיו שהרי ועצמותו, ממהותו חלק אינו
וחושיו הרחב שכלו מעלת כגון המלך, של וכשרונותיו
הם וכדומה, והנעימות הטובות ומדותיו המחודדים
ענין אבל המלך, מעצמות וחלק עצמה הנפש ממעלת

ומתנשא ומושל מולך שהוא מה אלא אינו עלהמלוכה

(המלך)הזולת האדם של ומעלה תכונה זו אין אבל ,
לעצמו. שהוא כמו

והשפעה "זיו" רק הוא המלוכה ענין שכל ונמצא
הזיו כמו זה והרי ממש, ועצמותו מהותו ולא מהמלך,
בו שאין לעולם, ומאיר שמגיע השמש של וההארה
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קמה    

  [ירחים]
בא הגשמיים בעסקיו היום כל הטרוד אדם כאשר
להתבונן מתחיל הוא הרי בהקב"ה ולידבק להתפלל
הזה, עולם חיי בהשגת - היום" כל עסוק הנני "במה
כמאמר מהמזלות, הוא אלה חיים של מקורם אשר
המשפיע למעלה "מזל" לו יש גשמי דבר שכל רז"ל
לנבראים משפיע שהקב"ה החיות כלומר, חיות. לו
באמצעות למטה נמשכת הזה, בעולם גשמיים
נשפע פירות להצמיח האלקי הכח ולדוגמא: המזלות.
שמש תבואות "ממגד כמ"ש והירח, השמש דרך למטה

ירחים". גרש וממגד

כל את ומהווה המחי' האלקי שהחיות ידוע [והנה

ו יורד ממדריגהמשתלשל"הנבראים, יתברך מאתו "

ומתמעטת הולכת החיות ומדריגה מדריגה ובכל למדריגה,

לברואים למטה שמגיעה עד ויותר, יותר ומתצמצמת

הזה. בעולם גשמיים

רז שאמרו כל"וזה של החיות (וכן העשב שחיות ל

היינו המזלות, דרך הזה לעולם נשפעת שלמטה) הנבראים

החיות,מזל"שה בירידת ביותר התחתונה המדריגה היא "

הנבראיםמזלות"ומה לתוך ממש בפועל החיות נמשכת "

הגשמיים.

נמשכת עצמם המזלות שבתוך החיות אמנם,

מהם. שלמעלה ממדריגה

השונו המדריגות את ומפרט והולך בירידת- ת

שהחיותהשתלשלות"ו עד למדריגה ממדריגה החיות "

" בסדר אותן ומבאר - למזלות למעלהמגיעה :]"מלמטה

      
     

 
נמשך במזלות ה"מתלבש" האלקי החיות
הע' בחינת והיא יותר, גבוהה ממדריגה ומשתלשל
האומות משבעים אומה לכל (כידוע, שלמעלה שרים
ההשפעות כל באות ידו שעל למעלה רוחני "שר" יש

אומה). לאותה

מ"שמרי האלקית החיות את מקבלים שרים והע'
האופנים".

פירוש:

למטה זו מדריגות, הרבה יש העליונים במלאכים
"אופנים", נקראת במלאכים התחתונה המדריגה מזו.
(החלק האופנים של ה"פסולת" היא האופנים" ו"שמרי

המחי' שהחיות ונמצא, שב"אופנים"). תחתון היותר
ורק אך ונמשכת באה הגשמיים הנבראים כל את
ביותר. התחתונים המלאכים של ה"פסולת" מבחינת

ממלאכים חיותם מקבלים האופנים" ו"שמרי
- (כנ"ל) מדריגות הרבה יש גופא ובמלאכים (עצמם);
שיש היינו שומר", גבוה מעל "גבוה נאמר זה שעל
לחיות עד מזו, גבוהה זו במלאכים רבות מדריגות
ממדריגה חיותה מקבלת מדריגה שכל - המרכבה

ממנה. שלמעלה

      
      

    
שרים", "ע' "מזלות", - הללו המדריגות כל
רק הן - ו"מלאכים" "אופנים" האופנים", "שמרי
האלקית; והחיות השפע עוברים ידם שעל "ממוצעים"
מספירת הוא עצמה האלקית החיות שורש ואילו
"מלכותך כמ"ש יתברך"), מלכותו ("בחינת המלכות
הוא זה בכתוב הפנימי והפירוש עולמים", כל מלכות
ית', מלכותו ממדת היא כולם העולמות כל שחיות
עולמות ולהוות לברוא הקב"ה של כחו שהיא
נמשכת ית') מלכותו (ממדת זו אלקית וחיות ונבראים;
כדי הנ"ל, המדריגות כל דרך למטה ומשתלשלת
ליש. מאין הנבראים כל ואת העולמות כל את לברוא

       
      

  
המלכות) (ספירת יתברך מלכותו בחינת והנה,

העולמותעצמ לכל האלקית החיות נמשכת שממנה - ה
בחינת רק היא כי השכינה", "זיו בשם נקראת - כנ"ל

יתברך. ועצמותו מהותו לגבי בלבד" והארה "זיו

מלך שהיותו להבדיל, ודם, בשר מלך עד"מ וכמו
מעלותיו שהרי ועצמותו, ממהותו חלק אינו
וחושיו הרחב שכלו מעלת כגון המלך, של וכשרונותיו
הם וכדומה, והנעימות הטובות ומדותיו המחודדים
ענין אבל המלך, מעצמות וחלק עצמה הנפש ממעלת

ומתנשא ומושל מולך שהוא מה אלא אינו עלהמלוכה

(המלך)הזולת האדם של ומעלה תכונה זו אין אבל ,
לעצמו. שהוא כמו

והשפעה "זיו" רק הוא המלוכה ענין שכל ונמצא
הזיו כמו זה והרי ממש, ועצמותו מהותו ולא מהמלך,
בו שאין לעולם, ומאיר שמגיע השמש של וההארה
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קמו   

אלא אינו ענינו וכל עצמו, השמש כדור מגוף כלום
הוא, ועד"ז עלי'. ולדרים לארץ האור התפשטות
הקב"ה, של המלכות (ספירת) במדת למעלה כביכול,
ומהותו עצמותו ולא ית' ממנו והארה זיו רק שהיא

ממש.

    
המלובשת האלקית החיות שהיא המלכות, מדת -
זו חיות (שהרי "גבול" בבחינת היא הרי בנבראים,
זמן בגדר היא וכן מוגבלים), בנבראים מלובשת
ית' ועצמותו מהותו אבל הזמן"); "חיות שהיא (מאחר

ממש". סוף "אין הוא

     
"הי' ית' שהוא הוא, הוי' בשם הפירושים אחד
דעבר הגדר ית' לפניו שייך שלא כאחד, ויהי'" הוה
הרי ממש" סוף "אין ית' שהוא מאחר כי ועתיד. הוה

ועתיד. הוה דעבר הזמן בשינויי מוגדר אינו

שהוא דאע"פ שניתי", לא ה' "אני נאמר זה ועל
הרי הנבראים, כל ואת העולמות כל את ברא יתברך
בריאת כי זה, ידי על כלל נשתנה לא עצמו הוא

יתברך. בו שינוי שום פועלת אינה העולמות

       
 

שלא עד הוא "אתה השחר תפלת נוסח פירוש וזהו
הלשון כפל העולם": משנברא הוא ואתה העולם נברא
הוא העולם שנברא שלאחר ש"אתה" לומר בא "אתה"
שום "בלי העולם, שנברא קודם "אתה" כמו בדיוק
פעולה עושה להבדיל, ודם, בשר כאשר שכן, שינוי".

נ מצב דומה אינו כי שינוי, בו יש קודםמסוימת, פשו
וטרוד עסוק שהוא בשעה הפעולה, את שהתחיל

הפעולה; גמר ולאחר בפעולה,

אינו העולמות בריאת מעשה הקב"ה, אצל אבל
ית' שהוא (ובכך ית' בו כלל שינוי שום פועל
מלכותו ממדת רק היא העולמות בריאת כי איןֿסוף),
שאור וכמו ממנו, בלבד" והארה "זיו שהיא יתברך,
ואין עצמה, בשמש שינוי שום פועל אינו השמש וזיו
עד ומתפשט מגיע ואורה זיוה אם הבדל שום בה
המפסיקים עננים (מחמת לארץ מגיע שאינו או לארץ
העולמות בריאת אין כך וכיו"ב), האור, את ומסתירים
עצמו. (ה"מאור") בהקב"ה שינוי שום פועלת
חיי בהשגת היום כל העסוק אדם כאשר [לסיכום:
מתבונן הוא התפלה ובעת ומתפלל, עומד הזה עולם
ובמקור עסוק) הוא (שבהם הזה עולם חיי במהות

ואפילו - העולם שכל מסקנא לידי בא הוא הרי חיותו,
מ"זיו אלא אינו - העולם את המחי' האלקי השפע
לגבי כלל מקום תופס ואינו הקב"ה, של והארה"

עצמו]. הקב"ה

      
      
      

  
יבא דעתו, בעומק הנ"ל בכל יתבונן האדם כאשר
הם הגשמיים הענינים שכל בלבד זו שלא הכרה לידי

גם אלא והעלם, "חשך" אלוהשורשבבחינת חיים של
של ועצמותו ממהותו בעלמא" והארה "זיו הוא

הקב"ה;

אש כרשפי נפלאה ובתשוקה באהבה יתעורר ואזי
הקב"ה על המסתירים הזה וההעלם מהחשך "לצאת"
של וההעלם החשך מן לצאת שירצה רק שלא היינו -
בלבד, הגשמיים) דברים (וכל אחרא וסטרא הקליפות
החיות מדרגת ולהתעלות להתרומם ישתוקק אלא

שהיא אלאמקורהאלקית אינה שהרי הגשמיים, החיים
ורק אך יהי' וחפצו רצונו וכל בלבד", והארה "זיו

עצמו. בהקב"ה להידבק

        
[בארץ]        

  
ועמך בשמים לי "מי נאמר כזו גדולה אהבה על
לא דבר, בשום רוצה אינו שהאדם בארץ", חפצתי לא
ותשוקתו וחפצו רצונו כל רק "בארץ", ולא "בשמים"

לבדו. בהקב"ה להתדבק הם

ה"שמים" אינם כאן הנזכרים ו"ארץ" "שמים" -
המדריגות שתי (גם) אלא בלבד, הגשמיים וה"ארץ"
(בחינת העליון" עדן "גן - עדן שבגן (הכלליות)
ופירוש "ארץ"); (בחינת התחתון עדן וגן "שמים")
זו שלא הוא, בארץ" חפצתי לא ועמך בשמים לי "מי
אלקות, מלבד דבר בשום רוצה אינו שהאדם בלבד
מסתפק אינו עצמה, באלקות שגם מזו יתירה אלא

העליון. עדן בגן המאיר האלקי באור אפילו

[והטעם:]

       
     

עדן בגן (אפילו עדן בגן המאיר האלקות גילוי
" בחינת רק הוא ית'.והארה"זיוהעליון) מאתו בעלמא
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" בבחינת האהבה ענין גו'[ואילו בשמים לי הוא,מי "

ב חפץ -]זיו"שאינו בלבד "

       
 

כך כדי עד להקב"ה גדול בצמאון מתעורר האדם
חפצו כל אלא זה, ב"זיו" להסתפק רוצה שאינו

ממש. יתברך ועצמותו במהותו להכלל ותשוקתו

      
במהותו לידבק - זו עצומה ותשוקה אהבה
"לאשתאבא הקדוש בזהר נקראת - יתברך ועצמותו

המלך).גופאב - עצמיות - בגוף (להכלל דמלכא"

      
       
       

   
ועצמותו במהותו להידבק זו ועצומה גדולה אהבה
באדם מתעוררת דמלכא"), ב"גופא (לאשתאבא ית'
מאלקות ריחוקו בגודל ההתבוננות ידי על דוקא
ענין של הפנימי התוכן והיא החשך"), מתוך ("לצאת

.התשובה

פירוש:

עומדין, תשובה שבעלי "במקום חז"ל אמרו
גמורים שהטעםצדיקים בזהר ומבואר עומדין". אינם

תשובה בעלי של ה' אהבת שמדריגת לפי הוא לכך
ממדריגת יותר מאד, גבוהה ובמדריגה במעלה היא
נמשכים תשובה שבעלי כיון צדיקים, של האהבה
("בחילא יתירה ובהתאמצות גדול בכח להקב"ה
לה' נפשם צמאה תשובה שהבעלי מפני והיינו יתיר").
בארץ נפשו היתה הנה עד כי "להיות וצי', עיפה כארץ
ה' פני מאור ורחוקה אחרא, הסטרא היא וצלמות צי'
נפשות מצמאון עז ביתר נפשו צמאה ולזאת בתכלית,

הצדיקים".

הזה בעולם האדם נשמת של ה' אהבת גם וכך
והבלי גשמיים בענינים ועסוקה בגוף מלובשת כשהיא

" היא יתירהעולם, ה'בחילא את אהבתה לגבי "
הבא האור כיתרון - עדן בגן למעלה מתוךבהיותה

דוקא.החשך

" בחינת נקראת זו האהבהתשובהועבודה כי ,"
הגורם והוא והריחוק, החשך ידי על מתעוררת

גדולה ותשוקה כידועלשובלגעגועים ה', אל ולדבקה

עצם על אלא בלבד, עבירות על אינו התשובה שענין
מאד מרוחק הגשמי הזה בעולם נמצא שהאדם הדבר

היינו תשובה, צריך אללשובמאלקות ולהתקרב
השי"ת.

אחת שעה "יפה הנ"ל רז"ל במאמר הביאור וזהו
העולםתשובהב חיי מכל הזה בעולם טובים ומעשים

בבחינת להקב"ה הנשמה אהבת בעולםתשובההבא":
יותר עצום ובצמאון גדולה במדריגה היא הזה,

עדן. בגן למעלה בהיותה לה' מאהבתה

       
       
יתיר") ("בחילא גדולה בתגבורת שהיא זו, אהבה
לפי גבול", בלי פירושו "מאד כי מאדך", "בכל נקראת

הרבה [היינו] ריבוי לשון הוא מכדיש"מאד יותר

למעלהמדתו היינו ממש, גבול בלי אהבה והיא ,"
האדם. של הלב כלי של והגבלה ממדידה

לאהבה האדם בא מוגבלתוכיצד להשי"ת?בלתי
" מתעוררת כשהאהבה רק ה- המנגדחשךמן (דבר "

לאלקות).

        


מגיעים ה"חשך" ידי על שדוקא - זה פי על
הפסוק על רז"ל מאמר יובן - מאדך" "בכל לאהבה
מאד": טוב והנה עשה אשר כל את אלקים "וירא

(טוב) חיים, מלאך זה המותזהמאד"טוב ".מלאך
שמלאך לומר ניתן כיצד ביותר, תמוה לכאורה והרי
"מאד", טוב אלא סתם, טוב רק ולא "טוב", הוא המות

חיים? ממלאך יותר עוד

הוא:] בזה הביאור [אך

       
      

   
היינו כאן חז"ל מדברים שבו המות" "מלאך
הרע יצר "הוא רז"ל כמאמר שבאדם, הבהמית הנפש
זה ועל המות", מלאך הוא הבהמית], הנפש [היינו

" מאדאמרו שמלאךטוב אף כי המות", מלאך זה
מכל והאור, הטוב היפך הוא הבהמית") ("הנפש המות

בבחינת לאהבה לבא יכולים דוקא ידו על בכלמקום

עלמאדך אלי' להגיע שאפשר ה' שאהבת בעוד כי ,
הנה מוגבלת, ומדריגה במדה היא הטוב היצר ידי
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קמז    

" בבחינת האהבה ענין גו'[ואילו בשמים לי הוא,מי "

ב חפץ -]זיו"שאינו בלבד "

       
 

כך כדי עד להקב"ה גדול בצמאון מתעורר האדם
חפצו כל אלא זה, ב"זיו" להסתפק רוצה שאינו

ממש. יתברך ועצמותו במהותו להכלל ותשוקתו

      
במהותו לידבק - זו עצומה ותשוקה אהבה
"לאשתאבא הקדוש בזהר נקראת - יתברך ועצמותו

המלך).גופאב - עצמיות - בגוף (להכלל דמלכא"

      
       
       

   
ועצמותו במהותו להידבק זו ועצומה גדולה אהבה
באדם מתעוררת דמלכא"), ב"גופא (לאשתאבא ית'
מאלקות ריחוקו בגודל ההתבוננות ידי על דוקא
ענין של הפנימי התוכן והיא החשך"), מתוך ("לצאת

.התשובה

פירוש:

עומדין, תשובה שבעלי "במקום חז"ל אמרו
גמורים שהטעםצדיקים בזהר ומבואר עומדין". אינם

תשובה בעלי של ה' אהבת שמדריגת לפי הוא לכך
ממדריגת יותר מאד, גבוהה ובמדריגה במעלה היא
נמשכים תשובה שבעלי כיון צדיקים, של האהבה
("בחילא יתירה ובהתאמצות גדול בכח להקב"ה
לה' נפשם צמאה תשובה שהבעלי מפני והיינו יתיר").
בארץ נפשו היתה הנה עד כי "להיות וצי', עיפה כארץ
ה' פני מאור ורחוקה אחרא, הסטרא היא וצלמות צי'
נפשות מצמאון עז ביתר נפשו צמאה ולזאת בתכלית,

הצדיקים".

הזה בעולם האדם נשמת של ה' אהבת גם וכך
והבלי גשמיים בענינים ועסוקה בגוף מלובשת כשהיא

" היא יתירהעולם, ה'בחילא את אהבתה לגבי "
הבא האור כיתרון - עדן בגן למעלה מתוךבהיותה

דוקא.החשך

" בחינת נקראת זו האהבהתשובהועבודה כי ,"
הגורם והוא והריחוק, החשך ידי על מתעוררת

גדולה ותשוקה כידועלשובלגעגועים ה', אל ולדבקה

עצם על אלא בלבד, עבירות על אינו התשובה שענין
מאד מרוחק הגשמי הזה בעולם נמצא שהאדם הדבר

היינו תשובה, צריך אללשובמאלקות ולהתקרב
השי"ת.

אחת שעה "יפה הנ"ל רז"ל במאמר הביאור וזהו
העולםתשובהב חיי מכל הזה בעולם טובים ומעשים

בבחינת להקב"ה הנשמה אהבת בעולםתשובההבא":
יותר עצום ובצמאון גדולה במדריגה היא הזה,

עדן. בגן למעלה בהיותה לה' מאהבתה

       
       
יתיר") ("בחילא גדולה בתגבורת שהיא זו, אהבה
לפי גבול", בלי פירושו "מאד כי מאדך", "בכל נקראת

הרבה [היינו] ריבוי לשון הוא מכדיש"מאד יותר

למעלהמדתו היינו ממש, גבול בלי אהבה והיא ,"
האדם. של הלב כלי של והגבלה ממדידה

לאהבה האדם בא מוגבלתוכיצד להשי"ת?בלתי
" מתעוררת כשהאהבה רק ה- המנגדחשךמן (דבר "

לאלקות).

        


מגיעים ה"חשך" ידי על שדוקא - זה פי על
הפסוק על רז"ל מאמר יובן - מאדך" "בכל לאהבה
מאד": טוב והנה עשה אשר כל את אלקים "וירא

(טוב) חיים, מלאך זה המותזהמאד"טוב ".מלאך
שמלאך לומר ניתן כיצד ביותר, תמוה לכאורה והרי
"מאד", טוב אלא סתם, טוב רק ולא "טוב", הוא המות

חיים? ממלאך יותר עוד

הוא:] בזה הביאור [אך

       
      

   
היינו כאן חז"ל מדברים שבו המות" "מלאך
הרע יצר "הוא רז"ל כמאמר שבאדם, הבהמית הנפש
זה ועל המות", מלאך הוא הבהמית], הנפש [היינו

" מאדאמרו שמלאךטוב אף כי המות", מלאך זה
מכל והאור, הטוב היפך הוא הבהמית") ("הנפש המות

בבחינת לאהבה לבא יכולים דוקא ידו על בכלמקום

עלמאדך אלי' להגיע שאפשר ה' שאהבת בעוד כי ,
הנה מוגבלת, ומדריגה במדה היא הטוב היצר ידי
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קמח   

היא - הרע ויצר והחשך ההיפך מתוך שבאה האהבה
נפשו והיתה בהפוך, שהי' להיות "כי ממש, גבול בלי
אהבה יתגלה אזי וגו', הוי' אל ויזעקו ועיף, צי' בארץ
שעל . . . ממש נפשו בכלות להיות כזו ועצומה רבה
ויתר שאת ביתר האהבה תשוקת ויתגדל יתרבה זה ידי

דביקותו". אומץ ויוסף עז

מלאך זה מאד "טוב באמרם חז"ל כוונת וזוהי
"מלאך ידי על שנגרם הריחוק ידי על שדוקא המות",
באים הבהמית) והנפש הרע היצר (היינו המות"

"טוב גבול.מאדלבחינת בלי השי"ת אהבת - "
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רק‡Í(י) היינו ברתא יסד אבא דמ"ש כידוע הוא הענין
בעצמות שרשן האותיות גוף אבל האותיות צרופי
אותיות כ"ב והן הרצון מן גם שלמעלה ממש הנפש
בחו"ב אח"כ לגלוי שבאו טרם ברוחניות בנפש הקבועות

ו בחכמה אותיות(דבור ביכולת יש ע"כ בבינה) מחשב'
בדבור ויש בתוכן דבינה והשגה השכל להעלים המחשבה
בינה ונק' בדבור שבא וחכמ' השכל נקודת מעצם יותר כח
אורות שאין הנותנת היא ואדרבה במ"א וכמ"ש כו' יתירה
הלב בהבל מסתיים אבא דאור כנ"ל במו"ד מגיעים דחו"ב
הדבור אותיות בגוף מתפשט ואינו הדבור יוצא שמשם
כנ"ל בלבד אותן שמצטרף רק הגרון מקול שבוקעים
ואע"פ שבלב ומח' בהרהור ומתפשט מאיר אינו וממילא
בלא וחו"ב שכל שאין שכל מחשבת באותיות שמאיר
שאמ' כמו שם מסתלק הלב בחזה אבל כלל מחשבה
מצרף מנצפ"ך ה"ג ע"י אימא אור וגם שם שמסתיים
שנבקע מפני הלב בחזה יגיע לא אך המח' אותיות ומחלק
וכנראה כו' ארוך אבא יסוד וע"כ אורה ומסתלק אימא יסוד
התפעלות להכיל דבינה השגה אותיות כלי יכול שלא בחוש
השגה שהתפעלות וזהו כו' אורה ומסתלק ונבקע השכל
החזה עד שמגיע ארוך אבא יסוד הארת אבל יבקע דבינה
בגוף לא אך הלב בהבל גם מ"ה דכ"ח ביטול בחי' להיות
בעצם דמו"ד האותיות ששרש מצד וכ"ז הדבור האותיות
שנעוץ בסופן גם ע"כ ורצון מחו"ב שלמעלה כנ"ל הנפש
עליי' אין דומם בבחי' פשוטים אותיות שהן הגם בתחלתן
שהנפש גם וע"כ כלל אותן מעלה ומדות וחו"ב הרצון

וחו"ב ורצון התענוג מן כחותיה בכל מטומאת' תטהר
המחשבות לכל כלל בזה ועליי' תיקון אין עכ"ז ומדות
עמהם עולין שאין חייו ימי בכל לה' שלא הטמאים ודבורים
שקבועים מפני ממש הנפש עצם של ותיקון בעליי' רק
האותיות שרש מצד זהו (ואמנם וד"ל ממש בעצמותם
למטה והתלבשותן ירידתן מצד אבל הנפש בעצם דמו"ד
הכל לעלול מעילה ירידה וכל עליונים היחודים כל אדרבה
התענוג וכח התפעלות אור ואפילו דוקא מו"ד אותיות ע"י
אותיות ע"י הזה התענוג בא שמחמתה בנפש ה' על להתענג
ונק' הרצון התפעלות וכן החו"ב מן למעלה שהן רק מח'
הרצון דקדמות מאותיות למטה והן בכלל דכתר אותיות
ונק' בחו"ב מתלבשים עוד ולמטה וד"ל כו' והתענוג
החכמה אור לבא שיוכל שמה או"א יחוד והן השכל אותיות
שהן ותבונה יש"ס יחוד וכן כו' אותיות ע"י הוא בבינה
מן למעלה שהדומם שלמעלה דצח"מ (וזהו דחו"ב מדות
והוא ממדבר למעלה וחי מחי למעלה וצומח הצומח
מהתפשטות למעלה בעצם דומם שנק' העצמיי' אותיות
הוא וחי ותענוג רצון התפעלות הוא וצומח ותענוג רצון
יחוד עד ממש) ודבור בקול ומדבר ומדות חו"ב התפעלות
מוחין והוא המחשבה עם שבלב המדות שהן ולאה ישראל
וכן זוטא ישראל שנק' כו' דז"א במדות שמלובש דחו"ב
יעקב יחוד עד בדבור אלו מדות ביחוד ורחל ישראל יחוד
במחשבה המדות קטנות הלב הבל בקיעות שהוא ולאה
הבל בקיעת שהוא ורחל יעקב ויחוד כנ"ל לבו הרהורי שנק'

וד"ל: ממש) מדבר שנק' בגשמי ודבור בקול הלב
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הש"יו) הודיענו ית' ממנו העולמות התהוות בסדר
וכמ"ש ז"ל הקדושים וחכמינו נביאנו ע"י

הפשוט ברצונו שכשעלה בו דבר ה' רוח אשר האריז"ל
מקום ופנה האמצעית בנקודה עצמו צמצם העולם לברוא

1

2

3

4

   

שם נשאר רשימו רק פנוי ומקום חלל ונק' צדדיו מכל שוה
ח"ו בהאור מיעוט בחי' אינו ואמנם קודם שהי' האור מן
והנה דק, קו לתוכו המשיך ואח"כ לצדדים נסתלק רק
והתהוות הרשימו מן הוא פ"ה הנ"ל הכלים התהוות
הוא בכלים המתלבש פ"ה דלעיל העצמות שהם האורות
צמצום יתכן איך פלאי הדבר פשוטו ולפי וכו'. הקו מן

ומ הגוף, דמות לו שאין א"ס באור לצדדים גםוסילוק ה
ענין והרי ו') ג' (מלאכי שניתי לא ה' אני אומר שהכתוב
לעיל האמור ע"פ אך לכאורה, גדול שינוי הוא הצמצום
ממנו המתפשט הזיו על שזהו א"ס אור ל' ביאור פ"ה
הוא לכן המאור מעין הוא שהאור שלפי הפשוט ברצונו
נקרא ולכן ותכלה תחלה לו אין ית' שעצמותו כמו א"ס
בחי' שהוא לפי אלא תחלה לו אין בל' ולא א"ס האור
א"ס ל' ע"ז נופל לכן ההארה והמשכת התפשטות
הצמצום שהי' הוא הזה האור ובבחי' כו' לההתפשטות
להיות היינו הצמצום וענין ופי' ח"ו, בעצמותו ולא האמור
הרי ית' ממנו א"ס הנק' הנ"ל ההארה התפשטות יכולת כי
הוא שעצמותו כמו ממש ותכלית גבול בלי להאיר ביכולתו
כמו בע"ג נבראים ממנו מתהוים היו לא ולזאת בבע"ג
שלא עצמו צמצם ולכן אחר, בסגנון היו אלא עתה שהם
עצם שלגבי מה ההארה כללות מני שם זעיר מעט רק יאיר
הבבע"ג לגבי ממש הגבול וכערך חשיבי' כלא ההארה
רשימו שנשאר ומוחקו דבר הכותב כמו רשימו נק' ולכן
זכר רק כולו שנטלו הנכתב הדבר מגוף כלל ברשימו ואין
חשיבי' כלא להאיר שנשאר זו הארה כך בעלמא ורשימו
האור והנה ממש, א"ס בבחי' שהוא האור עצם לגבי
מקודם שהי' כמו במאור שנכלל היינו מלהאיר שנסתלק
מצמצום ח"ו בעצמותו כלל שינוי שום אין ולכן שהאיר
שאינו השמש במאור גשמי ממשל לעיל כמבואר זה
בההארה וגם ממנו, הזיו המשכת ומיעוט בריבוי משתנה
אלא כלל בפ"ע בשם עולה שאינה שינוי בה אין עצמה
הנפש מחיות בזה והמשל אי"ה, כמשי"ת במאור כלולה
והנה פ"ה כנ"ל עד"מ זיו בחי' שהוא בגוף המתפשט
שחלף ולא הנפש בעצמות הראי' כח נכלל העין כשמעצים
כמקדם יהי' מיד שבפותחו רואים אנו שהרי לגמרי לו הלך
שכלול היינו מתפשט ראי' הכח שאין בסומא אפי' וכן
מובן והרי רואה אדם מוליד הוא ולכן הנפש בעצמיות
התפשטות או מצמצום בעצמות' עי"ז משתנית הנפש שאין
הארה ממנו שמתפשט עצמו הראי' בכח יובן וכן אורה,
האדם שביכולת יצוייר אילו עד"מ אמה ס' ברחוק לראות
נכלל הכח יתר יהי' עד"מ אמות ד' רק יראה שלא לצמצם
אלו משלים ועפ"י כו' יתפשט ולא שבעין הראי' כח בעצם
הוא במאור האור שנכלל הא"ס באור צמצום ענין יובן
ונק' מצומצמת הארה גילוי בבחי' ונשאר ית' עצמותו
שום שאינו איך (אך ח"ו, בו שינוי שום אינו ומ"מ רשימו
לגבי אלא אינו והצמצום הגילוי כי בהאור גם שינוי

לעולם כי כלל שינוי אין ית' עצמו לגבי אבל המקבלים
בפ"ע בשם עולה ואינו במציאות ובטל במאור כלול האור
הנ"ל מצומצמת מהארה והנה האוצ"ח), בביאור במ"א נת'
היות עם החכמה וראשיתן דאצי' הכלים שנתהוו הוא
בחי' שהוא מ"ה כח חכמה כי הביטול בחי' שענינה
הכלים כל וכן כו' הוא לבדו הוא שהא"ס איך ההשכלה
שאתה כמו ומוגבל מוגדר מציאות בחי' הם מ"מ דאצי'
הוי' שהוא עצמותו בערך שאינו כו' חסד חכמה אומר
האור מן הנ"ל צמצום ע"י הוא והתהוותן כנ"ל פשוטה
השתלשלות מענין היפוך הוא זה צמצום וענין כנ"ל, והזיו
מערך הוא העלול הרי שבההשתלשלות ועלול עילה
וכ"ה ועלול עילה השתלשלות ענין הרמ"ק ומ"ש העילה
עצמן בספי' הספי' בהשתלשלות היינו בראשית פ' בזה"ק
בבחי' מאיר היה אילו ב"ה מא"ס הכלים התהוות משא"כ
מציאת התהוות כלל הי' לא והזיו מהאור גם ועלול עילה
דמקור מקור שהיא מאחר דאצי' חכמה אפי' חכמה
ע"י השתלשלות רבבות דרך אנושי שכל להתהוות
מן דקה שתהי' ואיך דעשי' שבי"ס בחכמה התלבשות
מתיקות לגבי השכל מתיקות דקות שיצוייר כמו הדקה
מחכמות הנ"ל חכמה מהות שינוי מעלת יצייר וכן התפוח
ע"י אלא הנ"ל הפשוט האור בערך אינן אעפ"כ דבי"ע
אמנם למהות, ממהות שינוי שהוא דייקא עצום צמצום
נפרד בבחי' שאינן אלקות הללו הכלים נקראים אעפ"כ
הוא שמיכאל עד"מ דמיכאל חסד בחי' כמו בפ"ע וברי'
וסיבת ית', אליו שמשתוקק אלא בפ"ע נפרד רוחני מציאות
מחמת הוא הנבראים בכל וכן לגמרי נפרד בבחי' התהוותו
הנברא שיתראה כדי גבורתו ממדת בהן וחיות האור העלם
חשיב, כלא הוא ית' קמי' שבאמת עם ונפרד ליש בפ"ע
בריאה בשם עולה החכמ' מהות שאין הנ"ל בכלים משא"כ
חכמתו היא שהחכמ' ממש אלקות שהיא אלא ח"ו בפ"ע
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קמט    

שם נשאר רשימו רק פנוי ומקום חלל ונק' צדדיו מכל שוה
ח"ו בהאור מיעוט בחי' אינו ואמנם קודם שהי' האור מן
והנה דק, קו לתוכו המשיך ואח"כ לצדדים נסתלק רק
והתהוות הרשימו מן הוא פ"ה הנ"ל הכלים התהוות
הוא בכלים המתלבש פ"ה דלעיל העצמות שהם האורות
צמצום יתכן איך פלאי הדבר פשוטו ולפי וכו'. הקו מן

ומ הגוף, דמות לו שאין א"ס באור לצדדים גםוסילוק ה
ענין והרי ו') ג' (מלאכי שניתי לא ה' אני אומר שהכתוב
לעיל האמור ע"פ אך לכאורה, גדול שינוי הוא הצמצום
ממנו המתפשט הזיו על שזהו א"ס אור ל' ביאור פ"ה
הוא לכן המאור מעין הוא שהאור שלפי הפשוט ברצונו
נקרא ולכן ותכלה תחלה לו אין ית' שעצמותו כמו א"ס
בחי' שהוא לפי אלא תחלה לו אין בל' ולא א"ס האור
א"ס ל' ע"ז נופל לכן ההארה והמשכת התפשטות
הצמצום שהי' הוא הזה האור ובבחי' כו' לההתפשטות
להיות היינו הצמצום וענין ופי' ח"ו, בעצמותו ולא האמור
הרי ית' ממנו א"ס הנק' הנ"ל ההארה התפשטות יכולת כי
הוא שעצמותו כמו ממש ותכלית גבול בלי להאיר ביכולתו
כמו בע"ג נבראים ממנו מתהוים היו לא ולזאת בבע"ג
שלא עצמו צמצם ולכן אחר, בסגנון היו אלא עתה שהם
עצם שלגבי מה ההארה כללות מני שם זעיר מעט רק יאיר
הבבע"ג לגבי ממש הגבול וכערך חשיבי' כלא ההארה
רשימו שנשאר ומוחקו דבר הכותב כמו רשימו נק' ולכן
זכר רק כולו שנטלו הנכתב הדבר מגוף כלל ברשימו ואין
חשיבי' כלא להאיר שנשאר זו הארה כך בעלמא ורשימו
האור והנה ממש, א"ס בבחי' שהוא האור עצם לגבי
מקודם שהי' כמו במאור שנכלל היינו מלהאיר שנסתלק
מצמצום ח"ו בעצמותו כלל שינוי שום אין ולכן שהאיר
שאינו השמש במאור גשמי ממשל לעיל כמבואר זה
בההארה וגם ממנו, הזיו המשכת ומיעוט בריבוי משתנה
אלא כלל בפ"ע בשם עולה שאינה שינוי בה אין עצמה
הנפש מחיות בזה והמשל אי"ה, כמשי"ת במאור כלולה
והנה פ"ה כנ"ל עד"מ זיו בחי' שהוא בגוף המתפשט
שחלף ולא הנפש בעצמות הראי' כח נכלל העין כשמעצים
כמקדם יהי' מיד שבפותחו רואים אנו שהרי לגמרי לו הלך
שכלול היינו מתפשט ראי' הכח שאין בסומא אפי' וכן
מובן והרי רואה אדם מוליד הוא ולכן הנפש בעצמיות
התפשטות או מצמצום בעצמות' עי"ז משתנית הנפש שאין
הארה ממנו שמתפשט עצמו הראי' בכח יובן וכן אורה,
האדם שביכולת יצוייר אילו עד"מ אמה ס' ברחוק לראות
נכלל הכח יתר יהי' עד"מ אמות ד' רק יראה שלא לצמצם
אלו משלים ועפ"י כו' יתפשט ולא שבעין הראי' כח בעצם
הוא במאור האור שנכלל הא"ס באור צמצום ענין יובן
ונק' מצומצמת הארה גילוי בבחי' ונשאר ית' עצמותו
שום שאינו איך (אך ח"ו, בו שינוי שום אינו ומ"מ רשימו
לגבי אלא אינו והצמצום הגילוי כי בהאור גם שינוי

לעולם כי כלל שינוי אין ית' עצמו לגבי אבל המקבלים
בפ"ע בשם עולה ואינו במציאות ובטל במאור כלול האור
הנ"ל מצומצמת מהארה והנה האוצ"ח), בביאור במ"א נת'
היות עם החכמה וראשיתן דאצי' הכלים שנתהוו הוא
בחי' שהוא מ"ה כח חכמה כי הביטול בחי' שענינה
הכלים כל וכן כו' הוא לבדו הוא שהא"ס איך ההשכלה
שאתה כמו ומוגבל מוגדר מציאות בחי' הם מ"מ דאצי'
הוי' שהוא עצמותו בערך שאינו כו' חסד חכמה אומר
האור מן הנ"ל צמצום ע"י הוא והתהוותן כנ"ל פשוטה
השתלשלות מענין היפוך הוא זה צמצום וענין כנ"ל, והזיו
מערך הוא העלול הרי שבההשתלשלות ועלול עילה
וכ"ה ועלול עילה השתלשלות ענין הרמ"ק ומ"ש העילה
עצמן בספי' הספי' בהשתלשלות היינו בראשית פ' בזה"ק
בבחי' מאיר היה אילו ב"ה מא"ס הכלים התהוות משא"כ
מציאת התהוות כלל הי' לא והזיו מהאור גם ועלול עילה
דמקור מקור שהיא מאחר דאצי' חכמה אפי' חכמה
ע"י השתלשלות רבבות דרך אנושי שכל להתהוות
מן דקה שתהי' ואיך דעשי' שבי"ס בחכמה התלבשות
מתיקות לגבי השכל מתיקות דקות שיצוייר כמו הדקה
מחכמות הנ"ל חכמה מהות שינוי מעלת יצייר וכן התפוח
ע"י אלא הנ"ל הפשוט האור בערך אינן אעפ"כ דבי"ע
אמנם למהות, ממהות שינוי שהוא דייקא עצום צמצום
נפרד בבחי' שאינן אלקות הללו הכלים נקראים אעפ"כ
הוא שמיכאל עד"מ דמיכאל חסד בחי' כמו בפ"ע וברי'
וסיבת ית', אליו שמשתוקק אלא בפ"ע נפרד רוחני מציאות
מחמת הוא הנבראים בכל וכן לגמרי נפרד בבחי' התהוותו
הנברא שיתראה כדי גבורתו ממדת בהן וחיות האור העלם
חשיב, כלא הוא ית' קמי' שבאמת עם ונפרד ליש בפ"ע
בריאה בשם עולה החכמ' מהות שאין הנ"ל בכלים משא"כ
חכמתו היא שהחכמ' ממש אלקות שהיא אלא ח"ו בפ"ע
אורו המצמצם שהוא דהיינו כו' וחסדו ודעתו בינתו וכן
וכו' חסד ובחי' חכמה בחי' שיהי' עד בצמצום מאיר להיות
אלו כחות ע"י להשפיע כדי ית' ממנו בגילוי מאירים
א"א שזה עתה שהם אופן על שיהיו כדי בעולמות אלהותו
הי"ס נקראו ולכן דוקא, אלו י"ס ע"י הארתו ע"י זולתי
הרוח מן ויאצל מל' נגזר אצי' כי בריאה ולא אצילות
משה של מרוחו הארה הפרשת שהוא כ"ה) י"א (במדבר
זיו מבחי' המה האצי' שכך לבד זיו בבחי' הזקנים לע'
הנ"ל שהזיו מאחר ח"ו נפרד להיות בריאה ולא הא"ס ואור
שמתצמצם ע"ד כ"כ נתצמצם ולא בגילוי בהם מאיר
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קנ   

שספי' עשית בחכ' כולם ע"פ פ"ד כנ"ל ית' קמי' שוים
לגבי ואפי' ית' קמי' ממש שוים דעשי' הדומם עם החכמה
המאור, מעין הוא האור כי בלבד זיו שהוא עם הפשוט אורו
חיות והם כו' ובינתו חכמתו שהם ממש אלקות נק' ומ"מ
דאצי' שמחסד כמו ליש מאין להחיותן להנבראים ממש
שלו חסד הוא דאצי' החסד שהרי דבריאה מיכאל יתהווה
זה חסד ממהות למיכאל משפיע הוא הזה החסד וע"י ית'
וגרמוהי איהו נאמר וע"ז הי"ס בכל וכן ליש מאין ומהווהו
נתבאר והנה וד"ל. ליש מאין לברוא ממש אלקות שהן חד
ממש אלקות הם הכלים איך דפ"ה הראשונה קושי' ישוב
געטליך אלקות ל' פי' וזה ערוך אין הם מהו"ע לגבי ואעפ"כ
נפשיות כחות אומר שאתה כמו ח"ו בעצמו אלוה ולא
אלא הנפש עצמיות ואינן ודיבורה הנפש מחשבת
שמעון לגבי כראובן נפרד דבר שהם ולא כחותיה התפשטות
הקו ענין והנה הנ"ל, הצמצום ע"י והתהוותן פ"ד וכנ"ל וכו'
והוא מהצמצום שלמעלה האור מבחי' הוא בכלים המאיר
הרשימו מאור מעלה מעלה ונעלה הפשיטות בתכלית פשוט
הארה והוא לבד הארה נק' בעצמו והזיו האור שלגבי אלא
שיש הוא הקו שענין לבד קו בחי' וגם ית' ממהו"ע דהארה
שזהו האור מיעוט על שמורה ור"ל רוחב לו ואין אורך לו
ירידתו משך אורך על מורה האורך ובחי' הרוחב מיעוט
ע"י והיינו כערכו עולם בכל שמאיר אבי"ע בעולמות
בכלים המתלבש העצמות וז"ס דאצי' בכלים התלבשותו
אלא בתכלית פשוט הוא שהעצמות ואמר הרמ"ק כמ"ש
שההארה בכלים ההתלבשות ע"י תמונה בו שנעשית
כח להיות פרטית תמונה בה נעשה חכמה בכלי המאירה
בה נעשית החסד בכלי המאירה וההארה להחכמה וחיות
שהשינוי אלא להחסד וחיות כח אור להיות פרטית תמונה

בכלי המים שינוי כמו אלא עצמותם באמיתת קנוי אינו בהם
להיות יכול ולכן העששית מראה לפי השמש גוון ושינוי
האריז"ל. כמ"ש הגבורה בכלי החסד אור האורות התחלפות
הנה כי עד"מ יובן בכלים הקו התלבשות ענין קצת ולהשכיל
המתפשט הכח הוא התענוג כי התענוגים מקור נק' ב"ה א"ס
מיני מריבוי בעליל כנראה הנפש כחות מכל יותר במרחב
עוה"ז תענוגי וכל דבור ריח שמיעה בראי' שיש התענוגים
לגבי ערוך ואין בשבה"כ שנפל העליון תענוג מפסולת הם
מוטב מארז"ל ע"פ במ"א כמ"ש התחתון שבג"ע תענוג
ותכלית קץ לאין עליות ויש ב') ט"ו (חגיגה כו' דלידייני'
פי' ב"ה א"ס הוא התענוגים ומקור התענוג ריבוי בענין
בכל מתלבש התענוג והארת ח"ו עצמותו ולא וזיו האור
כמשל אותם ומחי' ומגדילם חו"ב הי"ס שהם הנ"ל כחות
שכלו יתוסף כך בשכל לאדם שיש התענוג ערך שלפי באדם
בהכלים הקו התלבשות ע"י והנה כו'. ורוחב באורך לחדש
כמה אלי' כמ"ש לי"ס נשמה ונק' הנ"ל הכלים חיות הוא
כלי בחי' שהוא הגוף כמשל הם שהכלים לון תקינת גופין
עם הנפש כיחוד יחד שמתאחדים אלא שבו הנפש לאור
לברוא בעולמות האלהות חיות השפעת הוא ועי"ז הגוף
האדם וכמו הכלים ע"י בהם המלובש הא"ס בכח ליש מאין
הקושי' ג"כ יובן ועתה כו', ביד המלובש בכח בידו שנותן
שפועל ממה ב"ה בא"ס שינוי שאין איך פ"ה דלעיל שני'
שמשתנה האומן כמו ואינו שונים בכלים שונות פעולות
ית' אורו שהתלבשות לפי כו' הכלים שינויי מחמת בעצמו
בחי' וגם לבד וזיו אור בבחי' רק הוא ידן על לפעול בכלים
אין בה השינוי בעצמה ההארה וגם לבד דהארה הארה
שכל הגם ח"ו כלל שינוי שום אין ית' בו אבל אמיתי

כנ"ל: דוקא ממנו הפעולות
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והוא בראש, שאינו מה בסוף גדול כח יש באמת
רק ה"ה ראשית שנק' החכ' בחי' הוא הראש כי
שהיא לא אבל תמצא, מאין והחכ' וכמ"ש מאין נתהוה
מחכ' שהרי הימנה, שלמטה מה להוות אין נעשית בעצמה
אבל מיש, יש בחי' עו"ע השתלשלות בחי' הוא ולמטה
מהוה ה"ה דרגין דכל סופא דאצי' מל' בחי' הוא הסוף
בחכ' שאינו מה דאצי' במל' כח יש כי ונמצא דבי"ע, היש
האין בחי' והיינו החכ' את המהוה החכ' במקור כ"א דאצי'
החכ' מן שלמעלה שהאין שכמו והוא החכ', נמצא שמשם
אין ונעשית בי"ע מהוה המל' בחי' כן החכ' את מהוה

בסופן תחילתן נעוץ כי מפני והוא דבי"ע, היש להוות
דוקא בסוף נמצא התחילה נעיצת שכוונת בתחילתן וסופן
ביום רגליו ועמדו בד"ה כמ"ש המתפשט הראש מן יותר
לכל קדמון א"ס בחי' הוא תחילה פי' הזיתי', הר על ההוא
אותו קוראי' ואנו תכלה, לו ואין תחילה לו שאין הקדומי'
נעיצת וכוונת לכל, תחילה שהוא המושאל ע"ש תחילה
בסוף יש האין מן החכ' מציאת וגילה שברא התחילה
שנמצא עד דאצי', דרגין דכל סופא מל' בחי' הוא דוקא
התחדשות ליש מאין להוות התחילה של האין כח בה
חכ' בחי' הוא האצי' בראש כן נמצא שאינו מה גמורה,
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כנ"ל, ליש מיש כ"א ליש מאין להוות הכח בה יש שלא
שנעוץ לפי כ"א השתלשלות סדרי ע"פ שלא הוא וכ"ז
לפניו הקדומה במחשבה עלה מעשה וסוף בסופן תחלתן
בהתחילה כמו ליש מאין לחדש הכח בה נמצא ולכן ית',
ואין תחילה לו שאין הקדומי' לכל קדמון אא"ס בחי' הוא
הנה ואמנם כו'. דחכמה היש המחדש האין בחי' תכלה לו
הנה מאין יש נק' שבנאצלים והסוף שהראש שמה מובן ג"ז
המדריגות בהשתלשלות באנו כבר שאנחנו לגבינו, רק זהו
אבל מאין, יש בשם ההתהות מקור קוראי' אנו ולכן מיש יש
כ"א כן אינו שבאמת מאין, ונתהוה יש הוא שבאמת לא
אין הם ונתהוה שנאצל מה וכל האמיתי, יש הוא ית' הוא
יש נבראי' שאנו שלגבינו רק חשיב, כלא קמי' וכולא ואפס
ראשית מכנים אנו לזאת מיש יש בהשתלשלות ובאנו מאין
קוראי' שאנו מאין, יש בשם האצי' ראשית וכן הבריאה
אין בשם מכנים אנו ומקורם יש, בשם והנאצל ההתהות
שאינו מחודשי' שהם וגם וכלל, כלל לנו מושג שאינו ע"ש
החכ' התהוות שקודם התהוותם, קודם תחלה כן שהי' שייך
כלל, הגלוי' חכ' מציאת עדיין הי' לא הגלוי שכל לבחי'
שלפי המושאל שם הוא מכני' שאנו אין שם כי נמצא
נודע שלא מאחר אחר באופן לכנות לנו אפשר אי דעתינו
יש, בשם והמציאות אין, בשם זה מכנים ולכן מהו כלל
ית' שהוא הוא נהפוך ד"ע דבחי' העליונה דיעה לפי ובאמת
שכל ונמצא חשיבי, ממש כלא קמי' וכולא האמיתי יש הוא

ית'. לגבי' אין הם ונאצל ונברא ונוצר שנעשה מה
Ê"ÎÙÚÂ'הגשמי שבארץ רואי' שאנו למה הטעם יובן

יותר מאין יש לענין קרוב ההתחדשות כח נמצא
כגבוה וכמ"ש הארץ, מן גבוהי' שהשמי' שהגם מבשמי',
בשמי' ימצא לא מ"מ לרום, שמים וכתי' הארץ, מעל שמי'
רואי' אנו הנה בארץ אבל וכלל, כלל ההתחדשות ענין
מרובה בתוס' בשנה שנה מדי ותגדל צמחה תוציא שהארץ

כדוגמת שהם מהם שיש שיעור, לאין רבים ותבואות פירות
תבואה איזה תחלה שזורעי' הנזרעי' דברי' כל והם מיש יש
לא שהרי מיש יש ה"ז שלכאו' עצמו, זה מין צומח ואח"כ
רק כ"א א"ז באמת מ"מ אמנם חיטי', עד"מ מדגן יצמח
כמו מהגרעין שהרי בארץ, אשר הצומח לכח מ"ן העלאת
שנרקב לאחר כ"א מאומה, ממנו יצמח לא בשלימות שהוא
צמחה, תוציא ואז בארץ אשר הצומח לכח לגמרי ונתבטל
תצמח, כן הגרעין של מ"ן העלאת ערך שלפי אמת והן
זהו מ"מ דגן, יצמח דגן הוא הנרקב הגרעין שאם היינו
ממנו יצמח לא הארץ ובלתי ישותו, ונתבטל שנרקב לאחר
ברכה שולח ה' שברצות וריבוי התוס' גם ומה תבואה,
מאה שם וימצא יצחק גבי כמ"ש וריבוי, תוס' שנצמח

נאכל אינם גינה זרעוני רוב וגם צומחשערי', ומ"מ כלל י'
תוציא כלל זריעה בלתי וגם רבי', פירות עם אילן מהם
צומחי' התבואה שקוצרי' אחר גם צמיחה ג"כ הארץ
הם הנה כלל נזרעי' שאינם ואילנות דשאי' ומכ"ש ספיחי',
בארץ. אשר הצומח הכח ע"י לגמרי ליש מאין צומחי'
השמי' בראשית ימי בששת נתהוו מאז הנה השמי' משא"כ
ולא אחד, כוכב אפי' ונתחדש ניתוסף לא צבאם וכל
בלתי משי"ב עומדי' כ"א הבראם, מאז דבר שום נשתנה
במדריגה גבוהי' השמי' הלא ולכאו' כלל, ומגרעת תוספת
ולא מאין יש חידוש כח ימצא דוקא בארץ ולמה כנ"ל
וסופן בסופן תחילתן שנעוץ כנ"ל הוא הענין אך בשמי'.
סוף להיותה הגשמי' הלזו בארץ ולכן דוקא, בתחילתן
בחי' היא העליונה בארץ כמו הכח בה ימצא המדריגות
התחילה כח בה שנמצא דאצי', דרגין דכל סופא דאצי' מל'
הראש המהוה האין כח והוא האצי' ראש מבחי' גם יותר
בחי' שהוא העשי' וסיום בסוף גם זה כח נמצא וכן דאצי',
נעוץ כי להיות ליש מאין החידוש כח ג"כ הארץ דומם

בתחילתן. וסופן בסופן תחילתן
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להתערבÂיא. יכולים אינם עבודה בעניני כן כמו
עבודת כלל מחשב שאינו מפני ולהתאחד
בעבודת מגרעת שנותן לעובד אותו חושב ואינו זולתו
איזה בו שימצא ומה שלו. הטוב את ויבטל וימאס חבירו
העבודה ועצם לגוף נוגע שאינו בחיצוניות גם אף חסרון
אותו. ויבזה הרבה בזה וידבר הדבר וירחיב יגדיל כלל
אדם אין אשר טובה לא מדה איזה בו כשנמצא שכן ומכל

כאין שהוא שלו הטוב חלק כל זה בשביל יפסוק כו', צדיק
אצלו שהוא עד ח"ו הטוב על הרע את ויגדיל ממש ואפס
ה' את שעובד מה דהרי כן, אינו ובאמת כו'. אינו כאילו
זהו והרי טוב, זה הרי המצות וקיום בתורה בעוסק בתפלה
כו'. ותורה בתפלה שעוסק היום כל ועבודתו מלאכתו עיקר
כי עדיין, נתקן שלא לפי זהו רעה מדה בו שנמצא ומה
כי מתוקן אינו לידתו דמתחילת יולד, אדם פרא עיר ִַהרי
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קני    

כנ"ל, ליש מיש כ"א ליש מאין להוות הכח בה יש שלא
שנעוץ לפי כ"א השתלשלות סדרי ע"פ שלא הוא וכ"ז
לפניו הקדומה במחשבה עלה מעשה וסוף בסופן תחלתן
בהתחילה כמו ליש מאין לחדש הכח בה נמצא ולכן ית',
ואין תחילה לו שאין הקדומי' לכל קדמון אא"ס בחי' הוא
הנה ואמנם כו'. דחכמה היש המחדש האין בחי' תכלה לו
הנה מאין יש נק' שבנאצלים והסוף שהראש שמה מובן ג"ז
המדריגות בהשתלשלות באנו כבר שאנחנו לגבינו, רק זהו
אבל מאין, יש בשם ההתהות מקור קוראי' אנו ולכן מיש יש
כ"א כן אינו שבאמת מאין, ונתהוה יש הוא שבאמת לא
אין הם ונתהוה שנאצל מה וכל האמיתי, יש הוא ית' הוא
יש נבראי' שאנו שלגבינו רק חשיב, כלא קמי' וכולא ואפס
ראשית מכנים אנו לזאת מיש יש בהשתלשלות ובאנו מאין
קוראי' שאנו מאין, יש בשם האצי' ראשית וכן הבריאה
אין בשם מכנים אנו ומקורם יש, בשם והנאצל ההתהות
שאינו מחודשי' שהם וגם וכלל, כלל לנו מושג שאינו ע"ש
החכ' התהוות שקודם התהוותם, קודם תחלה כן שהי' שייך
כלל, הגלוי' חכ' מציאת עדיין הי' לא הגלוי שכל לבחי'
שלפי המושאל שם הוא מכני' שאנו אין שם כי נמצא
נודע שלא מאחר אחר באופן לכנות לנו אפשר אי דעתינו
יש, בשם והמציאות אין, בשם זה מכנים ולכן מהו כלל
ית' שהוא הוא נהפוך ד"ע דבחי' העליונה דיעה לפי ובאמת
שכל ונמצא חשיבי, ממש כלא קמי' וכולא האמיתי יש הוא

ית'. לגבי' אין הם ונאצל ונברא ונוצר שנעשה מה
Ê"ÎÙÚÂ'הגשמי שבארץ רואי' שאנו למה הטעם יובן

יותר מאין יש לענין קרוב ההתחדשות כח נמצא
כגבוה וכמ"ש הארץ, מן גבוהי' שהשמי' שהגם מבשמי',
בשמי' ימצא לא מ"מ לרום, שמים וכתי' הארץ, מעל שמי'
רואי' אנו הנה בארץ אבל וכלל, כלל ההתחדשות ענין
מרובה בתוס' בשנה שנה מדי ותגדל צמחה תוציא שהארץ

כדוגמת שהם מהם שיש שיעור, לאין רבים ותבואות פירות
תבואה איזה תחלה שזורעי' הנזרעי' דברי' כל והם מיש יש
לא שהרי מיש יש ה"ז שלכאו' עצמו, זה מין צומח ואח"כ
רק כ"א א"ז באמת מ"מ אמנם חיטי', עד"מ מדגן יצמח
כמו מהגרעין שהרי בארץ, אשר הצומח לכח מ"ן העלאת
שנרקב לאחר כ"א מאומה, ממנו יצמח לא בשלימות שהוא
צמחה, תוציא ואז בארץ אשר הצומח לכח לגמרי ונתבטל
תצמח, כן הגרעין של מ"ן העלאת ערך שלפי אמת והן
זהו מ"מ דגן, יצמח דגן הוא הנרקב הגרעין שאם היינו
ממנו יצמח לא הארץ ובלתי ישותו, ונתבטל שנרקב לאחר
ברכה שולח ה' שברצות וריבוי התוס' גם ומה תבואה,
מאה שם וימצא יצחק גבי כמ"ש וריבוי, תוס' שנצמח

נאכל אינם גינה זרעוני רוב וגם צומחשערי', ומ"מ כלל י'
תוציא כלל זריעה בלתי וגם רבי', פירות עם אילן מהם
צומחי' התבואה שקוצרי' אחר גם צמיחה ג"כ הארץ
הם הנה כלל נזרעי' שאינם ואילנות דשאי' ומכ"ש ספיחי',
בארץ. אשר הצומח הכח ע"י לגמרי ליש מאין צומחי'
השמי' בראשית ימי בששת נתהוו מאז הנה השמי' משא"כ
ולא אחד, כוכב אפי' ונתחדש ניתוסף לא צבאם וכל
בלתי משי"ב עומדי' כ"א הבראם, מאז דבר שום נשתנה
במדריגה גבוהי' השמי' הלא ולכאו' כלל, ומגרעת תוספת
ולא מאין יש חידוש כח ימצא דוקא בארץ ולמה כנ"ל
וסופן בסופן תחילתן שנעוץ כנ"ל הוא הענין אך בשמי'.
סוף להיותה הגשמי' הלזו בארץ ולכן דוקא, בתחילתן
בחי' היא העליונה בארץ כמו הכח בה ימצא המדריגות
התחילה כח בה שנמצא דאצי', דרגין דכל סופא דאצי' מל'
הראש המהוה האין כח והוא האצי' ראש מבחי' גם יותר
בחי' שהוא העשי' וסיום בסוף גם זה כח נמצא וכן דאצי',
נעוץ כי להיות ליש מאין החידוש כח ג"כ הארץ דומם

בתחילתן. וסופן בסופן תחילתן
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להתערבÂיא. יכולים אינם עבודה בעניני כן כמו
עבודת כלל מחשב שאינו מפני ולהתאחד
בעבודת מגרעת שנותן לעובד אותו חושב ואינו זולתו
איזה בו שימצא ומה שלו. הטוב את ויבטל וימאס חבירו
העבודה ועצם לגוף נוגע שאינו בחיצוניות גם אף חסרון
אותו. ויבזה הרבה בזה וידבר הדבר וירחיב יגדיל כלל
אדם אין אשר טובה לא מדה איזה בו כשנמצא שכן ומכל

כאין שהוא שלו הטוב חלק כל זה בשביל יפסוק כו', צדיק
אצלו שהוא עד ח"ו הטוב על הרע את ויגדיל ממש ואפס
ה' את שעובד מה דהרי כן, אינו ובאמת כו'. אינו כאילו
זהו והרי טוב, זה הרי המצות וקיום בתורה בעוסק בתפלה
כו'. ותורה בתפלה שעוסק היום כל ועבודתו מלאכתו עיקר
כי עדיין, נתקן שלא לפי זהו רעה מדה בו שנמצא ומה
כי מתוקן אינו לידתו דמתחילת יולד, אדם פרא עיר ִַהרי
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קנב   

נאמר זה שעל מדותיו לתקן חלדו ימי כל עבודתו זהו אם
וקאי בהמה אותיות בהם שנה שבעים בהם שנותינו ימי
ניתן זה שעל הבהמי הנפש של הטבעים הרעות המדות על
אפשר ואי כו'. רעות מדות הז' לברר שנה שבעים לאדם
כו', מפניך אגרשנו מעט מעט רק כאחת הכל לתקן
זמן שבמשך עד ועבודה יגיעה ריבוי זה על שצריכים
ובהתגברות אלקות בהתבוננות בתפלה עבודה בריבוי
את ומזכך ומברר מחליש האלקית הנפש של המדות
ה' עובד הוא וכאשר כו', הבהמית דנפש טבעים המדות
סיוע זה על צריכים ולפעמים מדותיו. ויתקן יברר בטח
יודע אינו לפעמים עצמו אהבת מצד בעצמו כי מזולתו,
ולהמציא זה על לעוררו חבירו וצריך שבו. רעה מהמדה
על לעוררו צריך באמת אוהבו הוא ואם כנ"ל, כו' עצות

לו וימציא טובה הלא מדתו שיתקן עצמו לבין בינו זה
ומבזה מבטל אם כי כן עושה וכשאינו כו'. לתקן איך עצה
שנאתו על הוראה זהו אחרים, בפני ובפרט אותו, ומשפיל
(ולא בטובתו כלל חפץ ואינו בלבו אותו ששונא אותו
ואחד אחד כל כאשר הוי', עבודת שיהיה הענין בכללות
חפץ שזה בעולם ה' עבודת שיהיה באמת לרצות צריך
עבודתו העדר מצד הוא והסיבה כו'. אדרבה כו') ה' ורצון
עובד שהוא דגם כו', אמיתית אינו שלו שהעבודה באמת,
בבחינת אמיתית אינה מקום מכל כו', ותורה בתפלה ה'

ו ישות בבחינת אם כי עצמותו, והנחת במורגשביטול
כו'. בעצמו

.צודקים שאינם מטעמים עבודה בעניני הפירוד
אמיתית. עבודה והעדר שנאה סיבתם
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ורב ינינו והר הדר  המירה הורה – ורה לשמה בורה הוק ני מהו להש
לול ההרגל מד הכל וושה וובמ דבקו יכש בל יוובמ לבנו ודבק שיהיה כדי –

לגמרי וליפול להיכשל

עֹוׂשה לׁשמּה ּבּתֹורה העֹוסק ּכל אלּכסנּדרי, ר' »«ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ
מּטה, ׁשל ּובפמליא מעלה ׁשל ּבפמליא ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָׁשלֹום
ּלי'. יעׂשה ׁשלֹום לי, ׁשלֹום יעׂשה ּבמעּזי, יחזק 'אֹו ְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: מּטה, וׁשל מעלה ׁשל ּפלטין ּבנה ּכאּלּו אמר, ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָרב
וליסד ׁשמים לנטע ּכּסיתי ידי ּובצל ּבפי ּדברי ְְְְְִִִִִִִִִֵַַַָָָָָֹֹ'ואׂשים
ׁשּנאמר: ּכּלֹו, העֹולם ּכל על מגן אף אמר, יֹוחנן ר' ֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻארץ'.
הּגאּלה, את מקרב אף אמר, ולוי .'ּכּסיתי ידי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ'ּובצל
ארּבעה ּכאן וחׁשיב אּתה'". עּמי לצּיֹון 'ולאמר ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
מּטה, ׁשל ּופמליא מעלה ׁשל ּפמליא ּבין הּׁשלֹום ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָענינים,
את ּומקרב ּכּלֹו, העֹולם על מגן ּומּטה, ּדמעלה ּפלטין ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּבֹונה
וצרי לׁשמּה. ּבּתֹורה ׁשעֹוסק מי ּגֹורם זה ׁשּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּגאּלה,
ּתֹורה ּבלּמּוד מה ּומּפני לׁשמּה, ּתֹורה ענין מהּו ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָלהבין
א ׁשֹונה. אֹו לֹומד לׁשֹון ולא עֹוסק לׁשֹון נאמר ְְְְֱִֵֵֶֶַַָֹלׁשמּה
אֹור, ּׁשהּתֹורה מה הּכּונה לׁשמּה ּתֹורה ּדהּנה הּוא, ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָהענין
ּגם נכׁשל ּבחׁש ׁשהֹול ּדמי ,ּדר הֹוראת הּוא ּתֹורה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּדׁשם
אֹורה ּבמקֹום ההֹול אבל קטן, לבֹור ּגם ונֹופל קטן ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָּבאבן
ּובארֹות ּגדֹולֹות אבנים ּבֹו ׁשּנמצאים ּבדר הֹול אם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָאפּלּו

ׁשהאֹורּבארֹו לפי רע, ּכל לֹו יאּנה ולא מהם ניצֹול חמר ת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ

ׁשּלא ּבטּוח ונתיב אֹורה ולמצא הּיׁשר הּדר את לֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמאיר
ממּׁשׁש הּוא ּבחׁש ההֹול אבל הּמּזיק, ּבדבר ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹיּכׁשל
הּוא והּלּוכֹו ּבכלל, הּיׁשר הּדר את רֹואה ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבאפלה,
קטן ּדבר ּגם לֹו מזּדּמן הּלּוכֹו ּבדר ואם ההרּגל, צד על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָרק
קל מּמכׁשֹול ּגם הּנה ולפעמים ונֹופל, נכׁשל הּוא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָּביֹותר
ּגם אפּלּו אֹו החיצֹונים ּבאבריו ונּזק קֹומתֹו מלא ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹנֹופל
רפּואֹות וצרי ּגדֹול חלי ׁשּנחלה עד הּפנימּיים ְְְְֱֳִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבאבריו
וכן ,ּבחׁש ׁשהֹול לפי הּוא זה וכל מחליֹו, להקימֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹרּבֹות
הּוא הרי הלכֹות ׁשֹונה אֹו ּתֹורה ׁשהּלֹומד ּברּוחנּיּות ְֲֲִֵֵֶֶַָָָהּוא
ּכמֹו ההרּגל צד על הֹול הּוא אבל הּיׁשר, ּבדר ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהֹול
קדּׁשת ׁשהּוא חמטין הּקב לֹו ׁשחסר ּבאפלה, ְְֲֳִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהּממּׁשׁש
אינֹו אבל ויֹודעּה הּתֹורה את לֹומד הּוא הּתֹורה, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּופנימּיּות
האמּתי והמבּקׁש ּבּתֹורה אׁשר ּפנימי הּתכן את ּכלל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻיֹודע
הּתֹורה את לֹומד ּׁשהּוא מה אּלא ואינֹו הּתֹורה, ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָּדלּמּוד
אֹותֹו לֹומדת ּׁשהּתֹורה מה זה אין אבל חּדּוׁשים ּבּה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּומחּדׁש
ּבהלכֹות ולּמּוד לּמּוד ּכל הּנה ּדבאמת ּדבר, ּבֹו ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָּומחּדׁשת
ענין איזה מּזה ללמד הּלֹומד האדם צרי הּתֹורה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻוסגיֹות
ּבֹו לחּדׁש וצרי מעׂשיו, והטבת ּדּבּוריו אֹו מּדֹותיו ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָּבהנהגת
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ּבתֹורת עינינּו "והאר ּכמאמר מצוה ּבהּדּור חּדּוׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאיזה
ּבלּמּוד הּׂשכל עיני הארת ידי ׁשעל ,"ּבמצֹותי לּבנּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָודּבק
וקּיּום הּמצות, ּבקּיּום הּלב ּדבקּות לגרם צרי הּתֹורה ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹוידיעת
ּבּתֹורה, ׂשכלֹו עיני הארת על הֹוראה הּלב ּבדבקּות ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּמצות
חדּוׁשים ּומחּדׁש הלכֹות וׁשֹונה ּתֹורה לֹומד ּכאׁשר ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָאבל
הּמצות, ּבקּיּום לּבֹו ּבדבקּות לֹו מאירה אינּה והּתֹורה ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹּבּתֹורה
עלּול ׁשהּוא ההרּגל, צד על רק ּבאפלה המהּל ּכמֹו ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּוא
קֹומתֹו מלא לּפל יכֹול ּובהּכׁשלֹו קטן, מּדבר ּגם ְְְְִִִִֵַָָָָָָָָֹֹלהּכׁשל

הּפנ ּגם אֹו החיצֹונּיים ּבאבריו הּואּולהּנזק ּכן הּנה ימּיים, ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
מּדבר ּגם להּכׁשל ׁשעלּול חמטין הּקב ּבלא ּתֹורה ְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבהּלֹומד

ּבעניניו לֹו מאירה אינּה ׁשהּתֹורה לפי והּוא ּביֹותר, ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָקטן
אּסּורים ּכּמה על ּגם עֹובר ולפעמים הּמצות, ּבעניני ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָֹונכׁשל

לּצלן רחמנא ׁשּלפעמים והּתֹורהאעד ּבּדעֹות, נּזֹוק הּוא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ
להּכיר לֹו מאירה ׁשאינּה ּבלבד זֹו לא הּנה ולֹומד, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּלמד
ּכּמה למצא הּמות סם לֹו ׁשּנעׂשית זאת עֹוד אּלא ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹטעּותֹו,
מן לֹומד ׁשאינֹו לפי היא זה לכל והּסּבה והּתרים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻקּלֹות
פּון לערנט ער ניט הּתֹורה, את לֹומד הּוא אם ּכי ְְִִִֵֶֶֶַַָָהּתֹורה
לׁשמּה ּתֹורה ּכן ּׁשאין מה ּתֹורה, ּדי לערנט ער נאר ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָּתֹורה
וענין ענין ּדכל אֹותֹו, לֹומדת ׁשהּתֹורה לּמּודֹו אפן אׁשר ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹהּוא

ּבפעל. ּבעבֹודה ּדבר איזה ּבֹו מחּדׁש ּבּתֹורה ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלֹומד
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קנג    

ּבתֹורת עינינּו "והאר ּכמאמר מצוה ּבהּדּור חּדּוׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאיזה
ּבלּמּוד הּׂשכל עיני הארת ידי ׁשעל ,"ּבמצֹותי לּבנּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָודּבק
וקּיּום הּמצות, ּבקּיּום הּלב ּדבקּות לגרם צרי הּתֹורה ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹוידיעת
ּבּתֹורה, ׂשכלֹו עיני הארת על הֹוראה הּלב ּבדבקּות ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּמצות
חדּוׁשים ּומחּדׁש הלכֹות וׁשֹונה ּתֹורה לֹומד ּכאׁשר ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָאבל
הּמצות, ּבקּיּום לּבֹו ּבדבקּות לֹו מאירה אינּה והּתֹורה ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹּבּתֹורה
עלּול ׁשהּוא ההרּגל, צד על רק ּבאפלה המהּל ּכמֹו ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּוא
קֹומתֹו מלא לּפל יכֹול ּובהּכׁשלֹו קטן, מּדבר ּגם ְְְְִִִִֵַָָָָָָָָֹֹלהּכׁשל

הּפנ ּגם אֹו החיצֹונּיים ּבאבריו הּואּולהּנזק ּכן הּנה ימּיים, ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
מּדבר ּגם להּכׁשל ׁשעלּול חמטין הּקב ּבלא ּתֹורה ְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבהּלֹומד

ּבעניניו לֹו מאירה אינּה ׁשהּתֹורה לפי והּוא ּביֹותר, ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָקטן
אּסּורים ּכּמה על ּגם עֹובר ולפעמים הּמצות, ּבעניני ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָֹונכׁשל

לּצלן רחמנא ׁשּלפעמים והּתֹורהאעד ּבּדעֹות, נּזֹוק הּוא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ
להּכיר לֹו מאירה ׁשאינּה ּבלבד זֹו לא הּנה ולֹומד, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּלמד
ּכּמה למצא הּמות סם לֹו ׁשּנעׂשית זאת עֹוד אּלא ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹטעּותֹו,
מן לֹומד ׁשאינֹו לפי היא זה לכל והּסּבה והּתרים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻקּלֹות
פּון לערנט ער ניט הּתֹורה, את לֹומד הּוא אם ּכי ְְִִִֵֶֶֶַַָָהּתֹורה
לׁשמּה ּתֹורה ּכן ּׁשאין מה ּתֹורה, ּדי לערנט ער נאר ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָּתֹורה
וענין ענין ּדכל אֹותֹו, לֹומדת ׁשהּתֹורה לּמּודֹו אפן אׁשר ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹהּוא

ּבפעל. ּבעבֹודה ּדבר איזה ּבֹו מחּדׁש ּבּתֹורה ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלֹומד
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משה, גדליה הצעיר המלומד עם תכופות התכתב משם שבאיטליה. במנטובה תחלה שהה משה ר'
מלחמה המודפסת, המלה באמצעות לנהל, יש כי חשו שניהם גורדון. פרופסור בשם עתה המכונה

היהודית. האמונה יסודות את לחזק מנת על הנצרות, עולם נגד עקבית רוחנית

הקהילה בראש ואשכנזית. ספרדית קהילות, שתי היו בלונדון ללונדון. משה ר' נסע ממנטובה
נודעו הרבנים שני מנהיימר. אורי רבי - האשכנזית הקהלה ובראש ניטו, דוד רבי הרב עמד הספרדית

שמים. ויראת בתורה בגדלותם

כלל בענינים במיוחד שם עסק משה ר' אך מסחר, לצרכי נועד בלונדון משה ר' של ביקורו
היה משה שר' דבר ויהדות, יהודים נגד הנוצרים לטענות מוחצות תשובות בהדפסת ובעיקר ישראליים,

הדחופה. בנחיצותו משוכנע
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באקדמיה היהודיים הסטודנטים של רובם כי לו התברר מרומא גורדון משה גדליה של ממכתביו
בתשובה עתה חזרו ההמרה, סף על עמדו מהם ורבים מיהדות לגמרי רחוקים ברובם שהיו הוותיקן, של
כי החלטית ושוכנעו יהדות ללימודי להתמסר החלו ודחיפתו, ובעידודו עצמו, משה כגדליה שלימה.

לנצרות. בהתקרבות חלילה, ולא, היהודי, במחנה להיות צריכה בעתיד חייהם דרך

שהיה מי בוותיקן. שניהל ולויכוח ברומא לביקורו יש זה במיפנה מכריע חלק כי וידע חש משה ר'
הרגיש אמונה, בעניני הנוצרים התנכלויות בגלל הולדתו מקום את לעזוב שנאלץ פוזנא, קהלת ראש
היהדות. אמונת את ויבססו שיסבירו וחוברות ספרים ויותר יותר לפרסם יש כי ונפשו לבו בכל עתה

משה ר' וחוברות. ספרים להדפסת רבות אפשרויות בה והיו גדול יהודי מרכז אז שימשה לונדון
לחזק מנת על האנגלית, בשפה היהדות על חוברת בפרסום עסק ואף אלה, אפשרויות לנצל השתדל

גויים. בין היהדות להכרת להביא כדי וגם ביותר, שהתרחקו יהודים בין האמונה את

משוכנע היה זאת למרות אך קנאים, נוצרים אצל רוגז לעורר עלול הדבר כי ידע משה שר' מובן
שביהדות. האמת את להוכיח היחידה הדרך זו כי

מ אליו שכתב משה גדליה של ממכתביו רב עידוד קיבל זו השארבעבודתו בין וכללו רומא,
בוותיקן. השונות ההתרחשויות על מפורטים דיווחים

כדמיוני שנשמע סיפור משה, ר' של לבו תשומת את שריתק מסעיר סיפור נכלל הללו הדיווחים בין
במציאות. שהתרחש אמיתי מעשה זה היה שהתברר כפי אך

כריסטיאן פרופסור הישיש הנוצרי והפילוסוף המלומד ביותר, נכבד אורח לפתע הופיע ברומא -
שנעלם רבות שנים זה אך הנוצרי, בעולם נכבד מקום רבות שנים לפני תפסה זו אישיות דיֿלציאטה.
מכן ולאחר מוונציה, דיֿפירנטה גריגורי הארכיבישוף של המובהק תלמידו היה בצעירותו האופק. מן

הקתולית. בכנסיה מעלה רם רוח כאיש עצמו בזכות ולתהלה לשם זכה

עם להתראות כדי מיוחד באופן בא כי דיֿלציאטה הודיע ברומא, המפתיעה הופעתו עם עתה,
בכירים כמורה אישי של מיוחדת משלחת אליו נשלחה לרומא בואו על בוותיקן כשנודע האפיפיור.
הוותיקן, בקרית להתאכסן להזמינו הוחלט מעלה. רמת לאישיות הראויה בברכה פניו את לקדם כדי
ליום נקבעה כן לפולחן. חדר עבורו יוחד גם שבה האפיפיור, בארמון עבורו שהוכנה מיוחדת בדירה
הקרדינלים כל בהשתתפות האפיפיור עלֿידי לכבודו שתיערך ומפוארת חגיגית פנים קבלת מסויים

הוותיקן. נכבדי ושאר

שנה וחמש משלושים למעלה זה כי הסביר אך לו, לתת שרוצים הכבוד על למשלחת הודה האורח
וסיגופים. צומות ומקיים אנשים עם מיותר מגע מכל מתנזר שהוא

עינים. בארבע אתו ולשוחח האפיפיור עם פנים אל פנים להתראות לו: היתה בלבד אחת דרישה
מיוחדים. סודות לו ולמסור לבו שעל דברים לפניו לגולל עליו כי הסביר הוא

לא ואופן פנים בשום האפיפיורית. המשלחת אנשי את הדהימה הישיש דיֿלציאטה של תשובתו
נאלצו והם ברירה, כל להם היתה לא אך עולמי. ערך בעל כבוד על לוותר אדם מוכן כיצד להבין יכלו

המוזרה. תשובתו את לשולחיהם להשיב

נולד הוא ומפורסמת: ידועה היתה דרכו ראשית בערפל. לוט היה דיֿליציאטה הפרופסור של עברו
גילה היתום בביתו. גידלו כומר, שהיה דודו, מהוריו. התייתם ילדותו ובשחר שבאיטליה, בווירונה
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באקדמיה היהודיים הסטודנטים של רובם כי לו התברר מרומא גורדון משה גדליה של ממכתביו
בתשובה עתה חזרו ההמרה, סף על עמדו מהם ורבים מיהדות לגמרי רחוקים ברובם שהיו הוותיקן, של
כי החלטית ושוכנעו יהדות ללימודי להתמסר החלו ודחיפתו, ובעידודו עצמו, משה כגדליה שלימה.

לנצרות. בהתקרבות חלילה, ולא, היהודי, במחנה להיות צריכה בעתיד חייהם דרך

שהיה מי בוותיקן. שניהל ולויכוח ברומא לביקורו יש זה במיפנה מכריע חלק כי וידע חש משה ר'
הרגיש אמונה, בעניני הנוצרים התנכלויות בגלל הולדתו מקום את לעזוב שנאלץ פוזנא, קהלת ראש
היהדות. אמונת את ויבססו שיסבירו וחוברות ספרים ויותר יותר לפרסם יש כי ונפשו לבו בכל עתה

משה ר' וחוברות. ספרים להדפסת רבות אפשרויות בה והיו גדול יהודי מרכז אז שימשה לונדון
לחזק מנת על האנגלית, בשפה היהדות על חוברת בפרסום עסק ואף אלה, אפשרויות לנצל השתדל

גויים. בין היהדות להכרת להביא כדי וגם ביותר, שהתרחקו יהודים בין האמונה את

משוכנע היה זאת למרות אך קנאים, נוצרים אצל רוגז לעורר עלול הדבר כי ידע משה שר' מובן
שביהדות. האמת את להוכיח היחידה הדרך זו כי

מ אליו שכתב משה גדליה של ממכתביו רב עידוד קיבל זו השארבעבודתו בין וכללו רומא,
בוותיקן. השונות ההתרחשויות על מפורטים דיווחים

כדמיוני שנשמע סיפור משה, ר' של לבו תשומת את שריתק מסעיר סיפור נכלל הללו הדיווחים בין
במציאות. שהתרחש אמיתי מעשה זה היה שהתברר כפי אך

כריסטיאן פרופסור הישיש הנוצרי והפילוסוף המלומד ביותר, נכבד אורח לפתע הופיע ברומא -
שנעלם רבות שנים זה אך הנוצרי, בעולם נכבד מקום רבות שנים לפני תפסה זו אישיות דיֿלציאטה.
מכן ולאחר מוונציה, דיֿפירנטה גריגורי הארכיבישוף של המובהק תלמידו היה בצעירותו האופק. מן

הקתולית. בכנסיה מעלה רם רוח כאיש עצמו בזכות ולתהלה לשם זכה

עם להתראות כדי מיוחד באופן בא כי דיֿלציאטה הודיע ברומא, המפתיעה הופעתו עם עתה,
בכירים כמורה אישי של מיוחדת משלחת אליו נשלחה לרומא בואו על בוותיקן כשנודע האפיפיור.
הוותיקן, בקרית להתאכסן להזמינו הוחלט מעלה. רמת לאישיות הראויה בברכה פניו את לקדם כדי
ליום נקבעה כן לפולחן. חדר עבורו יוחד גם שבה האפיפיור, בארמון עבורו שהוכנה מיוחדת בדירה
הקרדינלים כל בהשתתפות האפיפיור עלֿידי לכבודו שתיערך ומפוארת חגיגית פנים קבלת מסויים

הוותיקן. נכבדי ושאר

שנה וחמש משלושים למעלה זה כי הסביר אך לו, לתת שרוצים הכבוד על למשלחת הודה האורח
וסיגופים. צומות ומקיים אנשים עם מיותר מגע מכל מתנזר שהוא

עינים. בארבע אתו ולשוחח האפיפיור עם פנים אל פנים להתראות לו: היתה בלבד אחת דרישה
מיוחדים. סודות לו ולמסור לבו שעל דברים לפניו לגולל עליו כי הסביר הוא

לא ואופן פנים בשום האפיפיורית. המשלחת אנשי את הדהימה הישיש דיֿלציאטה של תשובתו
נאלצו והם ברירה, כל להם היתה לא אך עולמי. ערך בעל כבוד על לוותר אדם מוכן כיצד להבין יכלו

המוזרה. תשובתו את לשולחיהם להשיב

נולד הוא ומפורסמת: ידועה היתה דרכו ראשית בערפל. לוט היה דיֿליציאטה הפרופסור של עברו
גילה היתום בביתו. גידלו כומר, שהיה דודו, מהוריו. התייתם ילדותו ובשחר שבאיטליה, בווירונה
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קנח   

שלח ודודו "פילוסוף", בתואר הוכתר עשרים בגיל בלימודיו. מאד והצליח במינם מיוחדים כשרונות
בוונציה. דיֿפירנטה הארכיבישוף אצל לימודיו להמשיך אותו

בכושר לכך נוסף שניחן ומאחר והמדע, הכמורה בסולם במהירות התקדם הצעיר דיֿלציאטה
סגל בראש הועמד במינו מיוחד עיניריטורי ו"לפקוח יהודים עם ויכוחים לנהל היה שתפקידו הכמרים

הנצרות. בצדקת הרבים"

רכש הוא הנצרות, בשבח חוברות, פירסם וגם נלהבים, נאומים דיֿלציאטה השמיע רבות שנים
הקתולית. בכנסיה לו ציפה מזהיר עתיד לוותיקן. הגיעה ותהלתו שם לעצמו

את לשבח ציין במיוחד מאד. אותו ושיבח האפיפיור אל עליו כתב דיֿפירנטה הארכיבישוף
רבה. בהצלחה בהם עמד השמועה לפי אשר ידועים מלומדים יהודים עם דיֿלציאטה שניהל הוויכוחים
דיֿפירנטה הארכיבישוף המלצת לפי מיוחדות לפגישות האפיפיור אצל דיֿלציאטה נתקבל פעמיים

רב. כבוד בהן ונחל

הצעיר הכומר כי שמועות פשטו עקבות. כל אחריו שהשאיר מבלי דיֿלציאטה נעלם שלפתע אלא
להודו. נסע כי אמרה אף מסויימת שמועה מלאה. בהתבודדות איֿשם והסתגר ל"נזיר" היה

בהופעתו שהיתה המרעישה ההפתעה איפוא, מובנת, העבר. מן לאגדה הפך ושמו רבות שנים עברו
זאת לעשות רצה שהפעם אלא האפיפיור, עם להיפגש מעוניין שוב היה כאמור ברומא. המחודשת

המזהיר. ועברו למעמדו כראוי להתקבל אמור היה שבהם והפומביות הטקס כללי לכל בניגוד

ולמרות תמירה, היתה קומתו יראתֿכבוד. עוררה המופלג, הישיש דיֿלציאטה, של בלבד דמותו
הארוכות שערותיו לו שיוו השחורים בגדיו רקע על ומאירות. מלאות פניו היו וסיגופיו צומותיו
שחורות, עינים שתי בלטו העבותות לגבותיו מבעד קדוש. של דמות כתפיו, על שהשתפלו הכסופות,
אדם מול התגמדות ותחושת התבטלות של רגש חש במבטו שנתקל מי כל חודר. מבט ובעלות בוערות

ומעלה. משכמו הגבוה

את להעביר הוחלט הכבוד גינוני כל את הדוחה באורח לנהוג כיצד ממושכת התייעצות לאחר
עצמו. על שקיבל בסיגופים כרוכה הכבוד מן בריחתו כי היתה ההנחה האפיפיור. להכרעת הנושא
וחגיגית רשמית פנים קבלת הישיש דיֿלציאטה לכבוד לקיים יש הכל למרות כי החליט האפיפיור
והדבר עינים, בארבע האפיפיור עם להיפגש משאלתו גם כובדה מאידך מעלה. רמי אישים כלפי כנהוג

הפנים. קבלת לאחר מיוחדת פגישה במסגרת יתבצע

להעניק כדי נועד הדבר אין הרי רוחו לפי הפומבי הכבוד אין אם גם כי הישיש ל"נזיר" הוסבר
למען חייהם שהקדישו לאישים הכנסיה מתייחסת כיצד עולם קבל להראות כדי אלא רוח, קורת לו
כי הנחה מתוך האורח, לידיעת נמסרו הפגישות לשתי שנועדו התאריכים ילדותם. משחר עוד הנצרות

ברצון. הכנסיה ראש החלטת את יקבל

הוראתו לפי האפיפיור, של הפרטית מרכבתו יצאה החגיגית הפנים קבלת נקבעה שבו ביום
עוד נסעו זו מרכבה אחרי דיֿלציאטה. פרופסור לאכסניית סוסים, לשמונה רתומה כשהיא האישית,
מיחידת פרשים ליוו המרכבות את הוותיקן. של מעלה רמי נציגים ישבו שבהן הדורות מרכבות חמש

המפוארים. במדיהם לבושים כשהם האפיפיור של המשמר

כורעים מהם רבים כאשר ההמונים, לב תשומת את השיירה אליה משכה לאכסניה בדרכה
האפיפיור. של האישית מרכבתו למראה ומצטלבים
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בעל במקום. איננו ה"נזיר" כי לשמוע אנשיה נדהמו האכסניה אל הכבודה המשלחת בהגיע
ילקוטו את נטל חובו, את שילם ממנו, המגיע החשבון את לדעת בבוקר ביקש האורח כי סיפר האכסניה

ומדוע. הלך לאן ידע לא איש המקום. את ועזב שכמו על

בארמון הכל מוכן מוקדם תכנון עלֿפי לעשות. מה ידעו ולא חידה, בפני עמדו האפיפיור נציגי
מצפים נכבדים, אורחים ואתם שבוותיקן, האישים ובכירי הקרדינלים כל כאשר החגיגית, לקבלתֿהפנים

ריקות, בידים הארמון אל יבואו איך המעלה. רם האורח לבוא שם

לעשות. מה הוראות ויבקש הוותיקן אל מיד ירכב הפרשים אחד כי הוחלט
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תרפ"ב מ"ח לחדש י"ט א' ב"ה,

הנודעים המפורסמים, הגבירים כבוד

בעזפאלאוו מר צדקה, אוהבי לתהלה,

גארדאן, והאחים כהן, ביתהאחים אדוני

בוילנא ראם יהאדפוס מרום אלוקי ,

ישגא, ושלומם בעזרם,

וברכה, שלום

בתורה עשירה היתה אשר אחוזתכם ארץ מדינתינו

נודעים גאונים והעמידה חכמים, בישיבת והראשונה וחכמה,

השנים במשך המאורעות לרגלי כהיום, הנה לתהלה, בעמינו

ואפילו מספרים, כולה המדינה נתרוקנה המלחמה, שנות

לכל ביותר המוכרחים ספרים ועוד תהלים, חומשים, סדורים,

בישראל. וילד נער

אלפים ארבעה בשנת הי' זה, מעין בספרים, מחסור מקרה

שמואל ר' ושמו אחד, איש ויהי ושבעה, שמונים מאות שבע

סופרים האיש ויקח בעושר, ויברכהו ה', וירממהו יוסף, ב"ר

חומשים, ויכתוב שכרם, להם ויתן בעולם) נדע טרם (ודפוס

והוגי לומדי בין ביעקב ויחלקם וגמרא, וכתובים, נביאים,

וישאר הנגיד, שמואל רבי בישראל, שמו ונקרא חנם, תורה

לעד. ישראל לב על חקוק לתהלה שמו זכרון

והאחים האלמנה דפוס בית אדוני אליכם, פונה הנני ובזה

שבמרחבי והתלמוד-תורה'ס החדרים, כל בשם בוילנא ראם

כי עניים, בני הם התלמידים רוב אשר רוסיא, מדינת ארצנו,

החדרים, כל בשביל עולם לזכר לה' נדבה תת תואילו

הנק' סידורים אלפים וחמשה עשרים סך תורה'ס, והתלמוד

וחמשה אר"י, נוסח אלפים עשרים פה", כל "תפלת בשם

קווארטא הנק' חומשים, אלפים עשרת אשכנז, נוסח אלפים

תלים'ס. אלפים וכשני והפטור') רש"י תרגום (עם

על יחולו העניים, ואבותיהם ישראל, בני נערי וברכת

ומכופלת. כפולה בברכה תתברכו זאת ובגלל ראשכם,

בקשתי לעשות המה נאותים כי תשובתם, אקבל כאשר

נדבתם דבר ואודיעם ישראל, ערי לכל במכתב אודיע אז זאת,

להם, ואכתוב תורה'ס, והתלמוד החדרים תלמידי בשביל זאת

אתן נדר בלי ואני ראם, דפוס לבית לוילנא ישר יכתבו כי

וכל וחדר, חדר כל ובקבלת שלי, חשבון על המשלוח הוצאות

השילוח על הדפוס פקודת לבית קבלה תכתוב תורה תלמוד

שיקבלו.

הגדול, והלחץ הנורא, המצב אל התבוננו ישראל, גבירי

הענ הנערים עזרת היא בעזרתינו, ללמודובואו התאבים יים,

הצאן, צעירי את נא רחמו ישראל, לאלקי ולהתפלל חומש,

ואז להם, ועזרו ובתמים באמת ונשא, רם באל המאמינים

האלקים. יעזרכם

ויקר, כבוד ברגשי

אדמו"ר כ"ק בשם הנודע הרה"ק, אאמו"ר כ"ק בן

בעד רחמים המבקש זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה מליובאויטש

ותהלים, סידור חומש, דורשי ישראל, בני נערי

יי"ש.
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קנט    

בעל במקום. איננו ה"נזיר" כי לשמוע אנשיה נדהמו האכסניה אל הכבודה המשלחת בהגיע
ילקוטו את נטל חובו, את שילם ממנו, המגיע החשבון את לדעת בבוקר ביקש האורח כי סיפר האכסניה

ומדוע. הלך לאן ידע לא איש המקום. את ועזב שכמו על

בארמון הכל מוכן מוקדם תכנון עלֿפי לעשות. מה ידעו ולא חידה, בפני עמדו האפיפיור נציגי
מצפים נכבדים, אורחים ואתם שבוותיקן, האישים ובכירי הקרדינלים כל כאשר החגיגית, לקבלתֿהפנים

ריקות, בידים הארמון אל יבואו איך המעלה. רם האורח לבוא שם

לעשות. מה הוראות ויבקש הוותיקן אל מיד ירכב הפרשים אחד כי הוחלט

•
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7

 

תרפ"ב מ"ח לחדש י"ט א' ב"ה,

הנודעים המפורסמים, הגבירים כבוד

בעזפאלאוו מר צדקה, אוהבי לתהלה,

גארדאן, והאחים כהן, ביתהאחים אדוני

בוילנא ראם יהאדפוס מרום אלוקי ,

ישגא, ושלומם בעזרם,

וברכה, שלום

בתורה עשירה היתה אשר אחוזתכם ארץ מדינתינו

נודעים גאונים והעמידה חכמים, בישיבת והראשונה וחכמה,

השנים במשך המאורעות לרגלי כהיום, הנה לתהלה, בעמינו

ואפילו מספרים, כולה המדינה נתרוקנה המלחמה, שנות

לכל ביותר המוכרחים ספרים ועוד תהלים, חומשים, סדורים,

בישראל. וילד נער

אלפים ארבעה בשנת הי' זה, מעין בספרים, מחסור מקרה

שמואל ר' ושמו אחד, איש ויהי ושבעה, שמונים מאות שבע

סופרים האיש ויקח בעושר, ויברכהו ה', וירממהו יוסף, ב"ר

חומשים, ויכתוב שכרם, להם ויתן בעולם) נדע טרם (ודפוס

והוגי לומדי בין ביעקב ויחלקם וגמרא, וכתובים, נביאים,

וישאר הנגיד, שמואל רבי בישראל, שמו ונקרא חנם, תורה

לעד. ישראל לב על חקוק לתהלה שמו זכרון

והאחים האלמנה דפוס בית אדוני אליכם, פונה הנני ובזה

שבמרחבי והתלמוד-תורה'ס החדרים, כל בשם בוילנא ראם

כי עניים, בני הם התלמידים רוב אשר רוסיא, מדינת ארצנו,

החדרים, כל בשביל עולם לזכר לה' נדבה תת תואילו

הנק' סידורים אלפים וחמשה עשרים סך תורה'ס, והתלמוד

וחמשה אר"י, נוסח אלפים עשרים פה", כל "תפלת בשם

קווארטא הנק' חומשים, אלפים עשרת אשכנז, נוסח אלפים

תלים'ס. אלפים וכשני והפטור') רש"י תרגום (עם

על יחולו העניים, ואבותיהם ישראל, בני נערי וברכת

ומכופלת. כפולה בברכה תתברכו זאת ובגלל ראשכם,

בקשתי לעשות המה נאותים כי תשובתם, אקבל כאשר

נדבתם דבר ואודיעם ישראל, ערי לכל במכתב אודיע אז זאת,

להם, ואכתוב תורה'ס, והתלמוד החדרים תלמידי בשביל זאת

אתן נדר בלי ואני ראם, דפוס לבית לוילנא ישר יכתבו כי

וכל וחדר, חדר כל ובקבלת שלי, חשבון על המשלוח הוצאות

השילוח על הדפוס פקודת לבית קבלה תכתוב תורה תלמוד

שיקבלו.

הגדול, והלחץ הנורא, המצב אל התבוננו ישראל, גבירי

הענ הנערים עזרת היא בעזרתינו, ללמודובואו התאבים יים,

הצאן, צעירי את נא רחמו ישראל, לאלקי ולהתפלל חומש,

ואז להם, ועזרו ובתמים באמת ונשא, רם באל המאמינים

האלקים. יעזרכם

ויקר, כבוד ברגשי

אדמו"ר כ"ק בשם הנודע הרה"ק, אאמו"ר כ"ק בן

בעד רחמים המבקש זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה מליובאויטש

ותהלים, סידור חומש, דורשי ישראל, בני נערי

יי"ש.
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היה עצמֹו והּוא הּקדּׁשה, מקֹום יׂשראל, ּבארץ היה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻיצחק

ׁשל ּבביתם לארץ, ּבחּוץ היתה רבקה ואּלּו ּתמימה", ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָ"עֹולה

קצוֹות: ׁשני חּבּור אפֹוא מבּטאים ׁשּלהם הּנּׂשּואין ולבן. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבתּואל

ּבריאת ּתכלית הּוא זה וחּבּור וגּוף. נׁשמה וגׁשמּיּות, ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָרּוחנּיּות

להׁשראת לכלי והפיכתּה ּבארץ אלקית קדּׁשה הׁשּכנת – ְְְְְֱֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻהעֹולם

ׁשהׁשקיע היינּו רכּוׁשֹו, ּכל את ליצחק אברהם נתן לכן ה'. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאֹור

מהּותֹו. ּכל את ּכלּֿכּלֹו, את אּלּו ְִִֵֶֶַָָֻּבנּׂשּואין
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מהּותֹו. ּכל את ּכלּֿכּלֹו, את אּלּו ְִִֵֶֶַָָֻּבנּׂשּואין
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ּפׁשּוטים לאנׁשים ונאמרה ּפׁשּוטים ּבדברים עסקה זֹו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָָׂשיחה

ׁשּפתח ּוכפי אברהם, ׁשל ּבׁשליחּותֹו נאמרה אבל ולבן), ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ(ּבתּואל

ּכן, אם רמז, ּכאן יׁש אנכי". אברהם "עבד ּדבריו: את ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאליעזר

ּכחּה ויפה ׁשמים. לׁשם "ׂשיחה", חּלין, ּבעניני עּסּוק ׁשל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻלעבֹודה

ויהּוה "יׂשיח" הּקּב"ה ׁשּגם ּפֹועלים ידּה על ּכי זֹו, "ׂשיחה" ֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשל

"הּוא העֹולם, העֹולםÁLאת ׁשּבריאת ּבחסידּות, וכּמבאר וּיהי". ֶָָ»ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ

אין הּוא ׁשהעֹולם מּׁשּום הּקּב"ה, אצל חּלין" "ׂשיחת ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻנחׁשבת

ה'. לגּבי ְְֵֶֶַואפס

      ©¥̧¨¤¹¤§¥¤̧¤§¥³¨¨Æ§¨¦½©¦¥−
     §¦§®̈¦̧§¨½Ÿ¨©¬§¨¦−¨§¦¨«©«Ÿ§´

      ©¦§À²§¨«£¨¦¬£¤¦−©¨¦®©¨´©½Ÿ¤
      ©−Ÿ¤©§ª¬¦©«Ÿ¦«©³Ÿ¤¨¦̧¨Æ§¦½̈¥¥̧

     ©©«£¨¬¦¨²¨¦−´¨®©©−
     ¥¥«©³Ÿ¤£¥¤Æ©§©«£´Ÿ¦½©«Ÿ̈−

     ¦§¦´©©§¦®©§¾¦§¥«§−̈©«Ÿ¦«©«Ÿ§−
   ¦§¨´©©«£¨®§¦§£−̈¤¦«¨

     ©¦§§³§¦§¨Æ©«Ÿ§´¥¤½¨£¥«§¦−¦¨¦´
     ©¤®©−Ÿ¤¥¥«©§©§²¤¦§¨¬£Ÿ−̈

   §¤¥«¦§¨®§¤¤¬¤©§¨−̈§¤£¨¨«
      ©§¨«§³¤¦§¨Æ©´Ÿ§½̈£Ÿ¥¾©¬§£¦−

      §©§¥´§¨¨®§¦©´©§¥½¥−©¬©«§¨«

    ©¨̧¨¦§¹̈§©«£Ÿ¤À¨©¦§©̧§¨Æ©©§©¦½
      ©¥©−§¨©«£¥´¨¦®©¦©¬¨¤²¤¤¦§−̈©¥©«

        §¦§¨Æ¨´¦½§¥¬©©−Ÿ¦®§¬¥−§¤¬¤
      ©¤«¤©¥¥¬¦§¨²¨¬©©¨¤−¦§´¨®¤

      ©¦¨³¥¨Æ©©½§§¦¥¬§©¦−¨¦«©¦¨³
     ¦§¨Æ¤¥¤½¨©¥−¤¤¦§®̈©¦−Ÿ¥©¬

     ©¨¨«©´Ÿ¤¤¨¤À¤¦«¨¦³©¨¤Æ©«Ÿ¥³
      ©¨¤Æ¦§¨¥½©¬Ÿ¤¨¤−¤´£Ÿ¦®©¦©¬

      ©¨¦−©¦§¨«©§©¥¬¨¤−¤§¦§¨®¥¬¨
      ©§¨¦−£¤¬¨¨«©§¦¤´¨¦§À̈¨¸Ÿ¡¨Æ¨¨´

     ¦½©¦©¤¦§¨²©§¦¬§¦−̈©¤«¡¨¤®¨
    ©¦¨¥¬¦§−̈©«£¥¬¦«

        

‰„Oa ÁeNÏ ˜ÁˆÈ ‡ˆiÂ(סג (כד, «≈≈ƒ¿»»««»∆

‰ ‡‡ ‰ÁÈN È‡Â   ‰Á   ˜ÁˆÈ(ב כו, (ברכות ƒ¿»ƒ≈¿ƒ«ƒ¿»¿≈ƒ»∆»¿ƒ»

"ויהי ׁשּכתּוב ּכמֹו לקדּׁשה, ׁשּי ׁשאינֹו ל"ׂשדה", יצא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻיצחק

ענינּה ּגם זהּו לקדּׁשה. ּולהעלֹותֹו לתּקנֹו ּכדי ׂשדה", איׁש . . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻעׂשו

נמצא האדם ּכאׁשר הּיֹום, ּבאמצע ׁשּזמּנּה מנחה, ּתפּלת ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשל

להתּפּלל: עֹומד הּוא כן ּפי על ואף ּבעסקיו, הּלהט ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָּבעּצּומֹו

ׁשּלפני העסק (ּגם לקדּׁשה והעלאתֹו העסק ּתּקּון ּפֹועל הּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּבכ

ׁשּלאחריה). העסק וגם ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָהּתפּלה
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ּפי ונֹוטל הּבכֹור ׁשהּוא טענתֹו היה יׁשמעאל ׁשל חטאֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעּקר

ׁשאינּנּו ּבלבד, הּׁשפחה ּבן ׁשהּוא ּבאמת, הּכיר לא הּוא ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשנים;

הּתֹורה רֹומזת לכן הּגבירה. ּבן יצחק, הּוא האמּתי והּיֹורׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָיֹורׁש,

קבּורת ּבעת יצחק את ׁשהקּדים ּבכ ּדוקא ּבתׁשּובה חזרתֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעל

את ּומּכיר הּקֹודמת מּטענתֹו ּבֹו חֹוזר ׁשהּוא ּגּלה ּבכ ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאברהם:

ֱֶָהאמת.
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סימן

         

    (יא (כה, «¿»∆¡…ƒ∆ƒ¿»¿

היא והׁשּפעה, המׁשכה ׁשענינּה ּברכה, הרי ּבזה, לדּיק ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָיׁש

לֹומר, ויׁש והּצמצּום. הּדין מּדת הּוא אלקים ׁשם ואּלּו הוי', ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹמּׁשם

יצחק, ׁשל מּדתֹו האירה חסד, ׁשּמּדתֹו אברהם, ׁשל מֹותֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלאחר

ּגבּורה. ׁשל הּׁשם אלקים, מּׁשם הּברכֹות ּגם נמׁשכּו ולכן ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּגבּורה,

הּנמׁשכֹות מהּברכֹות יֹותר נעלֹות אּלּו ׁשּברכֹות ּבחסידּות, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּומבאר

מגּבלת, הׁשּפעתֹו ולכן הּקרירּות ּבטבע הּוא חסד ׁשּכן, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻמחסד.

ּבתגּברת. היא והׁשּפעתּה ּבחמימּות היא ּגבּורה ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹואּלּו
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לֹומר, ויׁש והּצמצּום. הּדין מּדת הּוא אלקים ׁשם ואּלּו הוי', ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹמּׁשם

יצחק, ׁשל מּדתֹו האירה חסד, ׁשּמּדתֹו אברהם, ׁשל מֹותֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלאחר

ּגבּורה. ׁשל הּׁשם אלקים, מּׁשם הּברכֹות ּגם נמׁשכּו ולכן ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּגבּורה,

הּנמׁשכֹות מהּברכֹות יֹותר נעלֹות אּלּו ׁשּברכֹות ּבחסידּות, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּומבאר

מגּבלת, הׁשּפעתֹו ולכן הּקרירּות ּבטבע הּוא חסד ׁשּכן, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻמחסד.

ּבתגּברת. היא והׁשּפעתּה ּבחמימּות היא ּגבּורה ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹואּלּו
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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

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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קסז לוח זמנים לשבוע פרשת חיי שרה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:337:429:369:4010:0910:1311:0211:0518:0417:5418:3318:2417:3718:28מולדובה קישינב )ק(

7:277:299:529:5210:2210:2211:2111:2219:1519:1119:3719:3418:5419:38מקסיקו מ. סיטי )ק(

5:225:138:138:098:468:419:559:5219:0619:1319:3419:4318:5519:47ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:036:078:238:248:538:559:529:5217:3217:2717:5617:5117:1017:55נפאל קטמנדו )ח(

6:446:449:129:119:449:4410:4610:4518:5318:5319:1519:1418:3519:18סינגפור סינגפור )ח(

7:127:239:129:189:449:4910:3610:3917:2717:1518:0017:4816:5917:52פולין ורשא )ק(

5:375:348:108:088:428:419:469:4518:0818:1018:3018:3217:5118:36פרו לימה )ח(

8:058:1410:1110:1510:4310:4711:3711:3918:4418:3419:1319:0418:1819:16צרפת ליאון )ק(

8:218:3010:2410:2810:5611:0011:4811:5118:4818:3819:1919:0818:2119:22צרפת פריז )ק(

5:335:338:058:058:358:359:379:3617:4817:4718:0918:0817:2918:12קולומביה בוגוטה )ח(

7:397:479:469:5010:1810:2211:1311:1518:2318:1518:5218:4317:5818:55קנדה טורונטו )ק(

7:197:279:259:289:5710:0010:5010:5317:5717:4818:2618:1717:3118:30קנדה מונטריאול )ק(

6:587:039:089:119:419:4410:3710:3918:0117:5518:2618:2017:3818:24קפריסין לרנקה )ק(

8:138:2510:1010:1610:4110:4711:3211:3618:1318:0018:4918:3617:4418:52רוסיה מוסקבה )ק(

7:497:589:539:5710:2510:2911:1811:2118:2018:1018:5018:4117:5418:45רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

7:528:019:5810:0210:2910:3311:2211:2518:2718:1718:5718:4718:0118:59שוייץ ציריך )ק(

6:086:098:308:319:039:0310:0310:0317:5617:5418:1818:1617:3618:20תאילנד 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

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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