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*d"kyz'd ,ybie t"y .c"qa

˘‚ÈÂ'גו יהודה נאמר1אליו ויגש דפרשת ובההפטורה עליו2, וכתוב אחד עץ לך קח
לעץ לך אחד אל אחד אותם וקרב גו' ליוסף עליו וכתוב אחד עץ ולקח גו' ליהודה
שהתוכן בזה היא להפרשה דההפטורה השייכות ולכאורה בידך. לאחדים והיו אחד
מודגש (בפרשה) ליוסף יהודה בהגשת בפרטיות, אבל ויוסף. יהודה חיבור הוא דשניהם
ובההפטורה יהודה, כולל אחיו, כל על מלך הי' שיוסף ועד מיהודה, יותר נעלה הי' שיוסף

בתו"א3נאמר [וכמבואר עליהם. מלך דוד הוא4ועבדי ויהודה ז"א [יסוד] הוא דיוסף ,

למעלה הוא ז"א השתלשלות, בסדר כי מיהודה, למעלה הוא יוסף עכשיו ולכן מלכות,
אדוני, בי ויאמר יהודה אליו ויגש וזהו למלכות. משפיע הוא ז"א מזו, [ויתירה מהמלכות
לבוא, ולעתיד (אדוני)]. הצדיק מיוסף השפע יומשך (בי) שביהודה הוא אדוני בי דפירוש
מלך דוד עבדי יהי' אז לכן ז"א, משורש למעלה שהוא המלכות, שורש יתגלה שאז
ויגש, דפרשת בההפטורה הוא עליהם מלך דוד ועבדי הפסוק שגם מזה אבל עליהם].
שמודגש שזה אלא יוסף. לגבי דיהודה המעלה גם ישנה יהודה אליו שבויגש משמע,
דיהודה המעלה ובההפטורה יהודה, לגבי דיוסף המעלה הוא יהודה אליו בויגש בגילוי

sqei iabl.

הצ"צÈÂ˘ב) בדרושי המבואר עם זה ויג5לקשר תיבות שסופי דזה ,yאליeיהודdהוא
dey6.שוים שניהם (יוסף) וז"א (יהודה) שהמלכות הוא יהודה אליו ויגש ענין כי ,

בלקו"ת מ"ש ע"ד הוא שוה דענין הכתוב7ומבאר, דענין8בפירוש ה', בעיני הישר לעשות
(ששניהם תתאה ויחודא עילאה יחודא תחתון, ודעת עליון דדעת והיחוד החיבור הוא ישר

באחד אחד למהוי בשוה), שני9הם (כמו) הם עצמם, מצד שהם כמו ויהודה דיוסף .

הוא למטה, מלמעלה שהוא (ז"א), דביוסף אין,10הפכים. ולמטה יש שלמעלה עליון דעת
הוא למעלה, מלמטה שהוא (מלכות), אין,10וביהודה ולמעלה יש שלמטה תחתון דעת

שארז"ל [וזהו תחתון. ודעת עליון דדעת החיבור הוא יהודה אליו ויגש ויגש11וענין עה"פ
ודעת עליון דדעת החיבור הוא השלום דענין שלום, לשון אלא ויגש אין יהודה אליו

מ"ש12תחתון וע"ד אחד,13]. ראש להם ושמו יחדיו ישראל ובני יהודה בני ונקבצו
ישראל14דעכשיו דבני והעבודה תחתון, דעת למעלה, מלמטה היא יהודה דבני העבודה ,

ב לאור יצא (*`"ypz ± zah 'd qxhpew'פ ש"ק "לקראת ,

לעיני גלוי באופן נצח" "דידן בו (היום טבת ה' הבהיר יום ויגש,

רבותינו וכתבי לספרי בנוגע הפדרלי) המשפט (בבית העמים כל

. ליובאוויטש). שבספריית ybieנשיאינו 't w"yr,`"ypz'd zpy."

(ויגש).)1 פרשתנו ריש

טזֿיז.)2 לז, יחזקאל

כד.)3 שם,

(ספר)4 ה'תשל"ו זה ד"ה גם וראה אֿב. מד, פרשתנו

וש"נ. ואילך). קיז ע' ח"ד מלוקט המאמרים

ב.)5 שמט, פרשתנו אוה"ת

עה"פ.)6 הטורים בעל

ואילך.)7 ד כג, ראה פ'

יט.)8 יג, ראה

סע"א.)9 קלה, ח"ב – הזהר לשון

בפנים).)10 לקמן (נעתק 14 שבהערה במדבר לקו"ת ראה

פרשתנו.)11 ריש יל"ש

א.)12 שמט, שם אוה"ת

ב.)13 ב, הושע

הובא)14 – ד) ז, שם (וראה ואילך ג ו, במדבר לקו"ת

ב). (שמט, שם באוה"ת
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יחד, יתחברו ולע"ל עליון, דעת למטה, מלמעלה היא ליוסף] ששייכים השבטים [עשרת
באחד. אחד למהוי

‰ÊÓÂליוסף יהודה דהגשת הענין שבגילוי, ענינים. שני ליוסף, יהודה שבהגשת מובן,
נגש ולכן המקבל, הוא (מלכות) ויהודה המשפיע הוא ז"א) (יסוד שיוסף לפי הוא
יהודה בהגשת ענין ועוד הצדיק. מיוסף השפע בו שיומשך אדוני, בי וביקש ליוסף יהודה

והיחודfnexnyליוסף, החיבור שהוא יהודה, אליו דויגש תיבות דעתבהסופי (ז"א, דיוסף
יש ועפ"ז הז"א. כמו תהי' שהמלכות לע"ל, שיהי' תחתון) דעת (מלכות, ויהודה עליון)
למעלה תהי' שהמלכות לע"ל, שיהי' דמלכות העלי' גם מרומז יהודה אליו שבויגש לומר,

בעלה עטרת חיל אשת שוים.15מז"א, דשניהם מהענין גם שלמעלה ,

˘ÈÂבזהר דאיתא מה דזהו לתפלה16לומר, גאולה סמיכת ענין הוא ליוסף יהודה שהגשת
יהודה מלכות, בחינת היא ותפלה יוסף, יסוד, בחינת היא רז"ל17[דגאולה דמלשון .[18

נסמכת וגאולה במקומה היא שתפלה לגאולה), תפלה סמיכת (ולא לתפלה גאולה סמיכת
מובן לתפלה, הוא19(נגשת) שהעיקר ליוסף20, יהודה שהגשת בזהר שאומר ומזה התפלה.

המעלה (בהעלם) ישנה ליוסף יהודה בהגשת שגם משמע, לתפלה, גאולה סמיכת הו"ע
יוסף. לגבי דיהודה

זהÔ·ÂÈÂג) בד"ה נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר מ"ש בהקדים תחלה21זה הקדים שיהודה דזה ,
קדימת כענין הוא גו') עבדך נא ידבר להתחיל צריך הי' (דלכאורה אדוני בי

כדאיתא22פסוק לתפלה, גאולה בין הפסק זה [שאין התפלה קודם תפתח שפתי אד'
בתרגום23בגמרא והנה דמיא]. אריכתא כתפלה תפתח, שפתי אד' למימר רבנן דתקינו כיון ,

דרושים בכמה ומבואר באורייתא. פתח שפותי פירש, תפתח שפתי אד' המבארים24עה"פ
הנ"ל בדרוש (וגם ותפלה דתורה היא,25הענין התפלה שבהתחלת זה שבפסוק דהבקשה ,(

שבתורה, דכמו באורייתא). תפתח שפתי (אד' תורה כמו תהי' תהלתך) יגיד (ופי שהתפלה
דב ה', דבר היא לומד שהאדם בפיךixהתורה שמתי אחר26אשר כעונה הוא והאדם ,

יגיד27הקורא דופי באופן תהי' התפלה גם כמו"כ ,jzldzידה שעל תהי' האדם שתפלת ,

תהלת המשכה) מלשון (יגיד הקב"ה.jתומשך של תפלתו ,

ד.)15 יב, משלי

ב).)16 (רה, פרשתנו ריש ח"א

ע')17 תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט ליוסף יהודה הגשת ענין ד"ה

ואילך), קיט ע' תרס"ו (המשך תרס"ו ויגש ד"ה ואילך). יג

ס"ע ח"ב תער"ב (המשך תרע"ה ואילך), תפז ע' (שם תרס"ח

.4 שבהערה זה ד"ה וראה ועוד. ואילך). תשצד

ב.)18 ט, שם ב. ד, ברכות

19(.17 בהערה בהנסמן ראה

הוא)20 לתפלה גאולה לסמוך שצריך דזה מזה גם וכמובן

(הובא ה"א פ"א ברכות ירושלמי ראה – תתקבל שהתפלה בכדי

הל' או"ח אדה"ז שו"ע הסומך). זה ד"ה שם לברכות בפרש"י

ס"ב. סקי"א תפלה

ואילך.)21 סז ע' תרנ"ח סה"מ – תרנ"ח

יז.)22 נא, תהלים

שם.)23 ברכות

וראה)24 תמג. ע' שם תלא. ע' תרכ"ז רפה. ע' תרכ"ו סה"מ

קצז). (ע' שם לתהלים אור) (יהל אוה"ת גם

עו.)25 ע' שם סח. ע' שם תרנ"ח סה"מ

כא.)26 נט, ישעי'

השלישי)27 בחודש ד"ה ואילך. סע"ג סו, יתרו תו"א ראה

ובהנסמן רנטֿס), ע' שם מלוקט המאמרים (ספר ס"ב ה'תשכ"ט

.11 הערה שם

d''kyz'd ybie t"y - 'eb dcedi eil` ybie

הנ"לÂ‰�‰ד) בדרושים מעלה28מבואר דלמעלה הענינים שני דוגמת הם ותפלה שתורה ,

למטה, מלמעלה המשכה שהיא דתורה תכלית. אין עד מטה ולמטה קץ אין עד
דוגמת היא למעלה מלמטה העלאה שהיא ותפלה תכלית, אין עד דלמטה הענין דוגמת היא

הידוע וע"פ קץ. אין עד דלמעלה (השרש29הענין תכלית אין עד למטה הוא שאוא"ס דזה
תכלית, אין עד מטה למטה ומתגלה מתפשט שהוא והגילוי, ההתפשטות ענין הוא דתורה)
מעלה למעלה בעצמותו ונכלל שמתעלה כמו הוא קץ אין עד למעלה הוא שאוא"ס וזה
תהלתך יגיד ופי תפתח שפתי אד' והבקשה מתורה. למעלה היא שתפלה מובן, קץ, אין עד

תהי' למעלה מלמטה שהיא שבהתפלה למטה.mbהיא, מלמעלה דתורה, המעלה

ÔÈ�Ú‰Âהיא דתפלה זהmc`dyהוא, התפלה, שע"י ההמשכה וגם ומתפלל, מבקש
ידיך למעשה המטה, דעבודת המעלה מצד היא בקשתו, את ממלא שהקב"ה

ביראה30תכסוף באימה רבו לפני כעבד בתפלה לעמוד שצריך זה על דמהטעמים לומר, ויש .
את31ובפחד למלאות הרצון את למעלה מעוררת (תפלה) המטה שעבודת זה כי הוא, ,

היש דביטול המעלה ישנה המטה שבעבודת לפי (בעיקר) הוא שהתפלה32בקשתו כל ולכן, ,
בקשתו את למלאות למעלה יותר מעוררת היא יותר, גדול בביטול היא33היא שתפלה וזהו .

(באופן בביטול היא דתפלה הבקשה כי למעלה, מלמטה דעניןcarcהעלאה המבקש),
גם [שישנו השם דבר היא ותורה למעלה. מלמטה העלאה ממציאותו, שיוצא הוא הביטול
שהתורה היא דהאדם התורה עסק ע"י שנעשית והפעולה דהאדם], התורה עסק לפני
המלובש ואוא"ס התורה המשכת שגם מזו, ויתירה להאדם. נמשכים בה המלובש ואוא"ס

שהתורהmc`daבה אדרבה) אלא שכלו, את מבטל שהאדם ע"י (לא הוא בתורה, העוסק
למטה. מלמעלה המשכה במציאותו, שהוא כמו האדם של בשכלו ומתלבשת נמשכת

˘ÈÂלזה היא תכלית אין עד דלמטה להענין שלה השייכות שבתורה, דכמו לומר,
q"`e`yנמשכת הקב"ה של ורצונו חכמתו שהיא שהתורה תכלית, אין עד למטה הוא

(לא היא קץ אין עד דלמעלה להענין דתפלה שהשייכות בתפלה, הוא כמו"כ מטה, למטה
העלאה היא שהתפלה מפני לזהmc`dcרק גם) אלא ,q"`e`y.קץ אין עד למעלה הוא

התורה חכמת כשע"פ [גם המתפלל בקשת למלאות חדש רצון מתעורר התפלה שע"י דזה
לזה] ראוי למעלה34אינו מתעלה שהוא שלמעלה, בהאור עלי' נעשה התפלה שע"י לפי הוא

מהתורה גם ולמעלה הרצון34מהשתלשלות, נמשך ומשם קץ, אין עד מעלה למעלה עד ,

שע"י ההמשכה לגבי דתורה בההמשכה יתרון יש שאעפ"כ אלא בקשתו. את למלאות חדש

(ספר)28 ה'תשי"ד עומד העולם ג"ד על ד"ה ראה

.15 בהערה שם ובהנסמן ס"ג, שפדֿה) ע' שם מלוקט המאמרים

ובכ"מ.)29 קפח. ע' תרס"ו המשך

טו.)30 יד, איוב – הכתוב לשון

או"ח)31 (ודאדה"ז) טושו"ע ה"ה. פ"ד תפלה הל' רמב"ם

צה. סו"ס תפלה הל'

שע"י)32 מ"ן דהעלאת תלב, ע' תרכ"ז סה"מ בארוכה ראה

– המדברת דצפור כהמשל שבזה, החידוש מפני הוא התפלה

הוא זה yidוענין lehiaa.(ב כ, – במדבר ס"פ (לקו"ת

עה))33 (ע' שם תרנ"ח תמג) (ע' שם תרכ"ז סה"מ ראה

בביטול בטלים שהם לפי היא האבות דתפלת שהמעלה

ותרנ"ח תרכ"ז בסה"מ (הובא סע"ב לד, ברכות וראה דמרכבה.

שהוא לפי הוא רחב"ד של תפלתו שהועילה זה על דהטעם שם)

המלך". לפני "כעבד

ה'תשכ"ב)34 גו' טוב מה הנה לדוד המעלות שיר ד"ה ראה

.29 הערה שם ובהנסמן רנד), ע' שם מלוקט (סה"מ ס"ה
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הנ"לÂ‰�‰ד) בדרושים מעלה28מבואר דלמעלה הענינים שני דוגמת הם ותפלה שתורה ,

למטה, מלמעלה המשכה שהיא דתורה תכלית. אין עד מטה ולמטה קץ אין עד
דוגמת היא למעלה מלמטה העלאה שהיא ותפלה תכלית, אין עד דלמטה הענין דוגמת היא

הידוע וע"פ קץ. אין עד דלמעלה (השרש29הענין תכלית אין עד למטה הוא שאוא"ס דזה
תכלית, אין עד מטה למטה ומתגלה מתפשט שהוא והגילוי, ההתפשטות ענין הוא דתורה)
מעלה למעלה בעצמותו ונכלל שמתעלה כמו הוא קץ אין עד למעלה הוא שאוא"ס וזה
תהלתך יגיד ופי תפתח שפתי אד' והבקשה מתורה. למעלה היא שתפלה מובן, קץ, אין עד

תהי' למעלה מלמטה שהיא שבהתפלה למטה.mbהיא, מלמעלה דתורה, המעלה

ÔÈ�Ú‰Âהיא דתפלה זהmc`dyהוא, התפלה, שע"י ההמשכה וגם ומתפלל, מבקש
ידיך למעשה המטה, דעבודת המעלה מצד היא בקשתו, את ממלא שהקב"ה

ביראה30תכסוף באימה רבו לפני כעבד בתפלה לעמוד שצריך זה על דמהטעמים לומר, ויש .
את31ובפחד למלאות הרצון את למעלה מעוררת (תפלה) המטה שעבודת זה כי הוא, ,

היש דביטול המעלה ישנה המטה שבעבודת לפי (בעיקר) הוא שהתפלה32בקשתו כל ולכן, ,
בקשתו את למלאות למעלה יותר מעוררת היא יותר, גדול בביטול היא33היא שתפלה וזהו .

(באופן בביטול היא דתפלה הבקשה כי למעלה, מלמטה דעניןcarcהעלאה המבקש),
גם [שישנו השם דבר היא ותורה למעלה. מלמטה העלאה ממציאותו, שיוצא הוא הביטול
שהתורה היא דהאדם התורה עסק ע"י שנעשית והפעולה דהאדם], התורה עסק לפני
המלובש ואוא"ס התורה המשכת שגם מזו, ויתירה להאדם. נמשכים בה המלובש ואוא"ס

שהתורהmc`daבה אדרבה) אלא שכלו, את מבטל שהאדם ע"י (לא הוא בתורה, העוסק
למטה. מלמעלה המשכה במציאותו, שהוא כמו האדם של בשכלו ומתלבשת נמשכת

˘ÈÂלזה היא תכלית אין עד דלמטה להענין שלה השייכות שבתורה, דכמו לומר,
q"`e`yנמשכת הקב"ה של ורצונו חכמתו שהיא שהתורה תכלית, אין עד למטה הוא

(לא היא קץ אין עד דלמעלה להענין דתפלה שהשייכות בתפלה, הוא כמו"כ מטה, למטה
העלאה היא שהתפלה מפני לזהmc`dcרק גם) אלא ,q"`e`y.קץ אין עד למעלה הוא

התורה חכמת כשע"פ [גם המתפלל בקשת למלאות חדש רצון מתעורר התפלה שע"י דזה
לזה] ראוי למעלה34אינו מתעלה שהוא שלמעלה, בהאור עלי' נעשה התפלה שע"י לפי הוא

מהתורה גם ולמעלה הרצון34מהשתלשלות, נמשך ומשם קץ, אין עד מעלה למעלה עד ,

שע"י ההמשכה לגבי דתורה בההמשכה יתרון יש שאעפ"כ אלא בקשתו. את למלאות חדש

(ספר)28 ה'תשי"ד עומד העולם ג"ד על ד"ה ראה

.15 בהערה שם ובהנסמן ס"ג, שפדֿה) ע' שם מלוקט המאמרים

ובכ"מ.)29 קפח. ע' תרס"ו המשך

טו.)30 יד, איוב – הכתוב לשון

או"ח)31 (ודאדה"ז) טושו"ע ה"ה. פ"ד תפלה הל' רמב"ם

צה. סו"ס תפלה הל'

שע"י)32 מ"ן דהעלאת תלב, ע' תרכ"ז סה"מ בארוכה ראה

– המדברת דצפור כהמשל שבזה, החידוש מפני הוא התפלה

הוא זה yidוענין lehiaa.(ב כ, – במדבר ס"פ (לקו"ת

עה))33 (ע' שם תרנ"ח תמג) (ע' שם תרכ"ז סה"מ ראה

בביטול בטלים שהם לפי היא האבות דתפלת שהמעלה

ותרנ"ח תרכ"ז בסה"מ (הובא סע"ב לד, ברכות וראה דמרכבה.

שהוא לפי הוא רחב"ד של תפלתו שהועילה זה על דהטעם שם)

המלך". לפני "כעבד

ה'תשכ"ב)34 גו' טוב מה הנה לדוד המעלות שיר ד"ה ראה

.29 הערה שם ובהנסמן רנד), ע' שם מלוקט (סה"מ ס"ה
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ההמשכה גם לכן המטה, עבודת היא שתפלה כיון התפלה, שע"י דההמשכה תפלה.
אלא המתפלל), בקשת (מילוי העולם לעניני בנוגע היא התפלה שע"י yxeyyמלמעלה

מצד מלמעלה המשכה שהיא דתורה, וההמשכה קץ. אין עד מעלה מלמעלה היא ההמשכה
המשכת היא היא`zewlעצמה, אנושי בשכל ונתלבשה למטה ירדה שהתורה לאחרי שגם .

הנבראים. משכל שלמעלה הקב"ה של חכמתו

בהמאמרÂ‡È·Â¯ה) הצ"צ מ"ש ע"פ יובן יותר, בפרטיות הענין35הענין להבין ד"ה
תכלית36שארז"ל אין עד ולמטה קץ אין עד למעלה הוא ב"ה א"ס שאור

האחרון ובזמן בשבי', שנים כמה משך הי' הנ"ל) מאמר נמצא (שבו הזה נפדה37[שהביכל
בפירוש הנ"ל] בדרושים שאינם ענינים כמה ישנם זה שבדרוש ולהעיר, לכאן. והגיע מהשבי'

צריך38הכתוב מזקין כשהאדם דלכאורה ממנה, יסור לא יזקין כי גם דרכו פי על לנער חנוך
ומהי יותר, נעלית למדריגה אותו39להתעלות שחינכו מהדרך יסור לא כשיזקין שגם המעלה

משיג שהאדם השכל בין ועצום גדול חילוק יש אנושי דבשכל בהמאמר, ומבאר נער, כשהי'
אלקות, שהיא בהתורה אבל בזקנותו. ומכש"כ בגדלותו משיג שהוא להשכל בנערותו
אבל התורה, מלובשת שבה האדם של השכל בהשגת רק הוא לזקנותו נערותו שבין החילוק
שכל בין חילוק אין הנבראים, משכל שלמעלה הקב"ה של חכמתו שהיא עצמה, בהתורה
ומוסיף נער. בהיותו שלמדוהו הדרך מן יסור לא כשיזקין גם ולכן הזקן, לשכל הנער

דכתיב עלייתו40בהמאמר, הוא זקנתי וגם שביצירה מט"ט הוא נער זקנתי, גם הייתי נער
שביצירה. התורה מחכמת יותר הרבה נעלית היא שבאצילות התורה דחכמת באצילות,

ויתעל כשיזקין גם כיואעפ"כ, ביצירה, נער בהיותו שלמדוהו מהדרך יסור לא באצילות ה
שעשועים גו' אצלו (ואהי' דהעצמות העצמי תענוג היא התורה דוקא),41עצם אצלו ,

עיקר (שהוא שבתורה זה לענין ובנוגע דאצילות. חכמה הקב"ה, של מחכמתו גם שלמעלה
דאצילות. לההשגה אנושי) דשכל ההשגה (וגם דיצירה ההשגה בין חילוק אין התורה)

Ê"ÙÚÂדההמשכה תפלה. שע"י ההמשכה לגבי דתורה בההמשכה היתרון יותר עוד יובן
ההמשכה שע"י אלא) למטה, נמשך עצמו שהאלקות (לא היא תפלה שע"י למטה
ירידתה לאחרי שגם אלקות, המשכת היא דתורה, וההמשכה העולם. בעניני שינוי נעשה
ומתלבשת למטה שנמשכת שבתורה שהאלקות מזו, ויתירה הקב"ה. של חכמתו היא למטה
וההשגה אנושי דשכל ההשגה שלכן, עלמין, בגדר אינה הלומד, האדם של בשכלו

לגבה. ממש בשוה הם דאצילות

להמטה,ÈÂ˘ו) בנוגע הוא דתפלה ההמשכה לגבי דתורה בההמשכה שהיתרון דכמו לומר,
לגבי תפלה שע"י שבההמשכה בהיתרון הוא עד"ז אלקות, גילוי בו שנמשך

קכח.)35 ע' שם ראה – ואילך. קי ע' ענינים באוה"ת נדפס

ב).)36 מ, – יט תיקון שם (וראה נז תיקון סוף תקו"ז ראה

סע"ג. לד, יתרו ז"ח

זה.)37 מאמר אמירת שנת – תשכ"ה בשנת

ו.)38 כב, משלי

ב).)39 (עה, קטן חינוך תניא ראה

ב)40 טז, (יבמות וארז"ל כה. לז, תהלים – הכתוב לשון

אמרו. (מט"ט) העולם שר שם) ובתוס'

ל.)41 ח, משלי
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לזה דנוסף דתורה, מהשתלשלות,yxyyההמשכה מלמעלה הוא תפלה שע"י ההמשכה
בנוגע גם הוא תפלה שע"י בההמשכה בהנבראיםdhndlהיתרון שינוי נעשה התפלה שע"י ,

השנים ולברך החולים לרפאות שינוי42שלמטה, נעשה תפלה [שע"י זה דענין ולהוסיף, .
דהצ"צ הנ"ל בדרוש דמבואר הוא, והענין תפלה. בכל הוא בגמרא43למטה] שאיתא דזה ,44

כתיב (דוקא) ציבור לא45שבתפלת כביר אֿל לעולם46הן ומקובלת רצוי' שהיא ,47ימאס,

שגם והיינו, בגילוי. גם הוא ציבור, דתפלת הבקשה ממלא שהקב"ה דזה היא, בזה הכוונה
ג' להתפלל תיקנו כנה"ג שאנשי מזה [וכדמוכח בקשתו את ממלא הקב"ה יחיד, בתפלת
אפשר יחיד, שבתפלת אלא לבטלה]. ברכה ח"ו שתהי' תיקנו שלא ובודאי יום, בכל פעמים
היא שההשפעה היא ציבור דתפלת והמעלה בהעלם, תהי' הבקשה) (מילוי שההשפעה

דרושים שבכמה ולהעיר, למעלה48בגילוי. תישאר שההשפעה אפשר יחיד שבתפלת מבואר
נמשכת יחיד) בתפלת (גם שההשפעה מבואר דהצ"צ הנ"ל ובדרוש למטה, תומשך ולא
שתושפע היא דתפלה דהבקשה דכיון לומר, ויש בהעלם. שתהי' שאפשר אלא למטה,
ההשפעה לו כשממשיכים גם לכן, השנים), ולברך החולים (לרפאות למטה ההשפעה
שבכל מוכח, ומזה לבטלה, ברכה היא תפלתו למטה, נמשכת אינה ההשפעה אבל שביקש

בהעלם. שתהי' שאפשר אלא למטה ההשפעה נמשכת יחיד בתפלת גם תפלה,

ÍÈ˘ÓÓÂהמסכים ריבוי מפני הוא בהעלם היא השפע המשכת שלפעמים דזה בהמאמר,
ההמשכה אופן מצד לא הוא בהעלם הוא שהשפע דזה והיינו, המבדילים.

מגילוי שלמעלה דהעלם בדרגא היא המסכים49(שההמשכה מצד הוא שההעלם אלא, ,(

שמצד אלא בהכלי, בשלימות היא שהמתנה סגור, בכלי מתנה נתינת ובדוגמת המעלימים.
ע"י שנמשכו שההשפעות בהמאמר, ומוסיף בגלוי. אותה לקחת אפשר אי דהכלי המסך
דכשיתעוררו בגילוי. גם יהיו סוף שסוף אלא בהעלם בשלימות שישנם רק לא התפלות, כל
התפלות דכל ההמשכות כל אז יתגלו המסכים, כל ויבטלו שלימה בתשובה ישראל כל

הדורות. כל שבמשך

נעשהÍÈ¯ˆÂז) ידו שעל מהשתלשלות שלמעלה אור נמשך תפלה שע"י דהטעם להבין,
מצד הוא השנים) ולברך החולים (לרפאות בהנבראים o"nשינוי z`lrdd

ובביטול,42שבתפלה בכוונה היא כשהתפלה לכאורה הוא שבתפלה מ"ן העלאת דענין ,

מ שע"יובהמאמר לומרlkבואר ויש בהעלם). שהוא (אלא בהנבראים שינוי נעשה תפלה
בתפלתו), מכוון כשאינו (גם מתפלל שישראל דבעת בזה, כעומדezeiniptaהביאור הוא

שמעוררת מ"ן העלאת היא דישראל תפלה כל ולכן, בהעלם. שזהו אלא המלך, לפני

א).)42 (קנה, בפע"ח מ"ש להבין ד"ה קו"א תניא

קכב.)43 ע' שם ענינים אוה"ת

רע"א.)44 ח, ברכות

ה.)45 לו, איוב

לא)46 אל הן כ: ח, ובאיוב ולא. ובפסוק: שם. בגמרא כ"ה

שם. לברכות מהרש"א חדא"ג ועיין ימאס.

רסנ"ב.)47 השחר ברכות הל' או"ח בשו"ע אדה"ז לשון

תמג.)48 ע' שם תלה. ע' שם תרכ"ז רפה. ע' שם תרכ"ו

עה. ע' שם תרנ"ח

ברכה)49 דשמו"ע הברכות היו – זה באופן הי' דבאם

מצד הוא שההעלם שמבאר שלאחרי שם, אוה"ת וראה לבטלה.

" אומר ח"ו".oklהמסכים, שוא תפילת נק' אין
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לזה דנוסף דתורה, מהשתלשלות,yxyyההמשכה מלמעלה הוא תפלה שע"י ההמשכה
בנוגע גם הוא תפלה שע"י בההמשכה בהנבראיםdhndlהיתרון שינוי נעשה התפלה שע"י ,

השנים ולברך החולים לרפאות שינוי42שלמטה, נעשה תפלה [שע"י זה דענין ולהוסיף, .
דהצ"צ הנ"ל בדרוש דמבואר הוא, והענין תפלה. בכל הוא בגמרא43למטה] שאיתא דזה ,44

כתיב (דוקא) ציבור לא45שבתפלת כביר אֿל לעולם46הן ומקובלת רצוי' שהיא ,47ימאס,

שגם והיינו, בגילוי. גם הוא ציבור, דתפלת הבקשה ממלא שהקב"ה דזה היא, בזה הכוונה
ג' להתפלל תיקנו כנה"ג שאנשי מזה [וכדמוכח בקשתו את ממלא הקב"ה יחיד, בתפלת
אפשר יחיד, שבתפלת אלא לבטלה]. ברכה ח"ו שתהי' תיקנו שלא ובודאי יום, בכל פעמים
היא שההשפעה היא ציבור דתפלת והמעלה בהעלם, תהי' הבקשה) (מילוי שההשפעה

דרושים שבכמה ולהעיר, למעלה48בגילוי. תישאר שההשפעה אפשר יחיד שבתפלת מבואר
נמשכת יחיד) בתפלת (גם שההשפעה מבואר דהצ"צ הנ"ל ובדרוש למטה, תומשך ולא
שתושפע היא דתפלה דהבקשה דכיון לומר, ויש בהעלם. שתהי' שאפשר אלא למטה,
ההשפעה לו כשממשיכים גם לכן, השנים), ולברך החולים (לרפאות למטה ההשפעה
שבכל מוכח, ומזה לבטלה, ברכה היא תפלתו למטה, נמשכת אינה ההשפעה אבל שביקש

בהעלם. שתהי' שאפשר אלא למטה ההשפעה נמשכת יחיד בתפלת גם תפלה,

ÍÈ˘ÓÓÂהמסכים ריבוי מפני הוא בהעלם היא השפע המשכת שלפעמים דזה בהמאמר,
ההמשכה אופן מצד לא הוא בהעלם הוא שהשפע דזה והיינו, המבדילים.

מגילוי שלמעלה דהעלם בדרגא היא המסכים49(שההמשכה מצד הוא שההעלם אלא, ,(

שמצד אלא בהכלי, בשלימות היא שהמתנה סגור, בכלי מתנה נתינת ובדוגמת המעלימים.
ע"י שנמשכו שההשפעות בהמאמר, ומוסיף בגלוי. אותה לקחת אפשר אי דהכלי המסך
דכשיתעוררו בגילוי. גם יהיו סוף שסוף אלא בהעלם בשלימות שישנם רק לא התפלות, כל
התפלות דכל ההמשכות כל אז יתגלו המסכים, כל ויבטלו שלימה בתשובה ישראל כל

הדורות. כל שבמשך

נעשהÍÈ¯ˆÂז) ידו שעל מהשתלשלות שלמעלה אור נמשך תפלה שע"י דהטעם להבין,
מצד הוא השנים) ולברך החולים (לרפאות בהנבראים o"nשינוי z`lrdd

ובביטול,42שבתפלה בכוונה היא כשהתפלה לכאורה הוא שבתפלה מ"ן העלאת דענין ,

מ שע"יובהמאמר לומרlkבואר ויש בהעלם). שהוא (אלא בהנבראים שינוי נעשה תפלה
בתפלתו), מכוון כשאינו (גם מתפלל שישראל דבעת בזה, כעומדezeiniptaהביאור הוא

שמעוררת מ"ן העלאת היא דישראל תפלה כל ולכן, בהעלם. שזהו אלא המלך, לפני

א).)42 (קנה, בפע"ח מ"ש להבין ד"ה קו"א תניא

קכב.)43 ע' שם ענינים אוה"ת

רע"א.)44 ח, ברכות

ה.)45 לו, איוב

לא)46 אל הן כ: ח, ובאיוב ולא. ובפסוק: שם. בגמרא כ"ה

שם. לברכות מהרש"א חדא"ג ועיין ימאס.

רסנ"ב.)47 השחר ברכות הל' או"ח בשו"ע אדה"ז לשון

תמג.)48 ע' שם תלה. ע' שם תרכ"ז רפה. ע' שם תרכ"ו

עה. ע' שם תרנ"ח

ברכה)49 דשמו"ע הברכות היו – זה באופן הי' דבאם

מצד הוא שההעלם שמבאר שלאחרי שם, אוה"ת וראה לבטלה.
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והשינוי שההמשכה אלא הנבראים. את לשנות מהשתלשלות שלמעלה האור וממשכת
שבתפלה והביטול שהכוונה וכל בהעלם. הוא זה מ"ן העלאת שע"י הבקשה) (מילוי למטה

יותר. בגילוי הוא הבקשה מילוי יותר, בגילוי הם

בגמרא43בהמאמרÍÈ˘ÓÓÂח) דאיתא מה יובן שעפ"ז הנביא50, מאליהו רבי שכששמע
משיב אמר התיבה, לפני רבי אותם העמיד האבות, דוגמת הם ובניו חייא שר'
וצריך עלמא. רגש המתים מחי' למימר מטי כי מיטרא, ואתא הגשם מוריד זיקא, ונשיב הרוח
אתא זיקא, (נשיב תפלתם שע"י ההמשכה ואעפ"כ יום, בכל מתפללים היו ובניו דר"ח להבין,
לומר, אפשר הי' ולכאורה התיבה. לפני רבי אותם כשהעמיד דוקא היתה עלמא) רגש מיטרא,
היא ציבור ותפלת הציבור, כח בתפלתם הי' ציבור, שלוחי והיו התיבה לפני שהתפללו דע"י

בגילוי היא ההמשכה מסכים כשישנם דגם לעולם, ומקובלת אינו51רצוי' זה ביאור אבל .

לפעול בכחה אין ביותר, גדול אדם הוא ציבור כשהשליח גם ציבור, תפלת גם כי מספיק,
ieliba.המעלימים מסכים כשישנם המתים, דתחיית השינוי ובפרט בהבריאה, גדול שינוי

ישראל, דכלל ציבור שלוחי ונעשו התיבה לפני רבי אותם שהעמיד דע"י בהמאמר, ומבאר
התעוררו כולם תפלתם בשעת שהיו שהציבור לזה דנוסף המסכים. את תפלתם) (ע"י שברו
תפלתם, ע"י ובניו ר"ח שברו נתעוררו, ולא שם היו שלא אלו מצד המסכים גם הנה מאד,

נתעוררו. שלא אלו של גם ישראל, דכל ציבור שלוחי בתור היתה שתפלתם מכיון

˘ÈÂשע"י בזה, הביאור ציבורiaxyלומר לשלוחי אותם ועשה התיבה לפני אותם העמיד
הענין) מכל כלל ידעו שלא אלו על (גם ישראל כל על זה פעל ישראל, שיהיו52דכל

עצמם ובניו ר"ח אחרי ומכש"כ ובניו, ר"ח תפלת בשעת שהיו הציבור אחרי נגררים
ובניו, ר"ח של ותפלתם התפלה, בשעת שהיו דהציבור ההתעוררות ולכן, ציבור), (השלוחי

המסכים. בטלו ועי"ז ישראל, כל על בפנימיות פעלו

תפלהÂ‰�‰ט) שע"י מהשתלשלות שלמעלה האור דהמשכת ד) (סעיף לעיל שנתבאר זה
הוא למטה), נמשך עצמו שהאור (ולא העולם בעניני שינוי נעשה ידו שעל היא
יש התורה, ענין גם בה שיש באופן היא כשהתפלה אבל עצמה. מצד שהיא כמו בתפלה
למעלה הוא ההמשכה ששרש המעלות. שתי ישנם זו, תפלה שע"י שבההמשכה לומר,
(שהחולה בהעולם שנעשה דבהשינוי היינו, למטה. נמשך עצמו ושהאור קץ, אין עד מעלה
האור גם אלא מההמשכה) (התוצאה בעולם השינוי רק לא בגילוי נרגש וכיו"ב) מתרפא

השינוי. נעשה ידו שעל האלקי

˘ÈÂתהלתך יגיד ופי תפתח שפתי אד' שהבקשה ג) (סעיף לעיל המבואר עם זה לקשר
תהלת תומשך ידה שעל באופן תהי' האדם שתפלת היא שמו"ע תפלת ,jשבתחלת

– דתפלה המעלה המעלות. שתי בה ישנם זה באופן היא דכשהתפלה הקב"ה, של תפלתו

ב.)50 פה, ב"מ

וכל)51 דרגות, חילוקי כו"כ יש ציבור בתפלת שגם אלא

וגם יותר, גדולה לתפלה צריך יותר גדולה היא שהבקשה

שו"ע (ראה נשמעת שתפלתו וכו' זקן יהי' ציבור שהשליח

ס"ט. סנ"ג השחר ברכות הל' או"ח צריךp"yeאדה"ז הי' ולכן ,(

האבות. דוגמת שהם ובניו ר"ח יהי' שהש"ץ

הגם)52 וש"נ), ב. קו, (כתובות עליהן מתנה ב"ד לב וע"ד

מזה. כלל יודעים שאין
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דתורה והמעלה תכסוף], ידיך למעשה קץ, אין עד מעלה למעלה [שמגעת המטה עבודת
המשכה –dlrnlnהענינים דשני החיבור וע"י .zcearaשגם mc`dהתפלה, zywaהיא

תהלת יגיד דפי גםjבאופן עי"ז, ,dkyndda.הענינים שני (דוגמת) ישנם התפלה שע"י
שינוי נעשה ידה בוdhndaשעל שנרגש באופן הוא בהמטה ושהשינוי ,iwl`d xe`dשעל

השינוי. נעשה ידו

עליוןÊ"ÙÚÂיו"ד) דעת הדיעות, דשתי להחיבור יהודה אליו דויגש השייכות לבאר יש
ודעת עליון דעת ע"ד הם ותפלה דתורה הענינים שני כי תחתון, ודעת
עליון (דדעת למעלה מלמטה היא ותפלה למטה מלמעלה היא שתורה לזה דנוסף תחתון.

למעלה מלמטה הוא תחתון ודעת למטה מלמעלה של53הוא בשכלו נמשכת שהתורה זה ,(
בכדי מ"מ להתורה, ערוך באין הוא האדם ששכל (דהגם במציאותו שהוא כמו האדם
דבר היא אז וגם ממציאותו) לצאת צריך אינו שלומד התורה וישיג יבין האדם ששכל

התורה54השם ענין מצד אלא המטה גדרי כפי לא היא למטה התורה שהמשכת היינו ,

הנבראים אין דתורה שבההמשכה מורה מקום), בכל נמשכת היא גבול בלי (שלהיותה
מצד היא דתפלה שההמשכה וזה אין. ו)למטה יש ש(למעלה עליון דעת – מקום תופסים
לשנות הוא זו המשכה של שענינה זה וכן תכסוף), ידיך (למעשה המטה דעבודת המעלה
וע"י יש. שלמטה תחתון דעת – מקום תופס המטה זו שבהמשכה מורה הנבראים, את
קודם תהלתך יגיד ופי תפתח שפתי אד' פסוק קדימת כענין שהוא אדוני, בי יהודה בקשת

(תפלת שלו שהתפלה ג), סעיף (כנ"ל תפלתוmc`dהתפלה תומשך ידה שעל באופן היתה (
באופן היתה בהמטה, שינוי לעשות הוא שענינה תפלתו, שע"י ההמשכה גם הקב"ה, של

ההמשכה בגילוי בה נרגש הדיעות.dlrnlnשהי' שתי חיבור מהשתלשלות), (שלמעלה

Ù"ÚÂהענין דוגמת היא [דתורה מתורה למעלה היא שתפלה ד) (סעיף לעיל המבואר
לגבי דתורה והיתרון כו'], מעלה דלמעלה הענין דוגמת ותפלה כו' מטה דלמטה
שיש באופן היא דכשהתפלה לומר, יש אלקות, המשכת הוא דתורה שההמשכה הוא תפלה
תחתון, ודעת עליון בדעת הוא ועד"ז מתורה. למעלה היא התפלה דתורה, המעלה גם בה
מדעת למעלה הוא אזי עליון, דדעת הגילוי גם בו שמאיר באופן הוא תחתון דכשדעת
דע"י ב), סעיף (כנ"ל תחתון ודעת עליון דעת שהם ומלכות, בז"א הוא ועד"ז עליון.
שלמעלה המלכות דשרש להגילוי הקדמה הוא שוים), (שניהם הז"א כמו נעשית שהמלכות
העלי' גם בהעלם יש יהודה אליו שבויגש הדיעות דשתי בהחיבור ולכן הז"א. משרש

בעלה. עטרת חיל אשת מז"א, למעלה תהי' שהמלכות לע"ל, שיהי' דמלכות

•

ס"ב.)53 לעיל ראה

לעיל)54 וראה נמשכת. שבו המקום ע"י משתנית שאינה היינו

היא ובעשי' באצילות התורה, שעצם .deyaס"ה,



�י d''kyz'd ybie t"y - 'eb dcedi eil` ybie

דתורה והמעלה תכסוף], ידיך למעשה קץ, אין עד מעלה למעלה [שמגעת המטה עבודת
המשכה –dlrnlnהענינים דשני החיבור וע"י .zcearaשגם mc`dהתפלה, zywaהיא

תהלת יגיד דפי גםjבאופן עי"ז, ,dkyndda.הענינים שני (דוגמת) ישנם התפלה שע"י
שינוי נעשה ידה בוdhndaשעל שנרגש באופן הוא בהמטה ושהשינוי ,iwl`d xe`dשעל

השינוי. נעשה ידו

עליוןÊ"ÙÚÂיו"ד) דעת הדיעות, דשתי להחיבור יהודה אליו דויגש השייכות לבאר יש
ודעת עליון דעת ע"ד הם ותפלה דתורה הענינים שני כי תחתון, ודעת
עליון (דדעת למעלה מלמטה היא ותפלה למטה מלמעלה היא שתורה לזה דנוסף תחתון.

למעלה מלמטה הוא תחתון ודעת למטה מלמעלה של53הוא בשכלו נמשכת שהתורה זה ,(
בכדי מ"מ להתורה, ערוך באין הוא האדם ששכל (דהגם במציאותו שהוא כמו האדם
דבר היא אז וגם ממציאותו) לצאת צריך אינו שלומד התורה וישיג יבין האדם ששכל

התורה54השם ענין מצד אלא המטה גדרי כפי לא היא למטה התורה שהמשכת היינו ,

הנבראים אין דתורה שבההמשכה מורה מקום), בכל נמשכת היא גבול בלי (שלהיותה
מצד היא דתפלה שההמשכה וזה אין. ו)למטה יש ש(למעלה עליון דעת – מקום תופסים
לשנות הוא זו המשכה של שענינה זה וכן תכסוף), ידיך (למעשה המטה דעבודת המעלה
וע"י יש. שלמטה תחתון דעת – מקום תופס המטה זו שבהמשכה מורה הנבראים, את
קודם תהלתך יגיד ופי תפתח שפתי אד' פסוק קדימת כענין שהוא אדוני, בי יהודה בקשת

(תפלת שלו שהתפלה ג), סעיף (כנ"ל תפלתוmc`dהתפלה תומשך ידה שעל באופן היתה (
באופן היתה בהמטה, שינוי לעשות הוא שענינה תפלתו, שע"י ההמשכה גם הקב"ה, של

ההמשכה בגילוי בה נרגש הדיעות.dlrnlnשהי' שתי חיבור מהשתלשלות), (שלמעלה

Ù"ÚÂהענין דוגמת היא [דתורה מתורה למעלה היא שתפלה ד) (סעיף לעיל המבואר
לגבי דתורה והיתרון כו'], מעלה דלמעלה הענין דוגמת ותפלה כו' מטה דלמטה
שיש באופן היא דכשהתפלה לומר, יש אלקות, המשכת הוא דתורה שההמשכה הוא תפלה
תחתון, ודעת עליון בדעת הוא ועד"ז מתורה. למעלה היא התפלה דתורה, המעלה גם בה
מדעת למעלה הוא אזי עליון, דדעת הגילוי גם בו שמאיר באופן הוא תחתון דכשדעת
דע"י ב), סעיף (כנ"ל תחתון ודעת עליון דעת שהם ומלכות, בז"א הוא ועד"ז עליון.
שלמעלה המלכות דשרש להגילוי הקדמה הוא שוים), (שניהם הז"א כמו נעשית שהמלכות
העלי' גם בהעלם יש יהודה אליו שבויגש הדיעות דשתי בהחיבור ולכן הז"א. משרש

בעלה. עטרת חיל אשת מז"א, למעלה תהי' שהמלכות לע"ל, שיהי' דמלכות

•

ס"ב.)53 לעיל ראה

לעיל)54 וראה נמשכת. שבו המקום ע"י משתנית שאינה היינו

היא ובעשי' באצילות התורה, שעצם .deyaס"ה,
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– הק' בחדרו תמימים, תומכי ישיבת לתלמידי –

מוגה בלתי

השמן‡. פך עם שאירע הנס בגלל הנרות, בהדלקת נקבע חנוכה .1נס

להקב"ה והודי' שבח של ענין שזהו טובים, הימים בכל הלל אמירת כמו היא בחנוכה הלל אמירת כלומר:
ביום שאירע הנס עםֿעל שאירע הנס לזכר הנרות, הדלקת – הוא ביחוד בחנוכה שנקבע הענין אבל זה; טוב

השמן. פך

מובן אינו ועל2ולכאורה התשועות ועל הגבורות ועל הפורקן ועל הנסים "ועל אנו אומרים התפלה בנוסח :

שם). שנימנו הפלוגות ארבעת (כל וכו'" חלשים ביד גיבורים "מסרת – הנס את לפרט וממשיכים ְֵַהנפלאות",
נקבע למה כן, ואם המלחמה. דניצחון הנס על בתפלה והודי' השבח את קבעו הגדולה כנסת שאנשי והיינו,

המלחמה?ֿהיום ניצחון על ולא השמן, דפך הנס על הנרות, בהדלקת דחנוכה טוב

אורה·. בשערי נשאלת זו בכסלו3קושיא בכ"ה המתחיל דיבור ובמאמר שגזירת4, דכיון – זה על והתירוץ .
ולקיים תורתך ללמוד שוב יכולים שהיו הי' והנס רצונך", מחוקי ולהעבירם תורתך "להשכיחם היתה היוונים

שנאמר כמו ואור, לנר נמשלו ומצוות שתורה לפי הנרות, בהדלקת הנס קבעו לכן רצונך, מצוה5חוקי נר "כי
אור". ותורה

כי: לכאורה, מספיק אינו זה תירוץ אמנם,

כו' ד"מסרת באופן במלחמה הניצחון אם כי כו'", תורתך "להשכיחם הגזירה ביטול הי' לא – דחנוכה הנס
בא המלחמה דניצחון ומהנס וכו'", מעטים ביד כו'".aaeqndרבים תורתך "להשכיחם הגזירה שנתבטלה

היום לקבוע צריכים היו – המלחמה ניצחון הי' עצמו שהנס ולאֿוכיון המלחמה, ניצחון על דחנוכה טוב
השמן? פך נס על

מהנס בלבד מסובב אינו השמן פך שנס והיינו, העיקר. אכן הוא השמן פך שנס לומר, צריך כורחך ועל
השמן. פך מנס מסובב הוא המלחמה דניצחון הנס ואדרבה: השמן, פך נס הוא שהעיקר אלא המלחמה, דניצחון

הי' השמן פך שנס שכיון להקשות יהי'ixg`lואין המלחמה שניצחון יתכן איך המלחמה, aaeqnניצחון

כי: – השמן פך מנס

להחמיץ" אבותינו של בצקת הספיק שלא שום "על הוא לזה שהטעם מצה, אכילת בענין דוגמתו 6מצינו

הי' מצה דאכילת שהציווי שאף –mcewהספיק שלא זה הרי מקום, מכל להחמיץ, הבצק הספיק שלא המאורע
מהווה להחמיץ daiqeהבצק mrh.מצה דאכילת לציווי

בזה וכיון7וההסברה לכן, מקודם וידוע גלוי והכל מהזמן, שלמעלה באופן הם דלמעלה שהענינים –

מצה. דאכילת הציווי את זה ענין עורר לכן להחמיץ, הבצק יספיק שלא וידוע גלוי הי' שלמעלה

הנס את ופעל עורר זה הרי השמן, פך דנס הענין וידוע גלוי הי' שלמעלה דכיון – דידן בנדון זה דרך ועל
המלחמה. דניצחון

היום שקבעו שפיר אתי השמן, פך מנס מסובב המלחמה דניצחון הנס הי' דבר של שלאמיתו טובֿוכיון
הנס. עיקר להיותו השמן, פך נס על דחנוכה

ובפרש"י.1) ב כא, שבת
בנרות).2) הנס קבעו (ד"ה בהערה 445 ע' ח"ה לקו"ש ראה
המאמר).3) בריש שם (וראה פנ"ג בכסלו בכ"ה ד"ה החנוכה שער

ועוד. .237 ע' חכ"ה .143 ע' ח"י לקו"ש גם וראה

ובכ"מ.4) ב. לב, מקץ שם גם וראה ואילך. א כט, וישב בתו"א
כג.5) ו, משלי
זו).6) מצה (פיסקא הגש"פ נוסח
וש"נ.7) ל. ע' ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ ראה
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הענין:‚. וביאור
הוא בעבודה שעניינו האויבים, את להשמיד דהיינו המלחמה, ניצחון (א) אופנים: ב' ישנם הוי' בעבודת

טוב". "עשה הוא בעבודה ועניינו אור, תוספות נעשה ידו שעל השמן, ענין (ב) מרע". "סור

העבודה להיות צריכה לראש שלכל לחשוב אין כלומר: במלחמה. הניצחון את מביא השמן שפך לידע וצריך
הר כל את לבער מרע", צריכיםד"סור אלא טוב", ד"עשה בעבודה להתחיל יכולים זה לאחרי ורק שבו, ע

הרע. יתבטל ממילא ובדרך אור, תוספות ולהוסיף אור להאיר טוב", ב"עשה להתחיל

יותר:„. ובפרטיות
כידוע התורה, פנימיות (לימוד) על מורה – השמן על8ענין מורה מים ושמן, יין למים נמשלה שהתורה

מבואר לפעמים – דתורה. דרזין רזין על מורה ושמן דתורה, רזין על מורה יין דתורה, על9גליא רומז שלחם
שזהו דתורה, דרזין רזין על מורה שמן אופן, ובכל שבתורה. דרזין ורזין רזין על מורים ושמן ויין דתורה, גליא

החסידות. תורת ענין

בהאור שמאירים דהיינו החסידות, תורת לימוד ידי שעל – המלחמה ניצחון את מביא השמן שפך וזהו
מרע". ד"סור הענין ממילא בדרך נעשה התורה, דפנימיות

לשמן שנמשלה התורה דפנימיות הענין :10וביאור

אותו שמערבים דבר ובכל דבר, בשום מתערב השמן אין – גיסא מחד הפכיים: ענינים ב' בו יש – שמן
העולם באומות מתערבים שאינם לפי לשמן, ישראל נמשלו זה (ומטעם תמיד למעלה השמן גיסא11צף ולאידך .(

ערוך בשולחן שנפסק כפי השמן, מפעפע פעפוע, בו שאין כחוש בדבר אפילו דבר, בכל מפעפע שמן –

.12יורהֿדעה

פנימיות שלומד מי שכל והיינו, דבר, בשום מתערבת אינה – גיסא מחד התורה: בפנימיות גם יש זו וסגולה
ללא שהוא, כמו התורה דפנימיות האור מאיר ומצבו, מעמדו על הבט מבלי הרי שיהי', מי יהי' התורה,
כל את חודר – בטהרה שהוא כמו – זה שאור והיינו, דבר, בכל מפעפע זה הרי – גיסא ולאידך תערובות.
המלחמה, דניצחון הענין ממילא בדרך אצלו נפעל ואז התורה, דפנימיות בהאור חדור כולו שנעשה ענייניו,

מרע. סור

ביחוד:‰. הישיבה לתלמידי נוגע זה הרי – בכללות הענין על נוסף
כו'. עליו ויפעלו הזולת עם גם שיעסקו אלא עצמם, עם בעבודתם להסתפק שלא דורשים הישיבה מתלמידי

זולת, עם להתעסק צריך (שהרי המלחמה ניצחון בדוגמת היא הזולת על שהפעולה לדעת עליהם ולכן,
שבא מרע"), ד"סור הענין דרך על שזהו כו', בענייניו onydלהתלבש jt ici lrרק שתהי' מספיק שלא והיינו, .

חסידות ללמוד – השמן דפך הענין גם להיות צריך אלא המלחמה), (ניצחון הזולת עם ,envraההתעסקות

החסידות תורת זוהי שבתורה, ומאור בהאור נפשו את על13ולהאיר (הפעולה במלחמה לנצח בכוחו אז ודווקא ,
הזולת).

הזקן אדמו"ר שכתב זכים14ומה ולבו מוחו נעשים ברוחניות) ומכלֿשכן (בגשמיות, הצדקה מעשה ידי שעל
שעל אומר אינו הזקן אדמו"ר שהרי חובתו, ידי יוצא בלבד הצדקה שבמעשה הכוונה אין – ככה פעמים אלף
מוחו נעשים הצדקה ידי שעל אלא, להתייגע, צריך זה שעל כיון "עובד", או "למדן" נעשה הצדקה מעשה ידי

דהיינו, ככה, פעמים אלף זּכים `zgוליבו dryayכלל בדרך שמשיגים מה להשיג zeryיצליח sl`aשעה אבל , ִַ
מעשה ידי על – יצליח ואז התורה, בפנימיות הלב וכלי המוח כלי את למלא עליו להתייגע; הוא מוכרח אחת

ככה. פעמים אלף – הצדקה

וש"נ.8) ואילך. ריג ע' ח"ב מלוקט סה"מ ראה
ואילך.9) ספנ"ג הק"ש שער אמ"ב בארוכה ראה
ח"ו10) מלוקט סה"מ ס"ז. החסידות תורת של ענינה קונטרס ראה

וש"נ. עב. ע'
רפל"ו.11) שמו"ר

ברמ"א.12) – ס"ה סק"ה
חגיגה13) ירושלמי שם. ענף יפה ובפי' ב דאיכ"ר פתיחתא ראה

סה"מ א'שכב. ע' ח"ג תער"ב המשך שם. קה"ע ובפי' ה"ז פ"א
וש"נ. .176 ע' תרפ"ט

ב.14) א, בראשית תו"א
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הענין:‚. וביאור
הוא בעבודה שעניינו האויבים, את להשמיד דהיינו המלחמה, ניצחון (א) אופנים: ב' ישנם הוי' בעבודת

טוב". "עשה הוא בעבודה ועניינו אור, תוספות נעשה ידו שעל השמן, ענין (ב) מרע". "סור

העבודה להיות צריכה לראש שלכל לחשוב אין כלומר: במלחמה. הניצחון את מביא השמן שפך לידע וצריך
הר כל את לבער מרע", צריכיםד"סור אלא טוב", ד"עשה בעבודה להתחיל יכולים זה לאחרי ורק שבו, ע

הרע. יתבטל ממילא ובדרך אור, תוספות ולהוסיף אור להאיר טוב", ב"עשה להתחיל

יותר:„. ובפרטיות
כידוע התורה, פנימיות (לימוד) על מורה – השמן על8ענין מורה מים ושמן, יין למים נמשלה שהתורה

מבואר לפעמים – דתורה. דרזין רזין על מורה ושמן דתורה, רזין על מורה יין דתורה, על9גליא רומז שלחם
שזהו דתורה, דרזין רזין על מורה שמן אופן, ובכל שבתורה. דרזין ורזין רזין על מורים ושמן ויין דתורה, גליא

החסידות. תורת ענין

בהאור שמאירים דהיינו החסידות, תורת לימוד ידי שעל – המלחמה ניצחון את מביא השמן שפך וזהו
מרע". ד"סור הענין ממילא בדרך נעשה התורה, דפנימיות

לשמן שנמשלה התורה דפנימיות הענין :10וביאור

אותו שמערבים דבר ובכל דבר, בשום מתערב השמן אין – גיסא מחד הפכיים: ענינים ב' בו יש – שמן
העולם באומות מתערבים שאינם לפי לשמן, ישראל נמשלו זה (ומטעם תמיד למעלה השמן גיסא11צף ולאידך .(

ערוך בשולחן שנפסק כפי השמן, מפעפע פעפוע, בו שאין כחוש בדבר אפילו דבר, בכל מפעפע שמן –

.12יורהֿדעה

פנימיות שלומד מי שכל והיינו, דבר, בשום מתערבת אינה – גיסא מחד התורה: בפנימיות גם יש זו וסגולה
ללא שהוא, כמו התורה דפנימיות האור מאיר ומצבו, מעמדו על הבט מבלי הרי שיהי', מי יהי' התורה,
כל את חודר – בטהרה שהוא כמו – זה שאור והיינו, דבר, בכל מפעפע זה הרי – גיסא ולאידך תערובות.
המלחמה, דניצחון הענין ממילא בדרך אצלו נפעל ואז התורה, דפנימיות בהאור חדור כולו שנעשה ענייניו,

מרע. סור

ביחוד:‰. הישיבה לתלמידי נוגע זה הרי – בכללות הענין על נוסף
כו'. עליו ויפעלו הזולת עם גם שיעסקו אלא עצמם, עם בעבודתם להסתפק שלא דורשים הישיבה מתלמידי

זולת, עם להתעסק צריך (שהרי המלחמה ניצחון בדוגמת היא הזולת על שהפעולה לדעת עליהם ולכן,
שבא מרע"), ד"סור הענין דרך על שזהו כו', בענייניו onydלהתלבש jt ici lrרק שתהי' מספיק שלא והיינו, .

חסידות ללמוד – השמן דפך הענין גם להיות צריך אלא המלחמה), (ניצחון הזולת עם ,envraההתעסקות

החסידות תורת זוהי שבתורה, ומאור בהאור נפשו את על13ולהאיר (הפעולה במלחמה לנצח בכוחו אז ודווקא ,
הזולת).

הזקן אדמו"ר שכתב זכים14ומה ולבו מוחו נעשים ברוחניות) ומכלֿשכן (בגשמיות, הצדקה מעשה ידי שעל
שעל אומר אינו הזקן אדמו"ר שהרי חובתו, ידי יוצא בלבד הצדקה שבמעשה הכוונה אין – ככה פעמים אלף
מוחו נעשים הצדקה ידי שעל אלא, להתייגע, צריך זה שעל כיון "עובד", או "למדן" נעשה הצדקה מעשה ידי

דהיינו, ככה, פעמים אלף זּכים `zgוליבו dryayכלל בדרך שמשיגים מה להשיג zeryיצליח sl`aשעה אבל , ִַ
מעשה ידי על – יצליח ואז התורה, בפנימיות הלב וכלי המוח כלי את למלא עליו להתייגע; הוא מוכרח אחת

ככה. פעמים אלף – הצדקה

וש"נ.8) ואילך. ריג ע' ח"ב מלוקט סה"מ ראה
ואילך.9) ספנ"ג הק"ש שער אמ"ב בארוכה ראה
ח"ו10) מלוקט סה"מ ס"ז. החסידות תורת של ענינה קונטרס ראה

וש"נ. עב. ע'
רפל"ו.11) שמו"ר

ברמ"א.12) – ס"ה סק"ה
חגיגה13) ירושלמי שם. ענף יפה ובפי' ב דאיכ"ר פתיחתא ראה

סה"מ א'שכב. ע' ח"ג תער"ב המשך שם. קה"ע ובפי' ה"ז פ"א
וש"נ. .176 ע' תרפ"ט

ב.14) א, בראשית תו"א
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.Â:בזה ענין ועוד
פעמים כמה היו15דובר דין פי על שהרי ישראל, של חיבתן להראות כדי הי' השמן פך דנס הענין שכללות

בציבור הותרה או דחוי' שטומאה לפי טמא, בשמן גם המנורה את להדליק שמן16יכולים פך שמצאו והנס ,
ישראל של חיבתן להראות כדי הי' .17טהור

ענין שזהו נפשם, מסירת ידי על ישראל בני פעלו ישראל) של חיבתן להראות נס יעשה (שהקב"ה זה וענין
וה ממדידה ולמעלה הדין ממידת גבלה.שלמעלה

הוראה זה הרי – נפש דמסירות העבודה ידי על בא המלחמה) לניצחון (שהביא השמן פך שנס וכיון
של באופן להיות צריך השמן) (פך החסידות שלימוד ytpבעבודה, zexiqnלהתחשב מבלי חסידות ללמוד היינו, ,

חסידות ללמוד צריך אלא מספיק, כבר למד לדעתו אם או לאו, אם ללמוד צריך לדעתו אם שלו, והשגה בהבנה
dlabde dcicnn dlrnl.(המלחמה דניצחון הענין גם אצלו יהי' זה ידי (ועל

ואצל פרטיות, בפרטי חסידים אצל בפרט, הישיבות תלמידי אצל בכלל, ישראל בני אצל תובעים זה וענין
שהוא גדול, כהן של בחותמו החתום השמן פך ישנו לראש שלכל לידע שצריכים – ביחוד התמימים תלמידי

הקדושים נשיאינו רבותינו של בחותמם שחתומה החסידות תורת לימוד לגמרי18ענין לכך להתמסר וצריכים ,
שבנפש, מהשתלשלות למעלה דהיינו, הגלויים, ומכוחות מהשכל למעלה נפש, מסירות מתוך

מהשתלשלות למעלה שהוא גדול כהן של עניינו כללות שזהו במשך19– שהוא דחנוכה הענין כללות וזהו ,
לבוא דלעתיד נימין שמונה של כינור בדוגמת ימים, מהשתלשלות20שמונה שלמעלה בחינה על ׁשמֹורה ,21– ֶֶ

על להפעולה בנוגע והן לעצמו, בנוגע הרע ביעור הן – המלחמה ניצחון גם ממילא בדרך יבוא זה ידי ועל
ככה. פעמים אלף זכים ולבו מוחו שנעשים כיון אור, תוספות יביא גופא שזה הזולת,

.Êכבר להאיר".22דובר "נרות הם שתמימים
ד" הענין להיות צריך להאיר", "נרות שיהיו שכדי לידע, .23למאור"zizkצריכים

ונדכה" נשבר ד"לב העבודה שזוהי ד"כתית", הענין ידי שעל עם24והיינו, שמתקשרים "למאור", נעשה ,
מהטבע. שלמעלה בדרך מופלגה בהצלחה להאיר" "נרות נעשים ואז המאור, עצם

מהתלמידים]. ואחד אחד לכל – אחד שקל – חנוכה דמי הק' בידו נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

•

(15– מנחם (תורת ס"ד תשי"ב דחנוכה ה' נר שיחות ראה
דחנוכה ג' נר ,(242 ע' (ח"ז ס"ב תשי"ג ,(235 ע' ח"ד התוועדויות

וש"נ. ואילך). 284 ע' (לעיל ואילך ס"ג זו שנה
וש"נ.16) א. עט, א. עז, פסחים
ועוד.17) ספ"ז. ח"צ שו"ת ב. כא, שבת פנ"י
(18.150 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ובכ"מ.19) ג. מא, א. לד, מקץ תו"א ראה

ב.20) יג, ערכין
וש"נ.21) .812 ע' ח"ג לקו"ש ראה
ח"ד22) התוועדויות – מנחם (תורת תשי"ב דחנוכה ה' נר שיחת

וש"נ). ואילך. 227 ע'
א.23) כד, אמור תצוה. ר"פ
יט.24) נא, תהלים

.`"ypz'd *zah 'd ,ybie t"y zegiyn .c"qa

(שבהתחלת‡. יהודה" אליו ד"ויגש הענין בתוכן
שונים: (פירושים) מצבים ג' ישנם פרשתנו)
שהי' כפי יהודה" אליו ד"ויגש המצב ezaygnaא)

dcedi ly) יוסף אל אלiptlבגשתו יוסף ש"התודע
"1אחיו" הוא שיוסף - (ux`d ipec`"2על "השליט ,

רגלו3הארץ" ואת ידו את איש ירים לא ש"בלעדיך ,

של4גו'" באֿכחו ,drxt'שהי העולם דאומות מלך ,

בכיפה" כפרעה",5"מושל כמוך "כי הכתוב (כסיום
כמלך" בעיני אתה "מלך6"חשוב היותו (עם ויהודה ,(

`eil)7בשבטים" wewfויאמר יהודה אליו "ויגש שלכן ,

"יכנסו אדוני", באזני דבר עבדך נא ידבר אדוני בי
באזניך" (כמסופר6דברי בנימין את לשחרר שיסכים -

הכתובים). בהמשך

שהוא כפי יהודה" אליו ד"ויגש המצב ezzin`lב)

xac lyש"אדוני - אחיו") אל יוסף ש"התודע (לאחרי
הוא wicvdהארץ" sqei.

נועדו המלכים הנה "כי חז"ל דרשת ע"פ 8[ובפרט

ויוסף" יהודה זה . יגשו9. באחד "אחד יהודה10, זה
פגישה11ויוסף" הו"ע יהודה" אליו ש"ויגש -

נועדו" "המלכים ישראל, מלכי של ועד12והתאחדות ,
לא ורוח יגשו באחד ש"אחד באופן האחדות לשלימות
וחותם (סיום בהפטורה יותר ומודגש ביניהם". יבוא
ולבני ליהודה עליו וכתוב אחד עץ לך "קח - הפרשה)
גו' ליוסף עליו וכתוב אחד עץ ולקח חבריו ישראל
והיו אחד אל אחד אותם וקרב חבריו ישראל בני וכל

בידך" ].13לאחדים

על שרומז כפי יהודה" אליו ד"ויגש המצב ג)
הענינים dlrnlרוחניות myxyaבזהר כדאיתא -14

לתפלה, גאולה סמיכת הו"ע יהודה" אליו ש"ויגש
יוסף) של בחינתו (גאולה, דיסוד ההמשכה על שרומז
בארוכה כמבואר יהודה), של בחינתו (תפלה, למלכות

חסידות יהודה"15בדרושי אליו ש"ויגש להפירוש ועד ,
לתפלה" "הגשה - התפלה ד"ויגש16הו"ע ובאופן ,

eil`"אליו קראנו "בכל מ"ש ע"פ "אליו17", ולא18,
.19למדותיו"

הידוע שייכים20וע"פ א' בענין הפירושים שכל
פירושיםֿמצבים דג' והשייכות הקשר לבאר יש זל"ז,
בעבודת וההוראה הלימוד לבאר - ועיקר ועוד הנ"ל,

כדלקמן. האדם,

אליו·. מ"ויגש וההוראה שהלימוד - ובהקדמה
שהי' כפי (פירוש) מהמצב גם הוא ezaygnaיהודה"

dcedi ly"ל אלא) הצדיק, ליוסף (לא `ipecשנגש

ux`d:"

הארץ" ל"אדוני יהודה דגישת שהמצב אע"פ
עליו ולפעול להשפיע שנוגע21(שצריכים בענין
מצד אלא אינו ישראל) של יהודה,c"qwdלטובתם של

נתברר okולאח"ז avnd oi`yש(גם)המצב כיון מ"מ, -

של הקס"ד מצד שהוא כפי יהודה" אליו ד"ויגש
dxezaיהודה azkpֿמ"תורת חלק ה"ז ,zn`ותורה ,"
zigvpהוראה מלשון (תורה הוראה גם שהיא ,22(

zigvpe zizin`.הדורות כל סוף עד

(בבית העמים כל לעיני גלוי באופן נצח" "דידן בו היום (*

שבספריית נשיאינו רבותינו וכתבי לספרי בנוגע הפדרלי) המשפט
ליובאוויטש.

א.1) מה, פרשתנו
לג.2) ל. מב, מקץ
ו.3) מב, שם
מד.4) מא, שם
א.5) ו, ח"ב זהר ה. יד, בשלח מכילתא ראה
עה"פ.6) פרש"י
כח.7) מו, פרשתנו (באבער) אגדה מדרש יז. פפ"ד, ב"ר ראה

ט. מט, ויחי פרש"י יו"ד. דאסת"ר פתיחתא
ה.8) מח, תהלים
פרשתנו9) ריש זהר בארוכה וראה ב). (פצ"ג, פרשתנו ריש ב"ר

ואילך). א (רו,
ח.10) מא, איוב
ג.11) פרשתנו (באבער) תנחומא שם. ב"ר
דא12) אתקריבו מלך ויוסף מלך איהו "יהודה שם: הזהר ובלשון

צדיק איהו "דיוסף ב): (שם, הענין ובהמשך בדא". דא ואתאחידו בדא
כמה גרם כחדא דאתקריבו דלהון דקורבא בגין . . מלך איהו יהודה
רוחא דאתקיים ליעקב גרם . . שבטין לכלהו שלמא גרם לעלמא, טבין

כחדא ויהודה יוסף דאתקריבו "כיון א): (רח, הענין ובסיום דילי'".
ותתא". לעילא אתוסף וחידו בעלמא שלמא אסגיאו כדין

ואילך.13) טו לז, יחזקאל
ב).14) (ר"ה, פרשתנו ריש
ויגש15) ד"ה יג. ע' תרכ"ט בסה"מ ליוסף יהודה הגשת ענין ד"ה

המשך ואילך. תפז ע' שם קיט. ע' תרס"ו המשך רט. ע' תרמ"ג בסה"מ
טבת ה' (קונטרס תשכ"ה הנ"ל ד"ה ואילך. תשצד ס"ע ח"ב תער"ב

ועוד. תנש"א).
וראה16) תפלה. אלא ויגש אין ח: וירא ובתנחומא ו. פצ"ג, ב"ר

א. שמט, פרשתנו אוה"ת
ז.17) ד, ואתחנן
פ"ב.18) ריש לב שער בפרדס הובא - ספרי
סה"מ19) א). תתקפב, ה') (כרך א. (שמט, פרשתנו ריש אוה"ת

ועוד. ואילך. עב ס"ע תרכ"ז
ובכ"מ.20) .782 ע' ח"ג לקו"ש ראה
אתה21) "מכאן אפך", יחר ("ואל קשות אליו לדבר צורך שיש ועד

מצרים שמצד כיון פרשתנו), ריש פרש"י - קשות" אליו שדיבר למד
מנגד. של במצב ה"ה

ב.22) נג, ח"ג זהר וראה ח. יט, לתהלים רד"ק
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(שבהתחלת‡. יהודה" אליו ד"ויגש הענין בתוכן
שונים: (פירושים) מצבים ג' ישנם פרשתנו)
שהי' כפי יהודה" אליו ד"ויגש המצב ezaygnaא)

dcedi ly) יוסף אל אלiptlבגשתו יוסף ש"התודע
"1אחיו" הוא שיוסף - (ux`d ipec`"2על "השליט ,

רגלו3הארץ" ואת ידו את איש ירים לא ש"בלעדיך ,

של4גו'" באֿכחו ,drxt'שהי העולם דאומות מלך ,

בכיפה" כפרעה",5"מושל כמוך "כי הכתוב (כסיום
כמלך" בעיני אתה "מלך6"חשוב היותו (עם ויהודה ,(

`eil)7בשבטים" wewfויאמר יהודה אליו "ויגש שלכן ,

"יכנסו אדוני", באזני דבר עבדך נא ידבר אדוני בי
באזניך" (כמסופר6דברי בנימין את לשחרר שיסכים -

הכתובים). בהמשך

שהוא כפי יהודה" אליו ד"ויגש המצב ezzin`lב)

xac lyש"אדוני - אחיו") אל יוסף ש"התודע (לאחרי
הוא wicvdהארץ" sqei.

נועדו המלכים הנה "כי חז"ל דרשת ע"פ 8[ובפרט

ויוסף" יהודה זה . יגשו9. באחד "אחד יהודה10, זה
פגישה11ויוסף" הו"ע יהודה" אליו ש"ויגש -

נועדו" "המלכים ישראל, מלכי של ועד12והתאחדות ,
לא ורוח יגשו באחד ש"אחד באופן האחדות לשלימות
וחותם (סיום בהפטורה יותר ומודגש ביניהם". יבוא
ולבני ליהודה עליו וכתוב אחד עץ לך "קח - הפרשה)
גו' ליוסף עליו וכתוב אחד עץ ולקח חבריו ישראל
והיו אחד אל אחד אותם וקרב חבריו ישראל בני וכל

בידך" ].13לאחדים

על שרומז כפי יהודה" אליו ד"ויגש המצב ג)
הענינים dlrnlרוחניות myxyaבזהר כדאיתא -14

לתפלה, גאולה סמיכת הו"ע יהודה" אליו ש"ויגש
יוסף) של בחינתו (גאולה, דיסוד ההמשכה על שרומז
בארוכה כמבואר יהודה), של בחינתו (תפלה, למלכות

חסידות יהודה"15בדרושי אליו ש"ויגש להפירוש ועד ,
לתפלה" "הגשה - התפלה ד"ויגש16הו"ע ובאופן ,

eil`"אליו קראנו "בכל מ"ש ע"פ "אליו17", ולא18,
.19למדותיו"

הידוע שייכים20וע"פ א' בענין הפירושים שכל
פירושיםֿמצבים דג' והשייכות הקשר לבאר יש זל"ז,
בעבודת וההוראה הלימוד לבאר - ועיקר ועוד הנ"ל,

כדלקמן. האדם,

אליו·. מ"ויגש וההוראה שהלימוד - ובהקדמה
שהי' כפי (פירוש) מהמצב גם הוא ezaygnaיהודה"

dcedi ly"ל אלא) הצדיק, ליוסף (לא `ipecשנגש

ux`d:"

הארץ" ל"אדוני יהודה דגישת שהמצב אע"פ
עליו ולפעול להשפיע שנוגע21(שצריכים בענין
מצד אלא אינו ישראל) של יהודה,c"qwdלטובתם של

נתברר okולאח"ז avnd oi`yש(גם)המצב כיון מ"מ, -

של הקס"ד מצד שהוא כפי יהודה" אליו ד"ויגש
dxezaיהודה azkpֿמ"תורת חלק ה"ז ,zn`ותורה ,"
zigvpהוראה מלשון (תורה הוראה גם שהיא ,22(

zigvpe zizin`.הדורות כל סוף עד

(בבית העמים כל לעיני גלוי באופן נצח" "דידן בו היום (*

שבספריית נשיאינו רבותינו וכתבי לספרי בנוגע הפדרלי) המשפט
ליובאוויטש.

א.1) מה, פרשתנו
לג.2) ל. מב, מקץ
ו.3) מב, שם
מד.4) מא, שם
א.5) ו, ח"ב זהר ה. יד, בשלח מכילתא ראה
עה"פ.6) פרש"י
כח.7) מו, פרשתנו (באבער) אגדה מדרש יז. פפ"ד, ב"ר ראה

ט. מט, ויחי פרש"י יו"ד. דאסת"ר פתיחתא
ה.8) מח, תהלים
פרשתנו9) ריש זהר בארוכה וראה ב). (פצ"ג, פרשתנו ריש ב"ר

ואילך). א (רו,
ח.10) מא, איוב
ג.11) פרשתנו (באבער) תנחומא שם. ב"ר
דא12) אתקריבו מלך ויוסף מלך איהו "יהודה שם: הזהר ובלשון

צדיק איהו "דיוסף ב): (שם, הענין ובהמשך בדא". דא ואתאחידו בדא
כמה גרם כחדא דאתקריבו דלהון דקורבא בגין . . מלך איהו יהודה
רוחא דאתקיים ליעקב גרם . . שבטין לכלהו שלמא גרם לעלמא, טבין

כחדא ויהודה יוסף דאתקריבו "כיון א): (רח, הענין ובסיום דילי'".
ותתא". לעילא אתוסף וחידו בעלמא שלמא אסגיאו כדין

ואילך.13) טו לז, יחזקאל
ב).14) (ר"ה, פרשתנו ריש
ויגש15) ד"ה יג. ע' תרכ"ט בסה"מ ליוסף יהודה הגשת ענין ד"ה

המשך ואילך. תפז ע' שם קיט. ע' תרס"ו המשך רט. ע' תרמ"ג בסה"מ
טבת ה' (קונטרס תשכ"ה הנ"ל ד"ה ואילך. תשצד ס"ע ח"ב תער"ב

ועוד. תנש"א).
וראה16) תפלה. אלא ויגש אין ח: וירא ובתנחומא ו. פצ"ג, ב"ר

א. שמט, פרשתנו אוה"ת
ז.17) ד, ואתחנן
פ"ב.18) ריש לב שער בפרדס הובא - ספרי
סה"מ19) א). תתקפב, ה') (כרך א. (שמט, פרשתנו ריש אוה"ת

ועוד. ואילך. עב ס"ע תרכ"ז
ובכ"מ.20) .782 ע' ח"ג לקו"ש ראה
אתה21) "מכאן אפך", יחר ("ואל קשות אליו לדבר צורך שיש ועד

מצרים שמצד כיון פרשתנו), ריש פרש"י - קשות" אליו שדיבר למד
מנגד. של במצב ה"ה

ב.22) נג, ח"ג זהר וראה ח. יט, לתהלים רד"ק
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הרגצ'ובי מ"ש שאפשר23וכידוע הטעם בביאור
משה בשבועת זמן24להתפיס שלאחרי משהxizdאף

ולא25שבועתו נצחי הוי הדבר בתורה שכתוב "דכל -
הוה בתורה כתובה דהשבועה "כיון שהי'", מה רק

תמיד". ישנה השבועה וכאילו נמשך דבר

שהמצב שנתברר לאחרי שגם - בנדו"ד ועד"ז
של מחשבתו מצד שהי' כפי יהודה" אליו ד"ויגש

האמתי המצב לפי שאינו קס"ד אלא אינו ה"ז26יהודה ,
עניןdxezaחלק ובמילא, ,igvpe izin`לימוד בו שיש ,

הדורות. כל סוף עד ונתינתֿכח והוראה

אלא עוד מ"ויגשxwiryולא וההוראה הלימוד
מצד שהי' כפי להמצב ביחס הוא יהודה" אליו
הפסוק בהמשך מדובר זה שעל יהודה, של מחשבתו
שהרי - יהודה") אליו "ויגש התיבות (לאחרי והפרשה
יהודה של דבריו תוכן אודות הסיפור אריכות כל

ע"פ רק שייך הארץ" יהודה.c"qwdל"אדוני של

הענין:‚. וביאור
כאשר שגם - ויגש דפרשת ההוראה ונקודת תוכן
הארץ" ל"אדוני שזקוק ומצב במעמד נמצא 21יהודי

המעמד (בדוגמת בנ"י לטובת שנוגע בענין לפעול כדי
יהודה), של מחשבתו מצד יהודה" אליו ד"ויגש ומצב

דזמן ומצב המעמד ה"ז שבנ"יzelbd27שבכללות
אורחֿחיים לנהל כדי המדינה מלכות לחסדי זקוקים
הארץ" ש"אדוני היא האמת הרי - הרחבה מתוך יהודי

אלsqeiהוא יוסף ש"התודע לאחרי שנתגלה (כפי

יוסף ע"ש שנקראים ישראל כל על דקאי ,28אחיו"),

הגלות בזמן שגם בעולםa"draהואicedi29היינו,
תהי' העולם שהנהגת .epevxkלפעול

- יהודה" אליו ד"ויגש הענין מצד הוא לזה והכח
עם ("יהודה") מישראל דכאו"א והחיבור ההגשה

d"awd"ומצב30("אליו מעמד ובכל זמן בכל שלכן, ,(

יהודי d"awdהולך ly egkaמלכות על פועל ועי"ז ,
אלא אינו שכוחה - כפשוטו) הארץ" ("אדוני המדינה

d"awdמצד ly ezekln31ולו מלכים "הממליך ,

ה'"32המלוכה" ביד ושרים מלכים "לב להתנהג33, -

ישראל של ורצונם הקב"ה של .34כרצונו

הפירושיםֿ דג' והשייכות הקשר לבאר יש ועפ"ז
שגם - ס"א) (כנ"ל יהודה" אליו ד"ויגש מצבים
מתגלה הא') (פירושֿמצב גלות של ומצב במעמד
בכח הב') (פירושֿמצב יוסף הוא הארץ" ש"אדוני

הג'). (פירושֿמצב הקב"ה עם והחיבור ההגשה

בעה"ב„. הוא יהודי הגלות בזמן (שגם זה וענין
- ויגש דפרשת הש"ק ביום ביותר מודגש בעולם)
גם שקורין יהודה" אליו ד"ויגש הקריאה על שנוסף
כל קורין שלפנ"ז, שבת במנחת וגם וחמישי בשני
התחלת (במנחה) וגם סופה, ועד מתחילתה הפרשה

ויחי: פרשת
הפרשה ליוסף35בהמשך אמר שפרעה מסופר

ובואו בתיכם ואת אביכם את קחו גו' אחיך אל "אמור
חלב את ואכלו מצרים ארץ טוב את לכם ואתנה אלי

וש"נ.23) סי"ב. פ"ה צפונות מפענח וראה ג. סז, מהדו"ת צפע"נ
ה"ב.24) סוף פ"א שם ירושלמי במשנה. א יו"ד, נדרים
א.25) סה, נדרים
שלאחרי26) אלא אמיתי, ענין הי' שבשעתו בלבד זו לא כלומר:

בכל שבועה היתה שבשעתה משה, (כבשבועת הדבר נתבטל זמן
שגם - מזה יתירה אלא השבועה), הותרה זמן שלאחרי אלא התוקף,

יהודה. של במחשבתו קס"ד אם, כי האמת, כפי הי' לא בשעתו
ד"ויגש27) ומצב למעמד דמיון יש הגלות בענין שגם לומר ויש

"להיות הנער", את ערב עבדך "כי הענין בהמשך כמ"ש - יהודה" אליו
dcepnגרמה הנידוי שקבלת ובפרש"י), לב מד, (פרשתנו עולמות" בב'
עני שללו עצמותיוzelbן היו במדבר ישראל שהיו שנה מ' אותן "כל -

יוסף זoilblebnשל לג, ברכה (פרש"י עליו" שקיבל נידוי מפני בארון
(יא, מכות במסכת לן נפקא התנאי, שנתקיים ד"אע"פ א*), צב, מב"ק -
שם). ב"ק (פרש"י באה" היא תנאי על אפילו חכם קללת ע"ב) ריש

נקראים28) ישראל "כל יוסף", כצאן "נוהג ב) פ, (תהלים כמ"ש
שם. (פרש"י הרעב" בימי וכלכלם פירנסם שהוא לפי יוסף, שם על

ואילך). 252 ע' חכ"ה לקו"ש וראה
הגויים29) בין יהודים קרויין היו יהודה מלכי עם שגלו אותן "כל

ה). א, אסתר (פרש"י הם" אחר משבט ואפילו
בחי'30) עם והחיבור ההגשה רק לא היינו, למדותיו", ולא "אליו

שכינה שגלו מקום "בכל כמארז"ל גלות, של ענין שייך שבזה "שכינה",
ההגשה אלא ב), קכ, (זח"א בגלותא" "שכינתא א), כט, (מגילה עמהם"

גלות. של מגדר שלמעלה ממש ית' ועצמותו מהותו עם והחיבור
סדר31) דכל ומקור שורש היא המלכות שמדת להעיר,

פנ"ב). (תניא עולמים" כל מלכות "מלכותך כמ"ש ההשתלשלות,
ויוהכ"פ.32) דר"ה מוסף בתפלת מאמינים" "וכל פיוט
ע'33) חי"ג לקו"ש ראה עה"פ. משלי מדרש א. כא, משלי ע"פ
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חד"34) כולא וקוב"ה ש"ישראל מזה וק"ו במכ"ש - אחד רצון
א). עג, זח"ג (ראה

ואילך.35) יז מה,

i"yxta mb fnexne ltkyבפרשתנו*) mze`y epivn eply zilaa `xnba" :(a ,fn) "eig` dvwne" weqtd lr`iad oz`e miylgd md mzeny dyn

l`e oae`x igi aizkc i`n . . ltki`c `ed 'izlinl" - "w"aa `zi`ck xaca yi mrh `l` zeylg meyn ltked `l eny ltkedy dcedie ,drxt iptl

`ay cr ,(l"pk ,iecipd iptn) oex`a oilblebn dcedi ly eizenvr eid xacna l`xyi eidy dpy mirax` oze` lk ,dcedil z`fe xtqn eizn idie zeni

."'ek dcedi lew 'd rny cin ,dcedi dceiy oae`xl mxb in ,r"yax ,eiptl xn` ,mingx ywae dyn

zah 'd ,ybie t''y

ובסוף הוא", לכם מצרים ארץ כל טוב כי גו' הארץ
הי' שכן מסופר הש"ק) דיום (בשיעור lretaהפרשה

אחוזה להם ויתן אחיו ואת אביו את יוסף "ויושב -

פרעה" צוה כאשר גו' הארץ במיטב מצרים ,36בארץ

בארץ ישראל "וישב - ממש הפרשה וחותם לסיום ועד
מאד", וירבו ויפרו בה ויאחזו גושן בארץ מצרים

ויחי פרשת (בהתחלת לזה יעקב37ובהמשך "ויחי - (

חי מצרים שבארץ שנה", עשרה שבע מצרים בארץ
שנותיו" "מבחר בגימטריא38יעקב שנה" עשרה "שבע ,

בטובה"39טוב ימיו כל "כאילו נחשב זה שבגלל ועד ,40.

בארץ נמצאים בנ"י כאשר שגם - הענין ונקודת
(גלויות) המלכיות ש"כל הגלות ומצב בזמן מצרים,

מצרים" ע"ש אומר41נקראו ,drxt,"בכיפה ה"מושל ,

ed`ש" mkl mixvn ux` lk aehשלו הציווי וע"פ ,"

" לבנ"י מצרים`dfegנותנים ux`dבארץ ahina,"

ד" בשלוהayieובאופן - אמתית (ישיבה )42ישראל

ש"ויאחזו אלא עוד ולא גושן", בארץ מצרים בארץ
"לשון "לשוןdfeg`"43בה", גם י"ל ואולי ,dfig`"44

של בתוקף היא שה"אחיזה" - אמת [ושניהם
"45"אחוזה" וירבו ש"ויפרו ועד ,[c`n"46"ש"מאד ,

והגבלה ממדידה שלמעלה ומצב מעמד על -47מורה

יעקב ד"ויחי ומצב מעמד מצרים בארץ גם נעשה שאז

יעקב של בשמו שנקרא מישראל שבע48(כאו"א ..(

טוב) בגימטריא שנה (י"ז טובים חיים שנה", עשרה
mzzin`lתורת" בתורה, שחדורים [חיים ברוחניות ,

נאמר49חיים" עליהם ומצוותי' טוב50, ו"אין בהם", "וחי
תורה" יחד.51אלא גם ובגשמיות [

יעקב", ד"ויחי ומצב במעמד כשנמצאים גם אמנם,
והגבלה, ממדידה שלמעלה לאופן ועד אמיתיים, חיים

"בארץ שנמצאים זמן כל הרי, - mixvn,"xqg"מאד"

ixwir ikd oiprdלהיות - בנ"י כל משתוקקים שאליו
אביהם", שולחן על הסמוכים ד"בנים ומצב במעמד
ברוחניות להם המצטרך כל להם כשיש גם שלכן,

" הגלות, לצער בערך זה נחשב במה mipa52ובגשמיות,

mdia` ogley lrn elbyויחי" ויחי, מפרשת ולכן, ...!?"
לפרשת באים שנה", עשרה שבע מצרים בארץ יעקב

ענין עם שקשורה שמות (ספרdle`bd(וספר)
שם53הגאולה "על ישראל", בני שמות "ואלה ,(zle`b

l`xyi"כאן ראובן54נזכרו נחתין ושמעון "ראובן ,

.oiwlq"55ושמעון

ומצב בזמן (שגם ויגש דפרשת שהתוכן לומר, ויש
ונוגע שייך העולם) כל על בעה"ב יהודי נעשה הגלות

ומצב לזמן רק שגםzelbd(לא ,mixvn ux`a'יהי
גם אלא) לאמיתתו, יעקב" ד"ויחי ומצב מעמד

יא.36) מז,
אפילו37) הפסק, ביניהם שאין באופן ויגש פרשת לסוף שסמוכה
זוlibxdהפסק "פרשה - התורה פרשיות בכל לפרשה פרשה בין
ש"כלlknסתומה ויחי), ר"פ ופרש"י (ב"ר שבתורה" פרשיות

או בפ"ע) בשורה (שמתחילה פתוחה פרשה אצל חז"ל תקנו הסדרים
רק אותיות), ט' כשיעור ריוח לאחרי שורה באותה (שמתחילה סתומה
מהרז"ו (פי' והתיבות" הפסוקים ככל ריוח שום בו אין ויחי סדר

.88 הערה לקמן וראה בפרש"י). וגו"א רא"ם בב"ר.
הועתק38) שעג. ע' ח"ה מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

טבת. יח יום" ב"היום
ויחי.39) ר"פ להאריז"ל הליקוטים וספר תורה לקוטי
ויחי.40) ר"פ החיים אור קיז. רמז ויצא יל"ש פ"ה. תדבא"ר
ד.41) פט"ז, ב"ר
ס"ט.42) זו שנה וישב ש"פ שיחת וראה ב. לז, וישב פרש"י
עה"פ.43) פרש"י
וראה44) רש"י. דפוסי בכמה ("אחיזה") וכ"ה פי"ז. תדשא מדרש

ואילך. 405 ע' חט"ו לקו"ש בארוכה
ד"שדה45) המעלה ובדוגמת "שדה`dfegע"ד לגבי "dpwn."

"ויפרו46) התיבות על רק (לא קאי "מאד" שתיבת לומר, ויש

שלפנ"ז. הענינים פרטי על גם אלא) וירבו",
"ויכלכל47) יב) (מז, לפנ"ז במ"ש גם מרומז זה שענין לומר, ויש

לפי לחם אביו בית כל ואת אחיו ואת אביו את שכיוןshdיוסף ,"

עה"פ טוב (לקח אכילתם משיעור יותר להם ליתן צריך לפרר שדרכם
הפירוש די"ל - עה"פ) לפרש"י ושפ"ח רא"ם ב). יו"ד, פסחים (וראה

) אביו בית וכל אחיו ואת אביו את גם שכלכל "לפיmilecbdבזה (*

להם שנתן עי"ז mdlהטף"**, jxhvnd itkn xzeiשנותנים (כמו ***
והגבלה. ממדידה למעלה - אכילתם) משיעור יותר ל"טף"

הנשמות48) מכל כלולה . יעקב). (של "נשמתו ס"ז: אגה"ק וראה
עולם". ועד מעולם שבישראל

הוא49) "כי וכמ"ש העמידה. תפילת שבסוף שלום" "שים ברכת
מז). לב, (האזינו חייכם"

ה.50) יח, אחרי
ג.51) פ"ו, אבות
סע"א.52) ג, ברכות
פקודי.53) ס"פ רמב"ן
ה.54) פ"א, שמו"ר
ה.55) פל"ב, ויק"ר

oeik - miphwl rbepa k"`yn `dlik),בהכרחxxtl,שדרכם*) xeriy ick mdl x`yi xexitd ixg`l mby ick) mzlik` xeriyn xzei mdl ozil

.(jk lk) yecig dfa oi`e

itl" i"yx oeyl wznei f"tre jixvdהטף**) itl ביתם, בני xearלכל mb jixvd itl" `le sh"dl")הטף", wx `l) "mzia ipa lkl" ozpy `l` - "

."shd(l dpizpd xeriy) itl"

milibxy) mdly xeriyd itk "mkthl" - (ck ,fn epzyxt) "mkthl lek`le mkizaa xy`le mklk`le dcyd rxfl mkl 'idi" - mixvndl k"`yn (***

.("mkizaa xy`"a mllek epi`e ,r"ta "mkthle" aezkd hxtn okle) mdly xeriyd itk "mkizaa xy`le mklk`l"e ,(xxtl
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ובסוף הוא", לכם מצרים ארץ כל טוב כי גו' הארץ
הי' שכן מסופר הש"ק) דיום (בשיעור lretaהפרשה

אחוזה להם ויתן אחיו ואת אביו את יוסף "ויושב -

פרעה" צוה כאשר גו' הארץ במיטב מצרים ,36בארץ

בארץ ישראל "וישב - ממש הפרשה וחותם לסיום ועד
מאד", וירבו ויפרו בה ויאחזו גושן בארץ מצרים

ויחי פרשת (בהתחלת לזה יעקב37ובהמשך "ויחי - (

חי מצרים שבארץ שנה", עשרה שבע מצרים בארץ
שנותיו" "מבחר בגימטריא38יעקב שנה" עשרה "שבע ,

בטובה"39טוב ימיו כל "כאילו נחשב זה שבגלל ועד ,40.

בארץ נמצאים בנ"י כאשר שגם - הענין ונקודת
(גלויות) המלכיות ש"כל הגלות ומצב בזמן מצרים,

מצרים" ע"ש אומר41נקראו ,drxt,"בכיפה ה"מושל ,

ed`ש" mkl mixvn ux` lk aehשלו הציווי וע"פ ,"

" לבנ"י מצרים`dfegנותנים ux`dבארץ ahina,"

ד" בשלוהayieובאופן - אמתית (ישיבה )42ישראל

ש"ויאחזו אלא עוד ולא גושן", בארץ מצרים בארץ
"לשון "לשוןdfeg`"43בה", גם י"ל ואולי ,dfig`"44

של בתוקף היא שה"אחיזה" - אמת [ושניהם
"45"אחוזה" וירבו ש"ויפרו ועד ,[c`n"46"ש"מאד ,

והגבלה ממדידה שלמעלה ומצב מעמד על -47מורה

יעקב ד"ויחי ומצב מעמד מצרים בארץ גם נעשה שאז

יעקב של בשמו שנקרא מישראל שבע48(כאו"א ..(

טוב) בגימטריא שנה (י"ז טובים חיים שנה", עשרה
mzzin`lתורת" בתורה, שחדורים [חיים ברוחניות ,

נאמר49חיים" עליהם ומצוותי' טוב50, ו"אין בהם", "וחי
תורה" יחד.51אלא גם ובגשמיות [

יעקב", ד"ויחי ומצב במעמד כשנמצאים גם אמנם,
והגבלה, ממדידה שלמעלה לאופן ועד אמיתיים, חיים

"בארץ שנמצאים זמן כל הרי, - mixvn,"xqg"מאד"

ixwir ikd oiprdלהיות - בנ"י כל משתוקקים שאליו
אביהם", שולחן על הסמוכים ד"בנים ומצב במעמד
ברוחניות להם המצטרך כל להם כשיש גם שלכן,

" הגלות, לצער בערך זה נחשב במה mipa52ובגשמיות,

mdia` ogley lrn elbyויחי" ויחי, מפרשת ולכן, ...!?"
לפרשת באים שנה", עשרה שבע מצרים בארץ יעקב

ענין עם שקשורה שמות (ספרdle`bd(וספר)
שם53הגאולה "על ישראל", בני שמות "ואלה ,(zle`b

l`xyi"כאן ראובן54נזכרו נחתין ושמעון "ראובן ,

.oiwlq"55ושמעון

ומצב בזמן (שגם ויגש דפרשת שהתוכן לומר, ויש
ונוגע שייך העולם) כל על בעה"ב יהודי נעשה הגלות

ומצב לזמן רק שגםzelbd(לא ,mixvn ux`a'יהי
גם אלא) לאמיתתו, יעקב" ד"ויחי ומצב מעמד

יא.36) מז,
אפילו37) הפסק, ביניהם שאין באופן ויגש פרשת לסוף שסמוכה
זוlibxdהפסק "פרשה - התורה פרשיות בכל לפרשה פרשה בין
ש"כלlknסתומה ויחי), ר"פ ופרש"י (ב"ר שבתורה" פרשיות

או בפ"ע) בשורה (שמתחילה פתוחה פרשה אצל חז"ל תקנו הסדרים
רק אותיות), ט' כשיעור ריוח לאחרי שורה באותה (שמתחילה סתומה
מהרז"ו (פי' והתיבות" הפסוקים ככל ריוח שום בו אין ויחי סדר

.88 הערה לקמן וראה בפרש"י). וגו"א רא"ם בב"ר.
הועתק38) שעג. ע' ח"ה מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

טבת. יח יום" ב"היום
ויחי.39) ר"פ להאריז"ל הליקוטים וספר תורה לקוטי
ויחי.40) ר"פ החיים אור קיז. רמז ויצא יל"ש פ"ה. תדבא"ר
ד.41) פט"ז, ב"ר
ס"ט.42) זו שנה וישב ש"פ שיחת וראה ב. לז, וישב פרש"י
עה"פ.43) פרש"י
וראה44) רש"י. דפוסי בכמה ("אחיזה") וכ"ה פי"ז. תדשא מדרש

ואילך. 405 ע' חט"ו לקו"ש בארוכה
ד"שדה45) המעלה ובדוגמת "שדה`dfegע"ד לגבי "dpwn."

"ויפרו46) התיבות על רק (לא קאי "מאד" שתיבת לומר, ויש

שלפנ"ז. הענינים פרטי על גם אלא) וירבו",
"ויכלכל47) יב) (מז, לפנ"ז במ"ש גם מרומז זה שענין לומר, ויש

לפי לחם אביו בית כל ואת אחיו ואת אביו את שכיוןshdיוסף ,"

עה"פ טוב (לקח אכילתם משיעור יותר להם ליתן צריך לפרר שדרכם
הפירוש די"ל - עה"פ) לפרש"י ושפ"ח רא"ם ב). יו"ד, פסחים (וראה

) אביו בית וכל אחיו ואת אביו את גם שכלכל "לפיmilecbdבזה (*

להם שנתן עי"ז mdlהטף"**, jxhvnd itkn xzeiשנותנים (כמו ***
והגבלה. ממדידה למעלה - אכילתם) משיעור יותר ל"טף"

הנשמות48) מכל כלולה . יעקב). (של "נשמתו ס"ז: אגה"ק וראה
עולם". ועד מעולם שבישראל

הוא49) "כי וכמ"ש העמידה. תפילת שבסוף שלום" "שים ברכת
מז). לב, (האזינו חייכם"

ה.50) יח, אחרי
ג.51) פ"ו, אבות
סע"א.52) ג, ברכות
פקודי.53) ס"פ רמב"ן
ה.54) פ"א, שמו"ר
ה.55) פל"ב, ויק"ר

oeik - miphwl rbepa k"`yn `dlik),בהכרחxxtl,שדרכם*) xeriy ick mdl x`yi xexitd ixg`l mby ick) mzlik` xeriyn xzei mdl ozil

.(jk lk) yecig dfa oi`e

itl" i"yx oeyl wznei f"tre jixvdהטף**) itl ביתם, בני xearלכל mb jixvd itl" `le sh"dl")הטף", wx `l) "mzia ipa lkl" ozpy `l` - "

."shd(l dpizpd xeriy) itl"

milibxy) mdly xeriyd itk "mkthl" - (ck ,fn epzyxt) "mkthl lek`le mkizaa xy`le mklk`le dcyd rxfl mkl 'idi" - mixvndl k"`yn (***

.("mkizaa xy`"a mllek epi`e ,r"ta "mkthle" aezkd hxtn okle) mdly xeriyd itk "mkizaa xy`le mklk`l"e ,(xxtl
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dle`bdl56בארץ ישראל ד"וישב ומצב שהמעמד היינו, ,
יעקב "ויחי מאד", וירבו ויפרו בה ויאחזו גו' מצרים
(ובעיקר) גם הוא שנה", עשרה שבע מצרים בארץ

dle`bdl dpkd.כדלקמן ,

חסידות‰. בדרושי המבואר בהקדם בענין57ויובן
הוא ליהודה יוסף שבין שהחילוק יהודה", אליו "ויגש
שמים (יהודה), לדומם (יוסף) צומח שבין החילוק ע"ד
יהודה", אליו "ויגש ולכן (יהודה), וארץ (יוסף)
שמים), (צומח, ליוסף נגש ארץ) (דומם, שיהודה
מדומם, למעלה הוא שצומח הזה בזמן לסדר בהתאם

לארץ קדמו יהודה58שמים יתעלה לבוא לעתיד אבל ;

בההפטורה (כמ"ש יוסף מבחי' למעלה "הנה59להיות
עץ את עליו אותם ונתתי גו' יוסף עץ את לוקח אני

dcediועבדי שתתגלהcecגו' כיון עליהם"), מלך
מצד והארץ הדומם ארץmyxyמעלת שבמחשבה -

"סוף לשמים, תחלה"60קדמה במחשבה .61מעשה

שהחילוק - האדם בעבודת יוסף62וענינם בין
(יוסף) תלמוד שבין החילוק ובדוגמת ע"ד הוא ויהודה

גדול" "תלמוד הזה שבזמן (יהודה), ("ויגש63ומעשה
ולעתיד מיהודה), למעלה הוא שיוסף יהודה", אליו

גדול" "מעשה יהי' להיות64לבוא יתעלה (שיהודה
מיוסף). למעלה

מעלתdyrndומעלת תלמוד, (עולםux`dלגבי
'iyrdיהודה מעלת - הרוחניים) (עולמות שמים לגבי (

בפסוק מרומזת - לבוא לעתיד שתתגלה יוסף 65על

יצרתיו eiziyr"בראתיו s`"66:

בי"ע. עולמות ג' הם - עשיתיו יצרתיו בראתיו
דיבור מחשבה הנפש, לבושי ג' - באדם ודוגמתם

ומעשה. (תלמוד)

רק (לא הוא העשי' שעולם במדרגה,dhnlוכיון
גם) jxraאלא `lyשהם והיצירה, הבריאה לעולם

לגמרי, לנפרד שנראה העשי' עולם משא"כ זל"ז, בערך
רק (לא הוא שהמעשה ומעשה, דיבור במחשבה כמו
ודיבור, למחשבה בערך שלא גם) אלא במדרגה, למטה
לבוש הוא המעשה משא"כ זל"ז, ושייכים בערך שהם

יצרתיו "בראתיו נאמר לכן - "אף`sהנפרד עשיתיו",
wiqtdעל מורה שההפסק jxrdהענין", wegix'דעשי

ומחשבה. דיבור לגבי ודמעשה ובריאה, יצירה לגבי
רומזים שבה הקוין שג' ה"א, דאות בציור גם וכמרומז
דיבור דמחשבה הלבושים ולג' בי"ע, עולמות לג'
עולם על שרומז ה"א, דאות השמאלי שקו - ומעשה

המעשה, כח והימני)wqtpהעשי', (העליון הקוין מב'
ודיבור. מחשבה ויצירה, בריאה על שרומזים

לשון הוא "אף" - הכתוב),ieaixולאידך (כפשטות
גבוה . . והוא כאן מפורש שאינו דבר עוד "לרבות

שב" היינו, מהם", בחי'`sונעלה נרמזת (עשיתיו)"
zilrpרביעית xzeid67שנמשכת יצרתיו") מ"בראתיו (גם

בעולם נסמךiyrd'ומתגלה זה שריבוי עשיתיו", ("אף
דוקא ההשתלשלות68לעשיתיו) סדר כל שבריאת כיון ,

עולם בשביל בשבילiyrd'היא גופא העשי' ובעולם ,
lretaהעבודה dyrna69הזקן רבינו שמבאר כפי -70

בשביל אינו . . העולמות השתלשלות ש"תכלית
הוא התכלית אלא . . העליונים oezgzdעולמות f"der,

כד ית' לפניו רוח נחת להיות ית' ברצונו עלה שכך
ה' אור שיאיר לנהורא, חשוכא ואתהפך ס"א אתכפיא
ביתר כולו עוה"ז כל של והס"א החושך במקום . .

בעולמות מהארתו החושך מן אור ויתרון עז ויתר שאת
דירה לו להיות הקב"ה "נתאווה העליונים",

.71בתחתונים"

בהפטורה56) כמ"ש יהודה", אליו ד"ויגש הענין שלימות יהי' שאז
אותם ונתתי חבריו ישראל ושבטי גו' יוסף עץ את לוקח אני "הנה
לכולם יהי' אחד ומלך . . אחד לעץ ועשיתים יהודה עץ את עליו

ואילך). יט לז, (יחזקאל לעולם" להם נשיא עבדי ודוד . . למלך
קמב57) ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי פרשתנו. ריש ותו"ח תו"א

ד"ה ואילך. יח ע' תרכ"ט בסה"מ ליוסף יהודה הגשת ענין ד"ה ואילך.
ואילך. ריב ע' תרמ"ד בסה"מ ויגש

א.58) יב, חגיגה
כד.59) שם, יט. לז, יחזקאל
דודי".60) "לכה פיוט ע"פ
גאולה61) סמיכת שמהלשון - לתפלה גאולה לסמיכת בנוגע ועד"ז

נסמכת וגאולה במקומה היא שתפלה לגאולה), תפלה (ולא לתפלה
קונטרס ראה - (יהודה) התפלה הו"ע שהעיקר משמע, לתפלה, (נגשת)

ס"ב. זו שנה טבת ה'
פו62) ע' תרל"ד בסה"מ ויגש ד"ה פרשתנו. ריש אוה"ת ראה

.57 שבהערה ותרמ"ד תרכ"ט סה"מ ואילך. קיט ע' תרע"ח ואילך.
ס"ג.63) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ב. מ, קידושין

לקו"ש64) וראה שיז. ע' תקס"ז אדה"ז מאמרי .62 שבהערה מאמרים
ואילך. 263 ע' חכ"ה

ז.65) מג, ישעי'
מגלת66) תו"א ואילך). א (סז, בלק ר"פ לקו"ת ראה - לקמן בהבא

ריב. ע' תרנ"ח ואילך. רעט ע' תר"ן סה"מ ואילך. סע"ב צה, אסתר
ואילך. א רמא, ח"א קונטרסים סה"מ .122 ע' השי"ת

ריחוק67) על מורה הענין") הפסיק ("אף שההפסק לומר יש ועפ"ז
יותר נעלית בחי' ומתגלה נמשכת העשי' שבעולם - למעליותא הערך

jxra `ly.והבריאה היצירה שבעולם להגילויים
הקצר68) השמאלי הקו ע"י שדוקא - ה"א דאות בציור ודוגמתו

אלא עוד ולא ה', אות תמונת נעשה ממנו שלמעלה הקוין מב' ונפסק
(סה"מ הקב"ה על שמורה ה', אות דלות, מלשון ד', מאות שנעשה

ואילך). סע"ב רמא, שם קונטרסים
בפועל69) המעשה בשביל היא ודיבור דמחשבה שהתכלית ועד

ואילך). סע"א רמב, שם קונטרסים (סה"מ
פל"ו.70) תניא
ועוד.71) טז. נשא תנחומא ע"פ שם. תניא
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.Â:הגלות ענין בכללות גם מודגש זה וענין
למטה בהירידה יותר עוד ניתוסף הגלות בזמן
. . ממש והחומרי הגשמי "עוה"ז - העשי' שבעולם
בענין ממנו למטה תחתון שאין במדרגה התחתון

ומכופל" כפול וחושך ית' אורו ש"הסתר72הסתר כיון -
עוד ומתגבר הולך ומכופל" כפול וחושך ית' אורו

יותר.

כוונת בשלימות יותר עוד וניתוסף הולך ולאידך,
בתחתונים, דירה לו להיות הקב"ה שנתאווה הבריאה
ע"י בעיקר שנעשה ממנו, למטה תחתון שאין בתחתון

הגלות" משך זמן כל ועבודתינו .73"מעשינו

ב' מודגשים הגלות שבענין - דלעיל ובסגנון
ד" גודל`sהקצוות על שמורה ההפסק עשיתיו",

הרביעית: דבחי' והריבוי למטה, הירידה

במדרש דכתיבs`a"לקו74איתא אלך75, אני אף
ומתנחמין בקרי, דכתיבs`aעמם זאת76, גם ואף

בזה וההסברה וגו'". אויביהם בארץ -77בהיותם

הוא בעצמו אף aehש"תיבת `l,(לגריעותא ("אף"
ג' סט"א, בחי' "אף78שהוא ולאידך, כו'", באף פתחו

ע"י . . נעלה היותר הרביעית בחי' המרבה הוא . .

שע"י היינו, שבעשי'", האף בחי' את שמבררים
לנהורא חשוכא ואתהפכא ס"א דאתכפיא הבירור

למעליותא). ("אף" הרביעית דבחי' הגילוי נעשה

האדם בעבודת כמ"ש77וענינו חכמתי79- "אף
שלמדתי "תורה לי", בי"s`aעמדה "שלא80נתקיימה ,

עמל בטורח שתלמוד מה אלא החכמה מן יתקיים
נפש81כו'" מברר עצמו את שמייגע העול ש"ע"י ,

(מלשון המעשה מעלת מודגשת שבזה - הבהמית"
עצמו. התורה שבלימוד כפי')

.Êשהמעמד (ס"ד) לעיל האמור לבאר יש עפ"ז
בה ויאחזו גו' מצרים בארץ ישראל ד"וישב ומצב

שבע מצרים בארץ יעקב "ויחי מאד", וירבו ויפרו
הוא שנה", dle`bdlעשרה dpkd:

- השעבוד לקושי ועד שעבוד של באופן בגלות
להקב"ה, דבנ"י ההתקשרות תוקף בעיקר מודגש
התוקף בכל עומדים הגלות, דשעבוד הקושי שלמרות

בשלימות. התומ"צ קיום על

zkitdדהגלות הכוונה תכלית (שזוהי הגלות חושך
יהפך עצמו שהגלות לנהורא, חשוכא לאתהפכא -

גלות של ומצב במעמד (בעיקר) מודגשת לגאולה)
יהודי נעשה הגלות בזמן שגם - ויגש a"draכבפרשת

הארץ" "אדוני העולם, ופועל82על ,drxtyהמושל)
מצרים83בכיפה ארץ כל ש"טוב אומר (`ed mklובנ"י ,"

"אחוזה ux`dמקבלים ahina"ד ובאופן ,"da efg`ie

וירבו "c`nויפרו ,"igieשבע מצרים בארץ יעקב
כך, שנותיו), מבחר טוב, (בגימטריא שנה" עשרה
מעל (גלו מצרים בארץ שנמצאים העובדה שמלבד
כזה במצב - דבר להם חסר לא אביהם) שולחן

znbeceמודגשת oirn.עצמו הגלות בזמן הגלות הפיכת

מהוה הגלות בזמן זה מצב להפיכתdpkdולכן
יראו שאז - והשלימה האמיתית הגאולה ע"י הגלות

שכל ובגלוי לגריעותא,84הגלותxvinבפועל "אף" ,

שיתוסף בשביל אלא כמ"שagxndאינו 85דהגאולה,

במרחב ענני דוקא) (ועי"ז יֿה קראתי המיצר "מן
הרביעית, דבחי' הריבוי למעליותא, "אף" יֿה",

נעשה התחתון דירהdxicשעוה"ז ית', daigxny86לו

אדם של דעתו (העליון).87(כביכול)

.Áשהמעמד לכך מהטעמים גם שזהו לומר, ויש
הגלות בזמן (שגם מצרים" בארץ יעקב ד"ויחי ומצב
ולכן הארץ", "אדוני העולם, על בעה"ב יהודי נעשה
כל ש"טוב באופן המדינה ממלכות וסיוע עזר מקבל

ביותר מודגש הוא") לכם מצרים dfארץ epxeca:

שם.72) תניא
רפל"ז.73) תניא
נז.74) פ"א, איכ"ר
מא.75) כו, בחוקותי
מד.76) שם,
ד.77) סט, בלק לקו"ת
לקח78) ובמדרש (באבער) אגדה מדרש ע"פ - שם בלקו"ת כ"ה

ב: פי"ט, ובב"ר ג. א, בראשית .`draxטוב

ט.79) ב, קהלת
וראה80) קצת. לשון בשינוי שם עה"פ ובקה"ר שם. בלקו"ת כ"ה

הי"ב. פ"ג ת"ת הל' רמב"ם גם
ספ"ה.81) אבות להרמב"ם המשניות פירוש
א),82) לט, (וישב מצרימה" הורד כש"יוסף - בזה וההתחלה

"ויוסף ב) פפ"ו, (ב"ר במדרש המד"אoeyakמצרימה,cxedכדאיתא ,

cxieהוא כי . . ים עד בארוכהdcexמים (נתבאר הנהר" עבר בכל

ואילך). 194 ע' חכ"ה בלקו"ש
"מושל83) נעשה שלא - דור שבכל בכיפה" ה"מושל ועד"ז

"כל כמארז"ל במלכותו, שנמצאים ישראל של בזכותם אלא בכיפה"
סופו ועד העולם מסוף שולטה ישראל על ששלטה ולשון אומה
דעלמא מלכין "כל ה), יד, בשלח (מכילתא ישראל" של כבודן בשביל
ישראל דכד . . דישראל בגינייהו אלא בשולטניהון אתתקפו לא

א). ו, (זח"ב דעלמא" עמין שאר כל על מתתקפי מיד בגלותהון
לך84) (שאין אביהם" שולחן מעל ש"גלו העובדה שבעצם המיצר

מידי. לא ותו מזה), גדול מיצר
ה.85) קיח, תהלים
האדם86) למדת ביחס גדולה בהרחבה היא ש"דירה" ולהעיר,

בהאדם אמיתית הרחבה ופועלת בערך), שלא ועד מלבוש (יותר
כביכול). העליון לאדם בנוגע (ועד"ז

ב.87) נז, ברכות
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.Â:הגלות ענין בכללות גם מודגש זה וענין
למטה בהירידה יותר עוד ניתוסף הגלות בזמן
. . ממש והחומרי הגשמי "עוה"ז - העשי' שבעולם
בענין ממנו למטה תחתון שאין במדרגה התחתון

ומכופל" כפול וחושך ית' אורו ש"הסתר72הסתר כיון -
עוד ומתגבר הולך ומכופל" כפול וחושך ית' אורו

יותר.

כוונת בשלימות יותר עוד וניתוסף הולך ולאידך,
בתחתונים, דירה לו להיות הקב"ה שנתאווה הבריאה
ע"י בעיקר שנעשה ממנו, למטה תחתון שאין בתחתון

הגלות" משך זמן כל ועבודתינו .73"מעשינו

ב' מודגשים הגלות שבענין - דלעיל ובסגנון
ד" גודל`sהקצוות על שמורה ההפסק עשיתיו",

הרביעית: דבחי' והריבוי למטה, הירידה

במדרש דכתיבs`a"לקו74איתא אלך75, אני אף
ומתנחמין בקרי, דכתיבs`aעמם זאת76, גם ואף

בזה וההסברה וגו'". אויביהם בארץ -77בהיותם

הוא בעצמו אף aehש"תיבת `l,(לגריעותא ("אף"
ג' סט"א, בחי' "אף78שהוא ולאידך, כו'", באף פתחו

ע"י . . נעלה היותר הרביעית בחי' המרבה הוא . .

שע"י היינו, שבעשי'", האף בחי' את שמבררים
לנהורא חשוכא ואתהפכא ס"א דאתכפיא הבירור

למעליותא). ("אף" הרביעית דבחי' הגילוי נעשה

האדם בעבודת כמ"ש77וענינו חכמתי79- "אף
שלמדתי "תורה לי", בי"s`aעמדה "שלא80נתקיימה ,

עמל בטורח שתלמוד מה אלא החכמה מן יתקיים
נפש81כו'" מברר עצמו את שמייגע העול ש"ע"י ,

(מלשון המעשה מעלת מודגשת שבזה - הבהמית"
עצמו. התורה שבלימוד כפי')

.Êשהמעמד (ס"ד) לעיל האמור לבאר יש עפ"ז
בה ויאחזו גו' מצרים בארץ ישראל ד"וישב ומצב

שבע מצרים בארץ יעקב "ויחי מאד", וירבו ויפרו
הוא שנה", dle`bdlעשרה dpkd:

- השעבוד לקושי ועד שעבוד של באופן בגלות
להקב"ה, דבנ"י ההתקשרות תוקף בעיקר מודגש
התוקף בכל עומדים הגלות, דשעבוד הקושי שלמרות

בשלימות. התומ"צ קיום על

zkitdדהגלות הכוונה תכלית (שזוהי הגלות חושך
יהפך עצמו שהגלות לנהורא, חשוכא לאתהפכא -

גלות של ומצב במעמד (בעיקר) מודגשת לגאולה)
יהודי נעשה הגלות בזמן שגם - ויגש a"draכבפרשת

הארץ" "אדוני העולם, ופועל82על ,drxtyהמושל)
מצרים83בכיפה ארץ כל ש"טוב אומר (`ed mklובנ"י ,"

"אחוזה ux`dמקבלים ahina"ד ובאופן ,"da efg`ie

וירבו "c`nויפרו ,"igieשבע מצרים בארץ יעקב
כך, שנותיו), מבחר טוב, (בגימטריא שנה" עשרה
מעל (גלו מצרים בארץ שנמצאים העובדה שמלבד
כזה במצב - דבר להם חסר לא אביהם) שולחן

znbeceמודגשת oirn.עצמו הגלות בזמן הגלות הפיכת

מהוה הגלות בזמן זה מצב להפיכתdpkdולכן
יראו שאז - והשלימה האמיתית הגאולה ע"י הגלות

שכל ובגלוי לגריעותא,84הגלותxvinבפועל "אף" ,

שיתוסף בשביל אלא כמ"שagxndאינו 85דהגאולה,

במרחב ענני דוקא) (ועי"ז יֿה קראתי המיצר "מן
הרביעית, דבחי' הריבוי למעליותא, "אף" יֿה",

נעשה התחתון דירהdxicשעוה"ז ית', daigxny86לו

אדם של דעתו (העליון).87(כביכול)

.Áשהמעמד לכך מהטעמים גם שזהו לומר, ויש
הגלות בזמן (שגם מצרים" בארץ יעקב ד"ויחי ומצב
ולכן הארץ", "אדוני העולם, על בעה"ב יהודי נעשה
כל ש"טוב באופן המדינה ממלכות וסיוע עזר מקבל

ביותר מודגש הוא") לכם מצרים dfארץ epxeca:

שם.72) תניא
רפל"ז.73) תניא
נז.74) פ"א, איכ"ר
מא.75) כו, בחוקותי
מד.76) שם,
ד.77) סט, בלק לקו"ת
לקח78) ובמדרש (באבער) אגדה מדרש ע"פ - שם בלקו"ת כ"ה

ב: פי"ט, ובב"ר ג. א, בראשית .`draxטוב

ט.79) ב, קהלת
וראה80) קצת. לשון בשינוי שם עה"פ ובקה"ר שם. בלקו"ת כ"ה

הי"ב. פ"ג ת"ת הל' רמב"ם גם
ספ"ה.81) אבות להרמב"ם המשניות פירוש
א),82) לט, (וישב מצרימה" הורד כש"יוסף - בזה וההתחלה

"ויוסף ב) פפ"ו, (ב"ר במדרש המד"אoeyakמצרימה,cxedכדאיתא ,

cxieהוא כי . . ים עד בארוכהdcexמים (נתבאר הנהר" עבר בכל

ואילך). 194 ע' חכ"ה בלקו"ש
"מושל83) נעשה שלא - דור שבכל בכיפה" ה"מושל ועד"ז

"כל כמארז"ל במלכותו, שנמצאים ישראל של בזכותם אלא בכיפה"
סופו ועד העולם מסוף שולטה ישראל על ששלטה ולשון אומה
דעלמא מלכין "כל ה), יד, בשלח (מכילתא ישראל" של כבודן בשביל
ישראל דכד . . דישראל בגינייהו אלא בשולטניהון אתתקפו לא

א). ו, (זח"ב דעלמא" עמין שאר כל על מתתקפי מיד בגלותהון
לך84) (שאין אביהם" שולחן מעל ש"גלו העובדה שבעצם המיצר

מידי. לא ותו מזה), גדול מיצר
ה.85) קיח, תהלים
האדם86) למדת ביחס גדולה בהרחבה היא ש"דירה" ולהעיר,

בהאדם אמיתית הרחבה ופועלת בערך), שלא ועד מלבוש (יותר
כביכול). העליון לאדם בנוגע (ועד"ז

ב.87) נז, ברכות
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ודור הגלות של האחרון דור הוא זה שדורנו כיון
להפיכת ההכנה בו מודגשת הגאולה, של הראשון
- הגלות בזמן זה מעין "טעימה" ע"י הגלות

ד"ויחיseqlשבסמיכות ומצב מעמד נעשה הגלות
מצרים" בארץ שמתקרבים88יעקב ככל וניתוסף והולך ,

והשלימה. האמיתית בגאולה הגלות להפיכת יותר

כ"ק שבדורנו, ליוסף בשייכות - יותר ובפרטיות
מצרימה" הורד כש"יוסף - דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח
המעמד (היפך חסד של במלכות התחתון, כדור לחצי
ההיא המדינה מלכות מצד כו' רדיפות של ומצב

ההם), בימים

שגם - הסתלקותו לאחרי עוז וביתר שאת וביתר
ד" ומצב המעמד נשאר כמארז"לigieאז 89יעקב",

אף90"יעקב בחיים זרעו מה . . מת לא הוא91אבינו
בזה (גם עלמין בכולהו ש"אשתכח ועד בחיים",

המעשה) ideiganהעולם xizi"92,

ש"נתן שנה, דארבעים השלימות לאחרי ובפרט
לשמוע" ואזנים לראות ועינים לדעת לב ,93לכם

"נפלאות ושנת (תש"נ) "נסים" בשנת ובמיוחד
והנפלאות הנסים במוחש שראינו כפי - (נ"א) אראנו"

להיחס בנוגע ובמיוחד כולל האחרונה, בתקופה
ולעזור לאפשר ("מעצמתֿעל") ההיא המדינה דמלכות
לצאת הרחבה, של ומצב במעמד להיות לבנ"י ולסייע
מצרים בארץ שגם באופן המרחב, אל המיצר מן
ומצב מעמד אצלם יהי' האחרונים) הגלות (ברגעי

יעקב", ד"ויחי

להגאולה ממש בסמיכות שעומדים מפני - זה וכל
של ובלשונו צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית
במזמור ישראל", זמירות "נעים משיחא, מלכא דוד

עבדי"94פ"ט לדוד נשבעתי לבחירי ברית "כרתי :95,

משחתיו" קדשי בשמן עבדי דוד לסיום96"מצאתי ועד ,
. "ראה ואמן", אמן לעולם ה' "ברוך המזמור: וחותם

לשם" תודות נתן כן על המשיח, ביאת .97.

.Ëבתורה קורין שבו הזמן תוכן עם זה לקשר ויש
ויחי פרשת והתחלת ויגש השבת98פרשת יום -

("ויכולו" השלימות נעשה שבו חנוכה )99שלאחרי

dkepgc100בחודש לעולם שהוא ,zahחל זו ובשנה ,
טבת:d'ביום

של שגםdkepgענינו - זה) הש"ק ביום (ששלימותו
"משתשקע הגלות, דחושך ומצב במעמד כשנמצאים

לבאר88) יש סתומdnizqdועפ"ז זו ("פרשה ויחי .דפרשת . ה
שם)) ופרש"י (ב"ר ממנו" ונסתם הקץ את לגלות יעקב שביקש

`zeilrnlישראל ל"וישב מצרים" בארץ יעקב ד"ויחי שהסמיכות -

הפסק (ללא מאד" וירבו ויפרו בה ויאחזו גושן בארץ מצרים בארץ
מעין דטעימת הענין תוקף יותר מדגישה לפרשה), פרשה בין כלל

הגלות. זמן בסוף הגלות הפיכת
הגלות שבסוף נרמז מ"מ, הקץ, שנסתם אף יותר: ובעומק
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מעין שנה", עשרה שבע מצרים בארץ יעקב ויחי מאד וירבו ויפרו

שבהקץ. הגלות הפיכת
ואילך.89) סי"א תשמ"ז טבת ה' שיחת גם וראה ב. ה, תענית
(פרשתנו90) הכתוב ובלשון יוסף". - יעקב תולדות "אלה ועד"ז

חי שנקרא יסוד יוסף של שמדתו ולהעיר, חי". יוסף "עוד - כו) מה,
ועוד). קטז. ע' לתהלים אור) (יהל (אוה"ת
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לקו"ש92) גם וראה וביאורו. זך סימן אגה"ק ב. עא, ח"ג זהר

.481 ע' חכ"ה

ב.93) ה, ע"ז ובפרש"י. ג כט, תבוא
פעמים94) לט"ו* תהלים מזמורי דק"נ שבחלוקה xyrלהעיר,
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.mildz xtqay zelrnd xiy e"h cbpk l"i ile`e (*

.d"awdl d`cede gay zpizp xeza xwira(e mb) `l` ,'ek mewz `le ,olvil `pngx ,xvin ly avna (wx) `l (**

ziying" ,(zeilbd lk yxey) drxt zelbc "s`"d zkitd lr fnexy ,xnel yic ,minrt 'd "s`" zaiz driten h"t xenfnay ,xirdle l"i ile`e (***

lk 'ipin oiilbz`e erixtz`"c ,dyecwc "drxtl ziying" ,(cere .c 'r yix ,ck y"dy z"ewl d`x) dyecwc "s`"l ,f"erlc (ck ,fn epzyxt) "drxtl

.(` ,ix `"gf) "oixedp

."ep`x` ze`ltp zpy `dz 'id" - `"pyz'd - dpydc z"xdk (****

zah 'd ,ybie t''y

ותורה101החמה" מצוה "נר מישראל כאו"א מדליק ,

ד"מוסיף102אור" בנוגע104והולך"103באופן רק ולא ,
ביתו פתח "על גם אלא ביתו, ובני ,uegan"103לעצמו

דתרמודאי רגלא דכליא ו"עד שמבחוץ, החושך להאיר
הכי103בשוקא" הדרגא גם ("כליא") לגמרי שמבטלים ,

אותיות ("תרמודאי" דמרידה ("רגלא") תחתונה
מזה,105מורדת ויתירה בשוק, שהיתה בהקב"ה (

תחתון שאין (תחתון בשוקא" דתרמודאי ש"רגלא
מ ממנו) כלותלמטה של ומצב במעמד להיות תהפכת

להקב"ה נפשי") "כלתה מלשון ("כליא" -106הנפש

jyegd zkitd"חשכי יגי' "והוי' כמ"ש ש"לילה107, עד ,
יאיר" .108כיום

חודש של מןzahענינו נהנה שהגוף "ירח -

שרומז109הגוף" שלמעלה,110, כביכול דהגוף ההנאה על
שחודש היינו, הנברא, יש שלמטה, מהגוף האמיתי, יש

התחתון דבירור שלימות על מורה הנברא,111טבת שיש ,

עם ממש חד נעשה ממנו, למטה תחתון שאין תחתון
האמיתי לו112יש להיות (נהנה) התאוה נשלמת שעי"ז ,

בתחתונים. דירה ית'

של שתוכנוd'וענינו גופא טבת שבחודש - טבת
אות של ענינה מודגש התחתון (ג'd'בירור שציורה ,

על רומז והימני) העליון הקו נפסק השמאלי וקו קוין,
zlrnבירור נעשה שעי"ז העשי', שבעולם המעשה

בשלימות ס"ה).113התחתון (כנ"ל

ימי שלאחרי (שבת הזמן של שתוכנו מובן ומזה
פרשת של לתוכנה שייך טבת) וה' טבת, חודש חנוכה,

נעשה שעי"ז הגלות, הפיכת - זה בזמן שקורין ויגש
בתכלית ממנו למטה תחתון שאין דתחתון הבירור

השלימות.

***

.Èהמדרש "לא - בפועל למעשה בנוגע עיקרי וענין
המעשה" אלא עיקר ביותר114(תלמוד) כמודגש ,

גדול": "מעשה יהי' שאז להגאולה בסמיכות
- והשלימה האמיתית דגאולה העיקריים מהענינים
ראשון מבית מהמשכן, (למעלה השלישי ביהמ"ק בנין

"מקדש שני), ידיך"115ומבית כוננו ובהדגשה116אדנֿי .
השלימות מצד הן - זה הש"ק ביום dkepgcיתירה

ביהמ"ק חנוכת עם פרשת117שקשור מצד והן ,ybieשבה
(יוסף), צומח לגבי (יהודה) הדומם מעלת מודגש
(דומם) מאבנים שנעשה המקדש בית מעלת גם שזוהי
(צומח), ארזים מ(שטים) שנעשה המשכן לגבי

ויגש דפרשת חסידות בדרושי בארוכה .118כמבואר

נעשית שבו ויגש פרשת הש"ק ביום בעמדנו ולכן,
עוז וביתר שאת ביתר להוסיף יש דחנוכה, השלימות

שהם בענינים ועבודתינו" dpkdeב"מעשינו `nbece oirn

בנין ע"י - השלישי המקדש בית חדשיםmizaלבניית
וחיזוק בכלmizad(והוספה בתים כבר) b'הקיימים

תורה בית וגמ"ח, תפלה דתורה תפלה119הקוין בית ,

תורה בו "שמגדלין גדול", "בית גמילותֿחסדים, ובית
תפלה" בו "מקדש120ומגדלין גמ"ח, בו ומגדלין

לבתים121מעט" בנוגע והן ציבוריים, לבתים בנוגע הן ,
הטף וגם והנשים האנשים מישראל, דכאו"א 122פרטיים

חנוכה101) באוה"ת החמה משתשקע מצותה ד"ה וראה ב. כא, שבת
תשל"ח תרנ"ד. תר"ל. הנ"ל ד"ה ואילך. ב תתקמ, ה) כרך (בראשית

ואילך). כה ע' ח"ב מלוקט (סה"מ
כג.102) ו, משלי
שם.103) שבת
ימי104) לאחרי גם בקודש" ל"מעלין ועד נמשכת" ד"פעולה ובאופן

גם (ובמילא הצורך יותר מודגש חנוכה ימי לאחרי ואדרבה, חנוכה,
כדי האדם בעבודת הוספה - והולך" ד"מוסיף בעבודה הנתינתֿכח)
חנוכה. ונרות זכאין) (יומין חנוכה ימי שמצד הנתינתֿכח גם להשלים

תרמוד.105) ערך יעקב קהלת קיא. ר"פ ארבע קרית שער המלך עמק
.101 שבהערה דרושים

תשל"ח.106) תרנ"ד, תר"ל, הנ"ל ד"ה ראה
ועוד.107) ג. שם, א. מא, א. לד, תו"א כט. כב, שמואלֿב
חנוכה,108) זאת מקץ, ש"פ משיחת קונטרס יב. קלט, תהלים
תשמ"ז.
א.109) יא, מגילה
ואילך.110) 382 ע' חט"ו לקו"ש
ד"111) הענין שמהפכים - הגלות והפיכת בירור עם גם jnqוקשור

בעשרה הגלות (התחלת במצור" והביאה ירושלים אל בבל מלך
ח"כ לקו"ש בארוכה (ראה נופלים" "סומך למעליותא, לסמיכה בטבת)

.(269 ע' חכ"ה ואילך. 518 ע'

ג.112) מג, בשלח ביאוה"ז ראה
פס"ד113) הי' זה שביום - זכאי ליום זכות dpicndומגלגלין zeklnc

כמודגש ס"י), לקמן השיחה. שבהתחלת הערה (ראה נצח" ש"דידן
בארוכה. כנ"ל ויגש, פרשת של בתוכנה

מי"ז.114) פ"א אבות
יז.115) טו, בשלח
"כוננו"116) המעשה: בענין ביותר מודגש ידיך" שב"כוננו להעיר

מתוקנת עשי' "כוננו", גם אלא סתם, וכוננו סתם עשי' רק לא -

ידים. בשתי אלא אחת, ביד רק לא - "ידיך" ושלימה,
קעד.117) סימן הלקט שבלי
ויגש118) ש"פ משיחות קונטרס גם וראה .57 שבהערה דרושים

ס"ד. תשמ"ז
מעלת119) מודגשת ("תלמוד") ל"תורה" בנוגע גם כלומר:

גדול") ל"מעשה ועד מעשה", לידי שמביא תלמוד ("גדול ה"מעשה"
ה"בית". במציאות ונמשך שחודר -

א.120) כז, מגילה ט. כה, מלכיםֿב
א.121) כט, מגילה
גם122) נמשך ומהם יותר, גדולה מעלה יש הטף בפעולת - ואדרבה

לפי "לחם הכתוב בפירוש (47 (הערה לעיל האמור ע"ד - להגדולים
תורה". של ב"לחמה ודוגמתו הטף",



�י zah 'd ,ybie t''y

ותורה101החמה" מצוה "נר מישראל כאו"א מדליק ,

ד"מוסיף102אור" בנוגע104והולך"103באופן רק ולא ,
ביתו פתח "על גם אלא ביתו, ובני ,uegan"103לעצמו

דתרמודאי רגלא דכליא ו"עד שמבחוץ, החושך להאיר
הכי103בשוקא" הדרגא גם ("כליא") לגמרי שמבטלים ,

אותיות ("תרמודאי" דמרידה ("רגלא") תחתונה
מזה,105מורדת ויתירה בשוק, שהיתה בהקב"ה (

תחתון שאין (תחתון בשוקא" דתרמודאי ש"רגלא
מ ממנו) כלותלמטה של ומצב במעמד להיות תהפכת

להקב"ה נפשי") "כלתה מלשון ("כליא" -106הנפש

jyegd zkitd"חשכי יגי' "והוי' כמ"ש ש"לילה107, עד ,
יאיר" .108כיום

חודש של מןzahענינו נהנה שהגוף "ירח -

שרומז109הגוף" שלמעלה,110, כביכול דהגוף ההנאה על
שחודש היינו, הנברא, יש שלמטה, מהגוף האמיתי, יש

התחתון דבירור שלימות על מורה הנברא,111טבת שיש ,

עם ממש חד נעשה ממנו, למטה תחתון שאין תחתון
האמיתי לו112יש להיות (נהנה) התאוה נשלמת שעי"ז ,

בתחתונים. דירה ית'

של שתוכנוd'וענינו גופא טבת שבחודש - טבת
אות של ענינה מודגש התחתון (ג'd'בירור שציורה ,

על רומז והימני) העליון הקו נפסק השמאלי וקו קוין,
zlrnבירור נעשה שעי"ז העשי', שבעולם המעשה

בשלימות ס"ה).113התחתון (כנ"ל

ימי שלאחרי (שבת הזמן של שתוכנו מובן ומזה
פרשת של לתוכנה שייך טבת) וה' טבת, חודש חנוכה,

נעשה שעי"ז הגלות, הפיכת - זה בזמן שקורין ויגש
בתכלית ממנו למטה תחתון שאין דתחתון הבירור

השלימות.

***

.Èהמדרש "לא - בפועל למעשה בנוגע עיקרי וענין
המעשה" אלא עיקר ביותר114(תלמוד) כמודגש ,

גדול": "מעשה יהי' שאז להגאולה בסמיכות
- והשלימה האמיתית דגאולה העיקריים מהענינים
ראשון מבית מהמשכן, (למעלה השלישי ביהמ"ק בנין

"מקדש שני), ידיך"115ומבית כוננו ובהדגשה116אדנֿי .
השלימות מצד הן - זה הש"ק ביום dkepgcיתירה

ביהמ"ק חנוכת עם פרשת117שקשור מצד והן ,ybieשבה
(יוסף), צומח לגבי (יהודה) הדומם מעלת מודגש
(דומם) מאבנים שנעשה המקדש בית מעלת גם שזוהי
(צומח), ארזים מ(שטים) שנעשה המשכן לגבי

ויגש דפרשת חסידות בדרושי בארוכה .118כמבואר

נעשית שבו ויגש פרשת הש"ק ביום בעמדנו ולכן,
עוז וביתר שאת ביתר להוסיף יש דחנוכה, השלימות

שהם בענינים ועבודתינו" dpkdeב"מעשינו `nbece oirn

בנין ע"י - השלישי המקדש בית חדשיםmizaלבניית
וחיזוק בכלmizad(והוספה בתים כבר) b'הקיימים

תורה בית וגמ"ח, תפלה דתורה תפלה119הקוין בית ,

תורה בו "שמגדלין גדול", "בית גמילותֿחסדים, ובית
תפלה" בו "מקדש120ומגדלין גמ"ח, בו ומגדלין

לבתים121מעט" בנוגע והן ציבוריים, לבתים בנוגע הן ,
הטף וגם והנשים האנשים מישראל, דכאו"א 122פרטיים

חנוכה101) באוה"ת החמה משתשקע מצותה ד"ה וראה ב. כא, שבת
תשל"ח תרנ"ד. תר"ל. הנ"ל ד"ה ואילך. ב תתקמ, ה) כרך (בראשית

ואילך). כה ע' ח"ב מלוקט (סה"מ
כג.102) ו, משלי
שם.103) שבת
ימי104) לאחרי גם בקודש" ל"מעלין ועד נמשכת" ד"פעולה ובאופן

גם (ובמילא הצורך יותר מודגש חנוכה ימי לאחרי ואדרבה, חנוכה,
כדי האדם בעבודת הוספה - והולך" ד"מוסיף בעבודה הנתינתֿכח)
חנוכה. ונרות זכאין) (יומין חנוכה ימי שמצד הנתינתֿכח גם להשלים

תרמוד.105) ערך יעקב קהלת קיא. ר"פ ארבע קרית שער המלך עמק
.101 שבהערה דרושים

תשל"ח.106) תרנ"ד, תר"ל, הנ"ל ד"ה ראה
ועוד.107) ג. שם, א. מא, א. לד, תו"א כט. כב, שמואלֿב
חנוכה,108) זאת מקץ, ש"פ משיחת קונטרס יב. קלט, תהלים
תשמ"ז.
א.109) יא, מגילה
ואילך.110) 382 ע' חט"ו לקו"ש
ד"111) הענין שמהפכים - הגלות והפיכת בירור עם גם jnqוקשור

בעשרה הגלות (התחלת במצור" והביאה ירושלים אל בבל מלך
ח"כ לקו"ש בארוכה (ראה נופלים" "סומך למעליותא, לסמיכה בטבת)

.(269 ע' חכ"ה ואילך. 518 ע'

ג.112) מג, בשלח ביאוה"ז ראה
פס"ד113) הי' זה שביום - זכאי ליום זכות dpicndומגלגלין zeklnc

כמודגש ס"י), לקמן השיחה. שבהתחלת הערה (ראה נצח" ש"דידן
בארוכה. כנ"ל ויגש, פרשת של בתוכנה

מי"ז.114) פ"א אבות
יז.115) טו, בשלח
"כוננו"116) המעשה: בענין ביותר מודגש ידיך" שב"כוננו להעיר

מתוקנת עשי' "כוננו", גם אלא סתם, וכוננו סתם עשי' רק לא -

ידים. בשתי אלא אחת, ביד רק לא - "ידיך" ושלימה,
קעד.117) סימן הלקט שבלי
ויגש118) ש"פ משיחות קונטרס גם וראה .57 שבהערה דרושים

ס"ד. תשמ"ז
מעלת119) מודגשת ("תלמוד") ל"תורה" בנוגע גם כלומר:

גדול") ל"מעשה ועד מעשה", לידי שמביא תלמוד ("גדול ה"מעשה"
ה"בית". במציאות ונמשך שחודר -

א.120) כז, מגילה ט. כה, מלכיםֿב
א.121) כט, מגילה
גם122) נמשך ומהם יותר, גדולה מעלה יש הטף בפעולת - ואדרבה

לפי "לחם הכתוב בפירוש (47 (הערה לעיל האמור ע"ד - להגדולים
תורה". של ב"לחמה ודוגמתו הטף",
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וגמ"ח, תפלה תורה בית שנעשים הפרטי), (בחדרם
זה "בבית" שנעשים וגמ"ח ותפלה שהתורה עי"ז
נעשית מציאותו שכל כולו, הבית כל וממלאים חודרים

וגמ"ח. תפלה תורה בית

ספרים" מלא "בית הידוע: שנוסף123ובלשון היינו, ,
תפלה, - סידור על (נוסף קודש ספרי בבית שיש לכך
נעשה גדול, לריבוי ועד ספרים, וכו"כ תורה) - וחומש
חדור הספרים) נמצאים שבו החדר רק (לא כולו הבית
כולו הבית של שמציאותו ועד הספרים, של בתוכנם

ספרים" מלא "בית - .124היא

ליום שנקבע - טבת ה' יום עם זה לקשר [ויש
מלא ל"בית ובשייכות בקשר רצון ועת סגולה

לגמר125ספרים" עד יותר עוד בזה שיתוסף ויה"ר .
ספרי שכל - ספרים" מלא ד"בית הענין ושלימות
ובלשון שלהם, להבית יחזרו נשיאינו רבותינו וכתבי

אבי"126הכתוב בית אל בשלום ו"המתחיל127"ושבתי .
גמור" לו אומרים לעסוק128במצוה שזכו מבנ"י שאלה -

בזה ההתעסקות וישלימו ימשיכו עתה עד בזה
והסיוע להעזר בנוגע גם כולל ומופלגה, רבה בהצלחה

ליעקב דבריו "מגיד - והעיקר כו', המדינה דמלכות
לישראל" ומשפטיו envra-129חוקיו d"awdyיקיים

מתוך גמור", לו אומרים במצוה ד"המתחיל הציווי
השלימות]. ובתכלית לבב, וטוב שמחה מנוחה,

בהוספת הטובה שההחלטה - העיקר והוא - ויה"ר
ותזרז תמהר ומקום מקום בכל וגמ"ח תפלה תורה בתי
וגמ"ח תפלה תורה דבית הבנין את ומיד תיכף ותביא
ש"בנוי השלישי, ביהמ"ק בנין - והכללי העיקרי

השמים" מן ויבוא יגלה הוא הש"ק130ומשוכלל ביום
בתפלת ויחי בפרשת הקריאה ולפני ויגש, פרשת
בארץ יעקב ד"ויחי ההמשך לפני שעוד כך, מנחה,
- השלימות בתכלית ד"ויחי" הענין יהי' גו'", מצרים

עפר" שוכני ורננו (ו"הקיצו בנ"י דכל נצחיים ,131חיים

יוסף" יעקב תולדות ו"אלה אבינו, יעקב - ,132ובראשם

בארצנו עליון), קדושי הצדיקים וכל שבדורנו, ויוסף
בהפטורה הכתוב ובלשון על133הקדושה, "וישבו :

בה ישבו אשר ליעקב לעבדי נתתי אשר הארץ
עד בניהם ובני ובניהם המה עלי' וישבו אבותיכם

לעולם". להם נשיא עבדי ודוד עולם

•

הוא123) - וכו' כלים צ"ל שבבית ואף - קרח. ר"פ ופרש"י תנחומא
מטות לקו"ת וראה סע"ב. צג, (שבת הכלי על (אף) דפטור מרז"ל ע"ד

ג). פב,
מזוזה124) כמו להבית, מחוץ גם שפועל - מזה יתירה לומר ויש

הי'") (ש"פיקח קורח מטענת כמובן ספרים" מלא ל"בית (ששייכת
בירור גם (כולל השמירה שפועלת ממזוזה) פטור ספרים מלא שבית
ב). רסג, (זח"ג גו'"* ובואך צאתך ישמר "ה' - לבית מחוץ גם וזיכוך)

ואילך.125) 183 ע' ח"א תשמ"ח סה"ש בארוכה ראה
כא.126) כח, ויצא

(ירושה).127) אחוזה" "לשון בה", ד"ויאחזו הענין גם מודגש ובזה
פ"י128) פסחים ירושלמי א. ח, עקב פרש"י ו. עקב תנחומא ראה

ה"ה.
ט.129) פ"ל, שמו"ר יט. קמז, תהלים
א.130) מא, סוכה ותוס' פרש"י
יט.131) כו, ישעי'
ב.132) לז, וישב
כה.133) לז, יחזקאל

. . xney cwy `ey xir xnyi `l 'd m` aizkc (xrp i"r `idy "`pkync exihp"k `lc) d"awa . . 'ilic exihp . . `ycwn ia" :` ,cqw a"gfn xirdle (*

ilf` `iwicvc `pnf lka `dc ,xney cwy `ey xir xnyi `l 'd m` aizkc ,iecegla d"aw `ycwn iac exihpk oeklc exihp . . oipeilr iyicw oez`

mr xeyw df oipry - "j`eae jz`v xnyi 'd aizkc xicz oel xihp d"aw igx`aהתורה oez`cלימוד `zyd" :(a"rq ,bqw) oiprd zlgzdn oaenk]

ihewl d`xe) "`ycwnc exihp" mlv` 'idzy lrt f"iry ,"'eb xir xnyi `l 'd m` . . xn`e gzt ,`ziixe`c ilina ekiipn yxtz` igx`l `p`e ekiigx`l

.dfefna enk ,"'eb j`eae jz`v xnyi 'd"c ote`a dxinyd ziyrp ("mixtq `ln zia"c oiprd okez) dxezd cenil i"ry ,epiid ,[(jli`e biw 'r a"gfl v"iel
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שמעון..." "ובני הפסוק הכנענית1על "בן רש"י: אומר ,

"הכנענית" המלה שמשמעות לכנעני", שנבעלה דינה בן –

לדינה, היא הפסוק כוונת אלא כפשוטה, איננה כאן

לכנעני" ש"נבעלה משום "כנענית" מכן2הנקראת ולאחר ,

דינה היתה לא שכם את "כשהרגו ואומר: רש"י מוסיף

שישאנה". שמעון לה שנשבע עד לצאת, רוצה

בזה: להבין וצריך

" המלה את גם הפסוק מן רש"י מצטט מדוע oaא)

" מכן לאחר אומר הוא בפירושו וכן דינהoaהכנענית",

למלה לכאורה, כלל, קשור אינו פירושו כאשר – וכו'"

"הכנענית"? למלה רק אלא "בן",

"הכנענית" שבמלה זה, פירוש רש"י לומד מנין ב)

ל"נבעלה רק אלא ממש, לכנענית כאן הכוונה אין

?3לכנעני"

שמעון...", "ובני של בענין להזכיר חשוב מדוע ג)

נקראת היא כך משום ואשר לכנעני", "נבעלה שדינה

"כנענית" בשם ?4בפסוק

הארוע את בפירוט מיד בהוסיפו רש"י מתכוון מה ד)

"בן בפירוש הקושי מהו כלומר, שכם..."? את "כשהרגו

מובן זו תוספת ידי על אשר לכנעני" שנבעלה דינה

יותר ?5הפירוש

מן אחותו את לשאת נח לבן גם אסור הפשט לפי ה)

לאשה דינה,6האם את שמעון לקח כיצד קשה: כך, ואם ,

מאם גם אחותו ?7שהיתה

.·
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מצטט מדוע – לעיל המוזכרות הראשונות השאלות שתי

ש"הכנענית" לו ומנין "בן", המלה את גם בפירושו רש"י

קושי לציין יש זאת להבין וכדי בזו. זו מתורצות – דינה היא

הכנענית"? "בן בפסוק נאמר בכלל מדוע נוסף:

יו"ד.1) מו, פרשתנו

חמור2) בן "שכם ב) לד, (וישלח נאמר שבשכם ז'iegdואף כל הרי – "

ואילך. טו יו"ד, נח לעיל גם וראה ה). יג, בא (רש"י כנענים נקראים האומות

אברהם3) כי אפשר ממש, כנענית לומר "שאין ברא"ם): (וכ"ה כאן בגו"א

אלא כנענית, ליקח שמעון את מניח ויעקב הכנעניים מבנות בנו יקח שלא צוה

אחת גם שזהו ואילך, 261 ע' ויחי לפ' ב' שיחה ח"ה לקו"ש (וראה דינה" בן

כדעת העיקרי) – הראשון (בפירושו לפרש לה) לז, (וישב רש"י של ההוכחות

תגרא", – "כנעני ב) לח, ו(שם ונשאום", כו' נולדו תאומות ש"אחיות ר"י

,(34 להערה בשוה"ג שם ראה אבל – 34 ,5 הערה שם כמבואר

(וכמו תגרית" – "כנענית כאן לפרש אפשר הי' שהרי מובן, אינו אבל –

דינה את "ויקחו ממ"ש הוא שההוכחה הרא"ם ומ"ש כאן. הרא"ם שהקשה

נזכר אינו (א) – יא) פ"פ, (כבב"ר ויצאו" שכם באםllkמבית (ב) בפירש"י.

זה לפרש הוצרך מ"ויקחו", הוא רש"י בפ'myדיוק –glyie.(

השני פירושו לפי הוא כו'" דינה "בן רש"י שמפרש שמה לומר אין גם

בני היו שכולן מכיון קשה: שלפי"ז היו"*, "כנעניות לה) (לז, וישב שבפ'

כאן. וש"ח בגו"א (ראה מבכולן יותר כנענית שאול גבי כתיב למה כנעניות

זהו – ואדרבא – יג) נ, ויחי רא"ם גם שבכלjtidוראה לפרש הפשט דרך

בןeidyאלה שהי' שאול ודוקא זה, הוזכר לא – כנעניות awriבני ly eza

כנעני! ע"י נאנסה שדינה מפני הכנענית" "בן מכנהו

מבניכם אחד ישא "אל צוה שיעקב יג) נ, (ויחי רש"י ממ"ש לזה: ונוסף

ואפרים), מנשה (לבד השבטים כל את [והוציא כנען" מבנות שהם yxetnkeכו'

שאול שגם מוכח רוחות"], לד' וכן למזרח ג' מקום להם "וקבע שם ברש"י

בן .ziprpkהי'

את משו"ז הוציא השבטים, בני שאר את שהוציא שמכיון לומר, ודוחק

lk"ש ואפרים מנשה [ושאני (ושלה) שאול את גם – בניו בחשבוןilmdבני –

כיipaשאר שם)], ופרש"י ה מח, (ויחי "

ארונו את לישא ראויים והיו כנען מבנות היו לא (ושלה) שאול באם (א)

רוח), לכל ג' שיהיו בכדי שזהו לומר סברא (ואין יוציאם למה –

"ולאzehytn(ב) רש"י משמעmdyמבניכם`cgלשון כנען" מבנות

על "lkשהטעם הוא מבניכם" שגםmdy"אחד מובן ומזה כנען". i"yxtמבנות

שם בגו"א כמ"ש ודלא דר"י, אליבא רק הוא ב) לח, (וישב תגרא" – "כנעני

בשיחה כדלהלן – ממש כנעני גם הי' שמ"מ אלא דר"נ, אליבא גם שהוא (או

הנ"ל). בשוה"ג הנ"ל

(ב"ב4) כו'" הכתוב דיבר לא טמאה בהמה "בגנות שאמרו מה לפי ובפרט

למה ח) ז, (נח לפרש רש"י הוצרך לא (שלכן בפשטות גם וכ"ה א). קכג,

שדורשים "ויש ט) ו, (שם מביא שרש"י ומה אותיות. שמונה הכתוב עיקם

בלקו"ש (נדפס עיי"ש תשכ"ה. נח ש"פ בשיחת בארוכה נתבאר – לגנאי" אותו

ואילך)). 280 ע' ח"ה

מבני5) הי' דינה שבן איך לפרש הוא רש"י שכוונת לומר שאין ופשוט

הי' זאת, לפרש בכדי פירושו) בלי גם מובן שזה מה על (נוסף כי – שמעון

כאן). (כברד"ק לאשה" נשאה "ושמעון שיאמר מספיק

יב.6) כ, וירא רש"י

א) נח, (סנה' דר"א אליבא רש"י מפרש וירא שבפ' כאן, ברא"ם

עה"ת? בפרש"י זו שיטה אפ"ל איך צע"ג אבל דר"ע. אליבא ובפרשתנו

ממ עצמו את רש"י יסתור שלא פשוט חמשולכאורה בן שהרי לשני, אחד קום

אצלו יתקבל לא פרש"י, אלא החומש בהבנת לו שאין שכתובllkלמקרא

לפעמים הוא מפרש פירושים, כמה א' במקום כשמביא (ורק לשני! סותר אחד

.(3 להערה כבשוה"ג – א' פי' כפי רק אחר במקום

אינו7) שלפי"ז [נוסף אבל (לאחר). "שישיאנה" גירסא מביא כאן ברע"ב

פרש"י של יד ובכתבי הדפוסים בכל כ"ה שמעון] בבני שאול נמנה מדוע מובן

ובמושב הארוך בטור כו. לד, וישלח ובפרשת כאן ברד"ק גם שכ"ה (ובפרט

ובכ"מ). שם. לב"ר במ"כ כאן. זקנים

miyexitd x`yly iptn ± (18 dxrd 3 'r h"g y"ewl d`x) cala cg` yexit itl k"g` minrtl `ed yxtn ,oipr dfi`a miyexit dnk `ian i"yxy ixg`ly epivny enke (*

(bi ,p igie) "orpk zepan mdy" 'itde ,i"xc `ail` wx `ed (a ,gl ayie) "`xbz ± iprpk" yexitd ± envr df oipra mbe .a"eike envrn `ed oaen ik xe`ial wewf aezkd oi`

.(igie 'tl 'a dgiya d"g y"ewla dkex`a x`eanke) p"xc `ail` wx `ed
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שמעון..." "ובני הפסוק הכנענית1על "בן רש"י: אומר ,

"הכנענית" המלה שמשמעות לכנעני", שנבעלה דינה בן –

לדינה, היא הפסוק כוונת אלא כפשוטה, איננה כאן

לכנעני" ש"נבעלה משום "כנענית" מכן2הנקראת ולאחר ,

דינה היתה לא שכם את "כשהרגו ואומר: רש"י מוסיף

שישאנה". שמעון לה שנשבע עד לצאת, רוצה

בזה: להבין וצריך

" המלה את גם הפסוק מן רש"י מצטט מדוע oaא)

" מכן לאחר אומר הוא בפירושו וכן דינהoaהכנענית",

למלה לכאורה, כלל, קשור אינו פירושו כאשר – וכו'"

"הכנענית"? למלה רק אלא "בן",

"הכנענית" שבמלה זה, פירוש רש"י לומד מנין ב)

ל"נבעלה רק אלא ממש, לכנענית כאן הכוונה אין

?3לכנעני"

שמעון...", "ובני של בענין להזכיר חשוב מדוע ג)

נקראת היא כך משום ואשר לכנעני", "נבעלה שדינה

"כנענית" בשם ?4בפסוק

הארוע את בפירוט מיד בהוסיפו רש"י מתכוון מה ד)

"בן בפירוש הקושי מהו כלומר, שכם..."? את "כשהרגו

מובן זו תוספת ידי על אשר לכנעני" שנבעלה דינה

יותר ?5הפירוש

מן אחותו את לשאת נח לבן גם אסור הפשט לפי ה)

לאשה דינה,6האם את שמעון לקח כיצד קשה: כך, ואם ,

מאם גם אחותו ?7שהיתה

.·
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מצטט מדוע – לעיל המוזכרות הראשונות השאלות שתי

ש"הכנענית" לו ומנין "בן", המלה את גם בפירושו רש"י

קושי לציין יש זאת להבין וכדי בזו. זו מתורצות – דינה היא

הכנענית"? "בן בפסוק נאמר בכלל מדוע נוסף:

יו"ד.1) מו, פרשתנו

חמור2) בן "שכם ב) לד, (וישלח נאמר שבשכם ז'iegdואף כל הרי – "

ואילך. טו יו"ד, נח לעיל גם וראה ה). יג, בא (רש"י כנענים נקראים האומות

אברהם3) כי אפשר ממש, כנענית לומר "שאין ברא"ם): (וכ"ה כאן בגו"א

אלא כנענית, ליקח שמעון את מניח ויעקב הכנעניים מבנות בנו יקח שלא צוה

אחת גם שזהו ואילך, 261 ע' ויחי לפ' ב' שיחה ח"ה לקו"ש (וראה דינה" בן

כדעת העיקרי) – הראשון (בפירושו לפרש לה) לז, (וישב רש"י של ההוכחות

תגרא", – "כנעני ב) לח, ו(שם ונשאום", כו' נולדו תאומות ש"אחיות ר"י

,(34 להערה בשוה"ג שם ראה אבל – 34 ,5 הערה שם כמבואר

(וכמו תגרית" – "כנענית כאן לפרש אפשר הי' שהרי מובן, אינו אבל –

דינה את "ויקחו ממ"ש הוא שההוכחה הרא"ם ומ"ש כאן. הרא"ם שהקשה

נזכר אינו (א) – יא) פ"פ, (כבב"ר ויצאו" שכם באםllkמבית (ב) בפירש"י.

זה לפרש הוצרך מ"ויקחו", הוא רש"י בפ'myדיוק –glyie.(

השני פירושו לפי הוא כו'" דינה "בן רש"י שמפרש שמה לומר אין גם

בני היו שכולן מכיון קשה: שלפי"ז היו"*, "כנעניות לה) (לז, וישב שבפ'

כאן. וש"ח בגו"א (ראה מבכולן יותר כנענית שאול גבי כתיב למה כנעניות

זהו – ואדרבא – יג) נ, ויחי רא"ם גם שבכלjtidוראה לפרש הפשט דרך

בןeidyאלה שהי' שאול ודוקא זה, הוזכר לא – כנעניות awriבני ly eza

כנעני! ע"י נאנסה שדינה מפני הכנענית" "בן מכנהו

מבניכם אחד ישא "אל צוה שיעקב יג) נ, (ויחי רש"י ממ"ש לזה: ונוסף

ואפרים), מנשה (לבד השבטים כל את [והוציא כנען" מבנות שהם yxetnkeכו'

שאול שגם מוכח רוחות"], לד' וכן למזרח ג' מקום להם "וקבע שם ברש"י

בן .ziprpkהי'

את משו"ז הוציא השבטים, בני שאר את שהוציא שמכיון לומר, ודוחק

lk"ש ואפרים מנשה [ושאני (ושלה) שאול את גם – בניו בחשבוןilmdבני –

כיipaשאר שם)], ופרש"י ה מח, (ויחי "

ארונו את לישא ראויים והיו כנען מבנות היו לא (ושלה) שאול באם (א)

רוח), לכל ג' שיהיו בכדי שזהו לומר סברא (ואין יוציאם למה –

"ולאzehytn(ב) רש"י משמעmdyמבניכם`cgלשון כנען" מבנות

על "lkשהטעם הוא מבניכם" שגםmdy"אחד מובן ומזה כנען". i"yxtמבנות

שם בגו"א כמ"ש ודלא דר"י, אליבא רק הוא ב) לח, (וישב תגרא" – "כנעני

בשיחה כדלהלן – ממש כנעני גם הי' שמ"מ אלא דר"נ, אליבא גם שהוא (או

הנ"ל). בשוה"ג הנ"ל

(ב"ב4) כו'" הכתוב דיבר לא טמאה בהמה "בגנות שאמרו מה לפי ובפרט

למה ח) ז, (נח לפרש רש"י הוצרך לא (שלכן בפשטות גם וכ"ה א). קכג,

שדורשים "ויש ט) ו, (שם מביא שרש"י ומה אותיות. שמונה הכתוב עיקם

בלקו"ש (נדפס עיי"ש תשכ"ה. נח ש"פ בשיחת בארוכה נתבאר – לגנאי" אותו

ואילך)). 280 ע' ח"ה

מבני5) הי' דינה שבן איך לפרש הוא רש"י שכוונת לומר שאין ופשוט

הי' זאת, לפרש בכדי פירושו) בלי גם מובן שזה מה על (נוסף כי – שמעון

כאן). (כברד"ק לאשה" נשאה "ושמעון שיאמר מספיק

יב.6) כ, וירא רש"י

א) נח, (סנה' דר"א אליבא רש"י מפרש וירא שבפ' כאן, ברא"ם

עה"ת? בפרש"י זו שיטה אפ"ל איך צע"ג אבל דר"ע. אליבא ובפרשתנו

ממ עצמו את רש"י יסתור שלא פשוט חמשולכאורה בן שהרי לשני, אחד קום

אצלו יתקבל לא פרש"י, אלא החומש בהבנת לו שאין שכתובllkלמקרא

לפעמים הוא מפרש פירושים, כמה א' במקום כשמביא (ורק לשני! סותר אחד

.(3 להערה כבשוה"ג – א' פי' כפי רק אחר במקום

אינו7) שלפי"ז [נוסף אבל (לאחר). "שישיאנה" גירסא מביא כאן ברע"ב

פרש"י של יד ובכתבי הדפוסים בכל כ"ה שמעון] בבני שאול נמנה מדוע מובן

ובמושב הארוך בטור כו. לד, וישלח ובפרשת כאן ברד"ק גם שכ"ה (ובפרט

ובכ"מ). שם. לב"ר במ"כ כאן. זקנים

miyexitd x`yly iptn ± (18 dxrd 3 'r h"g y"ewl d`x) cala cg` yexit itl k"g` minrtl `ed yxtn ,oipr dfi`a miyexit dnk `ian i"yxy ixg`ly epivny enke (*

(bi ,p igie) "orpk zepan mdy" 'itde ,i"xc `ail` wx `ed (a ,gl ayie) "`xbz ± iprpk" yexitd ± envr df oipra mbe .a"eike envrn `ed oaen ik xe`ial wewf aezkd oi`

.(igie 'tl 'a dgiya d"g y"ewla dkex`a x`eanke) p"xc `ail` wx `ed
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בני אצל וכן השבטים, בני כל בפרשה כשמנויים

שאול אצל ואילו האב. שם רק מוזכר האחרים, שמעון

מדוע האם. את גם התורה משיב8מציינת זו לשאלה ?

"בן הוא הכנענית" ש"בן מספרתdpic"9רש"י, ולכן ,

אף ליעקב לייחסו כדי שאול, של אמו היתה מי התורה

אמו .10באמצעות

בכינוי בפסוק דינה מכונה מדוע יותר קשה זה לפי אך

לספר כדי רק כאן מוזכרת שאול של אמו אם "הכנענית":

gayaכאן מתאים כיצד יעקב, בת היתה אמו שאף יחוסו,

את המבטא "הכנענית" "שנבעלהdzepbהביטוי דינה, של

לכנעני"?

בשם אותה מכנה שהתורה הוא, לכך ההסבר

שכם...", את "כשהרגו הסיפור את מוסיף ורש"י "כנענית",

לשמעון מותרת היתה כיצד להסביר שיוסבר11כדי כפי ,

וט'. ח' בסעיפים להלן

.‚
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רש"י דברי את ולבאר להקדים יש זאת, להבין כדי

קודמת פעמים"12בפרשה ב' – בנותי "בנותי אמר שלבן ,

שם וגם מפלגש". היו בנותיו וזלפה בלהה "אף כי

תרי"ג כל את קיים יעקב הרי השאלה: מתעוררת

זלפה13המצוות ואת בלהה את נשא וכיצד שהיו,14, ,

תקח" לא אחותה אל "ואשה מפני עליו אסורות 15לכאורה,

משום והן לאה, ושל רחל של אחיות שהיו משום הן –

לזו? זו אחיות היו עצמן שהן

לתרץ אפשר לכן16אי מפלגש", היו ש"בנותיו שכיון ,

אחיות הן אין ולכן ממש, לבנותיו נחשבות הן כפי17אין –

הפסוק מלשון כיizy"וללבן18שמוכח – בנות"

האב. לגבי לילדים, נחשבים פלגש בני גם בפשטות, א)

האשה של כילדים בדיוק לילדים נחשבים הם אין אמנם,

"וללבן נאמר (ולכן לבןizyהרגילה כאשר ואף בנות",

– בנותי "בנותי אומר הוא "בנותי" להן פעמים",a'קורא

בלהה לבין ולאה רחל בין ההבדל את מציין הוא ובכך

אינן פלגש שבנות לומר אין זאת למרות אך וזלפה),

מוגדרות הן אין ולכן האב, של לילדים כלל נחשבות

האחרות. לבנות וביחס ביניהן כאחיות

התורה לכך: אשר19(הוכחה הפלגשים "ולבני מספרת

בנו יצחק מעל וישלחם מתנות אברהם נתן epceraלאברהם

igלשלח צריך היה שאברהם לכך הסיבה בפשטות, ."...

זאת, מדגישה (והתורה חי, בעודנו הפלגשים בני את

כן, שלולא משום היא זאת), מוסיפה היא מדוע ולכאורה,

לכך, הוכחה וזוהי אברהם. נכסי את יורשים הם אף היו

יורשים כבנים נחשבו ).20שהם

היו "בנותיו רש"י מדברי יחיד,ybltnב) בלשון ,"

פלגש. מאותה בנות היו – וזלפה בלהה – ששתיהן מובן,

פלגש בנות אם אף שהרי האם, מן אחיות היו הן כלומר,

אך האב, לגבי רק זה הרי – וכאחיות כבנות נחשבות אינן

נשא כיצד הקושי: נשאר שוב כך, ואם לאם. ביחס לא

האם)? (מן אחיות שתי יעקב

.„
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"פלגש" של המשמעות את להסביר יש זאת להבין כדי

הקודמות בפרשות מופיעה "פלגש" המלה הפשט: לפי

וירא בפרשת אחת פעם חיי21פעמיים, בפרשת שניה ופעם ,

"פלגש"19שרה המלה כאשר וירא, בפרשת תמוה: ובכך .

הראשונה, בפעם בין`oiמוזכרת ההבדל את מסביר רש"י

ולהפירוש8) – מפורסמת? במה – הידיעה) (בה' "הכנענית" מהו ועוד:

כי מובן, דינה" לכנעני.reci"בן שנבעלה

הכנענית9) שמפרש ר"נ לומרynnולדעת יש – (3 הערה לעיל (ראה

השבטים נשי שאר [משא"כ ממש כנען ממשפחת היתה היא שרק לפי שהוא

" רש"י (ומ"ש האומות ז' משאר בכללzeiprpkהיו ש"כולן לפי הוא היו"

ש ומכיון ,[(2 הערה לעיל וראה ה. יג, בא פרש"י – כנעניxwirכנעני" תואר

ל רק אף`cgהוא – שם) בא פרש"י גם וראה כֿכא. טו, (לך האומות מז'

שהוא משמע עצמו שמזה – כנעני" בכלל הי'xwirdש"כולן לכן xwp`שבהם,

) הכנענית" בן ג:c"r"שאול לו, וישלח לקו''שz`xwpפרש"י ראה – שמו על

שם). ובהערות ואילך 168 ,164 ע' [המתורגם] ח''ה

קאי10) זה שפירוש 3 הערה לעיל (ראה התאומות את שנשאו ר"י ולדעת

שהשבטים ר"י) (לדעת פשוט דבר שזה שמכיון י"ל, אולי – דר"י) אליבא

וא 269 ע' [המתורגם] ח"ה בלקו"ש (כמבואר התאומות את לאנשאו ילך),

מדינה שנולד שאול ושאני השבטים. בני שאר גבי זאת להדגיש הכתוב הוצרך

בכתוב. פעמים) (וכמה שהוזכרה

כאן.11) גו"א ראה

נ.12) לא, ויצא

ה.13) לב, וישלח פרש"י

לקו"ש14) ראה – אחיות ב' שהיו אף – ורחל לאה את יעקב שנשא מה

ואילך. 143 ע' ה' חלק [המתורגם]

יח.15) יח, אחרי

בהשיחה,16) לתרץzpeekאשר`dpiהכוונה הוא "מפלגש" במ"ש רש"י

מה הטעם לבאר בכדי "מפלגש" להוסיף הוצרך בלא"ה גם כי – זו קושיא

בנותי "בנותי לבן מתורצתa'שאמר פרש"י שעפ"י כ"א, – lina`פעמים"

זו. קושיא גם

אחליף17) תאמר "ושמא יח) כט, (ויצא רש"י מ"ש בפשטות מובן ועפי"ז

לחשש מקום עדיין דלכאו', – הקטנה" ת"ל רחל שמה ואקרא שמה ללאה

יו"ד)), ל, שם (פרש"י שבכולן הקטנה (שהיתה זלפה של שמה את שיחליף

לו אמר כבר כי – רחל שמה יח).jzaויקרא כט, שם לבוש (ראה

טז.18) כט, ויצא

ו.19) כה, ח"ש

בן20) יירש "לא שם) פרש"י וראה יו"ד כא, (וירא ממ"ש להקשות ואין

פלגש בן עם אחד שהו"ע – האמה" "בן [שלהיותו בני" עם הזאת האמה

" לכן – ד') סעיף אמהl`(כדלהלן בן שגם ראי' משם אדרבה: כי – יירש"]

יירש שלא אלא יורש, ipaהוא mr.

כד.21) כב,
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שרה, חיי בפרשת השניה, בפעם רק "אשה". לבין "פלגש"

מדוע כתובה". בלא פלגשים בכתובה, "נשים רש"י: מפרש

הראשונה? בפעם זאת מפרש רש"י אין

המלה את להסביר צורך אין כלל שבדרך רואים, מכך

נושא אדם כאשר היא: הפשוטה משמעותה "פלגש".

זוגו וכבת כאשתו חשובה אינה היא היא22שפחה, ולכן ,

"פלגש" רש"י23נקראת משווה כך פלגש24(ומשום בני

שפחה היא פלגש כי שפחה, רש"י25לבני אין לפיכך .(

מכך מובנת המשמעות וירא. בפרשת זו מלה לפרש צריך

על אומר ש"ybltועלdgtyשהוא –dzeeydלעומת ."

רבים בלשון "הפלגשים", במלה חיי26זאת, שבפרשת ,

אברהם לקחה כאשר רק לא להגר, שכוונתה שרה,

שפחה27לראשונה בהיותה "ויוסף28, כאשר אף אלא ,

קטורה" ושמה "קטורה29אברהם... היתה לא כבר אז אשר ,

שפחה הגר" כן30זו לפני בפסוק כנאמר "וישלחה",31,

היא הכוונה כאן "הפילגשים" שבמלה להסביר רש"י צריך

– כתובה" הפשוטהle`"בלא mewnכמשמעות lka32.

הוכחה זה לפירושו רש"י מביא מדוע גם יובן בכך

סנהדרין במסכת הגמרא "פלגשים33מדברי –ceccעל

פעמים מוזכר פלגש שהמושג לפני34בתנ"ךzeaxלמרות

משמעות הקודמים המקומות בכל כי – דוד על זה סיפור

או לגמרי, שונה פלגש שונהxyt`yהמושג שהיא לומר

כתובה". "בלא רק ולא "אשה", מהמושג לגמרי

היו "בנותיו אשר וזלפה, שבלהה בעניננו, מובן זה לפי

"פלגש" המושג משמעות שהרי שפחה, בנות היו מפלגש",

וזלפה בלהה של לאמן i"yxבקשר yexitaבודאי היא

mewnכמשמעותה lka35,לאחיות נחשבות הן אין כך, ואם .

כדלהלן.

א.22) טז, לך מפרש"י ולהעיר ו. כה,

שפחה.23) פלגש ופירוש א: כה, ח"ש ראב"ע ראה

כ.24) כב, וירא

בני25) "וד' שם: רש"י בניzegtyומ"ש וד' ...ybltמ"ש שלפי אף – "

לשון כ"ה כי – שפחה היתה ראומה וגם פלגשים היו וזלפה בלהה גם בפנים

אחת. בכל הכתוב

גם26) הרי (ובנדו"ד, כהקרי הוא הפשט) ע"ד (ובפרט הפירוש שעיקר

ל שהכוונה מוכרח מ"ם) (בתוספת הפלגשם ממ"ש הכתיב, –a'לפי פילגשים

כאן). רש"י מפרשי ראה

לבאר* בא בזה כי – קטורה" היא הגר "היא להוסיף רש"י הוצרך ולכן

וכשנקראת הגר שמה כשהי' – פעמים ב' שנשאה מכיון רבים: לשון הפלגשים

לב"ר יפ"ת כאן. האורה לבוש (ראה פלגשים שתי היו כאילו ה"ז – קטורה

.(32 הערה להלן וראה ד. פס"א,

שב"בני27) הפשט) (ע"ד פשוט בניmiybltdכי גם נכללים רבים) (ל' "

xbdלחלק ובפרש"י בכתוב רמז אין שהרי כאן), מ"ח ובאר כבאוה"ח (ודלא

בישמעאל – ואדרבא גםyxetnביניהם. וראה יצחק. עם יירש שלא בקרא

באו סע"א: צא, miybltdסנה' ipale ...l`rnyi ipa.'כו

בכ"מ).28) פלגש (כמושג פלגש היתה ובמילא

וצ"ע ב. טז, לך רמב"ן גם (וראה לפלגש ולא לאשה ג: פמ"ה, בב"ר

(וכבמ"כ הגר את שחררה ששרה והיינו ו). כה, ח"ש בפ' עצמו את שסותר

שפחה שנקראת ממה – הפשט דרך עפ"י אבל כמוה). גבירה שתהא שם: בב"ר

אל "שובי המלאך לה שאמר ועד ואילך), ה טז, (לך אח"כ iprzdeגם jzxab

בן נקרא וישמעאל מוכחdn`dגו'", ,(20 הערה לעיל וראה יו"ד. כא, (וירא

.31 הערה להלן ראה – "לאשה" ג) שם, (לך ומ"ש עדיין. נשתחררה שלא

א.29) כ"ה, ח"ש

שם.30) קדומים נחל שם. ח"ש במ"ח עד"ז ראה

כן (ומפרש שם קדומים ובנחל ממש", אשה – אשה "ויקח שם בבמ"ח

הפלגשים ממ"ש אבל בכתובה". אשה ועתה פלגש היתה עתה "דעד ברש"י)

השתא. ופלגש בקדמיתא פלגש ב: קלג, בזח"א וכ"ה כבפנים. משמע רבים, ל'

יד.31) כא, וירא

ויקח א) כה, (ח"ש ממ"ש הוא רש"י שהוכחת לומר אין `dyאבל

נאמר הגר גבי שגם מה על [נוסף כי – א)) (כה, ובמ"ח ו) (כה, (כברמב"ן

לקטורה)] הגר בין שמחלקים מה ובמ"ח ברמב"ן (וצ"ע "לאשה" ג) טז, (לך

בכדי העברי לעבדו הרב שמוסר כנענית שפחה גם אשר מצינו, מזו גדולה

– מ"ת לאחרי וגם – אפילו) פלגשו אינה (שבפשטות עבדים ממנה להוליד

בכתוב ד).`dyנקראת כא, משפטים פרש"י (ראה

כתובה"32) בלא ופלגשים בכתובה "נשים שהפירוש מה גם יובן ועפי"ז

(אף קטורה" היא כו' כתיב "חסר הפירוש עם הדיבור באותו (א) רש"י כותב

mewnשדרכו lkaהוא מעתיק התיבות, באותם שונים ענינים ב' שכשמפרש

ב. א, א. א, (בראשית חדש דיבור שהוא להדגיש שבפסוק התיבות עוה"פ

לפרש הוצרך שלכאו' (אף כו'" כתיב "חסר הפירוש לאחרי (ב) ובכ"מ)),

"הפלגשים" תיבת כתיב"dnvrתחלה ש"חסר מה הטעם לפרש לאח"ז ורק ,

הפשט ע"ד כ"כ קושיא אינה כתיב" ש"חסר ובפרט פרטי, דיוק רק שהוא

((15 ובהערה 18 ע' [המתורגם] ח"ה לקו"ש (ראה

שקאי לפרש מוכרח הי' רבים), (ל' הפלגשים תיבת של הקרי מצד כי –

הגר" זו "קטורה שהרי – ו)קטורה (הגר על ואינן(לא א) כה, – לפנ"ז (פרש"י

היו (א) אשר לדחוק מוכרח [והי' אחרים פלגשים על כ"א) אחת, אלא

ע"ב). ריש קלג, (כבזח"א בכתוב שמותיהן נזכרו שלא פלגשים עוד לאברהם

הי' ואז הרד"ק)], (כפי' ביתו לפלגשי הוא ב"הפלגשים" שהכוונה (ב) או

"היא שמפרש לאחרי ורק מקום. כבכל הוא כאן ש"פלגשים" לפרש אפשר

קטורה את שלקח בעת כי כתובה", בלא "פלגשים לפרש מוכרח קטורה",

משוחררת. כבר היתה

ל' הפלגשים על הביאור המשך הוא כו'" בכתובה ש"נשים לומר, יש גם

קטורה" היא הגר "היא הוא הביאור התחלת :(26 הערה לעיל (ראה רבים

רק היא סוכ"ס שהרי (=חלק) גלאטיק אינו שעדיין אלא הנ"ל). ַ(כבהערה

בקטורה "פלגש" שהמושג כו'", בכתובה "נשים ממשיך: זה ועל אחת, פלגש

דהגר. מ"פלגש" שונה

חאה"ע33) צ"צ משו"ת ולהעיר – כאן. רש"י מפרשי וראה א. כא,

סקל"ח.

וכ'.34) יט' פרק לא. ח, שופטים יב. לו, כב. לה, וישלח

ע"ד35) גם (כמובן האישות לאופן בנוגע מושג הוא ש"פלגש" ואף

וירא; ס"פ (כמו ולנישואין לזכר בקשר אלא בכתוב נמצא שלא מזה הפשט

ע"ד גם ולכאורה כן), יל"פ 23 שבהערה בראב"ע וגם ועוד). כב לה, וישלח

היתה "ותמנע (וכמו פלגש** בתור לישא אפשר חורין בת אף – הפשט

ברש"י מצינו ולא שם) (רש"י היתה אלופים שבת אף יב) לו, (וישלח פלגש"

לשפחה), אח"כ שנעשית

rnyn ("'eb miybltd ipale 'eb el clze dxehw ...gwie") miaezkd jyndn :dywei dxe`klc] "zg` yblt `l` dzid `ly" f"ptl y"n x`al dfa ezpeeky xnel oi` la` (*

xak ik ± ["dxehw `id xbd `id" yxtn okle ± (30 ,28 zexrd oldl d`x) yblt dzid xbd mb ixde ,dxehw ipa md miybltd ipaylirlepi`e ,"xbd ef dxehw" azk (` ,dk)

.t"der df yxtl jixv

.daezkl rbepa wx `ed miyblitl miyp oia (cinz) weligdc i"yx oeyl zehytke (**
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שרה, חיי בפרשת השניה, בפעם רק "אשה". לבין "פלגש"

מדוע כתובה". בלא פלגשים בכתובה, "נשים רש"י: מפרש

הראשונה? בפעם זאת מפרש רש"י אין

המלה את להסביר צורך אין כלל שבדרך רואים, מכך

נושא אדם כאשר היא: הפשוטה משמעותה "פלגש".

זוגו וכבת כאשתו חשובה אינה היא היא22שפחה, ולכן ,

"פלגש" רש"י23נקראת משווה כך פלגש24(ומשום בני

שפחה היא פלגש כי שפחה, רש"י25לבני אין לפיכך .(

מכך מובנת המשמעות וירא. בפרשת זו מלה לפרש צריך

על אומר ש"ybltועלdgtyשהוא –dzeeydלעומת ."

רבים בלשון "הפלגשים", במלה חיי26זאת, שבפרשת ,

אברהם לקחה כאשר רק לא להגר, שכוונתה שרה,

שפחה27לראשונה בהיותה "ויוסף28, כאשר אף אלא ,

קטורה" ושמה "קטורה29אברהם... היתה לא כבר אז אשר ,

שפחה הגר" כן30זו לפני בפסוק כנאמר "וישלחה",31,

היא הכוונה כאן "הפילגשים" שבמלה להסביר רש"י צריך

– כתובה" הפשוטהle`"בלא mewnכמשמעות lka32.

הוכחה זה לפירושו רש"י מביא מדוע גם יובן בכך

סנהדרין במסכת הגמרא "פלגשים33מדברי –ceccעל

פעמים מוזכר פלגש שהמושג לפני34בתנ"ךzeaxלמרות

משמעות הקודמים המקומות בכל כי – דוד על זה סיפור

או לגמרי, שונה פלגש שונהxyt`yהמושג שהיא לומר

כתובה". "בלא רק ולא "אשה", מהמושג לגמרי

היו "בנותיו אשר וזלפה, שבלהה בעניננו, מובן זה לפי

"פלגש" המושג משמעות שהרי שפחה, בנות היו מפלגש",

וזלפה בלהה של לאמן i"yxבקשר yexitaבודאי היא

mewnכמשמעותה lka35,לאחיות נחשבות הן אין כך, ואם .

כדלהלן.

א.22) טז, לך מפרש"י ולהעיר ו. כה,

שפחה.23) פלגש ופירוש א: כה, ח"ש ראב"ע ראה

כ.24) כב, וירא

בני25) "וד' שם: רש"י בניzegtyומ"ש וד' ...ybltמ"ש שלפי אף – "

לשון כ"ה כי – שפחה היתה ראומה וגם פלגשים היו וזלפה בלהה גם בפנים

אחת. בכל הכתוב

גם26) הרי (ובנדו"ד, כהקרי הוא הפשט) ע"ד (ובפרט הפירוש שעיקר

ל שהכוונה מוכרח מ"ם) (בתוספת הפלגשם ממ"ש הכתיב, –a'לפי פילגשים

כאן). רש"י מפרשי ראה

לבאר* בא בזה כי – קטורה" היא הגר "היא להוסיף רש"י הוצרך ולכן

וכשנקראת הגר שמה כשהי' – פעמים ב' שנשאה מכיון רבים: לשון הפלגשים

לב"ר יפ"ת כאן. האורה לבוש (ראה פלגשים שתי היו כאילו ה"ז – קטורה

.(32 הערה להלן וראה ד. פס"א,

שב"בני27) הפשט) (ע"ד פשוט בניmiybltdכי גם נכללים רבים) (ל' "

xbdלחלק ובפרש"י בכתוב רמז אין שהרי כאן), מ"ח ובאר כבאוה"ח (ודלא

בישמעאל – ואדרבא גםyxetnביניהם. וראה יצחק. עם יירש שלא בקרא

באו סע"א: צא, miybltdסנה' ipale ...l`rnyi ipa.'כו

בכ"מ).28) פלגש (כמושג פלגש היתה ובמילא

וצ"ע ב. טז, לך רמב"ן גם (וראה לפלגש ולא לאשה ג: פמ"ה, בב"ר

(וכבמ"כ הגר את שחררה ששרה והיינו ו). כה, ח"ש בפ' עצמו את שסותר

שפחה שנקראת ממה – הפשט דרך עפ"י אבל כמוה). גבירה שתהא שם: בב"ר

אל "שובי המלאך לה שאמר ועד ואילך), ה טז, (לך אח"כ iprzdeגם jzxab

בן נקרא וישמעאל מוכחdn`dגו'", ,(20 הערה לעיל וראה יו"ד. כא, (וירא

.31 הערה להלן ראה – "לאשה" ג) שם, (לך ומ"ש עדיין. נשתחררה שלא

א.29) כ"ה, ח"ש

שם.30) קדומים נחל שם. ח"ש במ"ח עד"ז ראה

כן (ומפרש שם קדומים ובנחל ממש", אשה – אשה "ויקח שם בבמ"ח

הפלגשים ממ"ש אבל בכתובה". אשה ועתה פלגש היתה עתה "דעד ברש"י)

השתא. ופלגש בקדמיתא פלגש ב: קלג, בזח"א וכ"ה כבפנים. משמע רבים, ל'

יד.31) כא, וירא

ויקח א) כה, (ח"ש ממ"ש הוא רש"י שהוכחת לומר אין `dyאבל

נאמר הגר גבי שגם מה על [נוסף כי – א)) (כה, ובמ"ח ו) (כה, (כברמב"ן

לקטורה)] הגר בין שמחלקים מה ובמ"ח ברמב"ן (וצ"ע "לאשה" ג) טז, (לך

בכדי העברי לעבדו הרב שמוסר כנענית שפחה גם אשר מצינו, מזו גדולה

– מ"ת לאחרי וגם – אפילו) פלגשו אינה (שבפשטות עבדים ממנה להוליד

בכתוב ד).`dyנקראת כא, משפטים פרש"י (ראה

כתובה"32) בלא ופלגשים בכתובה "נשים שהפירוש מה גם יובן ועפי"ז

(אף קטורה" היא כו' כתיב "חסר הפירוש עם הדיבור באותו (א) רש"י כותב

mewnשדרכו lkaהוא מעתיק התיבות, באותם שונים ענינים ב' שכשמפרש

ב. א, א. א, (בראשית חדש דיבור שהוא להדגיש שבפסוק התיבות עוה"פ

לפרש הוצרך שלכאו' (אף כו'" כתיב "חסר הפירוש לאחרי (ב) ובכ"מ)),

"הפלגשים" תיבת כתיב"dnvrתחלה ש"חסר מה הטעם לפרש לאח"ז ורק ,

הפשט ע"ד כ"כ קושיא אינה כתיב" ש"חסר ובפרט פרטי, דיוק רק שהוא

((15 ובהערה 18 ע' [המתורגם] ח"ה לקו"ש (ראה

שקאי לפרש מוכרח הי' רבים), (ל' הפלגשים תיבת של הקרי מצד כי –

הגר" זו "קטורה שהרי – ו)קטורה (הגר על ואינן(לא א) כה, – לפנ"ז (פרש"י

היו (א) אשר לדחוק מוכרח [והי' אחרים פלגשים על כ"א) אחת, אלא

ע"ב). ריש קלג, (כבזח"א בכתוב שמותיהן נזכרו שלא פלגשים עוד לאברהם

הי' ואז הרד"ק)], (כפי' ביתו לפלגשי הוא ב"הפלגשים" שהכוונה (ב) או

"היא שמפרש לאחרי ורק מקום. כבכל הוא כאן ש"פלגשים" לפרש אפשר

קטורה את שלקח בעת כי כתובה", בלא "פלגשים לפרש מוכרח קטורה",

משוחררת. כבר היתה

ל' הפלגשים על הביאור המשך הוא כו'" בכתובה ש"נשים לומר, יש גם

קטורה" היא הגר "היא הוא הביאור התחלת :(26 הערה לעיל (ראה רבים

רק היא סוכ"ס שהרי (=חלק) גלאטיק אינו שעדיין אלא הנ"ל). ַ(כבהערה

בקטורה "פלגש" שהמושג כו'", בכתובה "נשים ממשיך: זה ועל אחת, פלגש

דהגר. מ"פלגש" שונה

חאה"ע33) צ"צ משו"ת ולהעיר – כאן. רש"י מפרשי וראה א. כא,

סקל"ח.

וכ'.34) יט' פרק לא. ח, שופטים יב. לו, כב. לה, וישלח

ע"ד35) גם (כמובן האישות לאופן בנוגע מושג הוא ש"פלגש" ואף

וירא; ס"פ (כמו ולנישואין לזכר בקשר אלא בכתוב נמצא שלא מזה הפשט

ע"ד גם ולכאורה כן), יל"פ 23 שבהערה בראב"ע וגם ועוד). כב לה, וישלח

היתה "ותמנע (וכמו פלגש** בתור לישא אפשר חורין בת אף – הפשט

ברש"י מצינו ולא שם) (רש"י היתה אלופים שבת אף יב) לו, (וישלח פלגש"

לשפחה), אח"כ שנעשית

rnyn ("'eb miybltd ipale 'eb el clze dxehw ...gwie") miaezkd jyndn :dywei dxe`klc] "zg` yblt `l` dzid `ly" f"ptl y"n x`al dfa ezpeeky xnel oi` la` (*

xak ik ± ["dxehw `id xbd `id" yxtn okle ± (30 ,28 zexrd oldl d`x) yblt dzid xbd mb ixde ,dxehw ipa md miybltd ipaylirlepi`e ,"xbd ef dxehw" azk (` ,dk)

.t"der df yxtl jixv

.daezkl rbepa wx `ed miyblitl miyp oia (cinz) weligdc i"yx oeyl zehytke (**
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השיב ברכה", לי אצלת "הלא ליצחק עשו אמר כאשר

לך..." שמתיו גביר "הן יצחק רש"י36לו מפרש כך על .37:

מה הם... שלו נכסים, תקנה אם בברכה, לך תועלת "מה

רבו". קנה עבד, שקנה

לברכו היה יכול לא אם לשאול: אפשר לכאורה,

בילדים? עשו את לברך היה יכול הרי ובעושר, ברכוש

לגבי רק אינו רבו" קנה עבד, שקנה ש"מה רואים, מכך

אינם"נכסים", העבד של ילדיו גם – ילדים לגבי גם אלא

לאדון, שייכים הם אלא לאביהם, כילדים אליו קשורים

של ילדיו היו .oec`dכאילו

אחר בפסוק הדגשה ביתר מוצאים אנו זה :38ענין

"ויתן רחל לגביו אמרה ליעקב, בן בלהה ילדה ilכאשר

בן נתן שהקב"ה מובנתdlבן", לכך והסיבה לרחל. ,39:

לה, שייך אינו בנה גם כך רחל, שפחת היתה שבלהה כיון

לרחל .40אלא

שנולדו כיון עצמן: וזלפה בלהה לגבי גם הוא וכך

נחשבות אינן ולפיכך לאמן, כבנות נחשבו לא משפחה,

לזו. זו כאחיות
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נחשבות אינן שהן – בלבד אחד צד מוסבר זה כלל לפי

מן לאm`dלאחיות מדוע אך שפחה. היתה אמן כי ,

מן אחיות ?a`dנחשבו

ישנו טעם: מאותו כך על להשיב היה ניתן לכאורה,

אישות41כלל היתה שלא וכיון לשפחה", אישות ש"אין ,

לבן, כבנות נחשבו לא בנותיה גם הרי לבן, שפחת לגבי

על רש"י כדברי האב, מן אף לאחיות נחשבות אינן ולכן

אחותו על חייב שאינו – אביך אשת בת "ערות

.42משפחה"

מתקבל: אינו זה תירוץ אך

אחותך" "ערות הפסוק לפי סוברים43א) היינו ,

יש שלכן משפחה, אחותו על אף חל זה שאיסור בפשטות

ש"אינו אביך", אשת בת "ערות של מיוחד בלימוד צורך

איסורי שאר שבכל מובן, מכך משפחה". אחותו על חייב

אחותה...", אל "ואשה ובכללם לאחיות, הקשורים העריות

השפחה מן אחיות אף .44אסורות

ל אישות "אין הכלל מתןב) לאחר התחדש שפחה"

ענין שפחה לגבי גם חל תורה מתן לפני אך תורה,

פלגש. של באופן האישות,

(הגר שפחה אברהם נשא כיצד בפשטות יובן )45בכך

וזלפה (בלהה שפחות יעקב נשא של46וכיצד הטעם כי ,(

אמתא אתתא ישראל מבני גברא ישא) (=לא יסב "לא

על קדש "נעשה תורה מתן שלאחר משום הוא (=שפחה)"

תופסין קידושין שאין זנות, בעילות בעילותיו שכל ידה,

בה" אישות47לו היתה כאשר תורה, מתן לפני אך ,

זה.48לשפחה איסור חל לא פלגש, של באופן ולפחות ,

שפלגש מובן ויראmzqמ"מ ס"פ רש"י כתב (שלכן שפחה היתה

להן שאין נשים רק לפלגשים נשאו לא כי בפנים), כנ"ל כו'", "השוותה

לפי הוא – אלופים בת שהיתה אף – פלגש היתה תמנע שגם (ומה חשיבות.

שם*). וישלח כדפירש"י ממזרת, שהיתה

שבנותי' מכיון כי שפחה. שהיתה מובן לבן, של פלגשו בנוגע לזה: נוסף

לידתן מעת כן שהיו לומר בהכרח כט), כד. כט, (ויצא לבן שפחות היו

קטנה בתו את יהפך שאב הטבע) היפך זהו (ואדרבה, מצינו לא za[כי

oixegוכמו לבן, של עבודתו את עושות היו הכי בלאו שגם ובפרט לשפחתו.

צאנו], את רועה היתה חורין בת היותה שעם רחל,

.54 הערה לקמן וראה השפחה. מן שנולדו לפי שזהו ועכצ"ל

לוֿז.36) כז, תולדות

לז.37) שם,

ו.38) לו, ויצא

לפני39) (כפרש"י כבנה שתגדלהו הוא בן" לי ב"ויתן שכוונתה לומר אין

כאמו" "שגדלתו יו"ד) (לז, וישב פרש"י וע"ד ארבי") "ואנא שאמרה ג) (ל, זה

נקרא אינו חבירו בן את שהמגדל מוכרח שם וישב מפרש"י אדרבה: כי –

איזה לו שיש (כ"א אמו או ידעzenczdאביו לא מדוע דאל"כ ואם), לאב

בביאור ואילך) 8 (ע' חכ"ג לקו"ש (וראה לבלהה". מגיעין "שהדברים יעקב

א). ג, במדבר פרש"י

לי40) "ויתן שאמרה מכיוןoaומה כי – כספה וקנין רכושה רק שהי' אף "

(אלאezcilשכל כבנה. הוא נחשב גֿד), ל, (ויצא ונתינתה אמירתה ע"י הי'

של לבנה נחשב הי' שבאם "ויתןddlaשמובן, רחל שתאמר שייך אין ,(il

ידה). על הי' לידתו שכל אף – בן"

טו.41) יא. יח, אחרי רש"י ראה

יא.42) יח, שם

ט.43) שם,

בכל44) כ"ה "אחותך" גבי הכתוב שגילה שלאחרי לומר שאין ופשוט

מיותר. שם) פרש"י וראה טו. (שם, היא" בנך "אשת דא"כ – העריות

(4526 הערה לעיל מקודם.ly`ראה שחררה

נ46) לא הן נשואיהןוגם לאחרי גם שהרי – יעקב שנשאן קודם שתחררו

ועד יב), ז. ל, (ויצא שפחות נקראות ליעקב) שני בן שילדו לאחרי (וגם

דומות היו שלא פעמים כמה מדגיש אeiyplשהכתוב לג, כג. לב, (וישלח

גם מובן ועפי"ז בלההzehytaואילך). כב) (לה, ובפרטybltמ"ש אביו.

– שם אמי.zgtyבפרש"י אחות

יח.47) כג, תצא פרש"י

עם48) פה לכם שבו שנאמר לחמור הוקשו "שהרי שם: שברש"י ואף

נאמר זה ופסוק שהוכחתוiptlהחמור", לומר בהכרח – ה) כב, (וירא מ"ת

קדושין "שאין ענין על לא אבל לחמור, שהוקשו רק הוא זה מפסוק רש"י של

xzein dxe`klc ± "eyblt ziyrp dlcbyke" (t"der) siqen "mdipian rpnz d`vie" azeky ixg`ly (a) ,f"ptl y"nl "'ek minid ixacae" i"yxit jynd (`) wznei f"itre (*

) mdipian rpnz d`vie 'ek minid ixacae :uxzn f"re ?yblt xeza wx d`yp dnl dzid mitel` zay oeikn :i"yxl el dywed ik ±okle.eyblt ziyrp dlcbyke (

ybie zyxt zegiyÎihewl

שנולדה אחות גם נחשבה תורה מתן לפני הרי כך, ואם

אשת בת "אחותך האיסור לגבי אף ממש, לאחות משפחה

אביך".
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שילדיו לכך הסיבה הבנת ידי על יובהר לכך ההסבר

העבד אכן49של לכאורה, ממש. לילדיו נחשבים אינם

לא לרבו, לחלוטין שייך שהעבד שמשום להיות, צריך

המפרשים אשר עד משלו, נכסים לו שיהיו 50ייתכן

רבו" קנה עבד, שקנה "מה שבקביעה הכוונה`oiמדייקים

הדבר את קונה לרבו,envrlשהעבד נקנה הוא כך ידי ועל

–dligzklnyאלא רבו זאת קונה

נכסים לגבי רק זו קביעה מתאימה לכאורה, אך,

מדובר כאשר ואילו "קנה". לומר אפשר שעליהם וכדומה,

קשורים הם אלא אותו, שקונים דבר זה אין הרי ילדים, על

irah ote`aילדיו אין ומדוע הוריהם, של מציאותם לעצם

לילדים נחשבים העבד ?elyשל

מוחלט, כך כל באופן לרבו קנוי שהעבד הוכחה, זוהי

אינו העבד אשר עד ברֿתוקף, כך כל ze`ivnושהקנין

האדון. של רכושו היא מהותו וכל בכלל, עצמו בפני

"51כנאמר :etqkשפחה או שעבד ייתכן לא לפיכך הוא".

לאם או לאב וייחשבו לילדיהם, קשורים ידי52יהיו על כי ,

עצמה בפני למציאות נעשים היו הם .53כך

מן אף לאחיות וזלפה בלהה נחשבו לא מדוע יובן כך

שפחה כבנות משפחתי54האב: קשר שום להן היה לא ,

היתה: מהותן כל לאם. או מכןetqkלאב ולאחר לבן, של

ולאה רחל של –55.
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לשמעון היה מותר כיצד יובן לעיל האמור כל לפי

דינה: את לשאת

שבי" ממנו "וישב אלא56על "אינה רש"י: אומר

היתה שהשבויה רש"י מסיק מנין לכאורה, אחת". שפחה

שהיא, אשה כל אלא, שנשבתה? אשה סתם ולא שפחה

בלהה – ויעקב הגר, נשא אברהם שהרי – כו'" תופסין אישות) – (במובן

"שאין רש"י כל' – "קידושין" הוא שהדיוק ועכצ"ל כנ"ל. oiyecwוזלפה

מצינו לא מ"ת (וקודם בה" לו (המקור)oiyecwתופסין הטעם רש"י ומפרש (

מ"ת). לאחרי – ועאכו"כ מ"ת קודם (אפילו לחמור" הוקשו "שהרי ע"ז

בשפחה.49) ועד"ז

ב.50) כג, קדושין רשב"א

פ"א51) גיטין להרמב"ם פיה"מ ב. סב, מנזיר ולהעיר כא. כא, משפטים

בסופו. אסתר ולמגלת (84 (ע' מהד"ת צפע"נ מ"ו.

–heytאבל52) נח) לבני (האסורות עריות דיני היו מצרים בגלות שגם

שהיו לאmicarאף לוי ששבט על [נוסף כי – ב) כ, יתרו (פרש"י לפרעה

לח, ויקהל (פרש"י נשתעבדו לא הנשים וכל ד) ה, שמות (פרש"י נשתעבד

טו) (מט, ויחי וראה כה. מז, (ויגש מס* רק הוא לפרעה" ד"עבדים הענין ח)]

יא)). (כ, שופטים

[אף53) לעו"כ הנמכר בישראל שאפילו א), (כו, בהר מפרש"י להעיר

קודם גם (ב) היובל, שנת עד ורק לצמיתות נקנה אינו מלכתחילה (א) אשר

– (devnלזה בעקיפין עליו תבא "לא (ג) אותו, (רש"יwxלגאול חה"ש" מפני (

ס"ד ישנו מח)] כה, כו'"dxezaבהר כמותו אני אף עריות מגלה ורבי "הואיל

ולהעיר ואילך). 177 ע' ח"ז (ולקו"ש תשכ"ה בהר ש"פ שיחת בארוכה (ראה

א. קח, מזח"ג גם

שפחה)"54) (=כבנות שפחה א פון קינדער "אלס בהשיחה שנאמר ַַמה

שהיו מה והרי אותן, נשא שיעקב בעת שפחות שהיו רק נוגע שלכאורה אף –

אז בלההyxetnשפחות את לו "ותתן ט) ד. (ל, לאשה";dzgtyבכתוב

זלפה את dzgty46"ותקח הערה לעיל (וראה לאשה" ליעקב אותה ותתן

yxetnyהיו מקודם באם כי – שפחות**) היו נשואיהן לאחרי שגם בכתוב

גם אשתו אחות משום אסורות היו לאחיות, נחשבות והיו חורין בנות

קורבה מתבטלת עבדות, ע"י עריות, לשאר שבנוגע [אף שפחות שנעשו לאחרי

הוא אשתו דאחות שהאיסור מכיון כי דינה)], גבי ח' סעיף (כדלהלן הקודמת

ח"ה לקו"ש (ראה אחיות שבין טבעית האהבה מניעת – ד"לצרור" מהטעם

כאחיות והתנהגו חורין בנות שהיו זמן הי' באם הרי ,(146 ע' [המתורגם]

הטבע. נתבטל שפחות שכשנעשו לומר סברא אין כן, ונתגדלו

דין55) להם שהי' ישמעאל, וכן לאברהם" אשר הפלגשים "בני ושאני

היו לא שפחות, בני שהיו אף כי – (20 ובהערה ג' סעיף לעיל (ראה יורשים

עבדים***. (כספו)

השפחות בבני "מזלזלין אשר דיעקב, השפחות בני בנוגע גם וכ"ה

"דבתם בכלל הוא עבדים" שגםdrxלקרותן אף – ובפרש"י) ב לז, (וישב "

לאה בני כמו חשובים שאינם [ועד השפחות" "בני פעמים כו"כ קוראם הכתוב

–ורחל לד)] לה, ויקהל פירש"י ב. לג, עבדים.l`(וישלח היו

כט).56) יב, בא מפרש"י (ולהעיר א. כא, חקת

card ixdy ± miqn ixy eilr eniyie (`i ,` zeny) y"n llk oaen epi` ,k"l`c (*elek.jzlrda `negpz) jx dta ± jxta l"fxcn (t"kr ,yxcnd c"r) xirdle ?oec`d ly `ed

.zecarl megwl `ly .` .f (ezepr ornl t"dr `"r mye (i"yxta) a"rx ,`i dheq d`xe

zeig`l aey exfg exxgzypy zray xnel yi ,zeig`l eaygpe oixeg zepa mcewn eid m`ay iptn ,"(dgty zepak=) dgty ` oet xrcpiw ql`" xnel gxkd oi` okly (**©©

.odn yextl awri jxvede ('h sirq oldl d`x)

oze` xxgyn 'id m`a elit` :dfl sqepeixg`l,odi`eyp`loi`eyipd zra zeig` eid `l m`a) odn yextl (xeq` mby e`) jxveddgiwdeyxetnk `ed "xexvl"c xeqi`d (` :(

`l dzeg` l` dy`e" aezkagwzcer .z"dr 'ita df weic i"yx `iad `l ixde ,k"g` mb zxzen ± xzida dgiwd m`ay aezkd 'la wiicl oi` hytd c"rc l"z` elit`e] ."

xac ,dy`d z` xrvn f"d ± (dpevx cbpe a"eike dy`d zny` ilan) oiyexibde (p ,`l lirl i"yx ± iepir) dyixtd (a [xwire ,mrhxeq`d`xnege xecidd iptn dgcp epi`e p"al

.(17 dxrd 186 'r ;jli`e 147 'r [mbxeznd] d"g y"ewl d`x) dpzip `ly cr dxezd lk eniiwc

(`) xy`] dfny ,"xengd mr dt mkl eay (b ,my i"yx ± xfril`e l`rnyi) eixrp l` mdxa` xn`ie" (d ,ak `xie) y"nn zeywdl oi`e (***deyn,(xfril`e l`rnyi) mdipy

`xie) ox`t xacna 'id ixd :dyw ikd e`la mb ik ± car 'id l`rnyi mby gken [(gi ,bk `vz i"yx d`x) xengl eywed (b) ,(ck ,ci jl i"yx d`x) "eixrp" mya m`xw (a)

dyrpe mdxa` l` ox`t xacnn xfg f"g`ly ,l"v jgxk lre ?(ai ,i jzlrda) oexagn c`n wegx `edy (`k ,`kexrp.(ecar)

aey f"g`ly `l`]`l,(xbdc "dglyie" oipra 'c sirq l"pke .(e ,dk) "mglyie" aezka yxetn mxexgyy xnel yie ."oekyi" :y"g t"q i"yx d`x) car 'id

xy` creeipaeidmi`iypxacn l`rnyi ipaay ± dkxa 'tac ± i"yxl heyt dfny) ox`t xacna `ed hytd c"ry (a ,bl dkxa i"yxt) ox`t xdl exfgy c"re ± (fh ,dk)

.[(ezi`x yxtl wwfed `ly cre ± (a"rq ,a f"r i"yx d`xe .my `negpzake)



�� ybie zyxt zegiyÎihewl

שנולדה אחות גם נחשבה תורה מתן לפני הרי כך, ואם

אשת בת "אחותך האיסור לגבי אף ממש, לאחות משפחה

אביך".
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שילדיו לכך הסיבה הבנת ידי על יובהר לכך ההסבר

העבד אכן49של לכאורה, ממש. לילדיו נחשבים אינם

לא לרבו, לחלוטין שייך שהעבד שמשום להיות, צריך

המפרשים אשר עד משלו, נכסים לו שיהיו 50ייתכן

רבו" קנה עבד, שקנה "מה שבקביעה הכוונה`oiמדייקים

הדבר את קונה לרבו,envrlשהעבד נקנה הוא כך ידי ועל

–dligzklnyאלא רבו זאת קונה

נכסים לגבי רק זו קביעה מתאימה לכאורה, אך,

מדובר כאשר ואילו "קנה". לומר אפשר שעליהם וכדומה,

קשורים הם אלא אותו, שקונים דבר זה אין הרי ילדים, על

irah ote`aילדיו אין ומדוע הוריהם, של מציאותם לעצם

לילדים נחשבים העבד ?elyשל

מוחלט, כך כל באופן לרבו קנוי שהעבד הוכחה, זוהי

אינו העבד אשר עד ברֿתוקף, כך כל ze`ivnושהקנין

האדון. של רכושו היא מהותו וכל בכלל, עצמו בפני

"51כנאמר :etqkשפחה או שעבד ייתכן לא לפיכך הוא".

לאם או לאב וייחשבו לילדיהם, קשורים ידי52יהיו על כי ,

עצמה בפני למציאות נעשים היו הם .53כך

מן אף לאחיות וזלפה בלהה נחשבו לא מדוע יובן כך

שפחה כבנות משפחתי54האב: קשר שום להן היה לא ,

היתה: מהותן כל לאם. או מכןetqkלאב ולאחר לבן, של

ולאה רחל של –55.
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לשמעון היה מותר כיצד יובן לעיל האמור כל לפי

דינה: את לשאת

שבי" ממנו "וישב אלא56על "אינה רש"י: אומר

היתה שהשבויה רש"י מסיק מנין לכאורה, אחת". שפחה

שהיא, אשה כל אלא, שנשבתה? אשה סתם ולא שפחה

בלהה – ויעקב הגר, נשא אברהם שהרי – כו'" תופסין אישות) – (במובן

"שאין רש"י כל' – "קידושין" הוא שהדיוק ועכצ"ל כנ"ל. oiyecwוזלפה

מצינו לא מ"ת (וקודם בה" לו (המקור)oiyecwתופסין הטעם רש"י ומפרש (

מ"ת). לאחרי – ועאכו"כ מ"ת קודם (אפילו לחמור" הוקשו "שהרי ע"ז

בשפחה.49) ועד"ז

ב.50) כג, קדושין רשב"א

פ"א51) גיטין להרמב"ם פיה"מ ב. סב, מנזיר ולהעיר כא. כא, משפטים

בסופו. אסתר ולמגלת (84 (ע' מהד"ת צפע"נ מ"ו.

–heytאבל52) נח) לבני (האסורות עריות דיני היו מצרים בגלות שגם

שהיו לאmicarאף לוי ששבט על [נוסף כי – ב) כ, יתרו (פרש"י לפרעה

לח, ויקהל (פרש"י נשתעבדו לא הנשים וכל ד) ה, שמות (פרש"י נשתעבד

טו) (מט, ויחי וראה כה. מז, (ויגש מס* רק הוא לפרעה" ד"עבדים הענין ח)]

יא)). (כ, שופטים

[אף53) לעו"כ הנמכר בישראל שאפילו א), (כו, בהר מפרש"י להעיר

קודם גם (ב) היובל, שנת עד ורק לצמיתות נקנה אינו מלכתחילה (א) אשר

– (devnלזה בעקיפין עליו תבא "לא (ג) אותו, (רש"יwxלגאול חה"ש" מפני (

ס"ד ישנו מח)] כה, כו'"dxezaבהר כמותו אני אף עריות מגלה ורבי "הואיל

ולהעיר ואילך). 177 ע' ח"ז (ולקו"ש תשכ"ה בהר ש"פ שיחת בארוכה (ראה

א. קח, מזח"ג גם

שפחה)"54) (=כבנות שפחה א פון קינדער "אלס בהשיחה שנאמר ַַמה

שהיו מה והרי אותן, נשא שיעקב בעת שפחות שהיו רק נוגע שלכאורה אף –

אז בלההyxetnשפחות את לו "ותתן ט) ד. (ל, לאשה";dzgtyבכתוב

זלפה את dzgty46"ותקח הערה לעיל (וראה לאשה" ליעקב אותה ותתן

yxetnyהיו מקודם באם כי – שפחות**) היו נשואיהן לאחרי שגם בכתוב

גם אשתו אחות משום אסורות היו לאחיות, נחשבות והיו חורין בנות

קורבה מתבטלת עבדות, ע"י עריות, לשאר שבנוגע [אף שפחות שנעשו לאחרי

הוא אשתו דאחות שהאיסור מכיון כי דינה)], גבי ח' סעיף (כדלהלן הקודמת

ח"ה לקו"ש (ראה אחיות שבין טבעית האהבה מניעת – ד"לצרור" מהטעם

כאחיות והתנהגו חורין בנות שהיו זמן הי' באם הרי ,(146 ע' [המתורגם]

הטבע. נתבטל שפחות שכשנעשו לומר סברא אין כן, ונתגדלו

דין55) להם שהי' ישמעאל, וכן לאברהם" אשר הפלגשים "בני ושאני

היו לא שפחות, בני שהיו אף כי – (20 ובהערה ג' סעיף לעיל (ראה יורשים

עבדים***. (כספו)

השפחות בבני "מזלזלין אשר דיעקב, השפחות בני בנוגע גם וכ"ה

"דבתם בכלל הוא עבדים" שגםdrxלקרותן אף – ובפרש"י) ב לז, (וישב "

לאה בני כמו חשובים שאינם [ועד השפחות" "בני פעמים כו"כ קוראם הכתוב

–ורחל לד)] לה, ויקהל פירש"י ב. לג, עבדים.l`(וישלח היו

כט).56) יב, בא מפרש"י (ולהעיר א. כא, חקת

card ixdy ± miqn ixy eilr eniyie (`i ,` zeny) y"n llk oaen epi` ,k"l`c (*elek.jzlrda `negpz) jx dta ± jxta l"fxcn (t"kr ,yxcnd c"r) xirdle ?oec`d ly `ed

.zecarl megwl `ly .` .f (ezepr ornl t"dr `"r mye (i"yxta) a"rx ,`i dheq d`xe

zeig`l aey exfg exxgzypy zray xnel yi ,zeig`l eaygpe oixeg zepa mcewn eid m`ay iptn ,"(dgty zepak=) dgty ` oet xrcpiw ql`" xnel gxkd oi` okly (**©©

.odn yextl awri jxvede ('h sirq oldl d`x)

oze` xxgyn 'id m`a elit` :dfl sqepeixg`l,odi`eyp`loi`eyipd zra zeig` eid `l m`a) odn yextl (xeq` mby e`) jxveddgiwdeyxetnk `ed "xexvl"c xeqi`d (` :(

`l dzeg` l` dy`e" aezkagwzcer .z"dr 'ita df weic i"yx `iad `l ixde ,k"g` mb zxzen ± xzida dgiwd m`ay aezkd 'la wiicl oi` hytd c"rc l"z` elit`e] ."

xac ,dy`d z` xrvn f"d ± (dpevx cbpe a"eike dy`d zny` ilan) oiyexibde (p ,`l lirl i"yx ± iepir) dyixtd (a [xwire ,mrhxeq`d`xnege xecidd iptn dgcp epi`e p"al

.(17 dxrd 186 'r ;jli`e 147 'r [mbxeznd] d"g y"ewl d`x) dpzip `ly cr dxezd lk eniiwc

(`) xy`] dfny ,"xengd mr dt mkl eay (b ,my i"yx ± xfril`e l`rnyi) eixrp l` mdxa` xn`ie" (d ,ak `xie) y"nn zeywdl oi`e (***deyn,(xfril`e l`rnyi) mdipy

`xie) ox`t xacna 'id ixd :dyw ikd e`la mb ik ± car 'id l`rnyi mby gken [(gi ,bk `vz i"yx d`x) xengl eywed (b) ,(ck ,ci jl i"yx d`x) "eixrp" mya m`xw (a)

dyrpe mdxa` l` ox`t xacnn xfg f"g`ly ,l"v jgxk lre ?(ai ,i jzlrda) oexagn c`n wegx `edy (`k ,`kexrp.(ecar)

aey f"g`ly `l`]`l,(xbdc "dglyie" oipra 'c sirq l"pke .(e ,dk) "mglyie" aezka yxetn mxexgyy xnel yie ."oekyi" :y"g t"q i"yx d`x) car 'id

xy` creeipaeidmi`iypxacn l`rnyi ipaay ± dkxa 'tac ± i"yxl heyt dfny) ox`t xacna `ed hytd c"ry (a ,bl dkxa i"yxt) ox`t xdl exfgy c"re ± (fh ,dk)

.[(ezi`x yxtl wwfed `ly cre ± (a"rq ,a f"r i"yx d`xe .my `negpzake)
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להיות הופכת היא בשבי, בנפילתה הרי הבדל, ללא

שפחה.

" ידי על דינה: לגבי מובן ידי57אותה"gwieמכך על ,

בן אביוiyp`ששכם בית מכל נכבד והוא לקחה58הארץ, ,

כיון אלא כשפחה, לעבוד אותה אילץ שלא למרות בכוח,

" אשר עד כך כל אותה דברdlrapשהשפיל לכנעני",

מציאותה את איבדה היא – מעבדות יותר הפוגע

חלק להיות הפכה היא שכם,העצמאית. של מרכושו

" אחד,ziprpk"59ונקראה לאף כאחות נחשבה לא ולכן ,

לשמעון. לא ואף

"בן התורה אומרת לספרziprpkdולכן כדי לא – "

מותרת היתה כיצד להסביר כדי להיפך, אלא, ח"ו, בגנותה

לשמעון.
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בת דינה היתה כשנולדה הרי לשאול: אפשר עדיין אך

ממשפחתה, חלק היתה היא אותה" "ויקח ולפני חורין,

חוזרת שהיא ייתכן לשכם משעבודה שחרורה ולאחר

שמעון? של אחותו – הקודם למעמדה

לא שכם, את "כשהרגו רש"י: מוסיף זאת להבהיר כדי

שישאנה" שמעון לה שנשבע עד לצאת, רוצה דינה היתה

מנת על משכם יציאתה את התנתה עצמה שדינה כיון –

ששחרורה מובן, יוצאת, היא אין – לאו ואם שישאנה,

לשמעון. להנשא ומותרת "כנענית" שנשארה באופן נעשה

.È
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בעבודת הוראה ללמוד וצריך אפשר בתורה ענין מכל

של "יינה גם יש רש"י בפירוש כאשר ובמיוחד ה',

לא60תורה" לרבו קנוי שהעבד – זה מענין שאף ומובן ,

יש – מציאותו עצם לגבי אף אלא לרכושו, בקשר רק

לי ו"כי הם" "עבדי נאמר שעליו יהודי, כמה עד הוראה

עבדים" ישראל לקב"ה.61בני משועבד להיות צריך ,

"בן" לעומת ב"עבד" המעלה "בנים"62זוהי (שהכינוי

מצרים יציאת לפני אף ישראל לבני הכינוי63ניתן ואילו ,

מצרים ביציאת רק נתחדש יהודי64"עבדים" שכאשר ,(

רצון את הממלא כבן אהבתו, מפני ה' רצון את מקיים

גם כאן מעורבת הרי אליו, הרבה אהבתו מפני אביו

מציאותו עובדzinvrdהרגשת הוא כאשר זאת, לעומת .

אין אז – אדונו את המשרת כעבד עול, קבלת מפני ה' את

הוא שהרי העצמית, מציאותו הרגשת בעבודתו מעורבת

האדון מציאות מורגשת כאן האדון". של "כספו נחשב

הקדושֿברוךֿהוא. המלכים מלכי מלך בלבד,

מתעלה הוא עי"ז עול, קבלת ידי על התבטלותו ועצם

רש"י כדברי המלך, עם –65ומתאחד מלך" – מלך "עבד :

כולו, העולם על למלך הבית, לבעל נעשה שהוא

הקדושֿ של מלכותו מקום בכל מתגלית שבאמצעותו

אלקי ה' באפו נשמה אשר כל "ויאמר אשר עד ברוךֿהוא,

l`xyi"משלה בכל ומלכותו .66מלך

(g"kyz `x`e t"ye uwn t"y zgiyn)

•

(57" מהלשון ולהעיר ב. לד, שהכוונהegwieוישלח יב) יד, (לך לוט" את

הוא יד).daypyשם שם, (ראה

יט.58) לד, וישלח

היא.59) כנענית – לכנעני באונס שנבעלה אשה וכי התמי' מתורצת ועפ"ז

שקטנה ובפרט יֿיא). כד, (אמור לשלומית בנוגע פעמים ג' הכתוב מל' ולהעיר

– בפרש"י) נזֿנח כד, שרה מחיי (להעיר היא אבי' וברשות הייתה

שרק י"ל שבדוחק האופןoixew(אף ששאני אלא המאורע). ע"ש כן, לה

לכנעני". שנבעלה ד"דינה

כד.60) ע' יום היום

נה.61) מב. כה, בהר

ובהמאמרים62) תרס"ו רב ומקנה ד"ה – ובארוכה פמ"א. תניא ראה

שלאחריו.

(6341 ע' ח"ט לקו"ש (וראה ישראל. בכורי בני כב) ד, (שמות כמ"ש

ואילך). 2 ע' חי"א לשם. ובהערות

מארץ64) אותם הוצאתי "אשר הם") "עבדי על (הטעם שם בבהר וכמ"ש

מצרים".

בן ושאול גו' שמעון ב"ובני הכתוב רמז זו שהוראה מה יומתק ועפי"ז

ב" נמנו ששלשתם dnixvnהכנענית" mi`adבעל הנה האומר הוא ושמעון ,"

כי – למצרים בירידה שנסתיימה אמירה – כד) מב, מקץ (רש"י גו' החלומות

(ובפרט גו'" הוצאתי "אשר להיות אפשר הי' דוקא ידה שעל למצרים הירידה

קניתים אני כי הם עבדי כי וטעם מב: כה, שם הראב"ע מ"ש micarלפי zian

שעבדות אף –i"paההכנה התחלת היתה כנ"ל), וכו' למסים בנוגע רק הי' שם

הם". ל"עבדי

ז.65) א, דברים יח. טו, לך

דר"ה.66) התפלה נוסח

elqk h"k oey`x mei Ð 'c wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

כסלו כ"ט ראשון יום
פרקד'

.ã ÷øtdxyr da yi ziwl` ytp lky ,owfd epax xiaqd iyilyd wxta ¤¤
."zecn"e "lky" :miillk miwlg ipyl miwlgznd ,zegek

zxy ilk dyly ,"miyeal" dyly mb ziwl`d ytply xaqei iriaxd wxta

`idy drya ziwl`d ytpd zyalzn mda ,dyrne xeaic ,daygn :reviae

zwqer e` zxacn ,zayeg

.zeevne dxez ipipra
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ytpdyk :eze` heytl

dyly zervn`a zlret

zyaeln `id - dl` zegek

`id oi`yke ,mda

`id - mda zynzyn

myke .mdn zhyten

,mc`d yeal mda micbady

ezeaiyge eitei z` mihilan

ytpdyk mb ok - mc`d ly

Îzegeka zynzyn

mi`a - mixen`d "miyeal"
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,zekxa zkqn :lynle ,zeevnd ly oyexit `idy ,dxezd cenila

xaecn da - zay zkqn ;zekxa ipice zevn zece` xaecn da

,'eke ,zay ipice zevn zece`äî ìk âéOî àeä äáLçîáe§©£¨¨©¦¨©
äøBzä ñ"cøôa âéOäì Bì øLôàM,f` -â"éøz úeììk éøä ¤¤§¨§©¦§©§¥©¨£¥§¨©§©

;äøBzä úBöî â"éøúa íéLaìî BLôð éøáàopyiy myk ,oky - ¥§¥©§§ª¨¦§©§©¦§©¨
ipyl zewlgpd ,dxeza zeevn (b"ixz) dxyr ylye ze`n yy

miyy ze`n ylye ,dyrÎzeevn - dpenye mirax` miz`n :mibeq

mirax` miz`n ,mc`d seba ,mpyi ocbpke ,dyrzÎ`lÎzeevn ynge

b"ixz cgia mdy ,micib dynge miyy ze`n ylye ,mixa` dpenye

xyr dylye ze`n yy da yi ,ziwl`d ytpd mb jk - (613)

ipgex "mixa`"ytpdyke .zniieqn devn cbpk xa` lk ,miiznypÎmi

(dyrne xeaic ,daygn) diyeal zyly zervn`a ,dtiwnlk

a ytpd ixa` b"ixz lk f` miyaeln ixd ,zeevnd b"ixzlkb"ixz

zinipt zekiiy dil` el yiy devna dnypd ly xa` lk - zeevnd

" :"lk" dlnd z` owfd epax yibcne wiicn jk meyn)lkzevn

yexita" ,"zeiyrnlk" ,"dxezd zevn b"ixzlkel xyt`y dn

z` mitiwn mpi` miyeald dyly m` ,oky - "biydllkb"ixz

dnypa miieqn wlg f` x`yp ,miwqer md oi` zg` devna ,zeevnd

,illk ote`a `ed xen`d lk .(ely ,yeald ila ,devnd ila

ytpd dyeal ,daygne xeaic ,dyrna ,zeevnd lk meiw iciÎlry

dlekalklk lr hxetn xaqd `eai o`k - dxezd zeevn b"ixz

:ea yalznd ytpa wlgd lre cxtpa yeal,úeèøôáewlg dfi` - ¦§¨
yalzn ytpa cgein

:'eke xeaica dfi` ,daygna

úòc-äðéa-äîëç úðéça§¦©¨§¨¦¨©©
BLôðaLcgi zeednd - ¤§©§

lkyd gek z` illk ote`a

,dpaddeúâOäa úBLaìî§ª¨§©¨©
âéOî àeäL äøBzä©¨¤©¦

ñ"cøôa,fnx ,hyt - §©§¥
,ceq ,yexcúìëé éôk§¦§Ÿ¤

BúâOägek itl cg` lk - ©¨¨
xzei biyn cg` ,ezbyd

,zegt cg`eBLôð LøLå§Ÿ¤©§
;äìòîì,oky ,oiadl dn - §©§¨

yi cg` xy` minrtl yi

,eznyp yxey cvn ,el

"hyt"d wlgl zekiiy

,okl ,lbeqne ,dxezay

yiy dxeza mipipr oiadl

yie ,"hyt"l zekiiy mdl

,"fnx"d wlg z` oiadl xzei lbeqn `ed eznyp yxey cvn xy`

dnk cr dxeza oian mc`yk ixd .dxezay "ceq"d e` "yexc"d

"daygn"a eytpay c"agd f` zeyaeln ,biydl leki elkyy

.dxez ly dbydeïäéôðòå äáäàå äàøé ïäL ,úBcnäå§©¦¤¥¦§¨§©£¨§©§¥¤
àeäL ,øeaãáe äNòîa úBönä íei÷a úBLaìî ¯ ïäéúBãìBúå§§¥¤§ª¨§¦©¦§§©£¤§¦¤

ïlk ãâðkL äøBz ãeîìz1.dxezd zpaday ,mcew xn`py dn - ©§¨¤§¤¤ª¨
,oky .xe`ia yxec epi` - daygna ,ytpay lkyd wlg yalzn

yeal zervn`a dxezd z` biyn lkydy ,eil`n oaen xacd

meiwa zeyalzn zecndy ,o`k xn`py dn ,mxa .`wec daygnd

dfi` :xe`ia yxec - dxez ly xeaic e` dyrn iciÎlr ,zeevnd

?"xeaic"le "dyrn"l ,ybx ody ,d`xie dad` zecn oia yi xyw

zecnd zeyalzn ,`eti` ,cvik - ala ixd `ed zecnd ly onewn

e` ,(cia oilitz zgpd enk) lynl cia rvaznd "dyrn"a

`ed jk lr ?(xeaicd geka dxezd cenil zrya) dta ,"xeaic"a

y xiaqnzenilydpyriz zeevndy ,xnelk ,zeevnd meiw

nypÎzeig ly inipt ybx jezn zenilyad`xin `wec `a df - ziz

:dad`eç"îø ìk LøL àéä äáäàä ék,(248) -,äNò úBöî ¦¨©£¨¦Ÿ¤¨§¨¦§£¥
,ézîà íei÷ ïäì ïéà dãòìáe ,úBëLîð ïä äpnîedxqg m`a - ¦¤¨¥¦§¨¦§¨¨¥¨¤¦£¦¦
,zeevnd ly izin`d oneiwa mb f` xqg ,dad`dïîi÷nä ék¦©§©§¨

éàå ,úîàa Ba ä÷áãì õôçå 'ä íL úà áäBàä àeä úîàa¤¡¤¨¥¤¥§¨¥§¨§¨¤¡¤§¦
,ïéãe÷t ç"îø íei÷a íà ék ,úîàa Ba ä÷áãì øLôà248 - ¤§¨§¨§¨¤¡¤¦¦§¦§¨§¦

,dyrdÎzeevnàkìîc ïéøáà ç"îø íäL,jlnd ixa` - ¤¥§¨¥¨¦§©§¨

íéøîà éèå÷éì
çãåòå ã ÷øôíéùåáì äùìù úéäìà ùôð ìëì ùé

ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù
ìë äùòîá íéé÷î íãàäùëù äøåúä úåöî â"éøú
â"éøú ìë ùåøéôá ÷ñåò àåä øåáãáå úåéùòî úåöî
øùôàù äî ìë âéùî àåä äáùçîáå ïäéúåëìäå úåöî
åùôð éøáà â"éøú úåììë éøä äøåúä ñ"ãøôá âéùäì åì
ã"áç 'éçá úåèøôáå äøåúä úåöî â"éøúá íéùáåìî
ñ"ãøôá âéùî àåäù äøåúä úâùäá úåùáåìî åùôðáù
ïäù úåãîäå .äìòîì åùôð ùøùå åúâùä úìåëé éôë
íåé÷á úåùáåìî ïäéúåãìåúå ïäéôðòå äáäàå äàøé
éë ïìåë ãâðëù ú"ú àåäù øåáãáå äùòîá úåöîä
úåëùîð ïä äðîîå ò"î ç"îø ìë ùøù àéä äáäàä
àåä úîàá ïîéé÷îä éë éúéîà íåé÷ ïäì ïéà äãòìáå
øùôà éàå úîàá åá ä÷áãì õôçå 'ä íù úà áäåàä
íäù ïéãå÷ô ç"îø íåé÷á íà éë úîàá åá ä÷áãì
äàøéäå øçà íå÷îá ù"îë ìåëéáë àëìîã ïéøáà ç"îø

א.1. משנה א. פרק פאה



�� elqk h"k oey`x mei Ð 'c wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

כסלו כ"ט ראשון יום
פרקד'

.ã ÷øtdxyr da yi ziwl` ytp lky ,owfd epax xiaqd iyilyd wxta ¤¤
."zecn"e "lky" :miillk miwlg ipyl miwlgznd ,zegek

zxy ilk dyly ,"miyeal" dyly mb ziwl`d ytply xaqei iriaxd wxta

`idy drya ziwl`d ytpd zyalzn mda ,dyrne xeaic ,daygn :reviae

zwqer e` zxacn ,zayeg

.zeevne dxez ipipra

úéäìà Lôð ìëì Lé ãBòå§¥§¨¤¤¡Ÿ¦
ìL,íéLeáì äLdyly - §Ÿ¨§¦

miynynd reviae zxy ilk

,cba ,"yeal" enk ytpd z`

xyt`e eyall xyt`y

ytpdyk :eze` heytl

dyly zervn`a zlret

zyaeln `id - dl` zegek

`id oi`yke ,mda

`id - mda zynzyn

myke .mdn zhyten

,mc`d yeal mda micbady

ezeaiyge eitei z` mihilan

ytpdyk mb ok - mc`d ly

Îzegeka zynzyn

mi`a - mixen`d "miyeal"

lkyd iehia icil jkÎiciÎlr

,ytpd zeybx e`úBöî â"éøz ìL äNòîe øeac äáLçî íäL¤¥©£¨¨¦©£¤¤©§©¦§
,úBiNòî úBöî ìk äNòîa íi÷î íãàäLkL ;äøBzä- ©¨¤§¤¨¨¨§©¥§©£¤¨¦§©£¦

,dnecke ziviv zevn miiwn e` oilitz gipn `edy dryaøeaãáe§¦
,ïäéúBëìäå úBöî â"éøz ìk Leøôa ÷ñBò àeärewy exeaic - ¥§¥¨©§©¦§§¦§¥¤

,zekxa zkqn :lynle ,zeevnd ly oyexit `idy ,dxezd cenila

xaecn da - zay zkqn ;zekxa ipice zevn zece` xaecn da

,'eke ,zay ipice zevn zece`äî ìk âéOî àeä äáLçîáe§©£¨¨©¦¨©
äøBzä ñ"cøôa âéOäì Bì øLôàM,f` -â"éøz úeììk éøä ¤¤§¨§©¦§©§¥©¨£¥§¨©§©

;äøBzä úBöî â"éøúa íéLaìî BLôð éøáàopyiy myk ,oky - ¥§¥©§§ª¨¦§©§©¦§©¨
ipyl zewlgpd ,dxeza zeevn (b"ixz) dxyr ylye ze`n yy

miyy ze`n ylye ,dyrÎzeevn - dpenye mirax` miz`n :mibeq

mirax` miz`n ,mc`d seba ,mpyi ocbpke ,dyrzÎ`lÎzeevn ynge

b"ixz cgia mdy ,micib dynge miyy ze`n ylye ,mixa` dpenye

xyr dylye ze`n yy da yi ,ziwl`d ytpd mb jk - (613)

ipgex "mixa`"ytpdyke .zniieqn devn cbpk xa` lk ,miiznypÎmi

(dyrne xeaic ,daygn) diyeal zyly zervn`a ,dtiwnlk

a ytpd ixa` b"ixz lk f` miyaeln ixd ,zeevnd b"ixzlkb"ixz

zinipt zekiiy dil` el yiy devna dnypd ly xa` lk - zeevnd

" :"lk" dlnd z` owfd epax yibcne wiicn jk meyn)lkzevn

yexita" ,"zeiyrnlk" ,"dxezd zevn b"ixzlkel xyt`y dn

z` mitiwn mpi` miyeald dyly m` ,oky - "biydllkb"ixz

dnypa miieqn wlg f` x`yp ,miwqer md oi` zg` devna ,zeevnd

,illk ote`a `ed xen`d lk .(ely ,yeald ila ,devnd ila

ytpd dyeal ,daygne xeaic ,dyrna ,zeevnd lk meiw iciÎlry

dlekalklk lr hxetn xaqd `eai o`k - dxezd zeevn b"ixz

:ea yalznd ytpa wlgd lre cxtpa yeal,úeèøôáewlg dfi` - ¦§¨
yalzn ytpa cgein

:'eke xeaica dfi` ,daygna

úòc-äðéa-äîëç úðéça§¦©¨§¨¦¨©©
BLôðaLcgi zeednd - ¤§©§

lkyd gek z` illk ote`a

,dpaddeúâOäa úBLaìî§ª¨§©¨©
âéOî àeäL äøBzä©¨¤©¦

ñ"cøôa,fnx ,hyt - §©§¥
,ceq ,yexcúìëé éôk§¦§Ÿ¤

BúâOägek itl cg` lk - ©¨¨
xzei biyn cg` ,ezbyd

,zegt cg`eBLôð LøLå§Ÿ¤©§
;äìòîì,oky ,oiadl dn - §©§¨

yi cg` xy` minrtl yi

,eznyp yxey cvn ,el

"hyt"d wlgl zekiiy

,okl ,lbeqne ,dxezay

yiy dxeza mipipr oiadl

yie ,"hyt"l zekiiy mdl

,"fnx"d wlg z` oiadl xzei lbeqn `ed eznyp yxey cvn xy`

dnk cr dxeza oian mc`yk ixd .dxezay "ceq"d e` "yexc"d

"daygn"a eytpay c"agd f` zeyaeln ,biydl leki elkyy

.dxez ly dbydeïäéôðòå äáäàå äàøé ïäL ,úBcnäå§©¦¤¥¦§¨§©£¨§©§¥¤
àeäL ,øeaãáe äNòîa úBönä íei÷a úBLaìî ¯ ïäéúBãìBúå§§¥¤§ª¨§¦©¦§§©£¤§¦¤

ïlk ãâðkL äøBz ãeîìz1.dxezd zpaday ,mcew xn`py dn - ©§¨¤§¤¤ª¨
,oky .xe`ia yxec epi` - daygna ,ytpay lkyd wlg yalzn

yeal zervn`a dxezd z` biyn lkydy ,eil`n oaen xacd

meiwa zeyalzn zecndy ,o`k xn`py dn ,mxa .`wec daygnd

dfi` :xe`ia yxec - dxez ly xeaic e` dyrn iciÎlr ,zeevnd

?"xeaic"le "dyrn"l ,ybx ody ,d`xie dad` zecn oia yi xyw

zecnd zeyalzn ,`eti` ,cvik - ala ixd `ed zecnd ly onewn

e` ,(cia oilitz zgpd enk) lynl cia rvaznd "dyrn"a

`ed jk lr ?(xeaicd geka dxezd cenil zrya) dta ,"xeaic"a

y xiaqnzenilydpyriz zeevndy ,xnelk ,zeevnd meiw

nypÎzeig ly inipt ybx jezn zenilyad`xin `wec `a df - ziz

:dad`eç"îø ìk LøL àéä äáäàä ék,(248) -,äNò úBöî ¦¨©£¨¦Ÿ¤¨§¨¦§£¥
,ézîà íei÷ ïäì ïéà dãòìáe ,úBëLîð ïä äpnîedxqg m`a - ¦¤¨¥¦§¨¦§¨¨¥¨¤¦£¦¦
,zeevnd ly izin`d oneiwa mb f` xqg ,dad`dïîi÷nä ék¦©§©§¨

éàå ,úîàa Ba ä÷áãì õôçå 'ä íL úà áäBàä àeä úîàa¤¡¤¨¥¤¥§¨¥§¨§¨¤¡¤§¦
,ïéãe÷t ç"îø íei÷a íà ék ,úîàa Ba ä÷áãì øLôà248 - ¤§¨§¨§¨¤¡¤¦¦§¦§¨§¦

,dyrdÎzeevnàkìîc ïéøáà ç"îø íäL,jlnd ixa` - ¤¥§¨¥¨¦§©§¨

íéøîà éèå÷éì
çãåòå ã ÷øôíéùåáì äùìù úéäìà ùôð ìëì ùé

ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù
ìë äùòîá íéé÷î íãàäùëù äøåúä úåöî â"éøú
â"éøú ìë ùåøéôá ÷ñåò àåä øåáãáå úåéùòî úåöî
øùôàù äî ìë âéùî àåä äáùçîáå ïäéúåëìäå úåöî
åùôð éøáà â"éøú úåììë éøä äøåúä ñ"ãøôá âéùäì åì
ã"áç 'éçá úåèøôáå äøåúä úåöî â"éøúá íéùáåìî
ñ"ãøôá âéùî àåäù äøåúä úâùäá úåùáåìî åùôðáù
ïäù úåãîäå .äìòîì åùôð ùøùå åúâùä úìåëé éôë
íåé÷á úåùáåìî ïäéúåãìåúå ïäéôðòå äáäàå äàøé
éë ïìåë ãâðëù ú"ú àåäù øåáãáå äùòîá úåöîä
úåëùîð ïä äðîîå ò"î ç"îø ìë ùøù àéä äáäàä
àåä úîàá ïîéé÷îä éë éúéîà íåé÷ ïäì ïéà äãòìáå
øùôà éàå úîàá åá ä÷áãì õôçå 'ä íù úà áäåàä
íäù ïéãå÷ô ç"îø íåé÷á íà éë úîàá åá ä÷áãì
äàøéäå øçà íå÷îá ù"îë ìåëéáë àëìîã ïéøáà ç"îø

א.1. משנה א. פרק פאה



�zah '` ipy mei Ð 'c wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

טבת א' שני יום

;øçà íB÷îa áeúkL Bîk ,ìBëéák,lynl ,enk -ly eixa`a ¦§¨§¤¨§¨©¥
ytpd ly miieqn gekl cgein ilk xa` lk ynyn ,mc`

- mipf`d ,di`xd gekl ilk od mipird :xa` eze`a yalznd

hxtl ilk zynyn devn lk mb jk - 'eke ,drinyd gekl

,d"awd ly epevxa miieqn

yalznd ,oeilrd oevxd

devn lk ik .devn dze`a

ly epevx z` zbviin

ji`e dzeyrl d"awd

oaen `linn - dzeyrl

,zeevnd meiw iciÎlry

milkde "mixa`"d ody

micg`zn ,d"awd oevxl

zyalzn ,d"awdl dad`d zcny ,ixd .oevxd lra ,d"awd mr

geke yxeyd `id ,zeevnd ly "ozeinipt" `ide zeevnd meiwa

,oky .d`lnd ozenilya dyrdÎzeevn g"nx ly oneiwl zeigd

epevxne d"awdl ezad`n d`vezk zeevnd z` miiwn `edyk

;zenilya - bperae zeiga zeevnd meiw f` dyrp ,eil` wacidl

zeiga dyrp df ixd ,eil` ezad` jezn ecicil xac dyery ink

.bperaeì LøL àéä äàøiäåé ék ,äNòú àì ä"ñLàø §©¦§¨¦Ÿ¤¦§¨Ÿ©£¤¦¨¥
,àeä-Ceøa-LBãwä íéëìnä éëìî Cìîa ãøîìdeeivy - ¦§Ÿ§¤¤©§¥©§¨¦©¨¨

cgt `edy d`xi beqa o`k xaecn - dxiar dze` zeyrl `ly

.dxiar dze` xearl `ly evd zxnegn,Bfî úéîéðt äàøé Bà¦§¨§¦¦¦
òøä úBNòìå BãBák éðéò úBøîì ,Búlãbî LLBaúnL¤¦§¥¦§ª¨©§¥¥§§©£¨©
àøèñå úBtìwä íä ,àðN øLà 'ä úáòBz ìk ,åéðéòa§¥¨¨£©£¤¨¥¥©§¦§¦§¨
àeä Ba íúæéçàå ,ïBzçzä íãàäî íú÷éðé øLà ,àøçà̈¢¨£¤§¦¨¨¥¨¨¨©©§©£¦¨¨

.äNòú àì úBöî ä"ñLa"dyrzÎ`l" lr xaer mc`yk - ¦§¨¦§Ÿ©£¤
"`xg` `xhq"e "zetilw"d jkn zelawn ,dxiar dlilg xaere

iptne .zeige dwipi - dyecwd ly ,cbepnd ,xg`d cvd -

d"awde dyecw lre zewl` lr zeqkn `xg` `xhqe zetilwdy

icedid xdfp - oze` `pey

,dxiar xearln yiiazne

`lye oze` wfgl `ly ick

,ixd .zeig odl zzl

meiwa zyalzn "d`xi"y

:"dyrz - `l" zeevn

deedn d"awdn cgtd

z` rpeny iniptd gekd

.zexiara lykidln icedid

;zeevnd meiwl dad`e d`xi ly ozekiiy zpaen xen`d lkn

zeevnd meiwa miyalznd zeige yxey zeedn zecnd ji`e

ziwl` ytp lkly ,owfd epax xiaqd o`k cr .xeaica e` dyrna

dyrne xeaic ,daygn :zyalzn `id mda miyeal dyly -

ik m`y xiaqdl owfd epax ligzn o`k .zeevne dxez ly

,ziwl`d ytpl cala "miyeal" mi`xwp ,dyrne xeaic ,daygn

- yeal el ynyn `edy xacd on dlrna zegp yeald libxke

miyeall qgia ixddl`xacd dpey (dyrne xeaic ,daygn)

dnvr ytpd on mzbixcna mideab mdezyalzn ytpdyke ;

- zeevn zniiwne dxeza zxacne zayeg `id - dl` miyeala

xac od zeevne dxez ,oky .xzei dlrp dbixcnl ytpd zilrzn

- zeevne dxez ly dl` miyeal iciÎlr okle ,d"awd mr cg`

:mixacd z` "`ipz"d xiaqn jke .d"awa icedi cg`zn

ìL ,äpäåíéàø÷pL óà ,äéúBöîe äøBzäî elà íéLeáì äL §¦¥§Ÿ¨§¦¥¥©¨¦§¤¨©¤¦§¨¦
,äîLðe çeø Lôðì íéLeáìdhnl ,libxk ,`ed yealde - §¦§¤¤©§¨¨

,yeald z` yaeld mc`dn dbixcnaäìãâå ääáb ,äæ ìk íò¦¨¤¨§¨§¨§¨
íúìòî,zeevnde dxezd iyeal ly -úìòî ìò óBñå õ÷ ïéàì ©£¨¨§¥¥§©©£©

,ïîöò äîLðe çeø Lôð¤¤©§¨¨©§¨
øäfa áeúkL Bîk2 §¤¨©Ÿ©
éøa àLã÷å àúéøBàcC §©§¨§ª§¨§¦

,ãç àlk àeäenk - ª¨©
dxezdy ''xdef''a aezky

,cg` xac md d''awde

àéä ,àúéøBàc :Leøt¥§©§¨¦
LBãwä ìL BðBöøe Búîëç̈§¨§¤©¨
-Ceøa-LBãwäå ,àeä-Ceøä§©¨¨
¯ Bîöòáe BãBáëa àeä¦§§©§

,ãç àlkiptn - ?d"awd mr cg` xac `id dxezd cvik ,xnelk - ª¨©
zbviin dxezay dpadd) d"awd ly epevxe eznkg `idy ,dxezy

xyk ,oicd didi ji` ,dkldd wqte ,d"awd ly elkye eznkg z`

d"awde ,d"awd ly epevx z` bviin ,xedh e` `nh ,leqt e`

.cg` xac md - envrae eceaka,'eëå òcnä àeäå òãBiä àeä ék¦©¥©§©©¨§
ìéòì øàaúpL Bîk3.í"aîøä íLamipeyd mihwtq`d lk - §¤¦§¨¥§¥§¥¨©§©

df - cigie cg` ''`ed'' eze` d"awd iabl md ,ziyep`d dpadd ly

`id d"awd ly ezpad `idy dxezdy ,o`kn .envr d"awd lkd

d"awd mr cg` (mvr) xac

oian icediyke ,envr

ezpade eznkg mr cg`zne

d ,d"awd ly`linn `e

.envr d"awd mr cg`zn

iyealy ,ixd ,oaen

dxeza xeaicde daygnd

mdy oeik ,zeevnd meiwae

ixd ,d"awd mr micge`n

dbixcna dlrnl md

iciÎlry mixne` ep` cvik :dl`yd zl`yp ,mxa .dnvr ytpdn

drya - d"awd ly epevxe eznkg z` "migwel" dxezd zpad

jexr oi`a dlrnl `id (envr d"awdy enk) d"awd ly eznkgy

?mixacd z` "`ipz"d xiaqn jke - ?mc`d ly zlabend ezpadn

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

êìîá ãåøîì àøé éë äùòú àì ä"ñùì ùøù àéä
ùùåáúîù åæî úéîéðô äàøé åà .ä"á÷ä íéëìîä éëìî
ìë åéðéòá òøä úåùòìå åãåáë éðéò úåøîì åúìåãâî
øùà àøçà àøèñå úåôéì÷ä íä àðù øùà 'ä úáòåú
úåöî ä"ñùá àåä åá íúæéçàå ïåúçúä íãàäî íú÷éðé

.äùòú àì

äéúåöîå äøåúäî åìà íéùåáì äùìù äðäå
äæ ìë íò äîùðå çåø ùôðì íéùåáì íéàø÷ðù óà
çåø ùôð úìòî ìò óåñå õ÷ ïéàì íúìòî äìãâå ääáâ
ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã øäæá ù"îë ïîöò äîùðå
ä"á÷äå ä"á÷ä ìù åðåöøå åúîëç àéä àúééøåàã 'éô
òãîä àåäå òãåéä àåä éë ãç àìåë åîöòáå åãåáëá

16àø÷ð ä"á÷äã óàå .í"áîøä íùá ìéòì ù"îë 'åëå

א.2. ס, דף ב' חלק א; כד, דף א' שני.3.חלק בפרק

zah 'a iyily mei Ð 'c wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

טבת ב' שלישי יום

"óBñ ïéà" àø÷ð àeä-Ceøa-LBãwäc óàå4,ø÷ç ïéà Búlãâìå , §©§©¨¨¦§¨¥§¦§ª¨¥¥¤
ììk déa àñéôz äáLçî úéìå5,zlbeqn dpi` daygn mey - §¥©£¨¨§¦¨¥§¨

,d''awd z` (biydl) ''qetzl'',Búîëçå BðBöøa ïëåmey - §¥¦§§¨§¨
,d''awd ly eznkge epevx z` mb ''qetzl'' zlbeqn dpi` daygn

ø÷ç ïéà" :áéúëãk§¦§¦¥¥¤
"Búðeáúì6,zlekia oi`e - ¦§¨

ezpadl ribdl dxiwg mey

,d''awd lyø÷çä" :áéúëe§¦£¥¤
"àöîz dBìà7:áéúëe , ¡©¦§¨§¦

éúBáLçî àì ék"¦Ÿ©§§©
"íëéúBáLçî8`linn - ©§§¥¤

zeaygn zlekia oi`

biydl miiyep` zepeirxe

- d"awd ly eizeaygn z`

,o`k mixne` ,`eti` cvik

dxezd zpad iciÎlry

epevxe eznkg z` mipian

dlrnl mdy ,d"awd ly

eznkg ik m`y ,oldl ''`ipz''d xiaqn ?iyep`d lkydn ixnbl

,ziyep`d dpaddn ixnbl dlrnl ,ok` ,md d''awd ly epevxe

myialde ''mcixed'' ,eznkge epevx z` d''awd ,la` ,mvnv

lkei iyep`d lkydy ick z`fe - zeevne dxez ly miinyb mipipra

.d''awd mr cg`zdle mbiydl jkÎiciÎlreøîà äæ ìò äpä9:- ¦¥©¤¨§
,dkxal mpexkf epinkgìL Búlãb àöBî äzàL íB÷îa"§¨¤©¨¥§ª¨¤

,"Búeðúåðò àöBî äzà íL ,àeä-Ceøa-LBãwäiciÎlr - ©¨¨¨©¨¥¦§§¨
xywzdl ep` milekie dyib epl yi ,d''awd ly ezcixie ''ezeeipr''

,d''awd ly ezlecbaBúîëçå BðBöø àeä-Ceøa-LBãwä íöîöå§¦§¥©¨¨§§¨§¨
,ïäéúBëìäáe äøBzä úBöî â"éøúaly epevx epyi devn lka - §©§©¦§©¨§¦§¥¤

eznkg mpyi dxez ly dkld lkae ,dze` miiwi icediy d''awd

,(epevx) oicd wqte ,(eznkg) dkldd ly dpadd ,d''awd ly epevxe

,C"ðz úBiúBà éôeøöáeepevx mpyi j''pzd zeize`ae milna - §¥¥¦§©
,j''pzd zeize`e zeln xne` icediyk ,okle .d''awd ly eznkge

oeirxd z` oian epi`yk mb ,j''pz iweqt e` mildz xne` `edyk

,oky .dxeza xeaicd zevn miiwn `ed - zeize` oze`a melbd

otexivae onvr zeize`a

- dyecw dnelb ,milnl

,d''awd ly epevxe eznkg

úBãbàaL ïäéúBLøãe§¨¥¤¤§©¨
,ì"æ eðéîëç éLøãîe- ¦§§¥£¨¥©

,j''pzd zelne zeize` lry

yialde mvnv oleka

,eznkge epevx z` d''awd

Bà äîLpä ìkL éãëa¦§¥¤¨©§¨¨
íãàä óeâaL Lôðå çeø©§¤¤¤§¨¨¨
,dzòãa ïâéOäì ìëez- ©§©¦¨§©§¨

`wec e`l ,dnyp lky ick

`idy dnypd zbixcn

zyly oia zilrpd

,mc`d sebay ytp e` gex mb `l` ,dnype gex ,ytp :zepigad

,dzpadae dzrca d''awd ly epevxe eznkg z` biydl dplkez

,äáLçîe øeac äNòîa ïäî íi÷ì øLôàM äî ìk ïîi÷ìe- §©§¨¨©¤¤§¨§©¥¥¤§©£¤¦©£¨¨
iciÎlr ,d''awd ly epevxe eznkg ody zeevnde dxezd z` miiwle

,daygne xeaic ,dyrnNò ìëa Laìúz äæ éãé ìòåäéúBðéça ø §©§¥¤¦§©¥§¨¤¤§¦¤¨
ìLa.elà íéLeáì äLzeevnd meiwe dxezd cenil iciÎlr - ¦§Ÿ¨§¦¥

zylye odizepiga xyr lka ,gexde ytpd ,dnypd yalzz

:dnypd iyeal dylyy ,o`kn .dyrne xeaic ,daygn :odiyeal

daxda dlrnl md ,zeevne dxeza dyrne xeaic ,daygn

dnypdndnvr`idy jka dnypd zelrzdl mi`ian mde ,

jkÎiciÎlre ,d''awd ly epevxe eznkga ,mciÎlr ,zcg`zn

.envr d''awda

íéîì äøBzä äìLîð ïëìå10,ik -dBáb íB÷nî íéãøBé íén äî §¨¥¦§§¨©¨§©¦©©¦§¦¦¨¨©
Ceîð íB÷îìmdy mind rah -mnvrmewnl deab mewnn minxef §¨¨

dx`d `ed xi`nd xe`dy ,"xe`"a `ed xacdy enk `l ,jenp

enk e` ,exewnn cala

zrtyda `ed xacdy

rityn axdy lkyd

cala dx`d ixd ,ecinlzl

zxqnp axd ly elkyn

lkyd mvr `le cinlzl

eli`e .axd lv` `edy enk

mze`y ,mi`ex ep` ,mina

mewna eidy mnvr mind

,minl qgia df lynke ,jenp mewnl micxei md md ,deabCk̈
,dãBák íB÷nî äãøé äøBzä,dzid my zilrp dbixcn dze`n - ©¨¨§¨¦§§¨

àéäL,dnvr dxezd -àúéøBàå ,Cøaúé Búîëçå BðBöø ¤¦§§¨§¨¦§¨¥§©§¨
éøa-àLã÷å,ãç àlk àeä-C,cg` xac md d''awde dxezd - §ª§¨§¦ª¨©

.ììk déa àñéôz äáLçî úéìådleki daygn mey oi` - §¥©£¨¨§¦¨¥§¨
xy`ke .llk eze` ''qetzl''

dlrp dbixcna `id dxezd

lkezy daygn oi` - efk

.dze` biydläòñð íMîe¦¨¨§¨
,úBâøãnä øúña äãøéå§¨§¨§¥¤©©§¥
,äâøãîì äâøãnî¦©§¥¨§©§¥¨

ìzLäa,úBîìBòä úeìL §¦§©§§¨¨
,ipy wxta xaqedy itk -

ly xcq zenlera yi

,zxyxya zeilegk ,ipya cg` mixeywd ,oezgzl oeilrn ,zebixcn

lk jxc drqpe dxar dxezde - xzeia oezgzd inybd mlerl cr

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äéá àñéôú äáùçî úéìå ø÷ç ïéà åúìåãâìå óåñ ïéà
åúðåáúì ø÷ç ïéà áéúëãë åúîëçå åðåöøá ïëå ììë
éúåáùçî àì éë áéúëå àöîú äåìà ø÷çä 'éúëå
àöåî äúàù íå÷îá åøîà äæ ìò äðä íëéúåáùçî
íöîöå åúåðúåðò àöåî äúà íù ä"á÷ä ìù åúìåãâ
ïäéúåëìäáå äøåúä úåöî â"éøúá åúîëçå åðåöø ä"á÷ä
éùøãîå úåãâàáù ïäéúåùøãå ê"ðú úåéúåà éôåøöáå
óåâáù ùôðå çåø åà äîùðä ìëù éãëá ì"æ åðéîëç
øùôàù äî ìë ïîéé÷ìå äúòãá ïâéùäì ìëåú íãàä
ùáìúú äæ é"òå äáùçîå øåáã äùòîá ïäî íéé÷ì

.åìà íéùåáì äùìùá äéúåðéçá øùò ìëá

ïëìå
äåáâ íå÷îî íéãøåé íéî äî íéîì äøåúä äìùîð
àéäù äãåáë íå÷îî äãøé äøåúä êë êåîð íå÷îì
àåä êéøá àùãå÷å àúééøåàå êøáúé åúîëçå åðåöø
äòñð íùîå .ììë äéá àñéôú äáùçî úéìå ãç àìåë
úåìùìúùäá äâøãîì äâøãîî úåâøãîä øúñá äãøéå

ג.4. קמה, א.5.תהלים יז, בהקדמה, זהר כח.6.תקוני מ, ז.7.ישעי' יא, ח.8.איוב נה, א.9.ישעי' לא, א.10.מגילה יז, קמא בבא



�י zah 'a iyily mei Ð 'c wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

טבת ב' שלישי יום

"óBñ ïéà" àø÷ð àeä-Ceøa-LBãwäc óàå4,ø÷ç ïéà Búlãâìå , §©§©¨¨¦§¨¥§¦§ª¨¥¥¤
ììk déa àñéôz äáLçî úéìå5,zlbeqn dpi` daygn mey - §¥©£¨¨§¦¨¥§¨

,d''awd z` (biydl) ''qetzl'',Búîëçå BðBöøa ïëåmey - §¥¦§§¨§¨
,d''awd ly eznkge epevx z` mb ''qetzl'' zlbeqn dpi` daygn

ø÷ç ïéà" :áéúëãk§¦§¦¥¥¤
"Búðeáúì6,zlekia oi`e - ¦§¨

ezpadl ribdl dxiwg mey

,d''awd lyø÷çä" :áéúëe§¦£¥¤
"àöîz dBìà7:áéúëe , ¡©¦§¨§¦

éúBáLçî àì ék"¦Ÿ©§§©
"íëéúBáLçî8`linn - ©§§¥¤

zeaygn zlekia oi`

biydl miiyep` zepeirxe

- d"awd ly eizeaygn z`

,o`k mixne` ,`eti` cvik

dxezd zpad iciÎlry

epevxe eznkg z` mipian

dlrnl mdy ,d"awd ly

eznkg ik m`y ,oldl ''`ipz''d xiaqn ?iyep`d lkydn ixnbl

,ziyep`d dpaddn ixnbl dlrnl ,ok` ,md d''awd ly epevxe

myialde ''mcixed'' ,eznkge epevx z` d''awd ,la` ,mvnv

lkei iyep`d lkydy ick z`fe - zeevne dxez ly miinyb mipipra

.d''awd mr cg`zdle mbiydl jkÎiciÎlreøîà äæ ìò äpä9:- ¦¥©¤¨§
,dkxal mpexkf epinkgìL Búlãb àöBî äzàL íB÷îa"§¨¤©¨¥§ª¨¤

,"Búeðúåðò àöBî äzà íL ,àeä-Ceøa-LBãwäiciÎlr - ©¨¨¨©¨¥¦§§¨
xywzdl ep` milekie dyib epl yi ,d''awd ly ezcixie ''ezeeipr''

,d''awd ly ezlecbaBúîëçå BðBöø àeä-Ceøa-LBãwä íöîöå§¦§¥©¨¨§§¨§¨
,ïäéúBëìäáe äøBzä úBöî â"éøúaly epevx epyi devn lka - §©§©¦§©¨§¦§¥¤

eznkg mpyi dxez ly dkld lkae ,dze` miiwi icediy d''awd

,(epevx) oicd wqte ,(eznkg) dkldd ly dpadd ,d''awd ly epevxe

,C"ðz úBiúBà éôeøöáeepevx mpyi j''pzd zeize`ae milna - §¥¥¦§©
,j''pzd zeize`e zeln xne` icediyk ,okle .d''awd ly eznkge

oeirxd z` oian epi`yk mb ,j''pz iweqt e` mildz xne` `edyk

,oky .dxeza xeaicd zevn miiwn `ed - zeize` oze`a melbd

otexivae onvr zeize`a

- dyecw dnelb ,milnl

,d''awd ly epevxe eznkg

úBãbàaL ïäéúBLøãe§¨¥¤¤§©¨
,ì"æ eðéîëç éLøãîe- ¦§§¥£¨¥©

,j''pzd zelne zeize` lry

yialde mvnv oleka

,eznkge epevx z` d''awd

Bà äîLpä ìkL éãëa¦§¥¤¨©§¨¨
íãàä óeâaL Lôðå çeø©§¤¤¤§¨¨¨
,dzòãa ïâéOäì ìëez- ©§©¦¨§©§¨

`wec e`l ,dnyp lky ick

`idy dnypd zbixcn

zyly oia zilrpd

,mc`d sebay ytp e` gex mb `l` ,dnype gex ,ytp :zepigad

,dzpadae dzrca d''awd ly epevxe eznkg z` biydl dplkez

,äáLçîe øeac äNòîa ïäî íi÷ì øLôàM äî ìk ïîi÷ìe- §©§¨¨©¤¤§¨§©¥¥¤§©£¤¦©£¨¨
iciÎlr ,d''awd ly epevxe eznkg ody zeevnde dxezd z` miiwle

,daygne xeaic ,dyrnNò ìëa Laìúz äæ éãé ìòåäéúBðéça ø §©§¥¤¦§©¥§¨¤¤§¦¤¨
ìLa.elà íéLeáì äLzeevnd meiwe dxezd cenil iciÎlr - ¦§Ÿ¨§¦¥

zylye odizepiga xyr lka ,gexde ytpd ,dnypd yalzz

:dnypd iyeal dylyy ,o`kn .dyrne xeaic ,daygn :odiyeal

daxda dlrnl md ,zeevne dxeza dyrne xeaic ,daygn

dnypdndnvr`idy jka dnypd zelrzdl mi`ian mde ,

jkÎiciÎlre ,d''awd ly epevxe eznkga ,mciÎlr ,zcg`zn

.envr d''awda

íéîì äøBzä äìLîð ïëìå10,ik -dBáb íB÷nî íéãøBé íén äî §¨¥¦§§¨©¨§©¦©©¦§¦¦¨¨©
Ceîð íB÷îìmdy mind rah -mnvrmewnl deab mewnn minxef §¨¨

dx`d `ed xi`nd xe`dy ,"xe`"a `ed xacdy enk `l ,jenp

enk e` ,exewnn cala

zrtyda `ed xacdy

rityn axdy lkyd

cala dx`d ixd ,ecinlzl

zxqnp axd ly elkyn

lkyd mvr `le cinlzl

eli`e .axd lv` `edy enk

mze`y ,mi`ex ep` ,mina

mewna eidy mnvr mind

,minl qgia df lynke ,jenp mewnl micxei md md ,deabCk̈
,dãBák íB÷nî äãøé äøBzä,dzid my zilrp dbixcn dze`n - ©¨¨§¨¦§§¨

àéäL,dnvr dxezd -àúéøBàå ,Cøaúé Búîëçå BðBöø ¤¦§§¨§¨¦§¨¥§©§¨
éøa-àLã÷å,ãç àlk àeä-C,cg` xac md d''awde dxezd - §ª§¨§¦ª¨©

.ììk déa àñéôz äáLçî úéìådleki daygn mey oi` - §¥©£¨¨§¦¨¥§¨
xy`ke .llk eze` ''qetzl''

dlrp dbixcna `id dxezd

lkezy daygn oi` - efk

.dze` biydläòñð íMîe¦¨¨§¨
,úBâøãnä øúña äãøéå§¨§¨§¥¤©©§¥
,äâøãîì äâøãnî¦©§¥¨§©§¥¨

ìzLäa,úBîìBòä úeìL §¦§©§§¨¨
,ipy wxta xaqedy itk -

ly xcq zenlera yi

,zxyxya zeilegk ,ipya cg` mixeywd ,oezgzl oeilrn ,zebixcn

lk jxc drqpe dxar dxezde - xzeia oezgzd inybd mlerl cr

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äéá àñéôú äáùçî úéìå ø÷ç ïéà åúìåãâìå óåñ ïéà
åúðåáúì ø÷ç ïéà áéúëãë åúîëçå åðåöøá ïëå ììë
éúåáùçî àì éë áéúëå àöîú äåìà ø÷çä 'éúëå
àöåî äúàù íå÷îá åøîà äæ ìò äðä íëéúåáùçî
íöîöå åúåðúåðò àöåî äúà íù ä"á÷ä ìù åúìåãâ
ïäéúåëìäáå äøåúä úåöî â"éøúá åúîëçå åðåöø ä"á÷ä
éùøãîå úåãâàáù ïäéúåùøãå ê"ðú úåéúåà éôåøöáå
óåâáù ùôðå çåø åà äîùðä ìëù éãëá ì"æ åðéîëç
øùôàù äî ìë ïîéé÷ìå äúòãá ïâéùäì ìëåú íãàä
ùáìúú äæ é"òå äáùçîå øåáã äùòîá ïäî íéé÷ì

.åìà íéùåáì äùìùá äéúåðéçá øùò ìëá

ïëìå
äåáâ íå÷îî íéãøåé íéî äî íéîì äøåúä äìùîð
àéäù äãåáë íå÷îî äãøé äøåúä êë êåîð íå÷îì
àåä êéøá àùãå÷å àúééøåàå êøáúé åúîëçå åðåöø
äòñð íùîå .ììë äéá àñéôú äáùçî úéìå ãç àìåë
úåìùìúùäá äâøãîì äâøãîî úåâøãîä øúñá äãøéå

ג.4. קמה, א.5.תהלים יז, בהקדמה, זהר כח.6.תקוני מ, ז.7.ישעי' יא, ח.8.איוב נה, א.9.ישעי' לא, א.10.מגילה יז, קמא בבא



��zah 'b iriax mei Ð 'c wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

טבת ג' רביעי יום

,zenleray el`d zebixcndíéiîLb íéøáãa äLaìúpL ãò©¤¦§©§¨¦§¨¦©§¦¦
òå,äfä íìBò éðéð,ixnege inyb mler `edy -úBöî áø ïäL §¦§§¥¨©¤¤¥Ÿ¦§

,ïäéúBëìäå ílëk äøBzä,dxezd zeevn lk hrnk ,oky - ©¨§ª¨§¦§¥¤
zevn ,inyb xnva - ziviv zevn enk ,miinyb mipipra zeyaeln

alel ,inyb slwa - oilitz

gneva - mipin drax`e

aex mb jk ,'eke inyb

zeevna mipicde zekldd

,zehytend ,"zeipgex"d

,miinyb mipipra miwqer

jrxl zad`e zevn" enk

jixvy `id dklddy ,jenk

ezqpxta miqkpa eaihdl

- (epiax w"k oeyl) "'eke

zad`e" zevn mvr ,xnelk

,zipgex `id "jenk jrxl

dcn `id dad` ,oky

eli`e ,zhyten ziybx

ef devn ly dizekld

xefrl .zeinyba heyt zlefd mr aihdl :miinyb mipipra ze`hazn

odizekld ,zeipgexd zeevnd ly oaex mby ,ixd .'eke dqpxta el

d''awd ly epevxe eznkg zeyaeln odae ,miinyb mipipra zexeyw

,zeyeal ok mb od jke -ìò Béãa úBiîLb úBiúBà éôeøöáe§¥¥¦©§¦¦§©
,íéáeúëe íéàéáð äøBúaL íéøôñ äòaøàå íéøNò ,øôqä- ©¥¤¤§¦§©§¨¨§¨¦¤§¨§¦¦§¦

lke ,d''awd ly epevxe eznkg ,dyecw dpyi onvr eicdÎzeize`a

,df,ïäa àñéôz äáLçî ìk àäzL éãkdaygndy ick - §¥¤§¥¨©£¨¨§¦¨¨¤
ly epevxe eznkg z` ''qetzl'' jkÎiciÎlre) obiydl lkez ziyep`d

,(d''awdúâøãnî ähîlL ,äNòîe øeac úðéça elôàå©£¦§¦©¦©£¤¤§©¨¦©§¥©
.ïäa úLaìúîe ïäa àñéôz ,äáLçîm` ik ,daygn wx `l - ©£¨¨§¦¨¨¤¦§©¤¤¨¤

mdl didz ,daygnn dbixcna dhnl mdy ,dyrne xeaic mb

dxezay d''awd ly epevxe eznkga yalzdl elkeie dfig`

cenil iciÎlr ,oky .zeevne

yi ,zeevn meiwe dxez

,daygn :miyeald zylyl

''dqitz'' ,dyrne xeaic

epevxae eznkga zeyalzde

.zeevnay d''awd ly

äéúBöîe äøBzäL øçàîe¥©©¤©¨¦§¤¨
úBðéça øNò ìk íéLéaìî©§¦¦¨¤¤§¦

pääéøáà â"éøz ìëå Lô ©¤¤§¨©§©¥¨¤¨
dìâø ãòå dLàøîlk - ¥Ÿ¨§©©§¨

xyr dylye ze`n yy

zegekdn ,ytpd ''ixa`''

cr ytpay xzeia milrpd

xzeia dpezgzd dbixcnl

,ytpayäøeøö dlk éøä£¥ª¨§¨
'ä úà íéiçä øBøöa11dLéaìîe dôéwî Lnî 'ä øBàå ,Lnî ¦§©©¦¤©¨§©¨©¦¨©§¦¨

"Ba äñçà éøeö" :áeúkL Bîk ,dìâø ãòå dLàøî12,xac - ¥Ÿ¨§©©§¨§¤¨¦¤¡¤
,eiccv lkn eze` siwn `ed ixd ,mc`d lr oibnyäpvk" :áéúëe§¦©¦¨

"epøèòz ïBöø13íéLaìîä Cøaúé Búîëçå BðBöø àeäL , ¨©§§¤¤§§¨§¨¦§¨¥©§ª¨¦
.äéúBöîe BúøBúaly eznkge epevx ik m`y ,ixd xaqed - §¨¦§¤¨

eyalzde ''ecxi'' md ,ziyep`d dpaddn ixnbl dlrnl md d''awd

ociÎlry ick ,miinyb mipipra ze`hazn ody itk zeevne dxeza

.ynn d''awd mr cg`zdle xywzdl mc`d lkei

:eøîà ïëìå:l''f epinkg -íéNòîe äáeLúa úçà äòL äôé" §¨¥¨§¨¨¨¨©©¦§¨©£¦
"àaä íìBò éiç ìkî äfä íìBòa íéáBè14,,dxe`kl ,oky - ¦¨¨©¤¦¨©¥¨©¨

rbxy xacd ixyt` cvik

miyrne daeyza cg`

dti didi ,dfdÎmlera miaeh

Îmlerd iig lk xy`n xzei

- ?`adàeä àaä íìBò ék¦¨©¨
äðéëMä åéfî ïéðäpL15,- ¤¤¡¦¦¦©§¦¨

`adÎmlera zeayei zenyp

,dpikyd eifn zepdpeàeäL¤
,äâOää âeðòz.ziwl`d - ©£©©¨¨

`ed izin`d beprzd ,oky

,xacd z` mipianykéàå§¦
ì øLôàelôà ,àøáð íeL ¤§¨§¦§¨£¦

,âéOäì ,íéðBéìòäîmb - ¥¨¤§¦§©¦
miipgexd mi`xapd

,oiadl mzexyt`a oi` ,zenype mik`lnk ,mipeilrd zenlerayék¦
,'ä øBàî äøàä Bæéà íà,'d xe`n cala dx`d wx -àø÷ð ïëìå ¦¥¤¨¨¥§¨¥¦§¨

;"äðéëMä åéæ" íLa,dpikydn dx`d `l` ef oi` ik -ìáà §¥¦©§¦¨£¨
déa àñéôz äáLçî úéì ¯ Bîöòáe BãBáëa àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¦§§©§¥©£¨¨§¦¨¥

øLàk íà ék ,ììk- §¨¦¦©£¤
,icedi ly eytpàñéôz§¦¨

äøBza úLaìúîe¦§©¤¤©¨
àñéôz àéä éæà ,äéúBöîe¦§¤¨£©¦§¦¨
-LBãwäa úLaìúîe ïää¤¦§©¤¤§©¨
,Lnî àeä-Ceøä©¨
éøa àLã÷å àúéøBàcC §©§¨§ª§¨§¦

.ãç àlk àeä"zqtez" - ª¨©
,zeevnae dxeza zyalzne

zyalzne "zqtez" `id f`

dxez ,oky ,ynn d"awda

,okl .cg` xac md d"awde

daeyza zg` dry dti

dfdÎmlera miaeh miyrne

dnypd dpiane dbiyn `adÎmlera ,oky .`adÎmlerd iig lkn

Îmlera miaeh miyrne daeyz iciÎlr eli`e ,cala ziwl` dx`d

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íìåò éðééðòå íééîùâ íéøáãá äùáìúðù ãò úåîìåòä
åëë äøåúä úåöî áåø ïäù äæäéôåøöáå ïäéúåëìäå íì

äòáøàå íéøùò øôñä ìò åéãá úåéîùâ úåéúåà
ìë àäúù éãë íéáåúëå íéàéáð äøåúáù íéøôñ
äèîìù äùòîå øåáã 'éçá 'éôàå ïäá àñéôú äáùçî
øçàîå ïäá úùáìúîå ïäá àñéôú äáùçî úâøãîî
ìëå ùôðä 'éçá øùò ìë íéùéáìî äéúåöîå äøåúäù
äøåøö äìåë éøä äìâø ãòå äùàøî äéøáà â"éøú
äôé÷î ùîî 'ä øåàå ùîî 'ä úà íééçä øåøöá
åá äñçà éøåö ù"îë äìâø ãòå äùàøî äùéáìîå

èêøáúé åúîëçå åðåöø àåäù åðøèòú ïåöø äðöë áéúëå
.äéúåöîå åúøåúá íéùáåìîä

äòù äôé åøîà ïëìå
ééç ìëî äæä íìåòá íéáåè íéùòîå äáåùúá úçà
äðéëùä åéæî ïéðäðù àåä àáä íìåò éë àáä íìåò
'éôà àøáð íåùì øùôà éàå äâùää âåðòú àåäù
ïëìå 'ä øåàî äøàä åæéà íà éë âéùäì íéðåéìòäî
åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìáà äðéëùä åéæ íùá àø÷ð
àñéôú øùàë íà éë ììë äéá àñéôú äáùçî úéì
(*ïäá àñéôú àéä éæà äéúåöîå äøåúá úùáìúîå
.ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã ùîî ä"á÷äá úùáìúîå

(*úáéú àúéì é"ëáïäá

כט.11. כה, א ג.12.שמואל יח, יג.13.תהלים ה, יז.14.תהלים ד, ב.15.אבות טז, ברכות

zah 'c iying mei Ð 'd wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

טבת ד' חמישי יום
פרקה'

.envr d"awa icedi xywzn ,dfdäLaìúð äøBzäL óàå§©¤©¨¦§©§¨
íéiîLb íéðBzçz íéøáãadxezdy oeeik :dyw dxe`kl - ¦§¨¦©§¦©§¦¦

wx elkya mc`d ,ixd ,biyn ,miinyb mixaca ,xen`k ,dyalzd

eznkg mvr z` `le ,dxezd zyaeln mda miinybd mipiprd z`

- ?d"awd ly epevxe

:`id jk lr daeyzdéøä£¥
Cìnä úà ÷açîk äæ¤¦§©¥¤©¤¤
Løôä ïéàL ,ìLî Cøc- ¤¤¨¨¤¥¤§¥

,lcad lk oi`úìòîa§©£©
Búe÷áãe Búeáø÷úä¦§¨§§¥
B÷açî ïéa ,Cìna©¤¤¥§©§

àeäLk,jlnd -Leáì §¤¨
àeäL ïéa ãçà Leáì§¤¨¥¤
,íéLeáì änk Leáì̈©¨§¦

;íëBúa Cìnä óebL øçàîbiyn mc` ly elkyyk mb jk - ¥©©¤©¤¤§¨
o`k miyaeln d"awd ly eznkge epevxy s` ,dxezd "lky"

z` ,dfÎiciÎlr ,lekiak "qtez" `ed ,miinyb mipipr ly miyeala

jlndztqep dlrn ,lyndn oaen mb jk .envr d"awd z` ,

jxazi epevxe eznkgn f` swen mc`d ly elky :dxezd zpada

xezay"`ipz"d xne` df itlk ,(iyingd wxta x`aziy enk) d

:oldlCBz úLaìî àéäL íb ,BòBøæa B÷açî Cìnä íà ïëå§¥¦©¤¤§©§¦§©¤¦§ª¤¤
,åéLeaìî:''ewagn jlnd'' dxez iciÎlry ,jkl di`x `iane - ©§¨

Bðéîéå" :áeúkL Bîk,d''awd ly -"éð÷açú16äøBzä àéäL , §¤¨¦¦§©§¥¦¤¦©¨
,ïéîiî äðzpL`id ik ,d''awd ly ''epini'' z`xwp dxezd - ¤¦§¨¦¨¦

ly ''zipnid eci''n dpzip

,d''awdãñç úðéça àéäL¤¦§¦©¤¤
:íéîezxeza x`ean - ©¦

lr fnex "oini"y ,dlawd

xaqedy itk) min lre cqg

dlynp dxezdy ,lirl

lr - "l`ny"e ,(minl

weqtdn .y` lre dxeab

dxezay ,mi`ex ep` xen`d

- ipyd oiprd okÎmb epyi

siwn jlnd ,"ewagn jlnd"y dneze`dxezd lkyy ,erexfa

siwn - (d"awd mr cg` xace) d"awd ly eznkge epevx `edy

:dletk dlrn dpyi dxez cenilay jk .dxez cneld icedid z`

mc`d ly ezpaddtiwnztwenedlrn dpyi jkae ,dxezd lkya

enk ,zeevnd x`y iabl dxezd zbyde zpada ztqep zcgein

.iyingd wxta x`aziy

.ä ÷øtixd ,dxez cnel icediyky ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxtd seqa ¤¤
d"awd z` mitiwn elkye `ed :xnelk .jlnd z` wagne siwn `ed eli`k df

,jlnd mb - ipy cvn .envr d"awd mr cg` xac mdy ,eznkge epevxe

.dxez ecenil zrya icedid z` miwagne mitiwn ,eznkge epevxe d"awd

oaen - oiprd ly oey`xd wlgd

cnel icediyk ,oky ,epl xaqene

oiprd z` elkya biyne dxez

siwn `ed - cnel `edy dxeza

ly eznkge epevx z` elkya

ipyd wlgd eli`e ,d"awd

ly eznkge epevxy - oipray

icedid z` mitiwn d"awd

.xaqde xe`ia yxec - dxez ecenil zrya

iyingd wxta"`qitz" iehiad z` ,dagxda owfd epax xiaqi ,epiptly

daygn oi` - "ja `qitz daygn zil"y xn`p ea ,"edil` gzt" xn`nay

daygn mey oi`y zexnly ,epcnl xak jk lr .d"awa ,ja "qetzl" dlekiy

" `ed dxez iciÎlr ixd ,d"awa "qetzl" dlekiyqtezly eznkge epevxa "

lkyay ,iyingd wxta ,xiaqi owfd epax .d"awd mr cg` xac mdy ,d"awd

`ed eze` oiprd) "lkyen"d z` siwn iyep`d lkydy cala ef `l ,dxezd

`a ,xac ly exwira .cneld ly elky z` siwn "lkyen"d mby `l` ,(oian

:zeevn iabl dxez ly dzlrn xiaqdl owfd epax o`k

y oiprd wx miiw zeevnaepevx,devnd z` miiwnd mc`d z` siwn d"awd ly

siwn ,zeevn iabl mixne` ep`y dnl sqepay ,dlrnd zniiw dxeza eli`e

z` mc`d ly elkyeznkge epevx.dxeza oipr oian `edy drya d''awd ly

áèéä øàa ,øeàa úôñBúìe,dagxd xzia xiaqdl -ìïBL §¤¤¥¨¥¥¥§
:eäiìà øîàL "àñéôz"edil` xn`y ''`qitz'' iehiad - §¦¨¤¨©¥¦¨

:(''edil` gzt'' mqxetnd exn`na)"'eë Ca àñéôz äáLçî úéì"¥©£¨¨§¦¨¨
oiivl dvex `edyk .d''awa ,ja ''qetzl'' dlekiy daygn oi` -

dleki daygn mey oi`y

`ed ,d''awd z` oiadl

,''`qitz'' iehiaa ynzyn

dleki daygn mey oi`y

xywda .d''awa ''qetzl''

zexnly ,epxkfd xak jkl

z`fxyt`d''awa qetzl

xac `idy dxez iciÎlr

,''`qitz'' iehiad ahid oiadl ,`eti` ,epilr .envr d''awd mr cg`

daygn s`ydpi`mb oiap jkÎiciÎlre ,d''awa ''qetzl'' dleki

dxez iciÎlr cvikxyt`.ea qetzlìékNnLk ìëN ìk ,äpä¦¥¨¥¤§¤©§¦
,ìkNî äæéà BìëNa âéOîe,ilky oipr -úà ñôBz ìëOä éøä ©¦§¦§¥¤ª§¨£¥©¥¤¥¤
,BìëNa Bôéwîe ìkNnäeci ixd ,miieqn xac ecia wifgny ink - ©ª§¨©¦§¦§

,oian `edy xacd ,zilky dpadl qgia mb jk .xacd z` dtiwn

,xacd z` siwn elkye ,elky jeza `vnpìkNnäå`edy xacd - §©ª§¨
,oian,BìékNäå BâéOäL ìëOä CBúa Laìîe ówîe ñtúðcr - ¦§¨ª¨§ª¨§©¥¤¤¦¦§¦§¦

`edy ''lkyen''a ''qtez'' iyep`d lkydy ,owfd epax xiaqd o`k

,xacd z` ahid oian `edy ixg` wx zeidl leki df xac - oian

sqep oipr xiaqi jli`e o`kn .''elikyde ebiydy'' :''`ipz''d oeylk

:zilkyd dpadaìkNna Laìî ìëOä íâåxacd ,xnelk - §©©¥¤§ª¨©ª§¨

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äæ éøä íééîùâ íéðåúçú íéøáãá äùáìúð äøåúäù óàå
åúåáø÷úä úìòîá ùøôä ïéàù î"ã êìîä úà ÷áçîë
ïéá ãçà ùåáì ùåáì àåäùë å÷áçî ïéá êìîá åúå÷éáãå
.íëåúá êìîä óåâù øçàî íéùåáì äîë ùåáì àåäù
êåú úùáåìî àéäù íâ åòåøæá å÷áçî êìîä íà ïëå
äðúðù äøåúä àéäù éð÷áçú åðéîéå ù"îë åéùåáìî

:íéîå ãñç 'éçá àéäù ïéîéî

úôñåúìå ä ÷øôàñéôú ïåùì áèéä øàá øåàéá
äáùçî úéì åäéìà øîàù
âéùîå ìéëùîùë ìëù ìë äðä .'åë êá àñéôú
ìëùåîä úà ñôåú ìëùä éøä ìëùåî äæéà åìëùá
êåúá ùáåìîå ó÷åîå ñôúð ìëùåîäå åìëùá åôé÷îå

âå åìéëùäå åâéùäù ìëùäùáåìî ìëùä í

ג.16. ח, השירים שיר



�� zah 'c iying mei Ð 'd wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

טבת ד' חמישי יום
פרקה'

.envr d"awa icedi xywzn ,dfdäLaìúð äøBzäL óàå§©¤©¨¦§©§¨
íéiîLb íéðBzçz íéøáãadxezdy oeeik :dyw dxe`kl - ¦§¨¦©§¦©§¦¦

wx elkya mc`d ,ixd ,biyn ,miinyb mixaca ,xen`k ,dyalzd

eznkg mvr z` `le ,dxezd zyaeln mda miinybd mipiprd z`

- ?d"awd ly epevxe

:`id jk lr daeyzdéøä£¥
Cìnä úà ÷açîk äæ¤¦§©¥¤©¤¤
Løôä ïéàL ,ìLî Cøc- ¤¤¨¨¤¥¤§¥

,lcad lk oi`úìòîa§©£©
Búe÷áãe Búeáø÷úä¦§¨§§¥
B÷açî ïéa ,Cìna©¤¤¥§©§

àeäLk,jlnd -Leáì §¤¨
àeäL ïéa ãçà Leáì§¤¨¥¤
,íéLeáì änk Leáì̈©¨§¦

;íëBúa Cìnä óebL øçàîbiyn mc` ly elkyyk mb jk - ¥©©¤©¤¤§¨
o`k miyaeln d"awd ly eznkge epevxy s` ,dxezd "lky"

z` ,dfÎiciÎlr ,lekiak "qtez" `ed ,miinyb mipipr ly miyeala

jlndztqep dlrn ,lyndn oaen mb jk .envr d"awd z` ,

jxazi epevxe eznkgn f` swen mc`d ly elky :dxezd zpada

xezay"`ipz"d xne` df itlk ,(iyingd wxta x`aziy enk) d

:oldlCBz úLaìî àéäL íb ,BòBøæa B÷açî Cìnä íà ïëå§¥¦©¤¤§©§¦§©¤¦§ª¤¤
,åéLeaìî:''ewagn jlnd'' dxez iciÎlry ,jkl di`x `iane - ©§¨

Bðéîéå" :áeúkL Bîk,d''awd ly -"éð÷açú16äøBzä àéäL , §¤¨¦¦§©§¥¦¤¦©¨
,ïéîiî äðzpL`id ik ,d''awd ly ''epini'' z`xwp dxezd - ¤¦§¨¦¨¦

ly ''zipnid eci''n dpzip

,d''awdãñç úðéça àéäL¤¦§¦©¤¤
:íéîezxeza x`ean - ©¦

lr fnex "oini"y ,dlawd

xaqedy itk) min lre cqg

dlynp dxezdy ,lirl

lr - "l`ny"e ,(minl

weqtdn .y` lre dxeab

dxezay ,mi`ex ep` xen`d

- ipyd oiprd okÎmb epyi

siwn jlnd ,"ewagn jlnd"y dneze`dxezd lkyy ,erexfa

siwn - (d"awd mr cg` xace) d"awd ly eznkge epevx `edy

:dletk dlrn dpyi dxez cenilay jk .dxez cneld icedid z`

mc`d ly ezpaddtiwnztwenedlrn dpyi jkae ,dxezd lkya

enk ,zeevnd x`y iabl dxezd zbyde zpada ztqep zcgein

.iyingd wxta x`aziy

.ä ÷øtixd ,dxez cnel icediyky ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxtd seqa ¤¤
d"awd z` mitiwn elkye `ed :xnelk .jlnd z` wagne siwn `ed eli`k df

,jlnd mb - ipy cvn .envr d"awd mr cg` xac mdy ,eznkge epevxe

.dxez ecenil zrya icedid z` miwagne mitiwn ,eznkge epevxe d"awd

oaen - oiprd ly oey`xd wlgd

cnel icediyk ,oky ,epl xaqene

oiprd z` elkya biyne dxez

siwn `ed - cnel `edy dxeza

ly eznkge epevx z` elkya

ipyd wlgd eli`e ,d"awd

ly eznkge epevxy - oipray

icedid z` mitiwn d"awd

.xaqde xe`ia yxec - dxez ecenil zrya

iyingd wxta"`qitz" iehiad z` ,dagxda owfd epax xiaqi ,epiptly

daygn oi` - "ja `qitz daygn zil"y xn`p ea ,"edil` gzt" xn`nay

daygn mey oi`y zexnly ,epcnl xak jk lr .d"awa ,ja "qetzl" dlekiy

" `ed dxez iciÎlr ixd ,d"awa "qetzl" dlekiyqtezly eznkge epevxa "

lkyay ,iyingd wxta ,xiaqi owfd epax .d"awd mr cg` xac mdy ,d"awd

`ed eze` oiprd) "lkyen"d z` siwn iyep`d lkydy cala ef `l ,dxezd

`a ,xac ly exwira .cneld ly elky z` siwn "lkyen"d mby `l` ,(oian

:zeevn iabl dxez ly dzlrn xiaqdl owfd epax o`k

y oiprd wx miiw zeevnaepevx,devnd z` miiwnd mc`d z` siwn d"awd ly

siwn ,zeevn iabl mixne` ep`y dnl sqepay ,dlrnd zniiw dxeza eli`e

z` mc`d ly elkyeznkge epevx.dxeza oipr oian `edy drya d''awd ly

áèéä øàa ,øeàa úôñBúìe,dagxd xzia xiaqdl -ìïBL §¤¤¥¨¥¥¥§
:eäiìà øîàL "àñéôz"edil` xn`y ''`qitz'' iehiad - §¦¨¤¨©¥¦¨

:(''edil` gzt'' mqxetnd exn`na)"'eë Ca àñéôz äáLçî úéì"¥©£¨¨§¦¨¨
oiivl dvex `edyk .d''awa ,ja ''qetzl'' dlekiy daygn oi` -

dleki daygn mey oi`y

`ed ,d''awd z` oiadl

,''`qitz'' iehiaa ynzyn

dleki daygn mey oi`y

xywda .d''awa ''qetzl''

zexnly ,epxkfd xak jkl

z`fxyt`d''awa qetzl

xac `idy dxez iciÎlr

,''`qitz'' iehiad ahid oiadl ,`eti` ,epilr .envr d''awd mr cg`

daygn s`ydpi`mb oiap jkÎiciÎlre ,d''awa ''qetzl'' dleki

dxez iciÎlr cvikxyt`.ea qetzlìékNnLk ìëN ìk ,äpä¦¥¨¥¤§¤©§¦
,ìkNî äæéà BìëNa âéOîe,ilky oipr -úà ñôBz ìëOä éøä ©¦§¦§¥¤ª§¨£¥©¥¤¥¤
,BìëNa Bôéwîe ìkNnäeci ixd ,miieqn xac ecia wifgny ink - ©ª§¨©¦§¦§

,oian `edy xacd ,zilky dpadl qgia mb jk .xacd z` dtiwn

,xacd z` siwn elkye ,elky jeza `vnpìkNnäå`edy xacd - §©ª§¨
,oian,BìékNäå BâéOäL ìëOä CBúa Laìîe ówîe ñtúðcr - ¦§¨ª¨§ª¨§©¥¤¤¦¦§¦§¦

`edy ''lkyen''a ''qtez'' iyep`d lkydy ,owfd epax xiaqd o`k

,xacd z` ahid oian `edy ixg` wx zeidl leki df xac - oian

sqep oipr xiaqi jli`e o`kn .''elikyde ebiydy'' :''`ipz''d oeylk

:zilkyd dpadaìkNna Laìî ìëOä íâåxacd ,xnelk - §©©¥¤§ª¨©ª§¨

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äæ éøä íééîùâ íéðåúçú íéøáãá äùáìúð äøåúäù óàå
åúåáø÷úä úìòîá ùøôä ïéàù î"ã êìîä úà ÷áçîë
ïéá ãçà ùåáì ùåáì àåäùë å÷áçî ïéá êìîá åúå÷éáãå
.íëåúá êìîä óåâù øçàî íéùåáì äîë ùåáì àåäù
êåú úùáåìî àéäù íâ åòåøæá å÷áçî êìîä íà ïëå
äðúðù äøåúä àéäù éð÷áçú åðéîéå ù"îë åéùåáìî

:íéîå ãñç 'éçá àéäù ïéîéî

úôñåúìå ä ÷øôàñéôú ïåùì áèéä øàá øåàéá
äáùçî úéì åäéìà øîàù
âéùîå ìéëùîùë ìëù ìë äðä .'åë êá àñéôú
ìëùåîä úà ñôåú ìëùä éøä ìëùåî äæéà åìëùá
êåúá ùáåìîå ó÷åîå ñôúð ìëùåîäå åìëùá åôé÷îå

âå åìéëùäå åâéùäù ìëùäùáåìî ìëùä í

ג.16. ח, השירים שיר
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,z`fe ,cnel `edy lkyd z` siwn ,oian `edyBâéOnL äòLa§¨¨¤©¦
;BìëNa BñôBúåcer ,eihxt lkl epiadl oipra rewy `edyk - §§§¦§

dlrnl `ed cnel `edy xacd f`y ,exey`l epian `edy iptl

ilky byen zpadl qgiay ixd .elky z` siwn `ede ,ezpadn oiicr

lkyd :mipipr ipy mpyi

,''lkyen''d z` siwn

z` yialn ''lkyen''d

,lkydíãàLk :ìLî Cøc¤¤¨¨§¤¨¨
äëìä Bæéà âéOîe ïéáî¥¦©¦¥£¨¨
àøîâa Bà äðLîa§¦§¨¦§¨¨

déøea ìò døeLàì- ©£¨©§¨
riwyn `edyk ,xnelk

dze`a elky z` ahid

,dkldñôBz BìëN éøä£¥¦§¥
éwîe,dúBà óz` - ©¦¨

,dklddLaìî BìëN íâå§©¦§§ª¨
.äòL dúBàa da- ¨§¨¨¨

z` oiadl rbiizn `edyk

dkldd1ynzydy lynd .

:envr lynpd ,ok` ,`ed ,ea

àéä ,Bæ äëìä ,äpäå§¦¥£¨¨¦
ìL BðBöøe Búîëç̈§¨§¤

,àeä-Ceøa-LBãwäenk - ©¨¨
,iriaxd wxta epxkfdy

eznkg `ed dkldd lkyy

,d''awd lywqte- dkldd

dvx jk ,d''awd ly epevx

:oicd didiy d''awdäìòL¤¨¨
ïáeàø ïòèiLkL ,BðBöøa¦§¤§¤¦§Ÿ§¥

Cøc Cëå CkïBòîLå ìLî ¨§¨¤¤¨¨§¦§
íà óàå .Cëå Ck íäéðéa ÷ñtä äéäé ¯ Cëå Ckokziy s` - ¨§¨¦§¤©§©¥¥¤¨§¨§©¦

ik ,xacdètLîì àáì ,íìBòì äfä øácä äéäé àìå äéä àìŸ¨¨§Ÿ¦§¤©¨¨©¤§¨¨Ÿ§¦§¨
,elà úBòéáúe úBðòè ìòwx `ed dxezd oipr lk m` ,ixd - ©§¨§¦¥

z` miiwl cvik zrcl ick ,''oeyri xy` dyrnd z` rcil''

oecipae - zeevndocicdfk xacyk oicd z` weqtl ji` zrcl :

xywa dkldd zricia ,dxe`kl ,zlrez lk oi` ,ok m`e - rx`i

,`l` ,jk `l `id zn`d ,j` .didi `lye did `ly dxezÎoicl

zpada ,oky ,envrykl zilkz `ed dkld zpade zrici mvr

:xne` `ed jke - d''awd ly eznkge epevx z` oian `ed dkldd

-LBãwä ìL Búîëçå BðBöøa äìò CkL øçàî ,íB÷î ìkî¦¨¨¥©©¤¨¨¨¦§§¨§¨¤©¨
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,eznkge epevxa `le d''awa

íúeLaìúäa íà ékly - ¦¦§¦§©§¨
,d''awd ly eznkge epevx

,eðéðôì úBëeøòä úBëìäa©£¨¨£§¨¥
ly oey`xd ewlg edf -

,dkld oian `edyky ,oiprd

lkya siwn `edepevx z` e

oipr .d''awd ly eznkge

:o`k miiw sqepBìëN íâå§©¦§
.íäa Laìîelky - §ª¨¨¤

ly eznkgae epevxa yaeln

epevx ,xnelk ,d''awd

mitiwn d''awd ly eznkge

.elky z`àìôð ãeçé àeäå§¦¦§¨
àìå ,eäBîk ãeçé ïéàL¤¥¦¨§Ÿ
ììk àöîð Bkøòk§¤§¦§¨§¨

,úeiîLâamixac ipyy - §©§¦
ecgiizi ,mdipia jexr oi`y

,dfk cegi`aúBéäì¦§
Lnî íéãçéîe íéãçàì©£¨¦§ª¨¦©¨

.äpôe ãö ìkîenk - ¦¨©¦¨
da ,dxez zpada xacdy

mr mc`d ly elky cg`zn

epevx `edy - dxezd lky

lky z` siwn mc`d lkyy ,eiccv lkl - d''awd ly eznkge
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,úBiNòî úBönä ìk ìòiabl dxezd zbyde zriciay dlrnd - ©¨©¦§©£¦
,diyr iciÎlr zervaznd zeevnd lkúBéeìzä úBöî ìò elôàå©£¦©¦§©§

.øeaãaL äøBz ãeîìz úåöî ìò elôàå ,øeaãaxkfpy enk - §¦©£¦©¦§©©§¨¤§¦
zevne dxezd zpad zevn zniiw dxez cenilay ,mcewd wxta

mixne`yk miniiwn ,dta ,dxeza xeaicd zevn :dxeza xeaicd

eli`e .obyene milnd yexit mipian `l m` mb j''pzd iweqt

devn meya zniiw dpi` ,dxezd zpad zevnay dlecbd dlrnd

,dxeza xeaic ly efa mb ,zxg`øeaãaL úBönä ìk éãé ìò ék¦©§¥¨©¦§¤§¦
äNòîe,diyre xeaic iciÎlr ,miiwn icediy -àeä-Ceøa-LBãwä ©£¤©¨¨

Lôpä úà Léaìî,iwl` yeala -ãòå dLàøî 'ä øBà dôéwîe ©§¦¤©¤¤©¦¨¥Ÿ¨§©
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äøBzä úòéãéáe,dxez oian icediyk -Laìî ìëOäL ãálî ¦¦©©¨¦§©¤©¥¤§ª¨
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î"ã åìëùá åñôåúå åâéùîù äòùá ìëùåîá
àøîâá åà äðùîá äëìä åæéà âéùîå ïéáî íãàùë
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àéä åæ äëìä äðäå .äòù äúåàá äá ùáåìî åìëù

18ïåòèéùëù åðåöøá äìòù ä"á÷ä ìù åðåöøå åúîëç
÷ñôä äéäé êëå êë ïåòîùå ìùî êøã êëå êë ïáåàø
äæä øáãä äéäé àìå äéä àì íà óàå êëå êë íäéðéá
íå÷î ìëî åìà úåòéáúå úåðòè ìò èôùîì àáì íìåòì
íàù ä"á÷ä ìù åúîëçå åðåöøá äìò êëù øçàî
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ùáåìî ìëùäù ãáìî äøåúä úòéãéáå .äìâø ãòå

.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰לפרט מתחיל ואח''כ המושכל, את מקיף השכל ואז והשכל, הסברא כללות תופס בתחלה - שכל הבנת ''סדר

וכאשר בהמושכל, מלובש השכל ואז וכו' שקו''ט ע''י המושכל.‚Ó¯הכלל את מקיף השכל אז והשכילו") ''שהשיגו כאומרו מבינו, כבר -) זה

הנ''ל''. על (הנדפסות) הצ''צ מהגהות ג''כ ולהעיר
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,'ä úîëça,jk lr sqep ,eze` dtiwn d''awd ly eznkg -äpä §¨§©¦¥
,Baø÷a 'ä úîëç íbsiwn elkyy ,dxez oiand mc`d ly - ©¨§©§¦§
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Léà ,äøBzä úòéãéî âéOäìe ñtúì Bì øLôàM äî BìëNa§¦§©¤¤§¨¦§Ÿ§©¦¦¦©©¨¦

Búòéãé çëå BìëN éôk§¦¦§§Ÿ©§¦¨
.ñ"cøôa BúâOäå- §©¨¨§©§¥

:dxezd iwlg drax`a

,ixd .ceq ,yexc ,fnx ,hyt

,dxez zpade zriciay

dlrnl sqepa ,zniiw

,zeevnd x`ya zniiwy

,ytpd z` siwn 'ied xe`y

dn `ide ,ztqep dlrn

,'ied xe` z` dtiwn ytpdy

lky siwn elkyy iciÎlr

eznkg `idy dxez ly

.d''awd ly epevxeéôìe§¦
,äøBzä úòéãéaL- ¤¦¦©©¨

,dzpadeúLaìî äøBzä©¨§ª¤¤
BìëNå íãàä Lôða§¤¤¨¨¨§¦§

,íëBúa úôwîeeytpa - ª¤¤§¨
,mc`d ly elkyaeïëì̈¥

úàø÷ð,dxezd -íLa ¦§¥§¥
ék .'Lôpä ïBæî'e 'íçì'¤¤§©¤¤¦
ïæ éîLbä íçläL Bîk§¤©¤¤©©§¦¨
BñéðënLk óebä úà¤©§¤©§¦
,Lnî Baø÷å BëBúa§§¦§©¨
íc úBéäì íL Ctäðå§¤§©¨¦§¨
äéçé éæàå ,BøNák øNáe¨¨¦§¨©£©¦§¤
úòéãéa Ck ,íi÷úéå§¦§©¥¨¦¦©
Lôða dúâOäå äøBzä©¨§©¨¨¨§¤¤

BìëNa úñtúpL ãò BìëN ïeiòa áèéä dãîBlL íãàä̈¨¨¤§¨¥¥§¦¦§©¤¦§¤¤§¦§
íéãçàì eéäå Bnò úãçàúîe,cg` xacl zeyrp dxezde ytpd - ¦§©¤¤¦§¨©£¨¦

:f`eäNòð,dxezd -íéiçä éiçî ,daø÷a íéiçå Lôpì ïBæî ©£¨¨©¤¤§©¦§¦§¨¥©¥©©¦
Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà,yaeln seqÎoi`d -Búîëça ¥¨©§ª¨§¨§¨

BúøBúå.daø÷aL,dxez oiane cneld icedid ytpa -eäæå §¨¤§¦§¨§¤
áeúkL2,"éòî CBúa EúøBúå" :dpefn ziidp dxezd ,xnelk - ¤¨§¨§§¥¨

,ytpd ly iniptd,â ÷øt ãî øòL "íéiç õò"a áeúkL Bîëe§¤¨§¥©¦©©¤¤
,úBönä ïä ïãò ïâa úBîLpä éLeálL`idy dnypdy ick - ¤§¥©§¨§©¥¤¥©¦§

iwl` xe` `edy ,ocrÎoba dpikyd eif z` ''lawl'' lkez ,zlaben

:mdy ,''miyeal''a ciihvz dnypdy gxkdd on ,laben izla

Îmlera oze` miiwn mc`y zeevnddf,devn iciÎlry ,xen`ke .

yeal df ixd ;sebd z` siwnd yeal enk iwl` xe`a ytpd ztwen

.ocrÎoba dnyplíìBòa e÷ñòL úBîLpì ïBænä àéä äøBzäå§©¨¦©¨©§¨¤¨§¨¨
ì äøBúa äfä;éø óc ìä÷iå øäfa áeúkL Bîëe ,dîL ©¤§¨¦§¨§¤¨©Ÿ©©©§¥©

ì"åeðéä ,"dîL3éãk,`id cneld ly ezpeek -'äì BLôð øM÷ì §¦§¨©§§¥§©¥©§©
,äøBzä úâOä éãé ìò©§¥©¨©©¨

,BìëN éôk LéàÎiciÎlr - ¦§¦¦§
,d''awd mr xywzn `ed jk

õò éøô"a áeúkL Bîk§¤¨¦§¦¥
."íéiç`iad "`ipz"d - ©¦

,"miigd ur" xtqn o`k

,ytpl oefn `id dxezdy

,mxa .miyeal - zeevnde

- jk m` :dl`yd zl`yp

dzlrn dxezly ixd`id,

zeevnle ,ytpl oefn `idy

ozlrn -odmiyeal ody ,

,epcnl xake ;ytpl

mileki zeipgexa miyealy

dbixcna dlrnl zeidl

.miyialn md eze` xacdn

dzlrn zniiw ,`eti` ,dna

iabl dxez ly zcgeind

`a `ed z`f - ?zeevn

,d`ad d"dbda xidadl

ly mzernyn dn exiaqda

,ipgexd mpaena yeale oefn

opyi dxezay xaqen jkae

oefn mb `id :zelrnd izy

zlkynd ytpl yeal mbe

`ed jke ,dxez zcneld

:xne`úðéça àéä ïBænäå]§©¨¦§¦©
,éîéðt øBà,dnypl -.íéôéwî úðéça íéLeáläåsiwny xe` - §¦¦§©§¦§¦©©¦¦
,ytpd z`ì"æø eøîà ïëìå4ìk ãâðk ìe÷L äøBz ãeîìzL , §¨¥¨§©©¤©§¨¨§¤¤¨

ïBæî àéä äøBzäå ,ãáì íéLeáì ïä úBönäL éôì ,úBönä©¦§§¦¤©¦§¥§¦§©§©¨¦¨
pì Leáì íâå,úìkNnä Lô,dxeza zwqerd -da LaìúnL §©§©¤¤©©§¤¤¤¦§©¥¨

,dxeza yalzn mc`d -,dãenìå dðeiòazwqer ytpdyk - §¦¨§¦¨
,dxeza oeirae cenilaàéöBnLk ïkL ìëåoian `edy dn z` - §¨¤¥§¤¦

,dxeza,øeaãa åéôa,xeaica mb -øeacä ìáäL,dtdn `veid - §¦§¦¤¤¤©¦
éwî øBà úðéça äNòð,ó,ytpl -õò éøôa áeúkL Bîk ©£¤§¦©©¦§¤¨¦§¦¥

:[íéiç:zelrnd izy opyi dxezay ,`vei ,xen`l m`zda - ©¦
lkn dlrnl `id dxezd `linn ,yeald zlrne oefnd zlrn

.ytpl cala miyeal ody ,zeevnd

íéøîà éèå÷éì
ìëùäù äî åáø÷á 'ä úîëç íâ äðä 'ä úîëçá

é÷îå ñôåúå âéùîñåôúì åì øùôàù äî åìëùá ó
åúòéãé çëå åìëù éôë ùéà äøåúä úòéãéî âéùäìå
äøåúä äøåúä úòéãéáù éôìå .ñ"ãøôá åúâùäå
ïëì íëåúá úô÷åîå åìëùå íãàä ùôðá úùáåìî
éîùâä íçìäù åîë éë ùôðä ïåæîå íçì íùá úàø÷ð
íù êôäðå ùîî åáø÷å åëåúá åñéðëîùë óåâä úà ïæ
úòéãéá êë íéé÷úéå äéçé éæàå åøùáë øùáå íã úåéäì

éïåéòá áèéä äãîåìù íãàä ùôðá äúâùäå äøåúä
íéãçàì åéäå åîò úãçàúîå åìëùá úñôúðù ãò åìëù
êåøá óåñ ïéà íééçä ééçî äáø÷á íééçå ùôðì ïåæî äùòð
êúøåúå ù"æå äáø÷áù åúøåúå åúîëçá ùáåìîä àåä

"îëå éòî êåúáúåîùðä éùåáìù â"ô ã"î øòù ç"òá ù
å÷ñòù úåîùðì ïåæîä àéä äøåúäå úåöîä ïä ïãò ïâá
óã ìä÷éå øäæá ù"îëå äîùì äøåúá äæä íìåòá
úâùä é"ò 'äì åùôð øù÷ì éãë åðééä äîùìå é"ø
àéä ïåæîäå] ç"òøôá ù"îë åìëù éôë ùéà äøåúä
åøîà ïëìå íéôé÷î 'éçá íéùåáìäå éîéðô øåà 'éçá
úåöîäù éôì úåöîä ìë ãâðë ìå÷ù äøåú ãåîìúù ì"æø
ùôðì ùåáì íâå ïåæî àéä äøåúäå ãáì íéùåáì ïä
ïëù ìëå äãåîéìå äðåéòá äá ùáìúîù úìëùîä
øåà 'éçá äùòð øåáãä ìáäù øåáãá åéôá àéöåîùë

é÷î:[ç"òøôá ù"îë ó

ט.2. מ, ˘ËÈÏ"‡:3.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰ענין מפני מזון נעשה שהתורה נאמר שלא ולשמהˆ„„È''שולל אדרבא כי כנ''ל, ולא דלשמה,

כו'". א.4.היינו משנה א', פרק פאה
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dn `ide ,ztqep dlrn

,'ied xe` z` dtiwn ytpdy

lky siwn elkyy iciÎlr

eznkg `idy dxez ly

.d''awd ly epevxeéôìe§¦
,äøBzä úòéãéaL- ¤¦¦©©¨

,dzpadeúLaìî äøBzä©¨§ª¤¤
BìëNå íãàä Lôða§¤¤¨¨¨§¦§

,íëBúa úôwîeeytpa - ª¤¤§¨
,mc`d ly elkyaeïëì̈¥

úàø÷ð,dxezd -íLa ¦§¥§¥
ék .'Lôpä ïBæî'e 'íçì'¤¤§©¤¤¦
ïæ éîLbä íçläL Bîk§¤©¤¤©©§¦¨
BñéðënLk óebä úà¤©§¤©§¦
,Lnî Baø÷å BëBúa§§¦§©¨
íc úBéäì íL Ctäðå§¤§©¨¦§¨
äéçé éæàå ,BøNák øNáe¨¨¦§¨©£©¦§¤
úòéãéa Ck ,íi÷úéå§¦§©¥¨¦¦©
Lôða dúâOäå äøBzä©¨§©¨¨¨§¤¤

BìëNa úñtúpL ãò BìëN ïeiòa áèéä dãîBlL íãàä̈¨¨¤§¨¥¥§¦¦§©¤¦§¤¤§¦§
íéãçàì eéäå Bnò úãçàúîe,cg` xacl zeyrp dxezde ytpd - ¦§©¤¤¦§¨©£¨¦

:f`eäNòð,dxezd -íéiçä éiçî ,daø÷a íéiçå Lôpì ïBæî ©£¨¨©¤¤§©¦§¦§¨¥©¥©©¦
Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà,yaeln seqÎoi`d -Búîëça ¥¨©§ª¨§¨§¨

BúøBúå.daø÷aL,dxez oiane cneld icedid ytpa -eäæå §¨¤§¦§¨§¤
áeúkL2,"éòî CBúa EúøBúå" :dpefn ziidp dxezd ,xnelk - ¤¨§¨§§¥¨

,ytpd ly iniptd,â ÷øt ãî øòL "íéiç õò"a áeúkL Bîëe§¤¨§¥©¦©©¤¤
,úBönä ïä ïãò ïâa úBîLpä éLeálL`idy dnypdy ick - ¤§¥©§¨§©¥¤¥©¦§

iwl` xe` `edy ,ocrÎoba dpikyd eif z` ''lawl'' lkez ,zlaben

:mdy ,''miyeal''a ciihvz dnypdy gxkdd on ,laben izla

Îmlera oze` miiwn mc`y zeevnddf,devn iciÎlry ,xen`ke .

yeal df ixd ;sebd z` siwnd yeal enk iwl` xe`a ytpd ztwen

.ocrÎoba dnyplíìBòa e÷ñòL úBîLpì ïBænä àéä äøBzäå§©¨¦©¨©§¨¤¨§¨¨
ì äøBúa äfä;éø óc ìä÷iå øäfa áeúkL Bîëe ,dîL ©¤§¨¦§¨§¤¨©Ÿ©©©§¥©

ì"åeðéä ,"dîL3éãk,`id cneld ly ezpeek -'äì BLôð øM÷ì §¦§¨©§§¥§©¥©§©
,äøBzä úâOä éãé ìò©§¥©¨©©¨

,BìëN éôk LéàÎiciÎlr - ¦§¦¦§
,d''awd mr xywzn `ed jk

õò éøô"a áeúkL Bîk§¤¨¦§¦¥
."íéiç`iad "`ipz"d - ©¦

,"miigd ur" xtqn o`k

,ytpl oefn `id dxezdy

,mxa .miyeal - zeevnde

- jk m` :dl`yd zl`yp

dzlrn dxezly ixd`id,

zeevnle ,ytpl oefn `idy

ozlrn -odmiyeal ody ,

,epcnl xake ;ytpl

mileki zeipgexa miyealy

dbixcna dlrnl zeidl

.miyialn md eze` xacdn

dzlrn zniiw ,`eti` ,dna

iabl dxez ly zcgeind

`a `ed z`f - ?zeevn

,d`ad d"dbda xidadl

ly mzernyn dn exiaqda

,ipgexd mpaena yeale oefn

opyi dxezay xaqen jkae

oefn mb `id :zelrnd izy

zlkynd ytpl yeal mbe

`ed jke ,dxez zcneld

:xne`úðéça àéä ïBænäå]§©¨¦§¦©
,éîéðt øBà,dnypl -.íéôéwî úðéça íéLeáläåsiwny xe` - §¦¦§©§¦§¦©©¦¦
,ytpd z`ì"æø eøîà ïëìå4ìk ãâðk ìe÷L äøBz ãeîìzL , §¨¥¨§©©¤©§¨¨§¤¤¨

ïBæî àéä äøBzäå ,ãáì íéLeáì ïä úBönäL éôì ,úBönä©¦§§¦¤©¦§¥§¦§©§©¨¦¨
pì Leáì íâå,úìkNnä Lô,dxeza zwqerd -da LaìúnL §©§©¤¤©©§¤¤¤¦§©¥¨

,dxeza yalzn mc`d -,dãenìå dðeiòazwqer ytpdyk - §¦¨§¦¨
,dxeza oeirae cenilaàéöBnLk ïkL ìëåoian `edy dn z` - §¨¤¥§¤¦

,dxeza,øeaãa åéôa,xeaica mb -øeacä ìáäL,dtdn `veid - §¦§¦¤¤¤©¦
éwî øBà úðéça äNòð,ó,ytpl -õò éøôa áeúkL Bîk ©£¤§¦©©¦§¤¨¦§¦¥

:[íéiç:zelrnd izy opyi dxezay ,`vei ,xen`l m`zda - ©¦
lkn dlrnl `id dxezd `linn ,yeald zlrne oefnd zlrn

.ytpl cala miyeal ody ,zeevnd

íéøîà éèå÷éì
ìëùäù äî åáø÷á 'ä úîëç íâ äðä 'ä úîëçá

é÷îå ñôåúå âéùîñåôúì åì øùôàù äî åìëùá ó
åúòéãé çëå åìëù éôë ùéà äøåúä úòéãéî âéùäìå
äøåúä äøåúä úòéãéáù éôìå .ñ"ãøôá åúâùäå
ïëì íëåúá úô÷åîå åìëùå íãàä ùôðá úùáåìî
éîùâä íçìäù åîë éë ùôðä ïåæîå íçì íùá úàø÷ð
íù êôäðå ùîî åáø÷å åëåúá åñéðëîùë óåâä úà ïæ
úòéãéá êë íéé÷úéå äéçé éæàå åøùáë øùáå íã úåéäì

éïåéòá áèéä äãîåìù íãàä ùôðá äúâùäå äøåúä
íéãçàì åéäå åîò úãçàúîå åìëùá úñôúðù ãò åìëù
êåøá óåñ ïéà íééçä ééçî äáø÷á íééçå ùôðì ïåæî äùòð
êúøåúå ù"æå äáø÷áù åúøåúå åúîëçá ùáåìîä àåä

"îëå éòî êåúáúåîùðä éùåáìù â"ô ã"î øòù ç"òá ù
å÷ñòù úåîùðì ïåæîä àéä äøåúäå úåöîä ïä ïãò ïâá
óã ìä÷éå øäæá ù"îëå äîùì äøåúá äæä íìåòá
úâùä é"ò 'äì åùôð øù÷ì éãë åðééä äîùìå é"ø
àéä ïåæîäå] ç"òøôá ù"îë åìëù éôë ùéà äøåúä
åøîà ïëìå íéôé÷î 'éçá íéùåáìäå éîéðô øåà 'éçá
úåöîäù éôì úåöîä ìë ãâðë ìå÷ù äøåú ãåîìúù ì"æø
ùôðì ùåáì íâå ïåæî àéä äøåúäå ãáì íéùåáì ïä
ïëù ìëå äãåîéìå äðåéòá äá ùáìúîù úìëùîä
øåà 'éçá äùòð øåáãä ìáäù øåáãá åéôá àéöåîùë

é÷î:[ç"òøôá ù"îë ó

ט.2. מ, ˘ËÈÏ"‡:3.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰ענין מפני מזון נעשה שהתורה נאמר שלא ולשמהˆ„„È''שולל אדרבא כי כנ''ל, ולא דלשמה,

כו'". א.4.היינו משנה א', פרק פאה



��zah 'd iyiy mei Ð 'e wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

טבת ה' שישי יום
פרקו'

.å ÷øtcg` lkay ziwl`d ytpdy ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
,"lky" :millk miwlg ipyl miwlgznd ,zegek dxyrn zakxen ,l`xyin

iciÎlr :(ybxl) ''zecn''l xewn mieedn ''lky''d zegek zyly .''zecn''e

''dcn'' ea zxvep - d''awd ly ezelcba ,mc`d ly ezewnrzde ezeppeazd

e` d''awdn d`xi ,ziybx

epax xiaqd ok .eil` dad`

- ziwl` ytp lkly ,owfd

,daygn :''miyeal'' dyly

dxez ly ,dyrne xeaic

ytpd zyalzn mda ,zeevne

md dl` ''miyeal'' .ziwl`d

ytpd on mzbxca dlrnl

d''awde dxezdy xg`n ,dnvr

icediyke ,ynn cg` xac md

`ed - zeevn miiwne dxez cnel

cgeina .d''awd mr xywzn

,dxez oiane cnel `edyk

:dletk `id ,jkay dlrndy

,ytpd z` siwn iwl`d xe`d

.dxez ly iwl`d xe`d z` dtiwn ytpde

- zindad ytpl mby ,owfd epax xiaqi ,cenll ligzp eze` ,iyyd wxta

zegek dxyr - (.` wxta x`eank) ziwl`d ytpd ly cbepnd cvd `idy

ixd ,''dtilw'' ly ytp `id zindad ytpdy xg`ne ,miyeal dylye

ytpdyke .mi`nh miyeal ok mb - diyeale ,d`neh ly zegek od dizegeky

`id xy`n xzei dzegp dbxc zlra ziyrp `id - dl` miyeala zyalzn

,''dtilw'' byend zernynl qgia .dnvrzexnly ,oey`x wxta epxrd

ly zexyt` mc`l didzy ick ixd ,zewl`n ezeig lawne `xap lkdy

dcear iciÎlr ,zeidl eilry itk didi mc`dy icke ,rxl aeh oia dxiga

miqknd ,d`neh ly zegek d''awd xvi - exkyl i`kf didie ,zinvr dribie

,dl` mixizqn zegek .`xape xac lkay ziwl`d zeigd lr mixizqne

mixizqn jk ,ixtd lr dxizqne dqkn dtilwdy myk :''dtilw'' mi`xwp

zewlgp dl` zetilw .xac lk zeiniptay dyecwd zeig lr ,d`nehd zegek

,''dbep'' - z`xwp dtilwa zg` dbixcn :dipydn dhnl zg` ,zebixcn izyl

jxc mzeig z` ''mikyen''d mixacd mze`e ,aeh mb da yiy dtilw idef

itk .rxl mbe aehl mb mze` lvpl xyt` - dtilw dze` ly ''dxzqd''d

,dyecwl jtdp `ed f`e ,devn ea miiwl xyt`y inyb xac lkl qgia dfy

.xzei dkenp dbixcnl cxei `ed f`e ,dxiar ,dlilg ,ea zeyrl xyt`e

mixacde ,llk aeh da oi`e ixnbl d`nh `id dtilway dipyd dbixcnd

xyt` i` ,llk aeh ,xen`k ,da oi`y ,ef dtilw jxc mzeig z` ''mikyen''y

ektdiys` e` ,dyecwllvplmixeq` mdy mixac .miaeh mipipra mze`

mileki mpi` - dlik`ajtdidlipiprl mze` lvpl xyt` la`) dyecwl

mb zexyt` oi` - d`pda mixeq`y mixace (dyecwlvpl.aehl mze`

íéäìà äNò äæ únòì äæ ,äpäå1.dizegeke zindad ytpd - §¦¥¤§ª©¤¨¨¡Ÿ¦
dizegeke ziwl`d ytpd znerl ,cbepnd cvd ,jtidd md diyeale

.diyealeúBøéôñ øNòî äìeìk úéäìàä LôpL Bîk ék¦§¤¤¤¨¡Ÿ¦§¨¥¤¤§¦
,úBLBã÷,zexitqd xyrl mipeeknd ,zegekd dxyr -úLaìúîe §¦§©¤¤

ìLa,íéLBã÷ íéLeáì äL ¦§Ÿ¨§¦§¦
dyrne xeaic ,daygn -

,zeevne dxez lyCk̈
àøçà àøèñc Lôpä- ©¤¤§¦§¨¨¢¨

`xg` `xhq''d ly ytpd,''

zernyn) cbpky cvd

''`xg` `xhq'' byend

(oldl xaqeidâð úBtìwî¦§¦Ÿ©
ze`xwpd zetilwdn -

xaky itky ,''dbep''

,aeh mb oda yi ,epxaqd

,íãàä íãa úLaìîä- ©§ª¤¤§©¨¨¨
xkfenk ,zyaelnd ytpd

mc`d mca ,oey`x wxta

ef ytp mb ,eteb z` zeigdl

äìeìk,zakxene -àúeáàñîc ïéøúk øNòî2,dxyrn - §¨¥¤¤¦§¦¦§¨£¨
mya mi`xwp dlawd oeylay zegek dxyrn) d`neh ly "mixzk"

.(''mixzk'' - ''oixzk'':ïäL:dl` zegek dxyr -úBcî òáL ¤¥¤©¦
úBòøzcn ,dee`za z`hazn d`nehay ''cqg''d zcn :oebk - ¨

,d`ld jke ,zex`tzda - ''zx`tz''d zcn ,qrka - ''dxeab''d

,ìéòì íéøkæpä íéòø úBãBñé òaøàî úBàaä,oey`xd wxta - ©¨¥©§©§¨¦©¦§¨¦§¥
jk ,xtre min ,gex ,y` :zeceqi drax`n akxen xac lky myky

ytp dzeidae ,miipgex zeceqi drax`n zindad ytpd mb zakxen

,zerxd zecnd lk ze`a mdne ,mirx dizeceqi - dtilw lyìëNå§¥¤
ì ÷ìçpä ïãéìBnäìLøB÷î ¯ úòãå äðéa äîëç ïäL ,L ©¦¨©¤§¨§¨Ÿ¤¥¨§¨¦¨¨©©§

;úBcnä?zecnl xewn od recn -,ìëOä Cøò éôì ïä úBcnä ék ©¦¦©¦¥§¦¥¤©¥¤
,xzei milrp mixacl zepten ''zecn''d - xzei lecb ''lky''dyk -

.xzei mikenp mixacl od ''zecn''d - xzei ohw ''lky''d m`aeék¦
ïèwä,ohwd clid -,Cøòä éúeçt íépè÷ íéøác áäBàå ÷LBç ©¨¨¥§¥§¨¦§©¦§¥¨¥¤

,íäî øúBé íéø÷é íéøác âéOäì øö÷å ïè÷ BìëOL éôì,ixd - §¦¤¦§¨¨§¨¨§©¦§¨¦§¨¦¥¥¤
d ,cqgd zcnyohwd clia zipten ,dad`e dee`za z`hazn

.ohw elkyy oeikn ,jxr izegte mihert mixaclïëåzcna - §¥
,dxeabdúeøàtúäa ïëå ,íépè÷ íéøácî óv÷úîe ñòkúî- ¦§©¥¦§©¥¦§¨¦§©¦§¥§¦§¨£

,zx`tzd zcn.úBcî øàLely ozelbzda lret lkydy ,ixd - §¨¦
dyly mi`xwp jk meyn .dpiidz dxev efi`a oze` ccene zecnd

zecnd rayl ''xewn'' - lkyd zegek3.elà úBðéça øNòå§¤¤§¦¥
ïäa áMçî íãàLk ,úBàîhäzeaygn ayeg mc`yk - ©§¥§¤¨¨§©¥¨¤

ji` ayeg `edyk :oebke ,mixen`d zegekd zxyrn cg`n zeraepd

íéøîà éèå÷éì
äðäå å ÷øôåîë éë íéäìà äùò äæ úîåòì äæ

øùòî äìåìë úéäìàä ùôðù
íéùåã÷ íéùåáì äùìùá úùáìúîå úåùåã÷ úåøéôñ
úùáåìîä äâåð úåôéì÷î àøçà àøèñã ùôðä êë
ïäù àúåáàñîã ïéøúë øùòî äìåìë íãàä íãá
ì"ðä íéòø úåãåñé òáøàî úåàáä úåòø úåãî òáù
úòãå äðéá äîëç ïäù ùìùì ÷ìçðä ïãéìåîä ìëùå
ïè÷ä éë ìëùä êøò éôì ïä úåãîä éë úåãîä øå÷î
åìëùù éôì êøòä éúåçô íéðè÷ íéøáã áäåàå ÷ùåç
ñòëúî ïëå .íäî øúåé íéø÷é íéøáã âéùäì øö÷å ïè÷
úåãî øàùå úåøàôúäá ïëå íéðè÷ íéøáãî óö÷úîå
åà ïäá áùçî íãàùë úåàîèä åìà 'éçá øùòå

ב.1. מז, ג חלק זוהר ראה יד. ז, א.2.קהלת ע, א; מא, לעיל3.שם, אומר, הוא האלקית, לנפש שביחס הזקן, רבנו של בלשונו אנו רואים

שהמדות מפני המדות, ''מקור'' הוא שהשכל מסביר והוא המדות, שבעת את מכן ולאחר השכל, כוחות שלשה בתחילה - השלישי �Â„ÏÂ˙בפרק

מפני המדות, ''מקור'' הוא שהשכל ומסביר השכל, את מכן ולאחר המדות את בתחילה מזכיר הוא הבהמית, לנפש ביחס כאן, ואילו מהשכל.

הן Í¯Úשהמדות ÈÙÏשל והמדות השכל לבין האלקית הנפש של והמדות השכל בין יסודי הבדל יש שכן, הוא, בלשון השינוי טעם השכל.

zah 'e ycew zay Ð 'e wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

טבת ו' קודש שבת

,dnecke ,el a`z `edy miieqn xac biydløaãî Bàmixeaic - §©¥
,mixen`d zegekd zxyrn cg`n mi`adäNBò Bàgeka - ¤

,mixen`d zegekd dxyrn cg` zynynd dlert ,ely dyrnd

åéãéaL éiNònä çëå åéôaL Bøeaãå BçîaL BzáLçî éøä£¥©£©§¤§Ÿ§¦¤§¦§Ÿ©©©£¦¦¤§¨¨
íéàø÷ð ,åéøáà øàLe§¨¥¨¨¦§¨¦

"eáàñî éLeáì"miyeal - §¥§¨£
,miiwp `lúBðéça øNòì§¤¤§¦

,úBàîhä elà¥©§¥
úòLa ïäa úBLaìúnL¤¦§©§¨¤¦§©
Bà øeac Bà äNòî©£¤¦

.äáLçîmd el` - ©£¨¨
mixeaicd ,zeaygnd

ytpd iyeal mdy miyrnde

ytpl qgia ?zindad

mdy miyrne mixeaic ,zeaygn dl yiy ,ep` mircei ,ziwl`d

dxeza dyrnde xeaicd ,daygnd ,lirl xaqenk ,mde ,diyeal

ony ytpl qgia mby ,xnel did xyt` ,jkl m`zda .zeevne

epax `a - zexiar ly miyrne mixeaic ,zeaygn md dl` ,dtilwd

`l` ,zexiar lr wx `l o`k xaecny xne`e owfdlkzeaygnd

y ,dyere xacn `edy ,miyrnde mixeaicd lke ,ayeg mc`ympi`

mpi`e d''awd ly enyl

s` - ecarl ick mi`a

dxiare xeqi` ipipr mpi`y

ly miyeal oiicr md ixd -

epax ly epeylae - dtilw

:owfdíéNònä ìk íä ïäå§¥¥¨©©£¦
îMä úçz íéNòð øLà,L £¤©£¦©©©¤¤

miyrp md oi`y onf lk -

e` ,dxez ly mipipr myl

,z''iyd z` cearl ick

"çeø úeòøe ìáä ìkä" øLà4çlLa øäfa áeúkL Bîëe ,5ïäL , £¤©Ÿ¤¤§©§¤¨©Ÿ©§©©¤¥
,"'eë àçeøc eøéáz".mda dxeay dyecwd gexy mixac - §¦§¨

BðBöøìå änä 'äì àì øLà úBáLçnä ìëå íéøeacä ìë ïëå§¥¨©¦¦§¨©©£¨£¤Ÿ©¥¨§¦§
,BúãBáòìå.zindad ytpd myl md `linne -ì Leøt eäfLïBL §©£¨¤¤¥§

,"àøçà àøèñ",''`xg` `xhq'' iehiad zernyn ef -ãö Leøt ¦§¨¨¢¨¥©
,øçà,xg` - ''`xg`'' ,cv - zinx` oeyla ''`xhq'' -ãö BðéàL ©¥¤¥©

.äMãwäcv epi` df m` - ©§ª¨
xg` cv df ixd ,dyecwd

y ixd ,''`xg` `xhq''lk

`ed - dyecw epi`y xac

cv edne .''`xg` `xhq''

- ?dyecwdäMãwä ãöå§©©§ª¨
äàøLä àlà Bðéà¥¤¨©§¨¨
ìL BúMãwî äëLîäå§©§¨¨¦§ª¨¤
ïéàå ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§¥
äøBL àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¤
Bìöà ìèaL øác ìò àlà¤¨©¨¨¤¨¥¤§
Lnî ìòôa ïéa ,Cøaúé- ¦§¨¥¥§Ÿ©©¨

`edy xkip zeipeviga mby

,lha,íéðBéìò íéëàìîk§©§¨¦¤§¦
,mzeyi lka d''awd l` zelhazda cinz micnery mik`ln enk -

çëa ïéa,d''awdl lha xacd ezeinipta ,geka wx `ed lehiady - ¥§Ÿ©
,ähîì ìàøNé Léà ìëk,dfÎmlera -ìèa úBéäì BçëaL §¨¦¦§¨¥§©¨¤§Ÿ¦§¨¥

.íMä úMã÷ ìò BLôð úøéñîa àeä-Ceøa-LBãwä éaâì Lnî©¨§©¥©¨¨¦§¦©©§©§ª©©¥
z` xeqnl egeka yi icedi lky ,''`ipz''a oldl xiaqiy enk -
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כלומר: מהשכל, נובעות והמדות השכל. תואר שהוא ''אדם'', נקראת היא ולכן שכל, הוא האלקית, הנפש של מהותה עיקר הבהמית: הנפש

הן בה והמדות מדות, היא הבהמית, הנפש של מהותה עיקר ואילו מפניו. יראה או להקב''ה, אהבה בו יוצרת הקב''ה של בגדולתו התעמקותו

וכך לכך. נמשכת היא בטבעה כי אותן, לרצות כדי התאוות, של ב''טוב'' להתבונן צריכה היא ואין גופניים, לעינוגים משיכה לה יש - טבעיות

מדריגת היא כך - השכל של הכללית מדריגתו כפי ולכן: המדות, בהתגלות כעזר רק משמש הבהמית הנפש של השכל המדות. בשאר גם

השכל. ערך לפי הן שהמדות מחמת רק - למדות ''מקור'' נקרא שהשכל ואומר בתחילה, המדות את הזקן רבנו כאן מונה כך ומשום המדות.

יד.4. א, א.5.קהלת נט, ב ו.6.חלק משנה ג. פרק א.7.אבות לט, סנהדרין
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דוד''.8. ''ויברך בתפילת

ycew zexb`
תשי"ז כסלו, כ"ב ב"ה,

ברוקלין.

וברכה! שלום

השיחה במשך להוודע נצטערתי אבל מו"ה... בצ"צ עוסק נו"נ אי"א הוו"ח ע"י פ"ש לקבל לי נעם

למותר ובודאי בזה, הרופאים הוראת היפך ומתנהג בריאותו על כלל שומר שי' כת"ר אין שכנראה

וכיו"ב, ויהכ"פ שבת הל' או"ח בשו"ע בכ"מ מובא והוא רופאים להוראת להיות שצריך בהיחס להאריך

גופו על רשות לאדם שאין רז"ל כלשון היא התיכונה והנקודה ודיניהם, ונפש גוף נזקי בהל' ג"כ ומובא

את מבהיל אפילו קלה בהתבוננות אשר נפלא ביטוי הקב"ה של נכסיו הוא הגוף כי כו', לצערו כלל

מאד ונשמרתם בהציווי גם לזהירות פעולתו יפעול באיכות המרובה זה רז"ל מאמר אשר ויה"ר הרעיון,

פתגם וכידוע בכלל, ומצות תורה ובעניני הצבור בעסקנות גם יתוסף עי"ז אשר ספק ובלי לנפשותיכם,

א איז גוף אין לעכעלע קליינע א ימים, איזה לפני הי' שלו ההילולא יום אשר ממעזריטש המגיד הרב

נשמה. דער אין לעכעל גרויסע

בו. תלוי הרבים וזכות הרבים את בתוכנו יזכה ובטח האחרון, בזמן שהו"ל מה מוסג"פ

ומזהירים. מאירים חנוכה ולימי לבשו"ט בברכה
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.dyrz `l ,ÎgÎ . . . yi cere .c wxt :`ipz
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qp xrc ,dreyiÎxrcpe`ee rkilhÎb rqiexb ic ornewrb fi` ytp zxiqn oe` daeyz jxec .zelb

.dkepg

iytg mebxz

zetixh zlik` ,crene zay lelig ,mzeaxz cenil ,mipeeid mr zecciizdd :eid (mipeeid onfa) micedid i`hg

daeyz iciÎlr .zelba cearye dbixd ,ycwnd zia ly ipgexd epaxeg did yperd .zicedid dxdhd zxiny i`e

.dkepgd qp - dlecbd ziwel`d `ltd zreyi d`a ytp zexiqne

iriax meidkepg e ,g"x ,zah `b"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,uwn :yneg
.hÎ` :mildz

.el` miyeal Î16Î . . . dyly dpde :`ipz

.lldd z` mda mixneb oi`y minia mb seqe dlgz - llda - jxan cigid xy` mibdep
mcew migipn oilitzd lk ."lr" zaiz zhnyda ,jiyrn lk `"d jelldi :`ed mixne`y gqepd

.dltzd lk meiq xg` micnel .mixeriyd la` ,sqen

iying meidkepg f ,zah ab"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,uwn :yneg
.fiÎi :mildz

.'izevne ÎhÎ . . . dlynp okle :`ipz

eazk (f"ht x"a) xn`nke "jpevx iwegn mxiardle jzxez mgikydl" dzid mipeid zngln
l`f ,dxez orpxrl orn l`f ,zewl` cbp dzid dnglnd lk .l`xyi iwl`a wlg mkl oi`y 'ek¨¨

zevn oiif miiwn orn[zeevn eniiwiy ,dxez ecnliy]zxez `idy xikfdl `ly wx ,zecrde mihtynd
hiiwkilhÎb oet oipr mrc v"nez oi` orp`nxrc hip ,'zi epevx iwg md zevndye 'dxikfdl `l] ¨

[zewel`d oipr z` zeevnae dxeza.

iyy meidkepg g ,zah bb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,uwn :yneg
.akÎgi :mildz

.mine cqg . . . exn` okle :`ipz

."mipicd lk i`ck ik" l"v "mipicd lk i`ck oi` ik" dkepg xp zevn x"z d"ca `"eza

`idy" l"v "`"` zinipt `edy" `eap dzre ligznd sirq ignye ipx d"cl xe`ia my
."q"` zinipt
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ic hin jif o'xag q`c :oreerb orpiif (mipei ic oet hiiv xrc oi`) orci` ic oet zexiar ic
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oi` iixrt`lwy oe` dbixd ,ycwnd zia oet oaxeg xrbihqiib xrc oreerb fi` dxvÎs`xhy ic¨©
qp xrc ,dreyiÎxrcpe`ee rkilhÎb rqiexb ic ornewrb fi` ytp zxiqn oe` daeyz jxec .zelb

.dkepg

iytg mebxz

zetixh zlik` ,crene zay lelig ,mzeaxz cenil ,mipeeid mr zecciizdd :eid (mipeeid onfa) micedid i`hg

daeyz iciÎlr .zelba cearye dbixd ,ycwnd zia ly ipgexd epaxeg did yperd .zicedid dxdhd zxiny i`e

.dkepgd qp - dlecbd ziwel`d `ltd zreyi d`a ytp zexiqne

iriax meidkepg e ,g"x ,zah `b"yz'd
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.hÎ` :mildz
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.lldd z` mda mixneb oi`y minia mb seqe dlgz - llda - jxan cigid xy` mibdep
mcew migipn oilitzd lk ."lr" zaiz zhnyda ,jiyrn lk `"d jelldi :`ed mixne`y gqepd

.dltzd lk meiq xg` micnel .mixeriyd la` ,sqen

iying meidkepg f ,zah ab"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,uwn :yneg
.fiÎi :mildz

.'izevne ÎhÎ . . . dlynp okle :`ipz

eazk (f"ht x"a) xn`nke "jpevx iwegn mxiardle jzxez mgikydl" dzid mipeid zngln
l`f ,dxez orpxrl orn l`f ,zewl` cbp dzid dnglnd lk .l`xyi iwl`a wlg mkl oi`y 'ek¨¨

zevn oiif miiwn orn[zeevn eniiwiy ,dxez ecnliy]zxez `idy xikfdl `ly wx ,zecrde mihtynd
hiiwkilhÎb oet oipr mrc v"nez oi` orp`nxrc hip ,'zi epevx iwg md zevndye 'dxikfdl `l] ¨

[zewel`d oipr z` zeevnae dxeza.

iyy meidkepg g ,zah bb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,uwn :yneg
.akÎgi :mildz

.mine cqg . . . exn` okle :`ipz

."mipicd lk i`ck ik" l"v "mipicd lk i`ck oi` ik" dkepg xp zevn x"z d"ca `"eza

`idy" l"v "`"` zinipt `edy" `eap dzre ligznd sirq ignye ipx d"cl xe`ia my
."q"` zinipt

íåé
ïåùàø
:mildz

nw :wxtn
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íåé
éðù
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` :wxtn

h :wxt cr
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i :wxtn
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�. . .mei meid

zayzah cb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,uwn :yneg
.gkÎbk :mildz

.g"rta . . . zetqeze .d wxt :`ipz

.iyy meil xe` hk`piia b`hyxrp`c iieev xrc` dyxt oii` oiif xiarn obrlt c"ag i`iyp¨¨¨
dxcq rvp`b ic oiif xiarn oe` ,aiedp` oet l`n`k`p oraiedp` orn hbrlt zevg xg` b`hiixt¨¨¨©¨¨©
.iriay oet l`n`k`p oiif xiarn orn hbrlt orpee`c o'x`t dixtxrcpi` zay .dxehtd xrc hin¨©¨
ic oe` ,iyy meia dxcqd zxehtd hb`frb orn h`d ,zexehtd iieev ornewrbqie` fi` qr oree

.zay ('eke g"n ,g"xy oet) dxehtd rxrcp`

iytg mebxz

meia ;iyy meil xe` ,axra iying meia mipy e` cg` rhw "mebxz cg`e `xwn mipy" xnel ebdp c"ag i`iyp

ebdp dltzd iptl xweaa zay ;dxehtdd mr dzligzn dyxtd lk z` xiardl miligzn aey eid zevg xg` iyy

ly) zxg`d dxehtdd z`e ,iyy meia dxcqd zxehtd z` mixne` eid :zexehtd izy elgyk .iriayn aey xiardl

.zaya ('eke "yceg xgn" ,ycegÎy`xÎzay

ra miaehd zenelgddxeza dlecb dciwy i"r aexd t"r `a ,melga miriceny dxez ipip
xy`k dpd ,dnevr dribia alay dceara wqer e` ,dlecb dciwya dxeza wqer xy`kc ,meia

`lirlc iign miig dl za`eye dlrnl dler eznyp dlila[mipeilrd miign]`eankdpd ,xdfa x
ezcear zciwy itk yi` yi` ,dxezd zeinipta e` dxezay `ilba dxez iyecg el miricen f`

.meid zceara

oey`x meizah db"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,ybie :yneg
.clÎhk :mildz

.'ek `gexc Î20Î . . . dpde .e wxt :`ipz

oraielb rl` q`ee ,zeninz oe` d`ced oet dlrn ic odrf orn hree ,ornew hree giyn oree¨
xrhqrxb xrc fi` - cp`hyx`t - cenlz .zevne dxez oiif oi` oe` d"a hÎb oi` dxedh dpen`a©©
.uiprxb ` od` lditrb ` fi` oraielb - oraielb - d`ced xra` .uiprxb ` h`d cp`hyx`t©©¨¨¨
xrbivx`d - zeninz xrc oet lecb dyrn mrc odrhyx`t ev orarb hree giynd jln©©

.dcear xrhqprxr

iytg mebxz

zeevne dxezae d"a 'da dxedh dpen`a mipin`n lkdy ,zeninze d`ced ly dlrnd z` e`xi giyn `ai xy`k

.laben izla ybx `id dpen` - dpen` - d`ced j` ;zlaben dpid xzeia dwenrd dpadd ixd - dpad - cenlz .ely

.zipivxe ziaal dcear - zeninzd ly "lecb dyrn"d z` x`ai giynd jln

ipy meizah eb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,ybie :yneg
.glÎdl :mildz

.`xapy . . . lka oke :`ipz

xzeid mipipra elit` ,dbyde drici oipr lk ik ,mly ala edcare jia` iwl` z` rc aizk
`xwpd zinipt zexywzde zecnd jekife xexiaa xac zlert epiid ,dceara `eal jixv ,miwenr

.dcear zeciqgd oeyla
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éùéîç
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bk :wxtn

gk :wxt cr

íåé
éùù
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hk :wxtn

cl :wxt cr

úáù
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:mildz

dl :wxtn

gl :wxt cr
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ראשון יום לשמור? יכולים מום בעלי כהנים האם

:· ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰íä íéøîBMäå§©§¦¥

.íiåläå íéðäkä©Ÿ£¦§©§¦¦

חינוך' ה'מנחת שפח)לדעת כשרים(מצוה מום בעלי כהנים גם

אך מומים, בבעלי פסולה המקדש עבודת אמנם הן לשמירה.

לעבודה. נחשבת אינה המקדש שמירת

נזר' ב'אבני תמט)אך סי' ראשונים:(יו"ד מחלוקת בזה שיש ביאר

המקדש כלי בהלכות ה"ב)הרמב"ם עבודות(פ"ג את פירט

"שהיו העבודה את בתוכן וכלל הלווים, על המוטלות המקדש

עבודה. נחשבת ששמירה אומרת זאת המקדש". את שומרין

שכתב הרמב"ם מלשון מוכח ה"ו)וכן הכהנים(לקמן היו "לא

לא השינה שדוקא מזה ומשמע כהונה", בבגדי ישנים השומרים

כהונה. בבגדי להיות יכלה השמירה אבל כהונה, בבגדי היתה

לכהן הותר איך – לעבודה נחשבת אינה ששמירה נאמר ואם

בשעת שלא האבנט את ללבוש אין והרי האבנט, את ללבוש

שעטנז" שהוא "מפני הי"א)העבודה פ"ח המקדש ?(כלי

לעבודה. נחשבת השמירה אף שלדעתו, לומר בהכרח אלא

שם" שומרים "והרובים המשנה דברי את הרא"שמפרש (תמידאך

עבודה.כה) אינה ששמירה יוצא, ומזה שומרים. היו קטנים שאף –

ע"י להתבצע יכולה לא השמירה הרמב"ם לדעת כן, ואם

לשמור. יכולים מום בעלי אף הרא"ש ולדעת מום, בעלי כהנים

שני יום לוי יהיה כהן כאשר

:‡È-È ˙ÂÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰íiåläL íLëe§¥¤©§¦¦

ãáòì àlL ïéøäæî íéðäkä Ck ¯ íéðäkä úãBáò ãáòì àlL ïéøäæîª§¨¦¤Ÿ©£Ÿ£©©Ÿ£¦¨©Ÿ£¦ª§¨¦¤Ÿ©£Ÿ

.íiålä úãBáò£©©§¦¦

יחזקאל טו)בנבואת נאמר:(מד, השלישי המקדש בית אודות

mield mipdkde"שואל לשרתני". אלי יקרבו המה . . צדוק בני

האריז"ל כך ליחזקאל)על הפסוקים אותם(שער על לומר ניתן כיצד :

כהן? אינו ולוי לוי אינו כהן והרי הלוים", "והכהנים אנשים

לבוא לעתיד הכהנים, הם אהרן בני שכיום בעוד כי ועונה:

כהנים. יהיו הלויים

מוחלפת", תהא לא התורה "זאת הרי השאלה: ונשאלת

בתורה ב)ומפורש יח, ואילו(במדבר הכהנים, הם ובניו שאהרן

לבוא שלעתיד יתכן איך וישרתוך". עליך "ילוו לוי בני שאר

היוצרות? יתהפכו

לכך: ההסבר

רק לבוא, לעתיד גם הנשמתי. במישור אמורים האריז"ל דברי

שבעבר הוא, שהחידוש אלא כהן. ישמש כהן לאב שיוולד מי

לבוא לעתיד ואילו הלויים, מנשמות נעלות היו הכהנים נשמות

כהן. שבבחינת מהנשמה למעלה תהיה לוי שבבחינת הנשמה

"לוי". בבחינת יהיו לכהנים הנולדים נשמות שכך, וכיון

[753 cenr ,a"g `ipzd xtqa mixeriy]

שלישי יום טוב יום – ישראל לכלל הסיוע יום

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰éðáì òébiL íBéå§¤©¦©¦§¥

ïaø÷ àeä äæå ;äáãð úBìBò ïéáéø÷î ,íéöòä àéáäì Bæ äçtLî¦§¨¨§¨¦¨¥¦©§¦¦§¨¨§¤¨§©

.áBè íBé Bîk ïäì äéäå .íéöòä̈¥¦§¨¨¨¤§

ד טעם טוב",מה יום כמו להם "היה העצים כריתת יום ווקא

מצוה'? 'מכשירי בבחינת אלא אינו שלכאורה אף

גבי על קרבנות להקרבת חיונית היתה העצים כריתת כי

– קרבנות להקריב אפשר אי למערכה עצים ללא שהרי המזבח,

יהודי שלכל ישראל כלל של ציבור קרבנות והן יחיד קרבנות הן

חלק. בהם יש

צדקה, הוא העצים כריתת של ועניינה שתוכנה ונמצא,

במיוחד גדול צדקה מצות של והערך המצות. כל כנגד השקולה

הצדקה כאן שכן, הקרבנות. הקרבת את המאפשרת זו, בפעולה

ישראל מעם יחיד כל עם צדקה שעושה – בכמות הן גדולה היא

לגמרי שונה סוג – באיכות והן ככלל; ישראל כלל ועם כפרט,

להיות מוכן המזבח יהיה לא זו פעילות בלעדי שהרי צדקה, של

הקרבנות. מקריבים בו

טוב. יום – משפחות לאותם היה העצים כריתת יום שכך, כיון

[54 cenr ,ck jxk zegiy ihewl]

רביעי יום תכשיטים? או בגדים

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰.õévä äNòî ãöék¥©©£¥©¦

לכהן המיוחדים הבגדים בארבעת הרמב"ם עוסק זה בפרק

הציץ בדיני הפתיחה כהן. כל של הבגדים לארבעת בנוסף גדול,

הראשונים, התורה ממפרשי חלק דברי לאור במיוחד מעניינת

שבפסוק מאחר זאת, הבגדים. מכלל חלק מהווה אינו הציץ כי

הבגדים את ד)המונה כח, וטעם(שמות הציץ! כלל מוזכר לא

הוא במהותו הציץ כי בגד.hiykzהדבר, ולא

בגדי בין נמנה כן הציץ כי נראה הרמב"ם מדברי ואולם,

הוא ואדרבה, הגדול, מביניהם.oey`xdהכהן

הנותנת: היא כי הרמב"ם, בדעת לומר ונראה

והעיקרי הראשון הוא תכשיט, הינו שהציץ משום דוקא

הגדו הכהן בגדי הרמב"םמבין לדעת כי הכהןlkל, בגדי

בספר זאת מגדיר הוא וכך בגד. ולא תכשיט הם הגדול

לג)המצוות ללבוש(מ"ע הכהנים שנצטוו "הציווי :micba

zx`tzle ceakl micgeinהגדול הכהן בגדי ענין שעיקר הרי ."

ולתפארת. לכבוד תכשיט, בתור אלא הגוף, לכיסוי לבוש אינו

וההדר, הפאר ענין בייחוד מתבטא שבו הציץ זה, מטעם

הכהן בגדי מבין הראשון הוא – זהב כולו העשוי היחיד והוא

הגדול.

[193 cenr ,ek jxk zegiy ihewl]
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ראשון יום לשמור? יכולים מום בעלי כהנים האם

:· ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰íä íéøîBMäå§©§¦¥

.íiåläå íéðäkä©Ÿ£¦§©§¦¦

חינוך' ה'מנחת שפח)לדעת כשרים(מצוה מום בעלי כהנים גם

אך מומים, בבעלי פסולה המקדש עבודת אמנם הן לשמירה.

לעבודה. נחשבת אינה המקדש שמירת

נזר' ב'אבני תמט)אך סי' ראשונים:(יו"ד מחלוקת בזה שיש ביאר

המקדש כלי בהלכות ה"ב)הרמב"ם עבודות(פ"ג את פירט

"שהיו העבודה את בתוכן וכלל הלווים, על המוטלות המקדש

עבודה. נחשבת ששמירה אומרת זאת המקדש". את שומרין

שכתב הרמב"ם מלשון מוכח ה"ו)וכן הכהנים(לקמן היו "לא

לא השינה שדוקא מזה ומשמע כהונה", בבגדי ישנים השומרים

כהונה. בבגדי להיות יכלה השמירה אבל כהונה, בבגדי היתה

לכהן הותר איך – לעבודה נחשבת אינה ששמירה נאמר ואם

בשעת שלא האבנט את ללבוש אין והרי האבנט, את ללבוש

שעטנז" שהוא "מפני הי"א)העבודה פ"ח המקדש ?(כלי

לעבודה. נחשבת השמירה אף שלדעתו, לומר בהכרח אלא

שם" שומרים "והרובים המשנה דברי את הרא"שמפרש (תמידאך

עבודה.כה) אינה ששמירה יוצא, ומזה שומרים. היו קטנים שאף –

ע"י להתבצע יכולה לא השמירה הרמב"ם לדעת כן, ואם

לשמור. יכולים מום בעלי אף הרא"ש ולדעת מום, בעלי כהנים

שני יום לוי יהיה כהן כאשר

:‡È-È ˙ÂÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰íiåläL íLëe§¥¤©§¦¦

ãáòì àlL ïéøäæî íéðäkä Ck ¯ íéðäkä úãBáò ãáòì àlL ïéøäæîª§¨¦¤Ÿ©£Ÿ£©©Ÿ£¦¨©Ÿ£¦ª§¨¦¤Ÿ©£Ÿ

.íiålä úãBáò£©©§¦¦

יחזקאל טו)בנבואת נאמר:(מד, השלישי המקדש בית אודות

mield mipdkde"שואל לשרתני". אלי יקרבו המה . . צדוק בני

האריז"ל כך ליחזקאל)על הפסוקים אותם(שער על לומר ניתן כיצד :

כהן? אינו ולוי לוי אינו כהן והרי הלוים", "והכהנים אנשים

לבוא לעתיד הכהנים, הם אהרן בני שכיום בעוד כי ועונה:

כהנים. יהיו הלויים

מוחלפת", תהא לא התורה "זאת הרי השאלה: ונשאלת

בתורה ב)ומפורש יח, ואילו(במדבר הכהנים, הם ובניו שאהרן

לבוא שלעתיד יתכן איך וישרתוך". עליך "ילוו לוי בני שאר

היוצרות? יתהפכו

לכך: ההסבר

רק לבוא, לעתיד גם הנשמתי. במישור אמורים האריז"ל דברי

שבעבר הוא, שהחידוש אלא כהן. ישמש כהן לאב שיוולד מי

לבוא לעתיד ואילו הלויים, מנשמות נעלות היו הכהנים נשמות

כהן. שבבחינת מהנשמה למעלה תהיה לוי שבבחינת הנשמה

"לוי". בבחינת יהיו לכהנים הנולדים נשמות שכך, וכיון
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שלישי יום טוב יום – ישראל לכלל הסיוע יום

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰éðáì òébiL íBéå§¤©¦©¦§¥

ïaø÷ àeä äæå ;äáãð úBìBò ïéáéø÷î ,íéöòä àéáäì Bæ äçtLî¦§¨¨§¨¦¨¥¦©§¦¦§¨¨§¤¨§©

.áBè íBé Bîk ïäì äéäå .íéöòä̈¥¦§¨¨¨¤§

ד טעם טוב",מה יום כמו להם "היה העצים כריתת יום ווקא

מצוה'? 'מכשירי בבחינת אלא אינו שלכאורה אף

גבי על קרבנות להקרבת חיונית היתה העצים כריתת כי

– קרבנות להקריב אפשר אי למערכה עצים ללא שהרי המזבח,

יהודי שלכל ישראל כלל של ציבור קרבנות והן יחיד קרבנות הן

חלק. בהם יש

צדקה, הוא העצים כריתת של ועניינה שתוכנה ונמצא,

במיוחד גדול צדקה מצות של והערך המצות. כל כנגד השקולה

הצדקה כאן שכן, הקרבנות. הקרבת את המאפשרת זו, בפעולה

ישראל מעם יחיד כל עם צדקה שעושה – בכמות הן גדולה היא

לגמרי שונה סוג – באיכות והן ככלל; ישראל כלל ועם כפרט,

להיות מוכן המזבח יהיה לא זו פעילות בלעדי שהרי צדקה, של

הקרבנות. מקריבים בו

טוב. יום – משפחות לאותם היה העצים כריתת יום שכך, כיון
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רביעי יום תכשיטים? או בגדים

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰.õévä äNòî ãöék¥©©£¥©¦

לכהן המיוחדים הבגדים בארבעת הרמב"ם עוסק זה בפרק

הציץ בדיני הפתיחה כהן. כל של הבגדים לארבעת בנוסף גדול,

הראשונים, התורה ממפרשי חלק דברי לאור במיוחד מעניינת

שבפסוק מאחר זאת, הבגדים. מכלל חלק מהווה אינו הציץ כי

הבגדים את ד)המונה כח, וטעם(שמות הציץ! כלל מוזכר לא

הוא במהותו הציץ כי בגד.hiykzהדבר, ולא

בגדי בין נמנה כן הציץ כי נראה הרמב"ם מדברי ואולם,

הוא ואדרבה, הגדול, מביניהם.oey`xdהכהן

הנותנת: היא כי הרמב"ם, בדעת לומר ונראה

והעיקרי הראשון הוא תכשיט, הינו שהציץ משום דוקא

הגדו הכהן בגדי הרמב"םמבין לדעת כי הכהןlkל, בגדי

בספר זאת מגדיר הוא וכך בגד. ולא תכשיט הם הגדול

לג)המצוות ללבוש(מ"ע הכהנים שנצטוו "הציווי :micba

zx`tzle ceakl micgeinהגדול הכהן בגדי ענין שעיקר הרי ."

ולתפארת. לכבוד תכשיט, בתור אלא הגוף, לכיסוי לבוש אינו

וההדר, הפאר ענין בייחוד מתבטא שבו הציץ זה, מטעם

הכהן בגדי מבין הראשון הוא – זהב כולו העשוי היחיד והוא

הגדול.
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��v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

חמישי יום אסורה! הכניסה

:· ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰íéðäkä ìk eøäæäå§ª§£¨©Ÿ£¦

,äãBáò úòLa àlL íéLãwä Lã÷ì Bà Lãwì eñðké àlL ,àeäå§¤Ÿ¦¨§©Ÿ¤§Ÿ¤©¢¨¦¤Ÿ¦§©£¨

."Lãwä ìà úò ìëa àBáé ìàå" :øîàpL¤¤¡©§©¨§¨¥¤©Ÿ¤

אלא לכהנים, גם אסורה המקדש לבית הכניסה בעצם,

הכיפורים ביום הקדשים לקדש להיכנס מותר הגדול שלכהן

להיכל הכניסה הותרה הדיוט לכהן ואילו היום, עבודת לצורך

אלו – עבודה לשם שלא אך יום. אותו עבודת לצורך יום בכל

ליכנס. שלא מוזהרים ואלו

למלך המשנה הי"ט)וכתב לבית(פ"ג כניסה כולל זה שאיסור

מהעבודה. חלק איננה התפילה כי להתפלל, מנת על המקדש

להתעכב לו מותר עבודה, לשם בהיתר שנכנס לאחר אבל

קצרה תפלה מתפלל היה הגדול הכהן לדבר: ראיה במקדש.

הקדשים מקדש שיצא לאחר ה"א)בהיכל פ"ד המקדש עבודת ,(הל'

עבודה. לאחר שהייה איסור שאין מכאן

כתב לצורך שלא המקדש לבית הכניסה איסור ובטעם

סח)הרמב"ם ל"ת לפני(סהמ"צ ויראה למקדש כבוד "משום שהוא

השכינה".

הכנ לבית להכנס שלא הלכה נפסקה זה שלאומעין סת

בשביל להכנס שהוצרך ומי בלבד. מצוה לדבר אלא לצורך,

לו שתחשב כדי פסוקים, כמה יקרא המתפללים, לאחד לקרוא

מצוה לצורך ה"ו-י)הכניסה פי"א תפלה הל' רמב"ם .(ראה

שישי יום בבוקר הידיים קידוש

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰Lc÷ì ,äNò úåöî¦§©£¥§©¥

.ãáòé Ck øçàå ,åéìâøå åéãé ãáBòä ïäkŸ¥¨¥¨¨§©§¨§©©¨©£Ÿ

הרשב"א ביאר קצא)כך ח"א ליטול(שו"ת החובה טעם את

מן ידינו וליטול בקדושתו "להתקדש בבוקר: כשקמים ידיים

עבודתו". קודם הכיור מן ידיו שמקדש ככהן הכלי,

הרמב"ם דברי ביאור גם שזה לומר, א)ויש ד, תפילה ,(הל'

יתפלל", כך ואחר ורגליו, ידיו "רוחץ שחרית תפילת שקודם

ורגליו. ידיו מקדש העבודה שקודם הכהן בדוגמת

לקדש צריך אין שוב שחרית ידיו שנוטל "כיון שהכהן וכשם

"מפני בלבד ידיים בנטילת די התפילות בשאר כך היום", כל

עסקניות" א)שידיים הכהן .(ושב

בשולחנו הזקן א)אדמו"ר ד, הרמב"ם(מהדו"ק מלשון משנה

שעות" כמה לאחר עד להתפלל רוצה אינו ש"אפילו וכותב,

הרמב"ם שלפי מפני השינוי, וטעם הכלי. מן ידיים נטילת צריך

סבור הזקן אדמו"ר ואילו השחר, לתפילת הכנה מהווה הנטילה

היום. כל לעבודת הכנה הינה שהנטילה

את גם כולל הרחיצה חיוב הרמב"ם לדעת נוסף: שינוי

בלבד. ידיים נטילת הצריך הזקן ואדמו"ר הרגליים,
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שבת-קודש רגל ואטר יד אטר

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰ãé øhà àeäL éî¦¤¦¥©

.Bðéîé§¦

רש"י מה)לדעת להיות(בכורות צריכה העבודה כי פסול האטר

מפרשים ויש ימין. יד לו שאין כמי נחשב והאטר ימין, (ראהביד

קד) יבמות וכןרמב"ן מום. נחשבת ימין יד שחולשת אחר, מכיוון

המומים. שאר בין האטר פסול את שהביא הרמב"ם, דעת

שכתבו שם)ויש רמב"ן הנעל(ראה חליצת לענין מכאן ללמוד

משום מעבודה אטר כהן הפוסלת הדעה היבם: של ימין מרגל

מחליצה; פטור רגל אטר שהוא שיבם תסבור ימין, יד חסרון

מרגלו לחלוץ תחייב מום, בתור רק אטר הפוסלת הדעה ואילו

במום. פסול כל אין זה לענין שהרי היבם, של הימנית

כתבו קסט)ואחרים אהע"ז הנעל(טור את לחלוץ יש רגל שבאטר

מניח יד שאטר כשם אצלו, כימין שהיא השמאלית מרגלו

אומרים ויש אצלו. כשמאל שהיא בימינו שם)תפילין שאין(רשב"א

ודרשו ידכה", "על בהם שכתוב כיון מתפילין חליצה ללמוד

בחליצה. כן שאין מה חלשה, היינו כהה", "יד חכמים

הרמ"א הכריע שם)ולמעשה משתי(אה"ע לחלוץ יש שמספק

רגליו.

elqk h"k - meil miwxt dyly m"anx ixeriyÎg"qyz'd zah 'e

ראשון יום

ח ּפרק הּבחירה ּבית ¤¤¨¦§©¥§¦הלכֹות

ׁשם‡. ׁשאין ּפי על ואף עׂשה, מצות הּמקּדׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשמירת
לֹו; ּכבֹוד אּלא ׁשמירתֹו ׁשאין מּלסטים; ולא מאֹויב ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפחד

ּפלטֹורין ּדֹומה לפלטֹורין[ארמון]אינֹו ׁשֹומרין, עליו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
ׁשֹומרין. עליו ְִֵֶָָׁשאין

הּכהנים·. הם והּׁשֹומרים הּלילה; ּכל מצותּה זֹו ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹּוׁשמירה
העדת", אהל לפני ,אּת ּובני "אּתה ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻוהּלוּים,
את "וׁשמרּו נאמר: והרי לֹו. ׁשֹומרים ּתהיּו אּתם ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָּכלֹומר:
אהל לפני קדמה "והחנים ונאמר: מֹועד", אהל ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹמׁשמרת
הּמקּדׁש". מׁשמרת ׁשמרי ּובניו, ואהרן מׁשה מזרחה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹמֹועד

ׁשּנאמר:‚. תעׂשה, ּבלא עברּו זֹו ׁשמירה ּבּטלּו ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָֹואם
אזהרה - ׁשמירה ּולׁשֹון הּקדׁש", מׁשמרת את ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ"ּוׁשמרּתם

הא ּובּטּול[מכך]היא; עׂשה, מצות ׁשּׁשמירתֹו למדּת, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ
תעׂשה. ּבלא ְְֲִֶַָֹׁשמירתֹו

מּבפנים„. ׁשֹומרים הּכהנים ׁשּיהיּו ׁשמירתֹו, ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָֹמצות
ועׂשרים[למקדש] וארּבע מּבחּוץ; של]והּלוּים [משמרות ְְְְְְִִִִֶַַַַ

עשרה]עדה ּבארּבעה[- ּתמיד לילה ּבכל אֹותֹו ׁשֹומרין ְְְְְִִֵַַָָָָָָ
ּבאחד והּלוּים מקֹומֹות, ּבׁשלׁשה הּכהנים - מקֹום ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָֹֹועׂשרים

מקֹום. ְְִֶָועׂשרים

אבטינס,‰. ּבבית ׁשֹומרים היּו ּכהנים ׁשֹומרים? היּו ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָֹוהיכן
הּניצֹוץ, ּובית אבטינס ּבית הּמֹוקד. ּובבית הּניצֹוץ, ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָּובבית

והרֹובין העזרה; ׁשערי ּבצד ּבנּויֹות עלּיֹות כהונה]היּו [פרחי ְְְֲֲֲִִֵַַָָָָָ
ׁשל אב ּבית וזקני ּבארץ; - הּמֹוקד ּבית ׁשם. ׁשֹומרים ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהיּו

ּבידם. העזרה ּומפּתחֹות ׁשם, יׁשנים היּו הּיֹום ְְְְֲִֵַַָָָָָָָאֹותֹו

.Âאּלא כהּנה, ּבבגדי יׁשנים הּׁשֹומרים הּכהנים היּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻלא
ּבגדי ולֹובׁשין ראׁשיהן; ּכנגד אֹותם ּומּניחין אֹותם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמקּפלין
חצרֹות ׁשֹומרי ּכל ּכדר הארץ, על ויׁשנים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעצמם,

הּמּטֹות. על ׁשּייׁשנּו לא ְְִִִֶַַַָֹהּמלכים,

.Êּבּמסּבה[טומאת]ארע הֹול מהם, לאחד [מחילה]קרי ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
לא הּבית להר הּפתּוחֹות ׁשהּמחּלֹות - הּקרקע ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַַֹׁשּתחת
עד הּכהנים אחיו אצל ויֹוׁשב וחֹוזר וטֹובל, - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹנתקּדׁשּו

לֹו. והֹול יֹוצא ּבּבקר, הּׁשערים ְְְִִֵֵֶֶַַָֹׁשּפֹותחין

.Áהר ׁשערי חמּׁשה על ׁשֹומרים? הּלוּיים היּו ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָוהיכן
העזרה ּפּנֹות ארּבע ועל מּתֹוכֹו, ּפּנֹותיו ארּבע ועל ְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָהּבית,
העזרה ׁשערי חמּׁשה ועל ּבעזרה; ליׁשב ׁשאסּור ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמּבחּוץ,
ועל הּמֹוקד ׁשער על ׁשֹומרים הּכהנים ׁשהרי לעזרה, ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹחּוץ

מקֹום. עׂשר ׁשמֹונה הרי הּניצֹוץ. ְֲִֵַַַָָָָׁשער

.Ëהּפר ּובלׁשּכת הּקרּבן, ּבלׁשּכת ׁשֹומרים כת,ועֹוד ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹ
הּכּפרת ּבית הקודשים]ואחֹורי .[קודש ֲֵֵֶַַַֹ

.È,הּׁשֹומרים הּמׁשמרֹות ּכל על אחד ממּנה ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֻּומעמידין
מׁשמר ּכל על מחּזר והיה נקרא; היה הּבית' הר ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָו'איׁש
מׁשמר וכל לפניו. ּדֹולקֹות ואבּוקֹות הּלילה, ּכל ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָָּומׁשמר
נּכר - 'עלי ׁשלֹום הּבית, הר 'איׁש ואֹומר: עֹומד ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשאינֹו

ּכסּותֹו את לׂשרף לֹו היה ּורׁשּות ּבמקלֹו; חֹובטֹו יׁשן, ְְְְְְִֵֶֶַָָָֹׁשהּוא
-[בגדו] ּבעזרה? ּקֹול 'מה ּבירּוׁשלים: אֹומרין ׁשהיּו עד ,ְֲִִִֶַַַָָָָָ

מׁשמרֹו'. על לֹו ׁשּיׁשן נׂשרפין, ּובגדיו נלקה לוי ּבן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָקֹול

.‡Èיבֹוא - לֹו סמּו הּׁשחר, עּמּוד ׁשּיעלה קדם ֲֶֶֶַַַַַַַַָָֹּבּׁשחר,
הּכהנים על וידּפק מקּדׁש, ׁשל ׁשּבבית[הישנים]הממּנה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻ

הּׁשער את ּופתח הּמפּתח, את נטל לֹו. ּפֹותחין והן ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָהּמֹוקד,
הּמֹוקד מּבית ונכנס העזרה, ּובין הּמֹוקד ּבית ׁשּבין ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּקטן
אֹור ׁשל אבּוקֹות ּוׁשּתי הּכהנים אחריו ונכנסּו ְְְְֲֲֲֲִִֵֶַַָָָָֹלעזרה,
וכת לּמזרח, הֹולכת ּכת - ּכּתֹות לׁשּתי ונחלקּו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּבידם,
עד העזרה, ּכל את והֹולכין ּבֹודקין והיּו לּמערב; ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָהֹולכת

עֹוׂשי ּבית למקֹום הּכּתֹות ׁשּתי חבּתין.[מנחת]ׁשּיּגיעּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַ
והעמידּו ׁשלֹום', הּכל 'ׁשלֹום, אֹומרין: ואּלּו אּלּו - ְְֱִִִִֵֵֶַָָָֹהּגיעּו

חבּתין. לעׂשֹות חבּתין ֲֲֲִִִִֵַעֹוׂשי

.·È- ׁשּבת מּלילי חּוץ לילה, ּבכל עֹוׂשין הּזה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכּסדר
מערב ׁשם הּדלּוקין ּבנרֹות בֹודקין אּלא אֹור, ּבידם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאין

ַָׁשּבת.

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשרה ארּבע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָיׁש
לעׂשֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְֲֲִֶֶֶַַָָֹּוׁשמֹונה
לסּו ׁשּלא (ג) ּכמֹוהּו; לעׂשֹות ׁשּלא (ב) הּמׁשחה; ְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשמן
ׁשּלא (ה) הּקטרת; ּכמתּכנת לעׂשֹות ׁשּלא (ד) ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹמּמּנּו;
לׂשאת (ו) הּקטרת; מן חּוץ הּזהב מזּבח על ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹלהקטיר
(ח) מּמּנּו; הּבּדים יסּורּו ׁשּלא (ז) הּכתף; על ֲִִֵֶֶַַַַָָָֹהארֹון
ּבמלאכת אחד יעׂשה ׁשּלא (ט) ּבּמקּדׁש; הּלוי ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּיעבד
ּכל ׁשּיהיּו (יא) לעבֹודה; הּכהן לקּדׁש (י) ּבּמקּדׁש; ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹחברֹו
כהּנה ּבגדי ללּבׁש (יב) ּברגלים; ׁשוֹות ְְְְְִִִִֵַָָָָָֹֻהּמׁשמרֹות
החׁשן יּזח ׁשּלא (יד) הּמעיל; יּקרע ׁשּלא (יג) ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹלעבֹודה;

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור האפֹוד. ְְִִִֵֵֵֵֵַָָמעל

א ּפרק הּמקּדׁש ּכלי ¤¤¨§¦©¥§§¦הלכֹות

מּוכן‡. ׁשּיהיה הּמׁשחה, ׁשמן לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָמצות
אֹותֹו "ועׂשית ׁשּנאמר: - ּבֹו מׁשיחה ׁשּצריכין ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָלּדברים

קדׁש". מׁשחת ְִֶֶֶַֹׁשמן

והּקּנמֹון·. הּמר מן לקח ּבּמדּבר: רּבנּו מׁשה עׂשהּו ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹוככה
מּׁשלׁשּתן אחד מּכל ׁשקל[במשקל]והּקּדה, מאֹות חמׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
הּבׂשם ּומּקנה הּקדׁש, ּומאתים;[במשקל]ּבׁשקל חמּׁשים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

מחציתֹו ּבׂשם "וקּנמן ּבּתֹורה: ׁשּנאמר [במשקל]וזה ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָ
חמּׁשים ּפעמים, ּבׁשני אֹותֹו ׁשּׁשֹוקלין - ּומאתים" ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָחמּׁשים
וערב לבּדֹו, ואחד אחד ּכל וׁשֹוחק ּפעם. ּבכל ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּומאתים
ּכחן ּכל ׁשּיצא עד ּומתּוקין, זּכין ּבמים אֹותם וׁשרה ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹהּכל,
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ח ּפרק הּבחירה ּבית ¤¤¨¦§©¥§¦הלכֹות

ׁשם‡. ׁשאין ּפי על ואף עׂשה, מצות הּמקּדׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשמירת
לֹו; ּכבֹוד אּלא ׁשמירתֹו ׁשאין מּלסטים; ולא מאֹויב ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפחד

ּפלטֹורין ּדֹומה לפלטֹורין[ארמון]אינֹו ׁשֹומרין, עליו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
ׁשֹומרין. עליו ְִֵֶָָׁשאין

הּכהנים·. הם והּׁשֹומרים הּלילה; ּכל מצותּה זֹו ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹּוׁשמירה
העדת", אהל לפני ,אּת ּובני "אּתה ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻוהּלוּים,
את "וׁשמרּו נאמר: והרי לֹו. ׁשֹומרים ּתהיּו אּתם ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָּכלֹומר:
אהל לפני קדמה "והחנים ונאמר: מֹועד", אהל ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹמׁשמרת
הּמקּדׁש". מׁשמרת ׁשמרי ּובניו, ואהרן מׁשה מזרחה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹמֹועד

ׁשּנאמר:‚. תעׂשה, ּבלא עברּו זֹו ׁשמירה ּבּטלּו ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָֹואם
אזהרה - ׁשמירה ּולׁשֹון הּקדׁש", מׁשמרת את ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ"ּוׁשמרּתם

הא ּובּטּול[מכך]היא; עׂשה, מצות ׁשּׁשמירתֹו למדּת, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ
תעׂשה. ּבלא ְְֲִֶַָֹׁשמירתֹו

מּבפנים„. ׁשֹומרים הּכהנים ׁשּיהיּו ׁשמירתֹו, ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָֹמצות
ועׂשרים[למקדש] וארּבע מּבחּוץ; של]והּלוּים [משמרות ְְְְְְִִִִֶַַַַ

עשרה]עדה ּבארּבעה[- ּתמיד לילה ּבכל אֹותֹו ׁשֹומרין ְְְְְִִֵַַָָָָָָ
ּבאחד והּלוּים מקֹומֹות, ּבׁשלׁשה הּכהנים - מקֹום ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָֹֹועׂשרים

מקֹום. ְְִֶָועׂשרים

אבטינס,‰. ּבבית ׁשֹומרים היּו ּכהנים ׁשֹומרים? היּו ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָֹוהיכן
הּניצֹוץ, ּובית אבטינס ּבית הּמֹוקד. ּובבית הּניצֹוץ, ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָּובבית

והרֹובין העזרה; ׁשערי ּבצד ּבנּויֹות עלּיֹות כהונה]היּו [פרחי ְְְֲֲֲִִֵַַָָָָָ
ׁשל אב ּבית וזקני ּבארץ; - הּמֹוקד ּבית ׁשם. ׁשֹומרים ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהיּו

ּבידם. העזרה ּומפּתחֹות ׁשם, יׁשנים היּו הּיֹום ְְְְֲִֵַַָָָָָָָאֹותֹו

.Âאּלא כהּנה, ּבבגדי יׁשנים הּׁשֹומרים הּכהנים היּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻלא
ּבגדי ולֹובׁשין ראׁשיהן; ּכנגד אֹותם ּומּניחין אֹותם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמקּפלין
חצרֹות ׁשֹומרי ּכל ּכדר הארץ, על ויׁשנים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעצמם,

הּמּטֹות. על ׁשּייׁשנּו לא ְְִִִֶַַַָֹהּמלכים,

.Êּבּמסּבה[טומאת]ארע הֹול מהם, לאחד [מחילה]קרי ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
לא הּבית להר הּפתּוחֹות ׁשהּמחּלֹות - הּקרקע ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַַֹׁשּתחת
עד הּכהנים אחיו אצל ויֹוׁשב וחֹוזר וטֹובל, - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹנתקּדׁשּו

לֹו. והֹול יֹוצא ּבּבקר, הּׁשערים ְְְִִֵֵֶֶַַָֹׁשּפֹותחין

.Áהר ׁשערי חמּׁשה על ׁשֹומרים? הּלוּיים היּו ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָוהיכן
העזרה ּפּנֹות ארּבע ועל מּתֹוכֹו, ּפּנֹותיו ארּבע ועל ְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָהּבית,
העזרה ׁשערי חמּׁשה ועל ּבעזרה; ליׁשב ׁשאסּור ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמּבחּוץ,
ועל הּמֹוקד ׁשער על ׁשֹומרים הּכהנים ׁשהרי לעזרה, ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹחּוץ

מקֹום. עׂשר ׁשמֹונה הרי הּניצֹוץ. ְֲִֵַַַָָָָׁשער

.Ëהּפר ּובלׁשּכת הּקרּבן, ּבלׁשּכת ׁשֹומרים כת,ועֹוד ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹ
הּכּפרת ּבית הקודשים]ואחֹורי .[קודש ֲֵֵֶַַַֹ

.È,הּׁשֹומרים הּמׁשמרֹות ּכל על אחד ממּנה ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֻּומעמידין
מׁשמר ּכל על מחּזר והיה נקרא; היה הּבית' הר ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָו'איׁש
מׁשמר וכל לפניו. ּדֹולקֹות ואבּוקֹות הּלילה, ּכל ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָָּומׁשמר
נּכר - 'עלי ׁשלֹום הּבית, הר 'איׁש ואֹומר: עֹומד ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשאינֹו

ּכסּותֹו את לׂשרף לֹו היה ּורׁשּות ּבמקלֹו; חֹובטֹו יׁשן, ְְְְְְִֵֶֶַָָָֹׁשהּוא
-[בגדו] ּבעזרה? ּקֹול 'מה ּבירּוׁשלים: אֹומרין ׁשהיּו עד ,ְֲִִִֶַַַָָָָָ

מׁשמרֹו'. על לֹו ׁשּיׁשן נׂשרפין, ּובגדיו נלקה לוי ּבן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָקֹול

.‡Èיבֹוא - לֹו סמּו הּׁשחר, עּמּוד ׁשּיעלה קדם ֲֶֶֶַַַַַַַַָָֹּבּׁשחר,
הּכהנים על וידּפק מקּדׁש, ׁשל ׁשּבבית[הישנים]הממּנה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻ

הּׁשער את ּופתח הּמפּתח, את נטל לֹו. ּפֹותחין והן ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָהּמֹוקד,
הּמֹוקד מּבית ונכנס העזרה, ּובין הּמֹוקד ּבית ׁשּבין ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּקטן
אֹור ׁשל אבּוקֹות ּוׁשּתי הּכהנים אחריו ונכנסּו ְְְְֲֲֲֲִִֵֶַַָָָָֹלעזרה,
וכת לּמזרח, הֹולכת ּכת - ּכּתֹות לׁשּתי ונחלקּו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּבידם,
עד העזרה, ּכל את והֹולכין ּבֹודקין והיּו לּמערב; ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָהֹולכת

עֹוׂשי ּבית למקֹום הּכּתֹות ׁשּתי חבּתין.[מנחת]ׁשּיּגיעּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַ
והעמידּו ׁשלֹום', הּכל 'ׁשלֹום, אֹומרין: ואּלּו אּלּו - ְְֱִִִִֵֵֶַָָָֹהּגיעּו

חבּתין. לעׂשֹות חבּתין ֲֲֲִִִִֵַעֹוׂשי

.·È- ׁשּבת מּלילי חּוץ לילה, ּבכל עֹוׂשין הּזה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכּסדר
מערב ׁשם הּדלּוקין ּבנרֹות בֹודקין אּלא אֹור, ּבידם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאין

ַָׁשּבת.

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשרה ארּבע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָיׁש
לעׂשֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְֲֲִֶֶֶַַָָֹּוׁשמֹונה
לסּו ׁשּלא (ג) ּכמֹוהּו; לעׂשֹות ׁשּלא (ב) הּמׁשחה; ְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשמן
ׁשּלא (ה) הּקטרת; ּכמתּכנת לעׂשֹות ׁשּלא (ד) ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹמּמּנּו;
לׂשאת (ו) הּקטרת; מן חּוץ הּזהב מזּבח על ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹלהקטיר
(ח) מּמּנּו; הּבּדים יסּורּו ׁשּלא (ז) הּכתף; על ֲִִֵֶֶַַַַָָָֹהארֹון
ּבמלאכת אחד יעׂשה ׁשּלא (ט) ּבּמקּדׁש; הּלוי ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּיעבד
ּכל ׁשּיהיּו (יא) לעבֹודה; הּכהן לקּדׁש (י) ּבּמקּדׁש; ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹחברֹו
כהּנה ּבגדי ללּבׁש (יב) ּברגלים; ׁשוֹות ְְְְְִִִִֵַָָָָָֹֻהּמׁשמרֹות
החׁשן יּזח ׁשּלא (יד) הּמעיל; יּקרע ׁשּלא (יג) ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹלעבֹודה;

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור האפֹוד. ְְִִִֵֵֵֵֵַָָמעל

א ּפרק הּמקּדׁש ּכלי ¤¤¨§¦©¥§§¦הלכֹות

מּוכן‡. ׁשּיהיה הּמׁשחה, ׁשמן לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָמצות
אֹותֹו "ועׂשית ׁשּנאמר: - ּבֹו מׁשיחה ׁשּצריכין ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָלּדברים

קדׁש". מׁשחת ְִֶֶֶַֹׁשמן

והּקּנמֹון·. הּמר מן לקח ּבּמדּבר: רּבנּו מׁשה עׂשהּו ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹוככה
מּׁשלׁשּתן אחד מּכל ׁשקל[במשקל]והּקּדה, מאֹות חמׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
הּבׂשם ּומּקנה הּקדׁש, ּומאתים;[במשקל]ּבׁשקל חמּׁשים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

מחציתֹו ּבׂשם "וקּנמן ּבּתֹורה: ׁשּנאמר [במשקל]וזה ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָ
חמּׁשים ּפעמים, ּבׁשני אֹותֹו ׁשּׁשֹוקלין - ּומאתים" ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָחמּׁשים
וערב לבּדֹו, ואחד אחד ּכל וׁשֹוחק ּפעם. ּבכל ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּומאתים
ּכחן ּכל ׁשּיצא עד ּומתּוקין, זּכין ּבמים אֹותם וׁשרה ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹהּכל,
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לג, עׂשר ׁשנים והּוא - הין זית ׁשמן הּמים על ונתן ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹּבּמים;
לג עד[מכיל]ּכל האׁש, על הּכל ּובּׁשל רביעּיֹות; ארּבע ְְִִִֵֵַַַַַָָֹֹ
לדֹורֹות.[התאדו]ׁשאבדּו ּבכלי והּניחֹו הּׁשמן. ונׁשאר הּמים ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָ

לּכל‚. הּידּוע ׁשּבהדּו, ּבחּיה הּצרּור הּדם הּוא - ְְֶַַַַַַַָָָָֹֹֹהּמר
העץ הּוא - והּקּנמֹון מקֹום. ּבכל אדם ּבני ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּמתּבּׂשמין

ּומתּגמרים טֹוב ׁשריחֹו הדּו, מאּיי ּבני[מתבשמים]הּבא ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹ
הּדּקין הּקנים הן - ּבׂשם ּוקנה הּקׁשט. הּוא - והּקּדה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאדם.
מּמיני והן טֹוב, וריחן הדּו, מאּיי הּבאים האדּמים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּכּתבן

ּבּצרי הרֹופאים אֹותֹו ׁשּנֹותנין .[בתרופות]ּבׂשמים ְְְֳִִִִֶַָָ

ולא„. הּזה, וכּמׁשקל הּזה ּכּמעׂשה הּמׁשחה ׁשמן ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהעֹוׂשה
חּטאת מביא ּובׁשֹוגג, ּכרת; חּיב ּבמזיד, - ּגרע ולא ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהֹוסיף

והּוא[רגילה]קבּועה ּכמהּו". ירקח "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֶֶֶַַָָֹ
אֹו להתלּמד עׂשה אם אבל ּבֹו; להּמׁשח אֹותֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיעׂשה

ּפטּור. - לאחרים ְֲִִֵַָלּתנֹו

.‰הּמׁשחה[המורח]הּס של]מּׁשמן -[בכמות ּכּזית ְִִִֶֶַַַַָָ
ׁשּנאמר: קבּועה, חּטאת מביא ּובׁשֹוגג, ּכרת; חּיב ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבמזיד,
על אּלא חּיבין ואין ונכרת". - זר על מּמּנּו יּתן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ"ואׁשר
מּזה "מּמּנּו", ׁשּנאמר: - מׁשה ׁשעׂשה הּמׁשחה ְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשמן
לא ּומעֹולם לי"; זה יהיה קדׁש מׁשחת "ׁשמן ּבֹו: ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּנאמר

מׁשה. ּׁשעׂשה מּמה חּוץ אחר, הּמׁשחה ׁשמן ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנעׂשה

.Â:ׁשּנאמר - אחרים את הּס ואחד עצמֹו, את הּס ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד
ׁשהן וגֹויים ּובהמה, ּכלים, הּס זר". על מּמּנּו יּתן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ"ואׁשר
ּבׂשר "על ׁשּנאמר: ּפטּור, - מתים ּבֹו ׁשּס אֹו ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכבהמה,

."ייס לא ִָָָֹאדם

.Êּומׁשּוח ּגדֹולים, ּכהנים אּלא לדֹורֹות מּמּנּו מֹוׁשחין ְְְְֲִִִִֵֶֶַָֹאין
מֹוׁשחין - ּכהן ּבן ּכהן אפּלּו ּבלבד; ּדוד ּבית ּומלכי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹמלחמה,

וגֹו'". מּבניו ּתחּתיו הּמׁשיח "והּכהן ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹותֹו,

.Áהּכהן היה - הּמׁשחה ׁשמן ׁשם היה ׁשּלא ׁשני, ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבית
מתרּבה ׁשהיה[מתמנה]ּגדֹול ּבלבד, הּבגדים ּבלביׁשת ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ

ּגדֹולה. כהּנה ּבגדי ְְְִֵֵָָֻלֹובׁש

.Ë,ראׁשֹו על הּׁשמן את צק הּכהן? את מֹוׁשחין ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹּכיצד
ּכמין עיניו ּגּבי על מּמּנּו וס[- אות ()[צורת ּכזה יוני ּכף ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּומלכי אהרן. ראׁש על הּמׁשחה מּׁשמן "וּיּצק ׁשּנאמר: -ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ
נזר ּכמין אֹותן מֹוׁשחין ּדוד, סביב]על[כתר]ּבית ראׁשן.[- ְְִִִֵֵֶַָָָֹ
אחרֹות ּבמקֹומֹות ימׁשח ּבּׁשמן.[בגוף]ולא ירּבה ולא , ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַֹֹ

.Èׁשּכבר ּגדֹול ּכהן אֹו מל ּגּבי על הּמׁשחה מּׁשמן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנֹותן
ואין זר", על מּמּנּו יּתן "ואׁשר ׁשּנאמר: - ּפטּור ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָנמׁשחּו,

למל[נחשבים]אּלּו אפּלּו מּמּנּו הּס אבל אצלֹו; זרים ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ּכל ,"ייס לא אדם ּבׂשר "על ׁשּנאמר: - חּיב ּגדֹול, ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹוכהן
וס מראׁשֹו הּמׁשחה ׁשמן ׁשּנטל ּגדֹול וכהן ּבמׁשמע. אדם ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

בטנו]ּבמעיו על ּבכּזית.[- מּמּנּו ׁשּיּס והּוא ּכרת; חּיב - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

.‡Èּגּבי על אּלא הּמל את מֹוׁשחין ל:]אין מעין;[סמוך ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
לּמל ירּׁשה ׁשהּמלכּות - מל ּבן מל מֹוׁשחין ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻואין
ׁשם היתה ואם יׂשראל". ּבקרב ּובניו "הּוא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָלעֹולם,
לּכל ּולהֹודיע הּמחלקת לסּלק ּכדי אֹותֹו מֹוׁשחין - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹֹמחלקת
מחלקת מּפני ׁשלמה ׁשּמׁשחּו ּכמֹו לבּדֹו; הּמל הּוא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּזה
אחיו. יהֹויקים מּפני ויהֹואחז עתליה, מּפני ויֹואׁש ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָאדֹונּיהּו,

מׁשחֹו, הּמׁשחה ּבׁשמן לא - ליהּוא אליׁשע ׁשּמׁשח ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹוזה
החכמים. ּביד מסרת זה ודבר אפרסמֹון; ּבׁשמן ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא

.·Èנתקּדׁשּו לא - ּבּמדּבר מׁשה ׁשעׂשה הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּכל
"וּימׁשחם, ׁשּנאמר: הּמׁשחה, ּבׁשמן ּבלבד ּבמׁשיחתן ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
הּכלים אּלא לדֹורֹות; נֹוהג אינֹו זה ודבר אתם". ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹויקּדׁש
נתקּדׁשּו, ּבמלאכּתן, ּבּמקּדׁש ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁשּו ּכיון - ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּכּלן
מתקּדׁשין. הם ּבׁשרּות ּבּקדׁש", בם יׁשרתּו "אׁשר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

.‚Èהּמזרקֹות וכן הּמנחֹות, ּבהן ׁשּמקּבלין והּקערֹות ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּכּפֹות
זהב וׁשל ּכסף ׁשל - הּׁשרת ּכלי ּוׁשאר הּדם, ּבהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמקּבלין
וכּלן ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּתכֹות, ׁשאר ׁשל לעׂשֹותם ּומּתר ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָֻֻהיּו;
אֹותן ועֹוׂשה אֹותן מּתי - נׁשּברּו ואם ּבמלאכּתן; ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָמתקּדׁשין

לעֹולם. מהן מסּתּלקת קדּׁשתן ואין אחר, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּכלי

.„È,אֹותן סֹותמין אין - ׁשּנסּדקּו אֹו ׁשּנּקבּו הּקדׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹּכלי
חדׁשים. אֹותן ועֹוׂשין אֹותן מּתיכין ְֲִִִִֶַָָָָאּלא

.ÂËהּנּצב מן ׁשּנׁשמט אין[ידית]סּכין - ׁשּנפּגם אֹו , ְְִִִִִֵֶֶַַַַָ
אֹותֹו ּגֹונזין[לידית]מחזירין אּלא אֹותֹו, מׁשחיזין ואין ְְְֲִִִִִֵֶַַָ

ׁשאין אחרים; ועֹוׂשין לדרֹום, והאּולם הּקדׁש ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאֹותן
שתהיה] ּבמקֹום[ראוי שכולו]ענּיּות עׁשירּות.[המקדש ְֲֲִִִ

.ÊËחצי[סוגי]ׁשּתי - ּבּמקּדׁש היּו יבׁש ׁשל מּדֹות ְְֲִִִֵֵֶַָָָ
ּבֹו לחלק העּׂשרֹון וחצי למנחֹות, העּׂשרֹון ועּׂשרֹון: ְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָֹעּׂשרֹון,

יֹום. ׁשּבכל ּגדֹול ּכהן ְְִֵֶַָָֹמנחת

.ÊÈההין,[סוגי]וׁשבע וחצי הין, ׁשם: היּו לח ׁשל מּדֹות ְֲִִִִֶֶַַַַָָ
ּורביעית. לג, וחצי ולג, ההין, ּורביעית ההין, ְְְְֲִִִִִִִִִַַַֹֹּוׁשליׁשית
- ההין ּוׁשליׁשית ההין ּורביעית ההין חצי היּו? ְְְֲִִִִִִִִַַַָָָולּמה
הּמנחֹות; ׁשמן למדידת - ולג זבחים; ׁשל הּנסכים ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹלמדידת
ּורביעית הּמנֹורה; מּנרֹות נר לכל ׁשמן למדידת - לג ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹוחצי

לחבּתין. הּׁשמן ּבּה לחּלק -ְֲִִֵֶֶַַַָ

.ÁÈלנּו ּבֹו[שנצרך]ּדבר[במקדש]ואין של]למּדד [בכלי ְְִֵָָָֹ
מׁשה, ּבימי ּבּמקּדׁש והיה הֹואיל ׁשם? היה ולּמה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹהין;
ּבּמקּדׁש, ׁשהיה לג ּובחצי הּמׁשחה. לׁשמן ׁשמן ּבֹו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמדד

לתֹודה וׁשמן ׂשֹוטה למי מים מֹודדין תודה]היּו קורבן -]; ְְְְִִֵֶֶַָָָ
ּומים נזיר לחם ׁשמן מֹודדין היּו ׁשם, ׁשהיתה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָּוברביעית

נתקּדׁשּו אּלּו מעׂשים מּפני ולא מצרע. ,[הכלים]לטהרת ְְְְְְֲֳִִִֵֵַַַָָֹֹ
ׁשאמרנּו. מקּדׁש ׁשל הּמלאכֹות מּפני ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָאּלא

.ËÈאּלא[כלי]ּכל הּׁשרת; ּומּכלי קדׁש, - האּלּו הּמּדֹות ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
נמׁשחּו הּלח המשחה]ׁשּמּדֹות ּומּבחּוץ,[בשמן מּבפנים ְְְִִִִִִֶַַַ

ּברּוצי לפיכ מּבפנים. אּלא נמׁשחּו לא הּיבׁש [-ּוכלי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ
מכלי] הנשפך מּדֹותהעודף ּוברּוצי קדׁש; הּלח, ִִֵֵֶַַֹמּדֹות
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נעׂשית‡. ועׂשּיתּה[מחדש]הּקטרת וׁשנה; ׁשנה ּבכל ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּבּתֹורה ונתּפרׁשּו סּמים". ל קח " ׁשּנאמר: עׂשה, ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָמצות
ּולבֹונה"; וחלּבנה ּוׁשחלת "נטף והן: מּסּמניה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָארּבעה

מּסיני. למׁשה הלכה - סּמניה ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹּוׁשאר

ׁשעֹוׂשין·. והן ּבסיני, למׁשה לֹו נאמרּו סּמנין עׂשר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואחד
מכּון ּבמׁשקל מׁשקל[מדויק]אֹותן ּבלא עּמהן ּומֹוסיפין ; ְְְְְִִִִִֶַָָָָֹֻ

ׁשּמעלה[מדויק] אחד ועׂשב הּירּדן, וכּפת סדֹומית ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָמלח
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יֹודעין היּו ולא ידּועים[מכירין]העׁשן; אנׁשים אּלא אֹותֹו ְְְֲִִִֶֶָָָָָֹ
הלכה[מסוימים] היה והּוא איׁש.[מסורת], מּפי איׁש ּבידם ְְֲִִִִָָָָָָ

ּוׁשחלת‚. נטף סּמניה: עׂשר אחד מׁשקל הּוא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוזה
והּמנה מנה; ׁשבעים מׁשקל אחד מּכל ּולבֹונה, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָוחלּבנה

וכרּכם,[משקלו:] נרּד וׁשּבלת ּוקציעה ּומר ּדינרין. מאה ,ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹ
קּנמֹון, מנה; עׂשר ׁשנים קׁשט, מנה; עׂשר ׁשּׁשה אחד ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹמּכל
מאֹות ׁשלׁש הּכל, מׁשקל מנים. ׁשלׁש קּלּופה, מנים; ְְִִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹּתׁשע
לּה ּומֹוסיפין הדק; הּכל ׁשֹוחקין מנה. וׁשּׁשים ְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹּוׁשמֹונה
ּכל עׁשן ּומעלה הּירּדן, וכּפת סדֹומית, מלח הּקב ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹרבע

מעט]ׁשהּוא הּזהב[- מזּבח על יֹום ּבכל מּמּנה ּומקטיר . ְְְִִִֶֶַַַַָָָָ
ּכנגד יֹום, וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש - ימֹות[מספר]מנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָֹ

יֹום ערב אֹותן ׁשֹוחק - הּנׁשארֹות מנים והּׁשלׁש ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהחּמה.
חפניו, מלא מּמּנה ׁשּמֹוציא עד הּדּקה, מן ּדּקה ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּכּפּורים
הּקטרת מֹותר הּוא - והּנׁשאר הּכּפּורים. ּביֹום ְְְְְְִִִִֶַַַַַָֹלהקטיר

ּבׁשקלים שקלים]ׁשאמרנּו בהלכות -]. ְְִִֶַָָ

מהן„. ׁשּיֹוצא הּקטף עצי הּוא ּבּתֹורה, האמּור ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָ"נטף"
אדם[שרף]הּצרי ּבני ׁשּנֹותנין הּצּפרן היא והּׁשחלת, ; ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

קׁשה[בשמים]ּבּמגמרֹות וריחֹו ׁשחר, ּדבׁש ּכמֹו והחלּבנה, ; ְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבלׁשֹון[חזק] ׁשמתן הּוא וזה יון. ּבערי אילנֹות ׂשרף והּוא ,ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֹ

,ּומס ולּבן, ּומיעה, טיּב, ואצ'פאר ּבלסאן, עּוד ְְְְְְְִִִַַַַַַַָֻערבי:
וקׁשר ועּוד, וקסט, וזעפראן, אלּנארדין, וסנּבל ְְְְְְְְְְְְְִִִַַַַָָָֻֻֻוקציעה,

וענּבר. ְְִַַַָסליּכ'ה,

מפּטמיןּכ‰. ּתׁשעת[וכותשין]יצד מביא הּקטרת? את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַֹ
ּכרׁשינה ּבֹורית סבון]קּבין וׁשף[מין את[משפשף], ּבּה ְְִִִֶַַָָָ

ׁשל קב ועׂשרים ּבאחד הּצּפרן את ׁשֹורה ּכ ואחר ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּצּפרן;
הּסּמנין מן ואחד אחד ּכל ׁשֹוחק ּכ ואחר ּביֹותר; חזק ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָיין
הדק הדק, 'היטב אֹומר: ׁשֹוחק ּוכׁשהּוא הדק, עצמֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָּבפני

הּכל. ּומערב ׁשּׁשֹוחק; זמן ּכל ְְֵֵֵֵֶַַָָֹהיטב',

.Âהּקדׁש ּומּׁשל העזרה, ּבתֹו ּבּקדׁש מעׂשיה בכליוכל -] ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּפסּולה.שרת] החּלין, מן הּקטרת את והמפּטם ;ְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֻ

.Êלּמכּתׁשת אֹותּה מחזירין היּו ּבּׁשנה [כליּפעמים ְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשּלאהכתישה] ּכדי אֹותּה מפּזרין היּו החּמה ּבימֹות .ְְְִִֵֶַַַָָָֹ

צֹוברין הּגׁשמים ּובימֹות ּכדי[אוספים]ּתתעּפׁש, אֹותּה ְְְְִִִִֵֵַַָָ
ריחּה. יפּוג ֵֶָָֹׁשּלא

.Áמּסּמניה אחד חּסר ּפסלּה; ׁשהּוא, ּכל ּדבׁש לתֹוכּה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָנתן
מעט מעט ּפּטמּה זרה. קטרת נעׂשית ׁשהרי מיתה, חּיב -ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

מין] הכללי]ּבמתּכנּתּה[מכל המשקל יחס -[לפי ּכׁשרה , ְְְְֵַָָֻ
ּפרס ּפּטם מנה]אפּלּו הערּבים.[חצי ּבין ּופרס ּבׁשחרית ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָ

.Ëמׁשקלֹות לפי אּלּו, סּמנין עׂשר אחד מן קטרת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהעֹוׂשה
ּכרת חּיב - הריח ׁשּלא ּפי על ואף ּבּה, להריח ּכדי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹאּלּו,
חּטאת מביא ּובׁשֹוגג, ּבמזיד; עׂשה אם עׂשּיתּה, ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָעל

אּלא[רגילה]קבּועה ּכּלֹו, הּמׁשקל עׂשה ׁשּלא ּפי על אף . ְְִִֶֶַַַָָָָָֹֻ
- חּיב אּלּו, מׁשקלֹות לפי ועׂשה הֹואיל ׁשליׁשֹו, אֹו ְְְְְִִִִֵֶַָָָָחציֹו
כמֹוה יעׂשה אׁשר איׁש תעׂשּו; לא "ּבמתּכנּתּה ְְְֱֲֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּנאמר:

מעּמיו". ונכרת - ּבּה ְְְִִֵַַַָָָלהריח

.Èלהתלּמד -[להתאמן]עׂשה לּצּבּור למסרּה אֹו ּבּה ְְְְִִֵַַָָָָָ
ּדינֹו אּלא ּכרת, חּיב אינֹו - עׂשה ולא ּבּה הריח ְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּפטּור;

לעֹוׂשה אּלא ּכרת, ּתֹורה חּיבה לא הּקדׁש; מן הּנהנה ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּכדין
ּבּה. להריח ְְְְִַַָָָֻּבמתּכנּתּה

.‡Èּבכל הּקטרת מקטירין עליו - ׁשּבהיכל הּזהב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמזּבח
קטרת עליו הקטיר ואם אחר. ּדבר עליו מקריבין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹיֹום.
ׁשהתנּדב ּכזֹו קטרת עליו ׁשהקטיר אֹו ּכזֹו, ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאחרת
נס הּסי אֹו קרּבן עליו הקריב אֹו רּבים, אֹו יחיד ְְִִִִִִֶֶַָָָָָָאֹותּה

משקה] זרה[ניסך קטרת עליו תעלּו "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְֱֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
וגֹו'". ּומנחה ְְְִָָועֹולה

.·Èאין למקֹום, מּמקֹום הארֹון את ׁשּמֹוליכין ְְִִִֵֵֶֶָָָָּבעת
ּולפי העגלֹות; על ולא הּבהמה על לא אֹותֹו ְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹמֹוליכין

ּבעּזא ּפרץ נפרץ העגלֹות, על ּונׂשאֹו ּדוד .[ומת]ׁשּׁשכח ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֻ
הּקדׁש עבֹודת "ּכי ׁשּנאמר: הּכתף, על לנטלֹו מצוה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאּלא

יּׂשאּו". ּבּכתף ֲִֵֵֶַָָעליהם,

.‚È,ּפנים ּכנגד ּפנים נֹוׂשאין הּכתף, על אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכׁשּנֹוׂשאין
לפנים ּופניהם לחּוץ, הארון]ואחֹוריהם ונזהרים[לכיוון . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ

הּבּדים יּׁשמטּו אחד[המוטות]ׁשּלא ׁשהּמסיר הּטּבעֹות; מן ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הארן "ּבטּבעת ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּטּבעֹות מן הּבּדים ְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמן

מּמּנּו". יסרּו לא הּבּדים, ְִִִֶַַָֹֻיהיּו

שני יום
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"ּבעת‡. ׁשּנאמר: הּמקּדׁש, לעבֹודת מבּדל - ּכּלֹו לוי ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻזרע
להיֹות עׂשה ּומצות הּלוי"; ׁשבט את ה' הבּדיל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַההיא
לא ּבין רצּו ּבין הּמקּדׁש, לעבֹודת ּומּוכנין ּפנּויין ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּלוּיים
ּכל עליו ׁשּקּבל לוי ּובן הּוא". הּלוי "ועבד ׁשּנאמר: - ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָרצּו
ׁשּיקּבל עד אֹותֹו, מקּבלין אין - מאחת חּוץ לוּיה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָמצוֹות

ּכּלן. ֶָֻאת

ויהיה·. הּמקּדׁש, את ׁשֹומרין ׁשּיהיּו היא ׁשּלהן ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָעבֹודה
ּולהגיף הּמקּדׁש ׁשערי לפּתח ׁשֹוערין ּדלתֹותיו;[לסגור]מהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל הּקרּבן על לׁשֹורר מׁשֹוררין מהן ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָויהיה
ה'? ּבׁשם ׁשהּוא ׁשרּות הּוא איזה - אלהיו" ה' ּבׁשם ְְְֱֵֵֵֵֵֵֶֶָֹ"וׁשרת
עֹולֹות ּכל על הּׁשירה? אֹומרין ּומתי ׁשירה. זֹו אֹומר: ְֱִִִֵֵַַַָָָָהוי

החֹובה להקריבן]הּצּבּור עצרת[שחובה ׁשלמי [קרבןועל ְְֲִֵֶֶַַַַָ
הּייןשבועות] נּסּו ּבעת המזבח]- נדבה[על עֹולֹות אבל ; ְְֲִִֵַַָָָ

הּצּבּור -]ׁשּמקריבין קרבנות שנדבו יחידים כשאין לקיץ[- ְְִִִֵֶַַ
שומם]הּמזּבח המזבח יהיה ּבפני[שלא הּבאין הּנסכים וכן , ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָ

קרבן]עצמן ׁשירה.[בלי עליהן אֹומרין אין - ְְֲִִֵֵֶַָָ

האֹונן‚. וטרםלוי עליו, להתאבל שחייב קרובו שמת -] ִֵֵָ
לוּיםנקבר] עׂשר מּׁשנים ּפֹוחתין ואין ּולׁשֹורר. לעבד מּתר ,ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֹֻ

הּדּוכן על השירה]עֹומדים על[בימת ׁשירה אֹומרין יֹום, ּבכל ְְְִִִַַַָָָ
ּבּפה, אּלא ׁשירה אֹומרין ואין לעֹולם. עד ּומֹוסיפין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּקרּבן;
היּו ואחרים ּבּפה. - עבֹודתם ׁשהיא הּׁשירה ׁשעּקר כלי; ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבלא
יׂשראלים ּומהם לוּים מהם - ׁשיר ּבכלי מנּגנין ׁשם, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָעֹומדים

הּמּׂשיאין יחוסן]לּכהּנה[בנותיהן]מיחסין מפני ;[לכוהנים, ְְִִִַַַָָֻֻ
על המׁשֹוררים אּלּו ואין מיחס. אּלא הּדּוכן על עֹולה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשאין

עֹולין הּכלים עׂשר.[נחשבים]ּפי הּׁשנים למנין ְְְִִִִֵֵַַַָָ

וכּנֹורֹות„. וחלילים ּבנבלים מנּגנין? הם ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָּובּמה
והּצלצל נבלים,[מצלתיים]וחצֹוצרֹות מּׁשני ּפֹוחתין ואין . ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָ
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יֹודעין היּו ולא ידּועים[מכירין]העׁשן; אנׁשים אּלא אֹותֹו ְְְֲִִִֶֶָָָָָֹ
הלכה[מסוימים] היה והּוא איׁש.[מסורת], מּפי איׁש ּבידם ְְֲִִִִָָָָָָ

ּוׁשחלת‚. נטף סּמניה: עׂשר אחד מׁשקל הּוא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוזה
והּמנה מנה; ׁשבעים מׁשקל אחד מּכל ּולבֹונה, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָוחלּבנה

וכרּכם,[משקלו:] נרּד וׁשּבלת ּוקציעה ּומר ּדינרין. מאה ,ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹ
קּנמֹון, מנה; עׂשר ׁשנים קׁשט, מנה; עׂשר ׁשּׁשה אחד ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹמּכל
מאֹות ׁשלׁש הּכל, מׁשקל מנים. ׁשלׁש קּלּופה, מנים; ְְִִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹּתׁשע
לּה ּומֹוסיפין הדק; הּכל ׁשֹוחקין מנה. וׁשּׁשים ְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹּוׁשמֹונה
ּכל עׁשן ּומעלה הּירּדן, וכּפת סדֹומית, מלח הּקב ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹרבע

מעט]ׁשהּוא הּזהב[- מזּבח על יֹום ּבכל מּמּנה ּומקטיר . ְְְִִִֶֶַַַַָָָָ
ּכנגד יֹום, וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש - ימֹות[מספר]מנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָֹ

יֹום ערב אֹותן ׁשֹוחק - הּנׁשארֹות מנים והּׁשלׁש ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהחּמה.
חפניו, מלא מּמּנה ׁשּמֹוציא עד הּדּקה, מן ּדּקה ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּכּפּורים
הּקטרת מֹותר הּוא - והּנׁשאר הּכּפּורים. ּביֹום ְְְְְְִִִִֶַַַַַָֹלהקטיר

ּבׁשקלים שקלים]ׁשאמרנּו בהלכות -]. ְְִִֶַָָ

מהן„. ׁשּיֹוצא הּקטף עצי הּוא ּבּתֹורה, האמּור ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָ"נטף"
אדם[שרף]הּצרי ּבני ׁשּנֹותנין הּצּפרן היא והּׁשחלת, ; ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

קׁשה[בשמים]ּבּמגמרֹות וריחֹו ׁשחר, ּדבׁש ּכמֹו והחלּבנה, ; ְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבלׁשֹון[חזק] ׁשמתן הּוא וזה יון. ּבערי אילנֹות ׂשרף והּוא ,ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֹ

,ּומס ולּבן, ּומיעה, טיּב, ואצ'פאר ּבלסאן, עּוד ְְְְְְְִִִַַַַַַַָֻערבי:
וקׁשר ועּוד, וקסט, וזעפראן, אלּנארדין, וסנּבל ְְְְְְְְְְְְְִִִַַַַָָָֻֻֻוקציעה,

וענּבר. ְְִַַַָסליּכ'ה,

מפּטמיןּכ‰. ּתׁשעת[וכותשין]יצד מביא הּקטרת? את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַֹ
ּכרׁשינה ּבֹורית סבון]קּבין וׁשף[מין את[משפשף], ּבּה ְְִִִֶַַָָָ

ׁשל קב ועׂשרים ּבאחד הּצּפרן את ׁשֹורה ּכ ואחר ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּצּפרן;
הּסּמנין מן ואחד אחד ּכל ׁשֹוחק ּכ ואחר ּביֹותר; חזק ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָיין
הדק הדק, 'היטב אֹומר: ׁשֹוחק ּוכׁשהּוא הדק, עצמֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָּבפני

הּכל. ּומערב ׁשּׁשֹוחק; זמן ּכל ְְֵֵֵֵֶַַָָֹהיטב',

.Âהּקדׁש ּומּׁשל העזרה, ּבתֹו ּבּקדׁש מעׂשיה בכליוכל -] ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּפסּולה.שרת] החּלין, מן הּקטרת את והמפּטם ;ְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֻ

.Êלּמכּתׁשת אֹותּה מחזירין היּו ּבּׁשנה [כליּפעמים ְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשּלאהכתישה] ּכדי אֹותּה מפּזרין היּו החּמה ּבימֹות .ְְְִִֵֶַַַָָָֹ

צֹוברין הּגׁשמים ּובימֹות ּכדי[אוספים]ּתתעּפׁש, אֹותּה ְְְְִִִִֵֵַַָָ
ריחּה. יפּוג ֵֶָָֹׁשּלא

.Áמּסּמניה אחד חּסר ּפסלּה; ׁשהּוא, ּכל ּדבׁש לתֹוכּה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָנתן
מעט מעט ּפּטמּה זרה. קטרת נעׂשית ׁשהרי מיתה, חּיב -ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

מין] הכללי]ּבמתּכנּתּה[מכל המשקל יחס -[לפי ּכׁשרה , ְְְְֵַָָֻ
ּפרס ּפּטם מנה]אפּלּו הערּבים.[חצי ּבין ּופרס ּבׁשחרית ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָ

.Ëמׁשקלֹות לפי אּלּו, סּמנין עׂשר אחד מן קטרת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהעֹוׂשה
ּכרת חּיב - הריח ׁשּלא ּפי על ואף ּבּה, להריח ּכדי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹאּלּו,
חּטאת מביא ּובׁשֹוגג, ּבמזיד; עׂשה אם עׂשּיתּה, ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָעל

אּלא[רגילה]קבּועה ּכּלֹו, הּמׁשקל עׂשה ׁשּלא ּפי על אף . ְְִִֶֶַַַָָָָָֹֻ
- חּיב אּלּו, מׁשקלֹות לפי ועׂשה הֹואיל ׁשליׁשֹו, אֹו ְְְְְִִִִֵֶַָָָָחציֹו
כמֹוה יעׂשה אׁשר איׁש תעׂשּו; לא "ּבמתּכנּתּה ְְְֱֲֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּנאמר:

מעּמיו". ונכרת - ּבּה ְְְִִֵַַַָָָלהריח

.Èלהתלּמד -[להתאמן]עׂשה לּצּבּור למסרּה אֹו ּבּה ְְְְִִֵַַָָָָָ
ּדינֹו אּלא ּכרת, חּיב אינֹו - עׂשה ולא ּבּה הריח ְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּפטּור;

לעֹוׂשה אּלא ּכרת, ּתֹורה חּיבה לא הּקדׁש; מן הּנהנה ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּכדין
ּבּה. להריח ְְְְִַַָָָֻּבמתּכנּתּה

.‡Èּבכל הּקטרת מקטירין עליו - ׁשּבהיכל הּזהב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמזּבח
קטרת עליו הקטיר ואם אחר. ּדבר עליו מקריבין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹיֹום.
ׁשהתנּדב ּכזֹו קטרת עליו ׁשהקטיר אֹו ּכזֹו, ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאחרת
נס הּסי אֹו קרּבן עליו הקריב אֹו רּבים, אֹו יחיד ְְִִִִִִֶֶַָָָָָָאֹותּה

משקה] זרה[ניסך קטרת עליו תעלּו "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְֱֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
וגֹו'". ּומנחה ְְְִָָועֹולה

.·Èאין למקֹום, מּמקֹום הארֹון את ׁשּמֹוליכין ְְִִִֵֵֶֶָָָָּבעת
ּולפי העגלֹות; על ולא הּבהמה על לא אֹותֹו ְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹמֹוליכין

ּבעּזא ּפרץ נפרץ העגלֹות, על ּונׂשאֹו ּדוד .[ומת]ׁשּׁשכח ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֻ
הּקדׁש עבֹודת "ּכי ׁשּנאמר: הּכתף, על לנטלֹו מצוה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאּלא

יּׂשאּו". ּבּכתף ֲִֵֵֶַָָעליהם,

.‚È,ּפנים ּכנגד ּפנים נֹוׂשאין הּכתף, על אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכׁשּנֹוׂשאין
לפנים ּופניהם לחּוץ, הארון]ואחֹוריהם ונזהרים[לכיוון . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ

הּבּדים יּׁשמטּו אחד[המוטות]ׁשּלא ׁשהּמסיר הּטּבעֹות; מן ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הארן "ּבטּבעת ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּטּבעֹות מן הּבּדים ְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמן

מּמּנּו". יסרּו לא הּבּדים, ְִִִֶַַָֹֻיהיּו

שני יום
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"ּבעת‡. ׁשּנאמר: הּמקּדׁש, לעבֹודת מבּדל - ּכּלֹו לוי ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻזרע
להיֹות עׂשה ּומצות הּלוי"; ׁשבט את ה' הבּדיל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַההיא
לא ּבין רצּו ּבין הּמקּדׁש, לעבֹודת ּומּוכנין ּפנּויין ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּלוּיים
ּכל עליו ׁשּקּבל לוי ּובן הּוא". הּלוי "ועבד ׁשּנאמר: - ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָרצּו
ׁשּיקּבל עד אֹותֹו, מקּבלין אין - מאחת חּוץ לוּיה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָמצוֹות

ּכּלן. ֶָֻאת

ויהיה·. הּמקּדׁש, את ׁשֹומרין ׁשּיהיּו היא ׁשּלהן ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָעבֹודה
ּולהגיף הּמקּדׁש ׁשערי לפּתח ׁשֹוערין ּדלתֹותיו;[לסגור]מהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל הּקרּבן על לׁשֹורר מׁשֹוררין מהן ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָויהיה
ה'? ּבׁשם ׁשהּוא ׁשרּות הּוא איזה - אלהיו" ה' ּבׁשם ְְְֱֵֵֵֵֵֵֶֶָֹ"וׁשרת
עֹולֹות ּכל על הּׁשירה? אֹומרין ּומתי ׁשירה. זֹו אֹומר: ְֱִִִֵֵַַַָָָָהוי

החֹובה להקריבן]הּצּבּור עצרת[שחובה ׁשלמי [קרבןועל ְְֲִֵֶֶַַַַָ
הּייןשבועות] נּסּו ּבעת המזבח]- נדבה[על עֹולֹות אבל ; ְְֲִִֵַַָָָ

הּצּבּור -]ׁשּמקריבין קרבנות שנדבו יחידים כשאין לקיץ[- ְְִִִֵֶַַ
שומם]הּמזּבח המזבח יהיה ּבפני[שלא הּבאין הּנסכים וכן , ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָ

קרבן]עצמן ׁשירה.[בלי עליהן אֹומרין אין - ְְֲִִֵֵֶַָָ

האֹונן‚. וטרםלוי עליו, להתאבל שחייב קרובו שמת -] ִֵֵָ
לוּיםנקבר] עׂשר מּׁשנים ּפֹוחתין ואין ּולׁשֹורר. לעבד מּתר ,ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֹֻ

הּדּוכן על השירה]עֹומדים על[בימת ׁשירה אֹומרין יֹום, ּבכל ְְְִִִַַַָָָ
ּבּפה, אּלא ׁשירה אֹומרין ואין לעֹולם. עד ּומֹוסיפין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּקרּבן;
היּו ואחרים ּבּפה. - עבֹודתם ׁשהיא הּׁשירה ׁשעּקר כלי; ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבלא
יׂשראלים ּומהם לוּים מהם - ׁשיר ּבכלי מנּגנין ׁשם, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָעֹומדים

הּמּׂשיאין יחוסן]לּכהּנה[בנותיהן]מיחסין מפני ;[לכוהנים, ְְִִִַַַָָֻֻ
על המׁשֹוררים אּלּו ואין מיחס. אּלא הּדּוכן על עֹולה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשאין

עֹולין הּכלים עׂשר.[נחשבים]ּפי הּׁשנים למנין ְְְִִִִֵֵַַַָָ

וכּנֹורֹות„. וחלילים ּבנבלים מנּגנין? הם ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָּובּמה
והּצלצל נבלים,[מצלתיים]וחצֹוצרֹות מּׁשני ּפֹוחתין ואין . ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָ
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ולא חלילים, מּׁשני ּפֹוחתין ואין ׁשּׁשה; על מֹוסיפין ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָֹֹולא
חצֹוצרֹות, מּׁשּתי ּפֹוחתין ואין עׂשר; ׁשנים על ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָמֹוסיפין
מּתׁשעה ּפֹוחתין ואין ועׂשרים; מאה על מֹוסיפין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹולא
ּבלבד. אחד - והּצלצל לעֹולם; עד ּומֹוסיפין ְְְְִִִִִֶַַַָָָּכּנֹורֹות,

הּכהנים‰. היּו חדׁשים, ּובראׁשי ּכּלן הּמֹועדֹות ְֲֲֳִִִֵֵַַָָָָֹֻּבימי
ׁשירה אֹומרין והּלוּים הּקרּבן, ּבׁשעת ּבחצֹוצרֹות ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָּתֹוקעים
חדׁשכם ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום ׁשּנאמר: -ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
העׁשת מן נעׂשית היתה החצֹוצרת ּבחצצרת". ּותקעּתם -ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

הּגרּוטאֹות[גוש] מן אֹותּה עׂשה ּכסף. ׁשל[שברים]ׁשל ְִֶֶֶֶַָָָָ
ׁשהיּו והחלילים ּפסּולה. מּתכֹות, מיני מּׁשאר ּכׁשרה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכסף,

אּבּוב היה - ּבהן החליל]מנּגנין ׁשל[קנה קנה,[מ:]ׁשּלהן ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
מחּלק היה ולא ערב; ׁשּקֹולֹו ּבאּבּוב[מסיים]מּפני אּלא ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
יפה מחּלק ׁשהּוא מּפני באחד]יחידי, .[כשהסיום ְְְִִִֵֵֶֶַָ

.Âמּכה החליל ּבּׁשנה יֹום עׂשר עלּבׁשנים באצבעו מכה -] ְִִֵֶֶַַָָָָָ
קולו] להנעים ראׁשֹון,החליל ּפסח ּבׁשחיטת - הּמזּבח ְְְִִִִִֵֵֶַַַַלפני

ּוביֹום ּפסח, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּוביֹום ׁשני, ּפסח ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָּובׁשחיטת
זה וחליל החג. ימי ּובׁשמֹונת עצרת, ׁשל הראׁשֹון ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָטֹוב
ׁשל וחליל קרּבן, ׁשל חליל ׁשהּוא מּפני הּׁשּבת, את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּדֹוחה

הּׁשּבת. את ודֹוחה הּוא, עבֹודה ְְֲֶֶַַָָָָקרּבן

.Êחמׁש ׁשּילּמדּוהּו עד לעבֹודתֹו, לעזרה נכנס לוי ּבן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאין
חמׁש מּבן לּלוּים: אׁשר "זאת ׁשּנאמר: ּתחּלה, ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשנים
- ׁשנה" ׁשלׁשים "מּבן אֹומר: אחד וכתּוב ׁשנה", ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָֹועׂשרים
ׁשּיגּדיל עד לעבֹודה נכנס ואינֹו לתלמּוד. חמׁש ּכיצד? ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהא

עבדתֹו". על איׁש "איׁש ׁשּנאמר: - איׁש ְְֱֲִִִִֶֶֶַַָֹויהיה

.Áמּצבא יׁשּוב ׁשנה חמּׁשים "ּומּבן ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָזה
מּמקֹום הּמקּדׁש נֹוׂשאין ׁשהיּו ּבּזמן אּלא אינֹו - ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָהעבֹודה"
אין - לדֹורֹות אבל לדֹורֹות. הּנֹוהגת מצוה ואינּה ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָלמקֹום,
ּכׁשּיתקלקל - ּבקֹול אּלא ּבמּומין ולא ּבׁשנים נפסל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּלוי
לי, ויראה ּבּמקּדׁש. לעבֹודתֹו יּפסל הּזקנה, מרב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹקֹולֹו
הּׁשֹוערים. מן יהיה אבל ׁשירה, לֹומר אּלא נפסל ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאינֹו

.Ëהרֹואה הּלוּים[הנביא]ׁשמּואל חּלקּו הּמל ודוד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
ׁשּבת ּבכל מׁשמר ועֹובד מׁשמרֹות; וארּבעה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָלעׂשרים

הּמׁשמר[שבוע] ראׁש אֹותם מחּלק הּמׁשמר, אנׁשי וכל .ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ
אנׁשים ּבֹו עֹובדים הּׁשּבת, מימי ויֹום יֹום וכל אבֹות; ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָלבּתי

יום]ידּועים לאותו אּלּו[מסומנים מחּלקין האבֹות וראׁשי . ְְְְִִֵֵַָָָ
הּלוּים וכל עבֹודתֹו. על איׁש איׁש ׁשּלהם, ּבּיֹום ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָהעֹובדים

ּכלי[אסורין]מזהרין אל א" ׁשּנאמר: הּמזּבח, עבֹודת על ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֻ
יקרבּו לא - ימתּו" ולא יקרבּו, לא הּמזּבח ואל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹֻהּקדׁש

מּתרין. לּגע אבל ֲֲִִַָָָָֻלעבֹודה,

.Èּכ - הּכהנים עבֹודת לעבד ׁשּלא מזהרין ׁשהּלוּים ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֻּוכׁשם
"ּגם ׁשּנאמר: הּלוּים, עבֹודת לעבד ׁשּלא מזהרין ְְֱֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֻהּכהנים
אחד יעׂשה ׁשּלא מזהרין עצמם הּלוּים וכן אּתם". ּגם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻהם
הּׁשֹוער ולא לּׁשֹוער, המׁשֹורר יסּיע ׁשּלא חברֹו, ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹמלאכת
מּׂשאֹו". ועל עבדתֹו על איׁש "איׁש ׁשּנאמר: - ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָֹלמׁשֹורר

‡Èּבמלאכה לוי ׁשּסּיע אֹו הּכהנים, עבֹודת ׁשעבדּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹלוּים
"ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה חּיבין - מלאכּתֹו ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאינּה
אּלא ּבמיתה, אינֹו - לוי עבֹודת ׁשעבד ּכהן אבל ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻימתּו";

תעׂשה. ְֲֶַֹּבלא
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הּקרּבנֹות,ה‡. לעבֹודת הּלוּים מּכלל הבּדלּו ּכהנים ְְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָֹֻ
ּומצות קדׁשים"; קדׁש להקּדיׁשֹו אהרן "וּיּבדל ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
- לקרּבן ולהכינם ּולקּדׁשם הּכהנים להבּדיל היא ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָֹעׂשה
מקריב". הּוא אלהי לחם את ּכי "וקּדׁשּתֹו, ְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַֹׁשּנאמר:

הרּבה,·. ּכבֹוד ּבֹו לנהג מּיׂשראל אדם ּכל ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹוצרי
לפּתח ׁשּבקדּׁשה, ּדבר לכל אֹותן בתורה]ּולהקּדים [לקרוא ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹֻ

ּולבר המזון]ראׁשֹון, ואחרי מנה[לפני ולּטל ראׁשֹון, ְְִִִֵָָָֹ
ראׁשֹון.[בסעודה] ִָָיפה

ארּבעה‚. מׁשמרֹות, לׁשמֹונה הּכהנים חּלק רּבנּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹמׁשה
הּנביא. ׁשמּואל עד היּו וכן מאיתמר; וארּבעה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמאלעזר
ועׂשרים לארּבעה הּמל ודוד הּוא חּלקם ׁשמּואל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּובימי
ועֹולין ממּנה. אחד ראׁש ּומׁשמר מׁשמר ּכל ועל ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֻמׁשמר;

ׁשּבת ּבכל מׁשמר לעבֹודה, שבוע]לירּוׁשלים ּומּיֹום[- . ְְֲִִִִַַָָָָָָ
ּומׁשמר יֹוצא, מׁשמר - מתחּלפין הן הּׁשּבת ליֹום ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהּׁשּבת

חלילה. וחֹוזרין ׁשּיּגמרּו; עד נכנס, אחריו ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָׁשהּוא

ּברגלים„. ׁשוים הּמׁשמרֹות ּכל להיֹות עׂשה ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָּומצות
עֹובד[בחגים] - לעבד ורצה ּברגל הּכהנים מן ׁשּיבֹוא וכל ;ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

,'מׁשמר ׁשּיּגיע עד ל' לֹו: אֹומרין ואין עּמהם, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָוחֹולק
וׁשרת". ,ׁשערי מאחד הּלוי יבֹוא "וכי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:

ּובחּלּוק‰. הרגלים, ּבקרּבנֹות אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָּבּמה
עצרת ׁשל הּלחם ׁשּתי ּובחּלּוק הּפנים, .[שבועות]לחם ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

ואפּלּו אֹותן מקריב אין - ּותמידין ּונדבֹות נדרים ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָאבל
קבּוע ׁשּזמּנֹו מׁשמר אּלא השבוע]ּברגל ׁשּנאמר:[שתורו , ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

חלק - האבֹות" על ממּכריו לבד יאכלּו, ּכחלק ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ"חלק
ּבׁשאר ּכחלק חלק ואינם הּצּבּור, ּבקרּבנֹות יאכלּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכחלק
ּכל אֹותן וקבעּו האבֹות, אֹותם חּלקּו ׁשּכבר ְְְְְִִֶַָָָָָָָָהּדברים,

ּבׁשּבּתֹו. ּומׁשמר ְְְִִַַָָמׁשמר

.Âאבל קבּוע; ׁשּזמּנֹו ּבּמׁשמר - הּפנים לחם עבֹודת ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוכן
הּלחם ׁשּתי ּומּנין[בשבועות]עבֹודת הּמׁשמרֹות. ּבכל - ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ

מּכל ,ׁשערי "מאחד ׁשּנאמר: ּברגלים? אּלא מדּבר ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאינֹו
ּומּנין אחד. ּבׁשער ּבאין יׂשראל ׁשּכל ּבׁשעה - ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיׂשראל"
יאכלּו", ּכחלק "חלק ׁשּנאמר: ּבּכהנים? אּלא מדּבר ְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשאינֹו

ּבלבד. לּכהנים אּלא להאכל מּתנֹות ׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹואין

.Êּומקריבֹו לּמקּדׁש ּבא זה הרי - קרּבן לֹו ׁשהיה ּכהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹוכן
וׁשרת"; נפׁשֹו אּות ּבכל "ּובא ׁשּנאמר: ׁשּירצה, יֹום ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבכל
עצמֹו; ידי על ּומכּפר מקריב הּוא ואׁשמֹו, חּטאתֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָואפּלּו
ּכהן לכל קרּבנֹו את לּתן רצה ואם ׁשּלֹו. קרּבנֹו, ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹוהעֹור
לאֹותֹו ועבֹודתֹו, הּקרּבן ועֹור נֹותן; להקריבֹו, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָׁשּירצה

לֹו. ׁשּנתן ּבלבד ְִֵֶַַַָֹהּכהן

.Áלאנׁשי קרּבנֹו נֹותן - מּום ּבעל הּקרּבן ּבעל הּכהן ְְְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹהיה
על לעבד ׁשּיכֹול חֹולה אֹו זקן היה ׁשּלהן. והעֹור ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמׁשמר,

הּדחק מיוחד]ידי ׁשּירצה,[במאמץ ּכהן לכל קרּבנֹו נֹותן - ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
מׁשמר; לאנׁשי והעבֹודה ּכלל,והעֹור לעבד יכֹול אינֹו ואם ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָֹ

מׁשמר. לאנׁשי נאכל הּקרּבן ְְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָהרי

.Ëטמאים הּכהנים וכל הּצּבּור, ּבקרּבנֹות טמא [-היה ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹ
בטומאה] מקריבים טמאים, הציבור לבעליכשרוב נֹותנֹו -ְְֲֵַ
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לאנׁשי ועבֹודתֹו, ועֹורֹו מׁשמר; ׁשּבאֹותֹו טהֹורים ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָמּומין
הּטמאים. ְְִִֵַָמׁשמר

.Èאֹונן והיה ּגדֹול, ּכהן ׁשל הּקרּבן קרובוהיה שמת -] ְְֵֵֶַָָָָָָָֹ
נקבר] וטרם עליו, להתאבל ׁשּירצה,שחייב ּכהן לכל נֹותנֹו -ְְְִֵֶֶָֹ

ראּוי האֹונן ּגדֹול ׁשּכהן ּכיון מׁשמר; לאנׁשי ועבֹודתֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹועֹורֹו
לקרּבנֹו. ׁשליח עֹוׂשה זה הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלעבֹודה,

.‡Èאבֹות לבּתי מׁשמרֹו מחּלק ּומׁשמר, מׁשמר ראׁש ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָֹּכל
אחד[משמרות] ּביֹום עֹובד ואנׁשיו אב ּבית ּכל ׁשּיהיה עד ,ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הּׁשּבת עד[השבוע]מּיֹום וכן אחריו, ׁשל ּבּיֹום והאחר , ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָ
עליו. ממּנה אחד ראׁש ואב, אב ּבית וכל ְְֲֵֶֶַָָָָָָָָֹֻהאחרֹון.

.·Èּומֹוׁשחין הּכהנים; לכל ראׁש הּוא ּגדֹול, ּכהן ְְְֲִִִֵַַָָֹֹֹּוממּנין
ּגדֹולה, כהּנה ּבגדי אֹותֹו ּומלּביׁשין הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻאֹותֹו
אין ואם וגֹו'". יּוצק אׁשר מאחיו הּגדֹול "והּכהן ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:

מרּבין - הּמׁשחה ׁשמן כהּנה[ממנים]ׁשם ּבבגדי אֹותֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻ
ׁשמן ראׁשֹו על יּוצק "אׁשר ׁשּנאמר: ּבלבד, ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹּגדֹולה
ּכׁשם - הּבגדים" את ללּבׁש ידֹו את ּומּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּמׁשחה,

ּבּבגדים.[מתמנה]ׁשּמתרּבה מתרּבה ּכ הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

.‚Èּבגדים ׁשמֹונה לֹובׁש ּבּבגדים? אֹותֹו מרּבין ְְְְִִִֵֵַַַָָָּכיצד
יֹום אחר יֹום ימים ׁשבעת למחר, ולֹובׁשן וחֹוזר ְְְְְְִִֵַַַָָָָָּופֹוׁשטן,
ּוכׁשם ּתחּתיו"; הּכהן ילּבׁשם ימים "ׁשבעת ׁשּנאמר: -ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
אחר יֹום ׁשבעה, ּבּׁשמן מׁשיחה ּכ - ׁשבעה ּבגדים ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשרּבּוי
קדם אֹו ׁשבעה, ּכל ּבּבגדים ׁשּיתרּבה קדם עבד ואם ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹיֹום.
אֹו ונתרּבה הֹואיל ּכׁשרה; עבֹודתֹו - ׁשבעה ּכל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָׁשּיּמׁשח

ּדבר. לכל ּגדֹול ּכהן נעׂשה אחת, ּפעם ְְֲִֵַַַַַַָָָָָֹנמׁשח

.„Èלמרּבה[הבדל]אין הּמׁשחה ּבׁשמן מׁשּוח ּכהן ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻ
ּפר אּלא ׁשגג[לקרבן]ּבגדים, אם הּמׁשיח ּכהן ׁשּמביא ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

"אם ׁשּנאמר: חּטאת, עליהן ׁשחּיב הּמצוֹות מן ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבאחת
הן. ׁשוין - הּדברים לׁשאר אבל וגֹו'"; יחטא הּמׁשיח ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּכהן

.ÂËמעמידין ׁשל[ממנין]אין ּדין ּבית אּלא ּגדֹול, ּכהן ֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
"ּביֹום ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא אֹותֹו מֹוׁשחין ואין ואחד. ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשבעים
מרּבין אין ּבלבד, ּבּבגדים נתרּבה אם וכן אֹותֹו"; ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָהּמׁשח
ּכאחת. ּגדֹולים כהנים ׁשני ממּנין ואין ּבּיֹום. אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹאֹותֹו

.ÊË,אחר ּכהן הּמׁשנה[ש:]ּוממּנין ּכמֹו ּגדֹול לכהן יהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
ויהיה 'ממּנה'. הּנקרא והּוא 'סגן', הּנקרא והּוא ,ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֻלּמל

לֹו הּוא ּכבֹוד וזה ּתמיד, ּגדֹול ּכהן לימין לכהןעֹומד -] ְִִִֵֵֶָָָֹ
הּסגן.הגדול] יד מּתחת הּכהנים וכל .ְְֲִִַַַַַָָֹ

.ÊÈקתיקֹולין ממּנין כללי]ועֹוד ּכמֹו[מנהל לּסגן להיֹותן , ְְְְְִִִֵַַָָָ
אמרּכֹולין ּוממּנין מּׁשנים. ּפחֹות ואין ּגדֹול; לכהן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹהּסגן

-[אחראים] ּבידם העזרה ּומפּתחֹות מּׁשבעה; ּפחֹות אין ,ְְְְֲִִֵַָָָָָָָ
האמרּכֹולין ּכל ׁשּיתּכּנסּו עד יכֹול אינֹו לפּתח, האחד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹרצה

ְְְִויפּתחּו.

.ÁÈּפֹוחתין ואין האמרּכֹולין, יד מּתחת ּגזּברין ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָּוממּנין
ההקּדׁשֹות ׁשּגֹובין הן - והּגזּברין גזּברין; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹמּׁשלׁשה

ּופֹודין[תרומות] הּנפּדה[מוכרין], למכירה]את [הראוי ְִִֶֶַ
אֹותן ּומֹוציאין בהן]מהן, הראּויין[משתמשים לּדברים ְְִִִִֵֶַָָָ

.[לשימוש]להֹוצאה ְָָ

.ËÈהּמׁשּוח ּגדֹול בשמן]ּכהן [להצילו]קֹודם[שנמשח ֵֵַַָָֹ
למׁשּוח קֹודם לׁשרת העֹומד ּבגדים ּומרּבה ּבגדים, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻֻלמרּבה

קרי[טומאת]מחמת[ממשרתו]ׁשעבר מחמת והעֹובר קרי, ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
מחמת לעֹובר לו]קֹודם קֹודם[שנהיה מּום מחמת ועֹובר מּום, ְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַ

מׁשּוח ל:]לכהן לסגן,[ממונה קדם מלחמה ּומׁשּוח מלחמה, ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹ
לקּתיקֹול קֹודם כללי]ּוסגן לאמרּכל[מנהל קֹודם וקּתיקֹול , ְְְְֲִִֵֵַַַַָָ

הּמׁשמר[אחראי] לראׁש קֹודם וגזּבר לגזּבר, קֹודם ואמרּכל ,ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹ
אב[שבועי] ּבית לראׁש קֹודם הּמׁשמר וראׁש יום], ,[משמרת ְְְִֵֵַָָֹֹ

נמצאּו הּכהנים. מּׁשאר הדיֹוט לכהן קֹודם אב ּבית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֹֹוראׁש
מּזֹו. למעלה זֹו מעלֹות, ׁשמֹונה ּתמיד ְְְֲֲִִִֶַַַָָֹהּכהנים

.Îהממּנים מּׁשאר אחד אֹו ּגדֹול, ּכהן אֹו ,הּמל ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּכׁשּימּות
ּבּנחלה הּקֹודם וכל לירׁשֹו, הראּוי אֹו ּבנֹו ּתחּתיו מעמידין -ְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָ

ירושה] לׂשררּות[- לתפקיד]קֹודם ׁשּיהיה[- והּוא הּמת, ְְְִִֵֵֶֶַָ
ּביראה אֹו ּבחכמה, מקֹומֹו שמים]ממּלא יראת ּפי[- על אף ְְְְְְִִֵַַַָָָ

ּבקרב ּובניו "הּוא :ּבּמל ׁשּנאמר ּבחכמה, ּכמֹותֹו ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאינֹו
ׂשררה לכל הּדין והּוא ירּׁשה; ׁשהּמלכּות מלּמד ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻיׂשראל",
ּולזרעֹו. לעצמֹו זֹוכה לּה, ׁשהּזֹוכה - יׂשראל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבקרב

.‡Î,לעֹולם ּתחּתיו מתמּנה ּבנֹו אין - מלחמה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָמׁשּוח
נמׁשח; למלחמה, נמׁשח אם הּכהנים; ּכׁשאר ּבנֹו הרי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹאּלא
מלחמה מׁשּוח ּוכׁשהּכהן נמׁשח. לא נמׁשח, לא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹֹואם

כלים ּבארּבעה מׁשּמׁש ּבּמקּדׁש, ּכׁשאר[בגדים]מׁשּמׁש ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ
ואין מּמּנה, ּגדֹולה ׁשהיא לׂשררה מּׂשררה מעלין ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּכהנים.
ׁשּמעלין - מּמּנה למּטה ׁשהיא לׂשררה אֹותֹו ְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָמֹורידין
יׂשראל ּבקרב ׁשהיא מּׂשררה לעֹולם מֹורידין ולא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבּקדׁש,

סרח ּכן אם .[חטא]אּלא ִֵֶַָָ

.·Îמלקין - מלקּות עליה ׁשחּיב עברה ׁשעבר ּגדֹול ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוכהן
וחֹוזר מלקּות, מחּיבי ּכׁשאר ׁשלׁשה ׁשל ּדין ּבבית ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֻאֹותֹו

ְִָֻלגדּלתֹו.
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הּכהנים‡. אחיו מּכל ּגדֹול ׁשּיהיה צרי - ּגדֹול ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכהן
ּובמראה ּבחכמה, ּבעׁשר, ּבכח, והוד]ּבנֹואי, אין[חן אם . ְְְְְְְִֵֶֶַַָָֹֹ

ואחד אחד ּכל מּׁשּלהן לֹו נֹותנין הּכהנים ּכל - ממֹון ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹלֹו
ׁשּבכּלם. מעׁשיר יֹותר ׁשּיעׁשיר עד עׁשרֹו, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻלפי

מעּכב·. אּלּו מּכל אחד מכהונתו]ואין ּכל[מונע אּלא , ְְִֵֵֵֶֶַָָָָ
נתרּבה אם אבל למצוה; -]זה הנ"ל בלי מּכל[נתמנה ְְְֲִִִִֶַָָָָ

נתרּבה. ְִַָָמקֹום,

עצמֹו‚. יקל ולא ּבעצמֹו, ּכבֹוד לנהג ּגדֹול ּכהן ְְְְְְִֵֵַַַָָָָֹֹֹוחּיב
ראש] ולא[בקלות ערם, אֹותֹו יראּו ולא העם; ׁשאר ְְְְִִָָָָֹֹֹעם

ׁשּנאמר: - מסּתּפר ּכׁשהּוא ולא ּבּמרחץ, ולא הּכּסא, ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּבבית
הּוא רצה יתרה. ּגדּלה ּבֹו ׁשּנֹוהגין מלּמד מאחיו", ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ"הּגדֹול

ּבידֹו. הרׁשּות עּמֹו, אחרים ְְְֲֲִִִֵֶָָׁשּירחצּו

רּבים,„. ׁשל לסעּודֹות ולא הּמׁשּתה, לבית יּכנס ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹלא
לבית רצה, אם הּוא, הֹול אבל מצוה. ׁשל הם ְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָאפּלּו
ׁשאר עם ּבערּבּוביא הֹול אינֹו ,הֹול ּוכׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָהאבל.

מסּבבין הּכהנים אּלא לֹו[מקיפין]הּכהנים, וחֹולקין אֹותֹו, ְְְְֲֲִִִִֶַַַָֹֹ
ממּצעֹו והּסגן ּומׁשיח[עומד]ּכבֹוד; והּסגן העם, לבין ּבינֹו ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָ

גדול]ׁשעבר הכהן במקום תקופה שעבד וראׁש[- מימינֹו, ְִִֶַָֹ
לאבלים: ואֹומר מּׂשמאלֹו. העם וכל והאבלים אב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵָָָָָָֹּבית

ּכחן. ּכפי אֹותֹו מכּבדין והן ְְְְְִִֵַָָֹֻ'ּתנחמּו';
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לאנׁשי ועבֹודתֹו, ועֹורֹו מׁשמר; ׁשּבאֹותֹו טהֹורים ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָמּומין
הּטמאים. ְְִִֵַָמׁשמר

.Èאֹונן והיה ּגדֹול, ּכהן ׁשל הּקרּבן קרובוהיה שמת -] ְְֵֵֶַָָָָָָָֹ
נקבר] וטרם עליו, להתאבל ׁשּירצה,שחייב ּכהן לכל נֹותנֹו -ְְְִֵֶֶָֹ

ראּוי האֹונן ּגדֹול ׁשּכהן ּכיון מׁשמר; לאנׁשי ועבֹודתֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹועֹורֹו
לקרּבנֹו. ׁשליח עֹוׂשה זה הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלעבֹודה,

.‡Èאבֹות לבּתי מׁשמרֹו מחּלק ּומׁשמר, מׁשמר ראׁש ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָֹּכל
אחד[משמרות] ּביֹום עֹובד ואנׁשיו אב ּבית ּכל ׁשּיהיה עד ,ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הּׁשּבת עד[השבוע]מּיֹום וכן אחריו, ׁשל ּבּיֹום והאחר , ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָ
עליו. ממּנה אחד ראׁש ואב, אב ּבית וכל ְְֲֵֶֶַָָָָָָָָֹֻהאחרֹון.

.·Èּומֹוׁשחין הּכהנים; לכל ראׁש הּוא ּגדֹול, ּכהן ְְְֲִִִֵַַָָֹֹֹּוממּנין
ּגדֹולה, כהּנה ּבגדי אֹותֹו ּומלּביׁשין הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻאֹותֹו
אין ואם וגֹו'". יּוצק אׁשר מאחיו הּגדֹול "והּכהן ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:

מרּבין - הּמׁשחה ׁשמן כהּנה[ממנים]ׁשם ּבבגדי אֹותֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻ
ׁשמן ראׁשֹו על יּוצק "אׁשר ׁשּנאמר: ּבלבד, ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹּגדֹולה
ּכׁשם - הּבגדים" את ללּבׁש ידֹו את ּומּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּמׁשחה,

ּבּבגדים.[מתמנה]ׁשּמתרּבה מתרּבה ּכ הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

.‚Èּבגדים ׁשמֹונה לֹובׁש ּבּבגדים? אֹותֹו מרּבין ְְְְִִִֵֵַַַָָָּכיצד
יֹום אחר יֹום ימים ׁשבעת למחר, ולֹובׁשן וחֹוזר ְְְְְְִִֵַַַָָָָָּופֹוׁשטן,
ּוכׁשם ּתחּתיו"; הּכהן ילּבׁשם ימים "ׁשבעת ׁשּנאמר: -ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
אחר יֹום ׁשבעה, ּבּׁשמן מׁשיחה ּכ - ׁשבעה ּבגדים ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשרּבּוי
קדם אֹו ׁשבעה, ּכל ּבּבגדים ׁשּיתרּבה קדם עבד ואם ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹיֹום.
אֹו ונתרּבה הֹואיל ּכׁשרה; עבֹודתֹו - ׁשבעה ּכל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָׁשּיּמׁשח

ּדבר. לכל ּגדֹול ּכהן נעׂשה אחת, ּפעם ְְֲִֵַַַַַַָָָָָֹנמׁשח

.„Èלמרּבה[הבדל]אין הּמׁשחה ּבׁשמן מׁשּוח ּכהן ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻ
ּפר אּלא ׁשגג[לקרבן]ּבגדים, אם הּמׁשיח ּכהן ׁשּמביא ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

"אם ׁשּנאמר: חּטאת, עליהן ׁשחּיב הּמצוֹות מן ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבאחת
הן. ׁשוין - הּדברים לׁשאר אבל וגֹו'"; יחטא הּמׁשיח ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּכהן

.ÂËמעמידין ׁשל[ממנין]אין ּדין ּבית אּלא ּגדֹול, ּכהן ֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
"ּביֹום ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא אֹותֹו מֹוׁשחין ואין ואחד. ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשבעים
מרּבין אין ּבלבד, ּבּבגדים נתרּבה אם וכן אֹותֹו"; ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָהּמׁשח
ּכאחת. ּגדֹולים כהנים ׁשני ממּנין ואין ּבּיֹום. אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹאֹותֹו

.ÊË,אחר ּכהן הּמׁשנה[ש:]ּוממּנין ּכמֹו ּגדֹול לכהן יהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
ויהיה 'ממּנה'. הּנקרא והּוא 'סגן', הּנקרא והּוא ,ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֻלּמל

לֹו הּוא ּכבֹוד וזה ּתמיד, ּגדֹול ּכהן לימין לכהןעֹומד -] ְִִִֵֵֶָָָֹ
הּסגן.הגדול] יד מּתחת הּכהנים וכל .ְְֲִִַַַַַָָֹ

.ÊÈקתיקֹולין ממּנין כללי]ועֹוד ּכמֹו[מנהל לּסגן להיֹותן , ְְְְְִִִֵַַָָָ
אמרּכֹולין ּוממּנין מּׁשנים. ּפחֹות ואין ּגדֹול; לכהן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹהּסגן

-[אחראים] ּבידם העזרה ּומפּתחֹות מּׁשבעה; ּפחֹות אין ,ְְְְֲִִֵַָָָָָָָ
האמרּכֹולין ּכל ׁשּיתּכּנסּו עד יכֹול אינֹו לפּתח, האחד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹרצה

ְְְִויפּתחּו.

.ÁÈּפֹוחתין ואין האמרּכֹולין, יד מּתחת ּגזּברין ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָּוממּנין
ההקּדׁשֹות ׁשּגֹובין הן - והּגזּברין גזּברין; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹמּׁשלׁשה

ּופֹודין[תרומות] הּנפּדה[מוכרין], למכירה]את [הראוי ְִִֶֶַ
אֹותן ּומֹוציאין בהן]מהן, הראּויין[משתמשים לּדברים ְְִִִִֵֶַָָָ

.[לשימוש]להֹוצאה ְָָ

.ËÈהּמׁשּוח ּגדֹול בשמן]ּכהן [להצילו]קֹודם[שנמשח ֵֵַַָָֹ
למׁשּוח קֹודם לׁשרת העֹומד ּבגדים ּומרּבה ּבגדים, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻֻלמרּבה

קרי[טומאת]מחמת[ממשרתו]ׁשעבר מחמת והעֹובר קרי, ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
מחמת לעֹובר לו]קֹודם קֹודם[שנהיה מּום מחמת ועֹובר מּום, ְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַ

מׁשּוח ל:]לכהן לסגן,[ממונה קדם מלחמה ּומׁשּוח מלחמה, ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹ
לקּתיקֹול קֹודם כללי]ּוסגן לאמרּכל[מנהל קֹודם וקּתיקֹול , ְְְְֲִִֵֵַַַַָָ

הּמׁשמר[אחראי] לראׁש קֹודם וגזּבר לגזּבר, קֹודם ואמרּכל ,ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹ
אב[שבועי] ּבית לראׁש קֹודם הּמׁשמר וראׁש יום], ,[משמרת ְְְִֵֵַָָֹֹ

נמצאּו הּכהנים. מּׁשאר הדיֹוט לכהן קֹודם אב ּבית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֹֹוראׁש
מּזֹו. למעלה זֹו מעלֹות, ׁשמֹונה ּתמיד ְְְֲֲִִִֶַַַָָֹהּכהנים

.Îהממּנים מּׁשאר אחד אֹו ּגדֹול, ּכהן אֹו ,הּמל ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּכׁשּימּות
ּבּנחלה הּקֹודם וכל לירׁשֹו, הראּוי אֹו ּבנֹו ּתחּתיו מעמידין -ְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָ

ירושה] לׂשררּות[- לתפקיד]קֹודם ׁשּיהיה[- והּוא הּמת, ְְְִִֵֵֶֶַָ
ּביראה אֹו ּבחכמה, מקֹומֹו שמים]ממּלא יראת ּפי[- על אף ְְְְְְִִֵַַַָָָ

ּבקרב ּובניו "הּוא :ּבּמל ׁשּנאמר ּבחכמה, ּכמֹותֹו ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאינֹו
ׂשררה לכל הּדין והּוא ירּׁשה; ׁשהּמלכּות מלּמד ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻיׂשראל",
ּולזרעֹו. לעצמֹו זֹוכה לּה, ׁשהּזֹוכה - יׂשראל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבקרב

.‡Î,לעֹולם ּתחּתיו מתמּנה ּבנֹו אין - מלחמה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָמׁשּוח
נמׁשח; למלחמה, נמׁשח אם הּכהנים; ּכׁשאר ּבנֹו הרי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹאּלא
מלחמה מׁשּוח ּוכׁשהּכהן נמׁשח. לא נמׁשח, לא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹֹואם

כלים ּבארּבעה מׁשּמׁש ּבּמקּדׁש, ּכׁשאר[בגדים]מׁשּמׁש ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ
ואין מּמּנה, ּגדֹולה ׁשהיא לׂשררה מּׂשררה מעלין ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּכהנים.
ׁשּמעלין - מּמּנה למּטה ׁשהיא לׂשררה אֹותֹו ְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָמֹורידין
יׂשראל ּבקרב ׁשהיא מּׂשררה לעֹולם מֹורידין ולא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבּקדׁש,

סרח ּכן אם .[חטא]אּלא ִֵֶַָָ

.·Îמלקין - מלקּות עליה ׁשחּיב עברה ׁשעבר ּגדֹול ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוכהן
וחֹוזר מלקּות, מחּיבי ּכׁשאר ׁשלׁשה ׁשל ּדין ּבבית ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֻאֹותֹו

ְִָֻלגדּלתֹו.

ה ּפרק הּמקּדׁש ּכלי ¤¤¨§¦©¥§§¦הלכֹות

הּכהנים‡. אחיו מּכל ּגדֹול ׁשּיהיה צרי - ּגדֹול ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכהן
ּובמראה ּבחכמה, ּבעׁשר, ּבכח, והוד]ּבנֹואי, אין[חן אם . ְְְְְְְִֵֶֶַַָָֹֹ

ואחד אחד ּכל מּׁשּלהן לֹו נֹותנין הּכהנים ּכל - ממֹון ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹלֹו
ׁשּבכּלם. מעׁשיר יֹותר ׁשּיעׁשיר עד עׁשרֹו, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻלפי

מעּכב·. אּלּו מּכל אחד מכהונתו]ואין ּכל[מונע אּלא , ְְִֵֵֵֶֶַָָָָ
נתרּבה אם אבל למצוה; -]זה הנ"ל בלי מּכל[נתמנה ְְְֲִִִִֶַָָָָ

נתרּבה. ְִַָָמקֹום,

עצמֹו‚. יקל ולא ּבעצמֹו, ּכבֹוד לנהג ּגדֹול ּכהן ְְְְְְִֵֵַַַָָָָֹֹֹוחּיב
ראש] ולא[בקלות ערם, אֹותֹו יראּו ולא העם; ׁשאר ְְְְִִָָָָֹֹֹעם

ׁשּנאמר: - מסּתּפר ּכׁשהּוא ולא ּבּמרחץ, ולא הּכּסא, ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּבבית
הּוא רצה יתרה. ּגדּלה ּבֹו ׁשּנֹוהגין מלּמד מאחיו", ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ"הּגדֹול

ּבידֹו. הרׁשּות עּמֹו, אחרים ְְְֲֲִִִֵֶָָׁשּירחצּו

רּבים,„. ׁשל לסעּודֹות ולא הּמׁשּתה, לבית יּכנס ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹלא
לבית רצה, אם הּוא, הֹול אבל מצוה. ׁשל הם ְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָאפּלּו
ׁשאר עם ּבערּבּוביא הֹול אינֹו ,הֹול ּוכׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָהאבל.

מסּבבין הּכהנים אּלא לֹו[מקיפין]הּכהנים, וחֹולקין אֹותֹו, ְְְְֲֲִִִִֶַַַָֹֹ
ממּצעֹו והּסגן ּומׁשיח[עומד]ּכבֹוד; והּסגן העם, לבין ּבינֹו ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָ

גדול]ׁשעבר הכהן במקום תקופה שעבד וראׁש[- מימינֹו, ְִִֶַָֹ
לאבלים: ואֹומר מּׂשמאלֹו. העם וכל והאבלים אב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵָָָָָָֹּבית

ּכחן. ּכפי אֹותֹו מכּבדין והן ְְְְְִִֵַָָֹֻ'ּתנחמּו';
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ּביתֹו‰. מּפתח יֹוצא ואינֹו אחריו, יֹוצא אינֹו - מת לֹו ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָמת
עֹומד והּוא לביתֹו. לנחמֹו ּבאים העם וכל הּמקּדׁש; מן ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָאֹו

מּׂשמאלֹו;[להתנחם]ּבׁשּורה אב ּבית וראׁש מימינֹו ּוסגן , ְְְְִִִֵָָָֹֹ
מן 'ּתתּברכּו להן: אֹומר והּוא ,'ּכּפרת 'אנּו לֹו: ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָואֹומרין

ִַַָהּׁשמים'.

.Âאחרים]אֹותֹו[מאכילין]ּכׁשּמברין העם[משל ּכל - ְְִֶַָָָ
על קֹורע ואינֹו הּספסל. על מסב והּוא הארץ, על ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻמסּבין
ואם יפרם"; לא "ּובגדיו ׁשּנאמר: הּכהנים, ּכׁשאר ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹמתֹו
ואינֹו רגליו. ּכנגד מּלמּטה הּוא קֹורע אבל לֹוקה. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָקרע,

ּפרע מגודל]מרּבה שער לא[- ראׁשֹו "את ׁשּנאמר: לעֹולם, ְְֱֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
מסּפר אּלא לּמקּדׁש; יּכנס ׁשּלא ּבעת ואפּלּו - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיפרע"

ּבתער מסּפר ואינֹו ׁשּבת. לערב ׁשּבת אּלא[סכין]מערב ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבעּקר[מספרים]ּבזּוג זֹו ׂשערה ראׁש עד[בתחילת], זֹו, ְְֲִַַַָֹ

לא "ראׁשם ׁשּנאמר: - ּכאחד צמח הּוא ּכאּלּו ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּיראה
ראׁשיהם". את יכסמּו ּכסֹום יׁשּלחּו; לא ּופרע ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיגּלחּו,

.Êלׁשּכת' הּנקראת והיא ּבּמקּדׁש, מּוכן לֹו יהיה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָּובית
ּוכבֹו ּגדֹול'. ּכלּכהן ּבּמקּדׁש יֹוׁשב ׁשּיהיה ותפארּתֹו דֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

אחת ׁשעה אֹו ּבּלילה, ּבלבד לביתֹו אּלא יצא ולא ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּיֹום,
מּׁשם. זז ואינֹו ּבירּוׁשלים, ּביתֹו ויהיה ּבּיֹום. ׁשּתים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָאֹו

.Áּדנין ואין עליו; ּומעידין אֹותֹו, ודנין ּדן, ּגדֹול ְְְְִִִִֵֵָָָָָָֹוכהן
ׁשּנאמר: ּבלבד, הּגדֹול ּדין ּבבית אּלא נפׁשֹות ּדיני ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאֹותֹו

."אלי יביאּו הּגדל הּדבר ִֵֶַַָָָָָֹ"ּכל

.Ëּדין ּבבית ואפּלּו להעידּה, חּיב אינֹו - עדּות יֹודע ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָהיה
עדּות היתה ואם ויעיד. ׁשּיל לֹו ּכבֹוד אינֹו ׁשּזה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהּגדֹול;
לֹו. ּומעיד הּגדֹול ּדין לבית הֹול זה הרי - יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלמל

.Èאסּור ׁשהּוא חמיׁשי, ּבספר ּבארנּו [להתחתן]ּוכבר ְְְֲִִֵֵֶֶַָָ
ואם נׁשים, ׁשּתי נֹוׂשא ואינֹו הּבתּולה. על ּומצּוה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבאלמנה,

הּצֹום ּביֹום לעבד יכֹול אינֹו - ׁשּתים עד[כיפור]נׂשא ְְֲִֵַַַַָָָֹ
וחֹולץ בנים]ׁשּיגרׁש. בלא שמת אחיו וחֹולצים[לאשת , ְְְְִֵֵֶָ

ּומיּבמין נושא]לאׁשּתֹו, אחיו בנים, בלא מת אׁשּתֹו.[- את ְְְְְִִִֶַ
העם. לׁשאר להּנׂשא מּתרת אּׁשה, ּגרׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻואם

.‡Èׁשלׁשה להׁשּתחוֹות, להיכל נכנס ּגדֹול ׁשּכהן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּבזמן
ּבאבנים ואחד ּבׂשמאלֹו, ואחד ּבימינֹו, אחד ּבֹו: ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹאֹוחזין
וכיון ויׁשּתחוה. להיכל ויּכנס מאחֹוריו; אפֹוד ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטֹובֹות
מגּביּה יֹוצא, ׁשהּוא ּגדֹול ּכהן ׁשל רגליו קֹול הּסגן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁשמע

הּפרכת את ההיכל]לֹו אחיו[בפתח יּכנסּו ׁשּיצא, ואחר ; ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ויצאּו. וּיׁשּתחוּו ְְְְֲֲִִֵַַֹהּכהנים

.·Èחלק ונֹוטל מקטיר. הּקטרת, להקטיר ׁשּירצה יֹום ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבכל
'זֹו אֹומר: ּכׁשּירצה, ּכיצד? ּכּלם. הּמקּדׁש ּבקדׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבראׁש

ּבפיס עֹובד ואינֹו ׁשּלי'; האׁשם וזה ׁשּלי, פיהחּטאת [על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּׁשּירצה.גורל] מה ּכל מקריב להקריב, ׁשּירצה עת ּכל אּלא ,ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּגבּול ּבקדׁשי הּוא ומעשרות]והרי הּכהנים.[תרומות ּכׁשאר ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָֹ

‚Èּבּכבׁש עֹולה היה להקריב, ּגדֹול ּכהן ׁשרֹוצה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבזמן
ּבימינֹו הּסגן ּתפסֹו הּכבׁש, למחצית עלה מימינֹו; ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָוהּסגן
העֹולה ראׁש את מֹולי ׁשהּוא הּכהן לֹו והֹוׁשיט ְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹֹוהעלהּו,

וסֹומ ׁשּבידֹו, לאׁש.[ידיו]האברים וזֹורקן עליהן ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָ

.„Èואחד אחד ּכל האברים: ׁשאר לֹו מֹוׁשיטין היּו ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָוכ
ּגדֹול, לכהן נֹותן והראׁשֹון לראׁשֹון, ׁשּבידֹו אברים ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹנֹותן

סֹומ ּבלבד,[ידיו]והּוא לסמ רצה ואם לאׁש. וזֹורק ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹ
על סמיכה ׁשם ואין עֹוׂשה. - לאׁש זֹורק אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָויהיה
ּכל אּלא כבֹודֹו; מּפני ּבלבד, ּגדֹול לכהן אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהאברים

הן. חּיים ּבעלי על - ְֲִִֵֵַַַַהּסמיכֹות

.ÂËאיׁש ויעׂשה הּכהן י"ג]ּכׁשּיגּדיל ּכׁשר[בן הּוא הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
לעבד אֹותֹו מּניחין היּו לא הּכהנים אחיו אבל ֲֲֲֲִִִֶַַַָָָָָֹֹֹלעבֹודה;
לעזרה נכנס ואינֹו ׁשנה. עׂשרים ּבן ׁשּיהיה עד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבּמקּדׁש
ׁשירה. אֹומרים ׁשהּלוּים ּבׁשעה אּלא ּתחּלה, ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָלעבֹודה

.ÊËעֹובד אינֹו ּגדֹול ּכהן וכן ּתחּלה, עֹובד הּכהן ְְִֵֵֵֵֵֵֵַָָֹֹאין
ׁשּיביא עד ועֹובדּה[מנחה]ּתחּלה, מּׁשּלֹו האיפה עׂשירית ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ

לה' יקריבּו אׁשר ּובניו אהרן קרּבן "זה ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבידֹו,
עׂשירית ׁשּיביא קדם עבד ואם אֹותֹו". הּמׁשח ְְֲִִִִִֶֶַַָָָֹּביֹום
ׁשּיביא קדם ּגדֹולה ּבכהּנה ׁשעבד ּגדֹול ּכהן וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻהאיפה,

ּכׁשרה. עבֹודתֹו - האיפה ְֲֲִִֵֵָָָָעׂשירית

.ÊÈהרי - ּגדֹול ּכהן אֹותֹו ׁשּמּנּו מּימיו עדין עבד ׁשּלא ֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹּכהן
חּנּו ּכׁשאר ּתחּלה ּבידֹו ועֹובדּה האיפה עׂשירית מביא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָזה

הדיֹוט ּכהן לראשונה]ּכל עׂשירית[העובד מקריב ּכ ואחר , ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ
מקריב ּכ ואחר ּגדֹול, ּכהן חּנּו ׁשהיא ׁשנּיה, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהאיפה
ׁשּמקריב ּגדֹול ּכהן חבּתי ׁשהיא ׁשליׁשית, האיפה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹעׂשירית

הּוא. ׁשוה ׁשלׁשּתן ּומעׂשה ׁשּיתּבאר; ּכמֹו יֹום, ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָּבכל
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אינֹו‡. והּוא קרב, אדם ׁשל קרּבנֹו ׁשּיהיה אפׁשר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָאי
ּגּביו על ּכל[לידו]עֹומד ׁשל קרּבן הן הּצּבּור, וקרּבנֹות ; ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

ּבעזרה עֹומדין יׂשראל ּכל ׁשּיהיּו אפׁשר ואי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָיׂשראל,
ׁשּיבררּו הראׁשֹונים, נביאים ּתּקנּו לפיכ קרּבן. ְְְְְְְִִִִִִִִֶַָָָָּבׁשעת
לעמד יׂשראל ּכל ׁשלּוחי יהיּו חטא, ויראי ּכׁשרים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָֹמּיׂשראל
אֹותם וחּלקּו מעמד'. 'אנׁשי הּנקראין והן הּקרּבנֹות; ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָעל
ּולוּיה. ּכהּנה מׁשמרֹות ּכמנין מעמדֹות, וארּבעה ְְְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֻעׂשרים
והּוא ּכּלם; על ממּנה מהם אחד ּומעמד, מעמד ּכל ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻועל

הּמעמד'. 'ראׁש ְֲִַַַָָֹהּנקרא

וׁשּבת·. ׁשּבת שבוע]ּבכל ׁשל[- מעמד אנׁשי מתקּבצין , ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ
נכנסין לּה, קרֹוב אֹו ּבירּוׁשלים מהן ׁשהיה מי ׁשּבת; ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָאֹותּה
ׁשּבת; אֹותּה ׁשל ּולוּיה ּכהּנה מׁשמר עם ְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻלּמקּדׁש
היּו ׁשּלהן, מעמד ׁשהּגיע ּכיון מעמד, אֹותֹו ׁשל ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוהרחֹוקים

ׁשּבמקֹומן. הּכנסת לבית ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָמתקּבצין

ּבין‚. ּבירּוׁשלים ּבין ּׁשּמתקּבצין, אּלּו עֹוׂשין הן ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּומה
ּבּׁשּבת ּבּׁשני מתעּנין כנסּיֹות? ב']ּבבּתי ׁשּלהן,[יום ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

היּו לא ׁשּבת ּבערב אבל ּובחמיׁשי. ּוברביעי ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹּובּׁשליׁשי
מתעּנין, אינן ּבּׁשּבת ּובאחד הּׁשּבת; ּכבֹוד מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמתעּנין,

לצֹום. ׁשּבת מענג יצאּו ׁשּלא ְְְֵֵֵֶֶַָֹֹּכדי

ארּבע„. מתּפללין מעמדן, ׁשהיא מּׁשּבת ויֹום יֹום ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָּובכל
ּתפּלה מֹוסיפין ועֹוד ּונעילה, ּומנחה ׁשחרית ְְְְְֲִִִִִִִַָָָּתפּלֹות:

יתרה והיא ּומנחה, ׁשחרית ּבין להן.[נוספת]אחרת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
- יֹום ּבכל פעמים ׁשלׁשה ּבּמעמד ּכּפיהן הּכהנים ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹונֹוׂשאין
ּבספר וקֹוראין ּובנעילה. הּיתרה, זֹו ּובתפּלה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשחרית,
ּובתפּלה ּבׁשחרית, יֹום: ּבכל ּפעמים אנׁשים, ׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִַַַָָָָָֹּתֹורה
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ּבּספר, קֹוראין היּו לא ּבמנחה אבל ׁשּמֹוסיפין; הּיתרה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹזֹו
ׁשמע את ּכקֹוראין ּפה, על ישראל']אּלא 'שמע פרשת -]. ְְְִֶֶֶַַָ

ׁשהן מּפני ׁשּבת, ּבערב מנחה לתפּלת מתקּבצין היּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹולא
לׁשּבת. ְְִַָטרּודין

ׁשם‰. ועמידתן אּלּו, ּתפּלֹות מארּבע ּתפּלה לכל ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוקּבּוצן
ּב ולקרֹות ּולבּקׁשה ולתחּנה 'מעמד'.לתפּלה נקרא - ּתֹורה ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָ

.Âהראׁשֹון ּבּיֹום בראׁשית. ּבמעׂשה קֹוראין? היּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָּובּמה
רקיע" "יהי ּבּׁשני, רקיע"; ו"יהי "ּבראׁשית" ְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָקֹוראין
מאֹורֹות"; ו"יהי הּמים" "יּקוּו ּבּׁשליׁשי, הּמים"; ְְְִִִִִִִִַַַַַָָו"יּקוּו
"יׁשרצּו" ּבחמיׁשי, ו"יׁשרצּו"; מאֹורֹות" "יהי ְְְְְְְְֲִִִִִִִַָּברביעי,

ו"ויכּלּו". הארץ" "ּתֹוצא ּבּׁשּׁשי, הארץ"; ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻו"תֹוצא

.Êּבׁשנים אֹותּה קֹוראין גדֹולה לתורה]ּפרׁשה ,[העולים ְְְִִִַָָָָָ
ׁשחרית ׁשּקֹוראין ּפרׁשּיֹות ּוׁשּתי אחד; אֹותּה קֹורא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּוקטּנה

ּבּספר הּׁשנּיה ּבּתפּלה אֹותן וקֹוראין ׁשחֹוזרין הם ,[תורה]- ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּבמנחה. ּפה על אֹותן וקֹוראין ְְְְְְִִִֶַָָוחֹוזרין

.Áמעמד עֹוׂשין מעמד אנׁשי היּו לא - חנּכה ימי ְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָֹֻׁשמֹונת
ּבֹו היה לא - מּוסף קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש יֹום ּובכל ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹּבׁשחרית.
ּבׁשחרית אּלא ּבמנחה, ולא ׁשּלהם ׁשנּיה ּבתפּלה לא ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹמעמד

העצים קרּבן ּבֹו ׁשהיה יֹום וכל ּבלבד. [-יבוארּובנעילה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
בׁשחריתבהמשך] אּלא ּבנעילה, מעמד ּבֹו היה לא -ְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹ

ּובמנחה. ׁשנּיה ְְְְִִִִָָָּובתפּלה

.Ëלמׁשּפחֹות היה קבּוע זמן העצים? קרּבן הּוא ְְְְִִֵַַַַָָָָָָּומה
לּמערכה עצים להביא לּיערים ׁשּיּגיע[למזבח]לצאת ויֹום , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

נדבה; עֹולֹות מקריבין העצים, להביא זֹו מׁשּפחה ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָלבני
ואסּורין טֹוב, יֹום ּכמֹו להן והיה העצים. קרּבן הּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָוזה

ּבמלאכה. ואסּורין ותענית, ּבסּפד ְְְֲֲִִִִֵַַָָּבֹו

.Èאסּור - לּמערכה גזרים אֹו עצים ׁשהתנּדב יחיד ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאפּלּו
זה ודבר מלאכה; ּובעׂשּית ּובתענית ּבסּפד הּיֹום ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָּבאֹותֹו

ְִָמנהג.

.‡Èהּׁשּבת ּכל ּומּלכּבס מּלסּפר אסּורין מעמד ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָאנׁשי
מה ּומּפני הּׁשּבת. כבֹוד מּפני מּתרין ּובחמיׁשי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּלהן;
ּכׁשהן למעמדן יּכנסּו ׁשּלא ּכדי ּולכּבס? לסּפר עליהן ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאסרּו

מּקדם. ויכּבסּו יסּפרּו אּלא ְְְְִִִֶֶַַָָֹֻמנּולין,

ז ּפרק הּמקּדׁש ּכלי ¤¤¨§¦©¥§§¦הלכֹות

על‡. לעֹולם ממּנים וכן ּבּמקּדׁש, היּו ממּנין עׂשר ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻחמּׁשה
ואּלּו אחד; ממּנה אּלּו ּדבר עׂשר מחמּׁשה ודבר ּדבר ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֻּכל
על ׁשליׁשי ׁשערים, נעילת על ׁשני הּזמּנים, על אחד ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהן:
עם הּצלצל על חמיׁשי המׁשֹוררים, על רביעי ְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָהּׁשֹומרים,
ׁשמיני הּקּנים, על ׁשביעי הּפיסֹות, על ׁשּׁשי ׁשיר, ּכלי ְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַָָׁשאר
החֹולים, על עׂשירי הּנסכים, על ּתׁשיעי החֹותמֹות, ְְֲִִִִִִַַַַַַָָעל
הּפנים, לחם מעׂשה על עׂשר ׁשנים הּמים, על עׂשר ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאחד
מעׂשה על עׂשר ארּבעה הּקטרת, מעׂשה על עׂשר ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשלׁשה
ּגדֹולה. כהּנה ּבגדי מעׂשה על עׂשר חמּׁשה ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻהּפרֹוכֹות,

הרּבה,·. אנׁשים ידֹו ּתחת - אּלּו מּממּנים ואחד אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל
ׁשעל זה עליה. ממּנה ׁשהּוא הּמלאכה את להכין ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּכדי
ּכיון ואנׁשיו: הּוא הּזמּנים, את מׁשּמר הּוא - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהּזמּנים
ואֹומר: מאנׁשיו אחד אֹו הּוא מכריז הּקרּבן, עת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּיּגיע

לּמעמד'! ויׂשראל לּדּוכן, ּולוּים לעבֹודה, ּכהנים ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָָֹ'עמדּו
למלאכּתֹו. אחד ּכל יבֹוא קֹולֹו, ׁשּיּׁשמע ְְְִִֵֶֶַַָָָָָוכיון

ע‚. - הּׁשערים נעילת ׁשעל ּפיוזה ועל נֹועלין, ּפיו ל ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָ
הּתֹוקעין ואין לפתיחת[בשופרות]ּפֹותחין. יֹום ּבכל ּתֹוקעין ְְְְְְִִִִִֵַַָ

ׁשלׁש ּבּמקּדׁש ּתֹוקעין יֹום ּובכל ּברׁשּותֹו; אּלא ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹהּׁשערים,
ּתקיעה. ּתרּועה ּתקיעה ׁשערים, לפתיחת ְְְְְְִִִִִִַָָָָּתקיעֹות

ׁשּמסּבב„. הּבית הר איׁש הּוא - הּׁשֹומרים ׁשעל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַזה
מׁשמרּתֹו[ומפקח] על ׁשּיׁשן מי וכל לילה; ּבכל הּלוּים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָעל

ּכסּותֹו. את וׂשֹורפין ּבמקלֹות, אֹותֹו מלקין -ְְְְְְִִֶַַ

המׁשֹוררים‰. יֹום ּבכל ּבֹורר הּוא - המׁשֹוררים ׁשעל ְְְְְִִֵֶֶַַַָזה
על ּתֹוקעין ּפיו ועל ּבּפה, ׁשירה לֹומר הּדּוכן על ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָׁשעֹומדים
ּבכל ּתקיעה ועׂשרים מאחת ּבּמקּדׁש ּפֹוחתין אין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּקרּבנֹות.
ׁשחר ׁשל לתמיד ותׁשע ׁשערים, לפתיחת ׁשלׁש - ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹיֹום

הראשון] הערּבים[הקרבן ּבין ׁשל לתמיד ותׁשע [הקרבן, ְְְִִֵֵֶַַַָָ
קרּבןהאחרון] על ּתׁשע מֹוסיפין מּוסף, קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש ויֹום .ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

אֹו ּבׁשּבת, להיֹות טֹוב יֹום אֹו חדׁש ראׁש חל ואם ְְְִִֶַָָָֹֹמּוסף;
ׁשלׁשה ׁשם ׁשּיׁש ּבׁשּבת להיֹות הּׁשנה ראׁש [קרבנות]ׁשחל ְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ

אּלא עצמֹו, ּבפני ּומּוסף מּוסף לכל ּתֹוקעין אין - ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָמּוספין
הּמּוספין. לכל ּבלבד ּתׁשע ְְְִִִֵַַַָָּתֹוקעין

.Âמן העם את להבטיל ׁשלׁש - ׁשׁש מֹוסיפין ׁשּבת ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבערב
ּוברגל לחל. קדׁש ּבין להבּדיל וׁשלׁש [בחג]הּמלאכה, ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

עזרת ׁשער והּוא הּתחּתֹון, ׁשער לפתיחת ׁשלׁש ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָֹמֹוסיפין
ניקנֹור. ׁשער ׁשהּוא העליֹון, ׁשער לפתיחת וׁשלׁש ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹנׁשים,
למעלה ׁשהּוא לפי העליֹון'? 'ׁשער ׁשמֹו נקרא ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָולּמה

ׁשּמנּסכין הּמים למּלּוי ׁשלׁש ּתֹוקעין וכן נׁשים. [עלמעזרת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּבׁשּבתהמזבח] הּמים למּלּוי ּתֹוקעין ואין סוכות]ּבחג, ;[של ְְְְִִִֵֶַַַָָ

וכל הּמים. ׁשּמנּסכין ּבׁשעה הּמזּבח ּגּבי על ׁשלׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹותֹוקעין
ׁשעל זה יד מּתחת הּקרּבנֹות, על ׁשּתֹוקעין ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָהּתֹוקעין
הן. ּבחצֹוצרֹות הּתקיעֹות, אּלּו וכל ּוברׁשּותֹו; ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָהמׁשֹוררים

.Êהּצלצל ׁשעל ּכל[מצלתיים]זה הּמעמיד הּוא - ְֲִִֶֶַַַַָָ
את ׁשּסֹועדין הּׁשיר ּכלי ּפי על אתהמׁשֹוררים מלווים -] ְְְֲִִִִֵֶֶַַַ

ׁשּבארנּו.שירת] ּכמֹו ְְְִִֵֶַַהּלוּים,

.Áהּפיסֹות ׁשעל הּכהנים[גורלות]זה ּבין מפיס הּוא - ְֲִִֵֵֶֶַַַָֹ
ׁשּזכה מלאכּתֹו עֹוׂשה ואיׁש איׁש ּכל ׁשּיהיה עד יֹום, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָּבכל
ּובהלכֹות יֹום. ּבכל מפיסין היּו פעמים וארּבעה ּבּפיס; ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָּבּה

מפיסין. ּכיצד אבאר ְְֲִִִִֵֵַָּתמידין

.Ëהּקּנים ׁשעל עופות]הממּנה ׁשּפֹוסקין[קיני הּוא - ְְִִִֶֶֶַַַֻ
וכל[מסכמים] ּבסלע. וכ ּכ לּקרּבנֹות, הּקּנים ׁשּימּכר ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹעּמֹו

לּמקּדׁש, ּדמיהן יביא יֹונה, ּבני אֹו ּתֹורים חּיב ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָמי
עם חׁשּבֹון ועֹוׂשה הּקרּבן, לבעלי הּקּנים נֹותן הממּנה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻוזה
ּפֹוסקין יֹום לׁשלׁשים יֹום מּׁשלׁשים לֹו. ונֹותנין ְְְְְְִִִִִִִִַָֹֹהּגזּברין

הּׁשער המחיר]עּמֹו את מסכמים הּקּנים,[- הּוזלּו ואם . ְְִִִִַַַַ
ׁשּפסקּו[מוכר]מסּפק ּכמֹו מסּפק הּוקרּו, ואם הּזֹול; ּכׁשער ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָ

אֹו ּפסּול ׁשּנמצא קן וכל העליֹונה. על הקּדׁש ׁשּיד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעּמֹו;
ּתחּתיו. אחר נֹותן - ׁשּיקרב קדם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנפסל

.Èהחֹותמֹות ׁשעל ּדמי[פתקאות]זה ׁשּמקּבל הּוא - ְְֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשעל וזה חֹותמֹות; להם ונֹותן נסכים, מּמחּיבי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻנסכים

הּנסכים. ׁשּמֹוכר הּוא - ְְִִֵֶַַָָהּנסכים
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ּבּספר, קֹוראין היּו לא ּבמנחה אבל ׁשּמֹוסיפין; הּיתרה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹזֹו
ׁשמע את ּכקֹוראין ּפה, על ישראל']אּלא 'שמע פרשת -]. ְְְִֶֶֶַַָ

ׁשהן מּפני ׁשּבת, ּבערב מנחה לתפּלת מתקּבצין היּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹולא
לׁשּבת. ְְִַָטרּודין

ׁשם‰. ועמידתן אּלּו, ּתפּלֹות מארּבע ּתפּלה לכל ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוקּבּוצן
ּב ולקרֹות ּולבּקׁשה ולתחּנה 'מעמד'.לתפּלה נקרא - ּתֹורה ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָ

.Âהראׁשֹון ּבּיֹום בראׁשית. ּבמעׂשה קֹוראין? היּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָּובּמה
רקיע" "יהי ּבּׁשני, רקיע"; ו"יהי "ּבראׁשית" ְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָקֹוראין
מאֹורֹות"; ו"יהי הּמים" "יּקוּו ּבּׁשליׁשי, הּמים"; ְְְִִִִִִִִַַַַַָָו"יּקוּו
"יׁשרצּו" ּבחמיׁשי, ו"יׁשרצּו"; מאֹורֹות" "יהי ְְְְְְְְֲִִִִִִִַָּברביעי,

ו"ויכּלּו". הארץ" "ּתֹוצא ּבּׁשּׁשי, הארץ"; ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻו"תֹוצא

.Êּבׁשנים אֹותּה קֹוראין גדֹולה לתורה]ּפרׁשה ,[העולים ְְְִִִַָָָָָ
ׁשחרית ׁשּקֹוראין ּפרׁשּיֹות ּוׁשּתי אחד; אֹותּה קֹורא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּוקטּנה

ּבּספר הּׁשנּיה ּבּתפּלה אֹותן וקֹוראין ׁשחֹוזרין הם ,[תורה]- ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּבמנחה. ּפה על אֹותן וקֹוראין ְְְְְְִִִֶַָָוחֹוזרין

.Áמעמד עֹוׂשין מעמד אנׁשי היּו לא - חנּכה ימי ְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָֹֻׁשמֹונת
ּבֹו היה לא - מּוסף קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש יֹום ּובכל ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹּבׁשחרית.
ּבׁשחרית אּלא ּבמנחה, ולא ׁשּלהם ׁשנּיה ּבתפּלה לא ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹמעמד

העצים קרּבן ּבֹו ׁשהיה יֹום וכל ּבלבד. [-יבוארּובנעילה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
בׁשחריתבהמשך] אּלא ּבנעילה, מעמד ּבֹו היה לא -ְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹ

ּובמנחה. ׁשנּיה ְְְְִִִִָָָּובתפּלה

.Ëלמׁשּפחֹות היה קבּוע זמן העצים? קרּבן הּוא ְְְְִִֵַַַַָָָָָָּומה
לּמערכה עצים להביא לּיערים ׁשּיּגיע[למזבח]לצאת ויֹום , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

נדבה; עֹולֹות מקריבין העצים, להביא זֹו מׁשּפחה ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָלבני
ואסּורין טֹוב, יֹום ּכמֹו להן והיה העצים. קרּבן הּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָוזה

ּבמלאכה. ואסּורין ותענית, ּבסּפד ְְְֲֲִִִִֵַַָָּבֹו

.Èאסּור - לּמערכה גזרים אֹו עצים ׁשהתנּדב יחיד ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאפּלּו
זה ודבר מלאכה; ּובעׂשּית ּובתענית ּבסּפד הּיֹום ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָּבאֹותֹו

ְִָמנהג.

.‡Èהּׁשּבת ּכל ּומּלכּבס מּלסּפר אסּורין מעמד ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָאנׁשי
מה ּומּפני הּׁשּבת. כבֹוד מּפני מּתרין ּובחמיׁשי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּלהן;
ּכׁשהן למעמדן יּכנסּו ׁשּלא ּכדי ּולכּבס? לסּפר עליהן ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאסרּו

מּקדם. ויכּבסּו יסּפרּו אּלא ְְְְִִִֶֶַַָָֹֻמנּולין,

ז ּפרק הּמקּדׁש ּכלי ¤¤¨§¦©¥§§¦הלכֹות

על‡. לעֹולם ממּנים וכן ּבּמקּדׁש, היּו ממּנין עׂשר ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻחמּׁשה
ואּלּו אחד; ממּנה אּלּו ּדבר עׂשר מחמּׁשה ודבר ּדבר ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֻּכל
על ׁשליׁשי ׁשערים, נעילת על ׁשני הּזמּנים, על אחד ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהן:
עם הּצלצל על חמיׁשי המׁשֹוררים, על רביעי ְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָהּׁשֹומרים,
ׁשמיני הּקּנים, על ׁשביעי הּפיסֹות, על ׁשּׁשי ׁשיר, ּכלי ְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַָָׁשאר
החֹולים, על עׂשירי הּנסכים, על ּתׁשיעי החֹותמֹות, ְְֲִִִִִִַַַַַַָָעל
הּפנים, לחם מעׂשה על עׂשר ׁשנים הּמים, על עׂשר ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאחד
מעׂשה על עׂשר ארּבעה הּקטרת, מעׂשה על עׂשר ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשלׁשה
ּגדֹולה. כהּנה ּבגדי מעׂשה על עׂשר חמּׁשה ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻהּפרֹוכֹות,

הרּבה,·. אנׁשים ידֹו ּתחת - אּלּו מּממּנים ואחד אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל
ׁשעל זה עליה. ממּנה ׁשהּוא הּמלאכה את להכין ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּכדי
ּכיון ואנׁשיו: הּוא הּזמּנים, את מׁשּמר הּוא - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהּזמּנים
ואֹומר: מאנׁשיו אחד אֹו הּוא מכריז הּקרּבן, עת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּיּגיע

לּמעמד'! ויׂשראל לּדּוכן, ּולוּים לעבֹודה, ּכהנים ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָָֹ'עמדּו
למלאכּתֹו. אחד ּכל יבֹוא קֹולֹו, ׁשּיּׁשמע ְְְִִֵֶֶַַָָָָָוכיון

ע‚. - הּׁשערים נעילת ׁשעל ּפיוזה ועל נֹועלין, ּפיו ל ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָ
הּתֹוקעין ואין לפתיחת[בשופרות]ּפֹותחין. יֹום ּבכל ּתֹוקעין ְְְְְְִִִִִֵַַָ

ׁשלׁש ּבּמקּדׁש ּתֹוקעין יֹום ּובכל ּברׁשּותֹו; אּלא ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹהּׁשערים,
ּתקיעה. ּתרּועה ּתקיעה ׁשערים, לפתיחת ְְְְְְִִִִִִַָָָָּתקיעֹות

ׁשּמסּבב„. הּבית הר איׁש הּוא - הּׁשֹומרים ׁשעל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַזה
מׁשמרּתֹו[ומפקח] על ׁשּיׁשן מי וכל לילה; ּבכל הּלוּים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָעל

ּכסּותֹו. את וׂשֹורפין ּבמקלֹות, אֹותֹו מלקין -ְְְְְְִִֶַַ

המׁשֹוררים‰. יֹום ּבכל ּבֹורר הּוא - המׁשֹוררים ׁשעל ְְְְְִִֵֶֶַַַָזה
על ּתֹוקעין ּפיו ועל ּבּפה, ׁשירה לֹומר הּדּוכן על ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָׁשעֹומדים
ּבכל ּתקיעה ועׂשרים מאחת ּבּמקּדׁש ּפֹוחתין אין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּקרּבנֹות.
ׁשחר ׁשל לתמיד ותׁשע ׁשערים, לפתיחת ׁשלׁש - ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹיֹום

הראשון] הערּבים[הקרבן ּבין ׁשל לתמיד ותׁשע [הקרבן, ְְְִִֵֵֶַַַָָ
קרּבןהאחרון] על ּתׁשע מֹוסיפין מּוסף, קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש ויֹום .ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

אֹו ּבׁשּבת, להיֹות טֹוב יֹום אֹו חדׁש ראׁש חל ואם ְְְִִֶַָָָֹֹמּוסף;
ׁשלׁשה ׁשם ׁשּיׁש ּבׁשּבת להיֹות הּׁשנה ראׁש [קרבנות]ׁשחל ְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ

אּלא עצמֹו, ּבפני ּומּוסף מּוסף לכל ּתֹוקעין אין - ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָמּוספין
הּמּוספין. לכל ּבלבד ּתׁשע ְְְִִִֵַַַָָּתֹוקעין

.Âמן העם את להבטיל ׁשלׁש - ׁשׁש מֹוסיפין ׁשּבת ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבערב
ּוברגל לחל. קדׁש ּבין להבּדיל וׁשלׁש [בחג]הּמלאכה, ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

עזרת ׁשער והּוא הּתחּתֹון, ׁשער לפתיחת ׁשלׁש ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָֹמֹוסיפין
ניקנֹור. ׁשער ׁשהּוא העליֹון, ׁשער לפתיחת וׁשלׁש ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹנׁשים,
למעלה ׁשהּוא לפי העליֹון'? 'ׁשער ׁשמֹו נקרא ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָולּמה

ׁשּמנּסכין הּמים למּלּוי ׁשלׁש ּתֹוקעין וכן נׁשים. [עלמעזרת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּבׁשּבתהמזבח] הּמים למּלּוי ּתֹוקעין ואין סוכות]ּבחג, ;[של ְְְְִִִֵֶַַַָָ

וכל הּמים. ׁשּמנּסכין ּבׁשעה הּמזּבח ּגּבי על ׁשלׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹותֹוקעין
ׁשעל זה יד מּתחת הּקרּבנֹות, על ׁשּתֹוקעין ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָהּתֹוקעין
הן. ּבחצֹוצרֹות הּתקיעֹות, אּלּו וכל ּוברׁשּותֹו; ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָהמׁשֹוררים

.Êהּצלצל ׁשעל ּכל[מצלתיים]זה הּמעמיד הּוא - ְֲִִֶֶַַַַָָ
את ׁשּסֹועדין הּׁשיר ּכלי ּפי על אתהמׁשֹוררים מלווים -] ְְְֲִִִִֵֶֶַַַ

ׁשּבארנּו.שירת] ּכמֹו ְְְִִֵֶַַהּלוּים,

.Áהּפיסֹות ׁשעל הּכהנים[גורלות]זה ּבין מפיס הּוא - ְֲִִֵֵֶֶַַַָֹ
ׁשּזכה מלאכּתֹו עֹוׂשה ואיׁש איׁש ּכל ׁשּיהיה עד יֹום, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָּבכל
ּובהלכֹות יֹום. ּבכל מפיסין היּו פעמים וארּבעה ּבּפיס; ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָּבּה

מפיסין. ּכיצד אבאר ְְֲִִִִֵֵַָּתמידין

.Ëהּקּנים ׁשעל עופות]הממּנה ׁשּפֹוסקין[קיני הּוא - ְְִִִֶֶֶַַַֻ
וכל[מסכמים] ּבסלע. וכ ּכ לּקרּבנֹות, הּקּנים ׁשּימּכר ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹעּמֹו

לּמקּדׁש, ּדמיהן יביא יֹונה, ּבני אֹו ּתֹורים חּיב ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָמי
עם חׁשּבֹון ועֹוׂשה הּקרּבן, לבעלי הּקּנים נֹותן הממּנה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻוזה
ּפֹוסקין יֹום לׁשלׁשים יֹום מּׁשלׁשים לֹו. ונֹותנין ְְְְְְִִִִִִִִַָֹֹהּגזּברין

הּׁשער המחיר]עּמֹו את מסכמים הּקּנים,[- הּוזלּו ואם . ְְִִִִַַַַ
ׁשּפסקּו[מוכר]מסּפק ּכמֹו מסּפק הּוקרּו, ואם הּזֹול; ּכׁשער ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָ

אֹו ּפסּול ׁשּנמצא קן וכל העליֹונה. על הקּדׁש ׁשּיד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעּמֹו;
ּתחּתיו. אחר נֹותן - ׁשּיקרב קדם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנפסל

.Èהחֹותמֹות ׁשעל ּדמי[פתקאות]זה ׁשּמקּבל הּוא - ְְֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשעל וזה חֹותמֹות; להם ונֹותן נסכים, מּמחּיבי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻנסכים

הּנסכים. ׁשּמֹוכר הּוא - ְְִִֵֶַַָָהּנסכים
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.‡Èּכתּוב האחד ּבּמקּדׁש: היּו חֹותמֹות ארּבעה ְְִֵֶַַַָָָָָָָָּכיצד?
עליו ּכתּוב והּׁשליׁשי 'זכר', עליו ּכתּוב והּׁשני 'עגל', ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָעליו

'חֹוטא'. עליו ּכתּוב והרביעי ְְְִִִֵָָָָ'ּגדי',

.·Èהּנסכים ּדמי נֹותן - לּמקּדׁש קרּבנֹותיו ׁשּיביא מי ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכל
ּכמנין חֹותמֹות לֹו ונֹותן החֹותמֹות, על הממּנה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֻלזה
אחד חֹותם לֹו נֹותן עׁשיר, מצרע היה ואם ׁשּלֹו. ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹהּקרּבנֹות
לזה ׁשּבידֹו ּבחֹותמֹות הֹול והּלה 'חֹוטא'; עליו ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכתּוב
ּוכמֹו החֹותמֹות ּכמנין נסכים לֹו ונֹותן הּנסכים, על ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻהממּנה
את מֹוציא זה זה; אצל זה ּבאים ולערב ּבהן. ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָׁשּכתּוב

הֹותירּו אם מעֹות. ּכנגדן ּומקּבל הּמעֹות[נותרו]החֹותמֹות, ְְְִִֵֶַַַָָָָ
מהמכירות] זה[יותר יׁשּלם ּפחתּו, ואם להקּדׁש; הֹותירּו ,ְְְֲִִֵֵֶֶַַָ

עד לֹו ממּתינין חֹותמֹו, ׁשאבד מי מּביתֹו. החֹותמֹות ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשעל
נֹותנין ׁשּטֹוען, חֹותם ּכדי יתר ּבּמעֹות מצאּו אם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהערב;

הּיֹום ּכל וׁשם לֹו. נֹותנין אין לאו, ואם תאריך]לֹו; ּכתּוב[- ְְְִִֵֵַָָָ
עד אצלֹו החֹותם יׁשהא ׁשּלא - הרּמאין מּפני החֹותם, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹעל

הּנסכים.[יתייקרו]ׁשּיּוקרּו ְְִֶַָ

.‚Èׁשער ּפֹוסקין יֹום לׁשלׁשים יֹום אתמּׁשלׁשים קובעין -] ְְְִִִִִַַֹֹ
הּוקרּומחיר] אם הּנסכים. על הממּנה עם והּסלת ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָֹֻהּיין

מסּפק הּוזלּו, ואם עּמֹו; ׁשּפסקּו ּכמֹו להן מסּפק ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָנסכים,
אּלּו ּבׁשערים ההקּדׁש ׁשּמׂשּתּכר והּׂשכר הּזֹול. ּכּׁשער ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָלהן

ולֹוקחין נסכים', 'מֹותר הּנקרא הּוא עֹולֹות[קונים]- ּבֹו ְְְְִִִַַָָ
העֹוף, ּבעֹולֹות הּמזּבח את מקּיצין ואין הּמזּבח. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָלקיץ

עֹוף. הּצּבּור ּבקרּבנֹות ְְְִֵֶַָׁשאין

.„È,ּתמיד הרצּפה על עֹומדין ׁשהן מּפני - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹהּכהנים
העבֹודה ּבׁשעת ּבגדים עליהן ואין הרּבה, ּבׂשר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָואֹוכלין
מעמידין לפיכ ּבמעיהן; חֹולין הן - אחד חלּוק ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
ּתחלּואיהם, ּכל ּומרּפא אֹותם, מבּקר ׁשּיהיה אחד ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻממּנה

ידֹו. ׁשּתחת ואנׁשיו הּוא ּתמיד, ּבהם ְֲִֵֶֶַַַָָָָָועֹוסק

.ÂËוׁשיחין ּבֹורֹות חֹופר להיֹות אחר ממּנין ,[תעלות]וכן ְְְְִִִִֵֵֵַַ
מצּויין הּמים ׁשּיהיּו ּכדי - רּבים ׁשל הּבֹורֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַּומתּקן
ואחד רגלים. עֹולי ּולכל מּיֹוׁשביה אדם לכל ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּבירּוׁשלים
מלאכּתֹו. ּכל מתּקן והּוא הּפנים, לחם אּמני ּכל על ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻממּנה
מלאכּתּה. מתּקן והּוא הּקטרת, אּמני ּכל על ממּנה ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻואחד

.ÊËהּפרֹוכֹות אֹורגי ּכל על ממּנה - הּפרֹוכֹות ׁשעל ְְֵֶֶֶַַַַָָָֻזה
ּוׁשּתי ולּׁשערים. להיכל מּוכנֹות ׁשּיהיּו ּבהן, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהרֹוקמין

וׁשנה ׁשנה ּבכל עֹוׂשין היּו ּבין[בשביל]ּפרֹוכֹות להבּדיל , ְְְְִִֵַָָָָָָָ
ּכפּולין הּפרֹוכֹות וחּוטי הּקדׁשים. וקדׁש גין][ארוהּקדׁש ְְְֳִִֵֶֶַַַָָֹֹ

ׁשּׁשה חוטים]ׁשּׁשה מששה חוט ּבּה:[כל היּו מינין וארּבעה . ְְִִִִַָָָָָָ
ּכפּול מהם אחד וכל ׁשני; ותֹולעת וארּגמן, ּותכלת, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשׁש,

מ:] היה[שזור וטפח חּוטין. וארּבעה עׂשרים הרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּׁשה,
נירין ּוׁשנים ׁשבעים ועל נארגת;[חוטים]עביּה, היתה ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָ

עׂשרים. ורחּבּה ארּבעים, ְְְְְִִֶַָָָָָארּכּה

.ÊÈעל ׁשבע - ׁשני ּבמקּדׁש היּו ּפרֹוכֹות עׂשרה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹּוׁשלׁש
על ואחת אּולם, ׁשל ּפתחֹו על ואחת העזרה, ׁשערי ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָׁשבעה

לּדביר ּוׁשּתים היכל, ׁשל הקודשים]ּפתחֹו ּובין[קודש ּבינֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָ
ּבעלּיה ּכנגדן ּוׁשּתים הגג]הּקדׁש, .[בעלית ְְְֲִִֶֶַַָָָֹ

.ÁÈהּטמאה ּבולד ׁשּנטמאת מגזרתּפרכת טומאה -] ְְְִִֵֶֶַַָָֹֻ
ּבפניםחכמים] אֹותּה מטּבילין אֹותּה[בעזרה]- ּומכניסין ְְְִִִִִִַַָָ

ׁשמׁש הערב צריכה ׁשאינּה לפי לערבמּיד, [להמתין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
מּבחּוץלהטהר] אֹותּה מטּבילין - הּטמאה ּבאב וׁשּנטמאת .ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻ
ּבחיל[לעזרה] אֹותּה לעזרה]וׁשֹוטחין ׁשהיא[חוץ מּפני , ְְְִִִֵֵֶַָ

על אֹותּה ׁשֹוטחין - חדׁשה היתה ואם ׁשמׁש. הערב ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָצריכה
האצטּוה הבית]ּגב בהר אבן את[קורות העם ׁשּיראּו ּכדי , ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

נאה. ׁשהיא ְְִֶַָָָמלאכּתּה

.ËÈּוׁשליׁשּיים ׁשנּיים להם היּו ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו הּכלים ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָוכל
ּתחּתיהם. הּׁשנּיים יביאּו הראׁשֹונים, יּטמאּו ׁשאם -ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָ

.Îּבגדי ּבהכנת עֹוסק - כהּנה ּבגדי מעׂשה על הממּנה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻֻזה
ידֹו ּומּתחת ּובאריגתן; ּגדֹול, כהן ּובגדי הדיֹוטֹות ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹכהנים

ּבּמקּדׁש. לֹו היתה ולׁשּכה הּכל. ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹנעׂשה

ח ּפרק הּמקּדׁש ּכלי ¤¤¨§¦©¥§§¦הלכֹות

ּובגדי‡. הדיֹוט, כהן ּבגדי מינים: ׁשלׁשה כהּנה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָֹֹֻּבגדי
כלים ארּבעה הם - הדיֹוט כהן ּבגדי לבן. ּובגדי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹזהב,

ׁשל[בגדים] וארּבעּתם ּומגּבעת; ואבנט, ּומכנסים, ּכּתנת, :ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻ
ּכפּול וחּוטן לבנים, מ:]ּפׁשּתן, ;[חוטים]ׁשּׁשה[ארוג ְְְִִִָָָָָ

ּבצמר. רקּום לבּדֹו ְְְְֵֶֶַַָָוהאבנט

כלים:·. ׁשמֹונה והם ּגדֹול, כהן ּבגדי הן - זהב ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵָָָָֹּבגדי
ואבנט וציץ. וחׁשן ואפֹוד, ּומעיל, ּכהן, ּכל ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹהארּבעה

רֹוקם מעׂשה - ּגדֹול ּכהן ּדֹומה[ריקמה]ׁשל ואינֹו הּוא, ְֲֵֵֵֵֶֶַָֹ
היא ּבאהרן, האמּורה ּומצנפת הדיֹוט. ּכהן לאבנט ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבמעׂשיו
ּכמֹו ּבּה צֹונף ּגדֹול ׁשּכהן אּלא ּבבניו, האמּורה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּמגּבעת

הּׁשבר על תחבושת]ׁשּלֹופף ּבּה[ככריכת צֹונפין ּובניו , ְִֵֶֶֶַַָָָ
'מגּבעת'. נקראת ּולפיכ ְְְְִִִֵַַַָּככֹובע;

ּגדֹול‚. ּכהן ּבהן ׁשּמׁשּמׁש כלים ארּבעה הן - לבן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבגדי
ּומצנפת. ואבנט, ּומכנסים, ּכּתנת, הּכּפּורים: ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֻּביֹום

לבּדֹוו הּפׁשּתן ּומן ׁשּׁשה, ּכפּול וחּוטן לבנים, ארּבעּתם ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָ
הּכּפּורים ּביֹום ּגדֹול לכהן יהיּו אחרֹות כּתנֹות ּוׁשּתי ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵַָֹֻהם.

ּוׁשּתיהן הערּבים. ּבין ואחת ּבּׁשחר, לֹובׁשּה אחת [נקנין]- ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָ
להֹוסיף רצה ואם הקּדׁש. מּׁשל מנה [הכהןּבׁשלׁשים ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָֹ

עֹוׂשההגדול] ּכ ואחר הּתֹוספת, ּומקּדיׁש מּׁשּלֹו; מֹוסיף -ְְִִִֶֶֶֶַַַַָ
הּכּתנת. ֶַָֹֻּבּה

ּומׁשלׁשלים„. נאים חדׁשים ׁשּיהיּו מצותם - כהּנה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָֻֻּבגדי
"לכבֹוד[ארוכים] ׁשּנאמר: הּגדֹולים, ּבגדי ּכדר ,ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָ

מטׁשטׁשין היּו ארּכין[בטיט]ּולתפארת". אֹו מקרעין, אֹו , ְְְְְֲִִִִֶֶָָָֹֻֻ
ׁשּסּלקן אֹו מּמּדתֹו, ּפחֹות קצרים אֹו מּדתֹו, על ְְִִִִִֵֶַָָָָָָיתר

מׁשחקין[כיווצם] היּו ּפסּולה; עבֹודתֹו - ועבד ְְְְֲִֵַַָָָָָָֻּבאבנט,
ּכמּדתֹו,[ישנים] ׁשּנעׂשּו עד ּבאבנט וסּלקן ארּכים ׁשהיּו אֹו ,ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

ּכׁשרה. עבֹודתֹו - ְְֲֵַָָָועבד

צֹואי‰. ׁשּנעׂשה כהּנה מּבגדי ּבגד אין[מלוכלך]ּכל - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
אֹותֹו מּניחין אּלא אֹותֹו, מכּבסין ואין אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַָמלּבנין
ּגֹונזין ׁשּבלּו, ּגדֹול כהן ּובגדי חדׁשים. ולֹובׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹלּפתילֹות,
ּבהן עֹובד אינֹו הּצֹום, ּביֹום ּבהן ׁשעֹובד לבן ּובגדי ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאֹותן.
ׁשם, אֹותם ׁשּיפׁשט ּבּמקֹום נגנזין אּלא לעֹולם, ׁשנּיה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּפעם

ּבהניה. אסּורין והם ׁשם"; "והּניחם ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשּנאמר:

.Âעֹוׂשין היּו - ואבנטיהם ׁשּבלּו הדיֹוטים כהנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמכנסי
ּבּמקּד ּבהן ּומדליקין ּפתילֹות, ּביתמהן ּבׂשמחת ׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

מהן עֹוׂשין היּו - ׁשּבלּו הדיֹוטים ּכהנים וכתנֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהּׁשֹואבה;
ּתמיד לּמנֹורה המקדש]ּפתילֹות מנורת -]. ְְִִַָָ

.Êויחיד צּבּור; מּׁשל אּלא ּבאין אינן כהנים, ּבגדי ְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹּכל
ּכלי וכן ּומּתר. לּצּבּור, מֹוסרֹו - כהּנה מּבגדי ּבגד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻֻׁשהתנּדב
ּכׁשרין. הן הרי לּצּבּור, יחיד ׁשּמסרן הּמערכה ועצי ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשרת
ּכׁשרים; מּׁשּלֹו, יחיד אֹותן ׁשהתנּדב הּצּבּור קרּבנֹות ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאף

לּצּבּור. ׁשּימסרם ְְְִִִֵֶַַּובלבד

.Áמחלצֹות מהן עֹוׂשין היּו הדיֹוטֹות, כהנים ד'ּבגדי -] ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ
כהונה] הצורך]רּבֹותבגדי היּו[לעת חּלֹון ותׁשעים וׁשּׁשה . ְְְִִִַַָָ

מׁשמר; לכל חּלֹונֹות ארּבעה הּבגדים, ּבהן להּניח ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָּבּמקּדׁש
סתּומֹות. וכּלן חּלֹונֹותיו, על ּכתּוב מׁשמר ּכל ְְְְִֵַַָָָָָֻוׁשם
ּפֹותחין ׁשּלהן, ּבּׁשּבת לעבֹודה מׁשמר אנׁשי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּוכׁשּיּכנסּו
ּוכׁשּיצאּו, הּכלים; ונֹוטלין ׁשּבתן ימי ּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָחּלֹונֹותיהן

וסֹותמין. לחּלֹונֹותם הּבגדים ְְְֲִִִִַַַַָָמחזירין

.Ëׁשּלא לפי מׁשמר? לכל חּלֹונֹות ארּבעה עׂשּו ְְְְְִִֶַַָָָָָָָֹולּמה
אחד, ּבחּלֹון הּמכנסים ּכל אּלא מערּבבין, הּכלים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻיהיּו
וכתּוב אחד, ּבחּלֹון האבנטים ּכל 'מכנסים'; עליו ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָוכתּוב
ּכּלן והּכּתנֹות אחד, ּבחּלֹון ּכּלן הּמצנפֹות וכן 'אבנט'; ְְְְְֳִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻֻעליו

אחד. ׁשּלֹו(È)ּבחּלֹון ּבּלׁשּכה זהב ּבגדי מּניח ּגדֹול ּכהן . ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
הּמקּדׁש. מן ׁשּיצא ּבעת אֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַָָּבּלילה,

.‡Èאֹותן לֹובׁש לפיכ ּבהן; להנֹות מּתר כהּנה, ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֻֻּבגדי
ּבׁש ׁשּלא אפּלּו עבֹודתֹו, האבנטּביֹום מן חּוץ עבֹודה; עת ְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָֹ

ׁשעטנז. ׁשהּוא מּפני -ְְִֵֵֶַַ

.·Èאין העבֹודה. ּבׁשעת אּלא ללבׁשֹו הדיֹוט לכהן ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹאסּור
אּלא לעבֹודה לֹובׁשין מ:]הּכהנים ּופׁשּתים[בגדים צמר ְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָֹ

הּוא.(È‚)ּבלבד. "ּבד", אֹו "ׁשׁש" ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום וכל ְְֱִֵֶֶַַַַָָָ
הּוא מקֹום, ּבכל האמּורה ּותכלת הּבּוץ. והּוא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָהּפׁשּתים

ּפתּו ׁשהּוא הּׁשמים, ּכעצם הּצבּוע הּכחל[מעורב]הּצמר מן ְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
הכחול] ותֹולעת[גווני אדם; הּצבּוע הּצמר הּוא והארּגמן, ;ְְְֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּבתֹולעת הּצבּוע הּצמר הּוא מאוד]ׁשני, אדומים .[גרגירים ְִֶֶַַַַַָָ

.„È,"מׁשזר "ׁשׁש אֹו "ׁשׁש" ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֵֵֶֶַַָָָָָּכל
אם - "ּבד" ׁשּנאמר ּומקֹום ׁשּׁשה. ּכפּול החּוט ׁשּיהיה ְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָצרי
ׁשּיהיה הּמבחר מן ּומצוה ּכׁשר; לבּדֹו, אחד חּוט ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהיה
צרי - ּבלבד "מׁשזר" ּבֹו ׁשּנאמר ּומקֹום ׁשּׁשה. ְְֱִִִֶֶַַָָָָָָּכפּול

ׁשמֹונה. ּכפּול חּוטן ְְִֶֶָָָׁשּיהיה

.ÂËהּוא - רקם" "מעׂשה ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ֱֲֵֵֶֶַַַָָָֹּכל
ּבפני אחד מּצד נראין ּבאריג הּנעׂשֹות הּצּורֹות ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּתהיינה
הּצּורה ׁשּתהיה הּוא - חׁשב" ּו"מעׂשה ּבלבד; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהאריג

ואחֹור. ּפנים צדדין, מּׁשני ְְְְִִִִֵֵָָָנראית

.ÊËּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין הּכּתנת, הּבגדים? מעׂשה ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻוכיצד
ּבּתים ּבּתים ׁשהיא היתה, מׁשּבצת - הדיֹוט ּכהן ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻּבין

הּכֹוסֹות ּבית ּכמֹו גדולות]ּבאריגתּה, ׁשעֹוׂשין[כגומות ּכמֹו , ְְֲִִֵֶַַָָ
יד ּובית הּקׁשים. ּבּבגדים ּבפני[שרוול]האֹורגין נארג ׁשּלּה ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּבתפירה. הּכּתנת ּגּוף עם אֹותֹו ּומחּברין ְְְְִִִִֶַַַָֹֻעצמֹו,

.ÊÈיד ּבית ואר העקב. מן למעלה עד - הּכּתנת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻאר
ּפס עד - הּיד.[כף]ׁשּלּה ּברחב - ורחּבֹו ידֹו; ְְְֶַַַַָָָָֹ

.ÁÈ- הדיֹוט ּכהן ׁשל ּבין ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהּמכנסים,
קרֹוב הּטּבּור מן למעלה ׁשהּוא ירכים, ועד מּמתנים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהם

הארּכּבה ׁשהיא הּיר סֹוף עד הּלב, ּוׁשנצים[ברך]מן . ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
הּנקב[רצועות] ּבית לא להן ואין להן; קדמי]יׁש ולא[חור ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ

ּכיס.[נרתיק]ּבית ּכמין מּקפין אּלא הערוה, ְְִִִֵֶֶָָָָֻ

.ËÈעׂשרה ׁשׁש ארּכּה - הדיֹוט אֹו ּגדֹול ּכהן ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹהּמצנפת
ׁשּתים וארּכֹו אצּבעֹות, ׁשלׁש ּכמֹו רחּבֹו - והאבנט ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹאּמה.
ּובגדי .ּכר ּגּבי על ּכר ּומחזירֹו, מּקיפֹו אּמה; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּוׁשלׁשים

מחט מעׂשה אֹותן עֹוׂשין אין - ּכּלן אּלא[בתפירה]כהּנה , ְֲִֵֵֶַַַָָָָֻֻ
אֹורג ארג".[באריגה]מעׂשה "מעׂשה ׁשּנאמר: , ֱֲֲֵֵֵֵֶֶַַַֹ

רביעי יום
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ׁשּתי‡. רחב זהב ׁשל טס עֹוׂשה הּציץ? מעׂשה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד
ּומּקיף אורכו]אצּבעֹות, וכֹותב[- לאזן. ׁשנימאזן עליו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

'לה''[שורות]ׁשיטין מּלמּטה, 'קדׁש' לה''; 'קדׁש : ְִִִֶֶַַַָֹֹ
ּכתבּוהּו ּופעמים ּכׁשר; אחת, ּבׁשיטה ּכתבֹו ואם ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָמּלמעלה.

אחת. ִַַָׁשיטה

האֹותּיֹות·. את חֹופר - לפניו ּבֹולטֹות ְְְִִֵֶָָָָוהאֹותּיֹות
והּוא והּוא[הטס]מאחריו, ׁשּבֹולט. עד הּׁשעוה, על מדּבק ְְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָֻ

לנקב, מּנקב נכנס למּטה ּתכלת ּופתיל קצֹותיו; ּבׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָנקּוב
הערף. ּכנגד ּבּפתיל נקׁשר ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּכדי

ּכפּולין‚. וחּוטיו ּתכלת, ּכּלֹו מ:]הּמעיל ׁשנים[ארוגין ְְְְְִִֵֵֶַָֻ
ּופיו[חוטין]עׂשר הצוואר]; אריגתֹו[מקום ּבתחּלת ארּוג ְֲִִִִַָָָָ

יפרם] יד[שלא ּבית לֹו ואין ּכנפים[שרוול]. נחלק אּלא ,-] ְְְִֵֵֶֶַָָָָ
חלקים] הּמעילים.לשני ּכל ּכדר למּטה עד הּגרֹון ְְְִִִֶֶַַַַָָָמּסֹוף

הּמעיל ּפי והּקֹורע ּבלבד. הּגרֹון ּכל ּכנגד אּלא מחּבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻואינֹו
כהּנה, ּבגדי לכל הּדין והּוא יּקרע"; "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

ּדר אֹותם לֹוקה.[בשביל]ׁשהּקֹורע הׁשחתה ְֵֶֶֶֶַַַָָָ

מּׁשלׁשּתן„. מין ּכל ׁשני, ותֹולעת וארּגמן ּתכלת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּומביא
חּוטי נמצאּו "מׁשזר"; ּבׁשּוליו ׁשּנאמר לפי ׁשמֹונה, ְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָׁשזּור
ׁשּלא רּמֹונים ּכמין אֹותן ועֹוׂשה ועׂשרים. ארּבעה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹהּׁשּולים

ּפיהם סגורים]ּפתחּו ּומביא[- ּבּמעיל. אֹותן ותֹולה , ְְְִִִֵֶֶַָָ
הּכל - ענּבֹולים ּוׁשנים ׁשבעים ּובהם זּוגין, ּוׁשנים ְְְְְִִִִִִִִִֶַַַָֹׁשבעים
ּוׁשלׁשים זה, ּכנף ּבׁשּולי וׁשּׁשה ׁשלׁשים ּבֹו ותֹולה ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹֹזהב;
ּבין הּתלּוי הענּבֹול עם והּזּוג זה; ּכנף ּבׁשּולי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָוׁשּׁשה
מּׁשני ׁשּוליו ׁשּיהיּו עד 'ּפעמֹון'. נקרא ּכאחד, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשניהם

ורּמֹון". ּפעמֹון ורּמֹון "ּפעמֹון ְְְֲֲִִַַָָצדדיו,

ּככה‰. ּבּתֹורה, האמּור והחׁשן האפֹוד ׁשּבאריגת ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהּזהב
ׁשּׁשה עם ונֹותנֹו טהֹור, זהב אחד חּוט לֹוקח מעׂשהּו: ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָהּוא
הּוא וכן ּכאחד; חּוטין הּׁשבעה וכֹופל ּתכלת, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָחּוטין
ׁשּׁשה עם אחד וחּוט ארּגמן, ׁשל ׁשּׁשה עם זהב חּוט ְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָעֹוׂשה
ארּבעה נמצאּו ּפׁשּתן; ׁשל ׁשּׁשה עם אחד וחּוט ׁשני, ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָׁשל
ׁשּנאמר: ועׂשרים, ׁשמֹונה החּוטים ּכל ונמצאּו זהב, ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָחּוטי
ּובתֹו הּתכלת ּבתֹו לעׂשֹות וגֹו' הּזהב ּפחי את ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָ"וירּקעּו
ׁשחּוט מלּמד - הּׁשׁש" ּובתֹו הּׁשני ּתֹולעת ּובתֹו ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָהארּגמן,

ּבתֹוכן. ּכפּול ְַָָָָהּזהב

.Âהּזהב מן חֹוׁשב מעׂשה ּבגד אֹורג החׁשן? מעׂשה ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּכיצד
עׂשרים על והּׁשׁש, הּׁשני ותֹולעת והארּגמן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוהּתכלת
זרת, ורחּבֹו אּמה ארּכֹו - ׁשּבארנּו ּכמֹו חּוטין ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָּוׁשמֹונה
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מהן עֹוׂשין היּו - ׁשּבלּו הדיֹוטים ּכהנים וכתנֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהּׁשֹואבה;
ּתמיד לּמנֹורה המקדש]ּפתילֹות מנורת -]. ְְִִַָָ

.Êויחיד צּבּור; מּׁשל אּלא ּבאין אינן כהנים, ּבגדי ְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹּכל
ּכלי וכן ּומּתר. לּצּבּור, מֹוסרֹו - כהּנה מּבגדי ּבגד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻֻׁשהתנּדב
ּכׁשרין. הן הרי לּצּבּור, יחיד ׁשּמסרן הּמערכה ועצי ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשרת
ּכׁשרים; מּׁשּלֹו, יחיד אֹותן ׁשהתנּדב הּצּבּור קרּבנֹות ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאף

לּצּבּור. ׁשּימסרם ְְְִִִֵֶַַּובלבד

.Áמחלצֹות מהן עֹוׂשין היּו הדיֹוטֹות, כהנים ד'ּבגדי -] ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ
כהונה] הצורך]רּבֹותבגדי היּו[לעת חּלֹון ותׁשעים וׁשּׁשה . ְְְִִִַַָָ

מׁשמר; לכל חּלֹונֹות ארּבעה הּבגדים, ּבהן להּניח ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָּבּמקּדׁש
סתּומֹות. וכּלן חּלֹונֹותיו, על ּכתּוב מׁשמר ּכל ְְְְִֵַַָָָָָֻוׁשם
ּפֹותחין ׁשּלהן, ּבּׁשּבת לעבֹודה מׁשמר אנׁשי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּוכׁשּיּכנסּו
ּוכׁשּיצאּו, הּכלים; ונֹוטלין ׁשּבתן ימי ּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָחּלֹונֹותיהן

וסֹותמין. לחּלֹונֹותם הּבגדים ְְְֲִִִִַַַַָָמחזירין

.Ëׁשּלא לפי מׁשמר? לכל חּלֹונֹות ארּבעה עׂשּו ְְְְְִִֶַַָָָָָָָֹולּמה
אחד, ּבחּלֹון הּמכנסים ּכל אּלא מערּבבין, הּכלים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻיהיּו
וכתּוב אחד, ּבחּלֹון האבנטים ּכל 'מכנסים'; עליו ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָוכתּוב
ּכּלן והּכּתנֹות אחד, ּבחּלֹון ּכּלן הּמצנפֹות וכן 'אבנט'; ְְְְְֳִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻֻעליו

אחד. ׁשּלֹו(È)ּבחּלֹון ּבּלׁשּכה זהב ּבגדי מּניח ּגדֹול ּכהן . ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
הּמקּדׁש. מן ׁשּיצא ּבעת אֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַָָּבּלילה,

.‡Èאֹותן לֹובׁש לפיכ ּבהן; להנֹות מּתר כהּנה, ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֻֻּבגדי
ּבׁש ׁשּלא אפּלּו עבֹודתֹו, האבנטּביֹום מן חּוץ עבֹודה; עת ְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָֹ

ׁשעטנז. ׁשהּוא מּפני -ְְִֵֵֶַַ

.·Èאין העבֹודה. ּבׁשעת אּלא ללבׁשֹו הדיֹוט לכהן ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹאסּור
אּלא לעבֹודה לֹובׁשין מ:]הּכהנים ּופׁשּתים[בגדים צמר ְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָֹ

הּוא.(È‚)ּבלבד. "ּבד", אֹו "ׁשׁש" ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום וכל ְְֱִֵֶֶַַַַָָָ
הּוא מקֹום, ּבכל האמּורה ּותכלת הּבּוץ. והּוא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָהּפׁשּתים

ּפתּו ׁשהּוא הּׁשמים, ּכעצם הּצבּוע הּכחל[מעורב]הּצמר מן ְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
הכחול] ותֹולעת[גווני אדם; הּצבּוע הּצמר הּוא והארּגמן, ;ְְְֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּבתֹולעת הּצבּוע הּצמר הּוא מאוד]ׁשני, אדומים .[גרגירים ְִֶֶַַַַַָָ

.„È,"מׁשזר "ׁשׁש אֹו "ׁשׁש" ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֵֵֶֶַַָָָָָּכל
אם - "ּבד" ׁשּנאמר ּומקֹום ׁשּׁשה. ּכפּול החּוט ׁשּיהיה ְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָצרי
ׁשּיהיה הּמבחר מן ּומצוה ּכׁשר; לבּדֹו, אחד חּוט ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהיה
צרי - ּבלבד "מׁשזר" ּבֹו ׁשּנאמר ּומקֹום ׁשּׁשה. ְְֱִִִֶֶַַָָָָָָּכפּול

ׁשמֹונה. ּכפּול חּוטן ְְִֶֶָָָׁשּיהיה

.ÂËהּוא - רקם" "מעׂשה ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ֱֲֵֵֶֶַַַָָָֹּכל
ּבפני אחד מּצד נראין ּבאריג הּנעׂשֹות הּצּורֹות ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּתהיינה
הּצּורה ׁשּתהיה הּוא - חׁשב" ּו"מעׂשה ּבלבד; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהאריג

ואחֹור. ּפנים צדדין, מּׁשני ְְְְִִִִֵֵָָָנראית

.ÊËּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין הּכּתנת, הּבגדים? מעׂשה ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻוכיצד
ּבּתים ּבּתים ׁשהיא היתה, מׁשּבצת - הדיֹוט ּכהן ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻּבין

הּכֹוסֹות ּבית ּכמֹו גדולות]ּבאריגתּה, ׁשעֹוׂשין[כגומות ּכמֹו , ְְֲִִֵֶַַָָ
יד ּובית הּקׁשים. ּבּבגדים ּבפני[שרוול]האֹורגין נארג ׁשּלּה ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּבתפירה. הּכּתנת ּגּוף עם אֹותֹו ּומחּברין ְְְְִִִִֶַַַָֹֻעצמֹו,

.ÊÈיד ּבית ואר העקב. מן למעלה עד - הּכּתנת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻאר
ּפס עד - הּיד.[כף]ׁשּלּה ּברחב - ורחּבֹו ידֹו; ְְְֶַַַַָָָָֹ

.ÁÈ- הדיֹוט ּכהן ׁשל ּבין ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהּמכנסים,
קרֹוב הּטּבּור מן למעלה ׁשהּוא ירכים, ועד מּמתנים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהם

הארּכּבה ׁשהיא הּיר סֹוף עד הּלב, ּוׁשנצים[ברך]מן . ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
הּנקב[רצועות] ּבית לא להן ואין להן; קדמי]יׁש ולא[חור ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ

ּכיס.[נרתיק]ּבית ּכמין מּקפין אּלא הערוה, ְְִִִֵֶֶָָָָֻ

.ËÈעׂשרה ׁשׁש ארּכּה - הדיֹוט אֹו ּגדֹול ּכהן ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹהּמצנפת
ׁשּתים וארּכֹו אצּבעֹות, ׁשלׁש ּכמֹו רחּבֹו - והאבנט ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹאּמה.
ּובגדי .ּכר ּגּבי על ּכר ּומחזירֹו, מּקיפֹו אּמה; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּוׁשלׁשים

מחט מעׂשה אֹותן עֹוׂשין אין - ּכּלן אּלא[בתפירה]כהּנה , ְֲִֵֵֶַַַָָָָֻֻ
אֹורג ארג".[באריגה]מעׂשה "מעׂשה ׁשּנאמר: , ֱֲֲֵֵֵֵֶֶַַַֹ

רביעי יום
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ׁשּתי‡. רחב זהב ׁשל טס עֹוׂשה הּציץ? מעׂשה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד
ּומּקיף אורכו]אצּבעֹות, וכֹותב[- לאזן. ׁשנימאזן עליו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

'לה''[שורות]ׁשיטין מּלמּטה, 'קדׁש' לה''; 'קדׁש : ְִִִֶֶַַַָֹֹ
ּכתבּוהּו ּופעמים ּכׁשר; אחת, ּבׁשיטה ּכתבֹו ואם ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָמּלמעלה.

אחת. ִַַָׁשיטה

האֹותּיֹות·. את חֹופר - לפניו ּבֹולטֹות ְְְִִֵֶָָָָוהאֹותּיֹות
והּוא והּוא[הטס]מאחריו, ׁשּבֹולט. עד הּׁשעוה, על מדּבק ְְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָֻ

לנקב, מּנקב נכנס למּטה ּתכלת ּופתיל קצֹותיו; ּבׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָנקּוב
הערף. ּכנגד ּבּפתיל נקׁשר ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּכדי

ּכפּולין‚. וחּוטיו ּתכלת, ּכּלֹו מ:]הּמעיל ׁשנים[ארוגין ְְְְְִִֵֵֶַָֻ
ּופיו[חוטין]עׂשר הצוואר]; אריגתֹו[מקום ּבתחּלת ארּוג ְֲִִִִַָָָָ

יפרם] יד[שלא ּבית לֹו ואין ּכנפים[שרוול]. נחלק אּלא ,-] ְְְִֵֵֶֶַָָָָ
חלקים] הּמעילים.לשני ּכל ּכדר למּטה עד הּגרֹון ְְְִִִֶֶַַַַָָָמּסֹוף

הּמעיל ּפי והּקֹורע ּבלבד. הּגרֹון ּכל ּכנגד אּלא מחּבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻואינֹו
כהּנה, ּבגדי לכל הּדין והּוא יּקרע"; "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

ּדר אֹותם לֹוקה.[בשביל]ׁשהּקֹורע הׁשחתה ְֵֶֶֶֶַַַָָָ

מּׁשלׁשּתן„. מין ּכל ׁשני, ותֹולעת וארּגמן ּתכלת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּומביא
חּוטי נמצאּו "מׁשזר"; ּבׁשּוליו ׁשּנאמר לפי ׁשמֹונה, ְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָׁשזּור
ׁשּלא רּמֹונים ּכמין אֹותן ועֹוׂשה ועׂשרים. ארּבעה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹהּׁשּולים

ּפיהם סגורים]ּפתחּו ּומביא[- ּבּמעיל. אֹותן ותֹולה , ְְְִִִֵֶֶַָָ
הּכל - ענּבֹולים ּוׁשנים ׁשבעים ּובהם זּוגין, ּוׁשנים ְְְְְִִִִִִִִִֶַַַָֹׁשבעים
ּוׁשלׁשים זה, ּכנף ּבׁשּולי וׁשּׁשה ׁשלׁשים ּבֹו ותֹולה ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹֹזהב;
ּבין הּתלּוי הענּבֹול עם והּזּוג זה; ּכנף ּבׁשּולי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָוׁשּׁשה
מּׁשני ׁשּוליו ׁשּיהיּו עד 'ּפעמֹון'. נקרא ּכאחד, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשניהם

ורּמֹון". ּפעמֹון ורּמֹון "ּפעמֹון ְְְֲֲִִַַָָצדדיו,

ּככה‰. ּבּתֹורה, האמּור והחׁשן האפֹוד ׁשּבאריגת ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהּזהב
ׁשּׁשה עם ונֹותנֹו טהֹור, זהב אחד חּוט לֹוקח מעׂשהּו: ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָהּוא
הּוא וכן ּכאחד; חּוטין הּׁשבעה וכֹופל ּתכלת, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָחּוטין
ׁשּׁשה עם אחד וחּוט ארּגמן, ׁשל ׁשּׁשה עם זהב חּוט ְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָעֹוׂשה
ארּבעה נמצאּו ּפׁשּתן; ׁשל ׁשּׁשה עם אחד וחּוט ׁשני, ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָׁשל
ׁשּנאמר: ועׂשרים, ׁשמֹונה החּוטים ּכל ונמצאּו זהב, ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָחּוטי
ּובתֹו הּתכלת ּבתֹו לעׂשֹות וגֹו' הּזהב ּפחי את ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָ"וירּקעּו
ׁשחּוט מלּמד - הּׁשׁש" ּובתֹו הּׁשני ּתֹולעת ּובתֹו ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָהארּגמן,

ּבתֹוכן. ּכפּול ְַָָָָהּזהב

.Âהּזהב מן חֹוׁשב מעׂשה ּבגד אֹורג החׁשן? מעׂשה ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּכיצד
עׂשרים על והּׁשׁש, הּׁשני ותֹולעת והארּגמן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוהּתכלת
זרת, ורחּבֹו אּמה ארּכֹו - ׁשּבארנּו ּכמֹו חּוטין ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָּוׁשמֹונה
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ארּבעה ּבֹו וקֹובע מרּבע. זרת על זרת נמצא לׁשנים; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻוכֹופלֹו
מרּבע, מהן אבן ּכל - ּבּתֹורה המפרׁשים אבן ׁשל ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻטּורים
רּוחֹותיו. ּומארּבע מּלמּטה ׁשּמּקיפֹו זהב ׁשל ּבבית ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻּומׁשּקע

.Êּכתֹולדֹותם הּׁשבטים ׁשמֹות האבנים על [כסדרּומפּתח ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָ
יׁשפהלידתם] ועל 'ראּובן', האדם על ּכֹותב ונמצא ,ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹ

יצחק 'אברהם - מ'ראּובן' למעלה ּבּתחּלה וכֹותב ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ'ּבנימין'.
ׁשּיהיּו ּכדי יּה', 'ׁשבטי - מ'ּבנימין' למּטה וכֹותב ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹויעקב',

מ האֹותּיֹות ׁשם.ּכל צּויֹות ְִָָָ

.Á.זהב טּבעֹות ארּבע חׁשן, ׁשל זוּיֹות ארּבע על ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹועֹוׂשה
ׁשּתי ּבהן נתלה ׁשהחׁשן מעלה ׁשל הּטּבעֹות ּבׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹונֹותן
ּבׁשּתי ונֹותן 'ׁשרׁשרֹות'; הּנקראים והן זהב, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָעבֹותֹות

הּדּדים ּכנגד ׁשהן מּטה ׁשל הלב]הטּבעֹות כנגד ׁשני[- , ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּתכלת. ְְִֵֵֶּפתילי

.Ë,לכתף מּכתף אדם ׁשל ּגּבֹו ּכרחב רחּבֹו - ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹהאפֹוד
הּידים אּצילי מּכנגד מהמרפק]וארּכֹו עד[- מאחֹוריו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ידֹות ׁשּתי ּכמֹו לֹו ויׁש מּמּנּו[רצועות]הרגלים. יֹוצאֹות ְְְְְִִֵֵֶַַָָ
הּנקראין והן ּבהן; אֹותֹו ׁשחֹוגרין ּולכאן, לכאן ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָּבאריג
ׁשני ותֹולעת וארּגמן ּתכלת זהב ארּוג והּכל האפֹוד'. ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ'חׁשב
ותֹופר החׁשן. ּכמעׂשה - חּוטין ּוׁשמֹונה עׂשרים על ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹוׁשׁש,
על וקֹובע הּכהן. ּכתפֹות על ׁשּיהיּו ּכדי כתפֹות, ׁשּתי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹעליו
זהב; ׁשל ּבבית מׁשקע מרּבע, ׁשהם אבן וכתף ּכתף ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻֻּכל

על[חורט]ּומפּתח ׁשּׁשה הּׁשבטים, ׁשמֹות האבנים ׁשּתי על ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָ
יֹוסף ׁשם וכֹותבין ּכתֹולדֹותם, זֹו אבן על וׁשּׁשה זֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָאבן
וחמׁש זֹו, ּבאבן אֹות ועׂשרים חמׁש ונמצאּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָ'יהֹוסף';
ּבּה ׁשּכתּוב והאבן ּכֹותבין: היּו וכ זֹו. ּבאבן אֹות ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָָועׂשרים
על 'ׁשמעֹון' ּבּה ׁשּכתּוב והאבן הימנית, ּכתפֹו על ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ'ראּובן'
אחת - טּבעֹות ׁשּתי ּכתף ּבכל ועֹוׂשה הּׂשמאלית. ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָּכתפֹו
מן למעלה לּכתף מּלמּטה ואחת הּכתף, ּבראׁש ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹמּלמעלה
ׁשּלמעלה, טּבעֹות ּבׁשּתי זהב עבֹותֹות ׁשּתי ונֹותן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהחׁשב;

'ׁשרׁשרֹות'. הּנקראין ְְְְִִֵַַָוהם

.Èּבּטּבעֹות חׁשן ׁשל העבֹותֹות קצֹות מכניס ּכ ְְְֲִֶֶַַַַַָָָֹואחר
הּתכלת ּפתילי ׁשני ּומכניס האפֹוד, ּבכתפֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּלמעלה
האפֹוד. מחׁשב ׁשּלמעלה הּטּבעֹות ּבׁשּתי החׁשן ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבׁשּולי
עד האפֹוד, ּכתפֹות ׁשּבטּבעֹות הּׁשרׁשרֹות את ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָּומֹורידין
יּזח "ולא ּבזה, זה ׁשּידּבקּו ּכדי - העליֹונֹות החׁשן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹטּבעֹות

מעל[יתנתק] חׁשן הּמּזיח וכל האפֹוד". מעל ְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹהחׁשן
לֹוקה. - קלקּול ּדר חּבּורן ּומפרק ְְִִֵֵֶֶֶָָָהאפֹוד,

.‡Èעל החׁשן יהיה - החׁשן עם האפֹוד ּכׁשּלֹובׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹנמצא
לּבֹו על קׁשּור האפֹוד וחׁשב מאחריו, והאפֹוד ּבׁשוה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלּבֹו
ּוׁשּתי כתפיו; ׁשּתי על האפֹוד כתפֹות ּוׁשּתי החׁשן, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּתחת
זהב עבֹותֹות ּוׁשּתי מּכאן, ּכתפֹו מעל יֹורדֹות זהב ְְְֲֲִֵֵֵַָָָָָעבֹותֹות
חּוטי ּוׁשני החׁשן; טּבעֹות עד האפֹוד מּכתפֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּכאן,

מרּכסין טּבעֹות[קשורים]תכלת מׁשּתי ידיו, אּצילי מּתחת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
האפֹוד ּכתפֹות טּבעֹות ׁשּתי עד הּתחּתֹונֹות ְְְְִֵֵֶַַַַַָֹהחׁשן

החׁשב. מן למעלה ׁשהם ְְְִֵֵֶֶַַַַָהּתחּתֹונֹות,

י ּפרק הּמקּדׁש ּכלי ¤¤¨§¦©¥§§¦הלכֹות

ּתחּלה,‡. הּמכנסים לֹובׁש הּבגדים? לביׁשת סדר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד

ּכ ואחר מתניו, מעל מּטּבּורֹו למעלה הּמכנסים את ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוחֹוגר
ידיו אּצילי ּכנגד האבנט את חֹוגר ּכ ואחר הּכּתנת, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻלֹובׁש

וקֹוׁשר.[המרפק] ׁשּגֹומר, עד ּכר ּגּבי על ּכר ּומּקיפֹו ,ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ

מ·. האבנט -ועל ּבּיזע" יחּגרּו "ולא ּבּקּבלה: פרׁש ְְְְְְֵַַַַַַַָָָָָֹֹ
ׁשּמּזיעין ומתחמם]ּבמקֹום מתקפל יֹונתן[שהבשר קּבל וכ ; ְְִִִֵֶַָָָָ

יסרּון' לּבהֹון 'על ותרּגם: הּנביאים, מּפי עּזיאל סמוךּבן -] ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַֻ
ּכֹובע.ללב] ּכמין ּבּמצנפת צֹונף ּכ ואחר .ְְְִִֵֶֶַַַַָ

ועל‚. הּמעיל, לֹובׁש ּבאבנט, ׁשחֹוגר אחר - ּגדֹול ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹּכהן
הּמעיל על האפֹוד ּבחׁשב וחֹוגר והחׁשן; האפֹוד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּמעיל
מעיל - האפֹוד" "מעיל נקרא ּולפיכ החׁשן, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹמּתחת
הּציץ וקֹוׁשר הּמצנפת, צֹונף ּכ ואחר האפֹוד. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשחֹוגרֹו
לּמצנפת, ציץ ּבין נראה היה ּוׂשערֹו הּמצנפת; מן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלמעלה

לּמצנפת. ציץ ּבין ּתפּלין מניח היה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָוׁשם

עֹובד„. הּכהן ולהיֹות אּלּו, ּבגדים לעׂשֹות עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָֹמצות
ּתקריב, ּבניו "ואת קדׁש", בגדי "ועׂשית ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהן
מּׁשמֹונה ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש ּגדֹול וכהן ּכּתנת". ְְְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָֹֹֻוהלּבׁשּתם
מארּבעה ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש הדיֹוט ּכהן אֹו אּלּו, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבגדים
ועבֹודתֹו ּבגדים', 'מחּסר הּנקרא הּוא - אּלּו ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֻּבגדים
ׁשּנאמר: ׁשּׁשּמׁש, ּכזר ׁשמים ּבידי מיתה וחּיב ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפסּולה;
ּבזמן - ּכהּנה" להם והיתה אבנט... אֹותם ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻ"וחגרּת
עליהם, ּבגדיהם אין עליהם; ּכהּנתם עליהם, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֻׁשּבגדיהם
"והּזר ונאמר: ּכזרים, הן הרי אּלא עליהם, ּכהּנתם ְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאין

יּומת". ֵַָָהּקרב

.‰ּכ העבֹודה, ּופֹוסל מיתה חּיב ּבגדים ׁשּמחּסר ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכׁשם
אֹו אבנטים, ׁשני אֹו כּתנֹות ׁשּתי ׁשּלבׁש ּכגֹון ּבגדים; ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻהּיתר
מחּלל זה הרי - ועבד ּגדֹול כהן ּבגדי ׁשּלבׁש הדיֹוט ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכהן

ׁשמים. ּבידי מיתה וחּיב ְֲִִִֵַַָָָָָהעבֹודה,

.Âׁשּלא מלּמד ּולבׁשם", ּבׂשרֹו "על כהּנה: ּבבגדי ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻנאמר
נימה אפּלּו לּבגדים; ּבׂשרֹו ּבין חֹוצץ ּדבר [חוט]יהיה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ

לּבגד ּבׂשרֹו ּבין היתה אם - מתה ּכּנה אֹו עפר, אֹו ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאחת,
יכֹול הּכהן אין לפיכ ּפסּולה. ועבֹודתֹו חציצה, זֹו הרי -ְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָֹ
אינּה ראׁש, ׁשל אבל חֹוצצת; ׁשהרי יד, ׁשל ּבתפּלין ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹלעבד

מניח. העבֹודה, ּבׁשעת להניחם רצה אם ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחֹוצצת,

.Êּבין אבק יהיה ׁשּלא ׁשּלֹובׁש, ּבׁשעה להּזהר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹוצרי
וׁשּלא - ּבחּיים ׁשהיא ּפי על ואף - ּכּנה ולא לּבגד, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבׂשרֹו
ׁשּיתרחק עד לבׂשרֹו ּבגּדֹו ּבין העבֹודה ּבׁשעת הרּוח ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּתּכנס

לחּו חלּוקֹו ּתחת ידֹו יכניס ולא מעליו; ,[לגרד]הּבגד ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ
מדלּדלת נימא ּבּבגד יהיה ולא הּבגד, מן ׂשערֹו יצא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻולא

מעט] תלוש ּבׁשעת[חוט אּלּו מּכל אחד ׁשם היה ואם .ְְִִִֵֶַָָָָָ
ּכׁשרה. עבֹודתֹו ְֲֲֵָָָָהעבֹודה,

.Áׁשּכרכֹו ּכגֹון ּבגדים, ּבמקֹום ׁשּלא ּבגד ּבׂשרֹו על ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכר
ּבֹו היה אם - עקבֹו על אֹו אצּבעֹו ׁשלׁש[כגודל]על ְֲִֵֶַַָָָָֹ

ּפחֹות ּופֹוסל; חֹוצץ זה הרי אצּבעֹות, ׁשלׁש על ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאצּבעֹות
צלצּול היה ואם חֹוצץ. אינֹו הֹואיל[חגורה]מּכן, - קטן ְְִִִִֵֵֵָָָָ

ּפי על ואף ּפֹוסל, זה הרי - עצמֹו ּבפני ּבגד חׁשּוב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָוהּוא
ׁשלׁש. על ׁשלׁש ּבֹו ֵֶַָָֹֹׁשאין

.Ëּגמי עליה לכר מּתר - ּבאצּבעֹו ׁשּלקה [רטיה]ּכהן ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֻ
ּבֹו ׁשאין ּבגד אֹו ואםּבׁשּבת, ועֹובד; ׁשלׁש, על ׁשלׁש ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

הּבגד אֹו הּגמי יחּוץ ׁשּלא והּוא אסּור. ּדם, להֹוציא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹנתּכּון
העבֹודה. ּבׁשעת לּבגד ּבׂשרֹו ְְֲִֵֶֶַַָָָּבין

.Èותּמים אּורים ׁשני ּבבית חושן]עׂשּו להׁשלים[- ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵַַָֻ
ּומּפני ּבהן. נׁשאלין היּו ׁשּלא ּפי על ואף ּבגדים, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשמֹונה
רּוח ׁשם היתה ׁשּלא מּפני ּבהן? ׁשֹואלין היּו לא ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹמה
ׁשכינה ואין הּקדׁש ּברּוח מדּבר ׁשאינֹו ּכהן וכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּקדׁש;

ּבֹו. נׁשאלין אין - עליו ְִִֵָָָָׁשֹורה

.‡È,הארֹון לפני ּופניו הּכהן עֹומד ׁשֹואלין? ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹוכיצד
הּׁשֹואל: ואֹומר הּכהן. לאחֹורי ּפניו מאחריו, ְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹוהּׁשֹואל
מהרהר ולא רם, ּבקֹול ׁשֹואל ואינֹו אעלה'? לא אֹו ְְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹ'אעלה
עצמֹו. לבין ּבינֹו ׁשּמתּפּלל ּכמי ,נמּו ּבקֹול אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבלּבֹו,
ורֹואה ּבחׁשן, ּומּביט הּכהן, את לֹובׁשת הּקדׁש רּוח ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹּומּיד
ׁשּבֹולטֹות ּבאֹותּיֹות תעלה' 'לא אֹו 'עלה' הּנבּואה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹּבמראה
תעלה'. 'לא אֹו 'עלה', לֹו: ואֹומר ּפניו, ּכנגד החׁשן ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמן

.·È,ׁשאל ואם ּכאחד; דברים ׁשני על ׁשֹואלין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָואין
אּלא להדיֹוט, ּבהן נׁשאלין ואין ּבלבד. הראׁשֹון על ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמׁשיבין
ׁשּנאמר: ּבֹו, הּצּבּור ׁשּצר למי אֹו ּדין, ּבית לאב אֹו ,ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹלמל

וגֹו'", יעמד הּכהן אלעזר -]"ולפני יהושע -];הּמל הּוא זה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
מׁשּוח זה יׂשראל", ּבני ל:]"וכל ממונה מי[כהן אֹו מלחמה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ

הּגדֹול. ּדין ּבית אּלּו העדה", "וכל ּבׁשאלתֹו; הּצּבּור ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּצר

.‚Èהיּו רּבים ׁשּכהנים נביאים ּבדברי מֹוצא ׁשאּתה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹזה
האפֹוד ׁשאין ּגדֹולים, ּכהנים היּו לא - ּבד אפֹוד ְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֹחֹוגרין
ׁשמּואל ׁשהרי - אֹותֹו חֹוגרין היּו הּלוּים אף ּבד. ּכהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשל
אּלא ּבד". אפֹוד חגּור "נער ּבֹו: ונאמר היה, לוי ְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּנביא

הּנביאים ּבני אֹותֹו חֹוגרין היּו - זה [-הרוציםאפֹוד ְְְִִִֵֵֶַָ
הּקדׁש,להתנבא] רּוח עליו ׁשּתׁשרה ראּוי ׁשהּוא ְִִֶֶֶֶַַָָָֹּומי

ּפי על ׁשּמדּבר ּגדֹול ּכהן למעלת זה הּגיע ּכי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹלהֹודיע
הּקדׁש. ּברּוח והחׁשן ְְֵֶֶַַַָֹֹהאפֹוד

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות עׂשרה חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָֹיׁש
יּכנס ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹעׂשרה
(ג) ראׁש; ּפרּוע ּכהן לֹו יּכנס ׁשּלא (ב) לּמקּדׁש; ׁשּכֹור ְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹֹּכהן
ּבכל ּכהן יּכנס ׁשּלא (ד) ּבגדים; קרּוע ּכהן לֹו יּכנס ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹֹׁשּלא
לׁשּלח (ו) הּמקּדׁש; מן ּכהן יצא ׁשּלא (ה) ההיכל; אל ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹעת
(ח) לּמקּדׁש; טמא יּכנס ׁשּלא (ז) הּמקּדׁש; מן ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹטמאים
(י) טמא; יׁשּמׁש ׁשּלא (ט) הּבית; להר טמא יּכנס ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשּלא
ורגליו; ידיו העֹובד לקּדׁש (יא) יֹום; טבּול יׁשּמׁש ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשּלא
יעבד ׁשּלא (יג) ולּמזּבח; להיכל מּום ּבעל יּכנס ׁשּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹ(יב)
ׁשּלא (טו) עֹובר; מּום ּבעל יעבד ׁשּלא (יד) מּום; ֲֵֶֶַַַַַֹֹֹּבעל

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור זר. ְְֲִִִֵֵֵַָָֹיעבד

א ּפרק הּמקּדׁש ּביאת ¤¤¨§¦©©¦§¦הלכֹות

לֹו‡. אסּור יין, ׁשתה אם - לעבֹודה הּכׁשר ּכהן ֲִִֵֵַַָָָָָָָֹּכל
עבֹודתֹו - ועבד נכנס ואם ולפנים; הּמזּבח מן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָלהּכנס
תמתּו"; "ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה וחּיב ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּפסּולה,

חי יין רביעית ׁשּׁשתה מים]והּוא תערובת אחת[בלי ּבבת ְְְִִִֶַַַַַָָ
ּפחֹותמּיין ׁשתה אם אבל יֹום; ארּבעים עליו ׁשעברּו ְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָ

מזגּה אֹו ּבּה, והפסיק רביעית ׁשתה אֹו יין, ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָמרביעית
יֹום ארּבעים ּבתֹו מּגּתֹו יין ׁשּׁשתה אֹו ,[לסחיטתו]ּבמים, ְְְִִִִִֶַַַָָָ

מחּלל ואינֹו ּפטּור, - מרביעית יתר עבֹודה.[פוסל]אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָ
מזּוג ׁשהיה ּפי על אף - הּיין מן מרביעית יתר ְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשתה

במים] -[מעורב מעט מעט וׁשתה ׁשהפסיק ּפי על ואף ,ְְְְְִִִֶַַַַָָ
העבֹודה. ּופֹוסל מיתה, ֲִֵַָָָָחּיב

לּמקּדׁש;·. להּכנס אסּור המׁשּכרין, מּׁשאר ׁשּכֹור ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהיה
מן אפּלּו - המׁשּכרין מּׁשאר ׁשּכֹור והּוא ועבד, נכנס ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָואם

הּדבלה מן אֹו תאנים]החלב ועבֹודתֹו[יין לֹוקה, זה הרי - ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ
העבֹודה; ּבׁשעת הּיין על אּלא מיתה, חּיבין ׁשאין ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכׁשרה;

הּיין. מן ׁשּכֹור אּלא עבֹודה, מחּלל ְְֲִִִֵֵֶַַַָָואין

.‚ּכ הּׁשכרּות, מּפני לּמקּדׁש להּכנס לכהן ׁשאסּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּוכׁשם
להֹורֹות יׂשראל ּבין ּכהן ּבין אדם לכל [הלכה]אסּור ְְְִֵֵֵֵָָָָָֹ

ונׁשּתּבׁשה חלב ׁשתה אֹו ּתמרים אכל אפּלּו ׁשתּוי; ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָּכׁשהּוא
יׂשראל". ּבני את "ּולהֹורת ׁשּנאמר: יֹורה, אל - מעט ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּדעּתֹו
ׁשּידעּוהּו עד ּבּתֹורה מפרׁש ׁשהּוא ּבדבר הֹורה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹואם

בו] טמא,[שמודים ׁשהּׁשרץ ׁשהֹורה ּכגֹון מּתר; - ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֻהּצדֹוקים
ּבזה. וכּיֹוצא אסּור, והּדם טהֹור, ְְְְְֵֵֶַַַַַָָָָוהּצפרּדע

.„- ּומדרׁשֹות הלכֹות ואפּלּו ּתֹורה, ללּמד לּׁשּכֹור ְְֲֲִִִֵַַַָָָָֻּומּתר
ילּמד, לא - להֹוראה קבּוע חכם היה ואם יֹורה. ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹוהּוא

היא. הֹוראה ִִֶָָׁשּלּמּודֹו

ׁשהּוא‰. ּכל מים ּבּה והיה ּבלבד, רביעית ּכדי [-ׁשתה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
הּיין,מעט] עבר ּכבר - מיל ּכדי הל אֹו מעט, יׁשן אֹו ,ְְְִִֵַַַַַַָָָָ

- מזּוג אפּלּו מרביעית, יֹותר ׁשתה אם אבל לעבד. ְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָֹֻּומּתר
לפי יׁשהה אּלא ּבׁשכרּותֹו; מֹוסיפין הּדר אֹו מעט ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשנת
ּבעֹולם. ּדבר ׁשּום מּׁשכרּותֹו יּׁשאר ׁשּלא עד ְְִִִִֵֶַַָָָָָֹהּׁשכרּות,

.Âמׁשמר השבועית]אנׁשי המשמרת יין[- לׁשּתֹות מּתרין ְְְִִִִֵַַָָֻ
ׁשּבּתן ּבימי לא אבל ּבּתי[השבוע]ּבּלילֹות, ׁשאר ואפּלּו , ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

המשמרת]אבֹות אנשי -]- הּיֹום עבֹודתן ׁשאין מׁשמר ׁשל ְֲִֵֶֶַָָָָ
ויצרכּו יֹום, ׁשל אב בית אנׁשי על העבֹודה ּתכּבד ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמא
אֹותֹו ׁשל אב בית ואנׁשי לסּיעם. מׁשמרן מאנׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָלאחרים
יׁשּתה ׁשּמא - ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין לׁשּתֹות אסּורים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָהּיֹום

מעליו. יינֹו סר לא ועדין לעבֹודתֹו, ויׁשּכים ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָֹּבּלילה

.Êאב ּבית ּומאיזה הּוא מׁשמר מאיזה ׁשּיֹודע ּכהן ְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכל
יומית] הם[משמרת קבּועים אבֹותיו ׁשּבּתי ויֹודע ְְֲִֵֵֵֶַָָהּוא,

היה הּיֹום; אֹותֹו ּכל לׁשּתֹות לֹו אסּור - הּיֹום ְֲִַַָָָָָָּבעבֹודה
אסּור - ׁשּלֹו אב ּבית מּכיר ואינֹו הּוא מׁשמר מאיזה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָיֹודע

ׁשּבת אֹותּה ּכל ּבּה.[שבוע]לׁשּתֹות עֹובדין ׁשּמׁשמרּתֹו ְְְְִִִֶַַָָָָ
נֹותן הּדין - אבֹותיו ּבּתי ולא מׁשמרּתֹו מּכיר היה ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹֹלא

ּתּקנתֹו אבל לעֹולם; יין לׁשּתֹות מ:]ׁשאסּור [נובעת ְְֲִִֶַַָָָָָ
המשמרות]קלקלתֹו שהתבלבלו לׁשּתֹות[- מּתר הּוא והרי , ְְֲִֵַַָָָֻ

ׁשּלֹו אב ּבבית ׁשּיּקבע עד לעבד יכֹול ׁשאינֹו - ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּתמיד
ְְְִַּובמׁשמרּתֹו.

.Áהּמזּבח מן להּכנס לֹו אסּור - ׂשערֹו ׁשּגדל ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּכהן
ּכׁשּכֹור ׁשמים ּבידי מיתה חּיב - ועבד נכנס ואם ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָָולפנים.
לא וראׁשם ּכהן, ּכל יׁשּתּו לא "ויין ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹׁשעבד,
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הּבגד אֹו הּגמי יחּוץ ׁשּלא והּוא אסּור. ּדם, להֹוציא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹנתּכּון
העבֹודה. ּבׁשעת לּבגד ּבׂשרֹו ְְֲִֵֶֶַַָָָּבין

.Èותּמים אּורים ׁשני ּבבית חושן]עׂשּו להׁשלים[- ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵַַָֻ
ּומּפני ּבהן. נׁשאלין היּו ׁשּלא ּפי על ואף ּבגדים, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשמֹונה
רּוח ׁשם היתה ׁשּלא מּפני ּבהן? ׁשֹואלין היּו לא ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹמה
ׁשכינה ואין הּקדׁש ּברּוח מדּבר ׁשאינֹו ּכהן וכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּקדׁש;

ּבֹו. נׁשאלין אין - עליו ְִִֵָָָָׁשֹורה

.‡È,הארֹון לפני ּופניו הּכהן עֹומד ׁשֹואלין? ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹוכיצד
הּׁשֹואל: ואֹומר הּכהן. לאחֹורי ּפניו מאחריו, ְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹוהּׁשֹואל
מהרהר ולא רם, ּבקֹול ׁשֹואל ואינֹו אעלה'? לא אֹו ְְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹ'אעלה
עצמֹו. לבין ּבינֹו ׁשּמתּפּלל ּכמי ,נמּו ּבקֹול אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבלּבֹו,
ורֹואה ּבחׁשן, ּומּביט הּכהן, את לֹובׁשת הּקדׁש רּוח ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹּומּיד
ׁשּבֹולטֹות ּבאֹותּיֹות תעלה' 'לא אֹו 'עלה' הּנבּואה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹּבמראה
תעלה'. 'לא אֹו 'עלה', לֹו: ואֹומר ּפניו, ּכנגד החׁשן ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמן

.·È,ׁשאל ואם ּכאחד; דברים ׁשני על ׁשֹואלין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָואין
אּלא להדיֹוט, ּבהן נׁשאלין ואין ּבלבד. הראׁשֹון על ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמׁשיבין
ׁשּנאמר: ּבֹו, הּצּבּור ׁשּצר למי אֹו ּדין, ּבית לאב אֹו ,ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹלמל

וגֹו'", יעמד הּכהן אלעזר -]"ולפני יהושע -];הּמל הּוא זה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
מׁשּוח זה יׂשראל", ּבני ל:]"וכל ממונה מי[כהן אֹו מלחמה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ

הּגדֹול. ּדין ּבית אּלּו העדה", "וכל ּבׁשאלתֹו; הּצּבּור ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּצר

.‚Èהיּו רּבים ׁשּכהנים נביאים ּבדברי מֹוצא ׁשאּתה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹזה
האפֹוד ׁשאין ּגדֹולים, ּכהנים היּו לא - ּבד אפֹוד ְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֹחֹוגרין
ׁשמּואל ׁשהרי - אֹותֹו חֹוגרין היּו הּלוּים אף ּבד. ּכהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשל
אּלא ּבד". אפֹוד חגּור "נער ּבֹו: ונאמר היה, לוי ְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּנביא

הּנביאים ּבני אֹותֹו חֹוגרין היּו - זה [-הרוציםאפֹוד ְְְִִִֵֵֶַָ
הּקדׁש,להתנבא] רּוח עליו ׁשּתׁשרה ראּוי ׁשהּוא ְִִֶֶֶֶַַָָָֹּומי

ּפי על ׁשּמדּבר ּגדֹול ּכהן למעלת זה הּגיע ּכי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹלהֹודיע
הּקדׁש. ּברּוח והחׁשן ְְֵֶֶַַַָֹֹהאפֹוד

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות עׂשרה חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָֹיׁש
יּכנס ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹעׂשרה
(ג) ראׁש; ּפרּוע ּכהן לֹו יּכנס ׁשּלא (ב) לּמקּדׁש; ׁשּכֹור ְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹֹּכהן
ּבכל ּכהן יּכנס ׁשּלא (ד) ּבגדים; קרּוע ּכהן לֹו יּכנס ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹֹׁשּלא
לׁשּלח (ו) הּמקּדׁש; מן ּכהן יצא ׁשּלא (ה) ההיכל; אל ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹעת
(ח) לּמקּדׁש; טמא יּכנס ׁשּלא (ז) הּמקּדׁש; מן ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹטמאים
(י) טמא; יׁשּמׁש ׁשּלא (ט) הּבית; להר טמא יּכנס ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשּלא
ורגליו; ידיו העֹובד לקּדׁש (יא) יֹום; טבּול יׁשּמׁש ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשּלא
יעבד ׁשּלא (יג) ולּמזּבח; להיכל מּום ּבעל יּכנס ׁשּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹ(יב)
ׁשּלא (טו) עֹובר; מּום ּבעל יעבד ׁשּלא (יד) מּום; ֲֵֶֶַַַַַֹֹֹּבעל

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור זר. ְְֲִִִֵֵֵַָָֹיעבד

א ּפרק הּמקּדׁש ּביאת ¤¤¨§¦©©¦§¦הלכֹות

לֹו‡. אסּור יין, ׁשתה אם - לעבֹודה הּכׁשר ּכהן ֲִִֵֵַַָָָָָָָֹּכל
עבֹודתֹו - ועבד נכנס ואם ולפנים; הּמזּבח מן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָלהּכנס
תמתּו"; "ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה וחּיב ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּפסּולה,

חי יין רביעית ׁשּׁשתה מים]והּוא תערובת אחת[בלי ּבבת ְְְִִִֶַַַַַָָ
ּפחֹותמּיין ׁשתה אם אבל יֹום; ארּבעים עליו ׁשעברּו ְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָ

מזגּה אֹו ּבּה, והפסיק רביעית ׁשתה אֹו יין, ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָמרביעית
יֹום ארּבעים ּבתֹו מּגּתֹו יין ׁשּׁשתה אֹו ,[לסחיטתו]ּבמים, ְְְִִִִִֶַַַָָָ

מחּלל ואינֹו ּפטּור, - מרביעית יתר עבֹודה.[פוסל]אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָ
מזּוג ׁשהיה ּפי על אף - הּיין מן מרביעית יתר ְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשתה

במים] -[מעורב מעט מעט וׁשתה ׁשהפסיק ּפי על ואף ,ְְְְְִִִֶַַַַָָ
העבֹודה. ּופֹוסל מיתה, ֲִֵַָָָָחּיב

לּמקּדׁש;·. להּכנס אסּור המׁשּכרין, מּׁשאר ׁשּכֹור ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהיה
מן אפּלּו - המׁשּכרין מּׁשאר ׁשּכֹור והּוא ועבד, נכנס ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָואם

הּדבלה מן אֹו תאנים]החלב ועבֹודתֹו[יין לֹוקה, זה הרי - ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ
העבֹודה; ּבׁשעת הּיין על אּלא מיתה, חּיבין ׁשאין ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכׁשרה;

הּיין. מן ׁשּכֹור אּלא עבֹודה, מחּלל ְְֲִִִֵֵֶַַַָָואין

.‚ּכ הּׁשכרּות, מּפני לּמקּדׁש להּכנס לכהן ׁשאסּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּוכׁשם
להֹורֹות יׂשראל ּבין ּכהן ּבין אדם לכל [הלכה]אסּור ְְְִֵֵֵֵָָָָָֹ

ונׁשּתּבׁשה חלב ׁשתה אֹו ּתמרים אכל אפּלּו ׁשתּוי; ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָּכׁשהּוא
יׂשראל". ּבני את "ּולהֹורת ׁשּנאמר: יֹורה, אל - מעט ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּדעּתֹו
ׁשּידעּוהּו עד ּבּתֹורה מפרׁש ׁשהּוא ּבדבר הֹורה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹואם

בו] טמא,[שמודים ׁשהּׁשרץ ׁשהֹורה ּכגֹון מּתר; - ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֻהּצדֹוקים
ּבזה. וכּיֹוצא אסּור, והּדם טהֹור, ְְְְְֵֵֶַַַַַָָָָוהּצפרּדע

.„- ּומדרׁשֹות הלכֹות ואפּלּו ּתֹורה, ללּמד לּׁשּכֹור ְְֲֲִִִֵַַַָָָָֻּומּתר
ילּמד, לא - להֹוראה קבּוע חכם היה ואם יֹורה. ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹוהּוא

היא. הֹוראה ִִֶָָׁשּלּמּודֹו

ׁשהּוא‰. ּכל מים ּבּה והיה ּבלבד, רביעית ּכדי [-ׁשתה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
הּיין,מעט] עבר ּכבר - מיל ּכדי הל אֹו מעט, יׁשן אֹו ,ְְְִִֵַַַַַַָָָָ

- מזּוג אפּלּו מרביעית, יֹותר ׁשתה אם אבל לעבד. ְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָֹֻּומּתר
לפי יׁשהה אּלא ּבׁשכרּותֹו; מֹוסיפין הּדר אֹו מעט ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשנת
ּבעֹולם. ּדבר ׁשּום מּׁשכרּותֹו יּׁשאר ׁשּלא עד ְְִִִִֵֶַַָָָָָֹהּׁשכרּות,

.Âמׁשמר השבועית]אנׁשי המשמרת יין[- לׁשּתֹות מּתרין ְְְִִִִֵַַָָֻ
ׁשּבּתן ּבימי לא אבל ּבּתי[השבוע]ּבּלילֹות, ׁשאר ואפּלּו , ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

המשמרת]אבֹות אנשי -]- הּיֹום עבֹודתן ׁשאין מׁשמר ׁשל ְֲִֵֶֶַָָָָ
ויצרכּו יֹום, ׁשל אב בית אנׁשי על העבֹודה ּתכּבד ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמא
אֹותֹו ׁשל אב בית ואנׁשי לסּיעם. מׁשמרן מאנׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָלאחרים
יׁשּתה ׁשּמא - ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין לׁשּתֹות אסּורים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָהּיֹום

מעליו. יינֹו סר לא ועדין לעבֹודתֹו, ויׁשּכים ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָֹּבּלילה

.Êאב ּבית ּומאיזה הּוא מׁשמר מאיזה ׁשּיֹודע ּכהן ְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכל
יומית] הם[משמרת קבּועים אבֹותיו ׁשּבּתי ויֹודע ְְֲִֵֵֵֶַָָהּוא,

היה הּיֹום; אֹותֹו ּכל לׁשּתֹות לֹו אסּור - הּיֹום ְֲִַַָָָָָָּבעבֹודה
אסּור - ׁשּלֹו אב ּבית מּכיר ואינֹו הּוא מׁשמר מאיזה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָיֹודע

ׁשּבת אֹותּה ּכל ּבּה.[שבוע]לׁשּתֹות עֹובדין ׁשּמׁשמרּתֹו ְְְְִִִֶַַָָָָ
נֹותן הּדין - אבֹותיו ּבּתי ולא מׁשמרּתֹו מּכיר היה ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹֹלא

ּתּקנתֹו אבל לעֹולם; יין לׁשּתֹות מ:]ׁשאסּור [נובעת ְְֲִִֶַַָָָָָ
המשמרות]קלקלתֹו שהתבלבלו לׁשּתֹות[- מּתר הּוא והרי , ְְֲִֵַַָָָֻ

ׁשּלֹו אב ּבבית ׁשּיּקבע עד לעבד יכֹול ׁשאינֹו - ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּתמיד
ְְְִַּובמׁשמרּתֹו.

.Áהּמזּבח מן להּכנס לֹו אסּור - ׂשערֹו ׁשּגדל ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּכהן
ּכׁשּכֹור ׁשמים ּבידי מיתה חּיב - ועבד נכנס ואם ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָָולפנים.
לא וראׁשם ּכהן, ּכל יׁשּתּו לא "ויין ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹׁשעבד,
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ּופרע מגודל]יגּלחּו, יין[שער ּׁשתּויי מה - יׁשּלחּו" לא ְְְִֵֵֵֶַַַַַֹ
ּבמיתה. פרע מגּדלי אף ְְְְִִֵֶַַָָֻּבמיתה,

.Ëמחּללין הראׁש ּפרּועי על[פוסלין]ואין אף עבֹודה; ְְְְֲִֵֵַַַָָֹ
ּכׁשרה. עבֹודתֹו ּבמיתה, ׁשהּוא ְְֲִִֵֶָָָּפי

.Èּביאה ּבׁשעת אּלא הּיין על מזהרין הּכהנים ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּכׁשם
ּביאה ּבׁשעת אּלא ּפרע לגּדל אסּורין אין ּכ - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלּמקּדׁש
ּכהן אבל הדיֹוט; ּבכהן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלּמקּדׁש.
ּתמיד ׁשהרי לעֹולם, ּבגדיו ולקרע ּפרע לגּדל אסּור - ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּגדֹול
יפרע, לא ראׁשֹו "את ּבֹו: נאמר ּולפיכ ּבּמקּדׁש, ְְְֱִִִֶֶַַָָָֹֹהּוא

יפרם". לא ְְִָָֹֹּובגדיו

.‡Èׁשּנאמר ּכנזיר יֹום; ׁשלׁשים הּפרע? ּגּדּול הּוא ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָֹּכּמה
,לפיכ יֹום; מּׁשלׁשים ּפחּותה נזירּות ואין ּפרע", "ּגּדל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹּבֹו:
יֹום. לׁשלׁשים יֹום מּׁשלׁשים מגּלח העֹובד, הדיֹוט ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹֹֹּכהן

.·Èּבׁשּבּתן ּולכּבס לסּפר אסּורין מׁשמר [בשבועואנׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָ
אּלאמשמרתם] מנּולין, ּכׁשהן למׁשמרן יעלּו ׁשּלא ּכדי ,ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

ׁשּיעלּו. קדם ּומכּבסין ורֹוחצין ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַֹמגּלחין

.‚Èׁשּׁשלמה הרגל[הסתיימה]מי ּבתֹו חולמׁשמרּתֹו -] ְְְְִִֶֶֶַָָָ
הרגל,המועד] ּבערב ׁשלמה אם אבל ּברגל; לגּלח מּתר ,ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

הרגל. ּבערב אּלא מגּלח ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָאינֹו

.„È,הּוא אחד ראׁש ּפרּועי ודין בגדים קרּועי ְְְְִִִֵֵֶָָֹּדין
ולא תפרמּו, לא ּובגדיכם תפרעּו לא "ראׁשיכם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֹׁשּנאמר:
ּבידי מיתה חּיב ּבגדים, קרּוע והּוא עבד אם הא - ְְְִִִִֵַַַָָָָָָֻּתמתּו"

חּללּה. ולא ּכׁשרה ׁשעבֹודתֹו ּפי על אף ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹׁשמים,

.ÂËמן נכנס אם - לעבֹודה הּכׁשר ּכהן ׁשּכל לי, ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹיראה
המׁשּכרין, מּׁשאר ׁשּכֹור אֹו יין, ׁשתּוי והּוא ולפנים ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָהּמזּבח
הּמתים על ׁשּקֹורעין ּכדר ּבגדים קרּוע אֹו ראׁש, ּפרּוע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹאֹו
ראּוי והּוא הֹואיל לֹוקה; זה הרי עבד, ׁשּלא ּפי על אף -ְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ
מזהר הּוא והרי ּככה, מנּול העבֹודה ּבׁשעת ונכנס ְְְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָָָֻֻלעבֹודה,

לֹוקה. נכנס ואם יּכנס, ְְִִִֵֶֶַָֹׁשּלא

.ÊËהּיֹוצא ודין ולפנים, הּמזּבח מן ּככה הּנכנס ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָודין
ּבין יין רביעית ׁשּׁשתה ּכגֹון ּכיצד? הּוא. אחד - ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּׁשם
אם וכן לֹוקה; - ויצא ׁשם, ּבגדיו קרע אֹו ולּמזּבח, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהאּולם

מיתה. חּיב ּביציאתֹו, ִִִַַָָָָעבד

.ÊÈלהּכנס יׂשראל, ּבין ּכהן ּבין אדם, לכל אסּור ְְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָֹוכן
ׁשתּוי ּכׁשהּוא ולפנים, יׂשראל עזרת מּתחּלת ּכּלֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֻלּמקּדׁש
- ּבגדים קרּוע אֹו נּוּול, ּדר ראׁש ּפרּוע אֹו ׁשּכֹור, אֹו ְְְִִִִֶֶַַַָֹיין,
לּבית ּומֹורא ּכבֹוד זה ׁשאין ּבאזהרה; ׁשאינֹו ּפי על ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאף

ׁשּיּכ והּקדֹוׁש ׂשערֹוהּגדֹול ׁשּגדל יׂשראל אבל מנּול. ּבֹו נס ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ
מחלפת ׁשּנעׂשה ונאה]עד הרי[ארוך - נּוּול ּדר היה ולא , ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

יׂשראל. לעזרת להּכנס מּתר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֻזה

חמישי יום

ב ּפרק הּמקּדׁש ּביאת ¤¤¨§¦©©¦§¦הלכֹות

אּלא‡. הּקדׁשים לקדׁש נכנס ּגדֹול ּכהן בשנה]אין [אחת ְְֳִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
יֹום ּבכל נכנס הדיֹוט וכהן הּכּפּורים; ליֹום הּכּפּורים ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹמּיֹום

לעבֹודה. ֲֶַָָֹלּקדׁש

לקדׁש·. אֹו לּקדׁש יּכנסּו ׁשּלא והּוא, הּכהנים ּכל ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָֹֹֹֹֻוהזהרּו
עת ּבכל יבֹוא "ואל ׁשּנאמר: עבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא ְְְֱֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּקדׁשים

להזהיר - לּפרכת" "מּבית הּקדׁשים; קדׁש זה - הּקדׁש" ְְֳִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹאל
הּבית. ּכל ִַַַָעל

ּבין‚. הּׁשנה, ימֹות ּבׁשאר הּקדׁשים לקדׁש ׁשּנכנס ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּכהן
ּביֹום לֹו ׁשּנכנס ּגדֹול ּכהן אֹו ּגדֹול, ּכהן ּבין הדיֹוט ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹּכהן
ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - העבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא ְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּכּפּורים
ּביֹום לׁשם נכנס הּוא ּפעמים וכּמה ימּות". "ולא ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
נכנס ואם ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ּכמֹו ארּבע, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָהּכּפּורים?

ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב ֲִִִִִֵַַָָָחמיׁשית,

לּקדׁש,„. ׁשּלא[מ]והּנכנס הּקדׁשים, לקדׁש חּוץ ְְְֳִִֶֶֶַַַָָֹֹֹ
לֹוקה, - ּגדֹול ּבין הדיֹוט ּבין להׁשּתחויה, אֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָלעבֹודה
ימּות" ולא הּכּפרת... ּפני "אל ׁשּנאמר: מיתה, חּיב ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹואינֹו
ולֹוקה. ּבלאו הּבית ׁשאר ועל ּבמיתה, הּקדׁשים קדׁש על -ְְְְְֳִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

חּיב‰. - ּבלבד העבֹודה ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ׁשּיצא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכהן
"ּומּפתח ׁשּנאמר: הדיֹוט, ּכהן ּבין ּגדֹול ּכהן ּבין ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמיתה,
עבֹודה ּתּניחּו לא ּכלֹומר - ּתמתּו" ּפן תצאּו, לא מֹועד ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֹֹֻאהל
ּגדֹול: ּבכהן ׁשּנאמר זה וכן זֹו. גזרה מּפני מבהלים, ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹותצאּו
ּבלבד, העבֹודה ּבׁשעת אּלא אינֹו - יצא" לא הּמקּדׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ"ּומן

ויצא. עבֹודה יּניח ְֲִֵֵֶַַָֹׁשּלא

.Âׁשּכהן ּגדֹול? ּבכהן זֹו אזהרה נׁשנית מה מּפני ּכן, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹאם
ׁשהּוא מת לֹו ׁשּמת וׁשמע ּבעבֹודתֹו, ּבּמקּדׁש ׁשהיה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהדיֹוט
הּמקּדׁש מן יֹוצא ׁשאינֹו ּפי על אף - עליו להתאּבל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחּיב

עבודתו] עֹובד[באמצע אינֹו עבודתו], מסיים אחר ,[וכהן ֵֵ
אֹונן והּוא עבד ואם אֹונן; ׁשהּוא -[מדין]מּפני ּתֹורה ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַָָ

ּכהן אבל צּבּור. ּבקרּבן ּבין יחיד ּבקרּבן ּבין עבֹודתֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹחּלל
יצא, לא הּמקּדׁש "ּומן ׁשּנאמר: אֹונן, ּכׁשהּוא עֹובד ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּגדֹול
ּבּה, עֹוסק ׁשהיה עבֹודה ויעבד יׁשב ּכלֹומר - יחּלל" ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹולא

מתחּללת. ְְִֵֶֶַָואינּה

.Êּבעל אם וחמר: מּקל ּפסּולה? האֹונן ׁשעבֹודת ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּומּנין
אסּור ׁשהּוא אֹונן חּלל, - עבד אם ּבּקדׁשים, ׁשאֹוכל ֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּום
ּדין מּמּנּו", באני אכלּתי "לא ׁשּנאמר: ּבּקדׁשים, ְְֱֱֳִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלאכל

ׁשּיחּלל. ְֵֶַהּוא

.Áלאכל אסּור אֹונן, עֹובד ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על ְֱִֵֵֵֶֶַַָָֹֹואף
ּבעיני הּייטב הּיֹום, חּטאת "ואכלּתי ׁשּנאמר: - ְְְֱֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבּקדׁשים

חֹולק אינֹו וכן בקודשים]ה'"?! חלק נוטל לערב.[- לאכל ְֱֵֵֵֶֶֶָֹ
ּפי על אף ּבּקדׁשים לּגע ּומּתר לֹוקה. אינֹו ׁשעבד ֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻאֹונן

ׁש טבל; ּבנגיעהׁשּלא אבל ּבאכילה, אּלא מעלה עׂשּו ּלא ְֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹור, הּוא הרי -ְְְֲִִֵֵֶָָ

.Ëׁשהּוא הּקרֹובים מן מת לֹו ׁשּמת זה אֹונן? הּוא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַאיזה
ׁשּנקרא הּוא ּבלבד הּמיתה ּביֹום עליהם. להתאּבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָחּיב

סֹופרים מּדברי הּוא - ולילה ּתֹורה, ּדין .[חכמים]'אֹונן' ְְְְִִִִֵֵַָָ

.Èהּימים אֹותם ּכל - נקּבר ּכ ואחר ימים ׁשּׁשהה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּומת
מּדבריהם אֹונן הּוא הּמיתה יֹום חכמים]ׁשאחר וכן[של , ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ּתֹופׂש ואינֹו הּקבּורה. הקבורה]לילֹו[כולל]יֹום .[שאחר ְְֵֵֵַָ
יֹום ּכל - הּמיתה יֹום לאחר ּוקברֹו מת לֹו ׁשּמת מי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָלפיכ
מּדבריהם; ּבּקדׁשים אֹוכל ואינֹו מקריב אינֹו ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּקבּורה

קרֹובה ׁשמּועה ויֹום לערב. ואֹוכל מתווטֹובל, על שמע -] ְְְְְֵֵֶֶָָָ
מהמיתה] חודש עצמֹותבתוך לּקּוט לקבר]ויֹום הרי[מקבר - ְֲֲִֵָ

מּדבריהם; ואפּלּו לילֹו ּתֹופׂש ׁשאינֹו הּקבּורה, ּכיֹום ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָהּוא

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

- הּמיתה יֹום אבל לערב. ּבּקדׁשים ואֹוכל טֹובל, ְְֲֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָלפיכ
לאכל אסּור ּכ הּתֹורה, מן קדׁשים ּבֹו לאכל ׁשאסּור ְֱֱִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹּכׁשם

מן חּוץ מּדבריהם; ׁשהּוא[קרבן]ּבלילֹו ּבלבד, הּפסח ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַ
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו לערב, ְְְִִֵֵֶֶֶָָאֹוכל

.‡Èמׁשּלח אינֹו את]האבל ׁשבעה,[להקריב ּכל קרּבנֹותיו ְְְְִֵֵֵַַָָָָָָ
מׁשּלח אינֹו המצרע וכן לבֹונה. אֹו עצים אֹו יין ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹאפּלּו

לביאה ראּוי ׁשאינֹו זמן ּכל הּמחנה,[להכנס]קרּבנֹותיו; אל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ
מׁשּלח אם ספק ּבֹו יׁש המנּדה אבל להקרבה. ראּוי ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻאינֹו

נרצה עליו, הקריבּו אם לפיכ מׁשּלח; אינֹו .[התקבל]אֹו ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָ

.·Èאת[מ]טמא מׁשּלחין - והערל ּבֹו, וכּיֹוצא ׁשרץ ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
ׁשֹוחטין ׁשאין מּפסח, חּוץ עליהם; ּומקריבין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָקרּבנֹותיהם,
ּכמֹו ּפסח, הערל על ׁשֹוחטין ואין ׁשרץ, טמא על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאֹותֹו
ּכלל קרּבן עליו מקריבין אין - מת טמא אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָׁשּיתּבאר.

ׁשּיטהר. ְִֶַָעד

ג ּפרק הּמקּדׁש ּביאת ¤¤¨§¦©©¦§¦הלכֹות

ׁשּנאמר:‡. הּמקּדׁש, מן הּטמאים ּכל לׁשּלח עׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמצות
לנפׁש". טמא וכל זב וכל צרּוע ּכל הּמחנה מן ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"ויׁשּלחּו

ׁשהּוא·. ׁשכינה, מחנה הּוא - ּכאן האמּור הּמחנה ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָזה
אני ׁשֹומע ולפנים. יׂשראל עזרת למדמּפתח הייתי -] ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ

אחד?מהפסוק] ּבמקֹום ׁשלׁשּתם מת, ּוטמא והּזב ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשהמצרע
יׁשב,[שכתוב]לֹומר[נלמד]ּתלמּוד[אלא] "ּבדד ּבמצרע: ְְִֵֵַַָָָֹ

ירּוׁשלים מּפתח ׁשהּוא יׂשראל, מחנה זה - לּמחנה" ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמחּוץ
מּׁשּלּוח ׁשּלּוחֹו חמּור חמּורה, ׁשּטמאתֹו ּמצרע מה ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹֻולפנים;

אחרים]חברֹו טמאים חמּור[- חמּורה, ׁשּטמאתֹו ּכל אף - ְֲֲֵֶַָָָָֻ
חּוץ המצרע את מׁשּלחין לפיכ חברֹו. מּׁשּלּוח ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹׁשּלּוחֹו

ׁש מּפני לירּוׁשלים, חּוץ ׁשהּוא מחנֹות, מטּמאלׁשלׁש הּוא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
כולו]ּבביאה את מטמא לבית בכניסה הּזב[- ּׁשאין מה , ְִֵֶַַָָ

ְֵַמטּמא.

מחנֹות,‚. לׁשני חּוץ ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות זבין ְְְְְְֲִִִִֵַַָָּומׁשּלחין
הּמׁשּכב מטּמאין ׁשהן מּפני הּבית, להר חּוץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשהּוא

עליהן]והּמֹוׁשב ושכיבה המושבאפּלּו[בישיבה [היו ְֲִַָ
מטּמא.והמשכב] הּמת ּׁשאין מה האבן, ְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמּתחת

הּבית,„. להר להּכנס מּתר - עצמֹו הּמת אפּלּו מת, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָֻטמא
ּבמחנה עּמֹו - עּמֹו" יֹוסף עצמֹות את מׁשה "וּיּקח ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:

ְִָלוּיה.

הבית]החיל‰. הר סביב ּגֹויים[גדר מּמּנּו מׁשּלחין - ְְִִִֵֶַַ
יֹום טבּול אבל נּדֹות; ּובֹועלי מת בערב]ּוטמאי [שיטהר ְְֲֲִֵֵֵֵָ
טבל. ׁשּכבר לׁשם, ְְְִֶַָָָָנכנס

.Âלא אבל יֹום; טבּול מּמּנה מׁשּלחין - הּנׁשים ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹעזרת
ּכּפּורים קרבנו]מחּסר הביא שטרם טהור ּכּפּורים[- ׁשּמחּסר , ְְִִִִֶַַֻֻ
ׁשמׁשֹו הוא]העריב ואּסּור[טהור יֹום[כניסת]. טבּול ְְְֱִִִֶ

סֹופרים מּדברי לוּיה .[חכמים]ּבמחנה ְְְְֲִִִִֵֵַָ

.Êיּכנס לא ּכּפּורים מחּסר אפּלּו - ולפנים יׂשראל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻמעזרת
עליה "וכּפר ׁשּנאמר: ּגמּורה, טהרה טהר לא ׁשעדין ְְְֱֲֳִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹלׁשם,

טהרתּה. ּגמרה לא ׁשעדין מּכלל וטהרה", ְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹהּכהן,

.Áּבלא עֹובר נכנס, אם - הּבית מהר המׁשּלח ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֻהּטמא
זה לּמחנה", מחּוץ אל "ויצא ׁשּנאמר: ולֹוקה, ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָתעׂשה

לוּיה. מחנה זה הּמחנה", ּתֹו אל יבֹוא "לא ׁשכינה; ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמחנה
לׁשאר נכנס אם אבל לֹוקה; לירּוׁשלים, ׁשּנכנס מצרע ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוכן
לפי רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף - חֹומה הּמּקפֹות ְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻהערים

לֹוקה. אינֹו יׁשב", "ּבדד ֱֵֵֵֶֶֶַָָׁשּנאמר:

.Ëטמא אבל ׁשמֹונים; לֹוקה הּבית, להר המצרע ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹנכנס
ּכּפּורים מחּסר אֹו נׁשים, לעזרת ׁשּנכנס יֹום טבּול אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֻמת
אֹותֹו מּכין לֹוקה, ׁשאינֹו ּפי על אף - יׂשראל לעזרת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנכנס

מרּדּות. ְַַַמּכת

.Èּבעׂשה הּמקּדׁש מן טמאים ׁשּׁשּלּוח מצותּוכׁשם -] ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָ
"ולאעשה] ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹוברין נכנסּו, אם ּכ -ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָֹֹ

ׁשכינה. מחנה זה מחניהם", את ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָיטּמאּו

.‡Èנגע אם אבל נכנס, אם אּלא עֹובר ׁשאינֹו ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּומּנין
"ואל ּביֹולדת: לֹומר ּתלמּוד ּפטּור? מאחֹוריה ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָָּבעזרה

תבא". לא ְִַָָֹֹהּמקּדׁש

.·Èּכרת ענּוׁש ּבמזיד - לּמקּדׁש ׁשּנכנס גילטמא עד [מת ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ונׂשאחמישים] - ירחץ לא ּובׂשרֹו יכּבס, לא "ואם ׁשּנאמר: ,ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

ויֹורד עֹולה קרּבן מביא ּבׁשֹוגג עני-עֹונֹו"; כבש, עשיר- -] ְְְֲִֵֵֵֶָָ
מנחה] או טמא".עוף ּדבר ּבכל ּתּגע אׁשר נפׁש "אֹו ׁשּנאמר: ,ְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ו יׂשראל מעזרת אּלא קרּבן אֹו ּכרת חּיבין אֹוואין לפנים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגמּור קּדּוׁש ׁשּנתקּדׁשה העזרה ּתֹוספת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעל

.‚Èּכל הּמקּדׁש? על ּכרת ׁשחּיב הּטמא הּוא ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹואיזה
ׁשהּנזיר הּמת מן ּבטמאֹות עליהן,[שנטמא]ׁשּנטמא מגּלח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ

ׁשּנטמאּו ּבכלים אֹו ּבאדם ׁשּיּגע אֹו ּבנזירּות, נתּפרׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּכבר
ׁשני הּוא ׁשהרי עליהן, מגּלח ׁשהּנזיר הּטמאֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻּבאֹותן
ׁשל הּטמאֹות אבֹות ּבׁשאר ׁשּנטמא אֹו ּבמת, ׁשּנגע ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻלראׁשֹון

ּבמקֹומן. ׁשּיתּפרׁשּו ְְְִִֶָָָּתֹורה

.„Èמים ּביאת הּטעּון ּכל ּדבר: ׁשל מן[טבילה]ּכללֹו ְִִִֶַַַָָָָָ
הּמקּדׁש ּביאת על ּכרת חּיב - אחר[בטומאה]הּתֹורה ואפּלּו , ְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָ

ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד השמש]ׁשּטבל, הּמּטּמא[שתשקע אבל ; ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָ
ּפי על ׁשאף - עליהן מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת מן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻּבטמאֹות
הּמקּדׁש. ּביאת על ּפטּור זה הרי ׁשבעה, טמאת טמא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשהּוא

.ÂËאֹו ּבמת, ׁשּנגע ּבאדם ׁשּנגעּו ּבכלים הּנֹוגע ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוכן
על אף - ּבמת הּנֹוגעים ּבכלים ׁשּנגע ּבאדם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּנגע
ּבׂשר ּולטּמא ּתרּומה לענין ראׁשֹון טמא ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָּפי
ּודברים הּמקּדׁש; ּביאת על ּפטּור זה הרי - ְְֲֳִִִִֵֶַַַַָָָָהּקדׁשים

הּקּבלה מּפי הלכה רבינו]אּלּו ממשה ואף[מסורת . ְֲִִֵַַַָָָָ
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּפטּור, ׁשהּוא ּפי ְִִֶַַַַַָעל

.ÊËאדם ׁשהכניס אֹו לּמקּדׁש, ּבֹו וכּיֹוצא ׁשרץ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמכניס
ה'. מקּדׁש טּמא ׁשהרי ּכרת, חּיב זה הרי - לּמקּדׁש ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָטמא
ׁשּנגעּו ּכלים היּו אפּלּו לּמקּדׁש, טמאים ּכלים הּזֹורק ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאבל
"ואם ׁשּנאמר: מלקּות, חּיב אבל הּכרת, מן ּפטּור - ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבמת

הּׁשמּועה מּפי - וגֹו'" יכּבס רבינו]לא ממשה למדּו:[מסורת ְְְְִִֵַַָָֹ
ארּבעים. לֹוקה ּבגדיו ּכּבּוס על ּכרת, ענּוׁש ּגּופֹו רחיצת ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָעל

.ÊÈ,טמאה אב ׁשהן ּבגדים על אּלא לֹוקה ׁשאינֹו לי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻיראה
ׁשהן למת, הּנטמא זה ּבֹו ׁשּנגע ּבגד הבגדים]ּכגֹון אב[- ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ראׁשֹון ׁשהּוא ּבגד אבל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו -[לטומאה]טמאה ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָֻ
אֹותֹו מּכין אבל עליו; לֹוקה אינֹו לּמקּדׁש, הכניסֹו ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָאם

מרּדּות. ְַַַמּכת
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- הּמיתה יֹום אבל לערב. ּבּקדׁשים ואֹוכל טֹובל, ְְֲֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָלפיכ
לאכל אסּור ּכ הּתֹורה, מן קדׁשים ּבֹו לאכל ׁשאסּור ְֱֱִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹּכׁשם

מן חּוץ מּדבריהם; ׁשהּוא[קרבן]ּבלילֹו ּבלבד, הּפסח ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַ
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו לערב, ְְְִִֵֵֶֶֶָָאֹוכל

.‡Èמׁשּלח אינֹו את]האבל ׁשבעה,[להקריב ּכל קרּבנֹותיו ְְְְִֵֵֵַַָָָָָָ
מׁשּלח אינֹו המצרע וכן לבֹונה. אֹו עצים אֹו יין ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹאפּלּו

לביאה ראּוי ׁשאינֹו זמן ּכל הּמחנה,[להכנס]קרּבנֹותיו; אל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ
מׁשּלח אם ספק ּבֹו יׁש המנּדה אבל להקרבה. ראּוי ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻאינֹו

נרצה עליו, הקריבּו אם לפיכ מׁשּלח; אינֹו .[התקבל]אֹו ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָ

.·Èאת[מ]טמא מׁשּלחין - והערל ּבֹו, וכּיֹוצא ׁשרץ ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
ׁשֹוחטין ׁשאין מּפסח, חּוץ עליהם; ּומקריבין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָקרּבנֹותיהם,
ּכמֹו ּפסח, הערל על ׁשֹוחטין ואין ׁשרץ, טמא על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאֹותֹו
ּכלל קרּבן עליו מקריבין אין - מת טמא אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָׁשּיתּבאר.

ׁשּיטהר. ְִֶַָעד

ג ּפרק הּמקּדׁש ּביאת ¤¤¨§¦©©¦§¦הלכֹות

ׁשּנאמר:‡. הּמקּדׁש, מן הּטמאים ּכל לׁשּלח עׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמצות
לנפׁש". טמא וכל זב וכל צרּוע ּכל הּמחנה מן ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"ויׁשּלחּו

ׁשהּוא·. ׁשכינה, מחנה הּוא - ּכאן האמּור הּמחנה ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָזה
אני ׁשֹומע ולפנים. יׂשראל עזרת למדמּפתח הייתי -] ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ

אחד?מהפסוק] ּבמקֹום ׁשלׁשּתם מת, ּוטמא והּזב ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשהמצרע
יׁשב,[שכתוב]לֹומר[נלמד]ּתלמּוד[אלא] "ּבדד ּבמצרע: ְְִֵֵַַָָָֹ

ירּוׁשלים מּפתח ׁשהּוא יׂשראל, מחנה זה - לּמחנה" ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמחּוץ
מּׁשּלּוח ׁשּלּוחֹו חמּור חמּורה, ׁשּטמאתֹו ּמצרע מה ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹֻולפנים;

אחרים]חברֹו טמאים חמּור[- חמּורה, ׁשּטמאתֹו ּכל אף - ְֲֲֵֶַָָָָֻ
חּוץ המצרע את מׁשּלחין לפיכ חברֹו. מּׁשּלּוח ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹׁשּלּוחֹו

ׁש מּפני לירּוׁשלים, חּוץ ׁשהּוא מחנֹות, מטּמאלׁשלׁש הּוא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
כולו]ּבביאה את מטמא לבית בכניסה הּזב[- ּׁשאין מה , ְִֵֶַַָָ

ְֵַמטּמא.

מחנֹות,‚. לׁשני חּוץ ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות זבין ְְְְְְֲִִִִֵַַָָּומׁשּלחין
הּמׁשּכב מטּמאין ׁשהן מּפני הּבית, להר חּוץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשהּוא

עליהן]והּמֹוׁשב ושכיבה המושבאפּלּו[בישיבה [היו ְֲִַָ
מטּמא.והמשכב] הּמת ּׁשאין מה האבן, ְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמּתחת

הּבית,„. להר להּכנס מּתר - עצמֹו הּמת אפּלּו מת, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָֻטמא
ּבמחנה עּמֹו - עּמֹו" יֹוסף עצמֹות את מׁשה "וּיּקח ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:

ְִָלוּיה.

הבית]החיל‰. הר סביב ּגֹויים[גדר מּמּנּו מׁשּלחין - ְְִִִֵֶַַ
יֹום טבּול אבל נּדֹות; ּובֹועלי מת בערב]ּוטמאי [שיטהר ְְֲֲִֵֵֵֵָ
טבל. ׁשּכבר לׁשם, ְְְִֶַָָָָנכנס

.Âלא אבל יֹום; טבּול מּמּנה מׁשּלחין - הּנׁשים ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹעזרת
ּכּפּורים קרבנו]מחּסר הביא שטרם טהור ּכּפּורים[- ׁשּמחּסר , ְְִִִִֶַַֻֻ
ׁשמׁשֹו הוא]העריב ואּסּור[טהור יֹום[כניסת]. טבּול ְְְֱִִִֶ

סֹופרים מּדברי לוּיה .[חכמים]ּבמחנה ְְְְֲִִִִֵֵַָ

.Êיּכנס לא ּכּפּורים מחּסר אפּלּו - ולפנים יׂשראל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻמעזרת
עליה "וכּפר ׁשּנאמר: ּגמּורה, טהרה טהר לא ׁשעדין ְְְֱֲֳִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹלׁשם,

טהרתּה. ּגמרה לא ׁשעדין מּכלל וטהרה", ְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹהּכהן,

.Áּבלא עֹובר נכנס, אם - הּבית מהר המׁשּלח ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֻהּטמא
זה לּמחנה", מחּוץ אל "ויצא ׁשּנאמר: ולֹוקה, ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָתעׂשה

לוּיה. מחנה זה הּמחנה", ּתֹו אל יבֹוא "לא ׁשכינה; ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמחנה
לׁשאר נכנס אם אבל לֹוקה; לירּוׁשלים, ׁשּנכנס מצרע ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוכן
לפי רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף - חֹומה הּמּקפֹות ְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻהערים

לֹוקה. אינֹו יׁשב", "ּבדד ֱֵֵֵֶֶֶַָָׁשּנאמר:

.Ëטמא אבל ׁשמֹונים; לֹוקה הּבית, להר המצרע ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹנכנס
ּכּפּורים מחּסר אֹו נׁשים, לעזרת ׁשּנכנס יֹום טבּול אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֻמת
אֹותֹו מּכין לֹוקה, ׁשאינֹו ּפי על אף - יׂשראל לעזרת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנכנס

מרּדּות. ְַַַמּכת

.Èּבעׂשה הּמקּדׁש מן טמאים ׁשּׁשּלּוח מצותּוכׁשם -] ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָ
"ולאעשה] ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹוברין נכנסּו, אם ּכ -ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָֹֹ

ׁשכינה. מחנה זה מחניהם", את ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָיטּמאּו

.‡Èנגע אם אבל נכנס, אם אּלא עֹובר ׁשאינֹו ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּומּנין
"ואל ּביֹולדת: לֹומר ּתלמּוד ּפטּור? מאחֹוריה ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָָּבעזרה

תבא". לא ְִַָָֹֹהּמקּדׁש

.·Èּכרת ענּוׁש ּבמזיד - לּמקּדׁש ׁשּנכנס גילטמא עד [מת ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ונׂשאחמישים] - ירחץ לא ּובׂשרֹו יכּבס, לא "ואם ׁשּנאמר: ,ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

ויֹורד עֹולה קרּבן מביא ּבׁשֹוגג עני-עֹונֹו"; כבש, עשיר- -] ְְְֲִֵֵֵֶָָ
מנחה] או טמא".עוף ּדבר ּבכל ּתּגע אׁשר נפׁש "אֹו ׁשּנאמר: ,ְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ו יׂשראל מעזרת אּלא קרּבן אֹו ּכרת חּיבין אֹוואין לפנים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגמּור קּדּוׁש ׁשּנתקּדׁשה העזרה ּתֹוספת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעל

.‚Èּכל הּמקּדׁש? על ּכרת ׁשחּיב הּטמא הּוא ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹואיזה
ׁשהּנזיר הּמת מן ּבטמאֹות עליהן,[שנטמא]ׁשּנטמא מגּלח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ

ׁשּנטמאּו ּבכלים אֹו ּבאדם ׁשּיּגע אֹו ּבנזירּות, נתּפרׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּכבר
ׁשני הּוא ׁשהרי עליהן, מגּלח ׁשהּנזיר הּטמאֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻּבאֹותן
ׁשל הּטמאֹות אבֹות ּבׁשאר ׁשּנטמא אֹו ּבמת, ׁשּנגע ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻלראׁשֹון

ּבמקֹומן. ׁשּיתּפרׁשּו ְְְִִֶָָָּתֹורה

.„Èמים ּביאת הּטעּון ּכל ּדבר: ׁשל מן[טבילה]ּכללֹו ְִִִֶַַַָָָָָ
הּמקּדׁש ּביאת על ּכרת חּיב - אחר[בטומאה]הּתֹורה ואפּלּו , ְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָ

ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד השמש]ׁשּטבל, הּמּטּמא[שתשקע אבל ; ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָ
ּפי על ׁשאף - עליהן מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת מן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻּבטמאֹות
הּמקּדׁש. ּביאת על ּפטּור זה הרי ׁשבעה, טמאת טמא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשהּוא

.ÂËאֹו ּבמת, ׁשּנגע ּבאדם ׁשּנגעּו ּבכלים הּנֹוגע ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוכן
על אף - ּבמת הּנֹוגעים ּבכלים ׁשּנגע ּבאדם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּנגע
ּבׂשר ּולטּמא ּתרּומה לענין ראׁשֹון טמא ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָּפי
ּודברים הּמקּדׁש; ּביאת על ּפטּור זה הרי - ְְֲֳִִִִֵֶַַַַָָָָהּקדׁשים

הּקּבלה מּפי הלכה רבינו]אּלּו ממשה ואף[מסורת . ְֲִִֵַַַָָָָ
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּפטּור, ׁשהּוא ּפי ְִִֶַַַַַָעל

.ÊËאדם ׁשהכניס אֹו לּמקּדׁש, ּבֹו וכּיֹוצא ׁשרץ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמכניס
ה'. מקּדׁש טּמא ׁשהרי ּכרת, חּיב זה הרי - לּמקּדׁש ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָטמא
ׁשּנגעּו ּכלים היּו אפּלּו לּמקּדׁש, טמאים ּכלים הּזֹורק ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאבל
"ואם ׁשּנאמר: מלקּות, חּיב אבל הּכרת, מן ּפטּור - ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבמת

הּׁשמּועה מּפי - וגֹו'" יכּבס רבינו]לא ממשה למדּו:[מסורת ְְְְִִֵַַָָֹ
ארּבעים. לֹוקה ּבגדיו ּכּבּוס על ּכרת, ענּוׁש ּגּופֹו רחיצת ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָעל

.ÊÈ,טמאה אב ׁשהן ּבגדים על אּלא לֹוקה ׁשאינֹו לי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻיראה
ׁשהן למת, הּנטמא זה ּבֹו ׁשּנגע ּבגד הבגדים]ּכגֹון אב[- ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ראׁשֹון ׁשהּוא ּבגד אבל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו -[לטומאה]טמאה ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָֻ
אֹותֹו מּכין אבל עליו; לֹוקה אינֹו לּמקּדׁש, הכניסֹו ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָאם

מרּדּות. ְַַַמּכת
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.ÁÈמּכת אֹותֹו מּכין לּמקּדׁש, ידֹו ׁשהכניס טמא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוכן
ּדבריהם ׁשל הּטמאֹות מאבֹות ּבאב הּטמא ּכל וכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻמרּדּות;

חכמים] מׁשקין[מגזירת וׁשתה טמאין, אכלין ׁשאכל אֹו ,ְְְֳִִִֵֶַַָָָָ
אֹותֹו מּכין - ׁשּיטּבל קדם ּבמזיד לּמקּדׁש ונכנס ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹטמאין,

מרּדּות. ְַַַמּכת

.ËÈ:ׁשּנאמר ּפטּור, - ּגּגֹות ּדר לּמקּדׁש ׁשּנכנס ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָטמא
על ואף ּתֹורה. חּיבה ּביאה ּדר - תבא" לא הּמקּדׁש ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ"ואל
נכנס אפּלּו מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּפטּור, ׁשהּוא ְְֲִִִִֶַַַַַָּפי
ּבין מרּדּות; מּכת אֹותֹו מּכין - ּבאויר הּפֹורח ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָּבמגּדל
ּפתחים. ּדר ּבֹו ׁשּנכנס ּבין ּגּגֹות, ּדר ּבּמגּדל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּנכנס

.Îמקֹום טמא]ׁשחּיבין[בעזרה]ּכל נכנס זדֹונֹו[אם על ְִֶַַָָָ
- קרּבן ׁשגגתֹו ועל ּבׁשּבת,ּכרת טמאה ׁשם נמצאת אם ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֻ

אחר עד ּכלי עליו ּכֹופין - הּמקֹומֹות ּוׁשאר אֹותּה; ְְְִִִִַַַַָָָָמֹוציאין
ּבפׁשּוטי אּלא אֹותן מֹוציאין אין מֹוציאין, ּוכׁשהן ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּׁשּבת.

עץ עץ]כלי לרּבֹות[חתיכות ׁשּלא טמאה, מקּבלין ׁשאין ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָֹֻ
הּטמאה טמא]את הכלי גם בכלי יוציאה אם -]. ְֶַָֻ

.‡Îׁשּנכנס טהֹור אֹו טהֹור, למקּדׁש ׁשּנכנס טמא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָאחד
אהל ּתחת מת ׁשהיה ּכגֹון טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלמקּדׁש
ׁשהרי ּכרת, חּיב זה הרי - האהל ּתחת הּוא ונכנס ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבּמקּדׁש,
אחר ׁשם ונטמא לּמקּדׁש נכנס ּכאחת. ּבאין וטמאתֹו ְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָָֻּביאתֹו
ויצא ויּבהל ימהר - ּבמזיד עצמֹו ׁשם טּמא אפּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָׁשּנכנס,

קצרה. ְְֶֶָָּבדר

.·Îּבדר לצאת אֹו להׁשּתחוֹות אֹו לׁשהֹות לֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָואסּור
ׁשהה, ׁשּלא ּפי על אף בארּכה ׁשּיצא אֹו ׁשהה, ואם ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻארּכה.
ׁשהה ׁשּלא ּפי על אף והׁשּתחוה להיכל ּפניו ׁשהחזיר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאֹו

קרּבן. מביא ׁשֹוגג, היה ואם ּכרת; חּיב -ְְִִֵֵֵַָָָָָָ

.‚Îהׁשּתחוה אּלא ּפניו החזיר ּכלּפי[ב:]לא יציאתֹו ּדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשעּור וכּמה ּכּׁשעּור. ׁשהה ּכן אם אּלא ּפטּור, - ְִִִֵֶַַָָָָָחּוץ
הרצפה על ארצה אּפים "וּיכרעּו לקרֹות: ּכדי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָׁשהּיתֹו?
הּוא וזה חסּדֹו"; לעֹולם ּכי טֹוב, ּכי לה' והֹודֹות ְְְְְֲִִִֶַַַַָוּיׁשּתחוּו,

הׁשּתחויה. ְֲִִַָָׁשעּור

.„Îמן לצאת לֹו ׁשאפׁשר ּכל ארּכה? ּדר היא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻואיזֹו
ׁשּלא ּפי על אף - ּבּקצרה יצא מּמּנה. קצרה ּבדר ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּמקּדׁש
ּפטּור; - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו ּגּודל, ּבצד עקב הל אּלא ְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻרץ
ּכחֹו, ּבכל עצמֹו ודחק ׁשרץ ּפי על אף - ּבארּכה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹֻיצא
ּזמן מּׁשעּור ּפחֹות הארּכה ּבֹו ׁשהל זמן ׁשעּור ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֻונמצא
יצא חּיב. ּבארּכה, ויצא הֹואיל - ּבּקצרה אדם ּכל ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָֻׁשּמהּל
וׁשהה והל וחזר מעט, וׁשהה ועמד מעט, והל ְְְְְְְְְַַַַַַַָָָָָָָָָָּבּקצרה,
ּבמזיד - הׁשּתחויה ּכדי הּׁשהּיֹות מּכל ׁשּנצטרף עד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמעט,
ספק. ׁשהּדבר מּפני קרּבן; מביא אינֹו ּבׁשֹוגג לֹוקה, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָאינֹו

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ְֲִַַַַָאבל

ד ּפרק הּמקּדׁש ּביאת ¤¤¨§¦©©¦§¦הלכֹות

חּלל‡. - ּבּמקּדׁש ׁשעבד וחּיב[פסל]טמא עבֹודתֹו, ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשהה, ׁשּלא ּפי על אף עבֹודתֹו, על ׁשמים ּבידי ֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹמיתה
ׁשם את יחּללּו ולא יׂשראל, בני מּקדׁשי "ויּנזרּו ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
אֹומר: הּוא ּולהּלן ּבטמאה; לעֹובד אזהרה זֹו הרי ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֻקדׁשי",
ּבידי מיתה ּכאן האמּור חּלּול מה - יחּללהּו" ּכי בֹו ְְִִִִֵֵַַָָָָֻ"ּומתּו

עליו ׁשחּיבין לאו וכל ׁשמים. ּבידי מיתה ּכאן אף ְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָׁשמים,
עליו. לֹוקין ׁשמים, ּבידי ִִִִֵַָָָָמיתה

אּלא·. ּדין ּבבית חּיב אינֹו ּבטמאה עבד ׁשאם ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻאף
ּדין, לבית אֹותֹו מביאין היּו לא הּכהנים אחיו - ְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹמלקּות
ואין ּבידן; מֹוחֹו את ּופֹוצעין לחּוץ אֹותֹו מֹוציאין ְְְִִִֵֶֶַָָָאּלא

ּבכ[מוחין]ממחין שמים]עליהן בידי מיתה שחייב -]. ְְֲִֵֶַָ

ּכרת‚. ׁשּיתחּיב עד יׁשהה ולא לעבד לֹו אפׁשר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹוהיא
ויצא ּבעזרה, ׁשּנטמא ּכגֹון ּבלבד? ׁשמים ּבידי מיתה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָאּלא
ּגּבי על אבר ּבֹו והפ ּבידֹו, צּנֹור היה ּוביציאתֹו ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּבּקצרה,

ׂשרפת וקרב ּבּמזּבח הּואהאׁש הרי עבֹודה, קרּוב ׁשּכל ֹו; ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
ֲַָּכעבֹודה.

עבֹודתֹו„. - ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב קדם ועבד ׁשּטבל טמא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוכן
ׁשם יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה וחּיב ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּפסּולה,

הּׁשמּועה מּפי - רבינו]אלהיהם" ממשה ׁשּזֹו[מסורת למדּו, ְְֱִִֵֶֶַָָֹ
"ּובא ׁשּנאמר: הּוא, טמא ׁשעדין ׁשעבד, יֹום לטבּול ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאזהרה
ּכּפּורים מחּסר אבל טהר. לא ׁשעדין מּכלל וטהר", ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻהּׁשמׁש,
ּפטּור. זה הרי וחּלל, ּפסּולה ׁשעבֹודתֹו ּפי על אף - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשעבד

ׁשּנאמר:‰ ּפסּולה? ׁשעבֹודתֹו שטבלה]ּומּנין יולדת [על ְֱֲִִֶֶֶַַָָ
נגמרה לא ׁשעדין מּכלל - וטהרה" הּכהן, עליה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ"וכּפר

ּכּפּורים. מחּסרי לכל הּדין והּוא ְְְְֳִִִֵַָָָָֻטהרתּה;

.Âהיא אם - טמא ׁשהיה נֹודע ּכ ואחר ׁשעבד, ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכהן
ידּועה אחד]טמאה לאיש ׁשהקריב[אפילו הּקרּבנֹות ּכל , ְְְְִִֶַָָָָָֻ

הּתהֹום טמאת היא ואם חּלין; עבֹודתֹו ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָֻֻּפסּולין,
קיומה] על כלל ידעו הּציץ[שלא גדול]- כהן מרּצה[של ְִֶַַ

לֹו[מכפר] נֹודע ואפּלּו נרצּו. ׁשהקריב הּקרּבנֹות וכל ,ְְְְֲִִִִֶַַַָָָ
ׁשהּציץ הּורצה; - וזרק הּדם, ׁשּיזרק קדם טמא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהּוא
ּוכבר מזיד. ׁשהּוא ּפי על אף הּתהֹום טמאת על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָֻמרּצה

ּבנזירּות. הּתהֹום טמאת ְְְְִִֵַַַֻּבארנּו

.Êהּקרבין ּדברים טמאת על מרּצה הּציץ קורבנותוכן -] ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֻ
אתטמאים] אהרן ונׂשא אהרן, מצח על "והיה ׁשּנאמר: ,ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

הּנאכלין טמאת על מרּצה אינֹו אבל הּקדׁשים". בשרעֹון -] ְְֱֲֲֳִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
בטומאה] שנאכל ׁשּנטמאקרבן האדם טמאת על ולא ,ְְְִֶַַָָָָֹֻ

ּבצּבּור הּדחּויה הּטמאה היתה ּכן אם אּלא ידּועה, ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻֻּבטמאה
טמא] הציבור שרוב כגון: עליה.[- מרּצה ׁשהּציץ ,ְִֶֶֶַַָָ

.Á,מצחֹו על ׁשהּוא ּבזמן אּלא מרּצה הּציץ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָואין
ה'". לפני להם לרצֹון ּתמיד, מצחֹו על "והיה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:

.Ëאת לא ּדֹוחה אינֹו - זמן לֹו קבּוע ׁשאין קרּבן ְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכל
למחר יקרב הּיֹום, יקרב לא ׁשאם הּטמאה: את ולא ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻהּׁשּבת
ּבין יחיד קרּבן ּבין זמן, לֹו ׁשּקבּוע קרּבן וכל מחר. ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָולמחר
ּכל ולא הּטמאה; ואת הּׁשּבת את ּדֹוחה - צּבּור ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֻקרּבן

לבּדּה. הּמת טמאת אּלא ּדֹוחה, הּוא ְְְֵֶֶַַַַָָֻֻהּטמאֹות

.Èאת ּכּלן ּדֹוחין לפיכ זמּנן; קבּוע הּצּבּור, קרּבנֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻּכל
הּמת. טמאת ואת ְְֵֶַַַַָֻהּׁשּבת

.‡Èאּלא נאכל; אינֹו ּבטמאה, ׁשּקרב מהן קרּבן ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻוכל
הראּוי והּׁשאר להקטרה, הראּויין ּדברים מּמּנּו ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָמקטירין

ׁשּנטמאּו. קדׁשים ּכׁשאר נׂשרף, ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָלאכילה

.·È,קרּבן אֹותֹו ׁשל זמּנֹו הּגיע הּטמאה? את ּדֹוחין ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכיצד
ׁשהיּו אֹו למת, טמאים אֹותֹו ׁשּמקריבין הּקהל רב ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוהיּו
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למת, טמאים אֹותֹו הּמקריבין הּכהנים והיּו טהֹורין ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּקהל
ּבמת טמאים הּׁשרת ּכלי והיּו טהֹורין ואּלּו אּלּו ׁשהיּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָאֹו

ּבטמא יעׂשה זה הרי והּטהֹורים- הּטמאים ּבֹו ויתעּסקּו ה; ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
אחרת, ּבטמאה הּטמאים אבל לעזרה. ּכּלן ויּכנסּו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻּכאחד,
- ּבהן וכּיֹוצא ּונבלה ׁשרץ ּוטמאי ונּדֹות וזבֹות זבין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכגֹון
ׁשּנעׂשה ּפי על ואף לעזרה, יּכנסּו ולא ּבֹו יתעּסקּו ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָֹֹלא

עברּו ואם הטמאים]ּבטמאה; לעזרה[שאר נכנסּו אֹו ועׂשּו ְְְְְְְֲִִָָָָָָֻ
נדחית ׁשּלא העבֹודה; על ּומיתה הּביאה על ּכרת חּיבין -ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּבלבד. הּמת טמאת ְְִֵֶַַַָֻאּלא

.‚Èלהיכל ונכנסּו מת טמאי ודחקּו ּבטמאה, ׁשּבא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻּופסח
ואין הֹואיל - לעזרה אּלא התרּו ׁשּלא ּפי על אף ּפטּורין; -ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ
אּלּו הרי ּתׁשּלחּום", לּמחנה מחּוץ "אל ּבהם קֹורא ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָאני

ְִּפטּורין.

.„Èאב ּבית מקצת יומית]היה ּומקצתם[משמרת טמאים ְְְִִִֵֵָָָָָָ
אּלא יקריבּו לא מת, טמאי ׁשרּבן ּפי על אף - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻטהֹורים
אחר. ּבית יביאּו מת, טמאי האב ּבית ּכל היה ְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָהּטהֹורים.

הּמׁשמרה ּכל על[השבועית]היתה מחּזרין מת, טמאי ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָ
ׁשם הּנמצאים הּכהנים רב היּו אם אחרת. ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשמרה

ּבטמאה. יעׂשּו טמאים, הּקבּוע ּבּזמן ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֻּבירּוׁשלים

.ÂËמּפני אחר? אב מּבית הּטהֹורים על מחּזרין מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָּומּפני
ּודחּויה עֹומדת, ּבאּסּורּה אּלא ּבצּבּור, הּתרה לא ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻׁשהּטמאה
אּלא הּנדחה, ּדבר ּכל ּדֹוחין ואין הּדחק; מּפני עּתה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהיא
עליה. לרּצֹות ציץ צריכה זה ּומּפני אפׁשר. ׁשאי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבמקֹום

.ÊËויהי" ׁשּנאמר: ּבצּבּור? ּדחּויה מת ׁשּטמאת ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָֻּומּנין
מּפי למדּו ּכ - אדם" לנפׁש טמאים היּו אׁשר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָאנׁשים
היּו אם ׁשני לפסח ׁשּיּדחּו הם יחידים ׁשאנׁשים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּׁשמּועה:
אּלא נדחין, אינם מת טמאי ׁשהיּו צּבּור אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָטמאים,
הּדין והּוא ּבטמאה. ּפסח ויעׂשּו מּפניהם, ּתּדחה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻֻהּטמאה
הּטמאה. את ּדֹוחה ׁשהּוא ּכפסח, זמן לֹו ׁשּקבּוע קרּבן ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻלכל

.ÊÈרּבת "ּכי ׁשם: ׁשּנאמר ּבּכתּובים, מפרׁש הּדבר ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהרי
הּפסחים ׁשחיטת על והּלוּים התקּדׁשּו, לא אׁשר ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹּבּקהל
ּומנּׁשה מאפרים רּבת העם מרּבית ּכי טהֹור לא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹלכל
"ּכי ׁשּנאמר: זה הּוא ּומה הּטהרּו". לא ּוזבלּון ְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻיׂששכר

את ׁשעּבר מּפני כּכתּוב"? ּבלא הּפסח את הוסיףאכלּו -] ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ל:] "וּיּועץחודש ׁשּנאמר: הּטמאה, מּפני הּׁשנה ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻאֹותּה

ּבחדׁש הּפסח לעׂשֹות ּבירּוׁשלים, הּקהל וכל וׂשריו ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּמל
לא הּכהנים ּכי ההיא, ּבעת לעׂשתֹו יכלּו לא ּכי ְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָֹֹֹֹהּׁשני,
ׁשאין החדׁש, ּבקּדּוׁש ּבארנּו ּוכבר למּדי". ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹהתקּדׁשּו

הּטמאה. מּפני לכּתחּלה הּׁשנה את ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻמעּברין

.ÁÈחזקּיה ׁשעּבר הּׁשנה, ּבאֹותּה ׁשם היתה אחרת ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָועֹוד
ראׁש להיֹות ׁשראּוי אדר, ׁשל ׁשלׁשים ּביֹום הּׁשנה את ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּמל
חכמים לֹו הֹודּו ולא ׁשני; אדר החדׁש אֹותֹו ועׂשה ניסן, ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹֹחדׁש
ּומּפני החדׁש. ּבקּדּוׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו זה, ּביֹום מעּברין ׁשאין -ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹ
הּפסח את אכלּו "ּכי נאמר: ּכהלכה, ׁשּלא ׁשעׂשה אּלּו ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹדברים
החכמים ועל עצמֹו על רחמים ּובּקׁש כּכתּוב". ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָֹּבלא
עליהם יחזקּיהּו התּפּלל "ּכי ׁשּנאמר: מעׂשיו, על ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהסּכימּו
אל ה' "וּיׁשמע ונאמר: ּבעד"; יכּפר הּטֹוב ה' ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַֹלאמר,

קרּבנם. ׁשּנרצה זה העם", את וּירּפא ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָיחזקּיהּו,
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לקּדׁש‡. עׂשה, ורגליו,[לרחוץ]מצות ידיו העֹובד ּכהן ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹ
ואת ידיהם את מּמּנּו "ורחצּו... ׁשּנאמר: - יעבד ּכ ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹואחר
חּיב - ׁשחרית ורגליו ידיו קּדׁש ולא ׁשעבד וכהן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹרגליהם".
ימתּו"; ולא - מים "ירחצּו ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמיתה

ּגדֹול. ּכהן ּבין הדיֹוט ּכהן ּבין ּפסּולה, ְְֲֵֵֵֵֶַָָָֹֹועבֹודתֹו

לֹו·. עֹולם "חּקת ׁשּנאמר: ּפסּולה? ׁשעבֹודתֹו ְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֻּומּנין
מה - עֹולם" "חּקת אֹומר: הּוא ּכהּנה ּובבגדי ְְְְְִֵֵַַַָָֻֻּולזרעֹו",
ׁשּלא מי אף ׁשּבארנּו, ּכמֹו עבֹודה מחּלל ּבגדים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻּמחּסר

עבֹודה. מחּלל ורגליו ידיו ְְְֲֵַַַָָָָָרחץ

אּלא‚. ועבֹודה; עבֹודה ּכל ּבין לקּדׁש צרי הּכהן ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹאין
וכל ּכּלֹו הּיֹום ּכל ועֹובד והֹול ּבּבקר, מקּדׁש אחת ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֻּפעם

והּוא ייׁשן,[בתנאי:]הּלילה; ולא הּמקּדׁש, מן יצא ׁשּלא - ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
מים יטיל קטנים]ולא עׂשה[צרכים ואם ּדעּתֹו; יּסיח ולא , ְְְְִִִִַַַַָָָֹֹ

ּולקּדׁש. לחזר צרי מארּבעּתן, ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹאחד

הּסיח„. לא אם - קּדׁש ולא ועבד וחזר הּמקּדׁש מן ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹיצא
אדם אין ּבּמקּדׁש: היה הּכלל וזה ּכׁשרה. עבֹודתֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָּדעּתֹו,
ׁשהּוא עד טהֹור, ׁשהּוא ּפי על אף לעבֹודה לעזרה ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָנכנס

ֵטֹובל.

רגליו‰ את הּמס גדולים]וכן צרכים טבילה;[- טעּון , ְְְִֵֵֵֶַַָָָ
חּוץ יצא ורגלים. ידים קּדּוׁש טעּון מים, הּמטיל ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָוכל
טעּון ּכׁשחֹוזר, - יצא ּבחּוץ לׁשהֹות אם - העזרה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָלחֹומת
ידים קּדּוׁש טעּון ּכׁשחֹוזר, - יצא מּיד לחזר ואם ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹטבילה;

קּדׁש ולא טבל לא ואם ּבלבד. ונכנס]ורגלים שיצא ,[אחר ְְְְְִִִִֵַַַַָֹֹ
ולא רגליו, הסי ולא ּדעּתֹו, הּסיח ולא הֹואיל - ְְְְְְִִִִֵַַַַָָֹֹֹועבד
לחֹומת חּוץ ידיו הֹוציא ּכׁשרה. עבֹודתֹו - מים ְְֲִִִֵֵַַָָָָהטיל

ּולקּדׁש. לחזר צרי אינֹו ְֲֲִֵֵַַָָָָֹהעזרה,

.Âלחזר צרי ואינֹו טהֹורין; והן מטּבילן, - ידיו ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹנטמאּו
ׁשתּית אֹו טמאין, אכלין ּבאכילת ּגּופֹו נטמא ְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַַָָּולקּדׁש.
ׁשמׁש הערב צרי ׁשאינֹו ּפי על אף - וטבל טמאין, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמׁשקין

שיטהר] לשקיעה ׁשּכל[להמתין טבילה; אחר ּומקּדׁש חֹוזר ,ְְִֵֵֶַַַָָ
קּדׁש לא ואם עֹובד. ּכ ואחר ורגליו, ידיו מקּדׁש - ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹטֹובל

חּלל. לא ּדעּתֹו, הּסיח ולא הֹואיל -ְְִִִִֵַַֹֹ

.Êּבגדים ּבין ורגליו ידיו קּדׁש ולא טבל ׁשּלא ּגדֹול ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹּכהן
- ועבד הּכּפּורים, ּביֹום לעבֹודה עבֹודה ּובין ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָלבגדים
אינן והּקּדּוׁשין הּטבילֹות ואֹותן הֹואיל ּכׁשרה, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָעבֹודתֹו
ּדבר - ּובניו" אהרן "ורחצּו ונאמר: ּובניו, ּבאהרן ְְְֱֲֲֲִֶַַַָָָָָָָָֹֹׁשוים

ראׁשֹון. קּדּוׁש ׁשהּוא מעּכב, הּכהנים ּבכל ְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹהּׁשוה

.Áעל אף למחר ּולקּדׁש לחזר צרי - הּיֹום ידיו ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹקּדׁש
קּדׁש ּבלינה. נפסלֹות ׁשהּידים הּלילה, ּכל יׁשן ׁשּלא ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּפי
ּולקּדׁש לחזר צרי - הּלילה ּכל החלבים והקטיר ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָֹּבּלילה,

הּיֹום. לעבֹודת ֲַַַַּבּיֹום

.Ëהּדׁשן לתרּומת ורגליו ידיו מעקּדׁש האפר השלכת ל[- ְְְִִֵֶֶַַַָָָ
הּׁשמׁש,המזבח] ׁשּתעלה קדם מקּדׁש ׁשהּוא ּפי על אף -ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ

ּבתחּלת ׁשהרי הּיֹום, ׁשהאיר אחר ּולקּדׁש לחזר צרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹאינֹו
קּדׁש. הּיֹום ֲִֵַַעבֹודת
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למת, טמאים אֹותֹו הּמקריבין הּכהנים והיּו טהֹורין ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּקהל
ּבמת טמאים הּׁשרת ּכלי והיּו טהֹורין ואּלּו אּלּו ׁשהיּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָאֹו

ּבטמא יעׂשה זה הרי והּטהֹורים- הּטמאים ּבֹו ויתעּסקּו ה; ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
אחרת, ּבטמאה הּטמאים אבל לעזרה. ּכּלן ויּכנסּו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻּכאחד,
- ּבהן וכּיֹוצא ּונבלה ׁשרץ ּוטמאי ונּדֹות וזבֹות זבין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכגֹון
ׁשּנעׂשה ּפי על ואף לעזרה, יּכנסּו ולא ּבֹו יתעּסקּו ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָֹֹלא

עברּו ואם הטמאים]ּבטמאה; לעזרה[שאר נכנסּו אֹו ועׂשּו ְְְְְְְֲִִָָָָָָֻ
נדחית ׁשּלא העבֹודה; על ּומיתה הּביאה על ּכרת חּיבין -ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּבלבד. הּמת טמאת ְְִֵֶַַַָֻאּלא

.‚Èלהיכל ונכנסּו מת טמאי ודחקּו ּבטמאה, ׁשּבא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻּופסח
ואין הֹואיל - לעזרה אּלא התרּו ׁשּלא ּפי על אף ּפטּורין; -ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ
אּלּו הרי ּתׁשּלחּום", לּמחנה מחּוץ "אל ּבהם קֹורא ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָאני

ְִּפטּורין.

.„Èאב ּבית מקצת יומית]היה ּומקצתם[משמרת טמאים ְְְִִִֵֵָָָָָָ
אּלא יקריבּו לא מת, טמאי ׁשרּבן ּפי על אף - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻטהֹורים
אחר. ּבית יביאּו מת, טמאי האב ּבית ּכל היה ְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָהּטהֹורים.

הּמׁשמרה ּכל על[השבועית]היתה מחּזרין מת, טמאי ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָ
ׁשם הּנמצאים הּכהנים רב היּו אם אחרת. ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשמרה

ּבטמאה. יעׂשּו טמאים, הּקבּוע ּבּזמן ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֻּבירּוׁשלים

.ÂËמּפני אחר? אב מּבית הּטהֹורים על מחּזרין מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָּומּפני
ּודחּויה עֹומדת, ּבאּסּורּה אּלא ּבצּבּור, הּתרה לא ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻׁשהּטמאה
אּלא הּנדחה, ּדבר ּכל ּדֹוחין ואין הּדחק; מּפני עּתה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהיא
עליה. לרּצֹות ציץ צריכה זה ּומּפני אפׁשר. ׁשאי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבמקֹום

.ÊËויהי" ׁשּנאמר: ּבצּבּור? ּדחּויה מת ׁשּטמאת ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָֻּומּנין
מּפי למדּו ּכ - אדם" לנפׁש טמאים היּו אׁשר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָאנׁשים
היּו אם ׁשני לפסח ׁשּיּדחּו הם יחידים ׁשאנׁשים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּׁשמּועה:
אּלא נדחין, אינם מת טמאי ׁשהיּו צּבּור אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָטמאים,
הּדין והּוא ּבטמאה. ּפסח ויעׂשּו מּפניהם, ּתּדחה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻֻהּטמאה
הּטמאה. את ּדֹוחה ׁשהּוא ּכפסח, זמן לֹו ׁשּקבּוע קרּבן ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻלכל

.ÊÈרּבת "ּכי ׁשם: ׁשּנאמר ּבּכתּובים, מפרׁש הּדבר ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהרי
הּפסחים ׁשחיטת על והּלוּים התקּדׁשּו, לא אׁשר ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹּבּקהל
ּומנּׁשה מאפרים רּבת העם מרּבית ּכי טהֹור לא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹלכל
"ּכי ׁשּנאמר: זה הּוא ּומה הּטהרּו". לא ּוזבלּון ְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻיׂששכר

את ׁשעּבר מּפני כּכתּוב"? ּבלא הּפסח את הוסיףאכלּו -] ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ל:] "וּיּועץחודש ׁשּנאמר: הּטמאה, מּפני הּׁשנה ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻאֹותּה

ּבחדׁש הּפסח לעׂשֹות ּבירּוׁשלים, הּקהל וכל וׂשריו ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּמל
לא הּכהנים ּכי ההיא, ּבעת לעׂשתֹו יכלּו לא ּכי ְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָֹֹֹֹהּׁשני,
ׁשאין החדׁש, ּבקּדּוׁש ּבארנּו ּוכבר למּדי". ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹהתקּדׁשּו

הּטמאה. מּפני לכּתחּלה הּׁשנה את ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻמעּברין

.ÁÈחזקּיה ׁשעּבר הּׁשנה, ּבאֹותּה ׁשם היתה אחרת ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָועֹוד
ראׁש להיֹות ׁשראּוי אדר, ׁשל ׁשלׁשים ּביֹום הּׁשנה את ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּמל
חכמים לֹו הֹודּו ולא ׁשני; אדר החדׁש אֹותֹו ועׂשה ניסן, ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹֹחדׁש
ּומּפני החדׁש. ּבקּדּוׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו זה, ּביֹום מעּברין ׁשאין -ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹ
הּפסח את אכלּו "ּכי נאמר: ּכהלכה, ׁשּלא ׁשעׂשה אּלּו ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹדברים
החכמים ועל עצמֹו על רחמים ּובּקׁש כּכתּוב". ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָֹּבלא
עליהם יחזקּיהּו התּפּלל "ּכי ׁשּנאמר: מעׂשיו, על ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהסּכימּו
אל ה' "וּיׁשמע ונאמר: ּבעד"; יכּפר הּטֹוב ה' ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַֹלאמר,

קרּבנם. ׁשּנרצה זה העם", את וּירּפא ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָיחזקּיהּו,
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לקּדׁש‡. עׂשה, ורגליו,[לרחוץ]מצות ידיו העֹובד ּכהן ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹ
ואת ידיהם את מּמּנּו "ורחצּו... ׁשּנאמר: - יעבד ּכ ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹואחר
חּיב - ׁשחרית ורגליו ידיו קּדׁש ולא ׁשעבד וכהן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹרגליהם".
ימתּו"; ולא - מים "ירחצּו ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמיתה

ּגדֹול. ּכהן ּבין הדיֹוט ּכהן ּבין ּפסּולה, ְְֲֵֵֵֵֶַָָָֹֹועבֹודתֹו

לֹו·. עֹולם "חּקת ׁשּנאמר: ּפסּולה? ׁשעבֹודתֹו ְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֻּומּנין
מה - עֹולם" "חּקת אֹומר: הּוא ּכהּנה ּובבגדי ְְְְְִֵֵַַַָָֻֻּולזרעֹו",
ׁשּלא מי אף ׁשּבארנּו, ּכמֹו עבֹודה מחּלל ּבגדים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻּמחּסר

עבֹודה. מחּלל ורגליו ידיו ְְְֲֵַַַָָָָָרחץ

אּלא‚. ועבֹודה; עבֹודה ּכל ּבין לקּדׁש צרי הּכהן ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹאין
וכל ּכּלֹו הּיֹום ּכל ועֹובד והֹול ּבּבקר, מקּדׁש אחת ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֻּפעם

והּוא ייׁשן,[בתנאי:]הּלילה; ולא הּמקּדׁש, מן יצא ׁשּלא - ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
מים יטיל קטנים]ולא עׂשה[צרכים ואם ּדעּתֹו; יּסיח ולא , ְְְְִִִִַַַַָָָֹֹ

ּולקּדׁש. לחזר צרי מארּבעּתן, ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹאחד

הּסיח„. לא אם - קּדׁש ולא ועבד וחזר הּמקּדׁש מן ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹיצא
אדם אין ּבּמקּדׁש: היה הּכלל וזה ּכׁשרה. עבֹודתֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָּדעּתֹו,
ׁשהּוא עד טהֹור, ׁשהּוא ּפי על אף לעבֹודה לעזרה ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָנכנס

ֵטֹובל.

רגליו‰ את הּמס גדולים]וכן צרכים טבילה;[- טעּון , ְְְִֵֵֵֶַַָָָ
חּוץ יצא ורגלים. ידים קּדּוׁש טעּון מים, הּמטיל ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָוכל
טעּון ּכׁשחֹוזר, - יצא ּבחּוץ לׁשהֹות אם - העזרה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָלחֹומת
ידים קּדּוׁש טעּון ּכׁשחֹוזר, - יצא מּיד לחזר ואם ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹטבילה;

קּדׁש ולא טבל לא ואם ּבלבד. ונכנס]ורגלים שיצא ,[אחר ְְְְְִִִִֵַַַַָֹֹ
ולא רגליו, הסי ולא ּדעּתֹו, הּסיח ולא הֹואיל - ְְְְְְִִִִֵַַַַָָֹֹֹועבד
לחֹומת חּוץ ידיו הֹוציא ּכׁשרה. עבֹודתֹו - מים ְְֲִִִֵֵַַָָָָהטיל

ּולקּדׁש. לחזר צרי אינֹו ְֲֲִֵֵַַָָָָֹהעזרה,

.Âלחזר צרי ואינֹו טהֹורין; והן מטּבילן, - ידיו ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹנטמאּו
ׁשתּית אֹו טמאין, אכלין ּבאכילת ּגּופֹו נטמא ְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַַָָּולקּדׁש.
ׁשמׁש הערב צרי ׁשאינֹו ּפי על אף - וטבל טמאין, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמׁשקין

שיטהר] לשקיעה ׁשּכל[להמתין טבילה; אחר ּומקּדׁש חֹוזר ,ְְִֵֵֶַַַָָ
קּדׁש לא ואם עֹובד. ּכ ואחר ורגליו, ידיו מקּדׁש - ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹטֹובל

חּלל. לא ּדעּתֹו, הּסיח ולא הֹואיל -ְְִִִִֵַַֹֹ

.Êּבגדים ּבין ורגליו ידיו קּדׁש ולא טבל ׁשּלא ּגדֹול ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹּכהן
- ועבד הּכּפּורים, ּביֹום לעבֹודה עבֹודה ּובין ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָלבגדים
אינן והּקּדּוׁשין הּטבילֹות ואֹותן הֹואיל ּכׁשרה, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָעבֹודתֹו
ּדבר - ּובניו" אהרן "ורחצּו ונאמר: ּובניו, ּבאהרן ְְְֱֲֲֲִֶַַַָָָָָָָָֹֹׁשוים

ראׁשֹון. קּדּוׁש ׁשהּוא מעּכב, הּכהנים ּבכל ְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹהּׁשוה

.Áעל אף למחר ּולקּדׁש לחזר צרי - הּיֹום ידיו ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹקּדׁש
קּדׁש ּבלינה. נפסלֹות ׁשהּידים הּלילה, ּכל יׁשן ׁשּלא ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּפי
ּולקּדׁש לחזר צרי - הּלילה ּכל החלבים והקטיר ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָֹּבּלילה,

הּיֹום. לעבֹודת ֲַַַַּבּיֹום

.Ëהּדׁשן לתרּומת ורגליו ידיו מעקּדׁש האפר השלכת ל[- ְְְִִֵֶֶַַַָָָ
הּׁשמׁש,המזבח] ׁשּתעלה קדם מקּדׁש ׁשהּוא ּפי על אף -ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ

ּבתחּלת ׁשהרי הּיֹום, ׁשהאיר אחר ּולקּדׁש לחזר צרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹאינֹו
קּדׁש. הּיֹום ֲִֵַַעבֹודת
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.Èמּכלי מאחד קּדׁש ואם הּכּיֹור. מּמי לקּדׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָמצוה
קּדׁש מקּדׁשין. אינן החל ּכלי אבל ּכׁשר; זה הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהּׁשרת,

ּבחּוץ ׁשרת לעזרה]ּבכלי מחוץ ּבפנים,[- חל ּבכלי אֹו , ְְְִִִִִִֵַָֹ
אֹו הּכּיֹור ּבתֹו מקּדׁשין ואין ּפסּולה. עבֹודתֹו - ְְְְְְֲִִֵַַַָָָועבד
ּובניו אהרן "ורחצּו ׁשּנאמר: מהן, אּלא הּׁשרת, ּכלי ְְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבתֹו
חּלל. לא - ועבד ּבתֹוכֹו קּדׁש ואם ּבתֹוכֹו; לא ְְְְִִִִֵֵֶַָֹֹמּמּנּו",

.‡Èזה אין - ּבמעין אפּלּו מקוה, ּבמי ורגליו ידיו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהטּביל
מקּדׁשין, הּקדׁש ּכלי ּובכל ּבכלי; ׁשּירחץ עד ּכלל, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹקּדּוׁש

ּבהן ׁשּיׁש של]ּבין ּכדי[כמות ּבהן ׁשאין ּבין רביעית ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָ
ְִִרביעית.

.·Èחּיים מים ּבין לקּדּוׁש, ּכׁשרים הּמימֹות מעיין]ּכל [מי ְְִִִִֵֵֵַַַָ
יהיּו אּלא מראיהם, יׁשּתּנה ׁשּלא ּובלבד מקוה; מי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּבין

הּנרֹוק טיט לטבילה. הּכׁשרים דליל]ּכּמים ׁשהּפרה[- ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
ּכל הּכלל: זה כּיֹור. למי מׁשלים מּמּנּו, וׁשֹותה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשֹוחה

כּיֹור. למי מׁשלים מקוה, למי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַהּמׁשלים

.‚Èמּכדי ּפחֹות אין ּבּכּיֹור? להיֹות צריכין מים ְְְִִִִִִֵֵַַַָָּכּמה
והיּו ּובניו", "אהרן ׁשּנאמר: ּכהנים, ארּבעה מּמּנּו ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלקּדׁש

ארּבעה. הרי עּמהן, ּופינחס ואיתמר ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָאלעזר

.„Èהיּו וכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלינה, נפסלין כּיֹור ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמי
מעלין ּולמחר ּבמעין, אֹו מקוה ּבמי אֹותֹו מׁשּקעין ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָעֹוׂשין?

ּבּבקר. יֹום ּבכל אֹותֹו ממּלאין אֹו ְְְִֶַַָֹאֹותֹו;

.ÂËגדול]הּים מּפני[דוד היה, מקוה ׁשלמה ׁשעׂשה ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
עיטם;[תעלה]ׁשאּמה מּמעין ּבתֹוכֹו עֹוברת היתה מים ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

היּו ּומּמּנּו הּכּיֹור, ּכמי ּבלינה נפסלין מימיו היּו לא ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹלפיכ
הּכּיֹור. ְְִִַַממּלאין

.ÊËרגלֹו ּגּבי על הימנית ידֹו מּניח קּדּוׁש? מצות ְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָּכיצד
וׁשֹוחה הּׂשמאלית, רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית וידֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָהימנית,
ורגלים. ידים ּבקּדּוׁש חֹוצץ ּבטבילה, החֹוצץ וכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָּומקּדׁש;
ואין ּכעבֹודה, ׁשהּוא מּפני יֹוׁשב, ּכׁשהּוא מקּדׁש ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָואינֹו

לׁשרת". "לעמד ׁשּנאמר: מעּמד, אּלא ְְֱֲֲֵֶֶֶַַָָָָֹֻעבֹודה

.ÊÈ;ּפסּולה ועבֹודתֹו חּלל, - יֹוׁשב והּוא העֹובד ְְְֲִֵֵֵַָָָָוכל
ּכל וכן היא. עׂשה מּכלל ׁשּלֹו ׁשאזהרה מּפני לֹוקה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואינֹו
על עֹומד ׁשּיהיה צרי הּמקּדׁש, מעבֹודֹות ּבעבֹודה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהעֹוסק
ּכגֹון - הּקרקע ּובין ּבינֹו חֹוצץ ּדבר היה ואם ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָהרצּפה;
ּפסל. - חברֹו רגלי על אֹו ּבהמה, אֹו כלים, ּגּבי על ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשעמד
ּפסל. ּבֹו, ׁשעֹובד הּכלי ּובין ידֹו ּבין חֹוצץ ּדבר אם ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוכן

.ÁÈ,ּפסל - ּבׂשמאל עבד ואם ּבימין; אּלא עבֹודה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹואין
הרצּפה, על אחת ורגלֹו הּכלי על אחת רגלֹו לֹוקה. ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָואינֹו
ּכל רֹואין: - הרצּפה על אחת ורגלֹו האבן על אחת ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָֹרגלֹו

י האבן אֹו הּכלי יּנטל -ׁשאּלּו אחת רגלֹו על לעמד כֹול ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּבימין, קּבל ּפסּולה. עבֹודתֹו - לאו ואם ּכׁשרה; ְְְְֲֲִִִֵֵָָָָָָעבֹודתֹו
מׁשּגיחין אין ׁשהמסּיע, ּכׁשרה; עבֹודתֹו - מסּיעּתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּוׂשמאל

ָָעליו.[מקפידין]

.ËÈּבׁשעת עליה יעמד לא - העזרה מאבני אבן ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹנתנדנדה
ּכׁשרה, עבֹודתֹו - עבד ואם ּבארץ; ׁשּתחּבר עד ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהעבֹודה,

עֹומדת. ּובמקֹומּה ְִִֶֶָהֹואיל

ו ּפרק הּמקּדׁש ּביאת ¤¤¨§¦©©¦§¦הלכֹות

עֹובר‡. מּום ּבין קבּוע מּום ּבין מּום, ּבֹו ׁשּיׁש ּכהן ֵֵֵֵֵֶַָָֹּכל
"אל ׁשּנאמר: ולפנים, הּמזּבח מן לּמקּדׁש יּכנס לא -ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
- ונכנס עבר ואם יּגׁש"; לא הּמזּבח ואל יבא, לא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹהּפרכת
ּפסל - ּבּמקּדׁש עבד ואם עבד. ׁשּלא ּפי על אף ְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹלֹוקה,
"אׁשר ׁשּנאמר: העבֹודה, על אף ולֹוקה עבֹודתֹו, ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָוחּלל

הּׁשמּועה מּפי - יקרב" לא מּום בֹו ממשהיהיה [מסורת ְְְִִִִֶַַָֹ
לעבֹודה.רבינו] יקרב ׁשּלא זֹו, ׁשאזהרה ְְְֲִֶֶַַָָָָָֹלמדּו,

איׁש·. "ּכל ׁשּנאמר: ולֹוקה, ּפסל - עֹובר מּום ּבעל ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָוכן
אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - יקרב" לא מּום ּבֹו ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹאׁשר
אּלא ּבמיתה, ׁשעבדּו מּומין ּבעלי ואין עֹובר. מּום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלבעל

ּבלבד. ְְְִַַּבמלקּות

אחד‚. - ּכּלן הּמּומין ּברּיתֹו[בין]ּכל מּתחּלת ּבֹו ׁשהיּו ְְִִִִֶֶַַָָָָָֻ
עֹוברין ׁשאינן ּבין עֹוברין ּבין ּכן, אחר ּבֹו ׁשּנֹולדּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואחד

ׁשּיעברּו. עד ּפסּול זה הרי -ֲֲֵֶֶַַָֹ

עֹובר„. ּומּום יד; ׁשבר אֹו רגל ׁשבר ּכגֹון - קבּוע ְֵֶֶֶֶֶֶַָָמּום
ּגרב ּכגֹון לח]- החזזית[שחין והיא יּלפת, אֹו שהיה, [שחין ְְֲִִֶֶַַָָָ

ׁשּפֹוסליןבמצרים] הן ּבלבד ּבּתֹורה הּכתּובין הּמּומין ולא .ְְְְִִִִֵֶַַַַָֹ
"ּכל ׁשּנאמר: - ּבּגּוף הּנראין הּמּומין ּכל אּלא ְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹּבּכהנים,

ּבּתֹורה,[איׁש] הּכתּובים ואּלּו מקֹום. מּכל מּום", ּבֹו אׁשר ְְֲִִִֵֶַַָָָ
הם. ְֵָֻּדגמא

הּכהן‰. ּפֹוסלין ׁשהן מּומין יׁש הן: מּומין מיני ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָֹֹׁשלׁשה
ּבלבד האדם ׁשּפֹוסלין מּומין ויׁש מּלקרב, והּבהמה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמּלעבד
העין מראית מּפני אבל ּפֹוסלין, ׁשאינן מּומין ויׁש ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹמּלעבד,

עֹובד. אינֹו מהן אחד ּבֹו ׁשּיׁש ּכהן ׁשּכל ְֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹאמרּו,

.Âּבין ועבד ּובּבהמה, ּבאדם ׁשּפֹוסל מּום ּבֹו ׁשּיׁש מי ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
לֹוקה. מזיד, היה ואם ּפסּולה; עבֹודתֹו - ּבמזיד ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָּבׁשֹוגג
- ועבד לאדם, המיחדין הּמּומין מן מּום ּבֹו ׁשּיׁש מי ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻוכל
ּדבר ּבֹו היה ואם עבֹודתֹו. חּלל לא לֹוקה, ׁשהּוא ּפי על ְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹאף
ועבֹודתֹו לֹוקה, אינֹו - העין מראית מּפני ׁשהם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמּדברים

ְֵָּכׁשרה.

.Êמּומין אבל ׁשּבּגלּוי, מּומין אּלא ּבאדם ּפֹוסל ֲִִֵֵֶֶַָָָָָָאין
ׁשּלֹו, טחֹול אֹו אדם, ׁשל ּכליתֹו ׁשּנּטל ּכגֹון - הּגּוף ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבחלל

טרפה ׁשּנעׂשה ּפי על אף - מעיו ׁשּנּקבּו בכוחואֹו שאין -] ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
משנה] יותר אֹולחיות רגל "ׁשבר ׁשּנאמר: ּכׁשרה, עבֹודתֹו ,ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַָָ

ׁשּבּגלּוי. ּכל אף ּבגלּוי, אּלּו מה - יד" ְֵֶֶֶַַָָָָֹׁשבר

.Áערל נכר ּבן "ּכל ׁשּנאמר: נכר, ּכבן הּוא הרי - ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָהערל
ּבׂשר" וערל ולֹוקה,לב עבֹודתֹו חּלל - ׁשעבד ערל לפיכ . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

מיתה. חּיב אינֹו אבל ׁשעבר; ְֲִֵֶַַָָָָָּכזר

.Ëנׁשים נֹוׂשא ׁשהיה -]ּכהן לו להנשא ּבעברה[האסורות ֲִֵֵֵֶַָָָָֹ
רּבים ּדעת על ּדין ּבית ׁשּיּדירּוהּו עד עֹובד, אינֹו שאין- -] ִִִֵֵֵֶַַַַַַ

[- התרה זה יֹוסיףלנדר ׁשּלא הפרה, לֹו ּתהיה ׁשּלא ּכדי ,ְְֲִִֵֶֶֶָָֹֹ
למתים מּטּמא היה אם וכן ּומגרׁש. ויֹורד ועֹובד, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹלחטא;
עבר ואם יּטּמא. ׁשּלא ּדין ּבבית עליו ׁשּיקּבל עד ּפסּול, -ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
נׂשּוי ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשּיקּבל אֹו ׁשּיּדיר קדם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹועבד

עבֹודה. חּלל לא ֲֲִֵֵַָָֹּבעברה,

iyiy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.Èּכׁשרה עבֹודתֹו - חלל ונמצא ונבּדק ׁשעבד, ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹּכהן
- חּלל לא עבד, ואם להּבא. עֹובד אינֹו אבל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלׁשעבר,
ׁשּבֹו חּלין אף ּתרצה", ידיו ּופעל חילֹו, ה' ּבר" ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּנאמר:

ְִֶּתרצה.

.‡Èועּקר הּגזית; ּבלׁשּכת יֹוׁשבין היּו הּגדֹול ּדין ְְְְִִִִִֵַַַַָָָּבית
ּובֹודקין הּכהּנה, את ודנין יֹוׁשבין ׁשהן הּתדיר, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמעׂשיהן
ּפסּול ׁשּנמצא ּכהן ּכל ּובמּומין. ּביחּוסין הּכהנים ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹאת
מן ויֹוצא ׁשחֹורים, ּומתעּטף ׁשחֹורים לֹובׁש - ְְְְְִִִִִֵֵֵַּביחּוסֹו
ונכנס לבנים, לֹובׁש - וכׁשר ׁשלם ׁשּנמצא מי וכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָהעזרה;

הּכהנים. אחיו עם ְֲִִֵֶַַָֹּומׁשּמׁש

.·Èיֹוׁשב - מּום ּבֹו ונמצא ּביחּוסֹו, ּכׁשר ׁשּנמצא ְְְְִִִִֵֵֶָָָמי
עצים מתּלע העצים, מתולעים]ּבלׁשּכת בודקם לּמערכה;[- ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָ

ׁשּנאמר: - ואֹוכל ׁשּלֹו, אב בית אנׁשי עם ּבּקדׁשים ְְְֱֳִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוחֹולק
יאכל". הּקדׁשים ּומן הּקדׁשים מּקדׁשי אלהיו ְֱֳֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ"לחם

ז ּפרק הּמקּדׁש ּביאת ¤¤¨§¦©©¦§¦הלכֹות

וזה‡. חמּׁשים; - ּובּבהמה ּבאדם הּפֹוסלים הּמּומין ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּכל
פרטן. ְָָהּוא

ּכדי·. אזנֹו סחּוס ׁשּנפּגם מי (א) הן: ואּלּו ּבאזן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹחמּׁשה
לסחּוס[תחדור]ׁשּתחּגר הּמּקף העֹור אבל ּבּפגם; הּצּפרן ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹֻ

נסּדק. ּבין נפּגם ּבין ׁשּנּקב ּבין מּום, ּבֹו אין - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהאזן

ׁשהּוא‚. ּבכל אזנֹו סחּוס ׁשּנסּדק מי על[פסול](ב) אף , ְְְְִִֶֶַַַָָ
חסר ׁשּלא נקב[מהסחוס]ּפי אזנֹו סחּוס ׁשּנּקב מי (ג) . ְְִִִֶֶֶֶַַָָֹ

קטניות]ּככרׁשינה מין של נקב[כגרגיר ּבין עגל נקב ּבין , ְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
מצטרף אם - של-]אר מּום.[לגודל זה הרי לכרׁשינה, ְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹ
אזנֹו, ׁשּיבׁשה מי (ה)[עד](ד) דם. ּתֹוציא ולא ׁשּתּנקב ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹ

לׁשּתים ּכפּולה אזנֹו ׁשהיתה אוזן]מי בתוך אפּלּו[אוזן , ְְְְֲִִִִֶַָָָָ
ׁשּיהיּו ּובלבד - ּוכפּולֹות נֹוטֹות להיֹותן אזניו ׁשּדר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָהּגדי

סחּוסין ׁשני סחּוס[פסול]לּה אּלא לּה היה לא אם אבל ; ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹ
ּכׁשר. - ׁשּנכּפל אחד ּכגּוף הּוא והרי ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָאחד,

ּבריס„. ׁשּנּקב[עפעף]ׁשלׁשה מי (א) הן: ואּלּו עין, ׁשל ְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשהּוא ּבכל עיניו מריסי מעט]ריס ר[- ׁשּנסּדק מי (ב) יס. ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָ

ּבכל עיניו מריסי ריס ׁשּנפּגם מי (ג) ׁשהּוא. ּבכל עיניו ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמריסי
ּבּתֹורה. האמּור "חרּוץ" ּבכלל אּלּו, מּומין ּוׁשלׁשה ְְִִֵֶַַָָָָָֹׁשהּוא.

מעיניו‰. ּבאחת ּבין העּור, (א) הן: ואּלּו ּבעין, ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָׁשמֹונה
ּבאחת אֹו עיניו, ּבׁשּתי רֹואה ׁשאינֹו מי (ב) ּבׁשּתיהן. ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּבין
ׁשּירדּו מחמת - ּכלל ׁשּנּוי ּבהן נראה ׁשאין ּפי על אף ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהן,

קבּועין בקביעות]מים ראֹותיו[- לעיורון]ּכנגד וגורם -]. ְְְִִֶֶַָ
ּברּורה, ראּיה מהן ּבאחת אֹו ּבעיניו רֹואה ׁשאינֹו מי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ(ג)

קבּועים סנורים ּבּה ׁשהיה יום]מחמת שמונים ראה שלא -]. ְְֲִִֵֵֶַַָָָ
מי (ה) רֹואה. ׁשהּוא ּפי על אף ענב, ּכמֹו ׁשּבעינֹו מי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָ(ד)
ׁשל הּׁשחֹור מן מעט ׁשחּפה עד ּבעינֹו, יתר ּבׂשר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיצא
מעט מּמּנּו ונכנס עין ׁשל הּלבן ׁשּנמׁש מי (ו) ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹעין.
הּוא וזה - ּבּלבן מערב הּׁשחֹור ׁשּנמצא עד ְְְְְִֶֶֶַַַַָָֹֹּבּׁשחֹור,
לתֹו הּׁשחֹור מן יצא אם אבל ּבּתֹורה; האמּור ְְְֲִִַַַָָָָָָ"ּתבּלּול"
נקּדה ׁשהיתה מי (ז) ּבּלבן. מּומין ׁשאין מּום, אינֹו - ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻהּלבן
והּוא - ּבּתֹורה האמּור "ּדק" הּוא וזה הּׁשחֹור, ּבתֹו ְְְְְֶַַַָָָָָלבנה
אֹו צפה, היתה לא אם אבל הּׁשחֹור; ּגּבי על צפה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּתהיה
נקּדה היתה אם וכן מּום. אינֹו - ּבּׁשחֹור מׁשּקעת ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֻֻׁשהיתה

מּומין ׁשאין מּום, אינֹו - צפה אפּלּו הּלבן, ּבתֹו ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹׁשחרה
הּׁשחֹור, ּבתֹו ׁשֹוקעת ׁשחֹורה נקּדה ׁשּתהיה (ח) ְְְְְִֶֶֶַַַַָָֹֻּבּלבן.
והיא הֹואיל - צפה היתה אם אבל "ּדק"; נקרא זה ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָאף

מּום. אינֹו ּבּׁשחֹור, ְְֵַָׁשחֹורה

.Âאפּלּו חטמֹו, ׁשּנּקב מי (א) הן: ואּלּו ּבחטם, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשלׁשה
חטמֹו. ׁשּנפּגם מי (ג) חטמֹו. ׁשּנסּדק מי (ב) אחד. ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָמּצד

.Êאפּלּו ׂשפתֹו, ׁשּנּקבה מי (א) הן: ואּלּו ּבּפה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָׁשּׁשה
ׂשפתֹו ׁשּנסּדקה מי (ג) ׂשפתֹו. ׁשּנפּגמה מי (ב) מהן. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָאחת

מּזר ׁשּתּסדק והּוא לׁשני[מהעור]- ׁשּתחלק עד ׁשּלּה ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
עֹודף הּתחּתֹון לחיֹו ׁשעצם מי (ד) על[בולט]ראׁשים. ְְִִֵֶֶֶֶַַַָ

ּבלּום ׁשּפיו מי (ה) ׁשהּוא. ּכל ּגּופֹו[נפוח]העליֹון מחמת ְֲִִֵֶֶֶַָָָ
מלידה]ּוברּיתֹו מּום.[- אינֹו הרּוח, מחמת נבלם אם אבל ; ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ

לׁשֹונֹו ׁשל המדּבר רב ׁשּנּטל מי שמתנועע](ו) הלשון .[חלק ְְִִֵֶֶַַַֹ

.Áׁשּנמע מי (א) הן: ואּלּו הּזרע, ּבאברי עׂשר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשנים
נכּתת[המילה]הּגיד אֹו (ב) (ד)[נכתש]ׁשּלֹו. נּתק. אֹו (ג) . ְִִִֶַַַ

(ו) מהן. אחת אֹו ׁשּלֹו, הּביצים ׁשּנמעכּו מי (ה) נכרת. ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַאֹו
(ח) מהן. אחת אֹו נּתקּו, אֹו (ז) מהן. אחת אֹו נכּתתּו, ְְְִִֵֵֶֶַַַַאֹו
אחת, ּביצה אּלא לֹו ׁשאין מי (ט) מהן. אחת אֹו נכרתּו, ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאֹו
ּבכיס ביציו ׁשּׁשּתי מי (י) כיסין. ׁשני לֹו ׁשּיׁש ּפי על ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָאף

הּטמטּום (יא) ונקבה]אחד. זכר סימן בו ניכר (יב)[שאין . ְֶַָֻ
יחד]האנּדרֹוגינֹוס ונקבה זכר סימני בו .[יש ְְִַָ

.Ëהּפּסח (א) הן: ואּלּו ּוברגלים, ּבּידים .[צולע]ׁשּׁשה ְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
ירכֹו ׁשּנׁשמטה מי מחברתה](ב) "ׂשרּוע"[וגדולה והּוא , ְְְְִִֵֶַָָ

ּגבֹוהה מּירכֹותיו ׁשאחת מי (ג) ּבּתֹורה. [במקוםהאמּור ְְִִֶַַַַָָָָָ
ׁשּיהיהחיבורה] והּוא - ידֹו עצם ׁשּנׁשּבר מי (ד) ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָמחברּתּה.

על אף נּכר; ׁשּיהיה והּוא - רגלֹו עצם ׁשּנׁשּבר מי (ה) ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָנּכר.
מּום. זה הרי - ּכׁשּיהּל נּכר אם ּכׁשּיעמד, נּכר ׁשאינֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּפי

מבּלמֹות ׁשרגליו מי ּוברּיתן[נפוחות](ו) עצמן [-מחמת ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻ
מּום.מלידה] אינֹו הרּוח, מחמת מבּלמֹות היּו אם אבל ;ְֲֲִֵֵַַָָָָֻ

.Èמי (א) הן: ואּלּו הּגּוף, ּבכל להיֹות ראּויין ְְְְְִִִֵֵַַָָָארּבעה
ּגרב ּבֹו שחין]ׁשּיׁש ׁשהּוא[מין ּכל הּוא[מעט]יבׁש וזה - ְֵֵֶֶֶָָָָ

ּבּה ׁשּיׁש יּבלת ּבֹו ׁשּיׁש מי (ב) ּבּתֹורה. האמּור ִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָה"ּגרב"
ּבֹו ׁשּיׁש מי (ג) ּבּתֹורה. האמּורה "יּבלת" היא וזֹו - ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָעצם

הּמצרית במצרים]חזזית שהיה והיא[שחין ׁשהיא, ּכל ְְֲִִִִִֶַָָ
ּבּתֹורה. האמּורה "יּלפת" היא וזֹו - ּוכעּורה קׁשה ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָחזזית

.‡È- מּום זה הרי חרץ, ּבֹו ׁשּנחרץ ׁשּבּגלּוי עצם ּכל ֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ(ד)
ּבכלל הּצלעים ואין ּבּתֹורה. האמּור "חרּוץ" ּבכלל ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָוהּוא

ׁשּבּגלּוי. ֲֶַָָעצמֹות

.·Èׁשהּגיע הּזקן (א) הן: ואּלּו מּומין, ׁשלׁשה ׁשם יׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹועֹוד
רֹועד ׁשהּוא חֹולה (ב) עֹומד. ּכׁשהּוא ורֹועד רֹותת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶלהיֹות

הּטרפה אבל ּכחֹו. וכׁשלֹון חליֹו בכוחומּפני אין מום [שבגל ְְְְְֲִִֵֵַָָָֹ
משנה] יותר יֹוצאלחיות וכן ּבּבהמה; ּופסּול ּבאדם ּכׁשר -ְְֵֵֵֵַָָָָָָ

קיסרי]ּדפן[מ] ניתוח - ּבּבהמה.[הרחם, ּופסּול ּבאדם ּכׁשר ְֵֵֶַָָָָָָֹ

.‚Èוׁשף רֹוחץ - ּבזעתֹו מזהם ׁשהּוא וכהן המזהם. ְְְְְֵֵֵֶַָָָָֹֹֹ(ג)
ּבפיו נֹותן - רע ּפיו ריח היה ועֹובד. ּבבׂשם, ּבׂשרֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹּכל
ּבזהּום עבד ואם ועֹובד. ּבהן, וכּיֹוצא זנּגביל אֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָּפלּפל
אּלּו ּכׁשאר עבֹודתֹו, חּלל זה הרי - ּפיו ּבזהּום אֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶָָָזעתֹו,

ּכּלם. הּמּומין ֲִֵַַָֻּבעלי
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.Èּכׁשרה עבֹודתֹו - חלל ונמצא ונבּדק ׁשעבד, ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹּכהן
- חּלל לא עבד, ואם להּבא. עֹובד אינֹו אבל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלׁשעבר,
ׁשּבֹו חּלין אף ּתרצה", ידיו ּופעל חילֹו, ה' ּבר" ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּנאמר:

ְִֶּתרצה.

.‡Èועּקר הּגזית; ּבלׁשּכת יֹוׁשבין היּו הּגדֹול ּדין ְְְְִִִִִֵַַַַָָָּבית
ּובֹודקין הּכהּנה, את ודנין יֹוׁשבין ׁשהן הּתדיר, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמעׂשיהן
ּפסּול ׁשּנמצא ּכהן ּכל ּובמּומין. ּביחּוסין הּכהנים ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹאת
מן ויֹוצא ׁשחֹורים, ּומתעּטף ׁשחֹורים לֹובׁש - ְְְְְִִִִִֵֵֵַּביחּוסֹו
ונכנס לבנים, לֹובׁש - וכׁשר ׁשלם ׁשּנמצא מי וכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָהעזרה;

הּכהנים. אחיו עם ְֲִִֵֶַַָֹּומׁשּמׁש

.·Èיֹוׁשב - מּום ּבֹו ונמצא ּביחּוסֹו, ּכׁשר ׁשּנמצא ְְְְִִִִֵֵֶָָָמי
עצים מתּלע העצים, מתולעים]ּבלׁשּכת בודקם לּמערכה;[- ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָ

ׁשּנאמר: - ואֹוכל ׁשּלֹו, אב בית אנׁשי עם ּבּקדׁשים ְְְֱֳִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוחֹולק
יאכל". הּקדׁשים ּומן הּקדׁשים מּקדׁשי אלהיו ְֱֳֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ"לחם

ז ּפרק הּמקּדׁש ּביאת ¤¤¨§¦©©¦§¦הלכֹות

וזה‡. חמּׁשים; - ּובּבהמה ּבאדם הּפֹוסלים הּמּומין ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּכל
פרטן. ְָָהּוא

ּכדי·. אזנֹו סחּוס ׁשּנפּגם מי (א) הן: ואּלּו ּבאזן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹחמּׁשה
לסחּוס[תחדור]ׁשּתחּגר הּמּקף העֹור אבל ּבּפגם; הּצּפרן ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹֻ

נסּדק. ּבין נפּגם ּבין ׁשּנּקב ּבין מּום, ּבֹו אין - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהאזן

ׁשהּוא‚. ּבכל אזנֹו סחּוס ׁשּנסּדק מי על[פסול](ב) אף , ְְְְִִֶֶַַַָָ
חסר ׁשּלא נקב[מהסחוס]ּפי אזנֹו סחּוס ׁשּנּקב מי (ג) . ְְִִִֶֶֶֶַַָָֹ

קטניות]ּככרׁשינה מין של נקב[כגרגיר ּבין עגל נקב ּבין , ְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
מצטרף אם - של-]אר מּום.[לגודל זה הרי לכרׁשינה, ְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹ
אזנֹו, ׁשּיבׁשה מי (ה)[עד](ד) דם. ּתֹוציא ולא ׁשּתּנקב ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹ

לׁשּתים ּכפּולה אזנֹו ׁשהיתה אוזן]מי בתוך אפּלּו[אוזן , ְְְְֲִִִִֶַָָָָ
ׁשּיהיּו ּובלבד - ּוכפּולֹות נֹוטֹות להיֹותן אזניו ׁשּדר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָהּגדי

סחּוסין ׁשני סחּוס[פסול]לּה אּלא לּה היה לא אם אבל ; ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹ
ּכׁשר. - ׁשּנכּפל אחד ּכגּוף הּוא והרי ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָאחד,

ּבריס„. ׁשּנּקב[עפעף]ׁשלׁשה מי (א) הן: ואּלּו עין, ׁשל ְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשהּוא ּבכל עיניו מריסי מעט]ריס ר[- ׁשּנסּדק מי (ב) יס. ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָ

ּבכל עיניו מריסי ריס ׁשּנפּגם מי (ג) ׁשהּוא. ּבכל עיניו ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמריסי
ּבּתֹורה. האמּור "חרּוץ" ּבכלל אּלּו, מּומין ּוׁשלׁשה ְְִִֵֶַַָָָָָֹׁשהּוא.

מעיניו‰. ּבאחת ּבין העּור, (א) הן: ואּלּו ּבעין, ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָׁשמֹונה
ּבאחת אֹו עיניו, ּבׁשּתי רֹואה ׁשאינֹו מי (ב) ּבׁשּתיהן. ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּבין
ׁשּירדּו מחמת - ּכלל ׁשּנּוי ּבהן נראה ׁשאין ּפי על אף ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהן,

קבּועין בקביעות]מים ראֹותיו[- לעיורון]ּכנגד וגורם -]. ְְְִִֶֶַָ
ּברּורה, ראּיה מהן ּבאחת אֹו ּבעיניו רֹואה ׁשאינֹו מי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ(ג)

קבּועים סנורים ּבּה ׁשהיה יום]מחמת שמונים ראה שלא -]. ְְֲִִֵֵֶַַָָָ
מי (ה) רֹואה. ׁשהּוא ּפי על אף ענב, ּכמֹו ׁשּבעינֹו מי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָ(ד)
ׁשל הּׁשחֹור מן מעט ׁשחּפה עד ּבעינֹו, יתר ּבׂשר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיצא
מעט מּמּנּו ונכנס עין ׁשל הּלבן ׁשּנמׁש מי (ו) ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹעין.
הּוא וזה - ּבּלבן מערב הּׁשחֹור ׁשּנמצא עד ְְְְְִֶֶֶַַַַָָֹֹּבּׁשחֹור,
לתֹו הּׁשחֹור מן יצא אם אבל ּבּתֹורה; האמּור ְְְֲִִַַַָָָָָָ"ּתבּלּול"
נקּדה ׁשהיתה מי (ז) ּבּלבן. מּומין ׁשאין מּום, אינֹו - ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻהּלבן
והּוא - ּבּתֹורה האמּור "ּדק" הּוא וזה הּׁשחֹור, ּבתֹו ְְְְְֶַַַָָָָָלבנה
אֹו צפה, היתה לא אם אבל הּׁשחֹור; ּגּבי על צפה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּתהיה
נקּדה היתה אם וכן מּום. אינֹו - ּבּׁשחֹור מׁשּקעת ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֻֻׁשהיתה

מּומין ׁשאין מּום, אינֹו - צפה אפּלּו הּלבן, ּבתֹו ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹׁשחרה
הּׁשחֹור, ּבתֹו ׁשֹוקעת ׁשחֹורה נקּדה ׁשּתהיה (ח) ְְְְְִֶֶֶַַַַָָֹֻּבּלבן.
והיא הֹואיל - צפה היתה אם אבל "ּדק"; נקרא זה ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָאף

מּום. אינֹו ּבּׁשחֹור, ְְֵַָׁשחֹורה

.Âאפּלּו חטמֹו, ׁשּנּקב מי (א) הן: ואּלּו ּבחטם, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשלׁשה
חטמֹו. ׁשּנפּגם מי (ג) חטמֹו. ׁשּנסּדק מי (ב) אחד. ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָמּצד

.Êאפּלּו ׂשפתֹו, ׁשּנּקבה מי (א) הן: ואּלּו ּבּפה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָׁשּׁשה
ׂשפתֹו ׁשּנסּדקה מי (ג) ׂשפתֹו. ׁשּנפּגמה מי (ב) מהן. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָאחת

מּזר ׁשּתּסדק והּוא לׁשני[מהעור]- ׁשּתחלק עד ׁשּלּה ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
עֹודף הּתחּתֹון לחיֹו ׁשעצם מי (ד) על[בולט]ראׁשים. ְְִִֵֶֶֶֶַַַָ

ּבלּום ׁשּפיו מי (ה) ׁשהּוא. ּכל ּגּופֹו[נפוח]העליֹון מחמת ְֲִִֵֶֶֶַָָָ
מלידה]ּוברּיתֹו מּום.[- אינֹו הרּוח, מחמת נבלם אם אבל ; ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ

לׁשֹונֹו ׁשל המדּבר רב ׁשּנּטל מי שמתנועע](ו) הלשון .[חלק ְְִִֵֶֶַַַֹ

.Áׁשּנמע מי (א) הן: ואּלּו הּזרע, ּבאברי עׂשר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשנים
נכּתת[המילה]הּגיד אֹו (ב) (ד)[נכתש]ׁשּלֹו. נּתק. אֹו (ג) . ְִִִֶַַַ

(ו) מהן. אחת אֹו ׁשּלֹו, הּביצים ׁשּנמעכּו מי (ה) נכרת. ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַאֹו
(ח) מהן. אחת אֹו נּתקּו, אֹו (ז) מהן. אחת אֹו נכּתתּו, ְְְִִֵֵֶֶַַַַאֹו
אחת, ּביצה אּלא לֹו ׁשאין מי (ט) מהן. אחת אֹו נכרתּו, ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאֹו
ּבכיס ביציו ׁשּׁשּתי מי (י) כיסין. ׁשני לֹו ׁשּיׁש ּפי על ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָאף

הּטמטּום (יא) ונקבה]אחד. זכר סימן בו ניכר (יב)[שאין . ְֶַָֻ
יחד]האנּדרֹוגינֹוס ונקבה זכר סימני בו .[יש ְְִַָ

.Ëהּפּסח (א) הן: ואּלּו ּוברגלים, ּבּידים .[צולע]ׁשּׁשה ְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
ירכֹו ׁשּנׁשמטה מי מחברתה](ב) "ׂשרּוע"[וגדולה והּוא , ְְְְִִֵֶַָָ

ּגבֹוהה מּירכֹותיו ׁשאחת מי (ג) ּבּתֹורה. [במקוםהאמּור ְְִִֶַַַַָָָָָ
ׁשּיהיהחיבורה] והּוא - ידֹו עצם ׁשּנׁשּבר מי (ד) ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָמחברּתּה.

על אף נּכר; ׁשּיהיה והּוא - רגלֹו עצם ׁשּנׁשּבר מי (ה) ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָנּכר.
מּום. זה הרי - ּכׁשּיהּל נּכר אם ּכׁשּיעמד, נּכר ׁשאינֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּפי

מבּלמֹות ׁשרגליו מי ּוברּיתן[נפוחות](ו) עצמן [-מחמת ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻ
מּום.מלידה] אינֹו הרּוח, מחמת מבּלמֹות היּו אם אבל ;ְֲֲִֵֵַַָָָָֻ

.Èמי (א) הן: ואּלּו הּגּוף, ּבכל להיֹות ראּויין ְְְְְִִִֵֵַַָָָארּבעה
ּגרב ּבֹו שחין]ׁשּיׁש ׁשהּוא[מין ּכל הּוא[מעט]יבׁש וזה - ְֵֵֶֶֶָָָָ

ּבּה ׁשּיׁש יּבלת ּבֹו ׁשּיׁש מי (ב) ּבּתֹורה. האמּור ִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָה"ּגרב"
ּבֹו ׁשּיׁש מי (ג) ּבּתֹורה. האמּורה "יּבלת" היא וזֹו - ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָעצם

הּמצרית במצרים]חזזית שהיה והיא[שחין ׁשהיא, ּכל ְְֲִִִִִֶַָָ
ּבּתֹורה. האמּורה "יּלפת" היא וזֹו - ּוכעּורה קׁשה ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָחזזית

.‡È- מּום זה הרי חרץ, ּבֹו ׁשּנחרץ ׁשּבּגלּוי עצם ּכל ֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ(ד)
ּבכלל הּצלעים ואין ּבּתֹורה. האמּור "חרּוץ" ּבכלל ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָוהּוא

ׁשּבּגלּוי. ֲֶַָָעצמֹות

.·Èׁשהּגיע הּזקן (א) הן: ואּלּו מּומין, ׁשלׁשה ׁשם יׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹועֹוד
רֹועד ׁשהּוא חֹולה (ב) עֹומד. ּכׁשהּוא ורֹועד רֹותת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶלהיֹות

הּטרפה אבל ּכחֹו. וכׁשלֹון חליֹו בכוחומּפני אין מום [שבגל ְְְְְֲִִֵֵַָָָֹ
משנה] יותר יֹוצאלחיות וכן ּבּבהמה; ּופסּול ּבאדם ּכׁשר -ְְֵֵֵֵַָָָָָָ

קיסרי]ּדפן[מ] ניתוח - ּבּבהמה.[הרחם, ּופסּול ּבאדם ּכׁשר ְֵֵֶַָָָָָָֹ

.‚Èוׁשף רֹוחץ - ּבזעתֹו מזהם ׁשהּוא וכהן המזהם. ְְְְְֵֵֵֶַָָָָֹֹֹ(ג)
ּבפיו נֹותן - רע ּפיו ריח היה ועֹובד. ּבבׂשם, ּבׂשרֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹּכל
ּבזהּום עבד ואם ועֹובד. ּבהן, וכּיֹוצא זנּגביל אֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָּפלּפל
אּלּו ּכׁשאר עבֹודתֹו, חּלל זה הרי - ּפיו ּבזהּום אֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶָָָזעתֹו,

ּכּלם. הּמּומין ֲִֵַַָֻּבעלי
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ח ּפרק הּמקּדׁש ּביאת ¤¤¨§¦©©¦§¦הלכֹות

פרטן.‡. הּוא וזה ּתׁשעים; - ּבאדם המיחדין הּמּומין ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֻּכל
ׁשֹוקע קדקדֹו ׁשאמצע מי (א) הן: ואּלּו ּבראׁש, ְְְְֳִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשמֹונה
עֹולה קדקדֹו ׁשאמצע מי (ב) ּבידֹו. ׁשּדחקֹו ּכמי ְְְְְְֳִִֶֶֶֶַַָָָָלמּטה

ׁשּפאת מי (ג) ּביצה. ּכמֹו ּכנגד[קצה]למעלה יֹוצא ראׁשֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹ
מּקבת ּכמֹו מאחֹוריו[פטיש]ּפניו יֹוצא ׁשראׁשֹו מי (ד) . ְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹ

עד ּומּכאן, מּכאן ויֹוצא רחב ׁשראׁשֹו מי (ה) ערּפֹו. ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּכנגד
ׁשּלֹו. העלין על הּלפת ראׁש ּכמֹו צּוארֹו על ראׁשֹו ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּתמצא
ּבֹו יׁש ואם עּקר; ּכל ׂשער ראׁשֹו ּבכל ׁשאין הּקרח ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ(ו)

ּכׁשר.[שורה]ׁשיטה לאזן, מאזן מאחֹוריו מּקפת ׂשער ׁשל ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹֻ
ּוׁשאר ּבלבד, מּלפניו לאזן מאזן מּקיף הּׂשער ׁשהיה מי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ(ז)
מּקיף הּׂשער ׁשהיה מי (ח) ּפסּול. הּוא הרי - קרח ֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹהראׁש
ׂשער ׁשם ואין ּומאחריו, מּלפניו סביב הראׁש ּכל ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹאת

ּופסּול. קרח זה אף - ְֵֵֶֶַַַָָּבאמצע

הרּבה,·. ׁשֹוקע ׁשּצּוארֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּצּואר, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָׁשנים
מי (ב) ּכתפיו. על מּנח הּוא ּכאּלּו ראׁשֹו ׁשּנמצא ְְְִִִֵֶַַָָָֹֻעד
ּכתפיו. מּבין ּכׁשמּוט ׁשּיראה עד הרּבה, אר ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּצּוארֹו

קטּנֹות‚. אזניו ׁשּׁשּתי מי (א) הן: ואּלּו ּבאזן, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹארּבעה
מי (ג) לספֹוג. ּדֹומֹות נפּוחֹות, אזניו ׁשּׁשּתי מי (ב) ְְְְְִִִֵֵֶַָָהרּבה.
מׁשּנה מאזניו ׁשאחת מי (ד) למּטה. מדלּדלֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻׁשאזניו

ּבמראה. ְְְֲֵֶֶַָמחברּתּה

ּבּגבינים„. לֹו[בגבות]חמּׁשה ׁשאין מי (א) הן: ואּלּו , ְְֲִִִִֵֵֵֶַָ
מי (ב) ּבּתֹורה. האמּור "ּגּבן" הּוא וזה ּבגביניו, ְְִִִִֵֵֶַָָָָָׂשער

ׁשֹוכבין עפעפיו]ׁשּגביניו עד ּגבינין[ומגיעין לֹו ׁשּיׁש מי (ג) . ְְְִִִִִֵֶֶָ
מי (ה) אחד. ּגבין אּלא לֹו ׁשאין מי (ד) ׁשנים. על ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָיתר
אר זה ׁשל ׁשּׂשערֹו ּבין מחברֹו, מׁשּנה מּגביניו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻׁשאחד
הּׁשני וׂשער ׁשחֹור אחד ׁשל ׁשּׂשערֹו ּבין קצר, זה ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּוׂשערֹו
ּפסּול. זה הרי ׁשּנּוי, ׁשניהם ּבין ויׁש הֹואיל - אדם אֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹלבן

ׂשער‰. לֹו ׁשאין מי (א) הן: ואּלּו העין, ּבריס ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָארּבעה
מעּבה מרּבה עיניו ריסי ׁשּׂשער מי (ב) עיניו. ּבריסי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻּכלל
ריס מּׂשער מׁשּנה עיניו מריסי אחד ׁשּׂשער מי (ג) ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהרּבה.
והּׁשני נֹוׁשר אחד אֹו לבן, ואחד ׁשחר ׁשאחד ּכגֹון ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחר,
הרּבה נפּתחֹות ואין מעט, סגּורֹות ׁשעפעּפיו מי (ד) ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻמעּבה.

האדם. ּכל ְִָָָָָּכׁשאר

.Âעיניו ׁשּתי ׁשהיּו מי (א) הן: ואּלּו ּבעינים, עׂשר ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָאחד
מּפּדחּתֹו קרֹובֹות להן, הראּוי הּמקֹום מן מצחו]למעלה -]. ְְְְִִֶַַַַָָָָָ

מי (ג) להן. הראּוי מּמקֹום למּטה עיניו ׁשּתי ׁשהיּו מי ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ(ב)
ּכׁשאר מעט ּבאר נמׁשכֹות ואין עגּלֹות, עיניו ׁשּתי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻׁשהיּו
עיני ּכמֹו יֹוצאֹות והן מּוזרֹות, ׁשעיניו מי (ד) ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָהעינים.
(ה) הרּבה. ּכעס ׁשּכֹועס ּבעת מסּתּכל ׁשהּוא ּוכמי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּנמר,
קטּנֹות ׁשעיניו מי (ו) עגל. ּכׁשל הרּבה ּגדֹולֹות ׁשעיניו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמי
מי (ח) ּתמיד. זֹולפֹות ׁשּדמעיו מי (ז) אּוז. ְְְִִִֶֶַָָָָּכׁשל
מּזנב אֹו החטם, מּכנגד עיניו מראׁש נמׁשכת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּלחלּוחית

צדעיו מּכנגד עיניו[הרקות]עיניו ריסי ׁשּמקּבץ מי (ט) . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
רֹוצה ׁשהּוא ּבׁשעה אֹו אֹור, ׁשרֹואה ּבׁשעה מעט ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָועֹוצמן
ׁשרֹואה עד מערּבבת, עינֹו ׁשראּית מי (י) ּבראּיה. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻלדקּדק

ׁשּידּבר ּבעת זה ּדבר ויּודע ּכאחת; העלּיה ואת החדר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאת
מי (יא) אחר. ּבאיׁש מסּתּכל הּוא ּכאּלּו ונראה חברֹו, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַעם
ּבמראה, ּבין ּבמקֹומּה ּבין מחברּתּה, מׁשּנה מעיניו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשאחת

ּפתּוכה ואחת ׁשחֹורה אחת ׁשהיתה מעורב]ּכגֹון אֹו[צבע , ְְְְְֶַַַַָָָָ
ׁשּנּוי ׁשּתיהן ּבין ויׁש הֹואיל - ּגדֹולה ואחת קטּנה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָאחת

ּפסּול. מקֹום, ִָָָמּכל

.Êׁשעּקר מי (א) הן: ואּלּו ּבחטם, ראש]ׁשּׁשה חטמֹו[- ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּכאחת עיניו ׁשּתי ּכֹוחל ׁשאינֹו ּפי על אף למרותׁשֹוקע, -] ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

החוטם] מפני אחת במשיכה במכחול עיניו צובע וזהשאינו -ְֶ
ּבֹולט חטמֹו ׁשאמצע מי (ב) ּבּתֹורה. האמּור "חרּום" ְְִֵֶֶַַָָָָָהּוא
ׁשחטמֹו מי (ד) למּטה. נֹוטף חטמֹו ׁשעקץ מי (ג) ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹלמעלה.
מי (ו) מאבריו. ּגדֹול ׁשחטמֹו מי (ה) אחד. לצד ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹעקם
קטּנה ּבאצּבע אֹותֹו? מׁשערין וכיצד מאבריו. קטן ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשחטמֹו
הרי מּמּנה, קטן אֹו מּמּנה ּגדֹול חטמֹו היה אם ידֹו: ְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָׁשל

מּום. ֶזה

.Áהעליֹונה ׁשּׂשפתֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּׂשפתים, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשלׁשה
הּתחּתֹונה[בולטת]עֹודפת ׁשּׂשפתֹו מי (ב) הּתחּתֹונה. על ְְְִֶֶֶַַַַַָָָ

הע על מּפיו.עֹודפת יֹורד ורירֹו רפּוי ׁשּפיו מי (ג) ליֹונה. ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

.Ëצבה ׁשּכרׂשֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּבטן, .[בולטת]ׁשלׁשה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
מי (ג) אדם. ּבני ּכׁשאר ׁשֹוקע ואינֹו יֹוצא, ׁשּטּבּורֹו מי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ(ב)

האּׁשה. ּכדּדי ּבטנֹו על ׁשֹוכבין ְְְִִִֵֶַַַָָָׁשּדּדיו

.È(ב) עקּומה. ׁשּׁשדרתֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּגב, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹׁשלׁשה
נכנסה אֹו לחּוץ, ׁשּבלטה ּבין מּׁשדרתֹו, חליה ׁשּיצאת ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻמי
מי (ג) חטֹורת. ּבעל הּוא וזה - לּצדדין נטתה אֹו ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָלפנים,
זזה ׁשּלא ּפי על אף - ּכחטֹורת ונעׂשה ּבגּבֹו ּבׂשר ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּתפח

מּום. זה הרי מּמקֹומּה, ְְֲִֵֶָָֻחליה

.‡Èיתרה אצּבע לֹו ׁשּיׁש מי (א) הן: ואּלּו ּבּידים, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּׁשה
הּיתרה, את חת ואם וׁשׁש. ׁשׁש היּו אפּלּו ידיו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבאצּבעֹות
מי (ב) ּפסּול. חתכּה, אפּלּו - עצם ּבּה היה ואם ְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָָּכׁשר;
קלּוטֹות ידיו אצּבעֹות ׁשּׁשּתי מי (ג) מּידֹו. אצּבע ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשחסר

אחת] כאצבע חתכן[מחוברות ואם הּפרק; מן למּטה ְְֲִִֶֶַַַָָָעד
ּבפרק אמרּו? ּפרק ּבאיזה ּכׁשר. - הּפרק עד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָוהפריׁשן
זֹו מרּכבֹות ׁשאצּבעֹותיו מי (ד) הּיד. לכף הּסמּו ְְְְִִֶֶַַַָָָָֻראׁשֹון

ׁשּפּקה מי (ה) זֹו. ּגּבי נוספת]על אצבע יֹוצאת[כעין ִִֵֵֶַַָ
ׁשֹולט היה ואם ימינֹו; יד אּטר ׁשהּוא מי (ו) ְְִִִִִֵֵֶַָָָמּגּודלֹו.

ּכׁשר. ידיו, ְִֵֵָָָּבׁשּתי

.·Èהּביצים ׁשּכיס מי (א) הן: ואּלּו הּזרע, ּבאברי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָארּבעה
לארּכּבֹותיו ׁשּמּגיע עד ואר ׁשהּגיד[ברכיו]ּגדֹול מי (ב) . ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֻ

המילה] מי[איבר (ג) לארּכּבֹותיו. ׁשּמּגיע עד אר ְְִִֶֶַַַַָָֹֻׁשּלֹו
ׁשהרּוח מי (ד) ּביצים. ׁשל ּכיס והּוא אׁשכיו, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּנמרחּו

ּבּתֹורה. האמּור "אׁש "מרֹוח והּוא - ְְֲֶַַַָָָָָָּבאׁשכיו

.‚Èמי (א) הן: ואּלּו ּוברגלים, ּבּׁשֹוקים עׂשר ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָחמּׁשה
ארּכּבֹותיו ואין לרגל, רגל ׁשּמחּבר עד - עקּמֹות ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻֻׁשּׁשֹוקיו

יֹוצאת ׁשּפּקתֹו מי (ב) ּבזֹו. זֹו בולט]נֹוגעֹות והּפּקה[עקבו ; ְְִִִֵֶַָָָ
והּוא ּפנים, מּצד העקב מן ׁשּלמעלה העגל העצם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהיא

לּפּקה יֹוצא[כדור]ּדֹומה ׁשעקבֹו מי (ג) הּנׁשים. ּבּה ׁשּטוֹות ֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
עֹומד. רגלֹו ּבאמצע הּוא ּכאּלּו הּׁשֹוק ׁשּנמצא עד ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָלאחֹוריו,

ׁשּפרסתֹו מי רגלו](ד) ּפי[כף על אף אּוז, ּכׁשל רחבה ְְְִִֶֶַַַַָָָָ

ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

(ו) מּגּודלֹו. יֹוצאה ׁשּפּקה מי (ה) אּוז. ּכׁשל קלּוטה ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשאינּה
חתכּה, ואם וׁשׁש; ׁשׁש אפּלּו יתרה, אצּבע ּברגלֹו ׁשּיׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמי
אחת ׁשחסר מי (ז) עצם. ּבּה יהיה ׁשּלא והּוא - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּכׁשר
זֹו. ּגּבי על זֹו מרּכבֹות ׁשאצּבעֹותיו מי (ח) רגליו. ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמאצּבעֹות

קלּוטֹות רגליו אצּבעֹות ׁשהיּו מי למּטה[מחוברות](ט) עד ְְְְְִֶֶַַַָָָ
ּכׁשר. - והפריׁשן ׁשחתכן אֹו הּפרק, עד היּו ואם הּפרק; ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמן
ּכרחב אצּבעֹותיו ּפס רחב ׁשּנמצא - ׁשוה ּכּלּה ׁשרגלֹו מי ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ(י)
ּדֹומה עקּמה ׁשרגלֹו מי (יא) ׁשוה. חתיכה היא ּוכאּלּו ְְֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָֻעקבֹו,
ּכאּלּו עקבֹו, עם האצּבעֹות ּבֹו ׁשּיׁש רגלֹו ּפס ׁשּנמצא - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלמּגל

חלּולה ׁשרגלֹו מי (יב) הּקׁשת. ראׁשי ׁשני בשרהם [שנחסר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ונמצאבפרסתו] הארץ, מעל ּגבֹוּה אמצעּה ׁשּיהיה והּוא -ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

הּמּקיׁש (יג) רגליו. אצּבעֹות ועל עקבֹו על עֹומד ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָּכׁשעֹומד
בשניה]ּבקרסּליו ׁש[אחת מּקיׁשּבעת ׁשהּוא מי (יד) .ּמהּל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֻ

לשניה]ּבארּכּבֹותיו אּטר[אחת ׁשהּוא מי (טו) .ׁשּמהּל ּבעת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֻ
'ואטום'] ימינֹו.[חלש ְְִֶֶּברגל

.„Èּגדֹול ׁשּגּופֹו מי (א) הן: ואּלּו הּגּוף, ּבכל ְְְִֵֵֶַַָָָָארּבעה
יחסי]מאבריו (ג)[באופן מאבריו. קטן ׁשּגּופֹו מי (ב) . ִֵֵֵֵֶָָָָָָ

ׁשּיהיּו עד ּביֹותר. הּקצר והּוא הּנּנס, (ד) ּביֹותר. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹהאר
העם.[שונים]מפלגין מּׁשאר ְְִִָָָָֻ

.ÂËהּלבן (ב) הּכּוׁשי. (א) הן: ואּלּו הּבׂשר, ּבעֹור ְְְִֵֵַַַָָָָָׁשמֹונה
ּכּׁשני האדם (ג) ּגבינה. ּכמֹו ּבעלי[כארגמן]ּביֹותר, (ד) . ְְְֲִִֵֵַַָָָָֹ

הּבהק ּכגֹון עצמֹו, מחמת העֹור ׁשּנׁשּתּנה טהֹורים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹנגעים
לבן] צרבת[נגע ּכגֹון אחר, ּדבר מחמת העֹור ׁשּנׁשּתּנה (ה) .ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשהיתה[כוויה]הּמכוה מי (ו) טהֹורין. נגעים ּבכלל וזה ; ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָ

ׁשּומה ּפניו -]ּבעֹור מטבע]ּכאיסר[וגודלה (ז)[- יֹותר. אֹו ְְִֵָָָָ
ּפי על אף - ׂשער ּבּה ׁשּיׁש ׁשּומה ּפניו ּבעֹור ׁשהיתה ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמי
הּדלּדּולין; ּבעלי (ח) ׁשהּוא. ּבכל אּלא ּכאיסר, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאינּה
ּבעֹור ׁשּיׁש הּלחלּוחית אֹו והּבׂשר, העֹור ׁשּיּדלּדל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּוא
מּום. זה הרי - הּגּוף מּכל ׁשּיהיה מקֹום ּבאיזה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנּדלּדל

.ÊË(א) הן: ואּלּו אחרים, מּומין ּבאדם ׁשם יׁש ְְֲִִֵֵֵֵָָָָועֹוד
הּנכּפה (ג) הּׁשֹוטה. (ב) חולי]החרׁש. מחמת אפּלּו[נופל , ְֲִִֵֵֶֶַַַ

מבעתת[אחת] רעה ׁשרּוח מי (ד) רּבים. [מפחידה]לימים ְְִִִֶֶֶַַַָָָ
ידּועים. ּבעּתים אֹו ּתמיד, ְְִִִִָאֹותֹו

.ÊÈ;וארּבעים מאה ּבּכהנים, הּפֹוסלין הּמּומין ּכל ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹנמצאּו
ותׁשעה ּבּצּואר, ּוׁשנים ּבראׁש, ׁשמֹונה ּכללם: הּוא ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹוזה
ותׁשעה העין, ּבריס וׁשבעה ּבּגבינים, וחמּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָָָּבאזנים,
ּבּבטן, ּוׁשלׁשה ּבּפה, ותׁשעה ּבחטם, ותׁשעה ּבעין, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹעׂשר
הּזרע, ּבאברי עׂשר וׁשּׁשה ּבּידים, וׁשבעה ּבּגב, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּוׁשלׁשה
הּבׂשר, ּבעֹור ּוׁשמֹונה הּגּוף, ּבכל ּוׁשמֹונה ּברגלים, ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָועׂשרים
אחד. אחד ּכּלן נתּפרׁשּו ּוכבר וריחֹו. הּגּוף ּבכח ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻוׁשבעה
אף עיניו, ריסי ׁשּנׁשרּו מי העין: מראית מּפני ּפסלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָואּלּו

ּבעּקרן הּׂשער ׁשּנׁשאר ּפי ׁשּניו.[בשורשן]על ׁשּנּטלּו ּומי , ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ט ּפרק הּמקּדׁש ּביאת ¤¤¨§¦©©¦§¦הלכֹות

כהן]זר‡. וחּיב[אינו ּפסּולה, עבֹודתֹו - ּבּמקּדׁש ׁשעבד ְְְֲִֶַַַָָָָָָ
מּפי - יּומת" הּקרב, "והּזר ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי ְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמיתה

רבינו]הּׁשמּועה ממשה אּלא[מסורת זה חּיּוב ׁשאין למדּו, ְְִֵֶֶֶַָָָ
יקרב לא "וזר עליו? הזהיר והיכן לעבֹודה. ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָֹלּקרב

הּזכרים, אהרן מּזרע ׁשאינֹו ּכל זר? הּוא איזה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאליכם".
אהרן. ּבנֹות ולא אהרן ּבני - אהרן" ּבני "וערכּו ְְְְְְֱֲֲֲֵֵֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:

ּבעבֹודה·. יתעּסקּו ׁשּלא מזהרין ׁשהּזרים ּפי על ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻאף
ע על אּלא מיתה חּיבין אינן - הּקרּבנֹות בֹודהמעבֹודֹות ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

ואין[סופית]ּתּמה עבֹודה; אחריה ׁשּיׁש עבֹודה על לא , ְֲֲֲֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הּזריקה, על - ּבלבד עבֹודֹות ארּבע על אּלא מיתה חּיב ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָָָהּזר
ּתמיד. הּיין נּסּו ועל ּבחג, הּמים נּסּו ועל ההקטרה, ְְְְִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָועל

ּבחּוץ,‚. ׁשּזרק ּבין ּבפנים, ׁשּזרק ּבין הּזריקה? על ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד
הזיה ׁשהּזה ּבין הּדם, הזיֹות מּכל אחת הזיה ׁשהּזה ֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבין
מיתה. חּיב זה הרי - מצרע ׁשּבקרּבנֹות הזיֹות מּכל ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאחת

קמץ„. אֹו אברים הקטיר ההקטרה? על אֹו[ממנחה]ּכיצד ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
וקרב נתאּכלּו ׁשּלא ּבאברים הּפ אפּלּו הּמזּבח, על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹלבֹונה
הקטיר אם וכן ּכּזית. ׁשּיקטיר והּוא מיתה; חּיב - ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָׂשרפתן
הּמקטיר אבל חּיב; ּכּזית, מּׁשּיקטיר - הּזהב מזּבח ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָעל
מיתה חּיב אינֹו - הּקדׁשים ּבקדׁש הּכּפּורים יֹום ׁשל ְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹקטרת
ּבּתֹורה. המפרׁש הּׁשעּור חפניו, מלא ׁשּיקטיר עד ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹעליה

זה‰. הרי - הּמערכה על עצים גזרי ׁשני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָוהמסּדר
אבל הן. קרּבן ׁשהעצים מיתה; וחּיב אברים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכמקטיר

המנחה]הּיֹוצק על והּבֹולל[שמן והּפֹותת[מערבבה], , ְְֵֵֵַַַ
לחתיכות] והּמּגיׁש[חותכה והּמניף, והּמֹולח, [אותה, ְְְִִֵֵַַַַַ

הּבזיכיןלמזבח] את אֹו הּפנים לחם את והמסּדר [צלוחיות, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
והּמטיבהלבונה] הּׁשלחן, והּמּצית[מנקה]על הּנרֹות, את ְְְִִֵֵֶַַַַַַָֻ

והּקֹומץ ּבּמזּבח, להקרבה]אׁש חלק המנחה מן ,[מפריש ְְִֵֵֵַַַ
ּכל על מזהר הּוא והרי ׁשּפסל, ּפי על אף - ּדמים ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻוהמקּבל
מהן אחת ׁשּכל מּפני מיתה; חּיב אינֹו - ולֹוקה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלּו,

עבֹודה. ּגמר ואינּה עבֹודה, אחריה ׁשּיׁש ְְֲֲֲֲֵֵֶֶַַָָָָָעבֹודה

.Â,קדׁשים קדׁשי אפּלּו ּבזרים, ּכׁשרה - הּקדׁשים ְְְְֲֳִִִִִֵֵַַָָָָָָׁשחיטת
ּבן את "וׁשחט ׁשּנאמר: צּבּור, קדׁשי ּבין יחיד, קדׁשי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבין

מּקּבלה - אהרן" ּבני והקריבּו ה', לפני הדם]הּבקר [של ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹ
והּנּתּוח ההפׁשט, וכן ּכהּנה. מצות הבהמה]ואיל ,[של ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ

ּבאברים: ׁשּנאמר ּבזרים, ּכׁשרה - לּמזּבח עצים ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהֹולכת
הֹולכת זֹו - הּמזּבחה" והקטיר הּכל את הּכהן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ"והקריב
אבל ּכהּנה, ׁשּצריכה היא אברים הֹולכת לּכבׁש; ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאברים

ּכהּנה. צריכה אינּה עצים ְְִִֵֵַָָָָֻהֹולכת

.Êהטיב אם לפיכ ּבזרים; ּכׁשרה הּנרֹות הדלקת ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָוכן
להדליקן. לזר מּתר - לחּוץ והֹוציאן הּנרֹות ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹֻהּכהן

.Áהּדׁשן המזבח]הרמת מעל ּכהן,[האפר, צריכה ְֲִֵֶֶַַָָֹ
- יׂשראל הרים ואם בד". מּדֹו הּכהן "ולבׁש ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
עבֹודה, אחריה ׁשאין ּפי על אף מיתה חּיב ואינֹו ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלֹוקה,

מּתנה "עבדת נתינה]ׁשּנאמר: מּתנה[מלשון עבֹודת - וכּו'" ְֱֲֲֶֶַַַַַָָָָֹ
מיתה; חּיב הּזר לּה קרב ואם לבּדֹו, ּבּכהן ׁשּתהיה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּוא

סּלּוק עבֹודת אם[נטילה]אבל וכן מיתה. עליה חּיבין אין , ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
הּזהב מזּבח מיתה.ּדּׁשן חּיב אינֹו והּמנֹורה, ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

.Ë[:ש ּפֹורקּה[זר - הּמערכה את הּכהן[הזר]סּדר וחֹוזר , ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּפסּול. ׁשּסּדּורּה מּפני ְְְִִֵֶָָָוסֹודרּה,

.Èׁשּׁשּמׁשּו ורגלים, ידים רחּוץ וׁשּלא מּום ּובעל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהּטמא
עליהן חּיב ׁשהּזר עבֹודֹות על אּלא חּיבין אינן - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש

ּבאזהרה - העבֹודֹות ׁשאר ועל .[בלאו]מיתה; ְְְְֲִַַָָָָָ
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(ו) מּגּודלֹו. יֹוצאה ׁשּפּקה מי (ה) אּוז. ּכׁשל קלּוטה ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשאינּה
חתכּה, ואם וׁשׁש; ׁשׁש אפּלּו יתרה, אצּבע ּברגלֹו ׁשּיׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמי
אחת ׁשחסר מי (ז) עצם. ּבּה יהיה ׁשּלא והּוא - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּכׁשר
זֹו. ּגּבי על זֹו מרּכבֹות ׁשאצּבעֹותיו מי (ח) רגליו. ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמאצּבעֹות

קלּוטֹות רגליו אצּבעֹות ׁשהיּו מי למּטה[מחוברות](ט) עד ְְְְְִֶֶַַַָָָ
ּכׁשר. - והפריׁשן ׁשחתכן אֹו הּפרק, עד היּו ואם הּפרק; ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמן
ּכרחב אצּבעֹותיו ּפס רחב ׁשּנמצא - ׁשוה ּכּלּה ׁשרגלֹו מי ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ(י)
ּדֹומה עקּמה ׁשרגלֹו מי (יא) ׁשוה. חתיכה היא ּוכאּלּו ְְֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָֻעקבֹו,
ּכאּלּו עקבֹו, עם האצּבעֹות ּבֹו ׁשּיׁש רגלֹו ּפס ׁשּנמצא - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלמּגל

חלּולה ׁשרגלֹו מי (יב) הּקׁשת. ראׁשי ׁשני בשרהם [שנחסר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ונמצאבפרסתו] הארץ, מעל ּגבֹוּה אמצעּה ׁשּיהיה והּוא -ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

הּמּקיׁש (יג) רגליו. אצּבעֹות ועל עקבֹו על עֹומד ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָּכׁשעֹומד
בשניה]ּבקרסּליו ׁש[אחת מּקיׁשּבעת ׁשהּוא מי (יד) .ּמהּל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֻ

לשניה]ּבארּכּבֹותיו אּטר[אחת ׁשהּוא מי (טו) .ׁשּמהּל ּבעת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֻ
'ואטום'] ימינֹו.[חלש ְְִֶֶּברגל

.„Èּגדֹול ׁשּגּופֹו מי (א) הן: ואּלּו הּגּוף, ּבכל ְְְִֵֵֶַַָָָָארּבעה
יחסי]מאבריו (ג)[באופן מאבריו. קטן ׁשּגּופֹו מי (ב) . ִֵֵֵֵֶָָָָָָ

ׁשּיהיּו עד ּביֹותר. הּקצר והּוא הּנּנס, (ד) ּביֹותר. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹהאר
העם.[שונים]מפלגין מּׁשאר ְְִִָָָָֻ

.ÂËהּלבן (ב) הּכּוׁשי. (א) הן: ואּלּו הּבׂשר, ּבעֹור ְְְִֵֵַַַָָָָָׁשמֹונה
ּכּׁשני האדם (ג) ּגבינה. ּכמֹו ּבעלי[כארגמן]ּביֹותר, (ד) . ְְְֲִִֵֵַַָָָָֹ

הּבהק ּכגֹון עצמֹו, מחמת העֹור ׁשּנׁשּתּנה טהֹורים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹנגעים
לבן] צרבת[נגע ּכגֹון אחר, ּדבר מחמת העֹור ׁשּנׁשּתּנה (ה) .ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשהיתה[כוויה]הּמכוה מי (ו) טהֹורין. נגעים ּבכלל וזה ; ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָ

ׁשּומה ּפניו -]ּבעֹור מטבע]ּכאיסר[וגודלה (ז)[- יֹותר. אֹו ְְִֵָָָָ
ּפי על אף - ׂשער ּבּה ׁשּיׁש ׁשּומה ּפניו ּבעֹור ׁשהיתה ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמי
הּדלּדּולין; ּבעלי (ח) ׁשהּוא. ּבכל אּלא ּכאיסר, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאינּה
ּבעֹור ׁשּיׁש הּלחלּוחית אֹו והּבׂשר, העֹור ׁשּיּדלּדל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּוא
מּום. זה הרי - הּגּוף מּכל ׁשּיהיה מקֹום ּבאיזה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנּדלּדל

.ÊË(א) הן: ואּלּו אחרים, מּומין ּבאדם ׁשם יׁש ְְֲִִֵֵֵֵָָָָועֹוד
הּנכּפה (ג) הּׁשֹוטה. (ב) חולי]החרׁש. מחמת אפּלּו[נופל , ְֲִִֵֵֶֶַַַ

מבעתת[אחת] רעה ׁשרּוח מי (ד) רּבים. [מפחידה]לימים ְְִִִֶֶֶַַַָָָ
ידּועים. ּבעּתים אֹו ּתמיד, ְְִִִִָאֹותֹו

.ÊÈ;וארּבעים מאה ּבּכהנים, הּפֹוסלין הּמּומין ּכל ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹנמצאּו
ותׁשעה ּבּצּואר, ּוׁשנים ּבראׁש, ׁשמֹונה ּכללם: הּוא ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹוזה
ותׁשעה העין, ּבריס וׁשבעה ּבּגבינים, וחמּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָָָּבאזנים,
ּבּבטן, ּוׁשלׁשה ּבּפה, ותׁשעה ּבחטם, ותׁשעה ּבעין, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹעׂשר
הּזרע, ּבאברי עׂשר וׁשּׁשה ּבּידים, וׁשבעה ּבּגב, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּוׁשלׁשה
הּבׂשר, ּבעֹור ּוׁשמֹונה הּגּוף, ּבכל ּוׁשמֹונה ּברגלים, ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָועׂשרים
אחד. אחד ּכּלן נתּפרׁשּו ּוכבר וריחֹו. הּגּוף ּבכח ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻוׁשבעה
אף עיניו, ריסי ׁשּנׁשרּו מי העין: מראית מּפני ּפסלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָואּלּו

ּבעּקרן הּׂשער ׁשּנׁשאר ּפי ׁשּניו.[בשורשן]על ׁשּנּטלּו ּומי , ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ט ּפרק הּמקּדׁש ּביאת ¤¤¨§¦©©¦§¦הלכֹות

כהן]זר‡. וחּיב[אינו ּפסּולה, עבֹודתֹו - ּבּמקּדׁש ׁשעבד ְְְֲִֶַַַָָָָָָ
מּפי - יּומת" הּקרב, "והּזר ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי ְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמיתה

רבינו]הּׁשמּועה ממשה אּלא[מסורת זה חּיּוב ׁשאין למדּו, ְְִֵֶֶֶַָָָ
יקרב לא "וזר עליו? הזהיר והיכן לעבֹודה. ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָֹלּקרב

הּזכרים, אהרן מּזרע ׁשאינֹו ּכל זר? הּוא איזה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאליכם".
אהרן. ּבנֹות ולא אהרן ּבני - אהרן" ּבני "וערכּו ְְְְְְֱֲֲֲֵֵֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:

ּבעבֹודה·. יתעּסקּו ׁשּלא מזהרין ׁשהּזרים ּפי על ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻאף
ע על אּלא מיתה חּיבין אינן - הּקרּבנֹות בֹודהמעבֹודֹות ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

ואין[סופית]ּתּמה עבֹודה; אחריה ׁשּיׁש עבֹודה על לא , ְֲֲֲֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הּזריקה, על - ּבלבד עבֹודֹות ארּבע על אּלא מיתה חּיב ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָָָהּזר
ּתמיד. הּיין נּסּו ועל ּבחג, הּמים נּסּו ועל ההקטרה, ְְְְִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָועל

ּבחּוץ,‚. ׁשּזרק ּבין ּבפנים, ׁשּזרק ּבין הּזריקה? על ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד
הזיה ׁשהּזה ּבין הּדם, הזיֹות מּכל אחת הזיה ׁשהּזה ֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבין
מיתה. חּיב זה הרי - מצרע ׁשּבקרּבנֹות הזיֹות מּכל ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאחת

קמץ„. אֹו אברים הקטיר ההקטרה? על אֹו[ממנחה]ּכיצד ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
וקרב נתאּכלּו ׁשּלא ּבאברים הּפ אפּלּו הּמזּבח, על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹלבֹונה
הקטיר אם וכן ּכּזית. ׁשּיקטיר והּוא מיתה; חּיב - ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָׂשרפתן
הּמקטיר אבל חּיב; ּכּזית, מּׁשּיקטיר - הּזהב מזּבח ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָעל
מיתה חּיב אינֹו - הּקדׁשים ּבקדׁש הּכּפּורים יֹום ׁשל ְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹקטרת
ּבּתֹורה. המפרׁש הּׁשעּור חפניו, מלא ׁשּיקטיר עד ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹעליה

זה‰. הרי - הּמערכה על עצים גזרי ׁשני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָוהמסּדר
אבל הן. קרּבן ׁשהעצים מיתה; וחּיב אברים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכמקטיר

המנחה]הּיֹוצק על והּבֹולל[שמן והּפֹותת[מערבבה], , ְְֵֵֵַַַ
לחתיכות] והּמּגיׁש[חותכה והּמניף, והּמֹולח, [אותה, ְְְִִֵֵַַַַַ

הּבזיכיןלמזבח] את אֹו הּפנים לחם את והמסּדר [צלוחיות, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
והּמטיבהלבונה] הּׁשלחן, והּמּצית[מנקה]על הּנרֹות, את ְְְִִֵֵֶַַַַַַָֻ

והּקֹומץ ּבּמזּבח, להקרבה]אׁש חלק המנחה מן ,[מפריש ְְִֵֵֵַַַ
ּכל על מזהר הּוא והרי ׁשּפסל, ּפי על אף - ּדמים ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻוהמקּבל
מהן אחת ׁשּכל מּפני מיתה; חּיב אינֹו - ולֹוקה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלּו,

עבֹודה. ּגמר ואינּה עבֹודה, אחריה ׁשּיׁש ְְֲֲֲֲֵֵֶֶַַָָָָָעבֹודה

.Â,קדׁשים קדׁשי אפּלּו ּבזרים, ּכׁשרה - הּקדׁשים ְְְְֲֳִִִִִֵֵַַָָָָָָׁשחיטת
ּבן את "וׁשחט ׁשּנאמר: צּבּור, קדׁשי ּבין יחיד, קדׁשי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבין

מּקּבלה - אהרן" ּבני והקריבּו ה', לפני הדם]הּבקר [של ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹ
והּנּתּוח ההפׁשט, וכן ּכהּנה. מצות הבהמה]ואיל ,[של ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ

ּבאברים: ׁשּנאמר ּבזרים, ּכׁשרה - לּמזּבח עצים ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהֹולכת
הֹולכת זֹו - הּמזּבחה" והקטיר הּכל את הּכהן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ"והקריב
אבל ּכהּנה, ׁשּצריכה היא אברים הֹולכת לּכבׁש; ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאברים

ּכהּנה. צריכה אינּה עצים ְְִִֵֵַָָָָֻהֹולכת

.Êהטיב אם לפיכ ּבזרים; ּכׁשרה הּנרֹות הדלקת ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָוכן
להדליקן. לזר מּתר - לחּוץ והֹוציאן הּנרֹות ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹֻהּכהן

.Áהּדׁשן המזבח]הרמת מעל ּכהן,[האפר, צריכה ְֲִֵֶֶַַָָֹ
- יׂשראל הרים ואם בד". מּדֹו הּכהן "ולבׁש ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
עבֹודה, אחריה ׁשאין ּפי על אף מיתה חּיב ואינֹו ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלֹוקה,

מּתנה "עבדת נתינה]ׁשּנאמר: מּתנה[מלשון עבֹודת - וכּו'" ְֱֲֲֶֶַַַַַָָָָֹ
מיתה; חּיב הּזר לּה קרב ואם לבּדֹו, ּבּכהן ׁשּתהיה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּוא

סּלּוק עבֹודת אם[נטילה]אבל וכן מיתה. עליה חּיבין אין , ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
הּזהב מזּבח מיתה.ּדּׁשן חּיב אינֹו והּמנֹורה, ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

.Ë[:ש ּפֹורקּה[זר - הּמערכה את הּכהן[הזר]סּדר וחֹוזר , ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּפסּול. ׁשּסּדּורּה מּפני ְְְִִֵֶָָָוסֹודרּה,

.Èׁשּׁשּמׁשּו ורגלים, ידים רחּוץ וׁשּלא מּום ּובעל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהּטמא
עליהן חּיב ׁשהּזר עבֹודֹות על אּלא חּיבין אינן - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש

ּבאזהרה - העבֹודֹות ׁשאר ועל .[בלאו]מיתה; ְְְְֲִַַָָָָָ
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.‡Èהּוא והרי ׁשּנטמא, ּכּפּורים ּומחּסר יֹום טבּול ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹֻּכהן
על חּיב - ועבד ורגלים, ידים רחּוץ וׁשּלא ּבגדים ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֹֻמחּסר
אחת, אּלא לֹוקה אינֹו - זר היה ואם ואחת; אחת ְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָּכל

זרּות. ִָמּׁשּום

.·È;ׁשּבת ּומּׁשּום זרּות מּׁשּום חּיב - ּבׁשּבת ׁשּׁשּמׁש ְִִִֵֶַַַָָָָָזר
ּומּׁשּום טמאה מּׁשּום חּיב - ּבטמאה ׁשּׁשּמׁש מּום ּבעל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻֻוכן

מּום. ַַּבעל

.‚È- ּבׁשֹוגג ּבין ּבמזיד ּבין זרה, עבֹודה ׁשעבד ּכהן ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּכל
יׁשּמׁש לא זה הרי - ּגמּורה ּבתׁשּובה ׁשחזר ּפי על ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאף
אחד לי". לכהן אלי יּגׁשּו "לא ׁשּנאמר: לעֹולם, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבּמקּדׁש
אֹו זרה, לעבֹודה ּכמר ׁשּנעׂשה ּכגֹון ּבׁשרּות, אֹותּה ְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָֹהעֹובד
הרי - ּבאלּה עליו וקּבלּה לּה הּמֹודה אֹו לּה, ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּמׁשּתחוה

לעֹולם. ּפסּול ְֶָָזה

.„Èּפי על אף ניחֹוח, ריח קרּבנֹו אין - והקריב ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָעבר
אבל ׁשהֹודה. אֹו ׁשהׁשּתחוה אֹו ׁשּׁשרת ּבעת ׁשֹוגג ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהיה
קרּבנֹו והקריב, עבר אם - ּבׁשֹוגג זרה לעבֹודה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָהּׁשֹוחט
אּלא ּכמר, נעׂשה ולא ׁשרת, לא ׁשהרי ונתקּבל; ניחֹוח ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹריח
לא לכּתחּלה כן, ּפי על ואף ׁשֹוגג. והּוא ּבלבד, ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹׁשחט
ּבֹו להקריב לּמקּדׁש חּוץ ּבית ועׂשה ׁשעבר מי ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹיעבד.
ּכל כן, ּפי על ואף זרה; עבֹודה ּכבית אינֹו - לה' ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָקרּבנֹות
וכן לעֹולם. ּבּמקּדׁש יׁשּמׁש לא - ּכזה ּבבית ׁשּׁשּמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּכהן
ּבּמקּדׁש ּבהן יׁשּתּמׁשּו לא - ׁשם ּבהם ׁשּנׁשּתּמׁשּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכלים
ׁשם, ׁשּׁשּמׁש ּכהן עבד ׁשאם לי, ויראה יּגנזּו. אּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלעֹולם,

ּפסל. לא - ְִַַָָֹּבּמקּדׁש

.ÂË:הן ואּלּו עׂשר; ׁשמֹונה לעבֹודה, הּפסּולין ּכל ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָנמצאּו
(ד) מּום; ּבעל (ג) הּזר; (ב) זרה; עבֹודה העֹובד ֲֵַַַָָָָָ(א)
(ח) ּכּפּורים; מחּסר (ז) יֹום; טבּול (ו) הּטמא; (ה) ְְִִֵֵֶַַָָֻהערל;
ּבגדים; יתר (יא) ּבגדים; מחּסר (י) הּׁשּכֹור; (ט) ְְְִִִֵֵַַָָָָֻהאֹונן;
ידים רחּוץ ׁשּלא (יד) ראׁש; ּפרּוע (יג) ּבגדים; ּפרּום ְְְְִִֶַַָָֹֹ(יב)

הּיֹוׁשב (טו) העבודה]ורגלים; ּבין[בשעת ׁשּיׁש מי (טז) ; ְְִִֵֵֵֶַַַ
ּובין רגלֹו ּבין ׁשּיׁש מי (יז) חֹוצץ; ּדבר הּכלי ּובין ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָידֹו
אּלּו ּכל ּבׂשמאלֹו. ׁשעבד מי (יח) חֹוצץ; ּדבר ְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהארץ
ראׁש, מּפרּוע חּוץ חּללּו; עבדּו ואם לעבֹודה, ְְְְְֲִִִִַָָָֹּפסּולין
עבדּו, ׁשאם - ּבׁשֹוגג זרה לעבֹודה והּׁשֹוחט ּבגדים, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָּוקרּוע

ּכׁשרה. ְֲֵָָָעבֹודתן

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ועׂשר עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות עׂשרה ארּבע ּבכללן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָיׁש
הּקרּבנֹות ּכל להקריב (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹמצוֹות
ׁשּלא (ג) לּמזּבח; מּום ּבעל להקּדיׁש ׁשּלא (ב) ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹֹּתמימים;
ׁשּלא (ו) חלּבֹו; יקטיר ׁשּלא (ה) ּדמֹו; יזרק ׁשּלא (ד) ְְְְִִִֶֶֶֶַָֹֹֹֹֹיׁשחט;

עֹובר; מּום ּבעל אפּלּויקריב מּום, ּבעל יקריב ׁשּלא (ז) ְְֲִִִֵֶַַַַַַֹ
לפּדֹות (ט) ּבּקדׁשים; מּום יּטיל ׁשּלא (ח) הּגֹויים; ְְְְֳִִִִֶַַַָָֹּבקרּבנֹות
(יא) והלאה; ּׁשמיני מּיֹום להקריב (י) הּמקּדׁשין; ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָֻּפסּולי

ּודבׁש; ׂשאֹור להקטיר ׁשּלא (יב) ּומחיר; אתנן להקריב ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָֹֹׁשּלא
מעל הּמלח להׁשּבית ׁשּלא (יד) הּקרּבנֹות; ּכל למלח ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ(יג)

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִֵֵֵַָָָהּקרּבנֹות.
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ּתמימין‡. הּקרּבנֹות ּכל להיֹות עׂשה [שלמים]מצות ְְְְֲִִִִֵַַָָָ
עׂשה. מצות זֹו לרצֹון", יהיה "ּתמים ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּומבחרין

הּמזּבח·. לגּבי מּום ּבּה ׁשּיׁש ּבהמה הּמקּדיׁש [-וכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשּנאמר:להקרבה] הקּדׁשֹו, על ולֹוקה תעׂשה, ּבלא עֹובר -ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַֹ

הּׁשמּועה מּפי - תקריבּו" לא מּום, ּבֹו אׁשר [מסורת"ּכל ְְֲִִִֶַַָֹֹ
רבינו] מּומין.ממשה ּבעלי למקּדיׁש אזהרה ׁשּזֹו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָלמדּו,
הקּדיׁשֹו שימכרהו]אפּלּו מנת -[לרכישת]לדמי[על נסכים ְְְֲִִִִִֵָ

הּוא. קדׁשים ׁשּבזיֹון ְִִֶֶָָלֹוקה,

כשמקדיש]הּמתּכּון‚. 'עֹולה',[- ואמר 'ׁשלמים' לֹומר ְְְִִֵַַַַָָָ
ּפיו ׁשּיהיה עד ּכלּום; אמר לא - 'ׁשלמים' ואמר ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ'עֹולה'

מּום[כוונתו]ולּבֹו ּבעל על לֹומר הּמתּכּון ,לפיכ ׁשוין. ְְְִִִִֵַַַַַַָָ
אף - 'עֹולה' ואמר 'ׁשלמים' אֹו ׁשלמים, והקּדיׁשֹו ְְְְְִִִִַַָָָָָ'עֹולה'

לאּסּור ׁשּנתּכּון ּפי מום]על בעל להקדיש מי[- לֹוקה. אינֹו , ְְִִִִֵֵֶֶַַ
והקּדיׁש[שחשב]ׁשּדּמה לּמזּבח, מּום ּבעל להקּדיׁש ׁשּמּתר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻ

לֹוקה. ואינֹו קדֹוׁש, זה הרי -ְֲֵֵֶֶָ

נאמר„. ׁשהרי לֹוקה, - קרּבן לׁשם מּום ּבעל ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּׁשֹוחט
הּׁשמּועה ּומּפי לה'", אּלה תקריבּו "לא מּומין: ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹּבבעלי
על מּומין ּבעלי ּדם הּזֹורק וכן לּׁשֹוחט. אזהרה ׁשּזֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלמדּו,
מּפי לה'", תקריבּו "לא ּבהן: נאמר ׁשהרי לֹוקה, - ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּמזּבח
אמּורי הּמקטיר וכן לּזֹורק. אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשמּועה

"ואּׁשה[אברי] ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמזּבח על מּומין ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַּבעלי
למד, נמצאת החלבים. אּלּו - הּמזּבח" על מהם תּתנּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלא
אמּוריו והקטיר ּדמֹו, וזרק ּוׁשחטֹו, מּום, ּבעל הקּדיׁש ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָׁשאם

מלקּיֹות. ארּבע לֹוקה -ְְֶַַַֻ

הקריבֹו,‰. אם - עֹובר מּום ּבעל אֹו קבּוע מּום ּבעל ְִִִֵֶַַַַַָָאחד
וׂשה, ׁשֹור אלהי לה' תזּבח "לא ׁשּנאמר: אּלּו, ּבכל ְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹעֹובר
אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - מּום" בֹו יהיה ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָאׁשר
חזזית אֹו לח, ּגרב ּבּבהמה ׁשהיה ּכגֹון עֹובר. מּום ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָלבעל

שחין] לֹוקה.[מיני הקריבּה, אם -ְִִִֶָ

.Â- ּגֹויים קרּבנֹות אף אּלא ּבלבד, יׂשראל קרּבנֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹולא
נכר ּבן "ּומּיד ׁשּנאמר: לֹוקה, מּומין, ּבעלי והן הקריבן ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאם

אּלה". מּכל אלהיכם לחם את תקריבּו ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹלא

.Êאֹו עינֹו את ׁשּסּמה ּכגֹון לֹוקה, ּבּקדׁשים, מּום ְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָהּמּטיל
- ּבֹו" יהיה לא מּום "ּכל ּבּקרּבן: נאמר ׁשהרי ידֹו; ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹקּטע

יּת ׁשּלא אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה ואינֹומּפי מּום. ּבֹו ן ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ראּוי היה ׁשהרי - קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלֹוקה
ּבלא ׁשעבר ּפי על אף - הּזה ּבּזמן אבל ּופסלֹו; ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹלקרּבן,

לֹוקה. אינֹו ֲֵֶֶַתעׂשה,

.Áאחר מּום ּבּה והּטיל אחר ּובא ּבּקדׁשים, מּום ְֳִִִִִֵֵַַַָָָהּטיל
לֹוקה.[נוסף] אינֹו הּׁשני -ִֵֵֶַ

.Ëּבתמּורתן אֹו עצמן, ּבּקדׁשים מּום הּמּטיל [-אחד ְְֳִִִֶַַַַָָָָָ
–חייב] שהוקדשה בהמה במקום שהוחלפה חולין -בהמת
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הּמעׂשר ּומן הּבכֹור מן בהמה]חּוץ מעשר מּום[- ׁשהּמּטיל , ְֲִִִֵֶַַַַַ
ּכמֹו לקרּבן, ראּויין ׁשאינן לפי לֹוקה, אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָּבתמּורתן
עׂשירי, טעּות ׁשל ּבּתׁשיעי הּמּטיל וכן ּבמקֹומֹו. ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיתּבאר

לֹוקה. ֵֶאינֹו

.Èהרי ׁשּלֹוקה, ּפי על אף - לּמזּבח מּום ּבעלת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַהּמקּדיׁש
ּבער ותּפדה נתקּדׁשה, לחּלין,[בשומת]זֹו ותצא הּכהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻ

ּבּה ׁשּנפל קדׁשים ּבבהמת הּדין וכן קרּבן. ּבדמיה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָויביא
מּום, ּבהן ׁשּנפל קדׁשים לפּדֹות היא עׂשה ּומצות ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמּום.
ּתזּבח נפׁש אּות ּבכל "רק ׁשּנאמר: ויאכלּו, לחּלין ְְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻויצאּו
מדּבר ׁשהּכתּוב למדּו, הּׁשמּועה מּפי - בׂשר" ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָואכלּת
ׁשּזה ּבערכין, ּבארנּו ּוכבר ׁשּיּפדּו. הּמקּדׁשין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבפסּולי
מּמּנה יקריבּו לא אׁשר טמאה, ּבהמה ּכל "ואם ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:

ׁשּיּפדּו. מּומין ּבבעלי מדּבר ׁשהּוא לה'", ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָקרּבן

.‡È?עֹובר מּום לבעלת קבּוע מּום ּבעלת ּבין ְֲֲֵֵַַַַַַָמה
קדׁש והיא ילדה אם - קבּוע מּום ּבעלת לפניׁשהּמקּדיׁש -] ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ּתמים,שנפדתה] ׁשהּוא ּפי על אף לחּלין ויצא הּולד יּפדה ,ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
טפל יהיה ׁשּלא העּקר[הוולד]ּכדי מן שאינהחמּור [האם- ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ

-קרבה] ּפדיֹון אחר וילדה ׁשּתּפדה קדם נתעּברה ואם .ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּתמּות, אחר נפּדית - ׁשּתּפדה קדם מתה ואם חּלין. ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּולד
ּדמיה, על אּלא ּגּופּה על ּגמּורה קדּׁשה חלה לא ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשהרי
מּום ּבעלת הּמקּדיׁש אבל קבּוע. מּום ּבעלת ׁשהיתה ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָמּפני

- קבּוע מּום לּה נֹולד ׁשהקּדיׁשּה ואחר ּתמימה, אֹו ְְְִִִֵֶַַַַָָָָעֹובר
הּתמימים; הּקדׁשים ּכׁשאר ּתּקבר ׁשּתּפדה, קדם מתה ְְֳִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאם

והערכה העמדה צריכה ׁשהיא כברמּפני והרי שומה, -] ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָ
-מתה] ׁשּתּפדה קדם נׁשחטה ואם ּבערכין. ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּתאכל. ּכ ואחר מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל נפּדית זֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהרי
אחר וילדה ׁשּתּפדה קדם נתעּברה ולדּה. יקרב - ילדה ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹואם

אסּור הּולד - ּכיצד[לשימוש]ׁשּנפּדית אּלא נפּדה. ואינֹו , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
מתּפיס אּמֹו, לפדיֹון סמּו לׁשם[מקדיש]יעׂשה? הּולד זה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

הּזבח אמו]אֹותֹו להקריבֹו[שהוקדשה יכֹול ׁשאינֹו לפי - ְְְִִֵֶֶַַַָ
קדּׁשה מּכח ׁשּבא מּפני אּמֹו, שהיא]מּכח אמו ּדחּויה.[של ְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹֻ

.·Èאֹותן לׁשחט מּתר - ּכׁשּיּפדּו הּמקּדׁשין, ּפסּולי ְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻֻּכל
ּבׂשרם ולׁשקל ּבּׁשּוק, ׁשם אֹותן ולמּכר הּטּבחים, ְְְְְְִִִַַַָָָָָֹֹּבׁשּוק

ּומן[במשקל]ּבליטרא הּבכֹור מן חּוץ החּלין, ּכׁשאר ְְְְִִִִִַַָָֻ
ּבדמיהם מֹוסיף ּבּׁשּוק ׁשּמכירתם מּפני [מפניהּמעׂשר, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ׁשהריהתחרות] להקּדׁש, חֹוזרין ׁשּדמיהן הּקדׁשים ׁשאר .ְְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּבּׁשּוק; ּכחּלין אֹותה מֹוכרין - אחרת ּבהמה ּבדמיהם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻמביא
נאכלין אּלא להקּדׁש ּדמיהם ׁשאין והּמעׂשר, הּבכֹור ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאבל
הּטּבחים, ּבׁשּוק אֹותם ׁשֹוחטין אין - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּבמּומן
- הּבית לבדק ּבכֹור התּפיס אפּלּו ׁשם. אֹותם מֹוכרין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָואין
יכֹול ׁשאינֹו ּבּׁשּוק; יּמכר ולא ּבליטרא, נׁשקל ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹאינֹו

ּגמּור. קנין לֹו הּקנּוי דבר אּלא ְְְִִֶַַָָָָָָלהתּפיס

�
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טו ּפרק הּקרּבנֹות מעׂשה ¤¤¨§¨©¥£©§¦הלכֹות

והיא‡. עֹולה, זֹו ׁשל 'ולדּה -]האֹומר: אמה -]- ׁשלמים' ְְְִִֵֶָָָָָ
נתּכּון, לכ אם - עֹולה' ּוולדּה ׁשלמים, 'היא קּימין. ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָּדבריו

ּבלּבֹו ׁשּגמר אחר ואם קּימין; שהתכוון]ּדבריו והֹוציא[- ְְְְִִִִֶַַַַָָָָ
אף - עֹולה' 'ולדּה ואמר ּבֹו חזר ׁשלמים, ׁשּתהיה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָּבׂשפתיו

ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ּבֹו ׁשחזר ּפי מיד]על ׁשלמים;[- ולדּה הרי , ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
ּדּבּור. ּכדי ּבתֹו ואפּלּו ּבהקּדׁש, חזרה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָׁשאין

.·- עֹולה' זֹו ׁשל 'רגלּה אֹו עֹולה', זֹו ׁשל 'ידּה ְֵֶֶַָָָָָָהאֹומר:
ודמיה עֹולֹות, לחּיבי ממכירתה]ּתּמכר חּוץ[הכסף חּלין ְְִִֵֵֶַָָָָֻ
והּוא האברים; אֹותן המחּיב[בתנאי:]מּדמי זה ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

קצּובים ּבדמים עֹולה נדר אֹותּה, ׁשּקנה זועֹולה ובהמה -] ְְִִֶַָָָָָָָ
נדרו] כפי -שווה עֹולה' זֹו ׁשל 'ראׁשּה אֹו 'לּבּה' האֹומר: .ִֵֶָָָָֹ

עֹולה; ּכּלּה הרי ּבֹו, ּתלּויה ׁשהּנׁשמה ּדבר והקּדיׁש ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֻהֹואיל
ּכּלֹו נתקּדׁש אם ספק זה הרי העֹוף, מן אחד אבר ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻהקּדיׁש

נתקּדׁש. לא ְִֵַֹאֹו

.‚- ׁשלמים' וחציּה עֹולה חציּה זֹו, 'ּבהמה ְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָהאֹומר:
מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה, ואינּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹקדׁשה;
ׁשלמים. ּדמיה ּובחצי עֹולה, ּדמיה ּבחצי ויביא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָותּמכר,
אֹו עֹולה' וחציּה חּטאת 'חציּה ואמר: חּטאת, מחּיב ְְְְְֶֶַַַָָָָָָָָָֻהיה

'וחציּה 'ׁשלמים', אֹו עֹולה' 'חציּה ׁשאמר אֹו ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָ'ׁשלמים',
הּמתֹות. ּבחּטאֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּתמּות, היא הרי - ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָחּטאת'

וחזר„. ׁשּלֹו, חציּה מהם אחד ׁשהקּדיׁש הּׁשּתפין ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבהמת
ּוקרבה;[קנה]ולקח קדׁשה זֹו הרי - והקּדיׁשֹו האחר החצי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

היתה ּדחּויה ׁשּמּתחּלתּה ּפי על להיקרב]אף יכלה [שלא ְְְִִִֶַַָָָָָ
ּפי על ואף ּדחּוי; מעּקרֹו הּדחּוי אין - חציּה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּכׁשהקּדיׁש
ּבעלי אין חּיים, ּבעלי והיא הֹואיל ּדמים, קדּׁשת ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֻׁשהּוא

נראית והרי נדחים, לפיכ[ראויה]חּיים - להקרבה ּכּלּה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֻ
ּתמּורה ועֹוׂשה השניהּתקרב; גם באחרת זו יחליף אם -] ְְְִַָָ

קדושה] .תהיה

.‰- לעֹולה' זֹו 'הרי אֹו עֹולה', זֹו ּבהמה 'ּדמי ְְְֲֵֵֵֵָָָָהאֹומר:
הּגּוף, קדּׁשת נתקּדׁשה - עֹולה לקרב ראּויה היתה ְְְְְְִִִַַַַָָָָָֻאם
ויביא ּתּמכר, - ראּויה אינּה ואם עֹולה. ּתקרב עצמּה ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָוהיא

עֹולה. ְֶָָָּבדמיה

.Âהּקרּבן מאּסּורי ּבּה וכּיֹוצא טמאה, ּבהמה על ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָאמר
אמר לא - עֹולה' אּלּו 'הרי עליהן: חלה קדּׁשה ְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻׁשאין
אּלּו 'הרי אמר: מזּבח; אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָּכלּום,

עֹולה. ּבדמיהן ויביא יּמכרּו, - ְְְְִִִֵֶָָָָלעֹולה'

.Êּולאחר יֹום, ׁשלׁשים ּכל לעֹולה זֹו ּפרה 'ּדמי ְְְְִֵֵַַָָָָָֹהאֹומר:
ּכל ּדמיה 'לׁשלמים ׁשאמר: אֹו לׁשלמים', יֹום ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָֹׁשלׁשים
קּימים; ּדבריו - לעֹולה' יֹום ׁשלׁשים ּולאחר יֹום, ְְְְְִִִַַַָָָָֹֹׁשלׁשים
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הּמעׂשר ּומן הּבכֹור מן בהמה]חּוץ מעשר מּום[- ׁשהּמּטיל , ְֲִִִֵֶַַַַַ
ּכמֹו לקרּבן, ראּויין ׁשאינן לפי לֹוקה, אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָּבתמּורתן
עׂשירי, טעּות ׁשל ּבּתׁשיעי הּמּטיל וכן ּבמקֹומֹו. ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיתּבאר

לֹוקה. ֵֶאינֹו

.Èהרי ׁשּלֹוקה, ּפי על אף - לּמזּבח מּום ּבעלת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַהּמקּדיׁש
ּבער ותּפדה נתקּדׁשה, לחּלין,[בשומת]זֹו ותצא הּכהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻ

ּבּה ׁשּנפל קדׁשים ּבבהמת הּדין וכן קרּבן. ּבדמיה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָויביא
מּום, ּבהן ׁשּנפל קדׁשים לפּדֹות היא עׂשה ּומצות ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמּום.
ּתזּבח נפׁש אּות ּבכל "רק ׁשּנאמר: ויאכלּו, לחּלין ְְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻויצאּו
מדּבר ׁשהּכתּוב למדּו, הּׁשמּועה מּפי - בׂשר" ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָואכלּת
ׁשּזה ּבערכין, ּבארנּו ּוכבר ׁשּיּפדּו. הּמקּדׁשין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבפסּולי
מּמּנה יקריבּו לא אׁשר טמאה, ּבהמה ּכל "ואם ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:

ׁשּיּפדּו. מּומין ּבבעלי מדּבר ׁשהּוא לה'", ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָקרּבן

.‡È?עֹובר מּום לבעלת קבּוע מּום ּבעלת ּבין ְֲֲֵֵַַַַַַָמה
קדׁש והיא ילדה אם - קבּוע מּום ּבעלת לפניׁשהּמקּדיׁש -] ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ּתמים,שנפדתה] ׁשהּוא ּפי על אף לחּלין ויצא הּולד יּפדה ,ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
טפל יהיה ׁשּלא העּקר[הוולד]ּכדי מן שאינהחמּור [האם- ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ

-קרבה] ּפדיֹון אחר וילדה ׁשּתּפדה קדם נתעּברה ואם .ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּתמּות, אחר נפּדית - ׁשּתּפדה קדם מתה ואם חּלין. ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּולד
ּדמיה, על אּלא ּגּופּה על ּגמּורה קדּׁשה חלה לא ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשהרי
מּום ּבעלת הּמקּדיׁש אבל קבּוע. מּום ּבעלת ׁשהיתה ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָמּפני

- קבּוע מּום לּה נֹולד ׁשהקּדיׁשּה ואחר ּתמימה, אֹו ְְְִִִֵֶַַַַָָָָעֹובר
הּתמימים; הּקדׁשים ּכׁשאר ּתּקבר ׁשּתּפדה, קדם מתה ְְֳִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאם

והערכה העמדה צריכה ׁשהיא כברמּפני והרי שומה, -] ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָ
-מתה] ׁשּתּפדה קדם נׁשחטה ואם ּבערכין. ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּתאכל. ּכ ואחר מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל נפּדית זֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהרי
אחר וילדה ׁשּתּפדה קדם נתעּברה ולדּה. יקרב - ילדה ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹואם

אסּור הּולד - ּכיצד[לשימוש]ׁשּנפּדית אּלא נפּדה. ואינֹו , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
מתּפיס אּמֹו, לפדיֹון סמּו לׁשם[מקדיש]יעׂשה? הּולד זה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

הּזבח אמו]אֹותֹו להקריבֹו[שהוקדשה יכֹול ׁשאינֹו לפי - ְְְִִֵֶֶַַַָ
קדּׁשה מּכח ׁשּבא מּפני אּמֹו, שהיא]מּכח אמו ּדחּויה.[של ְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹֻ

.·Èאֹותן לׁשחט מּתר - ּכׁשּיּפדּו הּמקּדׁשין, ּפסּולי ְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻֻּכל
ּבׂשרם ולׁשקל ּבּׁשּוק, ׁשם אֹותן ולמּכר הּטּבחים, ְְְְְְִִִַַַָָָָָֹֹּבׁשּוק

ּומן[במשקל]ּבליטרא הּבכֹור מן חּוץ החּלין, ּכׁשאר ְְְְִִִִִַַָָֻ
ּבדמיהם מֹוסיף ּבּׁשּוק ׁשּמכירתם מּפני [מפניהּמעׂשר, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ׁשהריהתחרות] להקּדׁש, חֹוזרין ׁשּדמיהן הּקדׁשים ׁשאר .ְְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּבּׁשּוק; ּכחּלין אֹותה מֹוכרין - אחרת ּבהמה ּבדמיהם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻמביא
נאכלין אּלא להקּדׁש ּדמיהם ׁשאין והּמעׂשר, הּבכֹור ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאבל
הּטּבחים, ּבׁשּוק אֹותם ׁשֹוחטין אין - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּבמּומן
- הּבית לבדק ּבכֹור התּפיס אפּלּו ׁשם. אֹותם מֹוכרין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָואין
יכֹול ׁשאינֹו ּבּׁשּוק; יּמכר ולא ּבליטרא, נׁשקל ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹאינֹו

ּגמּור. קנין לֹו הּקנּוי דבר אּלא ְְְִִֶַַָָָָָָלהתּפיס
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ראשון יום

טו ּפרק הּקרּבנֹות מעׂשה ¤¤¨§¨©¥£©§¦הלכֹות

והיא‡. עֹולה, זֹו ׁשל 'ולדּה -]האֹומר: אמה -]- ׁשלמים' ְְְִִֵֶָָָָָ
נתּכּון, לכ אם - עֹולה' ּוולדּה ׁשלמים, 'היא קּימין. ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָּדבריו

ּבלּבֹו ׁשּגמר אחר ואם קּימין; שהתכוון]ּדבריו והֹוציא[- ְְְְִִִִֶַַַַָָָָ
אף - עֹולה' 'ולדּה ואמר ּבֹו חזר ׁשלמים, ׁשּתהיה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָּבׂשפתיו

ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ּבֹו ׁשחזר ּפי מיד]על ׁשלמים;[- ולדּה הרי , ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
ּדּבּור. ּכדי ּבתֹו ואפּלּו ּבהקּדׁש, חזרה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָׁשאין

.·- עֹולה' זֹו ׁשל 'רגלּה אֹו עֹולה', זֹו ׁשל 'ידּה ְֵֶֶַָָָָָָהאֹומר:
ודמיה עֹולֹות, לחּיבי ממכירתה]ּתּמכר חּוץ[הכסף חּלין ְְִִֵֵֶַָָָָֻ
והּוא האברים; אֹותן המחּיב[בתנאי:]מּדמי זה ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

קצּובים ּבדמים עֹולה נדר אֹותּה, ׁשּקנה זועֹולה ובהמה -] ְְִִֶַָָָָָָָ
נדרו] כפי -שווה עֹולה' זֹו ׁשל 'ראׁשּה אֹו 'לּבּה' האֹומר: .ִֵֶָָָָֹ

עֹולה; ּכּלּה הרי ּבֹו, ּתלּויה ׁשהּנׁשמה ּדבר והקּדיׁש ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֻהֹואיל
ּכּלֹו נתקּדׁש אם ספק זה הרי העֹוף, מן אחד אבר ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻהקּדיׁש

נתקּדׁש. לא ְִֵַֹאֹו

.‚- ׁשלמים' וחציּה עֹולה חציּה זֹו, 'ּבהמה ְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָהאֹומר:
מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה, ואינּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹקדׁשה;
ׁשלמים. ּדמיה ּובחצי עֹולה, ּדמיה ּבחצי ויביא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָותּמכר,
אֹו עֹולה' וחציּה חּטאת 'חציּה ואמר: חּטאת, מחּיב ְְְְְֶֶַַַָָָָָָָָָֻהיה

'וחציּה 'ׁשלמים', אֹו עֹולה' 'חציּה ׁשאמר אֹו ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָ'ׁשלמים',
הּמתֹות. ּבחּטאֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּתמּות, היא הרי - ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָחּטאת'

וחזר„. ׁשּלֹו, חציּה מהם אחד ׁשהקּדיׁש הּׁשּתפין ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבהמת
ּוקרבה;[קנה]ולקח קדׁשה זֹו הרי - והקּדיׁשֹו האחר החצי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

היתה ּדחּויה ׁשּמּתחּלתּה ּפי על להיקרב]אף יכלה [שלא ְְְִִִֶַַָָָָָ
ּפי על ואף ּדחּוי; מעּקרֹו הּדחּוי אין - חציּה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּכׁשהקּדיׁש
ּבעלי אין חּיים, ּבעלי והיא הֹואיל ּדמים, קדּׁשת ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֻׁשהּוא

נראית והרי נדחים, לפיכ[ראויה]חּיים - להקרבה ּכּלּה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֻ
ּתמּורה ועֹוׂשה השניהּתקרב; גם באחרת זו יחליף אם -] ְְְִַָָ

קדושה] .תהיה

.‰- לעֹולה' זֹו 'הרי אֹו עֹולה', זֹו ּבהמה 'ּדמי ְְְֲֵֵֵֵָָָָהאֹומר:
הּגּוף, קדּׁשת נתקּדׁשה - עֹולה לקרב ראּויה היתה ְְְְְְִִִַַַַָָָָָֻאם
ויביא ּתּמכר, - ראּויה אינּה ואם עֹולה. ּתקרב עצמּה ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָוהיא

עֹולה. ְֶָָָּבדמיה

.Âהּקרּבן מאּסּורי ּבּה וכּיֹוצא טמאה, ּבהמה על ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָאמר
אמר לא - עֹולה' אּלּו 'הרי עליהן: חלה קדּׁשה ְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻׁשאין
אּלּו 'הרי אמר: מזּבח; אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָּכלּום,

עֹולה. ּבדמיהן ויביא יּמכרּו, - ְְְְִִִֵֶָָָָלעֹולה'

.Êּולאחר יֹום, ׁשלׁשים ּכל לעֹולה זֹו ּפרה 'ּדמי ְְְְִֵֵַַָָָָָֹהאֹומר:
ּכל ּדמיה 'לׁשלמים ׁשאמר: אֹו לׁשלמים', יֹום ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָֹׁשלׁשים
קּימים; ּדבריו - לעֹולה' יֹום ׁשלׁשים ּולאחר יֹום, ְְְְְִִִַַַָָָָֹֹׁשלׁשים
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ּכמֹו ּבהן מביא יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּדמיה הקריב ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹואם
ׁשּנדר. ּכמֹו מביא יֹום, ׁשלׁשים לאחר הקריבן ואם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּנדר;

.Áהרי זכר, ילדה 'אם ואמר: מעּברת, ּבהמה לֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻהיתה
יקרב זכר, ילדה - ׁשלמים' זבחי נקבה, ואם עֹולה, ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָהּוא
הּזכר - ּונקבה זכר ילדה ׁשלמים; זבחי ּתקרב נקבה, ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָָעֹולה;
- זכרים ׁשני ילדה ׁשלמים. זבחי והּנקבה עֹולה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָיקרב
חּלין; ודמיו עֹולה, לצרכי יּמכר והּׁשני עֹולה, יקרב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻהאחד
ּוׁשנּיה ׁשלמים, ּתקרב אחת - נקבֹות ׁשּתי ילדה אם ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוכן

טמטּום ילדה חּלין. ודמיה ׁשלמים, לצרכי [שאיןּתּמכר ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֻֻ
ונקבה] זכר סימן בו ונקבהואנּדרֹוגינֹוסניכר זכר סימני בו [יש ְְְִַ

והּמקּדיׁשיחד] ׁשּבארנּו; ּכמֹו חּלין הן והרי קדׁשים, אינן -ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֻ
קדֹוׁש. זה הרי - ּבּה וכּיֹוצא מּום, ּבעלת ּבמעי ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָֻעּבר

שני יום

טז ּפרק הּקרּבנֹות מעׂשה ¤¤¨§¨©¥£©§¦הלכֹות

ּגדֹול‡. והביא קטן, יצא; לא - קטן והביא ּגדֹול, ְְִִֵֵֵַָָָָָָָָֹהּנֹודר
'ּכבׂש', 'ׁשלמים' אֹו עֹולה' עלי 'הרי אמר: ּכיצד? יצא. -ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ׂשעיר והביא ּגדי ׁשֹור, והביא עגל ׁשּנדר אֹו איל, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוהביא

יצא. -ָָ

ּפלּגס·. והביא האילים, מן אֹו הּכבׂשים מן עֹולה ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָנדר
איל] ואינו כבש שאינו יום, ול' שנה בן ספק[כבש זה הרי -ֲֵֵֶָ

מן עֹוף עֹולת הּנֹודר וכן יצא; לא אֹו נדרֹו ידי יצא ְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹאם
והביא הּיֹונה, ּבני מן אֹו ב:]הּתֹורים הּצהּוב[מהם ּתחּלת ְְְִִִִִֵֵַַַַָ

לבן לבן, והביא ׁשחֹור נדר ספק. זה הרי - וׁשּבזה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּבזה
יצא. לא - זכר והביא נקבה נקבה, והביא זכר ׁשחֹור, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָָָָָָָֹוהביא

ואם‚. ׁשּנדר; ׁשּבּמין הּגדֹולים מן מביא סתם, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּנֹודר
מביא הּמינין, מן לאחד ּבסתם לקרֹות רגילין הּמקֹום ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָאֹותֹו
ׁשֹור. יביא הּבקר, מן עֹולה נדר ּכיצד? הּמקֹום. ְְִִֵֵַַַַַָָָָָָּכאנׁשי
לקרֹות הּמקֹום אנׁשי ּדר אם - עֹולה' עלי 'הרי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָאמר:

ּפרידה מביא - העֹוף לעֹולת אפּלּו סתם [יחידה]'עֹולה' ְְְֲִִִֵַָָָָ
'עֹולה' קֹוראין ׁשאין ּדרּכן ואם יֹונה; ּבן אֹו ּתֹור ְְְִִֵֶֶַַַָָָאחת,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹור. יביא ּבקר, לעֹולת אּלא ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹסתם

.„- ּבהן וכּיֹוצא עגל אֹו ּכבׂש אֹו איל אֹו ׁשֹור ׁשּנדר ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמי
מּועטין; ׁשּדמיו מּפני הּמין, ׁשּבאֹותֹו ּביֹותר ּכחּוׁש יביא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלא
למעלה ׁשם ׁשאין ּביֹותר הּׁשמן הּיפה להביא חּיב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָואינֹו
נדרֹו. ידי יצא הּכחּוׁש, הביא ואם הּבינֹוני. יביא אּלא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמּמּנּו,

ׁשּׁשוה‰. ׁשֹור יביא - מנה' ׁשוה ׁשֹור עלי 'הרי ֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהאֹומר:
מּנסכיו חּוץ מקֹום, ּבאֹותֹו עמו]מנה הבאים ומנחה יין -]; ְְִֶָָָָ

יצא. לא ּבמנה, ׁשנים ְְִִֵֶַָָָֹהביא

.Âיביא רצה, אם - מּום ּבֹו ונפל עֹולה', זה 'ׁשֹור ְִִֵֶַָָָָָָהאֹומר:
אמר: יצא. אחד, איל ּבדמיו הביא ואפּלּו ׁשנים; ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָּבדמיו
יביא רצה, אם - מּום ּבהן ונפל עֹולה', אּלּו ׁשורים ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ'ׁשני
רצה, אם - מּום ּבֹו ונפל עֹולה', זה 'איל אחד. ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבדמיהן
רצה, אם - ונפסל ּכבׂש נדר אם וכן ּכבׂש; ּבדמיו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָיביא

איל. ּבדמיו ְִִַָָָיביא

.Êּפֹוטר - ונגנב ׁשֹור, והפריׁש עֹולה', עלי 'הרי ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָאמר:
הקּבע עֹולה', עלי ודמיו זה 'ׁשֹור אמר: ּבׂשה. [-עצמֹו ְְְְֶֶַַַַָָָָָֻ

לשור] נדרו ׁשֹור.נקבע אּלא ּבדמיו יביא לא נפסל, ואם ;ְְְִִִֶַָָָָֹ

.Á,'הקּדׁש מּׁשורי ו'אחד הקּדׁש', מּכבׂשי 'אחד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהאֹומר:
הּגדֹול - ׁשלׁשה היּו הקּדׁש. ׁשּבהן הּגדֹול - ׁשנים לֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוהיּו
ימּתין יעׂשה? ּכיצד לּבינֹוני; וחֹוׁשׁשין הקּדׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּבהן
לבּדֹו. הּגדֹול על הּקדּׁשה ותחּול מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֻלּבינֹוני
הקּדׁש, ׁשּבהן הּגדֹול - הקּדׁש' ׁשּבׁשורי 'ׁשֹור אמר: ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואם

לּבינֹוני. חֹוׁשׁשין ְְִִֵֵַואין

.Ëוׁשכח מהם, אחד מהם]ּפרׁש אביו:[מי לֹו ׁשאמר אֹו , ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ואחר ׁשּבהם, ּגדֹול מקּדיׁש זה הרי - הקּדׁש' מהם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ'אחד
נדרֹו, וקבע הּבקר, מן עֹולה הּנֹודר וכן חֹובתֹו; ידי יצא ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּכ
וכן ׁשֹור. יביא זה הרי - עגל אם ׁשֹור אם ּקבע, מה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוׁשכח
ּבעּזים קבע איל; יביא - ּקבע מה וׁשכח ּבּכבׂשים קבע ְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָָָאם
קבע הּבהמה מן מין ּבאיזה ׁשכח ׂשעיר. יביא - ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוׁשכח
ׁשּמא לֹו נסּתּפק ואם וׂשעיר; ואיל ׁשֹור יביא - ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָעֹולתֹו

יֹונה. ּובן ּתֹור יֹוסיף - עֹולתֹו קבע ִֶַָָָָּבעֹוף

.Èּבמה וׁשכח ּבּבקר, נדרֹו וקבע ׁשלמים, אֹו ּתֹודה ְְְְְִִַַַַַָָָָָָָנדר
יביא - ּבּכבׂשים לֹו נסּתּפק אם וכן ּופרה; ּפר יביא - ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּקבעֹו
ׁשכח ּוׂשעירה. ׂשעיר יביא - ּבעּזים לֹו נסּתּפק ורחל; ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָאיל
ׂשעיר ורחל, איל ּופרה, ּפר מביא - נדרֹו קבע מין ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבאיזה
ּבן אֹו ּתֹור מביא עֹוף', עֹולת עלי 'הרי האֹומר: ְֲִִֵֵֵֶַַָָָּוׂשעירה.
יֹונה. ּובן ּתֹור מביא - נדרֹו קבע מין ּבאיזה וׁשכח ּפרׁש, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיֹונה;

.‡Èׁשאין לבֹונה; קמץ יביא - לּמזּבח' עלי 'הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאֹומר:
ּפרׁש לבֹונה. אּלא ׁשהּוא ּכמֹות לּמזּבח ּכּלֹו ׁשּקרב ּדבר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻל
לּמזּבח; ּכּלֹו ׁשּקרב ּדבר מּכל יביא - ּפרׁש מה וׁשכח ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻנדרֹו,
נסכים, ּומנחת עֹוף, ועֹולת ּבהמה, עֹולת מביא ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָלפיכ

עצמֹו ּבפני ויין מנחתּולבֹונה, עם שמביא מהיין חוץ -] ְְְְִִֵַַָ
.נסכים]

.·Èׁשאין ּכבׂש, יביא - לּמזּבח' ּבסלע עלי 'הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאמר:
מה וׁשכח ּפרׁש, ּכבׂש; אּלא לּמזּבח ּבסלע ׁשּקרב ּדבר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָל

לּמזּבח. ׁשּקרב ודבר ּדבר מּכל ּבסלע יביא - ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּפרׁש

.‚Èהרי' מּקמץ. יפחת לא - לבֹונה' עלי 'הרי ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹהאֹומר:
ּכמחֹוקֹות עבין גזרים, מּׁשני יפחת לא - עצים' ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹֹעלי

הכלי] שפת עם ו'מחוקה' עלי[מיושרת 'הרי אּמה; ְְֲֵַַָָָָוארּכן
דמי להביא רצה ואם אּמה. ארּכֹו אחד, גזר מביא - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָעץ'

יביא. ִִֵָָהעצים,

.„Èעֹו ּכיצד ׁשמן, התנּדב אֹו ׁשּנדר קֹומץמי ּבֹו? ׂשין ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
האּׁשים, ּגּבי על וזֹורקֹו מלח, עליו ונֹותן קמץ, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּמּנּו
ּביין עֹוׂשין וכיצד מנחֹות. ּכׁשירי לּכהנים נאכל ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוהּׁשאר
ּגּבי על ּכּלֹו ּומנּסכֹו מלח, עליו נֹותן עצמֹו? ּבפני ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻהּבא
נֹותן - עצמּה ּבפני הּבאה והּלבֹונה הּנסכים. ּככל ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּׁשיתין

לאּׁשים. וכּלּה מלח, ְִִֶֶַָָָָֻעליה

.ÂËׁשהרי ׁשני, מעׂשר מּמעֹות יביאּנּו לא נדר, ׁשּנדר ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמי
קרּבנֹו יביא לא ּבקרּבן, המחּיב וכל זה; ּבקרּבן ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻנתחּיב

החּלין. מן ִִֶַָֻאּלא

.ÊË'הּמעׂשר מן ולחמּה החּלין, מן ּתֹודה עלי 'הרי ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֻאמר:
ּתֹודה, ּבקרּבן נדר ׁשהרי החּלין; מן אּלא לחמּה יביא לא -ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

הּלחם. עם אּלא ּבאה אינּה ְִֵֶֶֶַַָָָָָוהּתֹודה

.ÊÈמעׂשר מּמעֹות ּתֹודה להביא עלי 'הרי ואמר: ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָּפרׁש
ואם ׁשּנדר; ּכמֹו להביא לֹו יׁש - החּלין' מן ולחמּה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻׁשני,
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עלי 'הרי ואמר: ּפרׁש אם וכן יצא. החּלין, מן הּכל ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֻהביא
לחמּה יביא ולא יביא; - הּמעׂשר' מן ולחמּה היא ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹּתֹודה,
הּבהמה ּכמֹו ׁשני, מעׂשר מּמעֹות אּלא ׁשני, מעׂשר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָמחּטי
לחמּה ׁשּיביא ׁשּפרׁש ּפי על ואף ׁשני. מעׂשר מּמעֹות ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהיא
ׁשאין ׁשני, מעׂשר מּמעֹות נסכיה יביא לא הּמעׂשר, ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמן
לפי ׁשּבארנּו: ּכמֹו החּלין, מן אּלא לעֹולם ּבאין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּנסכים
ׁשּיהיּו עד - קרּבנֹו" הּמקריב "והקריב ּבהן: ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר

צד ּבהן יהיה ולא ּכלל.[לה']לּגבֹוּה[שייכות]מּׁשּלֹו, ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ

שלישי יום
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כּפח‡. מאפה יביא לא - תּנּור מאפה מנחה [מיןהּנֹודר ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָֹֻ
מאפהתנור] ולא על], ולא[שחוממו]רעפים[שנאפה , ְְְֲִֵַָֹֹ

הערּבים יֹורֹות בה]מאפה שאופין בקרקע .[גומא ְֲִֵַַָָ

ּבמרחׁשת·. והביא ּבמחבת', עלי 'הרי [מיןהאֹומר: ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָ
הביא,מחבת] ּׁשהביא מה - ּבמחבת והביא 'ּבמרחׁשת', ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

ּבמרחׁשת', להביא 'זֹו אמר: ואם יצא; לא חֹובתֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹוידי
הרי - ּבמרחׁשת והביאּה 'ּבמחבת', אֹו ּבמחבת, ְְְְֱֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָוהביאּה
ׁשני עלי 'הרי האֹומר: וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפסּולה. ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹזֹו
אֹו כלים, ּבׁשני והביאם אחד', ּבכלי להביאן ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָעׂשרֹונֹות
וידי הביא, ּׁשהביא מה - אחד ּבכלי והביאם כלים', ְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ'ּבׁשני

לה'". נדרּת "ּכאׁשר ׁשּנאמר: יצא, לא ְֱֲֶֶֶַַַַָָָָָֹחֹובתֹו

'אּלּו‚. כלים, ּבׁשני והביא אחד', ּבכלי להביא ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָ'אּלּו
ּפסּולין. אּלּו הרי - אחד ּבכלי והביא כלים', ּבׁשני ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָלהביא
ׁשני עלי 'הרי אמר: אּלא הּנדר, ּבׁשעת קבען ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
כלים, ּבׁשני והפריׁשן קבען הפרׁשה ּובׁשעת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָעׂשרֹונֹות',
ׁשּנאמר: ּכׁשרים, אּלּו הרי - אחד ּבכלי והביאן ְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוחזר
ׁשני עלי 'הרי אמר: הפרׁשּת. ּכאׁשר ולא נדרּת", ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ"ּכאׁשר
לֹו: אמרּו כלים, ּבׁשני והביא אחד', ּבכלי להביא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָעׂשרֹונֹות
ּפסּולין; אּלּו הרי כלים, ּבׁשני הקריבם - נדרּת' אחד ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ'ּבכלי

ּכׁשרים. אּלּו הרי אחד, ּבכלי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָהקריבם

כלים',אמר:„ ּבׁשני להביא עׂשרֹונֹות ׁשני עלי 'הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
הקריבן - נדרּת' כלים 'ּבׁשני לֹו: אמרּו אחד, ּבכלי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָוהביא
אּלּו הרי אחד, ּבכלי הקריבן ּכׁשרים; אּלּו הרי כלים, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָּבׁשני

ׁשּנתערבּו מנחֹות לבדהּכׁשּתי אחת מכל לקמוץ יכול שאם -] ְְְְִִֵֶָָ
כשירות] -.

מיני‰. מחמׁשת אחת יביא - מנחה' עלי 'הרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר:
- מנחֹות' עלי 'הרי אמר: ּונדבה; ּבנדר הּבאֹות ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָמנחֹות
מין עלי 'הרי אמר: מחמׁשּתן; מנחֹות מיני ׁשני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָיביא
מיני עלי 'הרי אחד. מּמין מנחֹות ׁשּתי יביא - ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָמנחֹות'
אמר: אם וכן מינים; מּׁשני מנחֹות ׁשּתי יביא - ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָמנחֹות'
מהן, ּבמין נדרֹו קבע מינין. ׁשני יביא - מנחה' ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָ'מיני

חמׁשּתן. מביא - ְְֲִִֵָָּוׁשכחֹו

.Âמּׁשּׁשים יתר אחד ּבכלי מנחה מביא הּיחיד ְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָאין
אחד, ּבכלי ׁשּׁשים מביא - מּׁשּׁשים יֹותר נדר ואם ְְִִִִִִִִִִֵֵֶַָָָעּׂשרֹון;
ׁשּׁשים, אּלא ּכאחד להּבלל יכֹולין ׁשאין ׁשני; ּבכלי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָוהּׁשאר
הּבלילה ׁשאין ּפי על אף נבללין. אין ׁשּׁשים על יתר ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאבל
לבלילה הראּוי 'ּכל חכמים: אמרּו ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמעּכבת

להתערבב] שיכול הּבלילה[- אין וכל[בפועל], ּבֹו; מעּכבת ְְְִֵֶֶַַָָ
ּבֹו'. מעּכבת הּבלילה לבלילה, ראּוי ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו

.Êמביא - עּׂשרֹון' ועׂשרים אחד מאה עלי 'הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאמר:
עּׂשרֹון ּומביא ּכלי, ּבכל ׁשּׁשים כלים, ּבׁשני ועׂשרים ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָמאה
עּׂשרֹון מביא - עּׂשרֹון' עלי 'הרי אמר: ׁשליׁשי. ּבכלי ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָאחד
וׁשכח נדרֹו, ּפרׁש ׁשנים; יביא - עׂשרֹונֹות' עלי 'הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאחד.
ׁשכח אחד. ּבכלי עּׂשרֹון ׁשּׁשים יביא - ּפרׁש עּׂשרֹון ְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכּמה
ׁשּׁשים מביא זה הרי - קבעֹו מין ּובאיזה ּפרׁש, עּׂשרֹון ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּכּמה

מחמׁשּתן ומין מין מּכל מנחות]עּׂשרֹון מיני מחמשת -]. ְֲִִִִִֵָָָָ

.Áנדר ּכלים ּובכּמה נדר עׂשרֹונֹות ּכּמה וׁשכח נדרֹו, ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָקבע
ּכיצד? ּכלי. ּבׁשּׁשים ׁשּׁשים, ועד מאחד מביא זה הרי -ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
ׁשני, ּבכלי עׂשרֹונים ּוׁשני ראׁשֹון, ּבכלי אחד עּׂשרֹון ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָמביא
ּבּכלי עּׂשרֹון ׁשּׁשים ׁשּיהיּו עד ּבׁשליׁשי, עׂשרֹונים ְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַָָֹּוׁשלׁשה
סדר על מביא - קבע מין ּבאיזה אף ׁשכח ואם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהאחרֹון.
אלף מין מּכל מביא ונמצא מין; מּכל ּכלי ׁשּׁשים ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶָָָזה

עּׂשרֹון. ּוׁשלׁשים מאֹות ְְִִֵֶָֹּוׁשמֹונה

.Ëחצי 'מנחת אֹו ׂשעֹורים', מנחת עלי 'הרי ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָהאֹומר:
ּפטּור, זה הרי - ּולבֹונה' ׁשמן ׁשּלא 'מנחת אֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹעּׂשרֹון',
מנחה עלי 'הרי אמר: מקריבין. ׁשּכמֹוהּו ּדבר התנּדב ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא
ׁשמן ּבלא 'מנחה אֹו העדׁשים', 'מן אֹו הּׂשעֹורים', ְְְֲִִִִִֶֶַָָָֹמן
אמר: אם אֹותֹו; ׁשֹואלין - עּׂשרֹון' חצי 'מנחה אֹו ְְֲֲִִִִִַָָָָּולבֹונה',
ידעּתי ואּלּו ּכזה, להקריב ׁשּמּתר ּדעת על אּלא נדרּתי ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ'לא
לא ּולבֹונה, ּבׁשמן סלת ׁשלם עּׂשרֹון אּלא מקריבין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשאין
יֹודע, הייתי 'אּלּו אמר: ואם ּפטּור; זה הרי - נֹודר' ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהייתי
ּכדר להקריב חּיב זה הרי - ׁשּמקריבין' ּכדר נֹודר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהייתי

ְִִֶַׁשּמקריבין.

.Èהייתי יֹודע, הייתי 'אּלּו ואמר: ּומחצה, עּׂשרֹון ְֱִִִִִִֵֶַַַָָָָָָנדר
'הרי אמר: ׁשנים. מביא זה הרי - הּמתנּדבין' ּכדר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָנֹודר
מנחה ׁשם הזּכיר ולא עּׂשרֹון', חצי עלי 'הרי אֹו קמח', ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹעלי
'הרי האֹומר: וכן מעֹולם. נדר ׁשּלא ּכמי ּפטּור, זה הרי -ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

נס ּבלא 'זבח לחם', ּבלא ּתֹודה ּפטּור;עלי זה הרי - כים' ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
נֹודר הייתי ּכן, מקריבין ׁשאין יֹודע הייתי 'אּלּו אמר: ְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָואם
הּמקריבין. ּכדר להביא חּיב זה הרי - הּנֹודרין' ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּכדר

.‡È;ולחמּה ּתֹודה יביא - תֹודה' לחמי עלי 'הרי ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר:
הּקרּבן וסֹוף ּתֹודה, ּבלא לחם מקריבין ׁשאין ידּוע ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּדבר
- ּפלֹוני' ׁשל ּתֹודתֹו לפטר לחם עלי 'הרי אמר: ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהזּכיר.

חברֹו. ּתֹודת עם ּתֹודה לחם ֲִִֵֶֶַָָיביא

.·Èמתנּדבין ואין עצמֹו. ּבפני יין נֹודר אֹו אדם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָמתנּדב
ׁשנים; ולא לג לא ּבּנסכים ׁשאין - לּגין ׁשני ולא יין, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹֹֹֹֻלג
לנסּכי לא ראּויין לּגין חמׁשת ׁשאין - חמּׁשה מתנּדבין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֻואין
מתנּדבין אבל ּבהמֹות. ׁשּתי לנסּכי ולא אחת, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹבהמה
ׁשהן מּפני - ּומעלה ּומּׁשּׁשה וׁשּׁשה, וארּבעה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹׁשלׁשה,

בהמֹות. לנסּכי ְְְְִִֵֵראּויין

.‚Èנדר ואיל; כבׂש ּכנסּכי הן הרי ׁשבעה, נדר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?
ּכנסּכי הן הרי ּתׁשעה, אילים; ׁשני ּכנסּכי הן הרי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָׁשמֹונה,
אּלּו הרי עׂשרה, נדר ּכבׂשים; ׁשלׁשה ּכנסּכי אֹו וכבׂש, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשֹור
לעֹולם. עד וכן ואיל. כבׂשים ׁשני אֹו ואיל, ׁשֹור ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָּכנסּכי

.„Èׁשהרי ׁשּׁשה', 'הׁשלם לֹו: אֹומרין - לּגין חמׁשת ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֻנדר
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עלי 'הרי ואמר: ּפרׁש אם וכן יצא. החּלין, מן הּכל ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֻהביא
לחמּה יביא ולא יביא; - הּמעׂשר' מן ולחמּה היא ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹּתֹודה,
הּבהמה ּכמֹו ׁשני, מעׂשר מּמעֹות אּלא ׁשני, מעׂשר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָמחּטי
לחמּה ׁשּיביא ׁשּפרׁש ּפי על ואף ׁשני. מעׂשר מּמעֹות ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהיא
ׁשאין ׁשני, מעׂשר מּמעֹות נסכיה יביא לא הּמעׂשר, ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמן
לפי ׁשּבארנּו: ּכמֹו החּלין, מן אּלא לעֹולם ּבאין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּנסכים
ׁשּיהיּו עד - קרּבנֹו" הּמקריב "והקריב ּבהן: ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר

צד ּבהן יהיה ולא ּכלל.[לה']לּגבֹוּה[שייכות]מּׁשּלֹו, ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ

שלישי יום
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כּפח‡. מאפה יביא לא - תּנּור מאפה מנחה [מיןהּנֹודר ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָֹֻ
מאפהתנור] ולא על], ולא[שחוממו]רעפים[שנאפה , ְְְֲִֵַָֹֹ

הערּבים יֹורֹות בה]מאפה שאופין בקרקע .[גומא ְֲִֵַַָָ

ּבמרחׁשת·. והביא ּבמחבת', עלי 'הרי [מיןהאֹומר: ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָ
הביא,מחבת] ּׁשהביא מה - ּבמחבת והביא 'ּבמרחׁשת', ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

ּבמרחׁשת', להביא 'זֹו אמר: ואם יצא; לא חֹובתֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹוידי
הרי - ּבמרחׁשת והביאּה 'ּבמחבת', אֹו ּבמחבת, ְְְְֱֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָוהביאּה
ׁשני עלי 'הרי האֹומר: וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפסּולה. ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹזֹו
אֹו כלים, ּבׁשני והביאם אחד', ּבכלי להביאן ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָעׂשרֹונֹות
וידי הביא, ּׁשהביא מה - אחד ּבכלי והביאם כלים', ְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ'ּבׁשני

לה'". נדרּת "ּכאׁשר ׁשּנאמר: יצא, לא ְֱֲֶֶֶַַַַָָָָָֹחֹובתֹו

'אּלּו‚. כלים, ּבׁשני והביא אחד', ּבכלי להביא ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָ'אּלּו
ּפסּולין. אּלּו הרי - אחד ּבכלי והביא כלים', ּבׁשני ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָלהביא
ׁשני עלי 'הרי אמר: אּלא הּנדר, ּבׁשעת קבען ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
כלים, ּבׁשני והפריׁשן קבען הפרׁשה ּובׁשעת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָעׂשרֹונֹות',
ׁשּנאמר: ּכׁשרים, אּלּו הרי - אחד ּבכלי והביאן ְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוחזר
ׁשני עלי 'הרי אמר: הפרׁשּת. ּכאׁשר ולא נדרּת", ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ"ּכאׁשר
לֹו: אמרּו כלים, ּבׁשני והביא אחד', ּבכלי להביא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָעׂשרֹונֹות
ּפסּולין; אּלּו הרי כלים, ּבׁשני הקריבם - נדרּת' אחד ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ'ּבכלי

ּכׁשרים. אּלּו הרי אחד, ּבכלי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָהקריבם

כלים',אמר:„ ּבׁשני להביא עׂשרֹונֹות ׁשני עלי 'הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
הקריבן - נדרּת' כלים 'ּבׁשני לֹו: אמרּו אחד, ּבכלי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָוהביא
אּלּו הרי אחד, ּבכלי הקריבן ּכׁשרים; אּלּו הרי כלים, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָּבׁשני

ׁשּנתערבּו מנחֹות לבדהּכׁשּתי אחת מכל לקמוץ יכול שאם -] ְְְְִִֵֶָָ
כשירות] -.

מיני‰. מחמׁשת אחת יביא - מנחה' עלי 'הרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר:
- מנחֹות' עלי 'הרי אמר: ּונדבה; ּבנדר הּבאֹות ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָמנחֹות
מין עלי 'הרי אמר: מחמׁשּתן; מנחֹות מיני ׁשני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָיביא
מיני עלי 'הרי אחד. מּמין מנחֹות ׁשּתי יביא - ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָמנחֹות'
אמר: אם וכן מינים; מּׁשני מנחֹות ׁשּתי יביא - ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָמנחֹות'
מהן, ּבמין נדרֹו קבע מינין. ׁשני יביא - מנחה' ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָ'מיני

חמׁשּתן. מביא - ְְֲִִֵָָּוׁשכחֹו

.Âמּׁשּׁשים יתר אחד ּבכלי מנחה מביא הּיחיד ְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָאין
אחד, ּבכלי ׁשּׁשים מביא - מּׁשּׁשים יֹותר נדר ואם ְְִִִִִִִִִִֵֵֶַָָָעּׂשרֹון;
ׁשּׁשים, אּלא ּכאחד להּבלל יכֹולין ׁשאין ׁשני; ּבכלי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָוהּׁשאר
הּבלילה ׁשאין ּפי על אף נבללין. אין ׁשּׁשים על יתר ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאבל
לבלילה הראּוי 'ּכל חכמים: אמרּו ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמעּכבת

להתערבב] שיכול הּבלילה[- אין וכל[בפועל], ּבֹו; מעּכבת ְְְִֵֶֶַַָָ
ּבֹו'. מעּכבת הּבלילה לבלילה, ראּוי ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו

.Êמביא - עּׂשרֹון' ועׂשרים אחד מאה עלי 'הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאמר:
עּׂשרֹון ּומביא ּכלי, ּבכל ׁשּׁשים כלים, ּבׁשני ועׂשרים ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָמאה
עּׂשרֹון מביא - עּׂשרֹון' עלי 'הרי אמר: ׁשליׁשי. ּבכלי ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָאחד
וׁשכח נדרֹו, ּפרׁש ׁשנים; יביא - עׂשרֹונֹות' עלי 'הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאחד.
ׁשכח אחד. ּבכלי עּׂשרֹון ׁשּׁשים יביא - ּפרׁש עּׂשרֹון ְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכּמה
ׁשּׁשים מביא זה הרי - קבעֹו מין ּובאיזה ּפרׁש, עּׂשרֹון ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּכּמה

מחמׁשּתן ומין מין מּכל מנחות]עּׂשרֹון מיני מחמשת -]. ְֲִִִִִֵָָָָ

.Áנדר ּכלים ּובכּמה נדר עׂשרֹונֹות ּכּמה וׁשכח נדרֹו, ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָקבע
ּכיצד? ּכלי. ּבׁשּׁשים ׁשּׁשים, ועד מאחד מביא זה הרי -ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
ׁשני, ּבכלי עׂשרֹונים ּוׁשני ראׁשֹון, ּבכלי אחד עּׂשרֹון ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָמביא
ּבּכלי עּׂשרֹון ׁשּׁשים ׁשּיהיּו עד ּבׁשליׁשי, עׂשרֹונים ְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַָָֹּוׁשלׁשה
סדר על מביא - קבע מין ּבאיזה אף ׁשכח ואם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהאחרֹון.
אלף מין מּכל מביא ונמצא מין; מּכל ּכלי ׁשּׁשים ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶָָָזה

עּׂשרֹון. ּוׁשלׁשים מאֹות ְְִִֵֶָֹּוׁשמֹונה

.Ëחצי 'מנחת אֹו ׂשעֹורים', מנחת עלי 'הרי ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָהאֹומר:
ּפטּור, זה הרי - ּולבֹונה' ׁשמן ׁשּלא 'מנחת אֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹעּׂשרֹון',
מנחה עלי 'הרי אמר: מקריבין. ׁשּכמֹוהּו ּדבר התנּדב ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא
ׁשמן ּבלא 'מנחה אֹו העדׁשים', 'מן אֹו הּׂשעֹורים', ְְְֲִִִִִֶֶַָָָֹמן
אמר: אם אֹותֹו; ׁשֹואלין - עּׂשרֹון' חצי 'מנחה אֹו ְְֲֲִִִִִַָָָָּולבֹונה',
ידעּתי ואּלּו ּכזה, להקריב ׁשּמּתר ּדעת על אּלא נדרּתי ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ'לא
לא ּולבֹונה, ּבׁשמן סלת ׁשלם עּׂשרֹון אּלא מקריבין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשאין
יֹודע, הייתי 'אּלּו אמר: ואם ּפטּור; זה הרי - נֹודר' ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהייתי
ּכדר להקריב חּיב זה הרי - ׁשּמקריבין' ּכדר נֹודר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהייתי

ְִִֶַׁשּמקריבין.

.Èהייתי יֹודע, הייתי 'אּלּו ואמר: ּומחצה, עּׂשרֹון ְֱִִִִִִֵֶַַַָָָָָָנדר
'הרי אמר: ׁשנים. מביא זה הרי - הּמתנּדבין' ּכדר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָנֹודר
מנחה ׁשם הזּכיר ולא עּׂשרֹון', חצי עלי 'הרי אֹו קמח', ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹעלי
'הרי האֹומר: וכן מעֹולם. נדר ׁשּלא ּכמי ּפטּור, זה הרי -ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

נס ּבלא 'זבח לחם', ּבלא ּתֹודה ּפטּור;עלי זה הרי - כים' ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
נֹודר הייתי ּכן, מקריבין ׁשאין יֹודע הייתי 'אּלּו אמר: ְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָואם
הּמקריבין. ּכדר להביא חּיב זה הרי - הּנֹודרין' ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּכדר

.‡È;ולחמּה ּתֹודה יביא - תֹודה' לחמי עלי 'הרי ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר:
הּקרּבן וסֹוף ּתֹודה, ּבלא לחם מקריבין ׁשאין ידּוע ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּדבר
- ּפלֹוני' ׁשל ּתֹודתֹו לפטר לחם עלי 'הרי אמר: ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהזּכיר.

חברֹו. ּתֹודת עם ּתֹודה לחם ֲִִֵֶֶַָָיביא

.·Èמתנּדבין ואין עצמֹו. ּבפני יין נֹודר אֹו אדם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָמתנּדב
ׁשנים; ולא לג לא ּבּנסכים ׁשאין - לּגין ׁשני ולא יין, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹֹֹֹֻלג
לנסּכי לא ראּויין לּגין חמׁשת ׁשאין - חמּׁשה מתנּדבין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֻואין
מתנּדבין אבל ּבהמֹות. ׁשּתי לנסּכי ולא אחת, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹבהמה
ׁשהן מּפני - ּומעלה ּומּׁשּׁשה וׁשּׁשה, וארּבעה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹׁשלׁשה,

בהמֹות. לנסּכי ְְְְִִֵֵראּויין

.‚Èנדר ואיל; כבׂש ּכנסּכי הן הרי ׁשבעה, נדר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?
ּכנסּכי הן הרי ּתׁשעה, אילים; ׁשני ּכנסּכי הן הרי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָׁשמֹונה,
אּלּו הרי עׂשרה, נדר ּכבׂשים; ׁשלׁשה ּכנסּכי אֹו וכבׂש, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשֹור
לעֹולם. עד וכן ואיל. כבׂשים ׁשני אֹו ואיל, ׁשֹור ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָּכנסּכי

.„Èׁשהרי ׁשּׁשה', 'הׁשלם לֹו: אֹומרין - לּגין חמׁשת ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֻנדר
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ׁשהרי ּפטּור, - ׁשנים אֹו לג נדר אם אבל לקרּבן; ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֹקבען
ולא מתנּדבין ואין מקצתן. ולא הן לא ּכלל, ראּויין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹֹֹאינן
מעּׂשרֹון, ּפחּותה מנחה ל ׁשאין - ׁשמן מּלג ּפחֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹנֹודרין

ׁשמן. אחד לג צריכה ְְִִֶֶֶָָֹוהיא

.ÂË;לּגין מּׁשלׁשת יפחֹות לא - יין' עלי 'הרי ְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹֻהאֹומר:
ּכּמה וׁשכח נדרֹו, ּפרׁש מּלג. יפחֹות לא - ׁשמן' עלי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ'הרי
לג; וארּבעים מאה יביא - הּׁשמן מן אֹו הּיין מן נדר ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻלּגין
יֹותר מרּבֹות קרּבנֹות הּצּבּור ּבֹו ׁשּמקריבין יֹום ל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֻׁשאין
וּיהיּו ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ְְְִִִִֶֶַַַָָָמּיֹום
ּכמֹו יין, ּוכמֹותם ׁשמן ולג וארּבעים מאה ּבּיֹום ּבֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּנסכים

ּומּוספין. ּתמידין ּבהלכֹות ְְְְִִִִִֵֶָָׁשּיתּבאר

רביעי יום

יח ּפרק הּקרּבנֹות מעׂשה ¤¤¨§¨©¥£©§¦הלכֹות

ּבין‡. ועֹוף, ּבהמה קרּבנֹות ּבין - ּכּלן הּקרּבנֹות ְְְְֵֵֵַָָָָָָָֻּכל
הּבחירה, ּבבית להקריבן עׂשה מצות - מנחֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָקרּבנֹות
מצות וכן מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּנתחּיב ּבהמה קרּבנֹות ּומביא מּטּפל אדם ּכל להיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָעׂשה
"רק ׁשּנאמר: הּבחירה, לבית לארץ מחּוצה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלהקריבן,
- הּמקֹום" אל ּובאת ּתּׂשא ,ּונדרי ,ל יהיּו אׁשר ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָקדׁשי

הּׁשמּועה רבינו]מּפי ממשה מדּבר[מסורת ׁשאין למדּו, ְְְִִֵֵֶַַָָ
ׁשּיביאם עד ּבהם מּטּפל ׁשהּוא לארץ, חּוצה ּבקדׁשי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאּלא

הּבחירה. ְְִֵַָלבית

ועבר·. עׂשה, מצות ּבּטל - לעזרה חּוץ קרּבן ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָהּמקריב
ּבכל עלתי ּתעלה ּפן ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: תעׂשה, לא ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹעל
ּכרת, חּיב - ּבמזיד הקריב ואם ּתראה". אׁשר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָמקֹום
מֹועד אהל ּפתח ואל זבח אֹו עֹולה יעלה "אׁשר ְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
חּטאת מביא ּבׁשֹוגג, הקריב ואם ונכרת"; יביאּנּו, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹלא

רגילה]קבּועה -]. ְָ

ׁשּלא‚. ּפי על אף - לעזרה חּוץ קדׁשים הּׁשֹוחט ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹוכן
ׁשּנאמר:[הקריב]העלה ּכרת, חּיב מזיד, היה אם - אֹותן ֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ההּוא, לאיׁש יחׁשב ּדם עז... אֹו כׂשב אֹו ׁשֹור יׁשחט ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ"אׁשר
קבּועה. חּטאת מביא ּבׁשֹוגג, ׁשחט ואם ונכרת". ,ׁשפ ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּדם

ּבהּקׁש„. ּבחּוץ? הּׁשחיטה על הזהיר סמיכותוהיכן -] ְְְְִִִֵֵֶַַַָָ
"וׁשםהפסוקים] ונאמר: ,"עלתי ּתעלה "ׁשם נאמר: ;ְְֱֱֲֶֶֶֶַַַָָֹֹ

העליה מה מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ּבחּוץ[ההקרבה]ּתעׂשה ְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: ּבפרּוׁש, עליה הזהיר - עליה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשענׁש
ׁשענׁש הּׁשחיטה, ׁשּבכללּה עׂשּיה אף ,"עלתי ּתעלה ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּפן
הּכתּוב ענׁש ׁשּלא עליה, מזהר הּוא הרי - ּבפרּוׁש ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻעליה

הזהיר. ּכן אם ְִִִֵֶָאּלא

.‰- ׁשּתים חּיב ּבחּוץ, אֹותם והעלה קדׁשים ְְֱִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשֹוחט
ׁשחט אם וכן ההעליה. על ואחת הּׁשחיטה, על ְְְֲִִֵַַַַַַַַַַָָָָאחת
ׁשחט אם וכן ההעליה; על חּיב - ּבחּוץ והעלה ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָּבפנים

הּׁשחיטה. על חּיב - ּבפנים והעלה ְְְֱִִִֶַַַַָָָּבחּוץ

.Âלקרב הראּויין קדׁשים ׁשחיטת על אּלא חּיב ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאינֹו
אֹו מזּבח מאּסּורי אחד ּבחּוץ הּׁשֹוחט אבל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלּמזּבח,
מׁשּכן "לפני ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - הּמתֹות ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמחּטאֹות
עליו. חּיבין אין ה' מׁשּכן אל לבֹוא ראּוי ׁשאינֹו ּכל - ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָה'"

.Êּבּבעלים אֹו ּבגּופֹו זמן מחּסר ּבחּוץ יבארׁשחט -] ְְְְִַַַַַָָֻ
ּפטּור.בהמשך] ּבפנים, עּתה לבֹוא ראּוי ואינֹו הֹואיל -ְְִִִֵַָָָָ

.Áימי ׁשבעת ּבתֹו ּבהמה ּבגּופֹו? זמן מחּסר הּוא ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָֻאיזה
זמּנן הּגיע ׁשּלא ותֹורין כנפיהם]הּלדה, הזהיבו שטרם -], ְְִִִֵֶַַַָָֹ

ראּוי הּׁשני ׁשאין הּיֹום, מהן אחד ׁשּנׁשחט ּבנֹו ואת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָואֹותֹו
למחר. ְַָָעד

.Ëלא ׁשעדין קרּבן ּבּבעלים? זמן מחּסר הּוא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֻואיזה
והּיֹולדת והּזבה הּזב ּכיצד? להקריבֹו. ּבעליו זמן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּגיע

ספירה ימי ּבתֹו ּבחּוץ חּטאתן ,[לטהרתן]ׁשּׁשחטּו ְְְֲִֵֶַַָָָָ
ימי ּבתֹו ּבחּוץ ואׁשמֹו חּטאתֹו ׁשּׁשחט מצרע וכן ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹּפטּורין;

נראּו לא ׁשעדין ּפטּור; ראוין]ּספירה, נהיו ּבעלי[- ְְֲֲִִִֵֶַַָָֹ
ּבחּוץ עֹולֹותיהן ׁשחטּו אם אבל לכּפרה. האּלּו ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָהּקרּבנֹות
והחּטאת היא, ּדֹורֹון ׁשהעֹולה חּיבין; הּספירה, ימי ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבתֹו
ּבחּוץ חּטאתֹו ׁשּׁשחט נזיר וכן הּכּפרה. עּקר הן ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָוהאׁשם
ּבחּוץ, ׁשלמיו אֹו עֹולתֹו הקריב ּפטּור; נזירּות, ימי ְְְְְִִִֵַָָָָּבתֹו
הּנזירּות. עּקר והיא אֹותֹו, המעּכבת היא ׁשהחּטאת ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָחּיב;

.Èּתלּוי חטא]אׁשם אם מסופק על[- הּבאה העֹוף וחּטאת ְַַַַָָָָָָ
נקבה]הּספק או זכר אם וספק שהפילה אשה ּבחּוץ[- ׁשהקריבן ְִִֵֶַַָָ

האּסּור נקּבע לא ׁשהרי ּפטּור, מספק]- בא אׁשם[והקרבן . ְֲֲִִֵֶַַָָֹ
לׁשמֹו וׁשּלא הֹואיל חּיב, - לׁשמֹו ׁשּלא ּבחּוץ ׁשּׁשחטֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹמצרע
על ּפטּור ׁשהּוא קרּבן וכל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו וכׁשר, ּבפנים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָראּוי

העליתֹו על ּפטּור הּוא ּכ ּבחּוץ, .[הקרבתו]ׁשחיטתֹו ְֲִַַַָָָָָ

.‡Èׁשּׁשחט הּכּפּורים יֹום ׂשעירי עדׁשני אם - ּבחּוץ ן ְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ּוראּויין הֹואיל ׁשניהן, על ּכרת חּיב עליהן, התוּדה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
על ּפטּור - ׁשהתוּדה אחר ואם לוּדּוי; ה' לפני ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָלבֹוא

ה'.[לעזאזל]הּמׁשּתּלח לפני לבֹוא ראּוי אינֹו ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ

.·È- ההיכל ּדלתֹות ׁשּיּפתחּו קדם ּבחּוץ ׁשלמים ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשֹוחט
מעׂשה מחּסרים הן ׁשהרי הדלתותּפטּור; על בשחיטה כי -] ְֲֲִֵֵֶֶַָָֻ

פתוחות] ּכמֹולהיות ה', לפני לּקרב ראּויין יהיּו ּכ ואחר ,ְְְְְִִִִֵֵַַָָ
ימֹות ּבׁשאר אפּלּו ּבחּוץ, הּפסח את והּׁשֹוחט ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּבארנּו.
ּבׁשאר ׁשהּפסח חּיב; - לׁשמֹו ׁשּלא ּבין לׁשמֹו ּבין - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשנה

הּוא. ׁשלמים הּׁשנה ְְִַָָָימֹות

.‚Èמזּבח קדׁשי ׁשעּברּה חּלין בעודהּבהמת שהקדישה -] ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֻֻ
אֹותּהברחם] לׁשחט אסּור -[- האם את ׁשחט[- ואם ּבחּוץ; ְְִִַַָָָֹ

ראּויה ׁשאינּה מּפני לֹוקה, אינֹו ה'.[עוברה]- לפני לבֹוא ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ

.„Èּומאימתי חּיב. - ּבחּוץ ׁשחט ּכ ואחר והקּדיׁש, ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָּגנב
מּׁשעה ּכרת? עליה לחּיבֹו ּכדי ּברׁשּותֹו, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָהעמידּוה

יאּוׁש אחר ׁשּׁשחטּה והּוא מהגניבה]ׁשהקּדיׁשּה; ;[בעלים ְְְִִֵֶֶַַָָָ
קדֹוׁשה. אינּה יאּוׁש, לפני ְְֲִֵֵֵָָָאבל

.ÂË- וׁשחט ּבפנים, וצּוארּה ּבחּוץ ּכּלּה הּבהמה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֻהיתה
ּבּמחנה, עז אֹו כׂשב אֹו ׁשֹור יׁשחט "אׁשר ׁשּנאמר: ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָחּיב,
ּבּמקּדׁש הּׁשֹוחט אחד לּמחנה". מחּוץ יׁשחט אׁשר ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
וצּוארּה ּבפנים ּגּופּה ׁשהיה אֹו לחּוץ, הּבהמה ּגּוף ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָּוׁשאר
ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, ּכּלּה הּבהמה ׁשּתהיה עד חּיב, - ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻּבחּוץ
ׁשל ּבגּגֹו הּׁשֹוחט אבל יביאּנּו". לא מֹועד אהל ּפתח ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ"ואל
ּפטּור. זה הרי ּכלל, לזביחה ראּוי ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהיכל

.ÊË:ׁשּנאמר ּפטּורין, - ּבחּוץ וׁשחטּו ּבסּכין ׁשאחזּו ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַָָׁשנים
ואחד ׁשנים. ולא אחד, - יׁשחט" אׁשר אֹו יׁשחט... ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹ"אׁשר
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אּלּו קדׁשים לׁשחט נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - ּבחּוץ ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּׁשחט
ּדם ההּוא, לאיׁש יחׁשב "ּדם ׁשּנאמר: חּיב, זה הרי - ֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלה'
לא ,הּנׁשּפ ּכּדם ּבמחׁשבּתֹו הּדם ׁשּזה ּפי על אף - "ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשפ

חּיב. זה הרי - ְְֲֵֶַָָָּכקרּבן

.ÊÈוהּׁשחיטה הֹואיל חּיב, - ּבּלילה ּבחּוץ [שלהּׁשֹוחט ְְְִִֵַַַַַַָָָ
העלהחולין] אם וכן ּבחּוץ. ּכׁשרה ּבּלילה[בחוץ]ּבּלילה ְְְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּׁשחט שנשחטה]מּזה אותה על[- חּיב - ּבּלילה ּבחּוץ ְִֶֶַַַַַַָָָ
ּבפנים ׁשחט אם אבל והעלה[במקדש]ההעליה; ּבּלילה ְְְֱֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָ

ל ׁשאין ּפסּול, דבר אּלא העלה ׁשּלא לפי ּפטּור, - ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּבחּוץ
חל ּבכלי קּבל אם וכן ּבּמקּדׁש. ּבּלילה ּכׁשרה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹׁשחיטה

ּפטּור. - ּבחּוץ וזרק ְְִִַַָָּבפנים

.ÁÈהּמֹולק בעוף]וכן מיוחדת ּבחּוץ,[שחיטה העֹוף את ְֵֵֶַַָ
חּיב - ּבחּוץ והעלה ּבפנים מלק ּפטּור. העלהּו, ואם ְְְֱֱִִִֶֶַַַָָָָָָּפטּור;
ׁשּלא ּפטּור, - ּבחּוץ והעלהּו ּבפנים ׁשחטֹו ההעליה; ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָֹעל
ּבחּוץ העֹוף את ׁשחט לּקרב. ראּוי ׁשאינֹו דבר אּלא ֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהעלה
ּכׁשרה, ּבחּוץ ׁשהּׁשחיטה ׁשּתים; חּיב - ּבחּוץ ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָוהעלהּו

ּבפנים ּכמליקה היא .והרי ְְֲִִִִִֵַָ

חמישי יום

יט ּפרק הּקרּבנֹות מעׂשה ¤¤¨§¨©¥£©§¦הלכֹות

הּמזּבח‡. לראׁש ׁשּיעלה עד חּיב ּבחּוץ הּמעלה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹאין
- האבן על אֹו הּסלע על העלה אם אבל ּבחּוץ; ֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּיעׂשה
ׁשהּוא ּפי על ואף הּמזּבח, על אּלא קרּבן קרּוי ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּפטּור;
ׁשּיעלה עד חּיב ואינֹו מזּבח". נח "וּיבן ׁשּנאמר: - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹּבחּוץ

לה'". אתֹו "לעׂשֹות ׁשּנאמר: ֱֲֵֶֶַַַַֹלּׁשם,

אֹו·. לאּׁשים הראּוי ּדבר העלית על אּלא חּיב ֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָאינֹו
מה עֹולה"; יעלה "אׁשר ׁשּנאמר: - העֹולה ּכגֹון ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלּמזּבח,
הּוא לאּׁשים ׁשראּוי ּכל אף - לאּׁשים ׁשראּויה ְִִִִֶֶַָָָָָָעֹולה

ּבחּוץ. העליתֹו על ֲִֶַַַַָָָׁשחּיבין

הּמקטיר‚. אֹו הּדם, את הּזֹורק חכמים: אמרּו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָמּכאן
אמּורין אֹו עֹולה, קמץ[אברים]אברי אֹו אֹו[ממנחה], , ְִֵֵֵֶָֹ

אֹו נסכים, מנחת אֹו ּכהנים, מנחת אֹו קטרת, אֹו ְְְְְֲִִִִֶַַָָֹֹלבֹונה,
חּיב, - ּבחּוץ מים, לּגין ׁשלׁשת אֹו יין, לּגין ׁשלׁשה ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹֻֻהמנּס
ּבפנים, הּמתקּבל ּכל - אתֹו" לעׂשֹות יביאּנּו "לא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:

ּבחּוץ. עליו ִַַָָָחּיבין

ּדמים„. ׁשירי אפּלּו ּבחּוץ, הּדם ׁשירי הּזֹורק ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָאבל
בהיכל]הּפנימּיים דמן שמזין חטאות ׁשּזריקת[- ּפטּור; - ְְִִִִֶַַָ

המנּס וכן מעּכבין. ואינן הם, מצוה ׁשירי - הּדם ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָׁשירי
ּבׁשאר ּבין ּפטּור, - ּבחּוץ לּגין מּׁשלׁשה ּפחֹות מים אֹו ְְִִִִִֵַַַָָָָֹֻיין
ראּויין אינן הרי הּׁשעּור, וחסר הֹואיל ּבחג; ּבין הּׁשנה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָימי
אׁשם, מּבׂשר חּטאת, מּבׂשר הּמעלה וכן ּבפנים. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָלהתקּבל
מנחֹות, מּׁשירי צּבּור, ׁשל ּבין יחיד ׁשל ּבין ׁשלמים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמּבׂשר
אּלּו ׁשּכל ּפטּור; - ּבחּוץ הּפנים, מּלחם הּלחם, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמׁשּתי

לאּׁשים. לא לאכילה, ְֲִִִִַָָֹראּויין

האמּורין;‰. מּפני חּיב - ּבחּוץ ּכּלּה הּבהמה את ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהּמעלה
ּוכאּלּו חֹוצץ, הּזבח ּבׂשר אין הפריׁשן, ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹואף
ׁשּלא מנחה הּמעלה אבל עצמן. ּבפני האמּורין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהקטיר

וחזר קמצּה, ּומבּדל; ּברּור הּקמץ ׁשאין ּפטּור, - ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻנקמצה
חּיב. - ּבחּוץ ּכּלּה והקריב לתֹוכּה, ְְְְִִַַָָָָֻֻקמצּה

.Â[:במנחות]והּפֹותת[שמן]הּיֹוצק והּבֹולל, [חותך, ְְֵֵֵַַַ
והּמּגיׁשלפתיתים] והּמניף, והּמֹולח, את[למזבח], והמסּדר , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַ
הפנים]הּׁשלחן והמקּבל[לחם והּקֹומץ, הּנרֹות, את והּמטיב , ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָֻ

עבֹודה, ּגמר אינֹו מאּלּו אחד ׁשּכל לפי ּפטּור, - ּבחּוץ ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּדמים,
העלּיה מה עֹולה". יעלה "אׁשר גמר[הקרבה]ונאמר: ׁשהיא ְְֱֲֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָ

עליו. חּיבין עבֹודה, גמר ׁשהּוא ּכל אף - ְֲֲִֶַַַָָָָָָעבֹודה

.Êׂשעיר וכן ׂשרפתּה, מּמקֹום חּוץ ׁשּׂשרפּה אדּמה ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָָֻּפרה
-[לעזאזל]הּמׁשּתּלח עליו ׁשהתוּדה אחר ּבחּוץ ׁשהקריבֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

ּכל - יביאּנּו" לא מֹועד אהל ּפתח "ואל ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּפטּור,
עליו. חּיבין אין מֹועד, אהל ּפתח אל לבֹוא ראּוי ִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינֹו
מהן העלה אם - ּבּקדׁש ּפּסּולן ׁשהיה ּפסּולין קדׁשים ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹאבל

ּכ חּיב. והּיֹוצאּבחּוץ, הּלן, ּכגֹון והּטמא,[מהעזרה]יצד? , ְְְֵֵֵַַַַַַָָָ
העֹובד ּבמחׁשבת הפוסלת]וׁשּנפסל מחשבה שחשב -]- ְְְְִֵֶֶֶַַָ

- הּמקּדׁשין ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו נׂשרפים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻֻׁשּכּלן
אֹותֹו "לעׂשֹות ׁשּנאמר: חּיב, ּבחּוץ, מהן והעלה עבר ְֱֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאם
לה'. נעׂשּו ואּלּו עליו, חּיבין לה' הּנעׂשה ּכל - ְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָֹלה'"

.Áׁשהעלה ּכיון - ּבחּוץ העליתֹו על ׁשחּיבין ּדבר ֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכל
וׁשּיר ּתחּלה ּבפנים ׁשהעלה ּבין חּיב; ּבחּוץ, ּכּזית ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּמּנּו

ּבפנים הּכל ׁשהּניח ּבין ּבחּוץ, והעלהּו ּכּזית [ולאמּמּנּו ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
אֹותֹוהקריב] חסר אם אבל ּבחּוץ. והעלהּו ּכּזית מּמּנּו ְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָולקח

ּפטּור. - ּבחּוץ ׁשאריתֹו והעלה ּבפנים, ׁשהּוא ּכל הּקרב ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּדבר

.Ëוהּמנחה והעֹולה, והאמּורין, הּלבֹונה, אֹו הּקמץ ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּכיצד?
ׁשאריתן והקריב ּבפנים, מקצתם ׁשחסרּו והּנסכין, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּנׂשרפת,
הּׁשלם על - אתֹו" "לעׂשֹות נאמר: ׁשהרי ּפטּור; - ֱֲֲֵֵֶֶַַַַַָָֹּבחּוץ
ּבחּוץ, וחסר ׁשלם, הֹוציאֹו החסר. על חּיב ואינֹו חּיב, ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּוא

לֹוקה. אינֹו לפיכ ספק, זה הרי - ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶָָָוהעלהּו

.Èמׁשלימֹו העצם והיה ּבׂשר, ּכּזית ּבֹו ׁשאין אבר ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהעלה
מׁשלימֹו מלח היה מחּבר; ׁשהּוא מּפני חּיב, - ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻלכּזית
ואמּוריה ועֹולה לֹוקה. אינֹו לפיכ ספק, זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלכּזית

לכּזית. ְְְִִִַַָמצטרפין

.‡Èוהעלה[אבר]העלה נוסף]וחזר ּכל[אבר על חּיב - ְְֱֱֶֶַַַָָָָָ
זרק ואבר. ׁשהרי[איברים]והעלה[דם]אבר ׁשּתים; חּיב - ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

יעלה "אׁשר נאמר: ׁשהרי לעֹוׂשה, מעלה ּבין הּכתּוב ְֱֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָחּלק
ּפטּור, - חסר אבר העלה אתֹו". "לעׂשֹות ונאמר: ְֱֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹעלה",

חּיב. הּוא הּׁשלם על אתֹו", "לעׂשֹות ֱֲֵֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:

.·È:ׁשּנאמר חּיבין, - ּבחּוץ והעלּוהּו ּבאבר ׁשאחזּו ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשנים
ׁשהעלּו, ואיׁש איׁש אפּלּו - עלה" יעלה אׁשר איׁש ְֱֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַָֹ"איׁש

ִַָחּיבין.

.‚Èמּתנֹות מקצת דם]הּזֹורק ּדם[של המקּבל חּיב. ּבחּוץ, ְְִֵֵַַַַַַַָָָ
חּיב - ּבפנים ונתן וחזר ּבחּוץ מּמּנּו נתן אחד, ּבכֹוס ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָחּטאת
נתן ואם ּבפנים; לּקרב ראּוי ּכּלֹו ׁשהרי ּבחּוץ, הּנּתן ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻעל
ׁשירים. ׁשהן מּפני ּפטּור, - ּבחּוץ ונתן וחזר ּבפנים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּמּנּו
אֹו ּבחּוץ, ׁשניהן ׁשּנתן ּבין כֹוסֹות, ּבׁשני קּבל אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאבל
- ּבחּוץ ואחד ּבפנים אחד אֹו ּבפנים, ואחד ּבחּוץ ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָאחד

חּיב. זה ֲֵֶַָהרי
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אּלּו קדׁשים לׁשחט נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - ּבחּוץ ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּׁשחט
ּדם ההּוא, לאיׁש יחׁשב "ּדם ׁשּנאמר: חּיב, זה הרי - ֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלה'
לא ,הּנׁשּפ ּכּדם ּבמחׁשבּתֹו הּדם ׁשּזה ּפי על אף - "ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשפ

חּיב. זה הרי - ְְֲֵֶַָָָּכקרּבן

.ÊÈוהּׁשחיטה הֹואיל חּיב, - ּבּלילה ּבחּוץ [שלהּׁשֹוחט ְְְִִֵַַַַַַָָָ
העלהחולין] אם וכן ּבחּוץ. ּכׁשרה ּבּלילה[בחוץ]ּבּלילה ְְְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּׁשחט שנשחטה]מּזה אותה על[- חּיב - ּבּלילה ּבחּוץ ְִֶֶַַַַַַָָָ
ּבפנים ׁשחט אם אבל והעלה[במקדש]ההעליה; ּבּלילה ְְְֱֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָ

ל ׁשאין ּפסּול, דבר אּלא העלה ׁשּלא לפי ּפטּור, - ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּבחּוץ
חל ּבכלי קּבל אם וכן ּבּמקּדׁש. ּבּלילה ּכׁשרה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹׁשחיטה

ּפטּור. - ּבחּוץ וזרק ְְִִַַָָּבפנים

.ÁÈהּמֹולק בעוף]וכן מיוחדת ּבחּוץ,[שחיטה העֹוף את ְֵֵֶַַָ
חּיב - ּבחּוץ והעלה ּבפנים מלק ּפטּור. העלהּו, ואם ְְְֱֱִִִֶֶַַַָָָָָָּפטּור;
ׁשּלא ּפטּור, - ּבחּוץ והעלהּו ּבפנים ׁשחטֹו ההעליה; ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָֹעל
ּבחּוץ העֹוף את ׁשחט לּקרב. ראּוי ׁשאינֹו דבר אּלא ֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהעלה
ּכׁשרה, ּבחּוץ ׁשהּׁשחיטה ׁשּתים; חּיב - ּבחּוץ ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָוהעלהּו

ּבפנים ּכמליקה היא .והרי ְְֲִִִִִֵַָ

חמישי יום
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הּמזּבח‡. לראׁש ׁשּיעלה עד חּיב ּבחּוץ הּמעלה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹאין
- האבן על אֹו הּסלע על העלה אם אבל ּבחּוץ; ֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּיעׂשה
ׁשהּוא ּפי על ואף הּמזּבח, על אּלא קרּבן קרּוי ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּפטּור;
ׁשּיעלה עד חּיב ואינֹו מזּבח". נח "וּיבן ׁשּנאמר: - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹּבחּוץ

לה'". אתֹו "לעׂשֹות ׁשּנאמר: ֱֲֵֶֶַַַַֹלּׁשם,

אֹו·. לאּׁשים הראּוי ּדבר העלית על אּלא חּיב ֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָאינֹו
מה עֹולה"; יעלה "אׁשר ׁשּנאמר: - העֹולה ּכגֹון ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלּמזּבח,
הּוא לאּׁשים ׁשראּוי ּכל אף - לאּׁשים ׁשראּויה ְִִִִֶֶַָָָָָָעֹולה

ּבחּוץ. העליתֹו על ֲִֶַַַַָָָׁשחּיבין

הּמקטיר‚. אֹו הּדם, את הּזֹורק חכמים: אמרּו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָמּכאן
אמּורין אֹו עֹולה, קמץ[אברים]אברי אֹו אֹו[ממנחה], , ְִֵֵֵֶָֹ

אֹו נסכים, מנחת אֹו ּכהנים, מנחת אֹו קטרת, אֹו ְְְְְֲִִִִֶַַָָֹֹלבֹונה,
חּיב, - ּבחּוץ מים, לּגין ׁשלׁשת אֹו יין, לּגין ׁשלׁשה ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹֻֻהמנּס
ּבפנים, הּמתקּבל ּכל - אתֹו" לעׂשֹות יביאּנּו "לא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:

ּבחּוץ. עליו ִַַָָָחּיבין

ּדמים„. ׁשירי אפּלּו ּבחּוץ, הּדם ׁשירי הּזֹורק ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָאבל
בהיכל]הּפנימּיים דמן שמזין חטאות ׁשּזריקת[- ּפטּור; - ְְִִִִֶַַָ

המנּס וכן מעּכבין. ואינן הם, מצוה ׁשירי - הּדם ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָׁשירי
ּבׁשאר ּבין ּפטּור, - ּבחּוץ לּגין מּׁשלׁשה ּפחֹות מים אֹו ְְִִִִִֵַַַָָָָֹֻיין
ראּויין אינן הרי הּׁשעּור, וחסר הֹואיל ּבחג; ּבין הּׁשנה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָימי
אׁשם, מּבׂשר חּטאת, מּבׂשר הּמעלה וכן ּבפנים. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָלהתקּבל
מנחֹות, מּׁשירי צּבּור, ׁשל ּבין יחיד ׁשל ּבין ׁשלמים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמּבׂשר
אּלּו ׁשּכל ּפטּור; - ּבחּוץ הּפנים, מּלחם הּלחם, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמׁשּתי

לאּׁשים. לא לאכילה, ְֲִִִִַָָֹראּויין

האמּורין;‰. מּפני חּיב - ּבחּוץ ּכּלּה הּבהמה את ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהּמעלה
ּוכאּלּו חֹוצץ, הּזבח ּבׂשר אין הפריׁשן, ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹואף
ׁשּלא מנחה הּמעלה אבל עצמן. ּבפני האמּורין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהקטיר

וחזר קמצּה, ּומבּדל; ּברּור הּקמץ ׁשאין ּפטּור, - ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻנקמצה
חּיב. - ּבחּוץ ּכּלּה והקריב לתֹוכּה, ְְְְִִַַָָָָֻֻקמצּה

.Â[:במנחות]והּפֹותת[שמן]הּיֹוצק והּבֹולל, [חותך, ְְֵֵֵַַַ
והּמּגיׁשלפתיתים] והּמניף, והּמֹולח, את[למזבח], והמסּדר , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַ
הפנים]הּׁשלחן והמקּבל[לחם והּקֹומץ, הּנרֹות, את והּמטיב , ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָֻ

עבֹודה, ּגמר אינֹו מאּלּו אחד ׁשּכל לפי ּפטּור, - ּבחּוץ ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּדמים,
העלּיה מה עֹולה". יעלה "אׁשר גמר[הקרבה]ונאמר: ׁשהיא ְְֱֲֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָ

עליו. חּיבין עבֹודה, גמר ׁשהּוא ּכל אף - ְֲֲִֶַַַָָָָָָעבֹודה

.Êׂשעיר וכן ׂשרפתּה, מּמקֹום חּוץ ׁשּׂשרפּה אדּמה ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָָֻּפרה
-[לעזאזל]הּמׁשּתּלח עליו ׁשהתוּדה אחר ּבחּוץ ׁשהקריבֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

ּכל - יביאּנּו" לא מֹועד אהל ּפתח "ואל ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּפטּור,
עליו. חּיבין אין מֹועד, אהל ּפתח אל לבֹוא ראּוי ִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינֹו
מהן העלה אם - ּבּקדׁש ּפּסּולן ׁשהיה ּפסּולין קדׁשים ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹאבל

ּכ חּיב. והּיֹוצאּבחּוץ, הּלן, ּכגֹון והּטמא,[מהעזרה]יצד? , ְְְֵֵֵַַַַַַָָָ
העֹובד ּבמחׁשבת הפוסלת]וׁשּנפסל מחשבה שחשב -]- ְְְְִֵֶֶֶַַָ

- הּמקּדׁשין ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו נׂשרפים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻֻׁשּכּלן
אֹותֹו "לעׂשֹות ׁשּנאמר: חּיב, ּבחּוץ, מהן והעלה עבר ְֱֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאם
לה'. נעׂשּו ואּלּו עליו, חּיבין לה' הּנעׂשה ּכל - ְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָֹלה'"

.Áׁשהעלה ּכיון - ּבחּוץ העליתֹו על ׁשחּיבין ּדבר ֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכל
וׁשּיר ּתחּלה ּבפנים ׁשהעלה ּבין חּיב; ּבחּוץ, ּכּזית ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּמּנּו

ּבפנים הּכל ׁשהּניח ּבין ּבחּוץ, והעלהּו ּכּזית [ולאמּמּנּו ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
אֹותֹוהקריב] חסר אם אבל ּבחּוץ. והעלהּו ּכּזית מּמּנּו ְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָולקח

ּפטּור. - ּבחּוץ ׁשאריתֹו והעלה ּבפנים, ׁשהּוא ּכל הּקרב ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּדבר

.Ëוהּמנחה והעֹולה, והאמּורין, הּלבֹונה, אֹו הּקמץ ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּכיצד?
ׁשאריתן והקריב ּבפנים, מקצתם ׁשחסרּו והּנסכין, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּנׂשרפת,
הּׁשלם על - אתֹו" "לעׂשֹות נאמר: ׁשהרי ּפטּור; - ֱֲֲֵֵֶֶַַַַַָָֹּבחּוץ
ּבחּוץ, וחסר ׁשלם, הֹוציאֹו החסר. על חּיב ואינֹו חּיב, ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּוא

לֹוקה. אינֹו לפיכ ספק, זה הרי - ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶָָָוהעלהּו

.Èמׁשלימֹו העצם והיה ּבׂשר, ּכּזית ּבֹו ׁשאין אבר ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהעלה
מׁשלימֹו מלח היה מחּבר; ׁשהּוא מּפני חּיב, - ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻלכּזית
ואמּוריה ועֹולה לֹוקה. אינֹו לפיכ ספק, זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלכּזית

לכּזית. ְְְִִִַַָמצטרפין

.‡Èוהעלה[אבר]העלה נוסף]וחזר ּכל[אבר על חּיב - ְְֱֱֶֶַַַָָָָָ
זרק ואבר. ׁשהרי[איברים]והעלה[דם]אבר ׁשּתים; חּיב - ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

יעלה "אׁשר נאמר: ׁשהרי לעֹוׂשה, מעלה ּבין הּכתּוב ְֱֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָחּלק
ּפטּור, - חסר אבר העלה אתֹו". "לעׂשֹות ונאמר: ְֱֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹעלה",

חּיב. הּוא הּׁשלם על אתֹו", "לעׂשֹות ֱֲֵֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:

.·È:ׁשּנאמר חּיבין, - ּבחּוץ והעלּוהּו ּבאבר ׁשאחזּו ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשנים
ׁשהעלּו, ואיׁש איׁש אפּלּו - עלה" יעלה אׁשר איׁש ְֱֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַָֹ"איׁש

ִַָחּיבין.

.‚Èמּתנֹות מקצת דם]הּזֹורק ּדם[של המקּבל חּיב. ּבחּוץ, ְְִֵֵַַַַַַַָָָ
חּיב - ּבפנים ונתן וחזר ּבחּוץ מּמּנּו נתן אחד, ּבכֹוס ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָחּטאת
נתן ואם ּבפנים; לּקרב ראּוי ּכּלֹו ׁשהרי ּבחּוץ, הּנּתן ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻעל
ׁשירים. ׁשהן מּפני ּפטּור, - ּבחּוץ ונתן וחזר ּבפנים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּמּנּו
אֹו ּבחּוץ, ׁשניהן ׁשּנתן ּבין כֹוסֹות, ּבׁשני קּבל אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאבל
- ּבחּוץ ואחד ּבפנים אחד אֹו ּבפנים, ואחד ּבחּוץ ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָאחד

חּיב. זה ֲֵֶַָהרי
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.„È,ּבחּוץ מהן אחד ׁשהקריב מנחה, ׁשל והּלבֹונה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּקמץ
בזיכי ׁשני וכן חּיב; - ּבחּוץ והּׁשני ּבפנים אחד הקריב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאֹו
אחד אֹו ּבחּוץ, מהן אחד ׁשהקריב הּפנים לחם ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָלבֹונה

חּיב. - ּבחּוץ ואחד ְְִִֶַַָָּבפנים

.ÂË- לעזרה חּוץ והעלה הּזה ּבּזמן קדׁשים ׁשּׁשחט ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָמי
להקריב מּתר ׁשהרי ּבפנים; לּקרב ראּוי ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻחּיב,
לׁשעתּה קּדׁשה ראׁשֹונה ׁשּקדּׁשה ּבית, ׁשם ׁשאין ּפי על ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻאף

לבֹוא[לזמנו] לעתיד ׁשּבארנּו.צח][לנוקּדׁשה ּכמֹו , ְְְְִִֵֶֶַָָָ

.ÊËקדׁשי מ:]הּׁשֹוחט שהתקבלו וכן[- חּיב; ּבחּוץ, גֹויים ְְִֵֵֵַַַָָ
לּׁשם עֹולֹות להקריב מּתרין והּגֹויים ּבחּוץ. אֹותן ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֻהּמעלה
לסּיען ואסּור ׁשּיבנּו. ּבּבמה ׁשּיקריבּו והּוא מקֹום, ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָּבכל
ּומּתר ּבחּוץ. להקריב עלינּו נאסר ׁשהרי ׁשליחּותן, ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻולעׂשֹות
הּוא. ּברּו האל לׁשם יקריבּו היא ּוללּמדם להם ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָלהֹורֹות

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

שישי יום
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מצוֹות עׂשרה ׁשמֹונה - מצוֹות עׂשרה ּתׁשע ּבכללן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָיׁש
(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצות ואחת ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹעׂשה,
על אׁש להדליק (ב) עֹולֹות; יֹום ּבכל כבׂשים ׁשני ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָלהקריב
הּדׁשן את להרים (ד) לכּבֹותּה; ׁשּלא (ג) יֹום; ּבכל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמזּבח
נרֹות להדליק (ו) יֹום; ּבכל קטרת להקטיר (ה) יֹום; ְְְְְְְִִֵֶַַָָֹּבכל
והיא יֹום, ּבכל מנחה ּגדֹול ּכהן ׁשּיקריב (ז) יֹום; ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹּבכל
ּבׁשּבת; עֹולֹות כבׂשים ׁשני להֹוסיף (ח) 'חבּתין'; ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָהּנקראת
(יא) חדׁשים; ראׁשי מּוסף (י) הּפנים; לחם לעׂשֹות ֲֳִִֵֶֶַַַָָָ(ט)
ּכל לסּפר (יג) הּתנּופה; עמר להקריב (יב) הּפסח; ְְְְִִֶֶַַַַַָָֹֹמּוסף
מּוסף (יד) העמר; הקרבת מּיֹום ׁשבּועֹות ׁשבעה ואיׁש ְְְִִִִֶַַַָָָָֹאיׁש
ּבגלל הּבאֹות הּקרּבנֹות עם הּלחם ׁשּתי להביא (טו) ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעצרת;
יֹום מּוסף (יז) הּׁשנה; ראׁש מּוסף (טז) עצרת; ּביֹום ְֲֶֶֶֶַַַַָָֹהּלחם
ּובאּור עצרת. ׁשמיני מּוסף (יט) החג; מּוסף (יח) ְֲִִֵֶֶֶַַָצֹום;

אּלּו. ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א ּפרק ּומּוספין ּתמידין ¤¤¦¨¦¦§§¦הלכֹות

והן‡. יֹום, ּבכל עֹולֹות כבׂשים ׁשני להקריב עׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָמצות
הערּבים, ּבין ואחד ּבּבקר אחד 'ּתמידין', ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּנקראין

תמיד". עלה לּיֹום, "ׁשנים ְֱִִֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

קדם·. אֹותֹו ׁשֹוחטין - ּבקר ׁשל ׁשחיטתן? זמן ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹואימתי
אחת ּופעם הּמזרח; ּכל ּפני מּׁשּיאיר החּמה, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּתעלה

את ׁשעה נאנסו]ּדחקה ּתמיד[- והקריבּו ׁשני, ּבבית הּצּבּור ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָ
ּבּיֹום. ׁשעֹות ּבארּבע ׁשחר ְְֶַַַַַָׁשל

.‚מּׁשּיארי אֹותֹו ׁשֹוחטין הערּבים, ּבין ׁשל ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָּתמיד
מּׁשׁש[למזרח]הּצל[שינטה] והּוא ,ׁשהארי לּכל ויּכר ְְֱִִֵֵֶֶַַַֹֻ

ּבכל אֹותֹו ׁשֹוחטין היּו ולא הּיֹום; סֹוף עד ומעלה, ְְֱֲֲִֶַַַָָָָָֹּומחצה
ּומחצה. ּבתׁשע וקרב ּומחצה, ׁשעֹות ּבׁשמֹונה אּלא ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָָיֹום
ׁשחיטתֹו? זמן ּתחּלת אחר ׁשעֹות ׁשּתי אֹותֹו מאחרין ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָולּמה
ׁשאסּור לפי צּבּור; ׁשל אֹו יחיד ׁשל הּקרּבנֹות ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָמּפני
ׁשֹוחטין ולא ׁשחר, ׁשל ּתמיד קדם ּכלל קרּבן ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹלהקריב

לבּדֹו, ּפסח מּקרּבן חּוץ הערּבים, ּבין ׁשל ּתמיד אחר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָקרּבן
ׁשעֹות. ּבׁשּתי ּפסחיהן יׂשראל ּכל ׁשּיקריבּו אפׁשר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאי

ּבין„. ׁשל ּתמיד אחר אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאין
כּפּורים מחּסרי וכן וטרםהערּבים; וטהר שטבל טמא -] ְְְְִִִֵֵַַָֻ

קרבנו] הערּביםהקריב ּבין ׁשל ּתמיד אחר ּכּפרתן ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָמקריבין
לערב. ּפסחיהן לאכל טהֹורין ׁשּיהיּו ּכדי עׂשר, ארּבעה ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּביֹום

נׁשחט‰. הּתמיד היה ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין ּפסחים, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹערב
להן ׁשּיהיה ּכדי ּומחצה, ּבׁשמֹונה וקרב ּומחצה, ּפנאיּבׁשבע ְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

היּו ׁשּבת, ערב להיֹות ּפסחים ערב חל ואם ּפסחיהן; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹלׁשחט
ּומחצה ּבׁשבע וקרב זמּנֹו, ּבתחּלת ּומחצה ּבׁשׁש אֹותֹו ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשֹוחטין
הּׁשּבת. ׁשּיּכנס קדם לצלֹות ּבּיֹום רוח להן ׁשּיהיה ּכדי -ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

.Â,הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד אחר ׁשֹוחטין ׁשאין ּפי על ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאף
אברי ּומקטירין הּיֹום; ּכל להקטרה הראּוי ּדבר ּכל ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָמקטירין
ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ּכמֹו הּלילה, חצי עד והאמּורין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָעֹולֹות
הּתמיד מן ּבין נתאּכלּו, ׁשּלא ואמּורין ואברין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּקרּבנֹות.
הּבקר, עד הּלילה ּכל ּבהן מהּפכין - הּקרּבנֹות מּׁשאר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבין
הּבקר". עד הּלילה ּכל הּמזּבח על מֹוקדּה "על ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּנאמר:

.Êהּטמאה את ּדֹוחין ּתמיד ׁשל נעשהאברים שאם -] ְִִִֵֶֶַָָָֻ
בטומאה] קרב ּבערבבטומאה אּלא הּׁשּבת, את ּדֹוחין ְְִֵֶֶֶֶַַָָָואינן

ׁשהּתמיד ׁשּבת; ערב ׁשל ּתמיד אברי מקטירין ּבלבד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבת
- ׁשּבת חלבי ּדֹוחה. אינֹו וסֹופֹו ׁשּבת, ּדֹוחה ּתחּלתֹו -ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבמֹוצאי להיֹות טֹוב יֹום חל אם טֹוב, יֹום ּבלילי ְְְְִִִֵֵֵֵָָקרבין
"עלת ׁשּנאמר: הּכּפּורים, יֹום ּבלילי קרבין אין אבל ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּבת;

אחרת ּבׁשּבת ולא - ּבׁשּבּתֹו" נקראׁשּבת, כיפור [ויום ְְְֶֶַַַַַָָֹ
טֹוב.שבת] ּביֹום חל עֹולת ולא ,ְְַֹֹ

.Áעׂשר מקטירין[בניסן]ארּבעה - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל ְְְְִִִֶַַַָָָָָָ
ׁשּבת. ּכחלבי ׁשהן מּפני טֹוב, יֹום ּבלילי הּפסחים ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָחלבי

.Ëּפֹוחתין פחות]אין יהיו המבּקרין[לא טלאים מּׁשּׁשה ְְֲִִִִִֵַָָָֻ
ממומין] מּוכנים[בדוקים ויהיּו ׁשּבּמקּדׁש; הּטלאים ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָּבלׁשּכת

מבּקרין ׁשהיּו ּפי על אף ימים. ּבארּבעה הקרבה, יֹום ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹקדם
ׁשּמבּקרין עד הּתמיד את ׁשֹוחטין היּו לא מּתחּלה, ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹאֹותֹו
אֹותֹו ּומׁשקין האבּוקֹות; לאֹור הּׁשחיטה קדם ׁשנּיה ְְְְֲִִִֶַַָָָֹאֹותֹו

להּפׁשט נֹוח ׁשּיהיה ּכדי זהב, ׁשל ּבכֹוס .[העור]מים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

.Èּבין ׁשל תמיד מעׂשה ּכן ׁשחר, ׁשל תמיד ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכמעׂשה
ּבמעׂשה ׁשּכתבנּו העֹולה ּכמעׂשה והּכל ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהערּבים;
את יחּקּו ׁשּלא הּטלה, את ּכֹופתין היּו ולא ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּקרּבנֹות.

זרה]הּמינין וכ[עבודה ּבידיהן; ורגליו ידיו אֹוחזין אּלא ; ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
למערב. ּופניו לדרֹום ראׁשֹו עקדתֹו, ְְְֲֲֵַָָָָָָָֹהיתה

.‡Èמערבית צפֹונית קרן על נׁשחט היה ׁשחר ׁשל ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּתמיד
- הערּבים ּבין וׁשל ׁשנּיה, טּבעת על הּמטּבחים ּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשל
ּכדי ׁשנּיה, טּבעת על מּמּנה מזרחית צפֹונית קרן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעל

קּבלה ּדברי הּׁשמׁש; ּכנגד מסיני]ׁשּיהיה ׁשּיהיּו[ממשה הן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
הּׁשמׁש. ּכנגד ְְִִֶֶֶֶַָנׁשחטין

.·Èׁשל ּתמיד הקריבּו ולא הזידּו, אפּלּו ׁשגגּו, אֹו ְְְֲִִִִִֵֶָָָֹטעּו
ּדברים ּבּמה הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד יקריבּו - ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשחר
ׁשעדין חדׁש, מזּבח היה אבל הּמזּבח. ּבׁשּנתחּנ ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאמּורים?
הערּבים; ּבין ּתחּלה עליו יקריבּו לא - ּכלּום עליו קרב ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹֹלא

מחּנכין ׁשחר.[חונכין]ׁשאין ׁשל ּבתמיד אּלא העֹולה מזּבח ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
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הּמזּבח,‡. על ּתמיד יקּודה אׁש להיֹות עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָמצות
ׁשהאׁש ּפי על אף הּמזּבח"; על ּתּוקד ּתמיד "אׁש ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: - ההדיֹוט מן להביא מצוה הּׁשמים, מן ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָירדה

הּמזּבח". על אׁש הּכהנים אהרן ּבני ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָֹֹ"ונתנּו

מערכה·. הּמזּבח ּבראׁש ועֹוׂשין עצים, עֹורכין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹּבּבקר
ּבּבקר עצים הּכהן עליה "ּובער ׁשּנאמר: - אׁש ׁשל ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּגדֹולה
ּתמיד עם עץ ׁשל גזרין ּבׁשני לעלֹות מצוה וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבּבקר";
עליה "ּובער ׁשּנאמר: - הּמערכה עצי על יתר ׁשחר, ֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשל
ׁשל ּתמיד עם גזרין ׁשני מֹוסיפין וכן ּבּבקר". עצים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהּכהן
מּפי - האׁש" על עצים "וערכּו ׁשּנאמר: הערּבים, ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבין

רבינו]הּׁשמּועה ממשה ּבין[מסורת ׁשל ׁשּבתמיד למדּו, ְְְִֵֶֶַָָָ
מדּבר. הּכתּוב ְְִֵַַַַָָהערּבים

כהנים,‚. ׁשני אֹותן מעלין - הערּבים ּבין ׁשל גזרין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשני
הרי "וערכּו", ׁשּנאמר: ּבידֹו, יחידי ּבעץ ואחד אחד ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכל

אחד. ּבכהן - ׁשחר ׁשל אבל ׁשנים. ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹּכאן

יֹום:„. ּבכל הּמזּבח ּבראׁש עֹוׂשין אׁש ׁשל מערכֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹׁשלׁש
עם הּתמיד מקריבין ׁשעליה ּגדֹולה, מערכה - ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָראׁשֹונה
ׁשּמּמּנה קטּנה, - ּבצּדּה ׁשנּיה ּומערכה הּקרּבנֹות; ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָׁשאר
ּומערכה יֹום; ּבכל קטרת להקטיר ּבּמחּתה אׁש ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹלֹוקחין
האׁש, מצות לקּיּום אּלא ּכלּום, עליה אין - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשליׁשית

ּתּוקד". ּתמיד "אׁש ֱִֵֶֶַַָׁשּנאמר:

הּׁשמּועה‰. רבינו]מּפי ממשה ׁשּזה[מסורת למדּו, ְְִִֶֶַָָ
ּגדֹולה; מערכה זֹו הּמזּבח", על מֹוקדּה "על ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
קטרת; ׁשל ׁשנּיה מערכה זֹו ּבֹו", ּתּוקד הּמזּבח ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ"ואׁש
האׁש. קּיּום ׁשל ׁשליׁשית מערכה זֹו הּמזּבח", על ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ"והאׁש
אֹותן נֹותנין מּבערב, נתאּכלּו ׁשּלא ּופדרים אברים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאבל

ּגדֹולה. מערכה ְְֲִֵַָָָּבצּדי

.Â;"תכּבה "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמזּבח אׁש ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹהמכּבה
- וכּבּה הּמזּבח מעל הֹורידּה ואפּלּו אחת, גחלת ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאפּלּו
ּבּמזּבח ׁשהכינּה מנֹורה ואׁש מחּתה, אׁש אבל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלֹוקה.
הּמזּבח, ּבראׁש אֹותן ׁשּכּבה ּפי על אף - מּמּנה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלהדליק

נּתקּה ׁשהרי קֹורא[נלקחה]ּפטּור; אני ואין אחרת, למצוה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
הּמזּבח. אׁש ְִֵֵֶַַָּבהן

.Êּבמזרח אֹותּה מסּדר ּגדֹולה, מערכה עצי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּכׁשּמסּדר
ורוח הּמזרח. מן לסּדר ׁשהתחיל מראיה ויהיה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמזּבח;
ּבּדׁשן נֹוגעין היּו הּפנימּיין הּגזרין וראׁשי הּגזרין. ּבין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיה

'ּתּפּוח'.[אפר] הּנקרא והּוא הּמזּבח, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָׁשּבאמצע

.Áתאנה עצי ּובֹורר חֹוזר ּגדֹולה, מערכה ׁשּמסּדר ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָואחר
מערבית קרן מּכנגד קטרת ׁשל ׁשנּיה מערכה ּומסּדר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹיפים,
ּובּה אּמֹות, ארּבע צפֹון ּכלּפי הּקרן מן מׁשּוכה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּדרֹומית,

כמויות] השריפה לאחר שיוותרו באופן עצים מניח ְּכמֹו[היה
סאין ׁשמֹונה ּכמֹו ּבּה עֹוׂשין ּובׁשּבת ּגחלים. סאין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָחמׁש
לבֹונה ּבזיכי ׁשני ׁשּבת ּבכל מקטירין ׁשעליה מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּגחלים,

הּפנים. לחם ִֶֶֶַָׁשל

.Ëּבכל אֹותּה עֹוׂשה - האׁש קּיּום ׁשל ׁשליׁשית ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָמערכה
יּצית ולא האׁש; את ּבּה ּומּצית הּמזּבח, מן ׁשּירצה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמקֹום

עצמֹו ּבּמזּבח אּלא לּמזּבח, אֹותּה ויעלה למּטה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהאׁש
להּצתה, מּכאן - ּבֹו" ּתּוקד הּמזּבח "ואׁש ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמּציתין,

מזּבח. ׁשל ּבראׁשֹו אּלא תהיה ְְְִִֵֶֶֶֶַָֹֹׁשּלא

.È,עׂשה מצות - יֹום ּבכל הּמזּבח מעל הּדׁשן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהרמת
מעבֹודֹות עבֹודה והיא הּדׁשן"; את "והרים ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשּנאמר:
מן ּפחּותין יהיּו הּדׁשן ּבהן ׁשּתֹורם כהּנה ּובגדי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻּכהּנה.
את "ּופׁשט ׁשּנאמר: עבֹודֹות, ּבׁשאר ּבהן ׁשּמׁשּמׁש ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּכלים
אֹומר אינֹו - הּדׁשן" את והרים אחרים, ּבגדים ולבׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבגדיו
מן ּפחּותין ׁשּיהיּו אּלא חל, ּבגדי ׁשּיהיּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָֹ"אחרים"
ּבּבגדים לרּבֹו ּכֹוס ׁשּימזג ארץ ּדר ׁשאינֹו לפי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהראׁשֹונֹות,

לרּבֹו. קדרה ּבהם ְְִֵֵֶֶַָָׁשּבּׁשל

.‡Èעּמּוד מּׁשּיעלה - יֹום ּבכל הּדׁשן? ּתֹורמין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָאימתי
ּוביֹום לילה; ׁשל אחרֹון מּׁשליׁש - ּוברגלים ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָהּׁשחר;

הּלילה. מחצי - ְֲִִִֵַַַָהּכּפּורים

.·Èּבגדי ולֹובׁש טֹובל לתרם, ׁשּזכה מי ּתֹורמין? ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּכיצד
ּתּגע ׁשּמא 'הּזהר לֹו: ואֹומרין ורגליו; ידיו ּומקּדׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהרמה,
הּמחּתה, לֹוקח ּכ ואחר .'ורגלי ידי ׁשּתקּדׁש עד ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָּבּכלי

ּבּמקצֹוע נתּונה היתה והיא היתה; ּכסף זוית]וׁשל ּבין[קרן ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ
הּמחּתה, את ונֹוטל ּכבׁש. ׁשל ּבמערבֹו לּמזּבח, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּכבׁש
,והיל היל הּגחלים את ּומפּנה הּמזּבח, לראׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹועֹולה
למּטה ויֹורד האׁש, ּבלב ׁשּנתאּכלּו הּגחלים מן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוחֹותה
הּכבׁש למזרח ּבארץ ּומהּל לצפֹון, ּפניו והֹופ ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלארץ.
ׁשחתה הּגחלים את וצֹובר הּצפֹון, ּכלּפי אּמֹות עׂשר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכמֹו
ּבּמקֹום טפחים, ׁשלׁשה הּכבׁש מן רחֹוק הרצּפה ּגּבי ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹעל

העֹוף מראֹות העוף]ׁשּנֹותנין מעי הּמזּבח[אפר]ודּׁשּון[- ְְְְִִִֵֶַַָֻ
ּומֹוריד ּבּמחּתה ׁשחֹותה זֹו וחתּיה והּמנֹורה. ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָהּפנימי

יֹום. ּכל ׁשל הּמצוה היא - הּמזּבח אצל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלרצּפה

.‚Èידיהן ּומקּדׁשין הּכהנים רצין ׁשּתרם, זה ׁשּירד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאחר
הּמגרפֹות את ונֹוטלין ּבמהרה, ואת[יעים]ורגליהן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

אברי[שפודין]הּצּנֹורֹות וכל הּמזּבח, לראׁש ועֹולין , ְְְְְִִִֵֵֵַַַָֹ
- הּלילה ּכל נתאּכלּו ׁשּלא הּקרּבנֹות ואמּורי ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹהעֹולֹות
מחזיקין הּצדדין אין אם הּמזּבח. לצדדי אֹותן ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָמחזירין

סֹודרין[מספיקים] הּסֹובב[מסדרים]- ּכנגד ּבּכבׁש אֹותם ְְִֵֶֶֶֶַַָ
המזבח] הּדׁשן[אמצע ּגֹורפין ּכ ואחר ּבּמגרפֹות[אפר]. ְְְִֵֶֶַַַַַָ

הּתּפּוח ּגּבי על ערמה אֹותֹו ּומעלין הּמזּבח, צדדי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָמּכל
האפר] ּכלי[ערמת והּוא ּבפסכּתר, הערמה מאֹותּה וגֹורפין ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ

לת ׁשּמחזיק כור]ּגדֹול חצי של גדולה מידה ּומֹורידין[- ; ְִִִֶֶֶַָ
מּניחין אּלא אֹותֹו, מֹורידין היּו לא ּוברגלים למּטה. ְְִִִִִֶַַָָָָָֹאֹותֹו
לּמזּבח. נֹואי ׁשהּוא מּפני הּמזּבח, ּבאמצע ּגבֹוהה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהערמה

.„Èׁשהֹורידּו הּדׁשן מן ממּלא - הּכהנים מן ׁשרצה מי ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכל
להֹוצאת ואין הּדׁשן; לׁשפ לעיר חּוץ ּומֹוציא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָלמּטה,

אּלא ּפיס, לחּוץ ּכהןהּדׁשן נתעּצל לא ּומעֹולם הרֹוצה. ּכל ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּדׁשן. את ְִִֶֶֶַמּלהֹוציא

.ÂËּבעלי אין עבֹודה, לחּוץ הֹוצאתֹו ׁשאין ּפי על ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָואף
מּניחין לעיר, חּוץ אֹותֹו ּוכׁשּמֹוציאין אֹותֹו. מֹוציאין ְִִִִִִִִֶַָמּומין
ולא ּבחזקה, ּבֹו מנּׁשבֹות הרּוחֹות ׁשאין ּבמקֹום ְְְְְְֵֶַָָָָֹאֹותֹו
"וׂשמֹו", ׁשּנאמר: - ׁשם יפּזרּנּו ולא אֹותֹו; ּגֹורפין ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹהּזרמים

ּבֹו. להנֹות ואסּור ּבנחת. ְְִֵֶֶַַַָָׁשּיּניחּנּו
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הּמזּבח,‡. על ּתמיד יקּודה אׁש להיֹות עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָמצות
ׁשהאׁש ּפי על אף הּמזּבח"; על ּתּוקד ּתמיד "אׁש ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: - ההדיֹוט מן להביא מצוה הּׁשמים, מן ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָירדה

הּמזּבח". על אׁש הּכהנים אהרן ּבני ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָֹֹ"ונתנּו

מערכה·. הּמזּבח ּבראׁש ועֹוׂשין עצים, עֹורכין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹּבּבקר
ּבּבקר עצים הּכהן עליה "ּובער ׁשּנאמר: - אׁש ׁשל ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּגדֹולה
ּתמיד עם עץ ׁשל גזרין ּבׁשני לעלֹות מצוה וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבּבקר";
עליה "ּובער ׁשּנאמר: - הּמערכה עצי על יתר ׁשחר, ֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשל
ׁשל ּתמיד עם גזרין ׁשני מֹוסיפין וכן ּבּבקר". עצים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהּכהן
מּפי - האׁש" על עצים "וערכּו ׁשּנאמר: הערּבים, ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבין

רבינו]הּׁשמּועה ממשה ּבין[מסורת ׁשל ׁשּבתמיד למדּו, ְְְִֵֶֶַָָָ
מדּבר. הּכתּוב ְְִֵַַַַָָהערּבים

כהנים,‚. ׁשני אֹותן מעלין - הערּבים ּבין ׁשל גזרין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשני
הרי "וערכּו", ׁשּנאמר: ּבידֹו, יחידי ּבעץ ואחד אחד ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכל

אחד. ּבכהן - ׁשחר ׁשל אבל ׁשנים. ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹּכאן

יֹום:„. ּבכל הּמזּבח ּבראׁש עֹוׂשין אׁש ׁשל מערכֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹׁשלׁש
עם הּתמיד מקריבין ׁשעליה ּגדֹולה, מערכה - ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָראׁשֹונה
ׁשּמּמּנה קטּנה, - ּבצּדּה ׁשנּיה ּומערכה הּקרּבנֹות; ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָׁשאר
ּומערכה יֹום; ּבכל קטרת להקטיר ּבּמחּתה אׁש ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹלֹוקחין
האׁש, מצות לקּיּום אּלא ּכלּום, עליה אין - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשליׁשית

ּתּוקד". ּתמיד "אׁש ֱִֵֶֶַַָׁשּנאמר:

הּׁשמּועה‰. רבינו]מּפי ממשה ׁשּזה[מסורת למדּו, ְְִִֶֶַָָ
ּגדֹולה; מערכה זֹו הּמזּבח", על מֹוקדּה "על ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
קטרת; ׁשל ׁשנּיה מערכה זֹו ּבֹו", ּתּוקד הּמזּבח ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ"ואׁש
האׁש. קּיּום ׁשל ׁשליׁשית מערכה זֹו הּמזּבח", על ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ"והאׁש
אֹותן נֹותנין מּבערב, נתאּכלּו ׁשּלא ּופדרים אברים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאבל

ּגדֹולה. מערכה ְְֲִֵַָָָּבצּדי

.Â;"תכּבה "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמזּבח אׁש ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹהמכּבה
- וכּבּה הּמזּבח מעל הֹורידּה ואפּלּו אחת, גחלת ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאפּלּו
ּבּמזּבח ׁשהכינּה מנֹורה ואׁש מחּתה, אׁש אבל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלֹוקה.
הּמזּבח, ּבראׁש אֹותן ׁשּכּבה ּפי על אף - מּמּנה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלהדליק

נּתקּה ׁשהרי קֹורא[נלקחה]ּפטּור; אני ואין אחרת, למצוה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
הּמזּבח. אׁש ְִֵֵֶַַָּבהן

.Êּבמזרח אֹותּה מסּדר ּגדֹולה, מערכה עצי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּכׁשּמסּדר
ורוח הּמזרח. מן לסּדר ׁשהתחיל מראיה ויהיה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמזּבח;
ּבּדׁשן נֹוגעין היּו הּפנימּיין הּגזרין וראׁשי הּגזרין. ּבין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיה

'ּתּפּוח'.[אפר] הּנקרא והּוא הּמזּבח, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָׁשּבאמצע

.Áתאנה עצי ּובֹורר חֹוזר ּגדֹולה, מערכה ׁשּמסּדר ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָואחר
מערבית קרן מּכנגד קטרת ׁשל ׁשנּיה מערכה ּומסּדר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹיפים,
ּובּה אּמֹות, ארּבע צפֹון ּכלּפי הּקרן מן מׁשּוכה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּדרֹומית,

כמויות] השריפה לאחר שיוותרו באופן עצים מניח ְּכמֹו[היה
סאין ׁשמֹונה ּכמֹו ּבּה עֹוׂשין ּובׁשּבת ּגחלים. סאין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָחמׁש
לבֹונה ּבזיכי ׁשני ׁשּבת ּבכל מקטירין ׁשעליה מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּגחלים,

הּפנים. לחם ִֶֶֶַָׁשל

.Ëּבכל אֹותּה עֹוׂשה - האׁש קּיּום ׁשל ׁשליׁשית ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָמערכה
יּצית ולא האׁש; את ּבּה ּומּצית הּמזּבח, מן ׁשּירצה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמקֹום

עצמֹו ּבּמזּבח אּלא לּמזּבח, אֹותּה ויעלה למּטה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהאׁש
להּצתה, מּכאן - ּבֹו" ּתּוקד הּמזּבח "ואׁש ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמּציתין,

מזּבח. ׁשל ּבראׁשֹו אּלא תהיה ְְְִִֵֶֶֶֶַָֹֹׁשּלא

.È,עׂשה מצות - יֹום ּבכל הּמזּבח מעל הּדׁשן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהרמת
מעבֹודֹות עבֹודה והיא הּדׁשן"; את "והרים ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשּנאמר:
מן ּפחּותין יהיּו הּדׁשן ּבהן ׁשּתֹורם כהּנה ּובגדי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻּכהּנה.
את "ּופׁשט ׁשּנאמר: עבֹודֹות, ּבׁשאר ּבהן ׁשּמׁשּמׁש ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּכלים
אֹומר אינֹו - הּדׁשן" את והרים אחרים, ּבגדים ולבׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבגדיו
מן ּפחּותין ׁשּיהיּו אּלא חל, ּבגדי ׁשּיהיּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָֹ"אחרים"
ּבּבגדים לרּבֹו ּכֹוס ׁשּימזג ארץ ּדר ׁשאינֹו לפי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהראׁשֹונֹות,

לרּבֹו. קדרה ּבהם ְְִֵֵֶֶַָָׁשּבּׁשל

.‡Èעּמּוד מּׁשּיעלה - יֹום ּבכל הּדׁשן? ּתֹורמין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָאימתי
ּוביֹום לילה; ׁשל אחרֹון מּׁשליׁש - ּוברגלים ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָהּׁשחר;

הּלילה. מחצי - ְֲִִִֵַַַָהּכּפּורים

.·Èּבגדי ולֹובׁש טֹובל לתרם, ׁשּזכה מי ּתֹורמין? ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּכיצד
ּתּגע ׁשּמא 'הּזהר לֹו: ואֹומרין ורגליו; ידיו ּומקּדׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהרמה,
הּמחּתה, לֹוקח ּכ ואחר .'ורגלי ידי ׁשּתקּדׁש עד ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָּבּכלי

ּבּמקצֹוע נתּונה היתה והיא היתה; ּכסף זוית]וׁשל ּבין[קרן ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ
הּמחּתה, את ונֹוטל ּכבׁש. ׁשל ּבמערבֹו לּמזּבח, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּכבׁש
,והיל היל הּגחלים את ּומפּנה הּמזּבח, לראׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹועֹולה
למּטה ויֹורד האׁש, ּבלב ׁשּנתאּכלּו הּגחלים מן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוחֹותה
הּכבׁש למזרח ּבארץ ּומהּל לצפֹון, ּפניו והֹופ ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלארץ.
ׁשחתה הּגחלים את וצֹובר הּצפֹון, ּכלּפי אּמֹות עׂשר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכמֹו
ּבּמקֹום טפחים, ׁשלׁשה הּכבׁש מן רחֹוק הרצּפה ּגּבי ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹעל

העֹוף מראֹות העוף]ׁשּנֹותנין מעי הּמזּבח[אפר]ודּׁשּון[- ְְְְִִִֵֶַַָֻ
ּומֹוריד ּבּמחּתה ׁשחֹותה זֹו וחתּיה והּמנֹורה. ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָהּפנימי

יֹום. ּכל ׁשל הּמצוה היא - הּמזּבח אצל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלרצּפה

.‚Èידיהן ּומקּדׁשין הּכהנים רצין ׁשּתרם, זה ׁשּירד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאחר
הּמגרפֹות את ונֹוטלין ּבמהרה, ואת[יעים]ורגליהן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

אברי[שפודין]הּצּנֹורֹות וכל הּמזּבח, לראׁש ועֹולין , ְְְְְִִִֵֵֵַַַָֹ
- הּלילה ּכל נתאּכלּו ׁשּלא הּקרּבנֹות ואמּורי ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹהעֹולֹות
מחזיקין הּצדדין אין אם הּמזּבח. לצדדי אֹותן ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָמחזירין

סֹודרין[מספיקים] הּסֹובב[מסדרים]- ּכנגד ּבּכבׁש אֹותם ְְִֵֶֶֶֶַַָ
המזבח] הּדׁשן[אמצע ּגֹורפין ּכ ואחר ּבּמגרפֹות[אפר]. ְְְִֵֶֶַַַַַָ

הּתּפּוח ּגּבי על ערמה אֹותֹו ּומעלין הּמזּבח, צדדי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָמּכל
האפר] ּכלי[ערמת והּוא ּבפסכּתר, הערמה מאֹותּה וגֹורפין ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ

לת ׁשּמחזיק כור]ּגדֹול חצי של גדולה מידה ּומֹורידין[- ; ְִִִֶֶֶַָ
מּניחין אּלא אֹותֹו, מֹורידין היּו לא ּוברגלים למּטה. ְְִִִִִֶַַָָָָָֹאֹותֹו
לּמזּבח. נֹואי ׁשהּוא מּפני הּמזּבח, ּבאמצע ּגבֹוהה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהערמה

.„Èׁשהֹורידּו הּדׁשן מן ממּלא - הּכהנים מן ׁשרצה מי ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכל
להֹוצאת ואין הּדׁשן; לׁשפ לעיר חּוץ ּומֹוציא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָלמּטה,

אּלא ּפיס, לחּוץ ּכהןהּדׁשן נתעּצל לא ּומעֹולם הרֹוצה. ּכל ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּדׁשן. את ְִִֶֶֶַמּלהֹוציא

.ÂËּבעלי אין עבֹודה, לחּוץ הֹוצאתֹו ׁשאין ּפי על ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָואף
מּניחין לעיר, חּוץ אֹותֹו ּוכׁשּמֹוציאין אֹותֹו. מֹוציאין ְִִִִִִִִֶַָמּומין
ולא ּבחזקה, ּבֹו מנּׁשבֹות הרּוחֹות ׁשאין ּבמקֹום ְְְְְְֵֶַָָָָֹאֹותֹו
"וׂשמֹו", ׁשּנאמר: - ׁשם יפּזרּנּו ולא אֹותֹו; ּגֹורפין ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹהּזרמים

ּבֹו. להנֹות ואסּור ּבנחת. ְְִֵֶֶַַַָָׁשּיּניחּנּו
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.„Ù .‚Ù ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הכ"ב לׁשמרהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָֹ

ּבמׁש ּבכלֿלילה ּתמיד סביבֹו ללכת ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָאתֿהּמקּדׁש
והּוא ּולגּדלֹו, ּולרֹוממֹו לכּבדֹו, ּכדי ְְְְְְְְְֵַַַַָָּכלֿהּלילה
לפני אּת ּובני "ואּתה לאהרן: יתעּלה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹאמרֹו

העדת" a)אהל ,gi xacna)ּתהיּו אּתם ּכלֹומר: , ְְִֵֶֶַַָֹֻ
אחר, ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר ּתמיד. ְְְְִִִֵֶַַָָָָָלפניו
מֹועד" אהל אתֿמׁשמרת "וׁשמרּו אמרֹו: ְְְְְִֵֶֶֶֶָָֹוהּוא

(c ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my gxw zyxt)אּתה" : ְְִֵַָ
מּבפנים הּכהנים ― העדת אהל לפני אּת ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֻּובני
ולהליכה לׁשמירה ּכלֹומר: מּבחּוץ", ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָוהלוּים
"וׁשמרּו הּזה: ּכּלׁשֹון אמרּו ּובּמכלּתא ְְְְְְִִֶַַַָָָָסביבֹו.
ּבעׂשה, אּלא לי אין ― מֹועד אהל ֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹאתֿמׁשמרת
את ּוׁשמרּתם לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַֹמּנין

הּקדׁש" d)מׁשמרת ,my)ל נתּברר הּנה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹ
"ּגדּלה אמרּו: וׁשם עׂשה. מצות ― ְְְְְֲִִֵֶַָָָָֻׁשּׁשמירתֹו
ּפלטֹורין ּדֹומה לא ׁשֹומרים. עליה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹלּמקּדׁש

(jlnd lkid)ׁשאין לפלטֹורין ׁשֹומרין עליה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָׁשּיׁש
ההיכל ׁשם ― ׁשּפלטֹורין וידּוע ׁשֹומרין". ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָעליה
ׁשּיהיּו ורֹוממּותֹו, ההיכל ׁשּמגדּלת לֹומר: ְְְְְִִֵֶֶַַַָֻרצֹונֹו
ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר עליו. קבּועים ְְְְֲִִִִֵָָָָָׁשֹומרים
מּדֹות. ּובמּסכת ּתמיד מּמּסכת א' ּבפרק זֹו ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָמצוה

― הס"ז מּלהׁשּביתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
והּוא ּכלֿלילה, ּתמיד ּבֹו ולסב ְְְְְִִִַַַָָָָָֹׁשמירתֿהּמקּדׁש

הּקדׁש" מׁשמרת את "ּוׁשמרּתם ּוכבר(my)אמרֹו: ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ
ׁשּׁשמירת עׂשה, מּמצות כ"ב ּבמצוה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹּבארנּו
ּכאן, נבאר וכ עׂשה; מצות ּבֹו והּסּבּוב ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָהּמקּדׁש
ּולׁשֹון לאֿתעׂשה, מצות ― זה ּדבר ְְֲִִֶֶֶַַָָֹׁשּבּטּול

מֹועד" אהל אתֿמׁשמרת "וׁשמרּו (my,הּמכלּתא: ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹ
(c― ּבלאֿתעׂשה? ּומּנין ּבעׂשה, אּלא לי אין ,ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ

הּקדׁש" מׁשמרת את "ּוׁשמרּתם לֹומר: (my,ּתלמּוד ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַֹ
(d.ּומּדֹות ּתמיד ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָ

― הל"ה לנּוהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
המיחד הּתאּור ּכפי עׂשּוי dkÎak)ׁשמן ,l zeny) ְְִֵֶֶַַָָֻ

ּכמֹו ׁשּיתמּנה, ּגדֹול ּכלּֿכהן ּבֹו למׁשח ְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹמּוכן
עלֿ אׁשרֿיּוצק מאחיו הּגדֹול "והּכהן ְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאמר:

הּמׁשחה" ׁשמן i)ראׁשֹו ,`k `xwie)מֹוׁשחים וכן , ְְְִִֵֶֶַָֹ
הּמלכים מקצת cec)ּבֹו zia ikln wx ,xnelk)ּכמֹו , ְְְִִַַָ

ּבֹו נמׁשח ּוכבר זֹו. מצוה ּבהלכֹות ְְְְְְִִִִֵֶַָָָׁשּיתּבאר
אתֿ ּבֹו מֹוׁשחים אין אבל וכלּֿכליו; ְְְֲִִֵֵֶַָָָָהּמׁשּכן
ּבספרי אמרּו ׁשּבפרּוׁש לפי לדֹורֹות, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָהּכלים

(` ,f xacna)ּכלֹומר ― אּלּו ׁשל ׁשּבמׁשיחתם ,ְְְִֵֶֶַָָ
לבֹוא, לעתיד ּכלֿהּכלים הקּדׁשּו ― הּמׁשּכן ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּכלי
לי זה יהיה מׁשחתֿקדׁש "ׁשמן יתעּלה: ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹאמר

l`)לדרתיכם" ,l zeny)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִֵֵֶָָֹֹ
ּכרתֹות ּבריׁש זֹו .(d.)מצוה ְְְִֵֵָ

― הפ"ג מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמׁשחה, ּכׁשמן ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָׁשמן

ּכמהּו" תעׂשּו לא al)"ּובמתּכנּתֹו ,my)והעֹובר ְְְְֲֵַַָָֹֹֻ
ׁשּבא ּכמֹו ּכרת, חּיב ― מזיד הּוא אם זה, לאו ְִִֵֵֶֶַַָָָָעל

וכּו'" ּכמהּו אׁשרֿירקח "איׁש bl)ּבּכתּוב: ,my). ְְֲִִֶַַָָֹ
ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ְְְִֵַַָָָָואם

מּכרתֹות א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(d.)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָ

― הפ"ד מּלמׁשחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
ּגדֹולים ּכהנים זּולת מׁשה ׁשעׂשה הּמׁשחה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹּבׁשמן
"עלּֿבׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, ְְְְְְִִִֶַַַָָָּומלכים

"ייס לא al)אדם ,my)ּבֹו ׁשהּנמׁשח ּוברּור, . ְִִֶַָָָָָֹ
מּמּנּו יּתן "ואׁשר אמר: ּכרת, חּיב ― ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבמזיד

ונכרת" חּיב(my)עלֿזר ― ׁשֹוגג הּוא ואם ; ְְְִִֵַַַָָ
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְֲִִִֵַַָָָָָחּטאת

ּכרתֹות .(d.)ּבריׁש ְְֵֵ
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― הפ"ה מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
oyr)מגמר ly minya)ּבמתּכנת(znbeck) ְְְֶַָֹֻ

ּתערבּתֹו סּממני אֹותן ׁשּיהיּו ּכלֹומר: ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹֻהּקטרת,
להתגּמר ויתּכּון הּמּדֹות אֹותן (myazdl)ּוביחס ְְְְְִִִֵֵַַַַַָ

תעׂשּו לא "ּובמתּכנּתּה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִֶַַַָָֹֻּבֹו,
fl)לכם" ,l zeny)ועֹוׂשה ׁשהעֹובר לנּו, ּובאר ְֵֵֵֶֶֶָָָ

iyily mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

אמר: ּכרת, חּיב ― ּתּמרּתּה להריח וכּונתֹו ְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָּכמֹוה
ונכרת ּבּה להריח כמֹוה אׁשרֿיעׂשה ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָ"איׁש

gl)מעּמיו" ,my)ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד; הּוא אם ְִִִֵֵֵַָ
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת מקריב ―ְְְְֲִִִֵַַַָָָָ

ּכרתֹות ּבריׁש זֹו .(d.)מצוה ְְְִֵֵָ

― הפ"ב מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא ׁשּבהיכל, הּזהב ּבמזּבח קרּבן ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָׁשּום
ּומנחה ועלה זרה קטרת עליו "לאֿתעלּו ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹיתעּלה:

עליו" תּסכּו לא ונס(h my)אֹו ּבֹו וכלֿהּמקריב ְְְְִִֵֶַַָָָֹ
לֹוקה. ― לֹו ּׁשּמיּוחד מה זּולת עליו ְֵֶֶַַַָָָהּזֹורק

― הל"ד הּכהניםהּמצוה ׁשּיּׂשאּו ׁשּנצטּוינּו ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָֹ
מּמקֹום להעבירֹו ּכׁשּנרצה ּכתפיהם על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָאתֿהארֹון
הּקדׁש "ּכיֿעבדת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֶֶַַַָָֹֹלמקֹום,

יּׂשאּו" ּבּכתף h)עלהם ,f xacna)ואףֿעלּֿפי . ְֲִִֵֵֶַַַָָ
מחמת אּלא זה היה לא ללוּים, אז נאמר זה ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּצּוּוי
הּוא אהרן ּכי הּזמן, ּבאֹותֹו הּכהנים מסּפר ְְְֲֲִִִִַַַַַֹֹמעּוט

mipdkdהּמתחיל eid okle ,cala ea dlgd dpedkd) ְִַַ
(mziy`xa hrnחֹובה הּמצוה הרי לדֹורֹות אבל ;ְְֲֲִֵַָָָ

ׁשּנתּבאר ּכמֹו אֹותֹו, הּנֹוׂשאים והם הּכהנים, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹעל
יהֹוׁשע e)ּבספר ,b)ׁשמּואל eh,ּובספר aÎl`eny) ְְְְֵֵֵֶֶַֻ

(hkּבּפעם אתֿהארֹון להעביר ּדוד צּוה וכאׁשר .ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָ
הּימים ּבדברי אמר eh)הּׁשנּיה ,eh `Îminid ixac): ְְְִִִֵַַַָָָ

בניֿהלוּים mipdkl)"וּיׂשאּו dpeekde)ארֹון את ְְְֲִִִֵֵַַ
ּבכתפם ה' ּכדבר מׁשה צּוה ּכאׁשר ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹהאלהים

עליהם" z`ylּבּמטֹות jixv zexecl mby ixd) ֲֵֶַֹ
(ef dxevaהּימים ּבדברי הזּכיר ּכאׁשר וכן .,ck my) ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָ

(hiמׁשמרֹות וארּבע לעׂשרים הּכהנים ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָֹֻחלּקת
לעבדת פקּדתם "אּלה :אחרּֿכ לבֹואואמר ם ְְֲֵֶַַַַָָָָָָָֹֻ

צּוהּו ּכאׁשר אביהם אהרן ּביד ּכמׁשּפטם ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹלביתֿה'
על רֹומז ׁשהּוא חכמים, ּפרׁשּו יׂשראל", אלהי ְְֱֲִִֵֵֵֵֶַָָֹה'
הּכתף, על הארֹון נׂשיאת היא הּכהנים ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשעבֹודת

ספרי ּולׁשֹון יׂשראל. אלהי ה' ׁשּצּוה (xacnaוזהּו ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶָָֹ
(h ,fאלהי ה' צּוהּו ּכאׁשר וגֹו' "ּכמׁשּפטם :ְְְֱֲִִֵֶַָָָֹ

וגֹו' נתן לא קהת ולבני צּוהּו? היכן ― ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֹיׂשראל
הּמצות. מּכלל ׁשּזה נתּברר הּנה יּׂשאּו". ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבּכתף

― הפ"ו מּלהֹוציאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
הארֹון `eze)ּבּדי oi`yep eid mday zehen)מּתֹו ִֵַָָ

יהיּו הארן "ּבטּבעת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָֹֹהּטּבעת,
מּמּנּו" יּסרּו לא eh)הּבּדים ,dk zeny)על והעֹובר ְִִֵֶַַַָָֹֻ

מּכֹות ּובסֹוף לֹוקה. ― זה ּכאׁשר(ak.)לאו אמרּו, ְְֲֶֶֶַַָָ
ּבּדי הּמסיר איּכא "והא מלקּות: מחּיבי ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָֻהזּכירּו
ואזהרּתיּה לֹוקה. הּוא ׁשּגם ּכלֹומר: ְְְְֵֶֶַַַַָָהארֹון?"
מצות ׁשהיא ל נתּבאר הּנה יּסרּו". מ"ּלא ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻמהכא,

עליה. ולֹוקין ְֲִֶֶַָָֹלאֿתעׂשה
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― הכ"ג ּבלבד,הּמצוה הלוּים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָ
נעילת ּכגֹון: ידּועֹות, ּבעבֹודֹות ּבּמקּדׁש ְְְְֲֲִִַַַַָֹלעבד

הּקרּבן(ozgizte)ׁשערים ּבעת הּׁשיר ואמירת , ְְְֲִִִֵַַַַָָָ
(miniieqn zepaxw)הּוא הּלוי "ועבד אמרֹו: והּוא ,ְְְִֵַַָָ

מֹועד" אהל bk)אתֿעבדת ,gi xacna)ספרי ּולׁשֹון . ְְֲִֵֵֶֶַֹֹ
(my)רצה לא ואם ―יעבד; רצה אם אני "ׁשֹומע :ְֲֲִִִֵַַָָָָֹֹ

― הּוא הּלוי ועבד לֹומר: ּתלמּוד יעבד, לא ―ְְֲִֵַַַַַָֹֹ
מּטלת ּומצוה עליו חֹובה ׁשּזה ּכלֹומר: ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָֻעלּֿכרחֹו",
הלוּים עבֹודת מהֿהיא נתּבאר ּוכבר ּבהכרח. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָעליו

ּבתמיד מקֹומֹות ּבכּמה eהּזאת wxt .e dpyn d wxt) ְְְִַַָָֹ
(f dpynּומּדֹות(` dpyn ` wxt)ּגםּֿכן ונתּבאר . ְְִִֵֵַָ

מערכים ב' אּלא(i`.)ּבפרק ׁשיר אֹומרים ׁשאין ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָ
אחר: ּבלׁשֹון זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָהלוּים

הלוּים" ּככלֿאחיו אלהיו ה' ּבׁשם (mixac"וׁשרת ְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָֹ
(f ,giמערכים ב' ּבפרק ואמרּו ,(my)איזהּו" : ְְְֲִֵֵֶֶֶָָ

ׁשירה". זֹו אֹומר: הוי ה'? ּבׁשם ְֱִֵֵֵֵָׁשרּות

― הע"ב הּלוּיםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻ
המיחדֹות מןֿהעבֹודֹות עבֹודה ּבׁשּום ְְְְֲֲִִִֵַַָָָֻמּלהתעּסק
עבֹודה ּבׁשּום מּלהתעּסק ― והּכהנים ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָֹֹלּכהנים,
ׁשּׁשּתי לפי ללוּים, המיחדֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֻמןֿהעבֹודֹות
לכלֿ והלוּים, הּכהנים ּכלֹומר: האּלה, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹהּמׁשּפחֹות
ּבאה לפיכ ּבּמקּדׁש. מיחדת עבֹודה מהן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻמׁשּפחה
ּתעבֹוד ׁשּלא יחד, לׁשּתיהן יתעּלה מאּתֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהאזהרה
ּבמה ּכלֿקבּוצה אּלא ― האחרת ּבעבֹודת ְְֲֶֶֶַַַַַַָָָָאחת
עלֿעבדתֹו איׁש "איׁש ׁשאמר: ּכמֹו ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹּׁשּנצטותּה,

hi)ואלֿמּׂשאֹו" ,c xacna)ּבהן ׁשּבא הּלאו ּולׁשֹון ְְֶֶֶַַָָָָ
הּקדׁש אלּֿכלי א" הלוּים: על יתעּלה אמרֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹהּוא

ולאֿימתּו" יקרבּו לא b)ואלֿהּמזּבח ,gi my) ְְְְִִֵֶַַָָֹֹֻ
ימתּו "ולא ואמר: הּכהנים אל לדּבר חזר ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹֹֻאחרּֿכ

ּגםֿאּתם" ּכֹולל(my)ּגםֿהם ׁשּגםֿאּתם, ּכלֹומר: , ְֵֵֶֶֶַַַַַַ
מּלהתעּסק ׁשהזהרּתים ׁשּכמֹו הּזה. הּלאו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָאתכם
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אמר: ּכרת, חּיב ― ּתּמרּתּה להריח וכּונתֹו ְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָּכמֹוה
ונכרת ּבּה להריח כמֹוה אׁשרֿיעׂשה ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָ"איׁש

gl)מעּמיו" ,my)ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד; הּוא אם ְִִִֵֵֵַָ
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת מקריב ―ְְְְֲִִִֵַַַָָָָ

ּכרתֹות ּבריׁש זֹו .(d.)מצוה ְְְִֵֵָ

― הפ"ב מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא ׁשּבהיכל, הּזהב ּבמזּבח קרּבן ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָׁשּום
ּומנחה ועלה זרה קטרת עליו "לאֿתעלּו ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹיתעּלה:

עליו" תּסכּו לא ונס(h my)אֹו ּבֹו וכלֿהּמקריב ְְְְִִֵֶַַָָָֹ
לֹוקה. ― לֹו ּׁשּמיּוחד מה זּולת עליו ְֵֶֶַַַָָָהּזֹורק

― הל"ד הּכהניםהּמצוה ׁשּיּׂשאּו ׁשּנצטּוינּו ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָֹ
מּמקֹום להעבירֹו ּכׁשּנרצה ּכתפיהם על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָאתֿהארֹון
הּקדׁש "ּכיֿעבדת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֶֶַַַָָֹֹלמקֹום,

יּׂשאּו" ּבּכתף h)עלהם ,f xacna)ואףֿעלּֿפי . ְֲִִֵֵֶַַַָָ
מחמת אּלא זה היה לא ללוּים, אז נאמר זה ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּצּוּוי
הּוא אהרן ּכי הּזמן, ּבאֹותֹו הּכהנים מסּפר ְְְֲֲִִִִַַַַַֹֹמעּוט

mipdkdהּמתחיל eid okle ,cala ea dlgd dpedkd) ְִַַ
(mziy`xa hrnחֹובה הּמצוה הרי לדֹורֹות אבל ;ְְֲֲִֵַָָָ

ׁשּנתּבאר ּכמֹו אֹותֹו, הּנֹוׂשאים והם הּכהנים, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹעל
יהֹוׁשע e)ּבספר ,b)ׁשמּואל eh,ּובספר aÎl`eny) ְְְְֵֵֵֶֶַֻ

(hkּבּפעם אתֿהארֹון להעביר ּדוד צּוה וכאׁשר .ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָ
הּימים ּבדברי אמר eh)הּׁשנּיה ,eh `Îminid ixac): ְְְִִִֵַַַָָָ

בניֿהלוּים mipdkl)"וּיׂשאּו dpeekde)ארֹון את ְְְֲִִִֵֵַַ
ּבכתפם ה' ּכדבר מׁשה צּוה ּכאׁשר ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹהאלהים

עליהם" z`ylּבּמטֹות jixv zexecl mby ixd) ֲֵֶַֹ
(ef dxevaהּימים ּבדברי הזּכיר ּכאׁשר וכן .,ck my) ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָ

(hiמׁשמרֹות וארּבע לעׂשרים הּכהנים ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָֹֻחלּקת
לעבדת פקּדתם "אּלה :אחרּֿכ לבֹואואמר ם ְְֲֵֶַַַַָָָָָָָֹֻ

צּוהּו ּכאׁשר אביהם אהרן ּביד ּכמׁשּפטם ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹלביתֿה'
על רֹומז ׁשהּוא חכמים, ּפרׁשּו יׂשראל", אלהי ְְֱֲִִֵֵֵֵֶַָָֹה'
הּכתף, על הארֹון נׂשיאת היא הּכהנים ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשעבֹודת

ספרי ּולׁשֹון יׂשראל. אלהי ה' ׁשּצּוה (xacnaוזהּו ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶָָֹ
(h ,fאלהי ה' צּוהּו ּכאׁשר וגֹו' "ּכמׁשּפטם :ְְְֱֲִִֵֶַָָָֹ

וגֹו' נתן לא קהת ולבני צּוהּו? היכן ― ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֹיׂשראל
הּמצות. מּכלל ׁשּזה נתּברר הּנה יּׂשאּו". ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבּכתף

― הפ"ו מּלהֹוציאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
הארֹון `eze)ּבּדי oi`yep eid mday zehen)מּתֹו ִֵַָָ

יהיּו הארן "ּבטּבעת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָֹֹהּטּבעת,
מּמּנּו" יּסרּו לא eh)הּבּדים ,dk zeny)על והעֹובר ְִִֵֶַַַָָֹֻ

מּכֹות ּובסֹוף לֹוקה. ― זה ּכאׁשר(ak.)לאו אמרּו, ְְֲֶֶֶַַָָ
ּבּדי הּמסיר איּכא "והא מלקּות: מחּיבי ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָֻהזּכירּו
ואזהרּתיּה לֹוקה. הּוא ׁשּגם ּכלֹומר: ְְְְֵֶֶַַַַָָהארֹון?"
מצות ׁשהיא ל נתּבאר הּנה יּסרּו". מ"ּלא ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻמהכא,

עליה. ולֹוקין ְֲִֶֶַָָֹלאֿתעׂשה

שלישי יום
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― הכ"ג ּבלבד,הּמצוה הלוּים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָ
נעילת ּכגֹון: ידּועֹות, ּבעבֹודֹות ּבּמקּדׁש ְְְְֲֲִִַַַַָֹלעבד

הּקרּבן(ozgizte)ׁשערים ּבעת הּׁשיר ואמירת , ְְְֲִִִֵַַַַָָָ
(miniieqn zepaxw)הּוא הּלוי "ועבד אמרֹו: והּוא ,ְְְִֵַַָָ

מֹועד" אהל bk)אתֿעבדת ,gi xacna)ספרי ּולׁשֹון . ְְֲִֵֵֶֶַֹֹ
(my)רצה לא ואם ―יעבד; רצה אם אני "ׁשֹומע :ְֲֲִִִֵַַָָָָֹֹ

― הּוא הּלוי ועבד לֹומר: ּתלמּוד יעבד, לא ―ְְֲִֵַַַַַָֹֹ
מּטלת ּומצוה עליו חֹובה ׁשּזה ּכלֹומר: ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָֻעלּֿכרחֹו",
הלוּים עבֹודת מהֿהיא נתּבאר ּוכבר ּבהכרח. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָעליו

ּבתמיד מקֹומֹות ּבכּמה eהּזאת wxt .e dpyn d wxt) ְְְִַַָָֹ
(f dpynּומּדֹות(` dpyn ` wxt)ּגםּֿכן ונתּבאר . ְְִִֵֵַָ

מערכים ב' אּלא(i`.)ּבפרק ׁשיר אֹומרים ׁשאין ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָ
אחר: ּבלׁשֹון זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָהלוּים

הלוּים" ּככלֿאחיו אלהיו ה' ּבׁשם (mixac"וׁשרת ְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָֹ
(f ,giמערכים ב' ּבפרק ואמרּו ,(my)איזהּו" : ְְְֲִֵֵֶֶֶָָ

ׁשירה". זֹו אֹומר: הוי ה'? ּבׁשם ְֱִֵֵֵֵָׁשרּות

― הע"ב הּלוּיםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻ
המיחדֹות מןֿהעבֹודֹות עבֹודה ּבׁשּום ְְְְֲֲִִִֵַַָָָֻמּלהתעּסק
עבֹודה ּבׁשּום מּלהתעּסק ― והּכהנים ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָֹֹלּכהנים,
ׁשּׁשּתי לפי ללוּים, המיחדֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֻמןֿהעבֹודֹות
לכלֿ והלוּים, הּכהנים ּכלֹומר: האּלה, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹהּמׁשּפחֹות
ּבאה לפיכ ּבּמקּדׁש. מיחדת עבֹודה מהן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻמׁשּפחה
ּתעבֹוד ׁשּלא יחד, לׁשּתיהן יתעּלה מאּתֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהאזהרה
ּבמה ּכלֿקבּוצה אּלא ― האחרת ּבעבֹודת ְְֲֶֶֶַַַַַַָָָָאחת
עלֿעבדתֹו איׁש "איׁש ׁשאמר: ּכמֹו ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹּׁשּנצטותּה,

hi)ואלֿמּׂשאֹו" ,c xacna)ּבהן ׁשּבא הּלאו ּולׁשֹון ְְֶֶֶַַָָָָ
הּקדׁש אלּֿכלי א" הלוּים: על יתעּלה אמרֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹהּוא

ולאֿימתּו" יקרבּו לא b)ואלֿהּמזּבח ,gi my) ְְְְִִֵֶַַָָֹֹֻ
ימתּו "ולא ואמר: הּכהנים אל לדּבר חזר ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹֹֻאחרּֿכ

ּגםֿאּתם" ּכֹולל(my)ּגםֿהם ׁשּגםֿאּתם, ּכלֹומר: , ְֵֵֶֶֶַַַַַַ
מּלהתעּסק ׁשהזהרּתים ׁשּכמֹו הּזה. הּלאו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָאתכם
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אּתם ּכ והּמזּבח, הּמקּדׁש ּכלי והיא: ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבעבֹודתכם.
ספרי ּולׁשֹון ּבעבֹודתם. מּלהתעּסק (zyxtמזהרים ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֻ

(my gxwלא ואלֿהּמזּבח הּקדׁש "אלּֿכלי :ְְְִֵֵֶֶֶַַַֹֹ
לי אין ענׁש. ― ימתּו" "ולא אזהרה: ― ְְְִִֵֶַָָָָֹֹֻיקרבּו"
הּכהנים; עבֹודת על ּומזהרין ׁשענּוׁשין לוּים ְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָֹֻאּלא

ה עבֹודת על לֹומר:ּכהנים ּתלמּוד ― מּנין? לוּים ְְֲֲִִִִִַַַַַַֹ
לחברּתּה מעבֹודה dcearּגםֿהם lr cwtend) ְֲֲֵֵֶַַָָ

`id mby Ð zxg`l ezcear dpyne ,zniieqn

(hay eze` ipa lr zcwtenּתלמּוד ― ְִִַַמּנין?
חנניה ּבן יהֹוׁשע רּבי ּבּקׁש ּוכבר ּגםֿאּתם. ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֻלֹומר:
חזֹור לֹו: אמר ּבןֿגדּגדה, יֹוחנן רּבי את ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻלסּיע
ׁשאני ,ּבנפׁש מתחּיב אּתה ׁשּכבר !ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָלאחֹורי
נתּבאר הּנה מןֿהמׁשֹוררים. ואּתה ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָמןֿהּׁשֹוערים
עבֹודתֹו ׁשאינּה ּבעבֹודה הּמתעּסק ׁשּכלֿלוי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָל
וכן ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב ― לֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻהמיחדת
עברּו אם אּלא הלוּים, לעבֹודת יּגׁשּו לא ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָֹֹהּכהנים
א" ּובּמכלּתא: ּבמלקּות. אם ּכי ּבמיתה ְְְְְִִִִֵַַַָָָאינם
אם יכֹול יקרבּו" לא ואלֿהּמזּבח הּקדׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹאלּֿכלי
מּׁשּום ― "א" לֹומר: ּתלמּוד חּיבין? יהיּו ְְְִִִַַַַָָנגעּו
ידי על הלוּים אּלא לי אין חּיבין. הם ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָעבֹודה
ּתלמּוד מּנין? הלוּים עלֿידי הּכהנים ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַֹֹהּכהנים,
"הלוּים נאמר: וׁשם ּגםֿאּתם", "ּגםֿהם ְְֱִִֵֶֶַַַַַַָלֹומר:
לוּים ׁשל על הּכהנים ואין ּבמיתה, ּכהנים ׁשל ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָֹֹעל

ּבלאֿתעׂשה". ְֲֶֶַָֹאּלא

― הל"ב זרעהּמצוה לגּדל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָ
מעלת להם ּוליחס ּולרֹוממם, ּולכּבדם ְְְְְֲֲֵֶַַַַַָָָֹאהרן

וראׁשֹונה קֹודמת ו]כבֹוד Îoic[קדּׁשה mdl zzl) ְְְִֶֶָָָֻ
(dnicw.להם נׁשמע לא ― לכ יסרבּו ְְְְֲִִֶַַָָָֹואפּלּו

ׁשּלקחם ּכיון יתעּלה, לה' ּכבֹוד לׁשם ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכלֿזה
אמרֹו: והּוא קרּבנֹותיו, והקרבת ְְְְְְֲַַַָָָָָלעבֹודתֹו
קדׁש מקריב הּוא אלהי אתֿלחם ּכי ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָֹֹ"וקּדׁשּתֹו

"יהיהֿל(g ,`k `xwie)הּפרּוׁש ּובא .(:hp oihib): ְִֵֶַָָ
ראׁשֹון לפּתח ׁשּבקדּׁשה: "לכלּֿדבר ְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֻ"וקּדׁשּתֹו"

(dxeza)."ראׁשֹון יפה מנה ולּטֹול ראׁשֹון, ּולבר ,ְְִִִֵֶֶָָָ
ספרא לׁשֹון my)וגם xen`)על" ― "וקּדׁשּתֹו" : ְְְְְִִַַַָ

אנחנּו ּבּה נצטּוינּו זֹו ׁשּמצוה ּכלֹומר, ְְְְְֲִִִֶַַַָָָּכרחֹו";
"קדׁשים אמרּו: וכ הּכהן, ּברצֹון ּתלּויה ְְְְְְִִֵֵַָָָָֹֹואינה

לאלהיהם" e)יהיּו ,my)והיּו" ּכרחם"; "על ― ְְְִֵֵֶַָָָֹ
ּכיון נאמר, ׁשּלא מּומין"; ּבעלי לרּבֹות ― ְֲִֵֵֶֶַַַָֹֹֹקדׁש"
מּדּוע אלהיו, לחם להקריב ראּוי אינֹו ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּזה

אמר: לפיכ ּוגדּלה? ּכבֹוד לֹו ּונחּלק ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻנעּדיפּנּו
ּתמים ― ּכּלֹו המכּבד הּזרע ― קדׁש" ְְִֶֶַַַָָָֹֻֻ"והיּו
להם, הראּויים הּתנאים נתּבארּו ּוכבר מּום. ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָּובעל
ּבמקֹומֹות זה, מנהג עּמהם לנהג צרי ְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹואי

וחּלין מּכֹות ּבגמרא (dn:)ּובכֹורֹות(alw:)מפּזרים ְְְְִִִַָָָֻֻ
וזּולתן.(dp:)וׁשּבת ְְַָָָ

― הל"ו ׁשּיהיּוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַָ
ּבמׁשמרֹות עֹובדים iniaהּכהנים ycwnd zcear) ְְְֲִִִַָֹ

(zeveawl wlgzz dpydּֿבכל מׁשמרת ּתעבד :ְְֲִֶֶַָֹ
ּברגלים אּלא מערבת, הּכל יד ּתהיה ולא ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשבּוע,
וכלֿמי ּבׁשוה עֹובדֹות ּכלֿהּמׁשמרֹות ׁשאז ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָּבלבד,

ּבדבריֿהּימים נתּבאר ּוכבר מקריב. ak)ׁשּבא ,h `). ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
מׁשמרֹות. כ"ד ועׂשאּום חּלקּום ּוׁשמּואל ְְְֲִִִֵֶַָָָׁשּדוד

ּבסּכה ׁשוה.(dp.)ונתּבאר ּכּלן יד ׁשּברגלים , ְְְְִִֵֶַָָָָָָָֻֻ
"וכיֿיבא אמרֹו: הּוא זֹו ּבמצוה ׁשּנאמר ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָֹוהּכתּוב

וׁשרת(odkd)הּלוי וגֹו' נפׁשֹו ּבכלֿאּות ּובא וגֹו' ְְְְְִֵֵֵַַַַָָ
ׁשם העמדים הלוּים ּככלֿאחיו אלהיו ה' ְְְְֱִִִֵֶַָָָָָֹֹּבׁשם

יאכלּו" ּכחלק חלק ה' gÎe)לפני ,gi mixac)ּולׁשֹון . ְְְִֵֵֵֵֶֶֹ
my)ספרי mihtey zyxt)נפׁשֹו ּבכלֿאּות "ּובא : ְְְִֵַַַָָ

― ׁשערי מאחד לֹומר: ּתלמּוד לעֹולם? יכֹול ―ְְְֵֶַַַַָָָ
ּבׁשער מכּנסין ׁשּיׂשראל (edfeאחד(xir)ּבׁשעה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

(milyexiaּכלֿהּמׁשמרֹות יכֹול רגלים. ְְְִִִַָָָָָֹּבׁשלׁשה
הרגל מחמת ׁשּלא הּבאים הרגל ּבקרּבנֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשוֹות

nk)(lbxd jezay zayd zepaxw e:לֹומר ּתלמּוד ?ְַַ
זה(ueg)לבד אבֹות מהּֿמכרּו האבֹות. על ממּכריו ְְְִֶַַַָָָָָָ

ּכלֹומר: ּבׁשּבּתי"; ואני ּבׁשּבּת אּתה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָלזה?
ּכלֿׁשבּוע העבֹודה: מׁשמרֹות סּדּור על ְְְֲִִַַַָָָָָָָהסּכמתם

הּתרגּום ּפרׁשֹו וכ מׁשמרה. ―(qelwpe`)ּבר : ְְְְִֵַַַָָָ
אבהתא אתקינּו ּדכן ּבׁשּבתא, ּדייתי (uegמּמּטרּתא ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָ

(reay eze` ly zxnynnמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ
סּכה ּגמרא ּבסֹוף .(dp.)זֹו ְְָָָֻ

רביעי יום
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― הל"ג ללּבׁשהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ

יעבדּו ואחרּֿכ ּולתפארת, לכבֹוד מיחדים ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻּבגדים
בגדיֿקדׁש "ועׂשית יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹּבּמקּדׁש,

ּולתפארת" לכבֹוד אחי a)לאהרן ,gk zeny); ְְְְֲִִֶַָָָֹ
ּכּתנת" והלּבׁשּתם ּתקריב g)"ואתּֿבניו ,hk my), ְְְְְֳִִֶַַָָָֹֻ

iriax mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

ּבגדים ׁשמנה ּכהּנה: ּבגדי הם miqpkn,ואּלּו ,zpzk) ְְְְְִִֵֵֵָָָֹֻ
(uive lirn ,cet` ,oyg ,hpa` ,ztpvnּגדֹול ְֵָֹלכהן

הדיֹוט לכהן zrabn,וארּבעה ,miqpkn ,zpzk) ְְְְֵֶַָָֹ
(hpa`מןֿהּבגדים ּבפחֹות ּכהן ׁשעֹובד וכלּֿפעם .ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ

עבֹודתֹו ― ּביֹותר אֹו העבֹודה לאֹותּה ְְְֲֲִֵַָָָָָֻהמיחדים
ׁשמים, ּבידי מיתה ּכ על חּיב לכ ונֹוסף ְְְִִִֵַַַָָָָָָָּפסּולה;
אֹותֹו מנּו וכ ׁשעבד. ּבגדים מחּסר לֹומר ְְְְִִֶַַַָָָָֻרצֹוני

סנהדרין ּבידי(bt.)ּבגמרא מיתה מחּיבי מּכלל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻ
ּבּכתּוב: נאמר אּלא ּפסּוק, ּבא לא זה ועל ְֱִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשמים.

ּכהּנה" להם והיתה וגֹו' אבנט אתם (my,"וחגרּת ְְְְְְְֵֶַַָָָָָָָֹֻ
(hּבפרּוׁשֹו ּובא ,(:bt oixcdpq)ׁשּבגדיהם "ּבזמן : ְְְִִֵֵֶֶַָ

― עליהם ּבגדיהם אין עליהם; ―ּכהּנתם ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֻעליהם
לקּמן ויתּבאר זרים". להֹו והוֹו עליהם ּכהּנתם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאין

(cr dyrz `l)ואמרּו ּבמיתה. ― ׁשּׁשּמׁש ְְְִִֵֶֶָָָׁשּזר
g)ּבספרא ,g `xwie)― אתֿהחׁשן" עליו "וּיׂשם : ְְִֶֶֶַַָָָָֹ

לּמדּה לדֹורֹות; ולּמדּה לׁשעּתּה לּמדּה זֹו ְְְְְְְִִִַָָָָָָָ"ּפרׁשה
ּבכלֿיֹום הּכּפּורים. יֹום ּולׁשרּות יֹום יֹום ְְְִִֵֵַָלׁשרּות

זהב ּבבגדי yiyמׁשּמׁש meiÎmei ly micba dpeny) ְְְִֵֵַָָ
(adfn odipia"לבן ּבבגדי מׁשּמׁש הּכּפּורים ּוביֹום ,ְְְְִִִֵֵַַָָ

(hpa`e ztpvn ,miqpkn ,zpzk :drax`)ּוכבר .ְָ
מצות אּלּו ּבגדים ׁשּלביׁשת ספרא, ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָנתּבאר

אמרם והּוא `zenÎixg)עׂשה, `xtq)ׁשאין "ּומּנין : ְְֲִִֵֵֶַָָ
ּגזרת ּכמקּים אּלא לגדּלתֹו ּבגדים לֹובׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻאהרן
אתֿ ה' צּוה ּכאׁשר וּיעׂש לֹומר: ּתלמּוד ?ְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָהּמל

cl)מׁשה" ,fh `xwie)ֿאף אּלּו, ׁשּבגדים ּכלֹומר, . ְְִֵֶֶַַָֹ
ואבני זהב ׁשהם ― הּיפי ּבתכלית ׁשהם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹעלּֿפי
לא ― היקרֹות מןֿהאבנים וזּולתן ויׁשפה ְְְְֲִִֵַַָָָָָָֹֹׁשהם
ׁשּצּוה הּמצוה, לקּיּום אּלא ּבהם, להתנאֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָיתּכּון
אּלּו ּבגדים ׁשּילּבׁש והיא, ּבלבד; אתֿמׁשה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹה'
ּכּלם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּמקּדׁש. ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֻּתמיד

מּזבחים ב' ּכּפּורים(gi.)ּבפרק ּבמּסכת ּובמקֹומֹות ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָ
(.ar :`r)וסּכה(.d). ְָֻ
― הפ"ח מּלקרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ

ּכמֹו(zty)ּפי ארּוג יהיה אּלא ּגדֹול, ּכהן מעיל ְְְִִִֵֶֶָָָֹ
ּוגבּול eiccv)סֹוף ipyn ,bx`d ztyk)אמרֹו והּוא , ְְְָ

יּקרע" לא יהיהּֿלֹו תחרא "ּכפי (zenyיתעּלה: ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹ
(al ,gkחּיב ― ּבהן וכּיֹוצא ּבּמסּפרים והּקֹורעֹו ,ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָ

ְַמלקּות.
― הפ"ז מהסירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ

(cixtdl):יתעּלה אמרֹו והּוא האפֹוד, מעל ְְְִֵֵֶֶַַַָָֹהחׁשן

האפֹוד" מעל החׁשן gk)"ולאֿיּזח ,my)אּלא , ְִֵֵֶֶַַַָָֹֹ
מּכֹות ּובסֹוף לֹו. מחּבר ּגםּֿכן,(k`.)יהיה אמרּו ְְְְִֵֶַַָָֻ

אתֿ מזח איּכא והא מלקּות: מחּיבי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֻּכׁשהזּכירּו
הּנה החׁשן" מ"ּלאֿיּזח מהכא ואזהרּתיּה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהחׁשן?

לֹוקה. ― ׁשהּמזח ל ְְִֵֵֵֶֶַַָנתּבאר

― הע"ג מּלהּכנסהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻ
הּתֹורה מּדיני ּדבר ּבׁשּום להֹורֹות אֹו ְְְִִִֵַַָָָָלּמקּדׁש
יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשכרּות, ׁשל ּבמּצב ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָּכׁשאנחנּו
מֹועד אלֿאהל ּבבאכם וגֹו' אלּֿתׁשּת וׁשכר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ"יין

וגֹו'" יׂשראל אתּֿבני ּולהֹורת iÎh`)וגֹו' ,i `xwie). ְְְְְִֵֵֶָֹ
הּתלמּוד gl.)ּולׁשֹון xifp)רביעית "ׁשתה :(oii)אל ְְְִִַַַָָ

והּוא: חּלּוק, הּזה הּלאו ּבענׁש ויׁש ְְְִֵֶֶֶַַָֹיֹורה".
האּולם מּבין להּכנס להם אסּור יין ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּׁשתּויי
חּיב ― נכנס ואם ּכלֿההיכל, עם ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָולּמזּבח
מיתה חּיב ― ׁשתּוי ּכׁשהּוא עבד ואם ְְְִִֶַַַָָָָמלקּות;

מן ּדבר ׁשתה ואם ׁשמים; המׁשּכרים(x`W)ּבידי ְִִִִֵָָָָָָ§¨ְְִַַ
מיתה; לא ּבלבד, מלקּות חּיב ― ועבד לּיין ְְְְִִִַַַַַָָָָָֹּפרט
אֹו ּכהן ׁשהּוא ּבין ׁשתּוי, ּכׁשהּוא ׁשּמֹורה ְְִֵֵֶֶֶֶָָֹוכלֿמי
ׁשהּוא ּבין לאו, על עֹובר הּוא הרי ― ְֲִֵֵֵֵֶַָָיׂשראל

ספרא ּולׁשֹון המׁשּכרין. ׁשאר אֹו יין (zyxtׁשתּוי ְְְְְְִִִַַַָָ
(ipinyמּנין יין. אּלא לי אין אלּֿתׁשּת", "יין :ְְִִִִִֵֵֶַַַַָ

אם "וׁשכר". לֹומר: ּתלמּוד מׁשּכרין? ׁשאר ְְְְְְִִֵַַַַָָלרּבֹות
ׁשאר ועל ּבמיתה הּיין על יין? נאמר לּמה ְְְֱִִִֵֶַַַַַַָָָָּכן

ּבאזהרה" אמרּו:(zewlna)ּכלֿהמׁשּכרין וׁשם . ְְְְְְִַַַָָָָָ
ּתלמּוד עבֹודה? ּבׁשעת אּלא חּיב ׁשאינֹו ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ"מּנין
מֹועד". אלֿאהל ּבבאכם אּת ּובני אּתה ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלֹומר:
על מיתה חּיבין יׂשראל יהיּו "יכֹול אמרּו: ְְְְִִִִֵַַָָָָָָוׁשם
ולא וגֹו' אּת ּובני "אּתה לֹומר: ּתלמּוד ְְְִֶַַַַָָָָָֹההֹוריה
חּיבין יׂשראל ואין ּבמיתה, ּובני אּתה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֻתמתּו",
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ההֹוריה". על ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָמיתה

מּכרתֹות ד' .(bi:)ּבפרק ְְִֵֶֶ

― הקס"ג הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
ּבׂשערם מנּולים ּכׁשהם לּמקּדׁש (ilcebnמּלהּכנס ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֻ

(xryמקּבצים ׁשאינם האבלים ׁשעֹוׂשים ּכדר ,ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא אתֿׂשערם, ְְְְְְִִֶֶַַָָָּומסּדרים

אלּֿתפרעּו" e)"ראׁשיכם ,my)לא הּתרגּום: אמר , ְְִֵֶַַַַָָָָ
ּוביחזקאל ּפרּוע. k)תרּבּון ,cn):ואמר ּבאר ְְְִֵֵֵֵֶַַַָ

ּבּמצרע: יתעּלה אמרֹו וכן יׁשּלחּו". לא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ"ּופרע
פרּוע" יהיה dn)"וראׁשֹו ,bi `xwie):ּבספרא אמרּו ְְְְְִִֶַָָָֹ
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ּבגדים ׁשמנה ּכהּנה: ּבגדי הם miqpkn,ואּלּו ,zpzk) ְְְְְִִֵֵֵָָָֹֻ
(uive lirn ,cet` ,oyg ,hpa` ,ztpvnּגדֹול ְֵָֹלכהן

הדיֹוט לכהן zrabn,וארּבעה ,miqpkn ,zpzk) ְְְְֵֶַָָֹ
(hpa`מןֿהּבגדים ּבפחֹות ּכהן ׁשעֹובד וכלּֿפעם .ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ

עבֹודתֹו ― ּביֹותר אֹו העבֹודה לאֹותּה ְְְֲֲִֵַָָָָָֻהמיחדים
ׁשמים, ּבידי מיתה ּכ על חּיב לכ ונֹוסף ְְְִִִֵַַַָָָָָָָּפסּולה;
אֹותֹו מנּו וכ ׁשעבד. ּבגדים מחּסר לֹומר ְְְְִִֶַַַָָָָֻרצֹוני

סנהדרין ּבידי(bt.)ּבגמרא מיתה מחּיבי מּכלל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻ
ּבּכתּוב: נאמר אּלא ּפסּוק, ּבא לא זה ועל ְֱִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשמים.

ּכהּנה" להם והיתה וגֹו' אבנט אתם (my,"וחגרּת ְְְְְְְֵֶַַָָָָָָָֹֻ
(hּבפרּוׁשֹו ּובא ,(:bt oixcdpq)ׁשּבגדיהם "ּבזמן : ְְְִִֵֵֶֶַָ

― עליהם ּבגדיהם אין עליהם; ―ּכהּנתם ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֻעליהם
לקּמן ויתּבאר זרים". להֹו והוֹו עליהם ּכהּנתם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאין

(cr dyrz `l)ואמרּו ּבמיתה. ― ׁשּׁשּמׁש ְְְִִֵֶֶָָָׁשּזר
g)ּבספרא ,g `xwie)― אתֿהחׁשן" עליו "וּיׂשם : ְְִֶֶֶַַָָָָֹ

לּמדּה לדֹורֹות; ולּמדּה לׁשעּתּה לּמדּה זֹו ְְְְְְְִִִַָָָָָָָ"ּפרׁשה
ּבכלֿיֹום הּכּפּורים. יֹום ּולׁשרּות יֹום יֹום ְְְִִֵֵַָלׁשרּות

זהב ּבבגדי yiyמׁשּמׁש meiÎmei ly micba dpeny) ְְְִֵֵַָָ
(adfn odipia"לבן ּבבגדי מׁשּמׁש הּכּפּורים ּוביֹום ,ְְְְִִִֵֵַַָָ

(hpa`e ztpvn ,miqpkn ,zpzk :drax`)ּוכבר .ְָ
מצות אּלּו ּבגדים ׁשּלביׁשת ספרא, ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָנתּבאר

אמרם והּוא `zenÎixg)עׂשה, `xtq)ׁשאין "ּומּנין : ְְֲִִֵֵֶַָָ
ּגזרת ּכמקּים אּלא לגדּלתֹו ּבגדים לֹובׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻאהרן
אתֿ ה' צּוה ּכאׁשר וּיעׂש לֹומר: ּתלמּוד ?ְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָהּמל

cl)מׁשה" ,fh `xwie)ֿאף אּלּו, ׁשּבגדים ּכלֹומר, . ְְִֵֶֶַַָֹ
ואבני זהב ׁשהם ― הּיפי ּבתכלית ׁשהם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹעלּֿפי
לא ― היקרֹות מןֿהאבנים וזּולתן ויׁשפה ְְְְֲִִֵַַָָָָָָֹֹׁשהם
ׁשּצּוה הּמצוה, לקּיּום אּלא ּבהם, להתנאֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָיתּכּון
אּלּו ּבגדים ׁשּילּבׁש והיא, ּבלבד; אתֿמׁשה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹה'
ּכּלם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּמקּדׁש. ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֻּתמיד

מּזבחים ב' ּכּפּורים(gi.)ּבפרק ּבמּסכת ּובמקֹומֹות ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָ
(.ar :`r)וסּכה(.d). ְָֻ
― הפ"ח מּלקרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ

ּכמֹו(zty)ּפי ארּוג יהיה אּלא ּגדֹול, ּכהן מעיל ְְְִִִֵֶֶָָָֹ
ּוגבּול eiccv)סֹוף ipyn ,bx`d ztyk)אמרֹו והּוא , ְְְָ

יּקרע" לא יהיהּֿלֹו תחרא "ּכפי (zenyיתעּלה: ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹ
(al ,gkחּיב ― ּבהן וכּיֹוצא ּבּמסּפרים והּקֹורעֹו ,ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָ

ְַמלקּות.
― הפ"ז מהסירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ

(cixtdl):יתעּלה אמרֹו והּוא האפֹוד, מעל ְְְִֵֵֶֶַַַָָֹהחׁשן

האפֹוד" מעל החׁשן gk)"ולאֿיּזח ,my)אּלא , ְִֵֵֶֶַַַָָֹֹ
מּכֹות ּובסֹוף לֹו. מחּבר ּגםּֿכן,(k`.)יהיה אמרּו ְְְְִֵֶַַָָֻ

אתֿ מזח איּכא והא מלקּות: מחּיבי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֻּכׁשהזּכירּו
הּנה החׁשן" מ"ּלאֿיּזח מהכא ואזהרּתיּה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהחׁשן?

לֹוקה. ― ׁשהּמזח ל ְְִֵֵֵֶֶַַָנתּבאר

― הע"ג מּלהּכנסהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻ
הּתֹורה מּדיני ּדבר ּבׁשּום להֹורֹות אֹו ְְְִִִֵַַָָָָלּמקּדׁש
יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשכרּות, ׁשל ּבמּצב ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָּכׁשאנחנּו
מֹועד אלֿאהל ּבבאכם וגֹו' אלּֿתׁשּת וׁשכר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ"יין

וגֹו'" יׂשראל אתּֿבני ּולהֹורת iÎh`)וגֹו' ,i `xwie). ְְְְְִֵֵֶָֹ
הּתלמּוד gl.)ּולׁשֹון xifp)רביעית "ׁשתה :(oii)אל ְְְִִַַַָָ

והּוא: חּלּוק, הּזה הּלאו ּבענׁש ויׁש ְְְִֵֶֶֶַַָֹיֹורה".
האּולם מּבין להּכנס להם אסּור יין ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּׁשתּויי
חּיב ― נכנס ואם ּכלֿההיכל, עם ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָולּמזּבח
מיתה חּיב ― ׁשתּוי ּכׁשהּוא עבד ואם ְְְִִֶַַַָָָָמלקּות;

מן ּדבר ׁשתה ואם ׁשמים; המׁשּכרים(x`W)ּבידי ְִִִִֵָָָָָָ§¨ְְִַַ
מיתה; לא ּבלבד, מלקּות חּיב ― ועבד לּיין ְְְְִִִַַַַַָָָָָֹּפרט
אֹו ּכהן ׁשהּוא ּבין ׁשתּוי, ּכׁשהּוא ׁשּמֹורה ְְִֵֵֶֶֶֶָָֹוכלֿמי
ׁשהּוא ּבין לאו, על עֹובר הּוא הרי ― ְֲִֵֵֵֵֶַָָיׂשראל

ספרא ּולׁשֹון המׁשּכרין. ׁשאר אֹו יין (zyxtׁשתּוי ְְְְְְִִִַַַָָ
(ipinyמּנין יין. אּלא לי אין אלּֿתׁשּת", "יין :ְְִִִִִֵֵֶַַַַָ

אם "וׁשכר". לֹומר: ּתלמּוד מׁשּכרין? ׁשאר ְְְְְְִִֵַַַַָָלרּבֹות
ׁשאר ועל ּבמיתה הּיין על יין? נאמר לּמה ְְְֱִִִֵֶַַַַַַָָָָּכן

ּבאזהרה" אמרּו:(zewlna)ּכלֿהמׁשּכרין וׁשם . ְְְְְְִַַַָָָָָ
ּתלמּוד עבֹודה? ּבׁשעת אּלא חּיב ׁשאינֹו ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ"מּנין
מֹועד". אלֿאהל ּבבאכם אּת ּובני אּתה ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלֹומר:
על מיתה חּיבין יׂשראל יהיּו "יכֹול אמרּו: ְְְְִִִִֵַַָָָָָָוׁשם
ולא וגֹו' אּת ּובני "אּתה לֹומר: ּתלמּוד ְְְִֶַַַַָָָָָֹההֹוריה
חּיבין יׂשראל ואין ּבמיתה, ּובני אּתה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֻתמתּו",
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ההֹוריה". על ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָמיתה

מּכרתֹות ד' .(bi:)ּבפרק ְְִֵֶֶ

― הקס"ג הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
ּבׂשערם מנּולים ּכׁשהם לּמקּדׁש (ilcebnמּלהּכנס ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֻ

(xryמקּבצים ׁשאינם האבלים ׁשעֹוׂשים ּכדר ,ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא אתֿׂשערם, ְְְְְְִִֶֶַַָָָּומסּדרים

אלּֿתפרעּו" e)"ראׁשיכם ,my)לא הּתרגּום: אמר , ְְִֵֶַַַַָָָָ
ּוביחזקאל ּפרּוע. k)תרּבּון ,cn):ואמר ּבאר ְְְִֵֵֵֵֶַַַָ

ּבּמצרע: יתעּלה אמרֹו וכן יׁשּלחּו". לא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ"ּופרע
פרּוע" יהיה dn)"וראׁשֹו ,bi `xwie):ּבספרא אמרּו ְְְְְִִֶַָָָֹ
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אלֿ "ראׁשיכם ספרא: לׁשֹון ועֹוד ּפרע". ְְְְִֵֵֶֶַַַָָ"יגּדל
ּבכהן זה לאו נכּפל ּוכבר ּתגּדלּו. אל ― ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹּתפרעּו"

יפרע" לא "אתֿראׁשֹו ואמר: i)ּגדֹול ,`k my). ְְִֶַָָָֹֹ
לאלעזר ׁשאמר ׁשּזה ּתחׁשֹוב ׁשּלא אֹותֹו, ְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָֹוכפל
מחמת ׁשהּוא אלּֿתפרעּו", "ראׁשיכם ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּולאיתמר
אבלּות ּדר ׁשּלא ּכן עׂשה אם אבל ּבלבד, ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּמת
מחמת ׁשהּוא ּגדֹול ּבכהן ּבאר לפיכ מּתר; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻיהיה
זה לאו על והעֹובר נאה. ׁשּיהא ּכדי ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָהעבֹודה
ראׁש. ּפרּוע ּכׁשהּוא ׁשּמׁש אם ּכלֹומר: ְְְְִִִֵֶַַָֹּבמיתה,

ׁשּבמיתה אּלּו bt.)ּובכלל oixcdpq ,`ztqez)ּפרּועי ְְְִִֵֵֶַָ
תמתּו" "ולא ׁשּנאמר: e)ראׁש, ,i my)אם אבל ; ְֱֲִֶֶַָָֹֹֻ

הרי ― עבד ּדלא ראׁש ּפרּוע והּוא לּמקּדׁש ְְְְְֲִִֵַַַַָָֹֹנכנס
ּבמיתה. לא ּבאזהרה, ְְְִֶַָָָֹזה

― הקס"ד הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו: והּוא ּבגדים, קרּועי לּמקּדׁש ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָמּלהּכנס

ו לאֿתפרמּו תמתּו""ּובגדיכם ּולׁשֹון(my)לא . ְְְְִִֵֶָֹֹֹֻ
ּתקרעּו אל ― לאֿתפרמּו "ּבגדיכם ְְְְְִִִִֵֶַָֹֹספרא:
"ּובגדיו ּגדֹול: ּבכהן נכּפל זה לאו וגם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבגדיכם".

יפרם" i)לא ,`k my)ׁשּלא אפּלּו ּגדֹול ׁשּכהן ודע . ְְֲִִֵֶֶַָֹֹֹֹ
מת על ּבגדיו לקרֹוע לֹו אסּור העבֹודה ְְְֲִִֵַַַָָָָָּבׁשעת
הּזה. אתֿהּלאו ּכפל זֹו ּתֹוספת ּובגלל לֹו, ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּמת

`xen)ּובספרא zyxt)ּובגדיו יפרע לא "ראׁשֹו : ְְְְִִָָָָֹֹ
ּפֹורעין אדם ׁשּבני ּכדר מתֹו, על ― יפרם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹלא
ּפֹורם ּגדֹול ּכהן ּכיצד? מתיהן. על ְִֵֵֵֵֵֶַַָֹּופֹורמין

jkÎlk)מּלמּטן d`xp epi`y mewna)וההדיֹוט ְְְִֶַַָ
ּגם ― קרּועים ּובגדיו ׁשעבד וכלֿמי ְְְְְִִִֶַַַָָָָָמלמעלן".
ּוקרּועי ראׁש ּפרּועי ׁשּדין לפי מיתה, חּיב ְְְִִִֵֵֶַָָֹהּוא
הרי זה ּבמּצב לּמקּדׁש הּכניסה אבל אחד. ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבגדים
לעֹולם לֹו אסּור ּבלבד ּגדֹול וכהן ּבלאו. ְְְְִִֵָָָָָֹהיא
וזהּו לּמקּדׁש, נכנס לא אפּלּו ולפרֹום ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָֹלפרֹוע

ּבזה. הדיֹוט ּכהן ּובין ׁשּבינֹו ְִֵֵֵֶֶֶַָֹהחּלּוק

חמישי יום
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― הס"ח ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
הּמקּדׁש, ּכבֹוד מּפני ּבכלֿעת, לּמקּדׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָמּלהּכנס
"ואלֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא הּׁשכינה. לפני ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָויראה

אלֿהּקדׁש" ּבכלֿעת a)יבא ,fh `xwie)ּבלאו ויׁש . ְְְֵֵֶֶַָָָֹֹ
הזהר ּגדֹול ׁשּכהן והּוא: ּגבּולֹות, חּלּוק ְְְִֵֶֶַָֹֻזה

הּכּפּורים ּביֹום אפּלּו הּקדׁשים לקדׁש ְְְֲֳִִִִִִֵֶַַָָֹמּלהּכנס
מזהר ּכלּֿכהן וכן לעבֹודה. הּידּוע ּבּזמן ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻאּלא
ּבזמן זּולתי הּׁשנה ּבכלֿימֹות להיכל ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָמּלהּכנס
לא ׁשּכלּֿכהן הּוא: הּלאו ענין וקּצּור ְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹהעבֹודה.
ּבׁשעת אּלא לׁשם להּכנס ׁשרּׁשאי לּמקֹום ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיּכנס
ּבחּוץ. הדיֹוט ּכהן ּבין ּבפנים ּגדֹול ּכהן ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹֹעבֹודה
העבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא ונכנס זה לאו על עבר ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹואם
מיתה; חּיב זה הרי ― הּקדׁשים לקדׁש נכנס ְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָֹאם
ּולׁשֹון מלקּות. חּיב זה הרי ― להיכל נכנס ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָואם

`ixg)ספרא zyxt)זה ― ּבכלֿעת" "ואלֿיבא : ְְְִֵֶַָָָֹ
ׁשאר לרּבֹות ― "אלֿהּקדׁש" הּכּפּורים; ְְִִֶֶַַַָֹיֹום
על להזהיר ― לּפרכת" "מּבית הּׁשנה; ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹּכלֿימֹות
ּתלמּוד ― ּבמיתה ּכלֿהּבית על יכֹול ְְִִִַַַַַַָָָָּכלֿהּבית.
ולא עלֿהארן אׁשר הּכּפרת "אלּֿפני ְְֲֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹלֹומר:
ועל ּבמיתה, הּכּפרת אלּֿפני ּכיצד? הא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹימּות".

מנחֹות ּובגמרא ּבאזהרה". ּכלֿהּבית (fk:)ׁשאר ְְְְְִִַַַָָָָָָָ
ּבארּבעים". ההיכל "על ּבפרּוׁש: ְְְְִֵֵַַַָָָאמרּו

― הקס"ה הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו: והּוא העבֹודה, ּבׁשעת מןֿהּמקּדׁש ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָמּלצאת

תצאּו" לא מֹועד אהל f)"ּומּפתח ,i my)ונכּפל . ְְְִִֵֵֶֶַַֹֹ
לא "ּומןֿהּמקּדׁש ואמר: ּגדֹול ּבכהן זה לאו ְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹּגם

ai)יצא" ,`k my)ספרא ּולׁשֹון .ipiny zyxt) ְְִֵֵָ
(myהעבֹודה ּבׁשעת יכֹול מֹועד" אהל "ּומּפתח :ְֲִִֵֶֶַַָָָֹ

"ּומןֿ לֹומר: ּתלמּוד העבֹודה, ּבׁשעת ְְְֲִִֶַַַָָֹוׁשּלא
ּבׁשעת אֹומר הוי ― יחּלל", ולא יצא לא ְְְְֱִִֵֵֵֵֵַַַָֹֹהּמקּדׁש

עליכם" ה' מׁשחת "ּכיֿׁשמן f)העבֹודה. ,i my) ְֲֲִִֵֶֶֶַָָ
הּמׁשחה ּבׁשמן ׁשּנמׁשחּו ּובניו אהרן אּלא לי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹאין
מּנין מיתה, חּיבין עבֹודה ּבׁשעת יצאּו ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָׁשאם
"ּכיֿ לֹומר: ּתלמּוד ׁשּבכלֿהּדֹורֹות? ְְְֲִִֶַַַַָָֹלכלֿהּכהנים
ּגדֹול ּבכהן ׁשּיׁש ודע עליכם". ה' מׁשחת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשמן

אתֿהּמּטה ילּוה ׁשּלא znd)ּתֹוספת z`)וזהּו . ְְִֶֶֶֶֶֶַַָֹ
וכ יצא", לא "ּומןֿהּמקּדׁש ּבאמרֹו: הּכתּוב ְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹּפׁשט

מּסנהדרין ב' ּבפרק מת(gi.)נתּבאר לֹו מת ׁשאם , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
מּמה לכ ולמדּו הּמּטה. אחר יֹוצא אינֹו ―ְְְִִֵֵַַַַָָָ
מּזה, ונלמד יצא". לא "ּומןֿהּמקּדׁש ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּׁשּנאמר:
הּוא וכ מת. לֹו ׁשּמת ּביֹום לעבֹוד לֹו ְְֲֵֵֶֶַָָֻׁשּמּתר

ּבסנהד לא(ct.)ריןלׁשֹונם "ּומןֿהּמקּדׁש אמרֹו: , ְְְְְְִִִֶַַָָָֹ
אחר הא יחּלל", ולא heicd)יצא odk)יצא ׁשּלא ְְֵֵֵֵֵֵֶַַָֹֹ

(en` e` eia` eznyk)ּכהן ּכלֹומר: חּלל"; ―ְִֵֵַֹ
הּוא והרי אֹונן. ּכׁשהּוא לעבֹוד לֹו ׁשאסּור ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָהדיֹוט,
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מןֿהּלּמּוד אֹונן, יעבֹוד ׁשּלא ּכלֹומר ,ּכ על ְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻמזהר
הֹוריֹות ּבסֹוף הּזה הּכלל נתּבאר ּוכבר (ai:)הּזה. ְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

עֹובד ּגדֹול וכהן יעבֹוד, לא אֹונן הדיֹוט ְְֲֵֵֵֵֶֶַָֹֹֹׁשּכהן
"ולא ּכאן ׁשאמרֹו ל נתּבאר הּנה אֹונן. ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹּכׁשהּוא
ׁשאין ― אזהרה לא ׁשלילה, עׂשאהּו ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹיחּלל",
אֹונן. ׁשהּוא אףֿעלּֿפי חּלין נעׂשית ֲֲִִֵֵֶַַַָֻעבֹודתֹו
לּלאו טעם יחּלל" "ולא ׁשאמרֹו הּכתּוב ְְְְֵֶַַַַַַָָָֹּופׁשט

ׁשהּוא lecbd)הּקֹודם odkd)ׁשּלא ּכדי יצא", "לא ְֵֵֵֵֶֶַֹֹ
הענינים ּבׁשּתי א (`)יחּלל. :weqtdn miyxcpd) ְְְִִִֵֵַַָָ

ואינו אביו מטת אחר הגדול הכהן יצא" ש"לא
אונן. שהוא העבודה "לא(a)מחלל הדיוט שכהן

אתֿ למנֹות ראּוי אין אונן) מקריב ולא ְִֵֶָיחלל"
הּזה gknהּלאו `idylk dxdf` cgiil oi` ,xnelk) ֶַַָ
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אתֿ ׁשהבין למי ׁשּמתּבאר ּכמֹו עצמֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָּבפני
g)הּכללים llk)נתּבאר ּוכבר זה. למאמר ׁשּקדמּו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ

ּובגדיו יפרע, לא ראׁשֹו ׁשהם: אּלּו לאוין ְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹֹֹׁשּׁשלׁשה
ּבכהן נכּפלּו ― יצא לא ּומןֿהּמקּדׁש יפרם, ְְְְְִִִִֵֵֵַָֹֹֹֹלא
על אזהרתֹו ׁשּנכּפלה ּכמֹו מסּים, ענין לבאר ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻּגדֹול
וׁשּׁשלׁשת מסּים, ענין לבאר וזֹונה וחללה ְְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָֹֻּגרּוׁשה
הם אּלּו לאוין ּבׁשלׁשה עליהם ׁשהזהיר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹהענינים
אל ראׁשיכם ּבאמרֹו עליהם ׁשהזהיר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּבעצמם
מֹועד אהל ּומּפתח תפרמּו, לא ּובגדיכם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹּתפרעּו,
הֹודיעם, הּׁשלֹום עליו רּבנּו וׁשּמׁשה תצאּו; ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹלא
לצרה ׁשּבחרּדתכם ואיתמר: לאלעזר ְְְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָּכלֹומר
עליכם, האסּורים ּדברים לכם הּתרּו לא זֹו ְְְֲֲִִֵֶֶָָָָֹֻּגדֹולה
על ׁשהייתם, ּכמֹו מזהרים נׁשארים אּתם ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָֻאּלא
מןֿהּמקּדׁש ויציאה ּבגדים ּוקריעת ראׁש ְְְְִִִִִִִַַַָָָֹּפריעת
לבאר ּגדֹול ּבכהן הּלאו ונכּפל העבֹודה. ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹּבׁשעת
העבֹודה ׁשעת ועל העבֹודה, ּבׁשעת זה ׁשּלאו ְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָלנּו
ׁשּלמדּו רֹואה ׁשאּתה ּכמֹו מיתה, חּיבין ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָּבלבד
תצאּו" לא מֹועד אהל "ּומּפתח אמרּו ענין ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹֹלבאּור
ואףֿעלֿ יצא"; לא "ּומןֿהּמקּדׁש ּׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמּמה
ׁשּנכּפלּו האּלה הּלאוין מן ּבכלֿלאו ׁשחּיבּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָּפי
לא הרי ― ׁשּבארנּו ּכמֹו נֹוסף, ענין ּגדֹול ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָֹֹּבכהן
מהֿ ׁשהבין למי הּמצות מסּפר ּבכ ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹיתרּבה

h)ּׁשהקּדמנּו llk)ׁשּלא הּוא ּדקרא ׁשּגּופיּה לפי , ְְְְִִִֵֶֶֶַָֹ
זאת. והבן העבֹודה. ּבׁשעת מּכלֿאּלּו ּדבר ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹיעׂשה

― הל"א להֹוציאהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא מןֿהּמקּדׁש, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָהּטמאים

טמא וכל וכלֿזב ּכלֿצרּוע מןֿהּמחנה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹ"ויׁשּלחּו
a)לנפׁש" ,d xacna)הּוא ּכאן האמּור זה ּומחנה . ֲֶֶֶַָָָָָ

ּכמֹו העזרה, לדֹורֹות ׁשּכמֹוהּו ׁשכינה ְְְֲֲִֵֶַָָָָָמחנה
טהרֹות סדר ּבריׁש g)ׁשּבארנּו dpyn ` wxt milk) ְְְֵֵֵֶֶַָ

ספרי ּולׁשֹון הּמׁשנה. my)ּבפרּוׁש `yp zyxt): ְְְְִִֵֵַָ
ׁשּלא לּטמאים אזהרה ― מןֿהּמחנה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹ"ויׁשּלחּו
זה צּוּוי נכּפל ּוכבר ּבטמאה". לּמקּדׁש ְְְְְְִִִִֶַַָָָָֻיּכנסּו
ב "ּכיֿיהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא אחר, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָּבלׁשֹון
אלֿ ויצא מּקרהֿלילה טהֹור לאֿיהיה אׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹאיׁש

לּמחנה" i`)מחּוץ ,bk mixac)ּבאמרֹו ּכאן רצה . ְְֲִֶַַָָָָ
ׁשאמר ּכמֹו ׁשכינה, מחנה לּמחנה": ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָ"מחּוץ
ּתׁשּלחּום" לּמחנה "אלֿמחּוץ עצמּה: זֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָּבמצוה

(b ,d xacna)ּפסחים אלֿ(gq.)ּובגמרא "ויצא : ְְְִִֶָָָָָ
ּולׁשֹון ׁשכינה. מחנה זה ― לּמחנה" ְְֲֲִִֶֶֶַַַָמחּוץ
מןֿהּמחנה ויׁשּלחּו יׂשראל אתּֿבני "צו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמכלּתא:

ּב ּומּנין ּבעׂשה"; לֹומר:― ּתלמּוד לאֿתעׂשה? ְְֲֲִִֵֶַַַַַֹ
ּובספרי אתֿמחניהם". יטּמאּו vz`"ולא zyxt) ְְְְְֲִֵֵֶֶַַֹ

(my.עׂשה מצות ― לּמחנה אלֿמחּוץ ויצא :ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָ

― הע"ז ּכלֿטמאהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻ
לכלֿהּמקּדׁש ּכמֹוהּו(okynd)מּלהּכנס אׁשר , ְְְֲִִִֵֶַָָָָ

ycwnd)לּדֹורֹות ziaa)ניקנֹור מּׁשער ּכלֿהעזרה : ֲִִַַַָָָָָ
אמרֹו והּוא יׂשראל, עזרת ּתחּלת ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָולפנים,

אתֿמחניהם" יטּמאּו "ולא ּכלֹומר:(my)יתעּלה: ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַֹ
מּכֹות ּובגמרא ׁשכינה. "הּבא(ci:)מחנה אמרּו: ְְְֲִִֶַַַָָָָָ

ענׁש אזהרה: ּוכתיב ענׁש ּכתיב טמא הּמקּדׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹאל
ונכרתה" טּמא ה' "אתֿמקּדׁש ―(kÎbi ,hi my); ְְְְִִִֵֶַָ

אתֿמחניהם". יטּמאּו "ולא ― ְְְְֲֵֶֶַַַָָֹאזהרה
מןֿ ויׁשּלחּו יׂשראל אתּֿבני "צו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּובּמכלּתא:

a)הּמחנה" ,d my)?ּבלאֿתעׂשה ּומּנין ּבעׂשה. ― ְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַֹ
נכּפל ּוכבר אתֿמחניהם". יטּמאּו "ולא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹאמר:
ּבּיֹולדת: אמרֹו והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ּבענין ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָהּלאו

תבא" לא c)"ואלֿהּמקּדׁש ,ai `xwie)ּובספרא ְְְְִִֶַָָָֹֹ
אתּֿבניֿיׂשראל "והּזרּתם ׁשּנאמר: "לפי ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאמרּו:

ימתּו" ולא l`)מּטמאתם ,eh my)ּבין אני ׁשֹומע ְְֲִִֵֵַָָָֹֻֻ
הּנֹוגע ּגם ּכלֹומר: ― מאחֹוריו" ּבין ְֲִֵֵֵַַַַָמּתֹוכֹו
― ּכרת מתחּיב טמא ּכׁשהּוא מאחֹוריו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבּמקּדׁש
תבא". לא "ואלֿהּמקּדׁש ּבּיֹולדת: לֹומר ְְְִֶֶֶַַַַָָֹֹּתלמּוד
ׁשוה טמאים ׁשאר ודין הּיֹולדת ׁשּדין נתּבאר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָוׁשם

ּבספרא אמרּו ועֹוד `zenÎixg)ּבזה. zyxt)על , ְְְְִֶַָָָ
ירחץ לא ּובׂשרֹו יכּבס לא "ואם יתעּלה: ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹאמרֹו
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מןֿהּלּמּוד אֹונן, יעבֹוד ׁשּלא ּכלֹומר ,ּכ על ְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻמזהר
הֹוריֹות ּבסֹוף הּזה הּכלל נתּבאר ּוכבר (ai:)הּזה. ְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

עֹובד ּגדֹול וכהן יעבֹוד, לא אֹונן הדיֹוט ְְֲֵֵֵֵֶֶַָֹֹֹׁשּכהן
"ולא ּכאן ׁשאמרֹו ל נתּבאר הּנה אֹונן. ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹּכׁשהּוא
ׁשאין ― אזהרה לא ׁשלילה, עׂשאהּו ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹיחּלל",
אֹונן. ׁשהּוא אףֿעלּֿפי חּלין נעׂשית ֲֲִִֵֵֶַַַָֻעבֹודתֹו
לּלאו טעם יחּלל" "ולא ׁשאמרֹו הּכתּוב ְְְְֵֶַַַַַַָָָֹּופׁשט

ׁשהּוא lecbd)הּקֹודם odkd)ׁשּלא ּכדי יצא", "לא ְֵֵֵֵֶֶַֹֹ
הענינים ּבׁשּתי א (`)יחּלל. :weqtdn miyxcpd) ְְְִִִֵֵַַָָ

ואינו אביו מטת אחר הגדול הכהן יצא" ש"לא
אונן. שהוא העבודה "לא(a)מחלל הדיוט שכהן

אתֿ למנֹות ראּוי אין אונן) מקריב ולא ְִֵֶָיחלל"
הּזה gknהּלאו `idylk dxdf` cgiil oi` ,xnelk) ֶַַָ
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אתֿ ׁשהבין למי ׁשּמתּבאר ּכמֹו עצמֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָּבפני
g)הּכללים llk)נתּבאר ּוכבר זה. למאמר ׁשּקדמּו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ

ּובגדיו יפרע, לא ראׁשֹו ׁשהם: אּלּו לאוין ְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹֹֹׁשּׁשלׁשה
ּבכהן נכּפלּו ― יצא לא ּומןֿהּמקּדׁש יפרם, ְְְְְִִִִֵֵֵַָֹֹֹֹלא
על אזהרתֹו ׁשּנכּפלה ּכמֹו מסּים, ענין לבאר ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻּגדֹול
וׁשּׁשלׁשת מסּים, ענין לבאר וזֹונה וחללה ְְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָֹֻּגרּוׁשה
הם אּלּו לאוין ּבׁשלׁשה עליהם ׁשהזהיר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹהענינים
אל ראׁשיכם ּבאמרֹו עליהם ׁשהזהיר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּבעצמם
מֹועד אהל ּומּפתח תפרמּו, לא ּובגדיכם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹּתפרעּו,
הֹודיעם, הּׁשלֹום עליו רּבנּו וׁשּמׁשה תצאּו; ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹלא
לצרה ׁשּבחרּדתכם ואיתמר: לאלעזר ְְְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָּכלֹומר
עליכם, האסּורים ּדברים לכם הּתרּו לא זֹו ְְְֲֲִִֵֶֶָָָָֹֻּגדֹולה
על ׁשהייתם, ּכמֹו מזהרים נׁשארים אּתם ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָֻאּלא
מןֿהּמקּדׁש ויציאה ּבגדים ּוקריעת ראׁש ְְְְִִִִִִִַַַָָָֹּפריעת
לבאר ּגדֹול ּבכהן הּלאו ונכּפל העבֹודה. ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹּבׁשעת
העבֹודה ׁשעת ועל העבֹודה, ּבׁשעת זה ׁשּלאו ְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָלנּו
ׁשּלמדּו רֹואה ׁשאּתה ּכמֹו מיתה, חּיבין ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָּבלבד
תצאּו" לא מֹועד אהל "ּומּפתח אמרּו ענין ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹֹלבאּור
ואףֿעלֿ יצא"; לא "ּומןֿהּמקּדׁש ּׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמּמה
ׁשּנכּפלּו האּלה הּלאוין מן ּבכלֿלאו ׁשחּיבּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָּפי
לא הרי ― ׁשּבארנּו ּכמֹו נֹוסף, ענין ּגדֹול ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָֹֹּבכהן
מהֿ ׁשהבין למי הּמצות מסּפר ּבכ ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹיתרּבה

h)ּׁשהקּדמנּו llk)ׁשּלא הּוא ּדקרא ׁשּגּופיּה לפי , ְְְְִִִֵֶֶֶַָֹ
זאת. והבן העבֹודה. ּבׁשעת מּכלֿאּלּו ּדבר ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹיעׂשה

― הל"א להֹוציאהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא מןֿהּמקּדׁש, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָהּטמאים

טמא וכל וכלֿזב ּכלֿצרּוע מןֿהּמחנה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹ"ויׁשּלחּו
a)לנפׁש" ,d xacna)הּוא ּכאן האמּור זה ּומחנה . ֲֶֶֶַָָָָָ

ּכמֹו העזרה, לדֹורֹות ׁשּכמֹוהּו ׁשכינה ְְְֲֲִֵֶַָָָָָמחנה
טהרֹות סדר ּבריׁש g)ׁשּבארנּו dpyn ` wxt milk) ְְְֵֵֵֶֶַָ

ספרי ּולׁשֹון הּמׁשנה. my)ּבפרּוׁש `yp zyxt): ְְְְִִֵֵַָ
ׁשּלא לּטמאים אזהרה ― מןֿהּמחנה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹ"ויׁשּלחּו
זה צּוּוי נכּפל ּוכבר ּבטמאה". לּמקּדׁש ְְְְְְִִִִֶַַָָָָֻיּכנסּו
ב "ּכיֿיהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא אחר, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָּבלׁשֹון
אלֿ ויצא מּקרהֿלילה טהֹור לאֿיהיה אׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹאיׁש

לּמחנה" i`)מחּוץ ,bk mixac)ּבאמרֹו ּכאן רצה . ְְֲִֶַַָָָָ
ׁשאמר ּכמֹו ׁשכינה, מחנה לּמחנה": ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָ"מחּוץ
ּתׁשּלחּום" לּמחנה "אלֿמחּוץ עצמּה: זֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָּבמצוה

(b ,d xacna)ּפסחים אלֿ(gq.)ּובגמרא "ויצא : ְְְִִֶָָָָָ
ּולׁשֹון ׁשכינה. מחנה זה ― לּמחנה" ְְֲֲִִֶֶֶַַַָמחּוץ
מןֿהּמחנה ויׁשּלחּו יׂשראל אתּֿבני "צו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמכלּתא:

ּב ּומּנין ּבעׂשה"; לֹומר:― ּתלמּוד לאֿתעׂשה? ְְֲֲִִֵֶַַַַַֹ
ּובספרי אתֿמחניהם". יטּמאּו vz`"ולא zyxt) ְְְְְֲִֵֵֶֶַַֹ

(my.עׂשה מצות ― לּמחנה אלֿמחּוץ ויצא :ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָ

― הע"ז ּכלֿטמאהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻ
לכלֿהּמקּדׁש ּכמֹוהּו(okynd)מּלהּכנס אׁשר , ְְְֲִִִֵֶַָָָָ

ycwnd)לּדֹורֹות ziaa)ניקנֹור מּׁשער ּכלֿהעזרה : ֲִִַַַָָָָָ
אמרֹו והּוא יׂשראל, עזרת ּתחּלת ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָולפנים,

אתֿמחניהם" יטּמאּו "ולא ּכלֹומר:(my)יתעּלה: ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַֹ
מּכֹות ּובגמרא ׁשכינה. "הּבא(ci:)מחנה אמרּו: ְְְֲִִֶַַַָָָָָ

ענׁש אזהרה: ּוכתיב ענׁש ּכתיב טמא הּמקּדׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹאל
ונכרתה" טּמא ה' "אתֿמקּדׁש ―(kÎbi ,hi my); ְְְְִִִֵֶַָ

אתֿמחניהם". יטּמאּו "ולא ― ְְְְֲֵֶֶַַַָָֹאזהרה
מןֿ ויׁשּלחּו יׂשראל אתּֿבני "צו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּובּמכלּתא:

a)הּמחנה" ,d my)?ּבלאֿתעׂשה ּומּנין ּבעׂשה. ― ְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַֹ
נכּפל ּוכבר אתֿמחניהם". יטּמאּו "ולא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹאמר:
ּבּיֹולדת: אמרֹו והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ּבענין ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָהּלאו

תבא" לא c)"ואלֿהּמקּדׁש ,ai `xwie)ּובספרא ְְְְִִֶַָָָֹֹ
אתּֿבניֿיׂשראל "והּזרּתם ׁשּנאמר: "לפי ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאמרּו:

ימתּו" ולא l`)מּטמאתם ,eh my)ּבין אני ׁשֹומע ְְֲִִֵֵַָָָֹֻֻ
הּנֹוגע ּגם ּכלֹומר: ― מאחֹוריו" ּבין ְֲִֵֵֵַַַַָמּתֹוכֹו
― ּכרת מתחּיב טמא ּכׁשהּוא מאחֹוריו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבּמקּדׁש
תבא". לא "ואלֿהּמקּדׁש ּבּיֹולדת: לֹומר ְְְִֶֶֶַַַַָָֹֹּתלמּוד
ׁשוה טמאים ׁשאר ודין הּיֹולדת ׁשּדין נתּבאר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָוׁשם

ּבספרא אמרּו ועֹוד `zenÎixg)ּבזה. zyxt)על , ְְְְִֶַָָָ
ירחץ לא ּובׂשרֹו יכּבס לא "ואם יתעּלה: ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹאמרֹו



��iyiy mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

עונֹו" fh)ונׂשא ,fi my)רחיצת על ּכיצד? "הא : ְְֲִֵַַַָָָֹ
ugx)ּגּופֹו `l m`)ּבגדיו ּכּבּוס ועל ּכרת, ענּוׁש ―ְְִֵַָָָָ

ּבטמאת אּלא מדּבר ׁשאינֹו ּומּנין ּבארּבעים. ―ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻ
נתּבאר ּוכבר וכּו'". וענׁש הזהיר וקדׁשיו, ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָמקּדׁש
ּכרת: חּיב ― מזיד הּוא אם זה, לאו על ִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהעֹובר
ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ְְְְִֵֵֶַַָָואם
נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מּמצות ע"ב ּבמצוה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָֹׁשּבארנּו

ּובהֹוריֹות ׁשבּועֹות ּבריׁש זֹו מצוה (h.)ּדיני ְְְְִִֵֵָָ
ּבזבחים.(a.)ּוכרתֹות מקֹומֹות ּובכּמה ְְְְִִֵַָָ

― הע"ח ּכלֿטמאהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻ
(mi`nhd aex)ּכמֹוהּו אׁשר לוּיה למחנה מּלהּכנס ,ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָ

מּסכת ּבריׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו הּבית, הר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַלּדֹורֹות:
g)ּכלים dpyn ` wxt)ּכניסת אּסּור נתּבאר וׁשם , ְְְִִִִֵֵַָָ

הּוא זה ּבלאו ׁשּבא והּכתּוב הּבית להר ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָהּטמאים
אלּֿתֹו יבא "לא מקרהֿלילה: טמא על ְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹאמרֹו

i`)הּמחנה" ,bk mixac)ּפסחים ,(gq.)ּובגמרא ְְֲִִֶַַָָָ
לּמחנה" אלֿמחּוץ "ויצא ּגםּֿכן: ―(my)אמרּו ְְֲִֵֶֶַַַָָָ

ל"א ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשכינה, מחנה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָזה
זה ― הּמחנה" אלּֿתֹו יבא "ולא עׂשה; ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָֹֹֹמּמצות

מתקיף לוּיה, ואימא(dywn)מחנה רבינא: ליּה ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָ
ואידי (weqt)אידי od ik ,ile` ,xen`)(זה והן זה ְִִֵֵ

ולאֿתעׂשה? ּבעׂשה עליו ולעבֹור ׁשכינה, ְְְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָֹּבמחנה
היה ּכלֹומר: ,אלּֿתֹו יבֹוא ולא קרא נכּתב ּכן ְְְְִִֵֶַָָָָֹֹאם
לּמה "הּמחנה" ― ּתֹוכֹו אל יבֹוא ולא לֹומר: ְֲֶֶַַַָָָֹלֹו
לוּיה. מחנה והיא אחרת, מחנה לֹו לּתן ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָלי?
ּולׁשֹון הּמחנה. ּתֹו אל יבֹוא לא ּבּה ׁשּגם ְְֲֶֶֶַַַַָָֹּכלֹומר

זֹו(my)ספרי ― הּמחנה" אלּֿתֹו יבא "לא : ְֲִֵֶֶַַָֹֹ
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר לאֿתעׂשה. ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹמצות

ּבפרּוׁשנּו. ּכלים מּסכת ְְִֵֵֵֵֶֶַּבריׁש

שישי יום
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― הע"ה טמאהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ
יתעּלה אמרֹו והּוא טמא, ּכׁשהּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָמּלעבֹוד,
יחּללּו ולא בניֿיׂשראל מּקדׁשי "ויּנזרּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹֹלּכהנים:

קדׁשי" a)אתֿׁשם ,ak `xwie)מּסנהדרין ט' ּובפרק ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָ
(:bt)?ּבמיתה ׁשהּוא ׁשּׁשּמׁש לטמא "מּנין ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָאמרּו:

ולא וגֹו' ויּנזרּו ואלּֿבניו אלֿאהרן ּדּבר ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹּדכתיב:
יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו אחר: ּבמקֹום ואמר ְְְְְְִֵֵַַַַָָֻיחּללּו".

(h ,my)ּכ ׁשמים, ּבידי מיתה החּלּול ׁשאֹותֹו ְִִִִֵֵֶַַָָָּכׁשם
חּללּו אם קדׁשי" אתֿׁשם יחּללּו "ולא אמרֹו: ְְְְְְִִִֵֶַָָָֹּכאן
ׁשמים. ּבידי מיתה חּיבין ― ּבטמאה ְְְְִִִִֵַָָָָָָֻועבדּו

― הע"ו טבּולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻ
ynyd)יֹום drwy `l oiicr j` ez`nehn lah)

ׁשּיעריב עד טהר, ׁשּכבר אףֿעלּֿפי ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָמּלעבֹוד,
"ולא הּכהנים: על יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִֶַַַָֹֹׁשמׁשֹו,

אלהיהם" ׁשם e)יחּללּו ,`k my)לאו על והעֹובר ְְְֱֵֵֵֶַַָָֹ
טבּול ּכלֹומר: ― ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― ְְִִִֵֶַַַָָָזה
מפרׁש ּפסּוק ּבֹו נאמר לא וזה ׁשּׁשּמׁש: ְְֱִֵֶֶֶַָָֹֹיֹום
ט' ּובפרק מקּבל. ּפרּוׁש הּוא אּלא ְְֵֶֶֶַָָָֻּבּתֹורה,

יתעּלה:(bt:)מּסנהדרין אמרֹו ּבפרּוׁש אמרּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָ
אלהיהם" ׁשם יחּללּו ולא לאלהיהם יהיּו ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַֹֹֹֹ"קדׁשים

(my)ׁשּכבר לפי ― לטמא ענין אינֹו "אם אמרּו: ,ְְְְְִִִֵֵֶָָָָ
ויליף ׁשּׁשּמׁש. יֹום לטבּול ענין ּתנהּו ― ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָנתּבאר

("deey dxfb"a cnlp)חּלּול myחּלּול dn :dnexzn) ִִ
(o`k s` dzina.מיתה מחּיבי מכלל ׁשם ּומנּוהּו ."ְְְִִֵַָָָֻ

― הכ"ד ּבלבדהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
להּכנס ׁשּיצטרכּו ּכלּֿפעם ורגליהם ידיהם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלרחץ
קּדּוׁש מצות היא וזֹו ― לעבֹודה לקרב אֹו ְְְֲִִִִֵַַָָָֹלהיכל
אהרן "ורחצּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ורגלים, ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָֹידים
אלֿ ּבבאם ואתֿרגליהם אתֿידיהם מּמּנּו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹּובניו

מֹועד" kÎhi)אהל ,l zeny)זֹו עׂשה ּומצות . ְֲִֵֵֶַֹ
ּכלֹומר: ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב עליה ְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהעֹובר
ורגלים ידים רחץ לא אם ּבּמקּדׁש ׁשּׁשּמׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּכהן
יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב ―ְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

ימתּו" ולא מים ּדיני(my)"ירחצּו נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲֲִִִִֵַָָָֹֻ
מּזבחים ב' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו jli`e)מצוה :hi). ְְְְִִִִֵֶֶָָ

― הס"ט ּבעלהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹֻ
הּמזּבח, ּכלֹומר: ּבכללּותֹו, להיכל מּלהּכנס ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמּום
והּוא וההיכל, והאּולם ולּמזּבח, האּולם ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָּובין
ואלֿ יבא לא אלֿהּפרכת א" יתעּלה: ְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹאמרֹו

וגֹו'" יּגׁש לא bk)הּמזּבח ,`k `xwie)נתּבאר ּוכבר , ְְְְִִִֵֵַַַָָֹ
טהרֹות h)ּבריׁש dpyn ` wxt milk)האּולם ׁשּמּבין ְְִֵֵֶָָָ

ּופרּועי מּומין לבעלי אסּור ּכלֿההיכל עם ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָולּמזּבח
ּבספרא ּגם ונתּבאר לׁשם. להּכנס (zyxtראׁש ְְְְְְִִִֵֵַָָָָֹ

(my xen`אלֿהּפרכת" והם: אּלּו, לאוין ְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּׁשני
אחד יסּפיק לא יּגׁש", לא ואלֿהּמזּבח יבא ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹלא
להׁשלמת צריכים ּוׁשניהם האחר מּבלעדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמהן

ycew zay Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

ׁשאסּור הּמקֹום הגּבלת והּוא אחד, ּבענין ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָהּדין
מןֿהּמזּבח ונכנס ׁשהּזיד ּומי אליו. להּכנס ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלהם
לֹוקה. ― עבֹודה לׁשם ׁשּלא אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֶֶָֹולפנים,

― ׁשבעים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִַַַַָָָָָ
מּום ּבעל אמרֹו:(reaw)ׁשהזהר והּוא מּלעבֹוד, ְְְֲִֶַַַַָֻ

יקרב" לא מּום בֹו יהיה fi)"אׁשר ,my)הּכּונה , ְְֲִִֶֶַַַָָֹ
― מּום ּבעל ּוכׁשעֹובד לעבֹודה; יקרב לא ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹּבזה:

ּבספרא אמרּו וכ `xen)לֹוקה. zyxt)ּבעל "אין : ְְְְִֵֶַַָָָ
ּבאזהרה". אּלא ּבמיתה ְְְִֶַָָָָמּום

― הע"א מּוםהּמצוה ּבעל ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָֻ
הּמּום אֹותֹו ּבֹו ׁשּיׁש ּכלֿזמן מּלעבֹוד (enkעֹובר ְֲִֵֵֶַַַָ

(mixaerd minendn mdl dnecde ztlide axbd,

לא מּום אׁשרּֿבֹו "ּכלֿאיׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְֲִִֶֶַָָֹוהּוא
gi)יקרב" ,my)ספרא ּולׁשֹון ,(my)יהיה "אׁשר : ְְְְֲִִִֶֶָָ

מּנין? עֹובר מּום קבּוע, מּום אּלא לי אין מּום", ִִִֵֵֶַַָָבֹו
לא מּום אׁשרּֿבֹו "ּכלֿאיׁש לֹומר: ּתלמּוד ―ְֲִֶַַָֹ
― עֹובר ּבמּום ועבד עבר אם הּוא וגם ְְְְִִֵַַַָָָיקרב".
עֹוברין מּומין זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִִֵֶָָָלֹוקה.

מּבכֹורֹות ז' ּבפרק קבּועין, ּומּומין אדם .(bn.)ׁשל ְְְִִִֶֶֶָָ

קודש שבת
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― הע"ד הּזרהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַָָָָָָֻ
מּזרע ׁשאינֹו לכלֿמי "זר" ּבאמרי ּכּונתי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמּלעבֹוד.
אליכם" לאֿיקרב "וזר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹֹאהרן,

(c ,gi xacna)זה לאו על ׁשהעֹובר הּכתּוב ּופרׁש .ֵֵֵֶֶַַָָָ
הּקרב "והּזר אמרֹו: והּוא ׁשמים. ּבידי מיתה ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָחּיב

f)יּומת" my)ספרי ּולׁשֹון ,(my gxw zyxt): ְְִֵָ
ׁשמענּו, ענׁש לעבֹודה. ― יּומת" הּקרב ְְֲֵֶַַַָָָָָָֹ"והּזר
יקרב לא "וזר לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו? לא ְְְְְִַַַַַָָָָֹֹאזהרה
זה, ּבענין והענׁש האזהרה נכּפלה ּוכבר ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאליכם".
אלֿאהל יׂשראל ּבני עֹוד "ולאֿיקרבּו אמרֹו: ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָֹֹוהּוא

למּות" חטא לׂשאת ak)מֹועד ,my)נתּבאר ּוכבר ְְְִֵֵֵֵָָָָ
יֹומא מיתה(ck.)ּבגמרא הּזר חּיב עבֹודֹות אּלּו ְֲִִֵַַָָָָָָ

עליהן חּיב זר עבֹודֹות "ארּבע ואמרּו: ְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַָָָעליהן
הּיין, ונּסּו והקטרה, זריקה, הן: ואּלּו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָמיתה

וׁשם הּמים". ונּסּו(`nei zkqna)האחרֹון ּובפרק ְְְֲִִֶֶַַַָָ
זבחים זֹו.(biw:)מּמּסכת מצוה ּדיני התּבארּו ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ

― הס"א ׁשּיהאהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָ
מןֿהּמּומים ּתמים ּבמינֹו, ׁשלם ׁשּנקריב ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָּכלֿקרּבן
מּומים. ׁשהם ּובּמסרת ּבּכתּוב נאמר ֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשעליהם

לרצֹון" יהיה "ּתמים יתעּלה: אמרֹו (xwie`והּוא ְְְְְִִִֶֶַָָָ
(`k ,akספרא `xen)ּולׁשֹון zyxt)יהיה "ּתמים : ְְְִִִֶָָ

ׁשּיינֹות ראיה, הביאּו ּוכבר עׂשה" מצות ― ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָלרצֹון
הּטּוב ּבתכלית יהיּו וסלּתם וׁשמנם ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָהּנסכים
"ּתמימם יתעּלה: מאמרֹו מּכלֿקלקּול, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָוהּׁשלמּות

ונסּכיהם" l`)יהיּוֿלכם ,gk xacna)ּוכבר ְְְְִִֵֶֶָָ
מּמנחֹות ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(ft.)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

― הצ"א מּלהקּדיׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא מזּבח, לגּבי מּומין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹּבעלי

תקריבּו" לא מּום k`)אׁשרּֿבֹו ,ak `xwie)ּולׁשֹון , ְְֲִֶַֹ
my)ספרא xen` zyxt)לא מּום אׁשרּֿבֹו "ּכל : ְֲִֶָֹֹ

ּתקּדיׁש. ּבל מּׁשּום ― ְְִִִַַַתקריבּו"

― הצ"ב מּלׁשחֹוטהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
יתעּלה אמרֹו והּוא קרּבן, לׁשם מּומין ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָּבעלי

לה'" אּלה "לאֿתקריבּו מּומין: ak)ּבבעלי my), ְְֲִִֵֵֶַַַֹ
מּׁשּום ― לה'" אּלה "לאֿתקריבּו ספרא: ְְְִִִֵֶַַָֹּולׁשֹון

ּתׁשחֹוט. ְִַּבל

― הצ"ג מּלזרֹוקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
הּמז ּגּבי על מּומין ּבעלי אמרֹוּדם והּוא ּבח, ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָ

לה'" "לאֿתקריבּו ּגם: מּומין ּבבעלי (my,יתעּלה ְְְֲִִִֵֶַַַַַֹ
(ckּדם זריקת על מזהיר זה ׁשּלאו ּבּקּבלה ּובא ,ְְִִֶֶַַַַַַָָָָ

הלכה. וכן קּמא, ּתּנא ּדעת וזהּו ― מּומין ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָּבעלי
אינֹו זה ׁשּלאו אֹומר, יהּודה ּברּבי יֹוסי ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָורּבי
ּבספרא אמרם והּוא ּדם. קּבלת על אּלא ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָמזהיר

(xen` zyxt)ּבל מּׁשּום ― לה'" "לאֿתקריבּו :ְִִַַַֹ
ּתמּורה ּובגמרא אתֿהּדם. לתּנא(f.)ּתקּבל אמרּו: ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָ

ליּה מּבעי לי? למה לה'", "לאֿתקריבּו האי ְְְִִִֵֵַַַַָָֹקּמא
(cgein weqt mikixvy iptn m`)― ּדמים ְִִִַָלזריקת

ליּה נפקא iehiadn)והא z`f cenll yi ixd)מ"על ְְֵֵַָָָ
לאֿ "ואּׁשה עֹוד: מּמהּֿׁשאמר ּכלֹומר: ְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹהּמזּבח"?

לה'" עלֿהּמזּבח מהם ak)תּתנּו ,my)ׁשּמׁשמע , ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַ
מהם? יהיה לא הּמזּבח ּגּבי על ּׁשּיּנתן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּכלֿמה

מׁשּתעי הכי ּדקרא ארחיּה aezkdוהׁשיב: jxc jk) ְְְְִִִֵֵֵֵָָָֹ
(`hazdlֿלא "ואּׁשה ׁשהּוא זה ׁשּלאו ּכלֹומר: ,ְְִֶֶֶֶַָֹ

ּבהקטר אּלא ּבא לא עלֿהּמזּבח" מהם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹתּתנּו
ּתלמד ואל mcd)אּסּורין, zwixf xeqi`)ּבאמרֹו ְְְְִִִַַָ

ּכי ,ּבכ אּלא הּלׁשֹון יסּתּדר ׁשּלא לפי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ"הּמזּבח",
― ּבלבד תּתנּו" לא "ואּׁשה לֹומר: לֹו היה ְְְִִִֵֶַַַָָֹהיא
מּכלֿמה נתּבאר הּנה הּדּבּור! יׁשלם לא ּבזה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻהרי
על אזהרה ― לה' לאֿתקריבּו ׁשאמרֹו: ְְְִֶֶַַַַַָָָָֹּׁשּקדם

הּדם. ְִַַָזריקת
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ׁשאסּור הּמקֹום הגּבלת והּוא אחד, ּבענין ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָהּדין
מןֿהּמזּבח ונכנס ׁשהּזיד ּומי אליו. להּכנס ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלהם
לֹוקה. ― עבֹודה לׁשם ׁשּלא אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֶֶָֹולפנים,

― ׁשבעים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִַַַַָָָָָ
מּום ּבעל אמרֹו:(reaw)ׁשהזהר והּוא מּלעבֹוד, ְְְֲִֶַַַַָֻ

יקרב" לא מּום בֹו יהיה fi)"אׁשר ,my)הּכּונה , ְְֲִִֶֶַַַָָֹ
― מּום ּבעל ּוכׁשעֹובד לעבֹודה; יקרב לא ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹּבזה:

ּבספרא אמרּו וכ `xen)לֹוקה. zyxt)ּבעל "אין : ְְְְִֵֶַַָָָ
ּבאזהרה". אּלא ּבמיתה ְְְִֶַָָָָמּום

― הע"א מּוםהּמצוה ּבעל ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָֻ
הּמּום אֹותֹו ּבֹו ׁשּיׁש ּכלֿזמן מּלעבֹוד (enkעֹובר ְֲִֵֵֶַַַָ

(mixaerd minendn mdl dnecde ztlide axbd,

לא מּום אׁשרּֿבֹו "ּכלֿאיׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְֲִִֶֶַָָֹוהּוא
gi)יקרב" ,my)ספרא ּולׁשֹון ,(my)יהיה "אׁשר : ְְְְֲִִִֶֶָָ

מּנין? עֹובר מּום קבּוע, מּום אּלא לי אין מּום", ִִִֵֵֶַַָָבֹו
לא מּום אׁשרּֿבֹו "ּכלֿאיׁש לֹומר: ּתלמּוד ―ְֲִֶַַָֹ
― עֹובר ּבמּום ועבד עבר אם הּוא וגם ְְְְִִֵַַַָָָיקרב".
עֹוברין מּומין זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִִֵֶָָָלֹוקה.

מּבכֹורֹות ז' ּבפרק קבּועין, ּומּומין אדם .(bn.)ׁשל ְְְִִִֶֶֶָָ

קודש שבת

.‡Ò ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .„Ú ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
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― הע"ד הּזרהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַָָָָָָֻ
מּזרע ׁשאינֹו לכלֿמי "זר" ּבאמרי ּכּונתי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמּלעבֹוד.
אליכם" לאֿיקרב "וזר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹֹאהרן,

(c ,gi xacna)זה לאו על ׁשהעֹובר הּכתּוב ּופרׁש .ֵֵֵֶֶַַָָָ
הּקרב "והּזר אמרֹו: והּוא ׁשמים. ּבידי מיתה ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָחּיב

f)יּומת" my)ספרי ּולׁשֹון ,(my gxw zyxt): ְְִֵָ
ׁשמענּו, ענׁש לעבֹודה. ― יּומת" הּקרב ְְֲֵֶַַַָָָָָָֹ"והּזר
יקרב לא "וזר לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו? לא ְְְְְִַַַַַָָָָֹֹאזהרה
זה, ּבענין והענׁש האזהרה נכּפלה ּוכבר ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאליכם".
אלֿאהל יׂשראל ּבני עֹוד "ולאֿיקרבּו אמרֹו: ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָֹֹוהּוא

למּות" חטא לׂשאת ak)מֹועד ,my)נתּבאר ּוכבר ְְְִֵֵֵֵָָָָ
יֹומא מיתה(ck.)ּבגמרא הּזר חּיב עבֹודֹות אּלּו ְֲִִֵַַָָָָָָ

עליהן חּיב זר עבֹודֹות "ארּבע ואמרּו: ְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַָָָעליהן
הּיין, ונּסּו והקטרה, זריקה, הן: ואּלּו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָמיתה

וׁשם הּמים". ונּסּו(`nei zkqna)האחרֹון ּובפרק ְְְֲִִֶֶַַַָָ
זבחים זֹו.(biw:)מּמּסכת מצוה ּדיני התּבארּו ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ

― הס"א ׁשּיהאהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָ
מןֿהּמּומים ּתמים ּבמינֹו, ׁשלם ׁשּנקריב ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָּכלֿקרּבן
מּומים. ׁשהם ּובּמסרת ּבּכתּוב נאמר ֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשעליהם

לרצֹון" יהיה "ּתמים יתעּלה: אמרֹו (xwie`והּוא ְְְְְִִִֶֶַָָָ
(`k ,akספרא `xen)ּולׁשֹון zyxt)יהיה "ּתמים : ְְְִִִֶָָ

ׁשּיינֹות ראיה, הביאּו ּוכבר עׂשה" מצות ― ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָלרצֹון
הּטּוב ּבתכלית יהיּו וסלּתם וׁשמנם ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָהּנסכים
"ּתמימם יתעּלה: מאמרֹו מּכלֿקלקּול, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָוהּׁשלמּות

ונסּכיהם" l`)יהיּוֿלכם ,gk xacna)ּוכבר ְְְְִִֵֶֶָָ
מּמנחֹות ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(ft.)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

― הצ"א מּלהקּדיׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא מזּבח, לגּבי מּומין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹּבעלי

תקריבּו" לא מּום k`)אׁשרּֿבֹו ,ak `xwie)ּולׁשֹון , ְְֲִֶַֹ
my)ספרא xen` zyxt)לא מּום אׁשרּֿבֹו "ּכל : ְֲִֶָֹֹ

ּתקּדיׁש. ּבל מּׁשּום ― ְְִִִַַַתקריבּו"

― הצ"ב מּלׁשחֹוטהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
יתעּלה אמרֹו והּוא קרּבן, לׁשם מּומין ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָּבעלי

לה'" אּלה "לאֿתקריבּו מּומין: ak)ּבבעלי my), ְְֲִִֵֵֶַַַֹ
מּׁשּום ― לה'" אּלה "לאֿתקריבּו ספרא: ְְְִִִֵֶַַָֹּולׁשֹון

ּתׁשחֹוט. ְִַּבל

― הצ"ג מּלזרֹוקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
הּמז ּגּבי על מּומין ּבעלי אמרֹוּדם והּוא ּבח, ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָ

לה'" "לאֿתקריבּו ּגם: מּומין ּבבעלי (my,יתעּלה ְְְֲִִִֵֶַַַַַֹ
(ckּדם זריקת על מזהיר זה ׁשּלאו ּבּקּבלה ּובא ,ְְִִֶֶַַַַַַָָָָ

הלכה. וכן קּמא, ּתּנא ּדעת וזהּו ― מּומין ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָּבעלי
אינֹו זה ׁשּלאו אֹומר, יהּודה ּברּבי יֹוסי ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָורּבי
ּבספרא אמרם והּוא ּדם. קּבלת על אּלא ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָמזהיר

(xen` zyxt)ּבל מּׁשּום ― לה'" "לאֿתקריבּו :ְִִַַַֹ
ּתמּורה ּובגמרא אתֿהּדם. לתּנא(f.)ּתקּבל אמרּו: ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָ

ליּה מּבעי לי? למה לה'", "לאֿתקריבּו האי ְְְִִִֵֵַַַַָָֹקּמא
(cgein weqt mikixvy iptn m`)― ּדמים ְִִִַָלזריקת

ליּה נפקא iehiadn)והא z`f cenll yi ixd)מ"על ְְֵֵַָָָ
לאֿ "ואּׁשה עֹוד: מּמהּֿׁשאמר ּכלֹומר: ְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹהּמזּבח"?

לה'" עלֿהּמזּבח מהם ak)תּתנּו ,my)ׁשּמׁשמע , ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַ
מהם? יהיה לא הּמזּבח ּגּבי על ּׁשּיּנתן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּכלֿמה

מׁשּתעי הכי ּדקרא ארחיּה aezkdוהׁשיב: jxc jk) ְְְְִִִֵֵֵֵָָָֹ
(`hazdlֿלא "ואּׁשה ׁשהּוא זה ׁשּלאו ּכלֹומר: ,ְְִֶֶֶֶַָֹ

ּבהקטר אּלא ּבא לא עלֿהּמזּבח" מהם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹתּתנּו
ּתלמד ואל mcd)אּסּורין, zwixf xeqi`)ּבאמרֹו ְְְְִִִַַָ

ּכי ,ּבכ אּלא הּלׁשֹון יסּתּדר ׁשּלא לפי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ"הּמזּבח",
― ּבלבד תּתנּו" לא "ואּׁשה לֹומר: לֹו היה ְְְִִִֵֶַַַָָֹהיא
מּכלֿמה נתּבאר הּנה הּדּבּור! יׁשלם לא ּבזה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻהרי
על אזהרה ― לה' לאֿתקריבּו ׁשאמרֹו: ְְְִֶֶַַַַַָָָָֹּׁשּקדם

הּדם. ְִַַָזריקת
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òåãé åðéà íà ìáàרק הוא שההיתר צדק, הצמח כתב –

עצמו בפני יום כל של השכר לחשב רוצים היו שאם באופן
כל שכר בקלות לחשב יכלו אם אבל גדול, בקושי זה היה
אינם ואם השבת, ריוח את לידע להקפיד עליהם ויום, יום
שביעית ירצה) (אם ליטול לנכרי להניח עליו יודעים,

.12מהשכר

äååùá øëùä ìë åîò ÷åìçìלמדובר זהה זה מקרה –

לכל שכר ישנו זה שבסעיף כיון אך שדה, לגבי ב בסעיף
לעיל התבאר האחד דברים בשני שונה הדין בפ"ע, יום
מפני המתירים התירו ב' שבסעיף הוא והשני ד, אות
שנוטלו מפני התירו וכאן כלל, שבת שכר כאן שאין

בהבלעה.

åìéáùá ãáåò éøëðä äéäåשנותן הוא שמתנה לומר ואין –
– ישראל על מוטלת היתה השבת שעבודת דכיון לו,
בהבלעה שלא שבת שכר כלוקח ונראה ההערמה, ,13ניכרת

ויום יום, חצי אחד כל ביחד שעובדים אנשים שני ולמשל:
בא, שלא חבירו את והחליף שלם יום מהם אחד עבד א'
ביניהם התנו שלא אף על שלם, יום חבירו עבד ולמחרת
וכשחלקו השני, בשביל א' שעבדו הדבר ניכר כלום,

הוא. שכן למפרע נתברר בשווה
øàáúðù åîëרמד וסי' יז סעיף להלן וכן ב, סעיף לעיל –

סי"ד.
øëù íäì ïúåðע"י אפילו בשבת לישראל המגיע וריוח –

אסור - מלאכה עשה לא ואפילו .15נכרי,
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יא.12) אות לעיל וראה ב, לד סי' או"ח צ"צ שו"ת פי על
סי"ד.13) רמו סי' ולהלן ב ס"ק קו"א ראה
סי"ד.14) רמו סי' להלן גם הובא

שם)15) (ראה במהדו"ב רבינו לדעת וגם ס"ג, רמג סי' כדלעיל
עכ"פ. עין מראית משום אסור שבת לשכר חוששים שאין
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mixe`ia

íåìë éøëðä ãáò àìלכתחילה לא איסור כאן ואין –16,

שבת מלאכת שכר לוקח אינו שהישראל כיון למפרע; ולא
אפילו ואסור כשלוחו, (שנראה במקומו עשה שהנכרי

(שמותר17בהבלעה בלבד ברחיים שימוש דמי נוטל אלא ,(

בהבלעה). ליטלם
åìù åìåëù øåðúאלא בשותפות עוסק אינו זה סעיף –

ולשאר העין למראית בו חששו ולכך ואריסות, בשכירות
כשיש אבל ישראל, בשל העושה בנכרי האסורים דברים

עין מראית חשש אין – עצמו הדבר על בעלות .18לנכרי

åì äåöî ìàøùéä ïéàשאומר אף שבות לנכרי שאמירה –

מדעתו היא עושה שהנכרי והמלאכה השבת, קודם לו

עצמו .19לצורך

âîø 'éñáהעיר אנשי רוב שדרך שבמקומות ט: סעיף –

לעסוק ולא באריסות ליתנם או המרחץ או התנור להשכיר
או לנכרי שם להשכירם מותר יום שכירי ידי על בהם
העיר אנשי רוב דרך שאין ובמקומות באריסות, לו ליתנם
על בהם עוסקים אלא באריסות ליתנם ולא רחיים להשכיר
לו ליתנם או לנכרי שם להשכירם אסור יום שכירי ידי

באריסות.
ìàøùéä ïéà íàהקודם לסעיף בהמשך בא זה סעיף –20,

הוספה כעין הוא וחנות ורחיים במרחץ הדין וכן ומ"ש
במוסגר.

zexewn

כלום.16) הישראל לו אמר לא שהרי
ס"ו.17) כדלעיל
אפילו18) עין מראית חשש שאין הוסיף ושם יג, סעיף כדלהלן

בשבת. הישראל חלק את מהישראל כששוכר

ס"ז19) ס"א, רמג בסי' וקבלנות באריסות נכרי לגבי כמבואר
ס"א. רמז סי' ולהלן

כנגד20) יום כשחלקו וכאן בשווה, שחלקו במקרה העוסק
יום.

רמה סימן שבת הלכות ב' חלק

•
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:äòìáäa àHL úaL øëN àeäL äæ çøhî ìàøNiä äðäð éøäå ,Bîöòì Blk ìèðL úaMä íBé øëN ãòa ìç ìL¤Ÿ§©§©©©¨¤¨©ª§©§©£¥¤¡¤©¦§¨¥¦Ÿ©¤¤§©©¨¤§©§¨¨

mixe`ia

íåìë éøëðä ãáò àìלכתחילה לא איסור כאן ואין –16,

שבת מלאכת שכר לוקח אינו שהישראל כיון למפרע; ולא
אפילו ואסור כשלוחו, (שנראה במקומו עשה שהנכרי

(שמותר17בהבלעה בלבד ברחיים שימוש דמי נוטל אלא ,(

בהבלעה). ליטלם
åìù åìåëù øåðúאלא בשותפות עוסק אינו זה סעיף –

ולשאר העין למראית בו חששו ולכך ואריסות, בשכירות
כשיש אבל ישראל, בשל העושה בנכרי האסורים דברים

עין מראית חשש אין – עצמו הדבר על בעלות .18לנכרי

åì äåöî ìàøùéä ïéàשאומר אף שבות לנכרי שאמירה –

מדעתו היא עושה שהנכרי והמלאכה השבת, קודם לו

עצמו .19לצורך

âîø 'éñáהעיר אנשי רוב שדרך שבמקומות ט: סעיף –

לעסוק ולא באריסות ליתנם או המרחץ או התנור להשכיר
או לנכרי שם להשכירם מותר יום שכירי ידי על בהם
העיר אנשי רוב דרך שאין ובמקומות באריסות, לו ליתנם
על בהם עוסקים אלא באריסות ליתנם ולא רחיים להשכיר
לו ליתנם או לנכרי שם להשכירם אסור יום שכירי ידי

באריסות.
ìàøùéä ïéà íàהקודם לסעיף בהמשך בא זה סעיף –20,

הוספה כעין הוא וחנות ורחיים במרחץ הדין וכן ומ"ש
במוסגר.

zexewn

כלום.16) הישראל לו אמר לא שהרי
ס"ו.17) כדלעיל
אפילו18) עין מראית חשש שאין הוסיף ושם יג, סעיף כדלהלן

בשבת. הישראל חלק את מהישראל כששוכר

ס"ז19) ס"א, רמג בסי' וקבלנות באריסות נכרי לגבי כמבואר
ס"א. רמז סי' ולהלן

כנגד20) יום כשחלקו וכאן בשווה, שחלקו במקרה העוסק
יום.

רמה סימן שבת הלכות ב' חלק

•
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Áׁשּכׁשּיבֹוא ּבענין להּניחן לּזהר צרי ― ּבּתיק ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשּמּניחן
ּכדי ּתחּלה, ראׁש ּבׁשל לפּגע יּוכל לא ללבׁשן מּׁשם ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹֹֹליּטלן
מן ולכן ּתחּלה. יד ׁשל ללּבׁש הּמצוה על לעבר יצטר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּלא
ׁשל ועליו מּלמּטה ראׁש ׁשל ,ואר צר ּבכיס להּניחן היה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹהראּוי
למעלה, הּמּנח יד ּבׁשל ּתחּלה יפּגע ― ליּטלן ׁשּכׁשּיבֹוא ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻיד,
אף ראׁש, ׁשל ּגּבי על מּנח יד ּׁשהּׁשל ּבמה הּדין מן אּסּור ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻׁשאין
ּומּכל הֹואיל יד, מהּׁשל חמּורה קדּׁשתֹו ראׁש ּׁשהּׁשל ּפי ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻעל
ּבזה. ּכתּובֹות ּבזה הּכתּובֹות ׁשהּפרׁשּיֹות אחד, ּדבר ׁשניהם ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָמקֹום

על זה אחד ּבכיס להּניחן ׁשּלא ׁשּנהגּו יׁש ׁשאףֿעלּֿפיֿכן ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא
מּנח יהא יד ּׁשהּׁשל אּלא זה, אצל זה ּכיסין ּבׁשני אּלא זה, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻּגּבי
לפעמים יצטר ― ּבׁשוה מּנחים יהיּו ׁשאם מעלה, לצד ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻקצת
ּתחּלה לפניו מזּמן ראׁש הּׁשל יבֹוא אם ּדהינּו הּמצוה, על ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻלעבר
ולּטל עליו לעבר יצטר ― הּתפּלין ּבּה ׁשּנֹוטל ימינֹו יד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹנגד
ּכאן אין ― מעלה לצד קצת הּוא יד ּכׁשהּׁשל אבל יד, ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּׁשל

יֹותר. לֹו סמּו יד הּׁשל ׁשהרי הּמצוה, על ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָמעביר

ׁשּכיון יד, לׁשל ואיזה ראׁש לׁשל איזה הּכיסים לסּמן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹונהגּו
ׁשּלֹו הּכיס אחרּֿכ לׁשּנֹות אסּור ― חמּורה קדּׁשתֹו ראׁש ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשהּׁשל

ׁשּיתּבאר: ּכמֹו ּבּתחּלה, התנה ּכן אם אּלא יד, הּׁשל ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלּתן

Ëיּטלן אּלא הּתיק, מן ינערם לא ― מהּתיק הּתפּלין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹּכׁשּנֹוטל
מּתֹוכֹו: ְִָּבידֹו

È:חליצתן ּובׁשעת לביׁשתן ּבׁשעת הּתפּלין לנּׁשק חכמים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָמנהג

כח חֿיסימן סעיפים התפילין חליצת דין

ערב‡ חֹולצן אפּלּו ּתפּלין, ּכׁשחֹולץ ּברכה ׁשּום לבר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָאין
ויֹוםֿטֹוב ׁשּׁשּבת לחלצן, הּוא חּיב ׁשאז הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבת
"ּבל על עֹובר מצוה לׁשם עליו ּוכׁשמניחן הּוא, ּתפּלין זמן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָלאו
לׁשם ּכּונה ּבלא עליו מניחן ׁשאם ּכיון מקֹום, מּכל ― ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹּתֹוסיף"
מּׁשּום סֹופרים, מּדברי אּלא הּתֹורה, מן אּסּור ּבזה אין ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָמצוה
לא, ּבסימן ׁשּיתּבאר ּכמֹו הרּבים, לרׁשּות ּבהן יצא ׁשּמא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּגזירה
עצמּה מּצד הּתפּלין ׁשּבחליצת ּכיון זה, על ּברכה ׁשּי לא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹלפיכ

ּגזרה. מּׁשּום אּלא חֹולצן ואין מצוה, ּבּה ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָאין

לֹו ׁשאין החּמה לׁשקיעת סמּו ּבחל ּכׁשחֹולצן לֹומר צרי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹואין
לחלצן, צרי ואין הּוא, ּתפּלין זמן לילה ׁשהרי זה, על ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלבר

ל: ּבסימן ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּכן, מֹורים ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָאּלא

אחד סעיף ובו כט סימן

את‡ "וׁשמרּת ׁשּנאמר: ׁשּזה הּתֹורה, מן הּוא ּתפּלין זמן ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלילה
ולא ימים ׁשּמׁשמעֹו ימימה", מּימים למֹועדּה הּזאת ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָֹֹֻהחּקה
הּפסח ּבחּקת אּלא הּתפּלין, ּבחּקת מדּבר הּכתּוב אין ― ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֻֻלילֹות

וגו'". הּזאת העבדה את "ועבדּת למעלה: ְְְְֱֲֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּנאמר

ׁשנה, זמן ׁשהּוא מּפני ּבּלילה, ּתפּלין להניח אסרּו חכמים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאבל
מּטעם ּבתפּלין ליׁשן ואסּור ּבהם, וייׁשן יׁשּכח ׁשּמא ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּוגזרה

מד. ּבסימן ְְִִֵֶָָׁשּיתּבאר

הּמצֹות לכל יֹום ׁשהּוא הּׁשחר, עּמּוד ׁשעלה לאחר אף ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָולכן
מּׁשנה קימה עת ׁשּתּגיע עד להניחן אסּור ― ּבּתֹורה ֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהאמּורֹות
חברֹו את ׁשּיראה ּבכדי הּיֹום ׁשּיאיר עד ּדהינּו אדם, ּבני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלרב
קצת, עּמֹו הרגיל חברֹו ׁשּיהיה והּוא ויּכירּנּו, אּמֹות ארּבע ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּברחּוק
רגיל אינֹו ואם מרחֹוק, אפּלּו יּכירּנּו ― הרּבה עּמֹו רגיל ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשאּלּו

מאד: ּבקרֹוב אפּלּו יּכירּנּו לא ― ּכלל ְְְֲִִִֶַָָֹֹעּמֹו

עליו· הן אפּלּו עליו, וחׁשכה הּכֹוכבים צאת קדם הניחן ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹאם
ׁשּמא למעׂשה, הלכה ּכן מֹורין ואין מּתר, ― הּלילה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּכל
לבין ּבינֹו אּלא ּכן יעׂשה לא ולכן ּבּלילה. לכּתחּלה להניחן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹיבֹואּו
לכּתחּלה להניחן ׁשּמּתר לֹומר יטעּו ׁשּמא ּברּבים, לא אבל ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻעצמֹו,
הּמדרׁש ּבית ׁשּביֹוׁשבי הּמדרׁש, ּבבית הּוא ּכן אם אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבּלילה.

ׁשּיטעּו. לחּוׁש ְִֵֶָאין

לֹו היה ׁשּלא מּפני הּכֹוכבים צאת ּכׁשהּגיע ּתפּליו חלץ לא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹואם
ּכן ּומֹורין מּתר, ― לׁשמרן ּכדי עליו ונמצאּו לׁשמרן ְְְְְְְְִִֵֵָָָָָָָָֻמקֹום

לׁשמרן). ּכדי ׁשעֹוׂשה לרֹואים ׁשּיאמר וצרי)ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

מניחן (ואם לׁשמרן ּכדי ּבּלילה לכּתחּלה עליו להניחן אסּור ְְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָָָאבל
מּתר, ― לׁשמרן ּכדי ּבּלילה עליו ׁשּיהיּו ּבׁשביל יֹום מּבעֹוד ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֻעליו

:(ּכ ּבׁשביל לכּתחּלה להניחן ּכן מֹורין ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָואין

יכֹול‚ ― הּיֹום ׁשּיאיר קדם ּבהׁשּכמה לּדר לצאת רֹוצה ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהיה
,ויבר ּבהן ימׁשמׁש ― זמּנֹו ּוכׁשּמּגיע יציאתֹו, קדם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלהניחן

.לּדר ויצא ׁשהׁשּכים ּכיון ּבהם, ייׁשן ׁשּמא לחּוׁש ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשאין

ּבהּלּוכֹו, ליׁשן יכֹול ׁשאינֹו ּברגליו, ּבהֹול אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבּמה
קדם להניחן אסּור ― ליׁשן ׁשּיּוכל ּבקרֹון, יֹוׁשב אֹו הרֹוכב ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאבל

ְַָזמּנן:

אֿג סעיפים הנחתן זמן ל סימן

•

"c"ag i`iyp" zxezn

xe` dxez

הפרק: ביתותוכן פתח על חנוכה נר הדלקת ענין

דוקא מבחוץ

.õåçáî úéáä çúô ìò åð÷úù äëåðç øð ïéðò åäæå
- המאמר שבתחילת הקושיא לתרץ יש ומעתה

לענינו ציון" בת ושמחי "רני הפסוק בין השייכות מהי

בת ושמחי ב"רני שהחידוש לעיל דנתבאר חנוכה, של

"בת של במדריגה ישראל בהיות שגם הוא, ציון"

ושמחי", "רני להיות אפשר בעבודתם) (שחסר ציון"

ב"ה סוף אין אור כביכול, בעצמי אני - ש"הנני מפני

בתוכך". ושכנתי בא - ממש

להדליקם שתקנו חנוכה, נרות של ענינם גם וזהו

דוקא. מבחוץ ביתו פתח על

בזה:] [והענין

÷ãö éøòù ,ùåøéô ,÷ãö éøòù éì åçúô ïéðòë àåäå
ìòù ,åððøé êú÷ãö úðéçá úåéäì àåáî úðéçá íä

.äøîæã é÷åñô åð÷ú äæ øáã
לי "פתחו שנאמר כענין הוא "פתח" של ענינו

והמבוא השער הוא, צדק" "שערי דפירוש צדק", שערי

ד"וצדקתך העבודה שהיא "צדק", לבחינת להגיע

יתברך בו לדבקה וההשתוקקות הרינה ירננו",

מקום של בשבחו ההתבוננות ידי על באדם המתעוררת

דזמרה. בפסוקי

äððø úðéçá åì ïéàù ,çúôì õåçáî àåäù éî êà
øåà éåìâ å"ç ãáàé äæ éðôî àì ,áìä úåìòôúäå

.åùôð ìò ä"á óåñ ïéà
שאין מי - הוא ברוחניות לפתח חוץ העומד וענין

לבו שאין "רננה", צדק", ד"שערי העבודה אצלו

אינו עבודה סדר פי שעל ה', אל להשתוקק מתפעל

שמחה לידי (המביאו בנפשו אלקי אור לגילוי שייך

בה').

שאינו ולחשוב ח"ו להתייאש לו אל מקום, ומכל

נפשו. על ב"ה סוף אין אור ויתגלה שיאיר שייך

ב סוף אין אור יתגלה כיצד בנפשו?]ה"[אך

,õåçáî çúôä ìò ïîùå øåà ÷éìãäì åð÷ú àìà
ìëá ä"á óåñ ïéà øåà êùîåé çúôì õåçáî íâù

.ãîåìù äøåúå äùåòù äåöî
ביתו פתח על חנוכה נרות להדליק תיקנו לזה אלא
לבחינת מ"חוץ" שהוא זה אדם אצל שגם מבחוץ,
בכל ב"ה סוף אין אור נמשך צדק", שערי לי "פתחו
הדלקת ידי שעל והיינו שלומד, ותורה שעושה מצוה
ידי על למטה שיורד עליון רוחני שאור זוכה חנוכה נר
בנפשו, ומתגלה מאיר המצוות וקיום התורה לימוד
- ממש ב"ה סוף אין אור מאיר חנוכה שבנרות לפי
ושכנתי בא הנני כי דכתיב לעתיד שיהא למה "דוגמא
כנ"ל. ציון" ב"בת אפילו מאיר זה שאור - בתוכך"

ìò ÷éìãäì äúéä íéîëç úð÷úù àìà ãåò àìå
åðééäã ,õåçáî íéáøä úåùøì êåîñä çúôä
àëôäàì ,úåôéì÷ä íå÷î ,ùîî íéáøä úåùøá

.'åë àøåäðì àëåùç
כפי ישראל בבני גם מאיר זה שאור בלבד זו לא
שחסר אע"פ סוף (דסוף ציון" ד"בת במדריגה שהם
ומקיים תורה שלומד במי המדובר מקום מכל בעבודתו,
בחוץ גם מאיר האלקי שהאור זאת, עוד אלא מצוות),
מבחוץ" ביתו "פתח פירוש (שזהו הרבים ברשות ממש,
הקליפות, מקום שהוא הרבים), לרשות הסמוך פתח -

הקליפות חושך את ומהפך עליהן פועל הזה והאור
לנהורא". חשוכא "אתהפכא הזהר בלשון לאור,

.'ä ìà íéáø íéåâ ååìðå åäæå
"רני (לאחרי בההפטרה שממשיך מה יובן ובזה
אל רבים גוים "ונלוו גו'") בא הנני כי ציון בת ושמחי
ציון" ב"בת רק לא מאיר בא" ד"הנני גילוי כי ה'",
את ומהפך הקליפות, מקום הרבים, ברשות גם אלא
שגם פועל גו'" בא ש"הנני זה ולפיכך לאור, החושך

ה'. אל ילוו הגוים

g wxt ignye ipx d''c

•



�י "c"ag i`iyp" zxezn
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הפרק: ביתותוכן פתח על חנוכה נר הדלקת ענין

דוקא מבחוץ

.õåçáî úéáä çúô ìò åð÷úù äëåðç øð ïéðò åäæå
- המאמר שבתחילת הקושיא לתרץ יש ומעתה

לענינו ציון" בת ושמחי "רני הפסוק בין השייכות מהי

בת ושמחי ב"רני שהחידוש לעיל דנתבאר חנוכה, של

"בת של במדריגה ישראל בהיות שגם הוא, ציון"

ושמחי", "רני להיות אפשר בעבודתם) (שחסר ציון"

ב"ה סוף אין אור כביכול, בעצמי אני - ש"הנני מפני

בתוכך". ושכנתי בא - ממש

להדליקם שתקנו חנוכה, נרות של ענינם גם וזהו

דוקא. מבחוץ ביתו פתח על

בזה:] [והענין

÷ãö éøòù ,ùåøéô ,÷ãö éøòù éì åçúô ïéðòë àåäå
ìòù ,åððøé êú÷ãö úðéçá úåéäì àåáî úðéçá íä

.äøîæã é÷åñô åð÷ú äæ øáã
לי "פתחו שנאמר כענין הוא "פתח" של ענינו

והמבוא השער הוא, צדק" "שערי דפירוש צדק", שערי

ד"וצדקתך העבודה שהיא "צדק", לבחינת להגיע

יתברך בו לדבקה וההשתוקקות הרינה ירננו",

מקום של בשבחו ההתבוננות ידי על באדם המתעוררת

דזמרה. בפסוקי

äððø úðéçá åì ïéàù ,çúôì õåçáî àåäù éî êà
øåà éåìâ å"ç ãáàé äæ éðôî àì ,áìä úåìòôúäå

.åùôð ìò ä"á óåñ ïéà
שאין מי - הוא ברוחניות לפתח חוץ העומד וענין

לבו שאין "רננה", צדק", ד"שערי העבודה אצלו

אינו עבודה סדר פי שעל ה', אל להשתוקק מתפעל

שמחה לידי (המביאו בנפשו אלקי אור לגילוי שייך

בה').

שאינו ולחשוב ח"ו להתייאש לו אל מקום, ומכל

נפשו. על ב"ה סוף אין אור ויתגלה שיאיר שייך

ב סוף אין אור יתגלה כיצד בנפשו?]ה"[אך

,õåçáî çúôä ìò ïîùå øåà ÷éìãäì åð÷ú àìà
ìëá ä"á óåñ ïéà øåà êùîåé çúôì õåçáî íâù

.ãîåìù äøåúå äùåòù äåöî
ביתו פתח על חנוכה נרות להדליק תיקנו לזה אלא
לבחינת מ"חוץ" שהוא זה אדם אצל שגם מבחוץ,
בכל ב"ה סוף אין אור נמשך צדק", שערי לי "פתחו
הדלקת ידי שעל והיינו שלומד, ותורה שעושה מצוה
ידי על למטה שיורד עליון רוחני שאור זוכה חנוכה נר
בנפשו, ומתגלה מאיר המצוות וקיום התורה לימוד
- ממש ב"ה סוף אין אור מאיר חנוכה שבנרות לפי
ושכנתי בא הנני כי דכתיב לעתיד שיהא למה "דוגמא
כנ"ל. ציון" ב"בת אפילו מאיר זה שאור - בתוכך"

ìò ÷éìãäì äúéä íéîëç úð÷úù àìà ãåò àìå
åðééäã ,õåçáî íéáøä úåùøì êåîñä çúôä
àëôäàì ,úåôéì÷ä íå÷î ,ùîî íéáøä úåùøá

.'åë àøåäðì àëåùç
כפי ישראל בבני גם מאיר זה שאור בלבד זו לא
שחסר אע"פ סוף (דסוף ציון" ד"בת במדריגה שהם
ומקיים תורה שלומד במי המדובר מקום מכל בעבודתו,
בחוץ גם מאיר האלקי שהאור זאת, עוד אלא מצוות),
מבחוץ" ביתו "פתח פירוש (שזהו הרבים ברשות ממש,
הקליפות, מקום שהוא הרבים), לרשות הסמוך פתח -

הקליפות חושך את ומהפך עליהן פועל הזה והאור
לנהורא". חשוכא "אתהפכא הזהר בלשון לאור,

.'ä ìà íéáø íéåâ ååìðå åäæå
"רני (לאחרי בההפטרה שממשיך מה יובן ובזה
אל רבים גוים "ונלוו גו'") בא הנני כי ציון בת ושמחי
ציון" ב"בת רק לא מאיר בא" ד"הנני גילוי כי ה'",
את ומהפך הקליפות, מקום הרבים, ברשות גם אלא
שגם פועל גו'" בא ש"הנני זה ולפיכך לאור, החושך

ה'. אל ילוו הגוים

g wxt ignye ipx d''c
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

בהשתלשלותÚÓÂ˙‰(ו) יסוד בחי' בא לא אשר הטעם יובן
כתיב דהנה כנ"ל, המלאכי' כמו בע"ג בנבראי'
כו' ושוב רצוא והחיות וכתיב כו' משתחוי' לך השמים וצבא
מצד וזהו כו', במציאו' ביטול בחי' עליוני' במלאכי' יש הרי
בהן מאיר הי' אם אבל הנ"ל גופא שבבחי' ומדריגו' בחי' ה'
כולו נותן והוא עצמי"ו' בבחי' השפע ששם יסוד מבחי'
מב' נמלט לא הרי מגופא, ולבר במשפיע שהוא כמו למקבל
יוליד המוליד כח כי ממש אלקו' בבחי' הנברא שהי' או פנים
אלקו' בבחי' הי' אבל בפ"ע יש בבחי' שהי' ואע"פ לו בדומה
כנ"ל לעליון אדמ"ה אד"ם שנק' הנשמו' דוגמת (כמו ממש
(כמו כלל ביטול בלי גמור נפרד בבחי' שהי' או משיח) בבחי'
דהיינו מגופא לבר שהוא מאחר כנ"ל) בארץ שהיו הנפילי'
השפע נפרד הרי למקבל, הכל וניתן המקבל קבלת לבחי' רק
הדבר שנפרד לזולתו לו אשר כל שנתן כאדם המשפיע מן
והפרידה לזולתו שנתן במה הא' טעמי' מב' לגמרי מעצמו
בו חלק לעצמו השאיר ולא כולו שנתן במה והב' מעצמו,
כולו נותן הי' ולא ג"כ בעצמו הדבר וקשור אחוז הי' שאם

בחי' בו יש כי לגמרי הימנו נפרד הדבר הי' לא עדיין לזולתו
נתן הרי דיסוד שפע בבחי' וכך כו', הנותן אל במקצתו ביטול
לאיש אשר כל כמ"ש בו חלק לעצמו השאיר ולא למקבל הכל
בחי' להיות יוכל הרי למקבל שנתן מגופא לבר והוא כו',
בחי' שהוא מאחר ממש אלקו' בבחי' שיהי' או גמור נפרד
שהן הפכי' ב' יש במלאכי' אבל כנ"ל, המשפיע של העצמיו'
גמור נפרד בין ממוצע בחי' שזהו לאין בטלי' והן יש בבחי'
יסוד מבחי' להיות א"א שזה האלקי' דאין הביטול לתכלית
צמצום דחו"ג במזיגו' הוא ששם שבגופא ה"ח מבחי' כ"א
לצורך הוא ועכ"ז עדיין, עצמי' בבחי' והכל והתפשטו"ת
כו', ונו"ה ות"ת הדעת בבחי' כנ"ל דוקא למקבל השפע גילוי
ובטלי' יש שהן במלאכ"י' לאי"ן הי"ש ביטול סיבת בא ומזה
[שנה] ת"ר ולא שנה ת"ק דוקא במלאכי' א' ולזה כו', לאין
בבחי' כו' חד וחיוהי דאיהו באצי' וכן בנשמות משא"כ
רק שנה דת"ק זה לשון נז' ולא כו' שבק"ו דאא"ס עצמי"ו'
דוקא דבי"ע המלאכי' בחי' שהן מאין יש הנפרדי' עולמו' בג'

וד"ל. הנ"ל מטעם

giyn ilag oipr yxey oiadl d''c
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

‰˙ÚÓÂאינה שהתשובה הטעם מש"ל שרש ג"כ יובן
עולם נק' עוה"ב כי דוקא, בעוה"ז רק מועלת
מקומו על כאו"א ואז הבירור אחר כבר שהוא ר"ל ברור
למלאכים וכך וכך לנשמות התענוג יומשך וכך שכך יבוא
דמסט' הנבראים פרטי לכל פרטיות פרטי בכל ועד"ז
הקצוב החוק כפי יניקה נמשך לסט"א גם וכן דקדושה
ולכן לסט"א דקדושה סט' בין ח"ו תערובות שום ואין להם
ע"י דשם ב"ן ניצוצי נברר שכבר דהיינו ברור עולם נק'
נגמרו שכבר כיון המברר מ"ה שם נסתלק וא"כ מ"ה, שם

לעשות שם א"א כן ולהיות שם, תשובההבירורים
ע"י כ"א אינו שזה כרגע מיד לנהורא מחשוכא להתהפך
שהוא כיון לנהורא מחשוכא להפך שיכול המברר מ"ה שם
כו' יחשיך לא חשך גם דקמי' סוכ"ע בחי' מקיפים מבחי'
מ"ה שם ונסתלק הבירור לאחר הוא בעוה"ב ששם ומאחר
והרע יבא מקומו על א' דכל כו' לאהפכא א"א לכן המברר
אלא הנפש נקיון להיות א"א ולכן מהטוב, ונבדל נפרד הוא

בעוה"ז משא"כ כו', וגיהנם הקלע כף והדרגה סדר ע"י
האדם עבודת שזהו הבירורים עסק באמצע עדיין שהוא
שם בו מאיר וא"כ לנהורא חשוכא ולאהפכא לברר בעוה"ז
ונמשך כנ"ל עליונים מקיפים מבחי' שהוא המברר מ"ה
כל והוא הסוכ"ע המשכת שהם ומצות תורה ע"י למטה
כנ"ל כאורה כחשכה דקמי' לנהורא חשוכא לאהפכא יכול
לעשותם היום דוקא בעוה"ז רק מועלת התשובה אין ולכן
על אדם ישים זאת לכן בעוה"ב, למחר ולא דוקא היום
לשנות יכול הוא דוקא בעוה"ז שהיום איך יום בכל לבו
ע"מ דקדושין בפ"ב וכמארז"ל הקצה אל מהקצה טעמו
תשובה הרהר שמא מקודשת גמור רשע אפי' צדיק שאני
באמת כשהוא זה הרהור שע"י משום והיינו בדעתו,
חשוכא ואתהפכא בעוה"ז שמאיר המברר מ"ה שם ממשיך
אילי כל שבעוה"ב אימתי ח"ו עכשיו לא אם אבל כו',
כנ"ל לברר מ"ה שם מאיר אין ששם כיון יועילו לא נביות

שכרם: לקבל ולמחר דוקא לעשותם היום ולכך

dn wxt dlitzd zevn yxy
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l`eny zxez

הישÓ�Âˆ‡[לד)] בחי' ב' בין הממוצע האין בבחי' כי
האין הוא הא' אין, בחי' ב' הוא הנ"ל
אין שהוא מה אין שפי' המשפיע, האמיתי היש שלגבי
הארה היותו ע"ש אין ונק' האמיתי, היש בחי' לגבי ואפס
ולא שא"א עד המשפיע, לגבי מאד ומצומצמת מועטת

מ בשם לקרותו כלל הב'יתכן אין, בשם כ"א נמצא ציאות
הנברא ליש שמקור האין בחי' שאינו23הוא ע"ש אין פי' ,

לכנות שא"א כשם כי אין, בכלל ג"כ שזהו מהו, כלל מושג
אין, בשם כ"א מציאות בשם מקום תופסת שאינה ההארה
אין, בשם אלא לכנותו א"א ג"כ מושג בלתי אשר הדבר כן
יודעים אנו שאין מאחר זה הוא כי עליו שם נניח האיך כי
ב' בין ההפרש הוא שבזה אלא ואיכותו. ומהותו מהו כלל
ע"ש אין נק' המשפיע שלגבי שהאין האלו, אין בחי'
האמיתי היש בחי' לגבי ואפס אין הוא בעצם שהוא עצמו,
הב' האין בחי' אמנם אין, נק' ועש"ז בשם עולה ואינו
אמנם אין, ג"כ נק' שהוא הנברא להיש המקור האין שהוא
האמיתי, יש שלגבי הא' האין כמו ואיכותו עצמותו ע"ש לא
מהותו בחי' אבל אין, שם לו הונח השגתו העדר ע"ש כ"א
לו לכנות יכולים אנו אין ולכן כלל, לנו נודע לא ואיכותו
ומה והאיך הוא, מה כלל יודעים אנו אין כי מפני שם
ע"ש אין נק' הא' האין כי ונמצא כו'. עצמותו ע"ש לכנותו
וההעלם מהשגתינו ההעדר ע"ש הב' ואין ואיכותו, מהותו

שיהי' איך יהי' אין. שם לו הונח עש"ז מאתנו, שמתעלם
אין בשם נק' הם יש24שניהם בחי', ג' רק הוא בכלל לכן ,

ב' הוא הממוצע האין ובפרטיות הנברא. ויש ואין, האמיתי,
תופס שאינו ע"ש אין שנק' האמיתי יש שלגבי האין, בחי'
ואין האמיתי, יש לגבי עצמותו ע"ש אין שם לו הונח מקום,
הם המקבלים לגבי ולכן בו, ההשגה העדר ע"ש הוא הב'
ההעלם ע"ש אין נק' ממנו והנעשים והנוצרים הנבראי'
לערוך יכולים אנו אין ולכן וכלל, כלל בו ההשגה והעדר
הם היש בחי' ב' ארבע, שהן שתים וזהו אין. כ"א שם לו
בחי' מכל המכוון עיקר כי להיות העיקר, שהם שתים
הגשמי, הלזה העוה"ז מציאות שיהי' הוא העולמות בריאות
ית' לו להיות הקב"ה ונתאוה ית' ברצונו עלה כך כי להיות
למה והטעם לנו, מושג זה אשר דוקא, בתחתונים דירה

כלל לנו מושג אינו זהו ואהבת25נתאוה בד"ה מזה כמ"ש
(למ"ד כי26את האמיתי מיש הוא הזה היש בחי' ומקור ,(

עצמו זה ואין האין, בחי' הוא ביניהם והממוצע הכל, ממך
לב' המשפיע,27נחלק לגבי ואפס אין שהוא מה אין היינו ,

וע"ש כלל לנבראי' מושג שאינו מה היינו אין שהוא ומה
למה צ"ל עדיין אך כו'. אין נק' ההשגה העדר ובחי' ההעלם
למה היש, בחי' ב' בין הממוצע שהוא האין לבחי' צריכים
ולמה הנברא, היש מציאות בחי' האמיתי מהיש יתהוה לא

היש. בחי' ב' בין ממוצע להיות להאין יצטרך

`"lxz ,oeivn 'd glyi jfer dhn d''c

•

(23`xapd yil xewny . .izin`d yid iably . .oi` 'iga 'aראה :
תתרלז. ע' תבוא א. תתתל, ז) (כרך שם ב. רלא, וישלח אוה"ת גם
תרכ"ז רלא. ע' תרכ"ו סה"מ מט-נ. ע' לתניא והערות קיצורים תתרמג.
ואילך. א מד, וישלח תו"ח ובארוכה שיט-כ. ס"ע ח"א תרל"ג תיב. ע'

(24oi` mya 'wp md mdipy 'idiy ji` 'idiבכסלו בכ"ה ד"ה ראה :
של האין שעל דכמו אין, שם כ"א נופל אינו שניהם על שם: תרנ"ג
דבר מציאות העדר שה"ה אין שם כ"א לקרותו שייך אינו אמיתי היש
בשם כ"א לקרותו א"א הנברא היש של האין כמו"כ כו', בעצם מה
הוא מה יודעים אנו שאין מאחר שם בשום לקרותו לנו שא"א אין,

כו'. אין בשם כ"א כו'
(25llk epl byen epi` edf de`zp dnl mrhdeאדה"ז מאמרי ראה :

תנג-ד ע' תרכ"ז סה"מ תתקצז. ע' בלק אוה"ת שלח. ע' ח"א תקס"ג

ח"ו לקו"ש .34 ע' תש"ב סה"מ ז. ס"ע תרס"ו המשך שם]. [ובהמ"מ
ועוד. .21 ע'

(26(c"nl) z` zad`e d"ca dfn y"nk.רלה ע' תר"ל סה"מ :

רפט. ע' שם וראה
(27'al wlgp envr df oi`e:שם תרנ"ג בכסלו בכ"ה ד"ה ראה :

ממדרי' שנמשך כמו מתעבה ה"ה בכלל האין היינו האור דבחי'
בטל ה"ה האמיתי היש של אין בחי' שהוא כמו דהרי למדרי',
יש של אין בבחי' כשהוא משא"כ כלל, בשם עולה שאינו במציאות
ממקורו, שנתרחק מפני והיינו מה דבר מציאות בבחי' ה"ה הנברא
וכשנתרחק בעצם, במציאות בטל ה"ה מקורו לגבי קרוב דכשהוא
למציאות מקור להיות אפשר ואז מציאות בבחי' ה"ה ממקורו

כו'. הנבראים
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הישÓ�Âˆ‡[לד)] בחי' ב' בין הממוצע האין בבחי' כי
האין הוא הא' אין, בחי' ב' הוא הנ"ל
אין שהוא מה אין שפי' המשפיע, האמיתי היש שלגבי
הארה היותו ע"ש אין ונק' האמיתי, היש בחי' לגבי ואפס
ולא שא"א עד המשפיע, לגבי מאד ומצומצמת מועטת

מ בשם לקרותו כלל הב'יתכן אין, בשם כ"א נמצא ציאות
הנברא ליש שמקור האין בחי' שאינו23הוא ע"ש אין פי' ,

לכנות שא"א כשם כי אין, בכלל ג"כ שזהו מהו, כלל מושג
אין, בשם כ"א מציאות בשם מקום תופסת שאינה ההארה
אין, בשם אלא לכנותו א"א ג"כ מושג בלתי אשר הדבר כן
יודעים אנו שאין מאחר זה הוא כי עליו שם נניח האיך כי
ב' בין ההפרש הוא שבזה אלא ואיכותו. ומהותו מהו כלל
ע"ש אין נק' המשפיע שלגבי שהאין האלו, אין בחי'
האמיתי היש בחי' לגבי ואפס אין הוא בעצם שהוא עצמו,
הב' האין בחי' אמנם אין, נק' ועש"ז בשם עולה ואינו
אמנם אין, ג"כ נק' שהוא הנברא להיש המקור האין שהוא
האמיתי, יש שלגבי הא' האין כמו ואיכותו עצמותו ע"ש לא
מהותו בחי' אבל אין, שם לו הונח השגתו העדר ע"ש כ"א
לו לכנות יכולים אנו אין ולכן כלל, לנו נודע לא ואיכותו
ומה והאיך הוא, מה כלל יודעים אנו אין כי מפני שם
ע"ש אין נק' הא' האין כי ונמצא כו'. עצמותו ע"ש לכנותו
וההעלם מהשגתינו ההעדר ע"ש הב' ואין ואיכותו, מהותו

שיהי' איך יהי' אין. שם לו הונח עש"ז מאתנו, שמתעלם
אין בשם נק' הם יש24שניהם בחי', ג' רק הוא בכלל לכן ,

ב' הוא הממוצע האין ובפרטיות הנברא. ויש ואין, האמיתי,
תופס שאינו ע"ש אין שנק' האמיתי יש שלגבי האין, בחי'
ואין האמיתי, יש לגבי עצמותו ע"ש אין שם לו הונח מקום,
הם המקבלים לגבי ולכן בו, ההשגה העדר ע"ש הוא הב'
ההעלם ע"ש אין נק' ממנו והנעשים והנוצרים הנבראי'
לערוך יכולים אנו אין ולכן וכלל, כלל בו ההשגה והעדר
הם היש בחי' ב' ארבע, שהן שתים וזהו אין. כ"א שם לו
בחי' מכל המכוון עיקר כי להיות העיקר, שהם שתים
הגשמי, הלזה העוה"ז מציאות שיהי' הוא העולמות בריאות
ית' לו להיות הקב"ה ונתאוה ית' ברצונו עלה כך כי להיות
למה והטעם לנו, מושג זה אשר דוקא, בתחתונים דירה

כלל לנו מושג אינו זהו ואהבת25נתאוה בד"ה מזה כמ"ש
(למ"ד כי26את האמיתי מיש הוא הזה היש בחי' ומקור ,(

עצמו זה ואין האין, בחי' הוא ביניהם והממוצע הכל, ממך
לב' המשפיע,27נחלק לגבי ואפס אין שהוא מה אין היינו ,

וע"ש כלל לנבראי' מושג שאינו מה היינו אין שהוא ומה
למה צ"ל עדיין אך כו'. אין נק' ההשגה העדר ובחי' ההעלם
למה היש, בחי' ב' בין הממוצע שהוא האין לבחי' צריכים
ולמה הנברא, היש מציאות בחי' האמיתי מהיש יתהוה לא

היש. בחי' ב' בין ממוצע להיות להאין יצטרך

`"lxz ,oeivn 'd glyi jfer dhn d''c

•

(23`xapd yil xewny . .izin`d yid iably . .oi` 'iga 'aראה :
תתרלז. ע' תבוא א. תתתל, ז) (כרך שם ב. רלא, וישלח אוה"ת גם
תרכ"ז רלא. ע' תרכ"ו סה"מ מט-נ. ע' לתניא והערות קיצורים תתרמג.
ואילך. א מד, וישלח תו"ח ובארוכה שיט-כ. ס"ע ח"א תרל"ג תיב. ע'

(24oi` mya 'wp md mdipy 'idiy ji` 'idiבכסלו בכ"ה ד"ה ראה :
של האין שעל דכמו אין, שם כ"א נופל אינו שניהם על שם: תרנ"ג
דבר מציאות העדר שה"ה אין שם כ"א לקרותו שייך אינו אמיתי היש
בשם כ"א לקרותו א"א הנברא היש של האין כמו"כ כו', בעצם מה
הוא מה יודעים אנו שאין מאחר שם בשום לקרותו לנו שא"א אין,

כו'. אין בשם כ"א כו'
(25llk epl byen epi` edf de`zp dnl mrhdeאדה"ז מאמרי ראה :

תנג-ד ע' תרכ"ז סה"מ תתקצז. ע' בלק אוה"ת שלח. ע' ח"א תקס"ג

ח"ו לקו"ש .34 ע' תש"ב סה"מ ז. ס"ע תרס"ו המשך שם]. [ובהמ"מ
ועוד. .21 ע'

(26(c"nl) z` zad`e d"ca dfn y"nk.רלה ע' תר"ל סה"מ :

רפט. ע' שם וראה
(27'al wlgp envr df oi`e:שם תרנ"ג בכסלו בכ"ה ד"ה ראה :

ממדרי' שנמשך כמו מתעבה ה"ה בכלל האין היינו האור דבחי'
בטל ה"ה האמיתי היש של אין בחי' שהוא כמו דהרי למדרי',
יש של אין בבחי' כשהוא משא"כ כלל, בשם עולה שאינו במציאות
ממקורו, שנתרחק מפני והיינו מה דבר מציאות בבחי' ה"ה הנברא
וכשנתרחק בעצם, במציאות בטל ה"ה מקורו לגבי קרוב דכשהוא
למציאות מקור להיות אפשר ואז מציאות בבחי' ה"ה ממקורו

כו'. הנבראים



��"c"ag i`iyp" zxezn

.d

a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

oirne qxhpew

„BÚ,אדם יראּנּו ׁשּלא ׁשּמפּתהּו הרע הּיצר מּפּתּויי הּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹזאת
ּבני ׁשּידעּו רֹוצה אינֹו לּצלן רחמנא עבירה הּבעל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכי
(ּברכֹות לתלמידיו זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ׁשאמר ּוכמֹו רעתֹו, ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָאדם
ודם ּבׂשר ּכמֹורא עליכם ׁשמים מֹורא ׁשּתהא רצֹון יהי ב) ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָכח.
מּמֹורא יֹותר ולא ּכלֹומר (ּבתמּיה ּכאן עד ּתלמידיו לֹו ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹאמרּו
ׁשאם ודם ּבׂשר ּכמֹורא (ׁשּיהא ּולואי אמר רׁש"י) ודם, ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּבׂשר
עֹובר ּכׁשאדם ּתדעּו רׁש"י) הרּבה. מעבירֹות ּתחּדלּו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָּכן
גלּוי הּוא ׁשהּכל ויֹודע הּברּיֹות מּמֹורא (ּבסתר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹעבירה
יראני ׁשּלא אֹומר רׁש"י) .ּבכ מּניח ואינֹו הּוא ּברּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹלהּקדֹוׁש
עניניו ידעּו ולא אדם יראּנּו ׁשּלא יצרֹו מפּתהּו ּובזה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹאדם,
לא ּכי ּומּכירים, ויֹודעים רֹואים ׁשהּכל כן אינֹו ּובאמת ְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹהרעים
ּכי הּברּיֹות, ּבעיני חׁשּודים ׁשּיהיּו דברים איזה ׁשּיעׂשה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָיּמלט
ּכּמה עֹוׂשה הּיצר הסתת ׁשּמּצד הּתאוֹות מרֹוב ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבאמת
רק ּכלל, זה על יסּכים לא הּבריא הּׂשכל אׁשר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשטּותים
ּכּמה ועֹוׂשה קֹונֹו ּדעת ועל ּדעּתֹו על מעבירֹו הרע ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשהּיצר
ונֹותנים אדם ּבני ּבעיני חׁשּוד נעׂשה ׁשּבזה ׁשטּותים, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעניני
ּבכּמה ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו עניניו, לידע עליו ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָּדעּתם
מגּלה ּבעצמֹו ׁשהאדם ׁשֹונֹות ּובתנּועֹות ּבדּבּור ׁשֹונים ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָענינים

א עניני על הּכּוונה ואין הּוא, ברע ּכי הּפנימּיים יּסּורעניניו ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָ
אּלא ּבלבד, ניּבּול ודברי הרע ולׁשֹון רכילּות ׁשקר ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָּבדּבּור
ּכמֹו אּלא אינֹו ּדלכאֹורה סּפּור איזה ּכׁשּמסּפר ּדגם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּכּוונה
יׁש זה ּבדּבּור הּנה ּבאמת אבל ּבּטלה, ׁשל ודּבּור יתר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׂשפת
הּנה ּדלפעמים הראּיה ּבענין הּוא וכן הרע, ּפנימית ּגיּלּוי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָּבֹו
להּביט צריכים ׁשאין ּבמקֹום ׁשּמּביט הסּתּכלּות ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבהּבטה
מּבני אם וגם ׁשּבֹו, הרע עֹומק ּכל את מגּלה האדם ּבזה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהּנה
ּגלּוי יתּבר לפניו הלא הרעים, מעׂשיו ונעלם מּוסּתר ְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָָָֹאדם
איׁש יּסתר אם כד) כג. (ירמיה ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּכל, ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹוידּוע
,לפני וידּוע ּגלּוי הּכל ּוכמאמר אראּנּו לא ואני ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבּמסּתרים
ּברּו והּקדֹוׁש כו' עיני מּנגד נסּתר ואין מּמּך נעלם ּדבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָאין

זכרֹונם רּבֹותינּו ּוכמאמר לּכל, עניניו ּומגּלה מֹודיע ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹהּוא
ּבסתר ׁשמים ׁשם המחּלל ּכל ד) ּפרק (אבֹות ּבמׁשנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלברכה
ּבסתר ׁשמים ׁשם המחּלל רׁש"י ּופרׁש ּבגלּוי, מּמּנּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָנפרעין
חיּלּול על ׁשהּכּוונה לֹומר אפׁשר אי (ּכי ּבסתר עבירה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשעֹובר
ׁשּיי ואי דוקא ּבפרהסיא הּוא הּׁשם ּדחּלּול מּמׁש, ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּׁשם
עבירה ׁשעֹובר הּכּוונה אּלא ּבסתר, ׁשמים ׁשם ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמחּלל
לּכל מגּלה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבגלּוי, מּמּנּו נפרעין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבסתר)
ּתּגלה ּבמּׁשאֹון ׂשנאה ּתּכּסה כו) כו. (מׁשלי ׁשּנאמר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָחרּפתֹו
ׁשהּוא ּבמּׁשאֹון ּומכּסה ּבמחׁש מעׂשיו (העֹוׂשה בקהל ְְְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָָָרעתֹו
סֹוף הּוא ּברּו להּקדֹוׁש הּׂשנאּוי הּדבר את חׁש ְֶֶַַַַָָָָָֹׁשֹואת
ׁשהּוא בֹו ׁשּיּכירּו ּבקהל רעתֹו מגּלה הּוא ּברּו ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּקדֹוׁש
על ׁשמים ׁשם יתחּלל ׁשּלא לּמה ּכ וכל רׁש"י) ּפרּוׁש ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹרׁשע,
מעׂשים ועֹוׂשה חכם ׁשהּוא פלֹוני ראית יאמרּו ׁשּלא ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹֹידֹו,
ּׁשּמפּתהּו ּומה לׁשֹונֹו, ּכאן עד ,ּכ ּכל צרֹות בֹו ּופגעּו ְְְִֵֶַַַַַָָָטֹובים
יׁשמרנּו ה' הרע, הּיצר מּׁשטּותי רק הּוא אדם יראּנּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
ּבעלי ׁשהם ּדאּלּו אדם ּבני ּבטבעי ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמהם,
ּכ ּכל עלּולים אינם ׂשכל ּובעלי מענׁשען, איידעלע ּדק, ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמזג
ּובעלי מענׁשען, גראּבע ּגס, מזג ּבעלי ּכמֹו ׁשטּות עניני ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָלקּבל
וגֹודל ּבהתרּגׁשּותם הּנה מּדֹות הּבעלי ׁשהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָמּדֹות,
ׁשּמטעים וההטעיה הּׁשטּות עניני לקּבל עלּולים ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהתּפעלּותם
ּבהמי להיֹותֹו הרע והּיצר אליין, זי נארען זיי עצמם, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאת
ורחמנא ענינים, ּבכּמה האדם את מפּתה הּנה מּדֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּובעל
והסתת ׁשטּותו מקּבל הרע הּיצר הֹוראת ּפי על הּמתנהג ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָלּצלן
טֹובים. הּלא עניניו יֹודע איׁש ׁשאין לֹו ונדמה הרע ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּיצר

.¯evÈ˜עניניו ידע לא ׁשהּזּולת מֹורא לֹו יׁש ּבטבעֹו האדם ƒְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ּבׂשר ּכמֹורא ׁשמים מֹורא הרעים, עניניו ּגם ְְִִִַַַָָָָָָָָָּומה
ׁשּבֹו, הרע עֹומק מגּלה ּובתנּועֹותיו ּבדּבּורֹו האדם ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָודם,
הרע הּיצר ּברּבים, חרּפתֹו מגּלה הּוא ּברּו ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהּקדֹוׁש

האדם. את ּומפּתה ׁשטּותים מקּבל ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָּבפחזּותֹו
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Â‰ÊÂמאיר שבמצות מפני אברים נקראים שהמצות מה
וכשם פנים, הסתר שום בלי בגילוי, הרצה"ע בהם
בטלים ה"ה בגילוי בהם מאיר שהרצון האדם שבאברי
בבחי' ה"ה במעהמ"צ כמו"כ הנה שבנפש, להרצון לגמרי
דכל העליון, בהרצון ומיוחדים שבטלים דמלכא אברים
אבל כידוע, וההסתרים הצמצומים מצד הוא הפירוד ענין

מיוחדים ה"ה פנים הסתר שום בלי מאיר העליון כשהרצון
החיות בפכ"ג נ"ע רבינו שאמר וזהו בהרצה"ע. בתכלית
רצון לגבי לגמרי בטל הוא וקיומן המצות מעשה של
וכן לנשמה, כגוף ממש לו ונעשה בו, המלובש העליון
ועושה המקיים שבאדם האלקית נפש של החיצון הלבוש
בחיות מתלבש הוא שלה, המעשה ובחי' כח שהוא המצוה,

"c"ag i`iyp" zxezn

העליון לרצון לנשמה כגוף ג"כ ונעשה המצוה מעשה של
המקיימים האדם גוף אברי גם כן ועל לגמרי, אליו ובטל
בהם מלובש האלקית נפש של המעשה ובחי' שכח המצוה,
ממש מרכבה נעשו הם המצוה וקיום מעשה בשעת
דהחיות הא' כוללים, ענינים ג' זה בענין מבאר הרי לרצה"ע.
ממש איזה ונעשה לרצה"ע בטל הוא במצוה המעשה של
האלקית שבנפש המעשה דכח הב' לנשמה, גוף בדוגמת
הוא וגם המצוה שבמעשה דחיות בהממש מתלבש הוא
דאברי והג' אליו, ומתבטל להרצה"ע לנשמה כגוף נעשה
האלקית שבנפש המעשה כח מלובש שבהם האדם גוף
ממש מרכבה נעשו הם המצוה דמעשה בהחיות המתלבש
היא אבל מהרוכב למטה שהיא הגם שהמרכבה לרצון,
שנעשים מאחר הגוף אברי הרי וא"כ הרוכב, את מגבהת
כח יתרון יש ומ"מ מהמצוה. למטה ה"ה להמצות מרכבה

במרכבה הרוכב27ומעלה את מביאה המרכבה שהרי ,

המרכבה חיות וכמו בעצמו, לבא לו אפשר הי' שלא למקום
וכתיב מהכסא למטה שהן דמות28דאף הכסא דמות ועל

מן למטה הם אשר והחיות מלמעלה, עליו אדם כמראה
הכסא את נושאות את29הכסא נושאים שהחיות והיינו ,

דכי לאוא"ס הכסא שעל האדם דמות עם אדם30הכסא לא
נעשה נש"י ע"י דדוקא במעהמ"צ יובן וכמו"כ הוא.
רצה"ע בה נמשך אז תפילין מניח דכשישראל ,31המצוה,

את מקיימין שישראל דעי"ז המצות, בכל הוא וכמו"כ
וכמארז"ל המצוה, נעשה דבריו33ע"פ32המצוה מגיד

אינו והוא לעשות לאחרים מצוה ב"ו מלך וגו' ליעקב
לעשות, לישראל אומר עושה שהוא מה הקב"ה אבל עושה,

דכתיב וזהו מצוה. נעשה זו מעשה ישראל34דע"י קדש

תבואתה, ראשית נקראים דנש"י תבואתה, ראשית להוי'
נקראים דהמצות שדה, ותבואת כרם תבואת יש דבתבואה
מצות. כו' פירות מאי ע"א) מ"ו (סוטה וכמארז"ל פירות
דלאחר והגם הצומח, הכח הוא עיקרן הרי בפירות והנה
אשר זאת לבד הנה העיקר, הוא הפרי הרי אז הפרי שנצמחת
עיקר הרי א"כ כלל, הפרי מציאות הי' לא הצומח כח בלתי
הוא הפרי עיקר הרי זאת לבד הנה הצומח, כח הוא סיבתה
יוצמח שבזריעתה בה, שיש המוליד והכח הפרי של הטעם
שהוא פירות בשם שנקראים המצות בענין הוא וכן פרי. עוד
א פון געשמאק דער פנימי, והחיות שבמצוה והענג ַַהטעם
המצות קיום והיינו שבמצוה, הלחלוחית שהוא מצוה,
שבמצות, הצומח כח מתעורר דאז שמים, יראת של בהידור

מצוה גוררת שמצוה מה וכתיב35והוא לצדיק36, זרוע אור
וכמאמר זו37וגו' וזריעה והמצות, התורה את הקב"ה זרע

וכמ"ש חפץ ארץ בחי' הן דישראל דוקא, בנש"י כי38היא
קדש וזהו לזריעה, הראוי' ארץ שהן חפץ, ארץ אתם תהיו
תבואתה ראשית נק' דישראל תבואתה, ראשית לד' ישראל
ע"י הוא במעהמ"צ שנמשך רצה"ע בחי' שהמשכת לפי
בחי' נמשך דוקא שע"י המרכבה מעלת וזהו דוקא. נש"י
המקיימים האדם גוף שאברי נ"ע רבינו שאמר וזהו רצה"ע.

האבות כמו היינו מרכבה, נעשו הם הן39המצוה הן
נק' שהמצות וזהו"ע הרצה"ע. נמשך שע"י כו' המרכבה
רצה"ע מלובש שבהם דמלכא אברים רמ"ח פקודין רמ"ח
דהיינו לרצה"ע, מרכבה נעשה המצוה העושה והאדם ממש,
משא"כ ממש. במציאות ביטול בחי' עילאה, מרכבתא בחי'
ג"כ, בטלים שהן דקדושה עולמות אפילו העולם, בכללות

היש. ביטול שהו"ע תתאה, מרכבתא בבחי' זהו אך
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ואילך.27) סע"א עא, יתרו תו"א ראה
כו.28) א, יחזקאל
בשם29) י כה, תרומה בחיי ספי"ד. במדב"ר ספכ"ג. שמו"ר ראה

דר"א. פרקי
כט.30) טו, שמואלֿא
ד.31) נג, שמות תו"א ראה
ט.32) פ"ל, שמו"ר
יט.33) קמז, תהלים

ע'34) שם והערות (קיצורים ואילך ג שם, תו"א וראה ג. ב, ירמי'
קיא).

מ"ב.35) פ"ד אבות
יא.36) צז, תהלים
המצות).37) ואת (ושם: טו שלח תנחומא
תר"ץ.38) נצבים דש"פ ארשב"נ רד"ה גם וראה יב. ג, מלאכי
ו.39) פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר

•
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.ËÎרצונו באי להתגלות. רצה לא נ"ע הבעש"ט מורנו

להיפרד רצה לא הוא דברים: שני אנו רואים להתגלות

ההתגלות. לעולם לבוא רצה ולא ההתבודדות מעולם

בעל אדם ר' עם רב זמן נאבק נ"ע הבעש"ט מורנו

אחי' שרבו, עד להתגלות, מלהסכים והשתמט שם

מעלת להפלאת יגיע ההתגלות ידי שעל לו אמר השילוני,

ההתבודדות.

תתאחדנה שבהתגלותו לו הבטיח השילוני אחי' רבו

ההתגלות. ומעלת ההתבודדות מעלת המעלות, שתי

כדי צאן רועה להיות בחר הוא גו', רועה היה ומשה

הגדולה המעלה בה יש והתבודדות להתבודד. שיוכל

האלקי. האור לו נתגלה ושם לשכל, יד בית שהיא ביותר

אמר האלקי, האור את משה נא1משראה "אסורה :

אסורה � רש"י מפרש הזה", הגדול המראה את ואראה
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העליון לרצון לנשמה כגוף ג"כ ונעשה המצוה מעשה של
המקיימים האדם גוף אברי גם כן ועל לגמרי, אליו ובטל
בהם מלובש האלקית נפש של המעשה ובחי' שכח המצוה,
ממש מרכבה נעשו הם המצוה וקיום מעשה בשעת
דהחיות הא' כוללים, ענינים ג' זה בענין מבאר הרי לרצה"ע.
ממש איזה ונעשה לרצה"ע בטל הוא במצוה המעשה של
האלקית שבנפש המעשה דכח הב' לנשמה, גוף בדוגמת
הוא וגם המצוה שבמעשה דחיות בהממש מתלבש הוא
דאברי והג' אליו, ומתבטל להרצה"ע לנשמה כגוף נעשה
האלקית שבנפש המעשה כח מלובש שבהם האדם גוף
ממש מרכבה נעשו הם המצוה דמעשה בהחיות המתלבש
היא אבל מהרוכב למטה שהיא הגם שהמרכבה לרצון,
שנעשים מאחר הגוף אברי הרי וא"כ הרוכב, את מגבהת
כח יתרון יש ומ"מ מהמצוה. למטה ה"ה להמצות מרכבה

במרכבה הרוכב27ומעלה את מביאה המרכבה שהרי ,

המרכבה חיות וכמו בעצמו, לבא לו אפשר הי' שלא למקום
וכתיב מהכסא למטה שהן דמות28דאף הכסא דמות ועל

מן למטה הם אשר והחיות מלמעלה, עליו אדם כמראה
הכסא את נושאות את29הכסא נושאים שהחיות והיינו ,

דכי לאוא"ס הכסא שעל האדם דמות עם אדם30הכסא לא
נעשה נש"י ע"י דדוקא במעהמ"צ יובן וכמו"כ הוא.
רצה"ע בה נמשך אז תפילין מניח דכשישראל ,31המצוה,

את מקיימין שישראל דעי"ז המצות, בכל הוא וכמו"כ
וכמארז"ל המצוה, נעשה דבריו33ע"פ32המצוה מגיד

אינו והוא לעשות לאחרים מצוה ב"ו מלך וגו' ליעקב
לעשות, לישראל אומר עושה שהוא מה הקב"ה אבל עושה,

דכתיב וזהו מצוה. נעשה זו מעשה ישראל34דע"י קדש

תבואתה, ראשית נקראים דנש"י תבואתה, ראשית להוי'
נקראים דהמצות שדה, ותבואת כרם תבואת יש דבתבואה
מצות. כו' פירות מאי ע"א) מ"ו (סוטה וכמארז"ל פירות
דלאחר והגם הצומח, הכח הוא עיקרן הרי בפירות והנה
אשר זאת לבד הנה העיקר, הוא הפרי הרי אז הפרי שנצמחת
עיקר הרי א"כ כלל, הפרי מציאות הי' לא הצומח כח בלתי
הוא הפרי עיקר הרי זאת לבד הנה הצומח, כח הוא סיבתה
יוצמח שבזריעתה בה, שיש המוליד והכח הפרי של הטעם
שהוא פירות בשם שנקראים המצות בענין הוא וכן פרי. עוד
א פון געשמאק דער פנימי, והחיות שבמצוה והענג ַַהטעם
המצות קיום והיינו שבמצוה, הלחלוחית שהוא מצוה,
שבמצות, הצומח כח מתעורר דאז שמים, יראת של בהידור

מצוה גוררת שמצוה מה וכתיב35והוא לצדיק36, זרוע אור
וכמאמר זו37וגו' וזריעה והמצות, התורה את הקב"ה זרע

וכמ"ש חפץ ארץ בחי' הן דישראל דוקא, בנש"י כי38היא
קדש וזהו לזריעה, הראוי' ארץ שהן חפץ, ארץ אתם תהיו
תבואתה ראשית נק' דישראל תבואתה, ראשית לד' ישראל
ע"י הוא במעהמ"צ שנמשך רצה"ע בחי' שהמשכת לפי
בחי' נמשך דוקא שע"י המרכבה מעלת וזהו דוקא. נש"י
המקיימים האדם גוף שאברי נ"ע רבינו שאמר וזהו רצה"ע.

האבות כמו היינו מרכבה, נעשו הם הן39המצוה הן
נק' שהמצות וזהו"ע הרצה"ע. נמשך שע"י כו' המרכבה
רצה"ע מלובש שבהם דמלכא אברים רמ"ח פקודין רמ"ח
דהיינו לרצה"ע, מרכבה נעשה המצוה העושה והאדם ממש,
משא"כ ממש. במציאות ביטול בחי' עילאה, מרכבתא בחי'
ג"כ, בטלים שהן דקדושה עולמות אפילו העולם, בכללות

היש. ביטול שהו"ע תתאה, מרכבתא בבחי' זהו אך

xe` dxeze devn xp ik d''c

ואילך.27) סע"א עא, יתרו תו"א ראה
כו.28) א, יחזקאל
בשם29) י כה, תרומה בחיי ספי"ד. במדב"ר ספכ"ג. שמו"ר ראה

דר"א. פרקי
כט.30) טו, שמואלֿא
ד.31) נג, שמות תו"א ראה
ט.32) פ"ל, שמו"ר
יט.33) קמז, תהלים

ע'34) שם והערות (קיצורים ואילך ג שם, תו"א וראה ג. ב, ירמי'
קיא).

מ"ב.35) פ"ד אבות
יא.36) צז, תהלים
המצות).37) ואת (ושם: טו שלח תנחומא
תר"ץ.38) נצבים דש"פ ארשב"נ רד"ה גם וראה יב. ג, מלאכי
ו.39) פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
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.ËÎרצונו באי להתגלות. רצה לא נ"ע הבעש"ט מורנו

להיפרד רצה לא הוא דברים: שני אנו רואים להתגלות

ההתגלות. לעולם לבוא רצה ולא ההתבודדות מעולם

בעל אדם ר' עם רב זמן נאבק נ"ע הבעש"ט מורנו

אחי' שרבו, עד להתגלות, מלהסכים והשתמט שם

מעלת להפלאת יגיע ההתגלות ידי שעל לו אמר השילוני,

ההתבודדות.

תתאחדנה שבהתגלותו לו הבטיח השילוני אחי' רבו

ההתגלות. ומעלת ההתבודדות מעלת המעלות, שתי

כדי צאן רועה להיות בחר הוא גו', רועה היה ומשה

הגדולה המעלה בה יש והתבודדות להתבודד. שיוכל

האלקי. האור לו נתגלה ושם לשכל, יד בית שהיא ביותר

אמר האלקי, האור את משה נא1משראה "אסורה :

אסורה � רש"י מפרש הזה", הגדול המראה את ואראה
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לשם. להתקרב מכאן

האנושיות, כל תלויה לשם" להתקרב מכאן ב"אסורה

בפרט. מתבודד של ועבודתו בכלל העבודה גלומה ובזה

נמצא המתבודד � לשם" להתקרב מכאן "אסורה

ויותר. יותר ומתעלה הולך הוא תמידית, בעליה

שהוא דרגא בכל � לשם" להתקרב מכאן "אסורה

ורצונו יותר, גבוהה לדרגא להגיע שואף הוא בה נמצא

מכאן" "אסורה של בתנועה תנועות: בשתי מתבטא זה

לשם". "להתקרב של ובתנועה

זאת כללי, ענין הינו � לשם", להתקרב מכאן "אסורה

פנימי תוכן אלא פרטי, בענין רק לא פנימי תוכן אומרת,

בכלל באנושיות ביותר הגבוהה הדרגא וזה כללי ענין של

בפרט. ובעבודה

שאיפה, של ענין הוא � לשם" להתקרב מכאן "אסורה

הכוחות לחיזוק חדשים מקורות פותחת השאיפה

למעיין שנעשה עד פוסק.והחושים, שאינו ונהר הנובע

ענין הוא בהשכלה לשם" להתקרב מכאן "אסורה

התעסקותו שאופן במוחש, רואים שאנו כמו החריפות.

בסברות מתעלה הוא שתמיד הוא, במושכלות החריף של

ביותר. הגדולה בחריפות ההשכלה

סברא ידי על מיד נדחית בו, המתעוררת סברא כל

מעלה. מעלה עולה הוא וכך יותר, עמוקה

הן אלו אמיתית, השכלה הן האלו הסברות כל

חריפות בהשכלות תמיד הנובע המשכיל מכוח ברקים

השכלית, הנפש תנועות הן השכליות הסברות ועמוקות,

ההשכלה. לשלימות מגיעים החריפות חוש ידי ועל

.Ïרק יכול � בהשכלה שלימות של לדרגא להגיע

המתבודד.

כוחות ומשעבד ומלואו מהעולם הפרוש כזה אדם

של ביותר הנעלה לשלימות מגיע � להשכלה נפשו וחושי

השכלה.

הגבוהה בדרגא עמד צאן, רועה כשהיה רבנו, משה

אמר האלקי האור את שראה ומכיוון מתבודד, של ביותר

� לשם" להתקרב מכאן אסורה � ואראה נא "אסורה

מתבודד. של שאיפתו

היתה: מלמעלה והתשובה

רגליך" מעל נעליך דרגתה2"של המתבודד עבודת �

יותר וגבוהה נעלית עבודה מדריגת ישנה ברם, גבוהה,

גבוהה ובדרגא מתבודד, של העבודה מדריגת מאשר

מכאן "אסורה של הפנימי התוכן כן גם ישנו זו ונעלית

לשם". להתקרב

של לשם" להתקרב מכאן ל"אסורה להגיע כדי אלא,

מעל נעליך "של מקודם להיות חייב זו, נעלית מדריגה

רגליך".

נעלית בבחינה לשם" להתקרב מכאן ל"אסורה ההכנה

שהשכל ממה ההינתקות יכולת של בעבודה כרוכה זו,

מהשכל. יותר ונעלה שגבוה למה עצמי ושעבוד מבין,

של עבודתו סדר רואים רועה" היה "ומשה בפרשת

שהוא רבנו למשה מודיע שהשי"ת מלמעלה הגילוי משה,

שעד יעקב, ואלקי יצחק אלקי אברהם אלקי הינו יתברך

התבודדות, של הפנימי התוכן לפי העבודה סדר היה עכשיו

התגלות. של עבודה חדש, עבודה סדר להיות צריך ומעתה

רוצה ואינו ההתבודדות מעולם להיפרד רוצה אינו משה

עד כך, על "מיקוח" מתחיל ההתגלות. עולם עם במגע לבוא

דר" לדר זכרי וזה לעולם שמי "זה כי לו מגלה .3שהקב"ה

הבירורים, סוד את רבנו למשה גילה הקב"ה כלומר,

שהבירורים העולם בריאת של העליונה הכוונה שזוהי

התגלות. של בעבודה רק הם

ידי שעל תורה, למתן זכינו רבנו משה של בהתגלותו

ובהתגלותו העולם. את ומזככים מבררים ומצוות תורה

התורה. פנימיות לגילוי זכינו הבעש"ט מורנו של

מכשירים המצוות וקיום התורה לימוד ידי על כלומר,

התורה, פנימיות ידי ועל לאלקות, כלי שיהיה העולם את

גילוי ממשיכים בחסידות, וההתעסקות החסידות לימוד

בעולם. אלקות

מעלת המעלות, משתי כלולה הבעש"ט מורנו תורת

הבעש"ט תורת כלומר, ההתגלות, ומעלת ההתבודדות

זה שגילוי התגלות, של העצמי האור לגילוי יד בית היא

ההשגה. בכלי בתפיסה יבוא

c"vxz gqtd bg
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חום במחלת הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד נחלה תרנ"א כשני1בחורף והומשך בערך כסלו בסוף ,

במטה היום רוב הי' שבועות שלשה אך לו, הוקל כן ואחרי כבדים, היו הראשונים שבועות שני חדשים,
עיונית. עבודה כל לו נאסרה ימים חודש או שבועות וכשלשה

אחרת).1) (נוסחא ואילך 149 ע' ה'ש"ת קיץ השיחות ספר גם ראה

"c"ag i`iyp" zxezn

מתפלל ובוכה, תהלים אומר הייתי ובוכה, בחדרי יושב הייתי הרוב על כי למדתי, מעט חליו בימי
רבונו חולה, אבא חשיכה, אימה גדולה, חרדה נפלה עלי אך כלֿכך, גדולה היתה לא מחלתו ובוכה,
פעמים הארבע לולי הקודמות, שנים שתי במשך כי אב, לי שיש ומחצה שנה רק עתה זה עולם של

חולה. אבא ועתה אב, עיקר שוכח הייתי אחדים ימים על לסירוגין שבא

מגזע הי' (הוא ליבליס זלמן ר' אל ליל בעוד בקר השכם רצתי הקריזיס, על כשחיכנו הימים באחד
מיאנאוויטש זצ"ל מהרי"ל דודנו האהל2של ואל למקוה, הולך הי' יום בכל ותמיד האהל ושמש ,

מזה. יודע לא איש כי יבטיחני ואשר האהל, אל שיקחני בתחנונים ובקשתיו הקדוש)

זה וכי רחמים דורש אבא של הבריאות מצב כי ידע גם מאד, לי נוגע הדבר כי בי הכיר זלמן ר'
הרבנית מורתי אמי כבוד גם ארוכים טובים לחיים ותיבדל באהל הרבנית זקנתי אמי כבוד היתה פעמים

בקשתי. ומלא תי'

הקומה קצר שהי' הגם זלמן ר' אותי. דוחף הרוח הי' לעיר חוץ ובבואינו גדול, קור רב, הי' השלג
נכשלתי וצעד צעד כל על כמעט אשר אנכי כן לא חזקים, בצעדים לו הלך זה בכל אבל שיבה, ואיש

הקדוש. האהל אל באתי רב ובעמל

ראיתי פנימה, כשנכנסתי מעיני, התפרצו דמעות ונחלי התרגש הקטן לבי הדלת פתחתי טרם עוד
רעדה המתים. ברכת הברכה, אמירת החרישית, השקיטה אותם, המכסה הדק והשלג הקודש, קברי
הישני לפני הנני מספר חולה, אבא בוכה הנני רק אומרם, ואינני תהלים הפסוקי לאמר יכול אינני ְֵֵַאחזתני,
יחיד בן רק לו יש אשר זה אבא וחולה, במטה שוכב וצדיק חסיד שהוא זה אבא חולה, אבא כי עפר
במהרה. יתרפא כי רחמים בקשו האלקים, אל התפללו חולה, הוא מדריכני הוא אשר וחצי שנה רק וזה

לשון, במענה לי ומראה זה נוסח ואמור הלזה הנר את הדלק לי ואומר זלמן, ר' אלי נגש כך בתוך
כי החולה, אביך בעד רחמים יבקשו שהם הקדושים הצדיקים זקניך מאת רחמים בקש לאמר ומסיים

בחיים. וישאר ירחמהו

זיידעס מר: בקול ואצעק דכאוני אלה דעם3דבריו בעט קראיינק, איז טאטע דער צדיקים, הייליקע
זאיין זאל איך אז זאיין, מדריך מיך זאל ער און גיזונד זאיין און לעבין בלאייבין זאל ער אייבערשטין
כי הגם זלמן, ר' אשר עד השבור לבבי רגשי התגברו לרגע מרגע רב, בכי ובכיתי איד, ערליכער ַא

מהאהל. והוציאני בידי לקחני רב, בכי בכה בעצמו

במהירות הולך זלמן ר' השוק, ככר אל מתקבצים כבר אבל הארץ, על יצא לא השמש עוד האיר, היום
מצבו מה להיוודע הביתה לבוא הנני חפץ מזיעה, רטוב גופי וכל רץ הנני עיפותי על הבט מבלי ואנכי
הקצב ז"ל מאיר חיים ר' פגשנו בראם רחוב להתחלת בבואנו פסיעותיו, ממהר זלמן ר' גם אבא, 4של

ז"ל דן אברהם ר' עתה5ואחיו וזה מ"החצר" באים אנו ית', להשם תודה צועקים: אמה כחמשים במרחק ,
גדול רופא והי' לליובאוויטש, ובא חרקוב מסביבות יהודי הי' הוא - ברודא הרופאים בקרו הקריזיס. הי'
המפורסם הרופא מתלמידי שנה, כשבעים זקן מומחה, רופא פולני, רוסי רופא הוא - ובאגאראדסקי -

ימיו.6הייבענטאל ית' השם יאריך שלנו הוא לאֿל תודה ועתה הקריזיס, הי' כי אמרו ושניהם -

הזקן.2) אדמו"ר כ"ק אחי
ישאר3) אשר השם את בקשו חולה, אבא קדושים, צדיקים זקניי,

תמים. יהודי להיות וידריכני בריא, יהי' בחיים,
תש"ו4) השיחות לספר (הוספות תרנ"ו אייר כ' ביומן נזכר

.49 ע' תש"א השיחות ספר .(424 ע' ה'שי"ת
חג5) בשיחת הנזכר הוא ואולי הקודמת. שבהערה ביומן נזכר

קצב. דער דאניע אברהם א: סעיף תרצ"ד הפסח
תרנ"ו6) טבת כ יומן ראה - נשיאינו לרבותינו מקורב הי'

("התמים" תרס"ז כסלו חי"א ב). שעט, ו ע' ח חוברת ("התמים"
חורף - תרצ"ו השיחות ספר א). פט, א. [פו, פג עז. ע' ב חוברת
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מתפלל ובוכה, תהלים אומר הייתי ובוכה, בחדרי יושב הייתי הרוב על כי למדתי, מעט חליו בימי
רבונו חולה, אבא חשיכה, אימה גדולה, חרדה נפלה עלי אך כלֿכך, גדולה היתה לא מחלתו ובוכה,
פעמים הארבע לולי הקודמות, שנים שתי במשך כי אב, לי שיש ומחצה שנה רק עתה זה עולם של
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בחיים. וישאר ירחמהו
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כבוד אותי, שואל מי ואין הייתי, איה יודע איש אין בבית, שמחה והנה באתי הביתה, רצתי אנכי
אמי כבוד שם משפחתנו, מבני רבים נקבצו הראשונים ובחדרים אבא בחדר תי' הרבנית מורתי אמי

ור' רמ"מ טובים לחיים ויבדלו רז"א דודיי הרבנית, ותבדלזקנתי בתי' לאה, דבורה דודותיי ליב, משה
תי'. מושקא וחי' בתי' טובים לחיים

ראיתיו, לא כשבועים זה אשר אבא פני לראות הנני תאב אבא, של לחדרו להכנס במאד הנני חפץ
לו אספר אשר טוב כי ואתבונן ז"ל ניסן ר' מורי גם הי' בבית הנמצאים ובין אותי, מניחים אין אבל

אבא. של בריאותו לטובת עתה לעשות מה לי יגיד ואפשר באהל, הייתי כי

ועתה עשיתי, טוב כי לי ויאמר עשיתי, אשר ככל לו ואספרה בלאט, איתו ואדברה מורי אל ואקרב
תשתה לא - מורי אומר - חמין עדיין שתית לא אם - עניתי - לא חמין, שתית כבר האם - שואלני -

תעשה. מה לך אגיד כן ואחרי במנין ותתפלל להתפלל תלך עתה ותתענה, היום כל תאכל ולא

היום סדר בכל וקיימתי להתפלל, ואלך זה, על והבטיחני סודי, את יגלה לא אשר מורי, את בקשתי
מורי. לי שהגיד כפי

חפצתי ומאד האלקים, מאת והרחמים החסד פעלה הקדושים אבותי באהל תפלתי כי לי, הי' ברור
שלמה, ברפואה רפואתו ית' השם ימהר כי רחמים ולבקש הקריזיס הי' כי להודיעם הפעם עוד לילך

זאת. להגיד יראתי אבל

בכלֿזאת בציבור ערבית התפללתי כבר כי הגם ואנכי הרופאים, התוועדות נועדה החמישית בשעה
סר החום גם צהובות, ופניהם אבא של מחדרו הרופאים יצאו הששית לשעה וקרוב מאומה טעמתי לא

שלמה. ומנוחה מסודרה הנהגה דרוש ועתה כולו,

- הייתי יאלטע) נסיעת (קודם חמש בן בהיותי כי במאד, אותי מחבב הי' באגאראדסקי הרופא
אותי ריפא והוא מסוכן, גם גדול, חולה - בלקיחת7לאֿעלינו פקודיו כל בדיוק ממלא הייתי ואנכי ,

זה. דייקני הרופא של לבו לקחתי בזה אשר הנהגות ושארי מרפא הסמי

יהי' ימים איזה ועוד מתרפא אביך לאל תודה - באגאראדסקי הרופא אותי שואל - עצב אתה מה
במאכל, החולה של הנהגתו סדר להעריך עלינו עתה חברי ואומר, ברודא הרופא חבירו אל ופונה בריא,

ומנוחה. שתי',

לא אשר שבועות כשני זה כי אבא, את לראות - הרופאים אל אני אומר - מאד מתגעגע הנני
אבא. את לראות הנני וכוסף לחדרו, לכנוס נתנוני לא העת כל כי ראיתיו,

הי אומנתו, מלבד הנה ברודא כ"קהרופא להוד נאמן אוהב והי' משפחתנו, כל את מאד מכבד '

איש הי' כי בחדרו, אליו ביחוד בביקור, אליו בא הי' פעמים כמה כי בפרט, הקדוש הרב אאמו"ר
שונים. מדע בעניני שוחחים היו ושתים פעם ולא מחקר, ואוהב תבונות

וישב חזרה ויבוא מינוטין כעשרה ויתמהמה אבא, של לחדרו לו וילך ממקומו עמד ברודא הרופא
אנשי עם וישיחו רב ונופת חלב עם טיי לשתות אוהב שהי' באגאראדסקי הרופא עם חמין לשתות

צוהל. אור שרה כולם על אשר הבית,

אלא משפחתנו בני מיבעי לא כל, בפני הוכר אבא של בריאותו במצב הטוב בהשינוי השם חסד
סר. התמידי וזעפו לו, אחרות פנים הזקן המשרת מרדכי יוסף גם החצר, באי וכל משרתינו גם

ו7) סעיף ה'שי"ת מחורף מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק רשימת 394).ראה ע' ה'שי"ת השיחות (ספר
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dÏ ‡�ÈeÁÂ ‡a‡ Cc·ÚÏ ‡�˜ÈÏÒ¿≈¿»¿«¿»«»¿«≈»≈

:È�Ba¯ ÈÓb˙t ˙Èכה¯Ó‡Â »ƒ¿»≈ƒƒ«¬«

¯ÈÚÊ ‡�Ï e�e·Ê e·ez ‡�e·‡»»¿»»¿≈

:‡¯e·ÈÚכוÏek� ‡Ï ‡�¯Ó‡Â ƒ»«¬«¿»»ƒ

‡¯ÈÚÊ ‡�eÁ‡ ˙È‡ Ì‡ ˙ÁÈÓÏ¿≈»ƒƒ»»¿≈»

ÈÊÁÓÏ Ïek� ‡Ï È¯‡ ˙BÁ�Â ‡�nÚƒ»»¿≈¬≈»ƒ¿∆¡≈

È‰B˙ÈÏ ‡¯ÈÚÊ ‡�eÁ‡Â ‡¯·‚ Èt‡«≈«¿»¿»»¿≈»≈ƒ

:‡�nÚכז‡�Ï ‡a‡ Cc·Ú ¯Ó‡Â ƒ»»«¬««¿»«»»»

é"ùø

(ÁÈ)È�„‡ È�Ê‡a ¯·„ .ÂÈÏ‡ LbiÂ.ּדברי יּכנסּו «ƒ«≈»»»¿»¿≈¬…ƒְְִַָָ

(ב"ר)ּבאזני:Et‡ ¯ÁÈŒÏ‡Â.למד אּתה מּכאן ְְֶָ¿«ƒ««¿ִֵַָָָ

אליו Ú¯Ùk‰קׁשֹות:ׁשּדּבר EBÓÎ Èk.אּתה חׁשּוב ִֵֵֶָָƒ»¿«¿…ַָָ

ללקֹות סֹופ ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו, זהּו ,ּכמל ְְְְְְִִֵֶֶֶַָּבעיני

ּפרעה ׁשּלקה ּכמֹו ּבצרעת ׂשרהעליו זקנּתי ידי על ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשעּכבּה אחת לילה ּפרעה(ב"ר)על מה אחר: ּדבר . ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

מקּים, ואינֹו ּכן,ּגֹוזר אּתה אף עֹוׂשה, ואינֹו מבטיח ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

עליו?. עינ לׂשּום ׁשאמרּת עין ׂשימת היא זֹו ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוכי

אהרג ּתקניטני, אם ּכפרעה", כמֹו "ּכי אחר: ְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹּדבר

אדֹוני ואת (ב"ר)אֹות:(ËÈ)Œ˙‡ Ï‡L È�„‡ ְְֲֶֶ¬…ƒ»«∆
ÂÈ„·Ú.(ב"ר)לּמה עלינּו, ּבאת ּבעלילה מּתחּלה ¬»»ְֲִִִֵַָָָָָָָ

מבּקׁשים, היינּו ּבּת אּלה, ּכל לׁשאל ל אֹוהיה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹ

אל "וּנאמר כן: ּפי על ואף מבּקׁש? אּתה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָֹאחֹותנּו

ּדבר: מּמ ּכחדנּו לא Ó˙(Î)אדני", ÂÈÁ‡Â. ְְֲִִִַָָֹֹ¿»ƒ≈
מּפיו, ׁשקר ּדבר מֹוציא היה הּיראה אמר:מּפני ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אצלי' הביאּוהּו יאמר קּים, ׁשהּוא לֹו אמר :'אם ְֲִִִֶֶַַַָֹֹ

Bn‡Ï Bc·Ï.האם אח:מאֹותּה עֹוד לֹו אין ¿«¿ƒֵֵֵָָָ

(·Î)˙ÓÂ ÂÈ·‡Œ˙‡ ·ÊÚÂ.,אביו את יעזב אם ¿»«∆»ƒ»≈ֲִִֶַָֹ



�� ybiecnoey`x mei qelwpe`

ãîçéåéìà Lbiåïåùàøàð-øaãé éðãà éa øîàiå äãeäé ©¦©̧¥¹̈§À̈©Ÿ»¤»¦´£Ÿ¦¼§©¤¨̧
Ecára Età øçé-ìàå éðãà éðæàa øáã Ecár©§§³¨¨Æ§¨§¥´£Ÿ¦½§©¦¬©©§−§©§¤®

ärøôk EBîë éki''yx:èéåéãár-úà ìàL éðãà ¦¬¨−§©§«Ÿ£Ÿ¦´¨©½¤£¨−̈
çà-Bà áà íëì-Léä øîàìi''yx:ëøîàpå ¥®Ÿ£¥¨¤¬−̈¨«©Ÿ̧¤Æ

ïè÷ íéð÷æ ãìéå ï÷æ áà eðì-Lé éðãà-ìà¤£Ÿ¦½¤¨̧Æ¨´¨¥½§¤¬¤§ª¦−¨¨®
åéáàå Bnàì Bcáì àeä øúeiå úî åéçàå§¨¦´¥½©¦¨¥̧¯§©²§¦−§¨¦¬

Báäài''yx:(éåì)àëéãár-ìà øîàzåeäãøBä E £¥«©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½«¦ª−
:åéìr éðér äîéNàå éìàáëéðãà-ìà øîàpå ¥¨®§¨¦¬¨¥¦−¨¨«©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½

åéáà-úà áærå åéáà-úà áærì ørpä ìëeé-àì«Ÿ©¬©©−©©«£´Ÿ¤¨¦®§¨©¬¤¨¦−
úîåi''yx:âëéãár-ìà øîàzåãøé àì-íà E ¨¥«©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½¦¬Ÿ¥¥²

:éðt úBàøì ïeôñú àì íëzà ïèwä íëéçà£¦¤¬©¨−Ÿ¦§¤®¬Ÿ«Ÿ¦−¦§¬¨¨«
ãëúà Bì-ãbpå éáà Ecár-ìà eðéìr ék éäéå©«§¦Æ¦´¨¦½¤©§§−¨¦®©©̧¤½¥−

:éðãà éøác(ìàøùé)äë-eøáL eáL eðéáà øîàiå ¦§¥¬£Ÿ¦«©−Ÿ¤¨¦®ª−¦§
:ìëà-èrî eðìåëúãøì ìëeð àì øîàpå ¨¬§©«Ÿ¤©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¨¤®¤

ìëeð àì-ék eðãøéå eðzà ïèwä eðéçà Lé-íà¦¥Á¨¦̧©¨³Ÿ¦¨̧Æ§¨©½§¦´Ÿ©À
:eðzà epðéà ïèwä eðéçàå Léàä éðt úBàøì¦§Æ§¥´¨¦½§¨¦¬©¨−Ÿ¥¤¬¦¨«

æëék ízrãé ízà eðéìà éáà Ecár øîàiå©²Ÿ¤©§§¬¨¦−¥¥®©¤´§©§¤½¦¬

Ó‡Â¯יח ‰„e‰È d˙ÂÏ ·¯˜e¿≈¿»≈¿»«¬«

Cc·Ú ÔÚk ÏÏÓÈ È�Ba¯ eÚ·a¿»ƒƒ¿«∆¿««¿»

Û˜˙È ‡ÏÂ È�Ba¯ Ì„˜ ‡Ób˙tƒ¿»»√»ƒƒ¿»ƒ¿≈

Ôk ‰Ú¯ÙÎ È¯‡ Cc·Úa CÊ‚e¯¿»¿«¿»¬≈¿«¿…∆

:z‡יטÈ‰Bc·Ú ˙È ÏÈ‡L È�Ba¯ »¿ƒƒ¿ƒ»«¿ƒ

B‡ ‡a‡ ÔBÎÏ ˙È‡‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈»«ƒ¿«»

:‡Á‡כ˙È‡ È�Ba¯Ï ‡�¯Ó‡Â »»«¬«¿»¿ƒƒƒ

¯ÈÚÊ ÔÈ˙·ÈÒ ¯·e ‡·Ò ‡a‡ ‡�Ï»»«»»»«ƒ¿ƒ¿≈

‡e‰ ¯‡zL‡Â ˙ÈÓ È‰eÁ‡Â¿»ƒƒ¿ƒ¿»«

ÌÈÁ¯ È‰e·‡Â dn‡Ï È‰B„BÁÏaƒ¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ¿ƒ

:dÏכאCÈc·ÚÏ z¯Ó‡Â ≈«¬«¿»¿«¿»

È�ÈÚ ÈeL‡Â È˙ÂÏ È‰B˙ÈÁ‡¬ƒƒ¿»ƒ∆¡«≈≈ƒ

:È‰BÏÚכב‡Ï È�Ba¯Ï ‡�¯Ó‡Â ¬ƒ«¬«¿»¿ƒƒ»

È‰e·‡ ˙È ˜aLÓÏ ‡ÓÈÏeÚ ÏekÈƒ≈»¿ƒ¿«»¬ƒ

:˙ÈÓe È‰e·‡ ˙È ˜BaLÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿»¬ƒƒ

BÁÈ˙כג ‡Ï Ì‡ CÈc·ÚÏ z¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»ƒ»≈

ÔeÙÒB˙ ‡Ï ÔBÎnÚ ‡¯ÈÚÊ ÔBÎeÁ‡¬¿≈»ƒ¿»¿

:Èt‡ ÈÊÁÓÏכד„k ‰Â‰Â ¿∆¡≈«»«¬»«

dÏ ‡�ÈeÁÂ ‡a‡ Cc·ÚÏ ‡�˜ÈÏÒ¿≈¿»¿«¿»«»¿«≈»≈

:È�Ba¯ ÈÓb˙t ˙Èכה¯Ó‡Â »ƒ¿»≈ƒƒ«¬«

¯ÈÚÊ ‡�Ï e�e·Ê e·ez ‡�e·‡»»¿»»¿≈

:‡¯e·ÈÚכוÏek� ‡Ï ‡�¯Ó‡Â ƒ»«¬«¿»»ƒ

‡¯ÈÚÊ ‡�eÁ‡ ˙È‡ Ì‡ ˙ÁÈÓÏ¿≈»ƒƒ»»¿≈»

ÈÊÁÓÏ Ïek� ‡Ï È¯‡ ˙BÁ�Â ‡�nÚƒ»»¿≈¬≈»ƒ¿∆¡≈

È‰B˙ÈÏ ‡¯ÈÚÊ ‡�eÁ‡Â ‡¯·‚ Èt‡«≈«¿»¿»»¿≈»≈ƒ

:‡�nÚכז‡�Ï ‡a‡ Cc·Ú ¯Ó‡Â ƒ»»«¬««¿»«»»»

é"ùø

(ÁÈ)È�„‡ È�Ê‡a ¯·„ .ÂÈÏ‡ LbiÂ.ּדברי יּכנסּו «ƒ«≈»»»¿»¿≈¬…ƒְְִַָָ

(ב"ר)ּבאזני:Et‡ ¯ÁÈŒÏ‡Â.למד אּתה מּכאן ְְֶָ¿«ƒ««¿ִֵַָָָ

אליו Ú¯Ùk‰קׁשֹות:ׁשּדּבר EBÓÎ Èk.אּתה חׁשּוב ִֵֵֶָָƒ»¿«¿…ַָָ

ללקֹות סֹופ ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו, זהּו ,ּכמל ְְְְְְִִֵֶֶֶַָּבעיני

ּפרעה ׁשּלקה ּכמֹו ּבצרעת ׂשרהעליו זקנּתי ידי על ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשעּכבּה אחת לילה ּפרעה(ב"ר)על מה אחר: ּדבר . ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

מקּים, ואינֹו ּכן,ּגֹוזר אּתה אף עֹוׂשה, ואינֹו מבטיח ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

עליו?. עינ לׂשּום ׁשאמרּת עין ׂשימת היא זֹו ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוכי

אהרג ּתקניטני, אם ּכפרעה", כמֹו "ּכי אחר: ְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹּדבר

אדֹוני ואת (ב"ר)אֹות:(ËÈ)Œ˙‡ Ï‡L È�„‡ ְְֲֶֶ¬…ƒ»«∆
ÂÈ„·Ú.(ב"ר)לּמה עלינּו, ּבאת ּבעלילה מּתחּלה ¬»»ְֲִִִֵַָָָָָָָ

מבּקׁשים, היינּו ּבּת אּלה, ּכל לׁשאל ל אֹוהיה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹ

אל "וּנאמר כן: ּפי על ואף מבּקׁש? אּתה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָֹאחֹותנּו

ּדבר: מּמ ּכחדנּו לא Ó˙(Î)אדני", ÂÈÁ‡Â. ְְֲִִִַָָֹֹ¿»ƒ≈
מּפיו, ׁשקר ּדבר מֹוציא היה הּיראה אמר:מּפני ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אצלי' הביאּוהּו יאמר קּים, ׁשהּוא לֹו אמר :'אם ְֲִִִֶֶַַַָֹֹ

Bn‡Ï Bc·Ï.האם אח:מאֹותּה עֹוד לֹו אין ¿«¿ƒֵֵֵָָָ

(·Î)˙ÓÂ ÂÈ·‡Œ˙‡ ·ÊÚÂ.,אביו את יעזב אם ¿»«∆»ƒ»≈ֲִִֶַָֹ



�ybiednipy meiqelwpe`

:ézLà él-äãìé íéðLçëézàî ãçàä àöiå §©−¦¨«§¨¦¬¦§¦«©¥¥³¨«¤¨Æ¥«¦¦½
:äpä-ãr åéúéàø àìå óøè óøè Cà øîàå̈«Ÿ©¾©−¨´ŸŸ̈®§¬Ÿ§¦¦−©¥«¨

èëïBñà eäø÷å éðt írî äæ-úà-íb ízç÷ìe§©§¤¯©¤¤²¥¦¬¨©−§¨¨´¨®
äìàL ärøa éúáéù-úà ízãøBäåi''yx: §«©§¤¯¤¥«Ÿ¨¦²§¨−̈§«Ÿ¨

ìepðéà ørpäå éáà Ecár-ìà éàák äzrå§©À̈§Ÿ¦Æ¤©§§´¨¦½§©©−©¥¤´
:BLôðá äøeL÷ BLôðå eðzà(ìåçá ë''ò)éðùàìäéäå ¦¨®§©§−§¨¬§©§«§¨À̈

éãár eãéøBäå úîå ørpä ïéà-ék BúBàøkE ¦§²¦¥¬©©−©¨¥®§¦¸£¨¤¹
äìàL ïBâéa eðéáà Ecár úáéN-úài''yx:áìék ¤¥©̧©§§¬¨¦²§¨−§«Ÿ¨¦³

øîàì éáà írî ørpä-úà áør Ecár©§§Æ¨©´¤©©½©¥¦¬¨¦−¥®Ÿ
éìà epàéáà àì-íà-ìk éáàì éúàèçå E ¦³Ÿ£¦¤̧Æ¥¤½§¨¨¬¦§¨¦−¨

íéîiäi''yx:âìúçz Ecár àð-áLé äzrå ©¨¦«§©À̈¥«¤¨³©§§Æ©´©
åéçà-ír ìré ørpäå éðãàì ãár ørpäi''yx: ©©½©¤−¤©«Ÿ¦®§©©−©©¬©¦¤¨«

ãìéà-ékézà epðéà ørpäå éáà-ìà äìrà C ¦¥Æ¤«¡¤´¤¨¦½§©©−©¥¤´¦¦®
:éáà-úà àöîé øLà òøá äàøà ït¤µ¤§¤´¨½̈£¤¬¦§−̈¤¨¦«

äîàíéávpä ìëì ÷tàúäì óñBé ìëé-àìå§«Ÿ¨¸Ÿ¥¹§¦§©¥À§³Ÿ©¦¨¦Æ
ãîr-àìå éìrî Léà-ìë eàéöBä àø÷iå åéìr̈½̈©¦§¾̈¦¬¨¦−¥«¨¨®§Ÿ¨³©

åéçà-ìà óñBé òcåúäa Bzà Léài''yx:áïziå ¦Æ¦½§¦§©©¬¥−¤¤¨«©¦¥¬
úéa òîLiå íéøöî eòîLiå éëáa Bì÷-úà¤Ÿ−¦§¦®©¦§§´¦§©½¦©¦§©−¥¬

ÈÏ ˙„ÈÏÈ ÔÈ¯˙ È¯‡ ÔezÚ„È Ôez‡«¿«¿¬≈¿≈¿ƒ«ƒ

:È˙z‡כחÈ˙ÂlÓ „Á ˜Ù�e ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ

‡ÏÂ ÏÈË˜ ÏË˜Ó Ì¯a ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ¿»

:ÔÚk „Ú dzÊÁכטÛ‡ Ôe¯a„˙Â ¬ƒ≈«¿»¿«¿¿«

‡˙BÓ dpÚ¯ÚÈÂ ÈÓ„˜ ÔÓ ÔÈc ˙È»≈ƒ√»«ƒ«¿ƒ≈»

‡˙LÈ·a È˙·N ˙È Ôe˙Á˙Â¿«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

:ÏB‡LÏל˙ÂÏ È˙ÈÓk ÔÚÎe ƒ¿¿«¿≈ƒ¿«

È‰B˙ÈÏ ‡ÓÈÏeÚÂ ‡a‡ Cc·Ú«¿»«»¿≈»≈ƒ

dÏ ‡·È·Á dLÙ�Â ‡�nÚƒ»»¿«¿≈¬ƒ»≈

:dLÙ�kלאÈ¯‡ ÈÊÁÈ „k È‰ÈÂ ¿«¿≈ƒ≈«∆¡≈¬≈

CÈc·Ú Ôe˙ÁÈÂ ˙ÈÓe ‡ÓÈÏeÚ ˙ÈÏ≈≈»ƒ¿«¬«¿»

‡�BÂ„a ‡�e·‡ Cc·Ú ˙·ÈN ˙È»ƒ««¿»»»¿»»

:ÏB‡LÏלב·¯ÚÓ Cc·Ú È¯‡ ƒ¿«≈«¿»¿»«

‡Ï Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ‡a‡ ÔÓ ‡ÓÈÏeÚa¿≈»ƒ«»¿≈»ƒ»

Ïk ‡a‡Ï ÈËÁ È‰‡Â C˙ÂÏ dp˙È‡«¿ƒ≈¿»»»¡ƒ»≈¿«»»

:‡iÓBÈלגCc·Ú ÔÚk ·˙È ÔÚÎe «»¿«≈∆¿««¿»

È�Ba¯Ï ‡c·Ú ‡ÓÈÏeÚ ˙BÁz¿≈»«¿»¿ƒƒ

:È‰BÁ‡ ÌÚ ˜qÈ ‡ÓÈÏeÚÂ¿≈»ƒ«ƒ¬ƒ

‡a‡לד ˙ÂÏ ˜q‡ ÔÈcÎ‡ È¯‡¬≈∆¿≈∆«¿««»

‡ÓÏc ÈnÚ È‰B˙ÈÏ ‡ÓÈÏeÚÂ¿≈»≈ƒƒƒƒ¿»

:‡a‡ ˙È ÁÎzLÈ Èc eLÈ·a ÈÊÁ‡∆¡≈¿ƒƒƒ¿¿«»«»

ÏÎÏא ‡�qÁ˙‡Ï ÛÒBÈ ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ≈¿ƒ¿«»»¿…

ÏÎ e˜Èt‡ ‡¯˜e È‰BlÚ ÔÈÓÈ˜c¿»¿ƒƒ»ƒ¿»«ƒ»

dnÚ L�‡ Ì˜ ‡ÏÂ ÈÂlÚÓ L�‡¡«≈ƒ»»¿»»¡«ƒ≈

:È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ÛÒBÈ Ú„È˙‡ „k«ƒ¿¿«≈¿«¬ƒ

eÚÓLeב ‡˙ÈÎ·a dÏ˜ ˙È ·‰ÈÂƒ«»»≈ƒ¿ƒ»¿»

:‰Ú¯t ˙Èa L�‡ ÚÓLe ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿«¡«≈«¿…

é"ùø

ּבּדר אּמֹו ׁשהרי ,ּבּדר ימּות ׁשּמא אנּו ֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּדֹואגים

‡ÔBÒ(ËÎ)מתה: e‰¯˜Â.(ב"ר)מקטרג ׁשהּׂשטן ֵָ¿»»»ְְֵֶַַָָ

הּסּכנה: B‚Â'ּבׁשעת È˙·N ˙‡ Ìz„¯B‰Â.,עכׁשו ְִַַַָָ¿«¿∆∆≈»ƒ¿ְַָ
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åéçà eøac ïë éøçàå íäìr jáiå åéçà¤−̈©¥´§§£¥¤®§©´£¥¥½¦§¬¤−̈

Bzài''yx:æèøîàì äòøt úéa òîLð ìwäå ¦«§©´Ÿ¦§©À¥³©§ŸÆ¥½Ÿ
éðéráe äòøô éðéra áèéiå óñBé éçà eàä−£¥´¥®©¦©Æ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−

åéãári''yx:æéøîà óñBé-ìà äòøt øîàiå £¨¨«©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½¡¬Ÿ
éçà-ìà-eëìe íëøéra-úà eðrè eùr úàæ E ¤©¤−´Ÿ£®Ÿ©«£Æ¤§¦´§¤½§

ïrðk äöøà eàái''yx:çéíëéáà-úà eç÷e −Ÿ©¬§¨§¨«©§¯¤£¦¤²
áeè-úà íëì äðzàå éìà eàáe íëéza-úàå§¤¨«¥¤−´Ÿ¥¨®§¤§¨´¨¤À¤Æ

õøàä áìç-úà eìëàå íéøöî õøài''yx: ¤´¤¦§©½¦§¦§−¤¥¬¤¨¨«¤
èéõøàî íëì-eç÷ eùr úàæ äúéeö äzàå§©¨¬ª¥−¨´Ÿ£®Ÿ§«¨¤Á¥¤̧¤

íúàNðe íëéLðìå íëtèì úBìâr íéøöî¦§©¹¦£¨À§©§¤Æ§¦§¥¤½§¨¤¬
íúàáe íëéáà-úài''yx:ëñçz-ìà íëðérå ¤£¦¤−¨¤«§¥´§¤½©¨−Ÿ

‡�‡ ÔBÎ�LÈÏÎ È¯‡ ÔÈÓÈ�· ÈÁ‡»ƒƒ¿»ƒ¬≈¿ƒ»¿¬»

:ÔBÎnÚ ÏlÓÓיג‡a‡Ï ÔeeÁ˙e ¿«≈ƒ¿¿«¿«»

Èc Ïk ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓa È¯˜È Ïk ˙È»»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»»ƒ

‡a‡ ˙È Ôe˙Á˙Â ÔeÁB˙Â Ôe˙ÈÊÁ¬≈¿¿«¬»«»

:‡Î‰ידÔÓÈ�· È¯‡eˆ ÏÚ ÏÙ�e »»¿«««¿≈ƒ¿»ƒ

ÏÚ ‡Îa ÔÓÈ�·e ‡Î·e È‰eÁ‡¬ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»«

:d¯‡eˆטוÈ‰BÁ‡ ÏÎÏ ˜L�e «¿≈¿«¿»¬ƒ

eÏÈlÓ Ôk ¯˙·e ÔB‰ÈÏÚ ‡Î·e¿»¬≈»«≈«ƒ

:dnÚ È‰BÁ‡טזÚÓzL‡ ‡Ï˜Â ¬ƒƒ≈¿»»ƒ¿¿«

ÈÁ‡ elÚ ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t ˙È·Ï¿≈«¿…¿≈««¬≈

È�ÈÚ·e ‰Ú¯Ù È�ÈÚa ¯ÙLe ÛÒBÈ≈¿«¿≈≈«¿…¿≈≈

:È‰Bc·ÚיזÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â «¿ƒ«¬««¿…¿≈

˙È e�eÚË e„È·ÈÚ ‡c CÈÁ‡Ï ¯Ó‡¡«¿«»»ƒƒ¿»

‡Ú¯‡Ï eÏÈ·B‡ eÏÈÊ‡Â ÔBÎ¯ÈÚa¿ƒ¿∆¡ƒƒ¿«¿»

:ÔÚ�Î„יח˙ÈÂ ÔBÎe·‡ ˙È e¯·„e ƒ¿»«¿»»¬¿»

Ôz‡Â È˙ÂÏ eÏeÚÂ ÔBÎÈza L�‡¡«»≈¿¿»ƒ¿∆≈

ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ·eË ˙È ÔBÎÏ¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡Ú¯‡„ ‡·eË ˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»»¿«¿»

e·ÈÒיט e„È·ÈÚ ‡c ‡„wÙÓ z‡Â¿«¿¿«»»»ƒƒƒ

ÔÏ‚Ú ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎÏ¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ∆¿»

˙È ÔeÏh˙Â ÔBÎÈL�ÏÂ ÔBÎÈÏÙËÏ¿«¿≈¿ƒ¿≈¿ƒ¿»

:Ôe˙È˙Â ÔBÎe·‡כ‡Ï ÔBÎ�ÈÚÂ ¬¿≈¿≈¿»

Ïk ·Ë È¯‡ ÔBÎÈ�Ó ÏÚ ÒeÁ¿̇«»≈¬≈«»

:‡e‰ ÔBÎÏc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿

é"ùø

˙B‡¯ ÌÎÈ�ÈÚ.מהּול ׁשאני אחיכם, וׁשאני ּבכבֹודי ≈≈∆…ְְֲֲֲִִִִִֶֶֶָ

הּקדׁש ּבלׁשֹון אליכם" המדּבר "ּכיֿפי ועֹוד: ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּככם,

·�ÔÈÓÈ:(ב"ר) ÈÁ‡ È�ÈÚÂ.(טז את(מגילה הׁשוה ¿≈≈»ƒƒ¿»ƒְִֶָ

ּבנימין על ׂשנאה לי ׁשאין ׁשּכׁשם לֹומר, יחד ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻּכּלם

ׂשנאה ּבלּבי אין ּכ ּבמכירתי, היה לא ׁשהרי ְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָָָֹאחי

j·iÂ(È„)עליכם: ÂÈÁ‡ŒÔÓÈ�· È¯‡eˆŒÏÚ ÏtiÂ. ֲֵֶ«ƒ…««¿≈ƒ¿»ƒ»ƒ«≈¿¿
מקּדׁשֹות ׁשני ׁשלעל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתידין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָ

ליחרב: וסֹופן ÂÈ¯‡eˆŒÏÚּבנימין ‰Îa ÔÓÈ�·e.על ְְִִֵֵָָָƒ¿»ƒ»»««»»ַ

וסֹופֹו יֹוסף ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתיד ׁשילה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָֹמׁשּכן

ּדביֹוסף רׁש"י, ׁשל ּדּיּוקֹו ּדעּתי, (ולענּיּות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָליחרב.

מקּדׁשֹות, אּׁשני מׁשמע ּתרּתי וּיבּך", "וּיּפל ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָֹּכתיב:

ּכן ּׁשאין מה הרמז, זה על ּפעּלֹות ב' עׂשה ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּולכ

אחת, ּפעּלה ּבכה", "ּובנימן רק ּכתיב ּדלא ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָֻּבנימין

ּתרּגּום ּבבאּור ועּין אחד. חרּבן על רק רמז ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻׁשּלא

ּדרׁש): ּבדר הּוא ׁשּׁשם ÔÎ(ÂË)יֹונתן, È¯Á‡Â. ְְֶֶֶָָָָ¿«¬≈≈
עּמהם ׁשלם ולּבֹו ּבֹוכה ׁשראּוהּו e¯ac:מאחר ְִִֵֵֶֶֶַַָָָƒ¿

Bz‡ ÂÈÁ‡.:מּמּנּו ּבֹוׁשים היּו ׁשּמּתחּלה ∆»ƒְִִִִֶֶָָ

(ÊË)‰Ú¯t ˙Èa ÚÓL� Ïw‰Â.ּבבית' ּכמֹו: ¿«…ƒ¿«≈«¿…ְְֵ

מּמׁש: ּבית לׁשֹון וזהּו ‡˙Œ(ÊÈ)ּפרעה', e�ÚË ְְְִֶַַַָֹ«¬∆
ÌÎ¯ÈÚa.:ּתבּואה(ÁÈ)ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ ·eËŒ˙‡. ¿ƒ¿∆ְָ∆∆∆ƒ¿«ƒ

לעׂשֹותּה סֹופּה ּנּבא, מה יֹודע ואינֹו נּבא ּגׁשן, ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹארץ

ּדגים:ּכמצּולה ּבּה ‰‡¯ıׁשאין ·ÏÁ.,חלב ּכל ְִִֵֶָָָ≈∆»»∆ֵֶָ

הּוא: 'מיטב' ˆÈe˙‰(ËÈ)לׁשֹון ‰z‡Â.,מּפי ְֵָ¿«»À≈»ִִ

eNÚלהם:לֹומר ˙‡Ê.ׁשּברׁשּותי להם, אמר ּכ ֶַָ…¬ְֱִִֶֶָָֹ

ybiedniyily mei qelwpe`

íëì íéøöî õøà-ìk áeè-ék íëéìk-ìr©§¥¤®¦²¨¤¬¤¦§©−¦¨¤¬
:àeäàëóñBé íäì ïziå ìàøNé éða ïë-eNriå «©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦¥̧¨¤¬¥²

:Cøcì äãö íäì ïziå äòøô ét-ìr úBìâr£¨−©¦´©§®Ÿ©¦¥¬¨¤²¥−̈©¨«¤
áëïîéðáìe úìîN úBôìç Léàì ïúð ílëì§ª¨¬¨©²¨¦−£¦´§¨®Ÿ§¦§¨¦³
úðìL ï:úìîN úôìç Lîçå óñk úBàî L ¨©Æ§´¥´¤½¤§¨¥−£¦¬Ÿ§¨«Ÿ
âëíéàNð íéøîç äøNr úàæk çìL åéáàìe§¨¦º¨©³§ŸÆ£¨¨´£Ÿ¦½«Ÿ§¦−

íçìå øa úàNð úðúà øNrå íéøöî áehî¦´¦§¨®¦§¤´¤£Ÿ¿ŸÂ«Ÿ§ÂŸ¨´¨¤¯¤
Cøcì åéáàì ïBæîei''yx:ãëåéçà-úà çlLéå ¨²§¨¦−©¨«¤©§©©¬¤¤−̈

Cøca eæbøz-ìà íäìà øîàiå eëìiåi''yx: ©¥¥®©´Ÿ¤£¥¤½©«¦§§−©¨«¤
äëá÷ré-ìà ïrðk õøà eàáiå íéøönî eìriå©©«£−¦¦§¨®¦©¨¸ŸÆ¤´¤§©½©¤©«£−Ÿ

:íäéáàåëéç óñBé ãBò øîàì Bì eãbiå £¦¤«©©¦̧¹¥ÀŸµ¥´©½
ék Baì âôiå íéøöî õøà-ìëa ìLî àeä-éëå§¦¬¥−§¨¤´¤¦§¨®¦©¨´¨¦½¦¬

íäì ïéîàä-àìi''yx:æë-ìk úà åéìà eøaãéå Ÿ¤«¡¦−¨¤«©§©§´¥À̈¥´¨
-úà àøiå íäìà øac øLà óñBé éøác¦§¥³¥Æ£¤´¦¤´£¥¤½©©§Æ¤

ÈÂ‰·כא Ï‡¯NÈ È�a ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ«

‰Ú¯t ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÏ‚Ú ÛÒBÈ ÔB‰Ï¿≈∆¿»«≈««¿…

:‡Á¯‡Ï ÔÈ„ÂÊ ÔB‰Ï ·‰ÈÂƒ«¿¿»ƒ¿»¿»

‡ˆÔeÏËכב ¯·‚Ï ·‰È ÔB‰lÎÏ¿»¿¿«ƒ¿«ƒ¿¿«»

‰‡Ó ˙Ïz ·‰È ÔÓÈ�·Ïe ‡Le·Ïcƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»

ÔeÏËˆ‡ LÓÁÂ ÛÒÎc ÔÈÚÏÒƒ¿ƒƒ¿««¬≈ƒ¿¿«»

:ÔÈLe·ÏcכגÁÏL È‰e·‡ÏÂ ƒ¿ƒ¿«¬ƒ¿«

‡·ehÓ ÔÈ�ÈÚË ÔÈ¯ÓÁ ‡¯ÒÚ ‡„k¿»«¿»¬»ƒ¿ƒƒƒ»

¯e·ÈÚ Ô�ÈÚË Ô�˙‡ ¯ÒÚÂ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ«¬««¿»¿ƒ»ƒ

:‡Á¯‡Ï È‰e·‡Ï ÔÈ„ÂÊe ÌÁÏe¿≈¿»ƒ«¬ƒ¿»¿»

Ó‡Â¯כד eÏÊ‡Â È‰BÁ‡ ˙È ÁlLÂ¿««»¬ƒ«¬»«¬«

:‡Á¯‡a Ôev�˙˙ ‡Ï ÔB‰Ï¿»ƒ¿«¿»¿»

B˙‡Âכה ÌÈ¯ˆnÓ e˜ÈÏÒe¿ƒƒƒ¿»ƒ«¬

·˜ÚÈ ˙ÂÏ ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿««¿««¬…

:ÔB‰e·‡כו¯ÓÈÓÏ dÏ e‡ÈeÁÂ ¬¿«ƒ≈¿≈«

‡e‰ È¯‡Â Ìi˜ ÛÒBÈ ÔÚk „BÚ¿«≈«»«¬≈

BÂ‰Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlL«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ«¬

‡Ï È¯‡ daÏ ÏÚ Ô‚Èt ‡ilÓƒ«»»¿»«ƒ≈¬≈»

:ÔB‰Ï ÔÈÓÈ‰כז˙È dnÚ eÏÈlÓe ≈ƒ¿«ƒƒ≈»

ÔB‰nÚ ÏÈlÓ Èc ÛÒBÈ ÈÓb˙t Ïk»ƒ¿»≈≈ƒ«ƒƒ¿

ÛÒBÈ ÁÏLc ‡˙l‚Ú ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»¬«»»ƒ¿«≈

é"ùø

Êk‡˙(Î‚)הּוא: ÁÏL.ּומהּו הּזה, ּכחׁשּבֹון »«¿…ְֶֶַַַ

ׁשּמּלת (רצֹונֹו וגֹו'. חמֹורים עׂשרה ְְְֲֲִִֶֶַַָָהחׁשּבֹון?

ּכי על מֹורה הּדמיֹון, ּובכ"ף הּמיּתרת ְְְְִִֶֶַַַַָֹֻ"ּכזאת"

אתנת, ועׂשר חמֹורים עׂשרה לֹו ׁשלח לא ְֲֲֲִֵֶֶַָָָָֹֹֹמעֹולם

ּכזאת ּבעגלֹות ׁשלח 'ּולאביו קרא: קאמר הכי ְְֲִִַַַַָָָָָָָָֹרק

עׂשרה מּׂשא ׁשהּוא הּזה, ּכחׁשּבֹון ּכלֹומר ְְְֲֶֶֶַַַַָָָוגֹו'',

ּדלא ׁשּפיר אתי והּׁשּתא אתֹונֹות, ועׂשר ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָחמֹורים

ׁשּום ולא העגלֹות", את "וּירא אּלא: נכּתב, ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹמצינּו

הּגאֹון ּבׁשם להבין. וקל ואתֹונֹות, ְְְֲֲִִֵַַַָָחמֹורים

ÌÈ¯ˆÓמהרׁש"ל): ·ehÓ.לֹו ׁשּׁשלח ּבּגמרא מצינּו ƒƒ¿»ƒְִֶַַָָָָ

אּגדה: ּומדרׁש הימּנּו, נֹוחה זקנים ׁשּדעת יׁשן ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָיין

ּפּול': ׁשל ÌÁÏÂ'ּגריסין ¯a.:ּכתרּגּומֹוÔBÊÓe. ְִִֶ»»∆∆ְְַ»
רא"ם): ּגרסת ּכ) C¯ca(Î„)לפּתן eÊb¯zŒÏ‡. ְְִִֵַַָָ«ƒ¿¿«»∆
הלכה, ּבדבר ּתתעּסקּו הּדר.אל עליכם ּתרּגז ׁשּלא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ּבחּמה ותּכנסּו ּגּסה, ּפסיעה ּתפסיעּו אל אחר: ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָּדבר

ׁשהיּו לפי לֹומר: יׁש מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו ּולפי ְְְְִִִִֵֶֶַָָָלעיר.

ּדבר על ּבּדר יריבּו ׁשּמא ּדֹואג היה ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנכלמים,

נמּכר, יד על ולֹומר: זה עם זה להתוּכח ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָמכירתֹו,

לׂשנאתֹו: לנּו וגרמּת עליו הרע לׁשֹון סּפרּת ְְְְִִַַַָָָָָָָָָָֹאּתה

(ÂÎ)ÏLÓ ‡e‰ŒÈÎÂ.הּוא ÙiÂ‚מֹוׁשל:ואׁשר ¿ƒ…≈ֲֵֶַ«»»
BaÏ.לּבֹו היה לא מּלהאמין, והל לּבֹו, נחלף ƒְְֱֲִִִִֶַַַָָָֹ

ּבלׁשֹון טעמן מפיגין לׁשֹון הּדברים, אל ְְְְֲִִִִֶֶַַָָּפֹונה

ּוכמֹו: ג)מׁשנה, הפּוגֹות",(איכה מח)"מאין (ירמיה ְְֲִֵֵָ

ּפג': לא 'וריחיּה מתרּגמינן: נמר", לא ְְְְְִֵֵֵַָָָָָֹ"וריחֹו

(ÊÎ)ÛÒBÈ È¯·cŒÏk ּבּמה.‡˙ להם, מסר סימן ≈»ƒ¿≈≈ִֶֶַַָָָ

ערּופה', 'עגלה ּבפרׁשת מּמּנּו, ּכׁשּפרׁש עֹוסק ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה

יֹוסף", ׁשלח אׁשר העגלֹות את "וּירא ׁשּנאמר: ְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוזהּו

ּפרעה': ׁשלח 'אׁשר נאמר: ÚÈ˜·ולא Áe¯ ÈÁzÂ. ְְֱֲֶֶַַַָֹֹ«¿ƒ««¬…
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:àeäàëóñBé íäì ïziå ìàøNé éða ïë-eNriå «©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦¥̧¨¤¬¥²

:Cøcì äãö íäì ïziå äòøô ét-ìr úBìâr£¨−©¦´©§®Ÿ©¦¥¬¨¤²¥−̈©¨«¤
áëïîéðáìe úìîN úBôìç Léàì ïúð ílëì§ª¨¬¨©²¨¦−£¦´§¨®Ÿ§¦§¨¦³
úðìL ï:úìîN úôìç Lîçå óñk úBàî L ¨©Æ§´¥´¤½¤§¨¥−£¦¬Ÿ§¨«Ÿ
âëíéàNð íéøîç äøNr úàæk çìL åéáàìe§¨¦º¨©³§ŸÆ£¨¨´£Ÿ¦½«Ÿ§¦−

íçìå øa úàNð úðúà øNrå íéøöî áehî¦´¦§¨®¦§¤´¤£Ÿ¿ŸÂ«Ÿ§ÂŸ¨´¨¤¯¤
Cøcì åéáàì ïBæîei''yx:ãëåéçà-úà çlLéå ¨²§¨¦−©¨«¤©§©©¬¤¤−̈

Cøca eæbøz-ìà íäìà øîàiå eëìiåi''yx: ©¥¥®©´Ÿ¤£¥¤½©«¦§§−©¨«¤
äëá÷ré-ìà ïrðk õøà eàáiå íéøönî eìriå©©«£−¦¦§¨®¦©¨¸ŸÆ¤´¤§©½©¤©«£−Ÿ

:íäéáàåëéç óñBé ãBò øîàì Bì eãbiå £¦¤«©©¦̧¹¥ÀŸµ¥´©½
ék Baì âôiå íéøöî õøà-ìëa ìLî àeä-éëå§¦¬¥−§¨¤´¤¦§¨®¦©¨´¨¦½¦¬

íäì ïéîàä-àìi''yx:æë-ìk úà åéìà eøaãéå Ÿ¤«¡¦−¨¤«©§©§´¥À̈¥´¨
-úà àøiå íäìà øac øLà óñBé éøác¦§¥³¥Æ£¤´¦¤´£¥¤½©©§Æ¤

ÈÂ‰·כא Ï‡¯NÈ È�a ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ«

‰Ú¯t ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÏ‚Ú ÛÒBÈ ÔB‰Ï¿≈∆¿»«≈««¿…

:‡Á¯‡Ï ÔÈ„ÂÊ ÔB‰Ï ·‰ÈÂƒ«¿¿»ƒ¿»¿»

‡ˆÔeÏËכב ¯·‚Ï ·‰È ÔB‰lÎÏ¿»¿¿«ƒ¿«ƒ¿¿«»

‰‡Ó ˙Ïz ·‰È ÔÓÈ�·Ïe ‡Le·Ïcƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»

ÔeÏËˆ‡ LÓÁÂ ÛÒÎc ÔÈÚÏÒƒ¿ƒƒ¿««¬≈ƒ¿¿«»

:ÔÈLe·ÏcכגÁÏL È‰e·‡ÏÂ ƒ¿ƒ¿«¬ƒ¿«

‡·ehÓ ÔÈ�ÈÚË ÔÈ¯ÓÁ ‡¯ÒÚ ‡„k¿»«¿»¬»ƒ¿ƒƒƒ»

¯e·ÈÚ Ô�ÈÚË Ô�˙‡ ¯ÒÚÂ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ«¬««¿»¿ƒ»ƒ

:‡Á¯‡Ï È‰e·‡Ï ÔÈ„ÂÊe ÌÁÏe¿≈¿»ƒ«¬ƒ¿»¿»

Ó‡Â¯כד eÏÊ‡Â È‰BÁ‡ ˙È ÁlLÂ¿««»¬ƒ«¬»«¬«

:‡Á¯‡a Ôev�˙˙ ‡Ï ÔB‰Ï¿»ƒ¿«¿»¿»

B˙‡Âכה ÌÈ¯ˆnÓ e˜ÈÏÒe¿ƒƒƒ¿»ƒ«¬

·˜ÚÈ ˙ÂÏ ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿««¿««¬…

:ÔB‰e·‡כו¯ÓÈÓÏ dÏ e‡ÈeÁÂ ¬¿«ƒ≈¿≈«

‡e‰ È¯‡Â Ìi˜ ÛÒBÈ ÔÚk „BÚ¿«≈«»«¬≈

BÂ‰Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlL«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ«¬

‡Ï È¯‡ daÏ ÏÚ Ô‚Èt ‡ilÓƒ«»»¿»«ƒ≈¬≈»

:ÔB‰Ï ÔÈÓÈ‰כז˙È dnÚ eÏÈlÓe ≈ƒ¿«ƒƒ≈»

ÔB‰nÚ ÏÈlÓ Èc ÛÒBÈ ÈÓb˙t Ïk»ƒ¿»≈≈ƒ«ƒƒ¿

ÛÒBÈ ÁÏLc ‡˙l‚Ú ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»¬«»»ƒ¿«≈

é"ùø

Êk‡˙(Î‚)הּוא: ÁÏL.ּומהּו הּזה, ּכחׁשּבֹון »«¿…ְֶֶַַַ

ׁשּמּלת (רצֹונֹו וגֹו'. חמֹורים עׂשרה ְְְֲֲִִֶֶַַָָהחׁשּבֹון?

ּכי על מֹורה הּדמיֹון, ּובכ"ף הּמיּתרת ְְְְִִֶֶַַַַָֹֻ"ּכזאת"

אתנת, ועׂשר חמֹורים עׂשרה לֹו ׁשלח לא ְֲֲֲִֵֶֶַָָָָֹֹֹמעֹולם

ּכזאת ּבעגלֹות ׁשלח 'ּולאביו קרא: קאמר הכי ְְֲִִַַַַָָָָָָָָֹרק

עׂשרה מּׂשא ׁשהּוא הּזה, ּכחׁשּבֹון ּכלֹומר ְְְֲֶֶֶַַַַָָָוגֹו'',

ּדלא ׁשּפיר אתי והּׁשּתא אתֹונֹות, ועׂשר ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָחמֹורים

ׁשּום ולא העגלֹות", את "וּירא אּלא: נכּתב, ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹמצינּו

הּגאֹון ּבׁשם להבין. וקל ואתֹונֹות, ְְְֲֲִִֵַַַָָחמֹורים

ÌÈ¯ˆÓמהרׁש"ל): ·ehÓ.לֹו ׁשּׁשלח ּבּגמרא מצינּו ƒƒ¿»ƒְִֶַַָָָָ

אּגדה: ּומדרׁש הימּנּו, נֹוחה זקנים ׁשּדעת יׁשן ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָיין

ּפּול': ׁשל ÌÁÏÂ'ּגריסין ¯a.:ּכתרּגּומֹוÔBÊÓe. ְִִֶ»»∆∆ְְַ»
רא"ם): ּגרסת ּכ) C¯ca(Î„)לפּתן eÊb¯zŒÏ‡. ְְִִֵַַָָ«ƒ¿¿«»∆
הלכה, ּבדבר ּתתעּסקּו הּדר.אל עליכם ּתרּגז ׁשּלא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ּבחּמה ותּכנסּו ּגּסה, ּפסיעה ּתפסיעּו אל אחר: ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָּדבר

ׁשהיּו לפי לֹומר: יׁש מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו ּולפי ְְְְִִִִֵֶֶַָָָלעיר.

ּדבר על ּבּדר יריבּו ׁשּמא ּדֹואג היה ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנכלמים,

נמּכר, יד על ולֹומר: זה עם זה להתוּכח ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָמכירתֹו,

לׂשנאתֹו: לנּו וגרמּת עליו הרע לׁשֹון סּפרּת ְְְְִִַַַָָָָָָָָָָֹאּתה

(ÂÎ)ÏLÓ ‡e‰ŒÈÎÂ.הּוא ÙiÂ‚מֹוׁשל:ואׁשר ¿ƒ…≈ֲֵֶַ«»»
BaÏ.לּבֹו היה לא מּלהאמין, והל לּבֹו, נחלף ƒְְֱֲִִִִֶַַַָָָֹ

ּבלׁשֹון טעמן מפיגין לׁשֹון הּדברים, אל ְְְְֲִִִִֶֶַַָָּפֹונה

ּוכמֹו: ג)מׁשנה, הפּוגֹות",(איכה מח)"מאין (ירמיה ְְֲִֵֵָ

ּפג': לא 'וריחיּה מתרּגמינן: נמר", לא ְְְְְִֵֵֵַָָָָָֹ"וריחֹו

(ÊÎ)ÛÒBÈ È¯·cŒÏk ּבּמה.‡˙ להם, מסר סימן ≈»ƒ¿≈≈ִֶֶַַָָָ

ערּופה', 'עגלה ּבפרׁשת מּמּנּו, ּכׁשּפרׁש עֹוסק ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה

יֹוסף", ׁשלח אׁשר העגלֹות את "וּירא ׁשּנאמר: ְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוזהּו

ּפרעה': ׁשלח 'אׁשר נאמר: ÚÈ˜·ולא Áe¯ ÈÁzÂ. ְְֱֲֶֶַַַָֹֹ«¿ƒ««¬…



��ybieeniying meie iriax meiqelwpe`

éçzå Búà úàNì óñBé çìL-øLà úBìârä́̈£¨½£¤¨©¬¥−¨¥Ÿ́Ÿ®©§¦¾
íäéáà á÷ré çeøi''yx:éòéáøçëìàøNé øîàiå −©©«£¬Ÿ£¦¤«©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½

íøèa epàøàå äëìà éç éða óñBé-ãBr áø©²«¥¬§¦−¨®¥«§¨¬§¤§¤−§¤¬¤
úeîài''yx:åîàBì-øLà-ìëå ìàøNé òqiå ¨«©¦©³¦§¨¥Æ§¨£¤½

åéáà éýìûì íéçáæ çaæiå òáM äøàa àáiå©¨−Ÿ§¥´¨¨®©©¦§©´§¨¦½¥«Ÿ¥−¨¦¬
÷çöéi''yx:áíéýìû øîàiå|úàøîa ìûøNéì ¦§¨«©¸Ÿ¤¡Ÿ¦³§¦§¨¥Æ§©§´Ÿ

á÷ré øîàiå äìélä|éðpä øîàiå á÷réi''yx: ©©½§¨©−Ÿ¤©«£´Ÿ©«£®Ÿ©−Ÿ¤¦¥«¦
âéáà éýìû ìûä éëðà øîàiåàøéz-ìà E ©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¬¨¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¦¨Æ

íL Eîéùà ìBãb éBâì-ék äîéøöî äãøîi''yx: ¥«§¨´¦§©½§¨¦«§¬¨−£¦«Ÿ§¬¨«
ãEìrà éëðàå äîéøöî Enr ãøà éëðà̈«Ÿ¦À¥¥³¦§Æ¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−©«©§´

éðér-ìr Bãé úéLé óñBéå äìr-íâEi''yx:äí÷iå ©¨®Ÿ§¥¾¨¦¬¨−©¥¤«©¨¬¨
-úà ìûøNé-éðá eàNiå òáL øàaî á÷ré©«£−Ÿ¦§¥´¨®©©¦§¸§¥«¦§¨¥¹¤
úBìâra íäéLð-úàå ítè-úàå íäéáà á÷ré©«£´Ÿ£¦¤À§¤©¨Æ§¤§¥¤½¨«£¨¾

:Búà úàNì äòøt çìL-øLàå-úà eç÷iå £¤¨©¬©§−Ÿ¨¥¬ŸŸ«©¦§´¤
ïrðk õøàa eLëø øLà íLeëø-úàå íäéð÷î¦§¥¤À§¤§¨Æ£¤³¨«§Æ§¤´¤§©½©

Bzà Bòøæ-ìëå á÷ré äîéøöî eàáiåi''yx:æåéða ©¨−Ÿ¦§¨®§¨©«£−Ÿ§¨©§¬¦«¨º̈
Bòøæ-ìëå åéða úBðáe åéúða Bzà åéðá éðáe§¥³¨¨Æ¦½§Ÿ¨²§¬¨−̈§¨©§®

äîéøöî Bzà àéáäi''yx:ñéùéîççíéàaä ìûøNé-éða úBîL älàå ¥¦¬¦−¦§¨«§¨§¥̧¤§¯§¥«¦§¨¥²©¨¦¬

˙ÂÏ ‰‡e·� Áe¯ ˙¯Le d˙È ÏhÓÏ¿ƒ«»≈¿««¿»¿«

:ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈכחÏ‡¯NÈ ¯Ó‡Â «¬…¬«¬«ƒ¿»≈

È¯a ÛÒBÈ ÔÚk „Ú ‡Â„Á ÈÏ ÈbÒ«ƒƒ∆¿»«¿«≈¿ƒ

:˙eÓ‡ ‡Ï „Ú dpÊÁ‡Â ÏÈÊ‡ Ìi«̃»¡≈¿∆¡ƒ≈«»≈

Â‡˙‡א dÏ Èc ÏÎÂ Ï‡¯NÈ ÏË�e¿«ƒ¿»≈¿»ƒ≈«¬»

d‰Ï‡Ï ÔÈÁ·c Á·„e Ú·L ¯‡·Ïƒ¿≈»«¿«ƒ¿ƒ≈»≈

:˜ÁˆÈ È‰e·‡בÈÈ ¯Ó‡Â ¬ƒƒ¿»«¬«¿»

¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ„ ÈÂÊÁa Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿∆¿≈¿≈¿»«¬«

:‡�‡ ‡‰ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ ·˜ÚÈ«¬…«¬…«¬«»¬»

„‡·Ceג ‡‰Ï‡ Ï‡ ‡�‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»≈¡»»¿»

È¯‡ ÌÈ¯ˆÓÏ ˙ÁÈÓlÓ ÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿«ƒ¿≈«¿ƒ¿«ƒ¬≈

:Ônz CpeL‡ ÈbÒ ÌÚÏד‡�‡ ¿««ƒ¬«ƒ»«»¬»

‡Cp˜q‡ ‡�‡Â ÌÈ¯ˆÓÏ CnÚ ˙BÁ≈ƒ»¿ƒ¿«ƒ«¬»«≈ƒ»

ÏÚ È‰B„È ÈeLÈ ÛÒBÈÂ ‡˜q‡ Û‡««»»¿≈¿«≈¿ƒ«

:CÈ�ÈÚה‡¯‡aÓ ·˜ÚÈ Ì˜Â ≈»¿»«¬…ƒ¿≈»

·˜ÚÈ ˙È Ï‡¯NÈ È�· eÏË�e Ú·L„¿»«¿»¿≈ƒ¿»≈»«¬…

ÔB‰ÈL� ˙ÈÂ ÔB‰ÏÙË ˙ÈÂ ÔB‰e·‡¬¿»«¿¿¿»¿≈

ÏhÓÏ ‰Ú¯t ÁÏL Èc ‡zÏ‚Úa«¬«¿»ƒ¿««¿…¿ƒ«

:d˙Èו˙ÈÂ ÔB‰È˙Èb ˙È e¯·„e »≈¿»»≈≈¿»

ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a B�˜ Èc ÔB‰�È�ƒ̃¿»¿ƒ¿¿«¿»ƒ¿««

È‰B�a ÏÎÂ ·˜ÚÈ ÌÈ¯ˆÓÏ B˙‡Â«¬¿ƒ¿»ƒ«¬…¿»¿ƒ

:dnÚזdnÚ È‰B�· È�·e È‰B�a ƒ≈¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈

dÚ¯Ê ÏÎÂ È‰B�a ˙�·e d˙�a¿»≈¿«¿ƒ¿»«¿≈

:ÌÈ¯ˆÓÏ dnÚ ÏÈÚ‡חÔÈl‡Â »≈ƒ≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈

ÌÈ¯ˆÓÏ elÚc Ï‡¯NÈ È�a ˙‰ÓL¿»«¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿«ƒ

é"ùø

ׁשכינה, עליו מּמּנּו:ׁשרתה ¯·(ÁÎ)ׁשּפרׁשה ְְְִִֶֶָָָָָָָ«
„BÚ.יֹוסף ועֹוד הֹואיל וחדוה, ׂשמחה עֹוד לי ְְְְִִִֵֶַָָרב

חי: Ú·M(‡)ּבני ‰¯‡a.ה"א ׁשבע, לבאר ּכמֹו ְִַ¿≈»»«ְְִֵֵֶַ

ּבתחּלתּה: למ"ד ּבמקֹום ּתבה ‡·ÂÈּבסֹוף È‰Ï‡Ï ְְְִִִֵֶָָָָ≈…≈»ƒ
˜ÁˆÈ..זקנֹו מּבכבֹוד יֹותר אביו ּבכבֹוד אדם חּיב ƒ¿»ְְְִִִִֵֵַָָָָ

ּבאברהם: ולא ּביצחק ּתלה לפיכ(·)·˜ÚÈ ְְְְְְִִַָָָָָָֹ«¬…
·˜ÚÈ.:חּבה Ó¯„‰(‚)לׁשֹון ‡¯ÈzŒÏ‡ «¬…ְִָ«ƒ»≈¿»

‰ÓÈ¯ˆÓ.לחּוצה לצאת ׁשּנזקק על מצר ׁשהיה לפי ƒ¿«¿»ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

‡EÏÚ(„)לארץ: ÈÎ�‡Â.נקּברהבטיחֹו להיֹות ֶָָ¿»…ƒ««¿ְְְִִִִָ

ÔÚ�k(Â)ּבארץ: ı¯‡a eLÎ¯ ¯L‡.מה אבל ֶָָ¬∆»¿¿∆∆¿««ֲַָ

חלקֹו ּבׁשביל לעׂשו הּכל נתן ארם ּבפּדן ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּׁשרכׁש

אינן לארץ חּוצה 'נכסי אמר: הּמכּפלה. ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּבמערת

לֹו העמיד לי". ּכריתי "אׁשר וזהּו: לי', ְְֱֲִִִִִֶֶֶַָּכדאי

'טל לֹו: ואמר ּכרי, ּכמין ּכסף וׁשל זהב ׁשל ְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹצּבּורין

אּלּו': ÂÈ�a(Ê)את ˙B�·e.ויֹוכבד אׁשר ּבת סרח ֵֶ¿»»ְֵֶֶֶַַָ

לוי: ÓÈ¯ˆÓ‰(Á)ּבת ÌÈ‡a‰.הּׁשעה ׁשם על ִֵַ«»ƒƒ¿«¿»ֵַַָָ

ybieeniying mei qelwpe`

ïáeàø á÷ré øëa åéðáe á÷ré äîéøöîi''yx: ¦§©−§¨©«£´Ÿ¨®̈§¬Ÿ©«£−Ÿ§¥«
è:éîøëå ïøöçå àelôe CBðç ïáeàø éðáeééðáe §¥−§¥®£¬©−§¤§¬Ÿ§©§¦«§¥´

ìeàLå øçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå ìûeîé ïBòîL¦§À§¥¯§¨¦²§−Ÿ©§¨¦´§®Ÿ©§¨−
úéðrðkä-ïai''yx:àéúä÷ ïBLøb éåì éðáe ¤©§©«£¦«§¥−¥¦®¥«§¾§−̈

:éøøîeáéõøôå äìLå ïðBàå ør äãeäé éðáe §¨¦«§¥´§À̈¥¯§²̈§¥−̈¨¤¤́
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אׁשר על לתמּה ואין "ּבאים", הּכתּוב: להם ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹקֹורא

ּבאּו: אׁשר ּכתב ּדינה,.È�Ú�k‰ŒÔa˙(È)לא ּבן ֲֶַָָֹ∆«¿«¬ƒִֶָ

ּדינה היתה לא ׁשכם, את ּכׁשהרגּו לכנעני. ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּנבעלה

ל ׁשּנׁשּבע עד לצאת ׁשּיּׂשאּנהרֹוצה ׁשמעֹון :(ב"ר)ּה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

(ÂË)Bz· ‰�Èc ˙‡Â 'B‚Â ‰‡Ï È�a ‰l‡.הּזכרים ≈∆¿≈≈»¿¿≈ƒ»ƒְִַָ

'אּׁשה :ללּמד ּביעקב, ּתלה והּנקבה ּבלאה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּתלה

יֹולדת ּתחּלה מזריע איׁש זכר, יֹולדת ּתחּלה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָמזרעת

LÏLÂנקבה': ÌÈLÏL.מֹוצא אּתה אי ּובפרטן ְֵָ¿…ƒ¿»…ְִִֵַָָָ

החֹומֹות ּבין ׁשּנֹולדה יֹוכבד, זֹו אּלא ל"ב? ְֵֶֶֶֶֶַָָָאּלא

ללוי אֹותּה ילדה "אׁשר ׁשּנאמר: לעיר, ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבכניסתן

ּבמצרים: הֹורתּה ואין ּבמצרים, לדתּה ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָּבמצרים",

(ËÈ)·˜ÚÈ ˙L‡ ÏÁ¯ È�a.ּבהן נאמר לא ּובכּלן ¿≈»≈≈∆«¬…ְֱֶֶַָָֹֻ
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é"ùø

ּבית: ׁשל עּקרֹו ׁשהיתה אּלא ŒÏk(ÂÎ)"אׁשת", ְִִֵֶֶֶֶַָָָָ»
·˜ÚÈÏ ‰‡a‰ LÙp‰.לבא ּכנען מארץ ׁשּיצאּו «∆∆«»»¿«¬…ְְֵֶֶֶַַָָֹ

הוה, לׁשֹון אּלא עבר לׁשֹון זֹו הּבאה ואין ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹלמצרים,

ב)ּכמֹו: "והּנה(אסתר ּוכמֹו ּבאה", היא "ּבערב ְְְִִֵֶֶָָָ

למּטה טעמֹו לפיכ הּצאן", עם ּבאה ּבּתֹו ְְֲִִִֵַַַָָָָָֹרחל

היּו לא ּכנען, מארץ לבא ׁשּכׁשּיצאּו לפי ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאל"ף,

יעקב לבית הּנפׁש "ּכל והּׁשני: וׁשׁש, ׁשּׁשים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאּלא

לפיכ עבר, לׁשֹון הּוא ׁשבעים", מצרימה ְְְְְִִִִַַַָָָָָהּבאה

היּו ׁשם ׁשּמּׁשּבאּו לפי ּבּבי"ת, למעלה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָטעמֹו

להם ונּתֹוספה ּבניו ּוׁשני יֹוסף ׁשם ׁשּמצאּו ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשבעים,

יֹונתן, לתרּגּום ּבּבאּור (ועּין החֹומֹות. ּבין ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָיֹוכבד

ּולדברי ּברׁש"י). צמאֹונ לרּוֹות ּתמצא ְְְְְְְִִִִִֵַַָָּומּׁשם

אנּו צריכים הּׁשבטים', עם נֹולדּו 'ּתאֹומֹות ְְְְִִִִֵַָָָהאֹומר:

נמנּולֹומר לא ׁשהרי למצרים, ירידתן לפני ׁשּמתּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

לֹו היּו נפׁשֹות ׁשׁש עׂשו רּבה: ּבוּיקרא מצאתי ְְְִִֵֵַַָָָָָָָָּכאן.

ּביתֹו", "נפׁשֹות אֹותן: קֹורא רּבים,והּכתּוב לׁשֹון ְְְִֵֵַַַָָ

ׁשבעים יעקב הרּבה. לאלהּות עֹובדין ׁשהיּו ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָֹלפי

ׁשהיּו לפי "נפׁש", אֹותן: קֹורא והּכתּוב לֹו ְְִֵֶֶֶַָָָָהיּו

אחד: לאל ÂÈ�ÙÏ(ÁÎ)עֹובדים ˙¯B‰Ï. ְְִֵֶָ¿…¿»»
יתיּׁשב האי ּולהֹורֹות מקֹום לֹו לפּנֹות ְְְְְִֵֵַַַָָּכתרּגּומֹו,

אּגדה:.ÂÈ�ÙÏּבּה: ּומדרׁש לׁשם. ׁשּיּגיע קדם ָ¿»»ְְִִֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּמּׁשם ּתלמּוד, ּבית לֹו לתּקן לפניו", ְְְְִֵֵֶַַָָָ"להֹורֹות

הֹוראה: Bz·k¯Ó(ËÎ)ּתצא ÛÒBÈ ¯Ò‡iÂ.הּוא ֵֵָָ«∆¿…≈∆¿«¿
לכבֹוד להזּדרז לּמרּכבה הּסּוסים את אסר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּבעצמֹו

‡ÂÈÏאביו: ‡¯iÂ.אביו:יֹוסף אל j·iÂנראה ִָ«≈»≈»ְִִֵֶָָ«≈¿¿
„BÚ ÂÈ¯‡eˆŒÏÚ.:וכן ּבכּיה, הרּבֹות (איובלׁשֹון ««»»ְְְְִֵַָ

הּוא:לד) רּבּוי לׁשֹון עֹוד", יׂשים איׁש על לא ְִִִִַָֹ"ּכי

ּכאן: אף חטאיו, על נֹוספֹות עּלֹות עליו ׂשם ֲִֵַַָָָָָָָאינֹו

לא יעקב אבל הרגיל, על יֹותר ּבבכי והֹוסיף ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֹֹהרּבה

רּבֹותינּו ואמרּו נׁשקֹו, ולא יֹוסף צּוארי על ְְְְְֵֵֵַַַַָָָֹנפל
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z‡ ÔÚk „Ú È¯‡ CÈt‡ ˙È È˙ÈÊÁc«¬≈ƒ»«»¬≈«¿««¿

:Ìi˜לאÈ‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â «»«¬«≈«¬ƒ

‰Ú¯ÙÏ ÈeÁ‡Â ˜q‡ È‰e·‡ ˙È·Ïe¿≈¬ƒ∆«¿≈«≈¿«¿…

Èc ‡a‡ ˙È·e ÈÁ‡ dÏ ¯ÓÈ‡Â¿≈«≈««≈«»ƒ

:È˙ÂÏ elÚ ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡·¿«¿»ƒ¿«««¿»ƒ

‚·¯Èלב È¯‡ ‡�Ú ÈÚ¯ ‡i¯·‚Â¿À¿«»»≈»»¬≈À¿≈

ÔB‰¯B˙Â ÔB‰�ÚÂ BÂ‰ È˙È‚ È¯Ó»≈≈≈¬¿»¿¿¿

:e‡È˙È‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂלגÈ‰ÈÂ ¿»ƒ¿«¿ƒƒ≈

‰Ó ¯ÓÈÈÂ ‰Ú¯t ÔBÎÏ È¯˜È È¯‡¬≈ƒ¿≈¿«¿…¿≈«»

:ÔBÎÈ„·BÚלדÈ¯Ó È¯·b Ôe¯ÓÈ˙Â »≈¿≈¿À¿≈»≈

„ÚÂ ‡�ÓÏeÚÓ CÈc·Ú BÂ‰ È˙È‚≈≈¬«¿»≈≈»»¿«

‡�˙‰·‡ Û‡ ‡�Á�‡ Û‡ ÔÚk¿««¬«¿»«¬»»»»

ÔL‚„ ‡Ú¯‡a Ôe·˙È˙ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ≈¿¿«¿»¿∆

ÈÚ¯ Ïk È‡¯ˆÓ ÔÈ˜Á¯Ó È¯‡¬≈¿«¬ƒƒ¿»≈»»≈

:‡�Úא‰Ú¯ÙÏ ÈeÁÂ ÛÒBÈ ‡˙‡Â »»«¬»≈¿«ƒ¿«¿…

ÔB‰¯B˙Â ÔB‰�ÚÂ ÈÁ‡Â ‡a‡ ¯Ó‡Â«¬««»¿««¿»¿¿¿

ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ó B˙‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ¿»ƒ¿¬≈«¿»ƒ¿»«

:ÔL‚„ ‡Ú¯‡a Ôep‡ ‡‰Â¿»ƒ¿«¿»¿…∆

LÓÁ‡ב ¯·c È‰BÁ‡ ÔÓ ˙ˆ˜Óeƒ¿«ƒ¬ƒ¿««¿»
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ׁשמע: את קֹורא ‰ÌÚt(Ï)ׁשהיה ‰˙eÓ‡. ְֵֶֶַָָ»»«»«
ּכתרּגּומֹו, ׁשּתיּפׁשּוטֹו למּות הייתי סבּור ּומדרׁשֹו: ְְְְְִִִֵַָָָָ

מּמּני ׁשּנסּתּלקה הּבא, ולעֹולם הּזה ּבעֹולם ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָמיתֹות:

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּיתּבעני אֹומר והייתי ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָׁשכינה,

ּפעם אּלא אמּות לא חי, ׁשעֹוד עכׁשו, ,ְְְִֶֶַַַַָָָָֹמיתת

‡Á(Ï‡)אחת: ÂÈÏ‡ ‰¯Ó‡Â'B‚Â È.אמר ועֹוד ַַ¿…¿»≈»««¿ְַֹ

וגֹו'לֹו: צאן רֹועי e·Úa¯(Ï„)":"והאנׁשים ְְֲִֵָָֹ«¬
ÔLb ı¯‡a e·Lz.ארץ ׁשהיא לכם, צריכה והיא ≈¿¿∆∆…∆ְְִִִֶֶֶֶָָ

ּבמלאכה ּבקיאין אּתם ׁשאין לֹו ּוכׁשּתאמרּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹמרעה,

ׁשם: ויֹוׁשיבכם מעליו ירחיקכם ÚBzŒÈk·˙אחרת, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָƒ¬«
'B‚Â ÌÈ¯ˆÓ.:אלהּות להם ׁשהם Óe˜ˆ‰(·)לפי ƒ¿«ƒ¿ְֱִֵֶֶָָƒ¿≈

ÂÈÁ‡.נראים ׁשאין לגבּורה, ׁשּבהם הּפחּותים מן ∆»ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ

אֹותם יעׂשה ּגּבֹורים, אֹותם יראה ׁשאם ְֲִִִִִִֶֶֶַָָּגּבֹורים,

לוי, ׁשמעֹון, ראּובן, הם: ואּלה מלחמּתֹו, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַאנׁשי

ׁשמֹותם מׁשה ּכפל ׁשּלא אֹותם ּובנימין. ְְִִִֶֶַָָָָָָֹֹיׂששכר

"וזאת ּכפל: הּגּבֹורים ׁשמֹות אבל ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹּכׁשּברכם.

אמר "ּולגד יהּודה", קֹול ה' ׁשמע וּיאמר, ְְְִַַַַָָָָֹליהּודה

"ּולדן נפּתלי", אמר "ּולנפּתלי ּגד", מרחיב ְְְְְִִִַַַַָָָָָָּברּו

ּבראׁשית לׁשֹון זה לאׁשר, וכן לזבלּון וכן ּדן", ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָֻאמר

ּבגמרא אבל יׂשראל, ארץ אּגדת ׁשהיא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָרּבה,

ׁשּלנּו צב)ּבבלית מׁשה(ב"ק ׁשּכפל ׁשאֹותם מצינּו ְִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּפרעה, לפני הביא ואֹותן החּלׁשים, הם ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹׁשמֹותם

חּלׁשּות, מּׁשּום הכּפל לא ׁשמֹו, ׁשהכּפל ְְְִִֶַַַָָֹֻֻויהּודה

קּמא. ּבבבא ּכדאיתא ּבּדבר, יׁש טעם ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָאּלא
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æîàéáà øîàiå äòøôì ãbiå óñBé àáiå©¨´Ÿ¥»©©¥´§©§Ÿ¼©ÀŸ¤¨¦̧

÷áe íðàöå éçàåeàa íäì øLà-ìëå íø §©©¹§Ÿ¨³§¨¨Æ§¨£¤´¨¤½−̈
:ïLb õøàa ípäå ïrðk õøàîáåéçà äö÷îe ¥¤´¤§®̈©§¦−̈§¤¬¤«¤¦§¥´¤½̈

ärøô éðôì íâviå íéLðà äMîç ç÷ìi''yx: ¨©−£¦¨´£¨¦®©©¦¥−¦§¥¬©§«Ÿ
âeøîàiå íëéNrn-äî åéçà-ìà äòøt øîàiå©Ÿ̄¤©§²Ÿ¤¤−̈©©«£¥¤®©«Ÿ§´

‡�‡ל el‡ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈ƒ¬»

¯˙a ‡�‡ ÌÁ�Ó ‡„‰ ‡�ÓÊ ˙ÈÓ»ƒƒ¿»»»¿«≈¬»»«

z‡ ÔÚk „Ú È¯‡ CÈt‡ ˙È È˙ÈÊÁc«¬≈ƒ»«»¬≈«¿««¿

:Ìi˜לאÈ‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â «»«¬«≈«¬ƒ

‰Ú¯ÙÏ ÈeÁ‡Â ˜q‡ È‰e·‡ ˙È·Ïe¿≈¬ƒ∆«¿≈«≈¿«¿…

Èc ‡a‡ ˙È·e ÈÁ‡ dÏ ¯ÓÈ‡Â¿≈«≈««≈«»ƒ

:È˙ÂÏ elÚ ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡·¿«¿»ƒ¿«««¿»ƒ

‚·¯Èלב È¯‡ ‡�Ú ÈÚ¯ ‡i¯·‚Â¿À¿«»»≈»»¬≈À¿≈

ÔB‰¯B˙Â ÔB‰�ÚÂ BÂ‰ È˙È‚ È¯Ó»≈≈≈¬¿»¿¿¿

:e‡È˙È‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂלגÈ‰ÈÂ ¿»ƒ¿«¿ƒƒ≈

‰Ó ¯ÓÈÈÂ ‰Ú¯t ÔBÎÏ È¯˜È È¯‡¬≈ƒ¿≈¿«¿…¿≈«»

:ÔBÎÈ„·BÚלדÈ¯Ó È¯·b Ôe¯ÓÈ˙Â »≈¿≈¿À¿≈»≈

„ÚÂ ‡�ÓÏeÚÓ CÈc·Ú BÂ‰ È˙È‚≈≈¬«¿»≈≈»»¿«

‡�˙‰·‡ Û‡ ‡�Á�‡ Û‡ ÔÚk¿««¬«¿»«¬»»»»

ÔL‚„ ‡Ú¯‡a Ôe·˙È˙ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ≈¿¿«¿»¿∆

ÈÚ¯ Ïk È‡¯ˆÓ ÔÈ˜Á¯Ó È¯‡¬≈¿«¬ƒƒ¿»≈»»≈

:‡�Úא‰Ú¯ÙÏ ÈeÁÂ ÛÒBÈ ‡˙‡Â »»«¬»≈¿«ƒ¿«¿…

ÔB‰¯B˙Â ÔB‰�ÚÂ ÈÁ‡Â ‡a‡ ¯Ó‡Â«¬««»¿««¿»¿¿¿

ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ó B˙‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ¿»ƒ¿¬≈«¿»ƒ¿»«

:ÔL‚„ ‡Ú¯‡a Ôep‡ ‡‰Â¿»ƒ¿«¿»¿…∆

LÓÁ‡ב ¯·c È‰BÁ‡ ÔÓ ˙ˆ˜Óeƒ¿«ƒ¬ƒ¿««¿»

:‰Ú¯t Ì„˜ ÔepÓÈ˜‡Â ÔÈ¯·‚À¿ƒ«¬≈ƒ√»«¿…

Ó‰ג È‰BÁ‡Ï ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…«¬ƒ»

‡�Ú ÈÚ¯ ‰Ú¯ÙÏ e¯Ó‡Â ÔBÎÈ„·BÚ»≈«¬»¿«¿…»≈»»

é"ùø

ׁשמע: את קֹורא ‰ÌÚt(Ï)ׁשהיה ‰˙eÓ‡. ְֵֶֶַָָ»»«»«
ּכתרּגּומֹו, ׁשּתיּפׁשּוטֹו למּות הייתי סבּור ּומדרׁשֹו: ְְְְְִִִֵַָָָָ

מּמּני ׁשּנסּתּלקה הּבא, ולעֹולם הּזה ּבעֹולם ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָמיתֹות:

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּיתּבעני אֹומר והייתי ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָׁשכינה,

ּפעם אּלא אמּות לא חי, ׁשעֹוד עכׁשו, ,ְְְִֶֶַַַַָָָָֹמיתת

‡Á(Ï‡)אחת: ÂÈÏ‡ ‰¯Ó‡Â'B‚Â È.אמר ועֹוד ַַ¿…¿»≈»««¿ְַֹ

וגֹו'לֹו: צאן רֹועי e·Úa¯(Ï„)":"והאנׁשים ְְֲִֵָָֹ«¬
ÔLb ı¯‡a e·Lz.ארץ ׁשהיא לכם, צריכה והיא ≈¿¿∆∆…∆ְְִִִֶֶֶֶָָ

ּבמלאכה ּבקיאין אּתם ׁשאין לֹו ּוכׁשּתאמרּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹמרעה,

ׁשם: ויֹוׁשיבכם מעליו ירחיקכם ÚBzŒÈk·˙אחרת, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָƒ¬«
'B‚Â ÌÈ¯ˆÓ.:אלהּות להם ׁשהם Óe˜ˆ‰(·)לפי ƒ¿«ƒ¿ְֱִֵֶֶָָƒ¿≈

ÂÈÁ‡.נראים ׁשאין לגבּורה, ׁשּבהם הּפחּותים מן ∆»ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ

אֹותם יעׂשה ּגּבֹורים, אֹותם יראה ׁשאם ְֲִִִִִִֶֶֶַָָּגּבֹורים,

לוי, ׁשמעֹון, ראּובן, הם: ואּלה מלחמּתֹו, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַאנׁשי

ׁשמֹותם מׁשה ּכפל ׁשּלא אֹותם ּובנימין. ְְִִִֶֶַָָָָָָֹֹיׂששכר

"וזאת ּכפל: הּגּבֹורים ׁשמֹות אבל ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹּכׁשּברכם.

אמר "ּולגד יהּודה", קֹול ה' ׁשמע וּיאמר, ְְְִַַַַָָָָֹליהּודה

"ּולדן נפּתלי", אמר "ּולנפּתלי ּגד", מרחיב ְְְְְִִִַַַַָָָָָָּברּו

ּבראׁשית לׁשֹון זה לאׁשר, וכן לזבלּון וכן ּדן", ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָֻאמר

ּבגמרא אבל יׂשראל, ארץ אּגדת ׁשהיא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָרּבה,

ׁשּלנּו צב)ּבבלית מׁשה(ב"ק ׁשּכפל ׁשאֹותם מצינּו ְִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּפרעה, לפני הביא ואֹותן החּלׁשים, הם ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹׁשמֹותם

חּלׁשּות, מּׁשּום הכּפל לא ׁשמֹו, ׁשהכּפל ְְְִִֶַַַָָֹֻֻויהּודה

קּמא. ּבבבא ּכדאיתא ּבּדבר, יׁש טעם ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָאּלא



��ybiefniriay meiqelwpe`

éãár ïàö ärø äòøt-ìà-íb eðçðà-íb E ¤©§ÀŸŸ¥¬ŸÆ£¨¤½©£©−§©
:eðéúBáàãõøàa øeâì äòøt-ìà eøîàiå £¥«©«Ÿ§´¤©§ÀŸ¨´¨»̈¤»

éãárì øLà ïàvì ärøî ïéà-ék eðàaE ¼̈¼¦¥´¦§¤À©ŸÆ£¤´©«£¨¤½
àð-eáLé äzrå ïrðk õøàa árøä ãáë-ék¦«¨¥¬¨«¨−̈§¤´¤§¨®©§©¨²¥«§¨¬

éãár:ïLb õøàa EäóñBé-ìà äòøt øîàiå £¨¤−§¤¬¤«¤©´Ÿ¤©§½Ÿ¤¥−
éáà øîàìéçàå Eéìà eàa E:Eåíéøöî õøà ¥®Ÿ¨¦¬§©¤−¨¬¥¤«¤³¤¦§©¸¦Æ

éðôìéáà-úà áLBä õøàä áèéîa àåä EE §¨¤´¦½§¥©´¨½̈¤¥¬¤¨¦−
éçà-úàå-Léå zrãé-íàå ïLb õøàa eáLé E §¤©¤®¥«§Æ§¤´¤½¤§¦¨©À§¨§¤

-øLà-ìr äð÷î éøN ízîNå ìéç-éLðà íäÆ©§¥©½¦§©§¨²¨¥¬¦§¤−©£¤
éìi''yx:æeäãîriå åéáà á÷ré-úà óñBé àáiå ¦«©¨¥³¥Æ¤©«£´Ÿ¨¦½©©«£¦¥−

ärøt-úà á÷ré Cøáéå äòøô éðôìi''yx: ¦§¥´©§®Ÿ©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§«Ÿ
çéiç éðL éîé änk á÷ré-ìà äòøt øîàiå:E ©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤©«£®Ÿ©¾̈§¥−§¥¬©¤«
èéøeâî éðL éîé äòøt-ìà á÷ré øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ§¥Æ§¥´§©½

ìLéðL éîé eéä íérøå èrî äðL úàîe íéL §¦¬§©−¨¨®§©´§¨¦À¨Æ§¥Æ§¥´
éîéa éúáà éiç éðL éîé-úà eâéOä àìå éiç©©½§´Ÿ¦¦À¤§¥Æ§¥Æ©¥´£Ÿ©½¦¥−

íäéøeâîi''yx:éàöiå äòøt-úà á÷ré Cøáéå §«¥¤«©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§®Ÿ©¥¥−
ärøô éðôlîi''yx:éòéáùàé-úà óñBé áLBiå ¦¦§¥¬©§«Ÿ©¥´¥»¤

õøàa äfçà íäì ïziå åéçà-úàå åéáà̈¦´§¤¤¨¼©¦¥̧¨¤³£ª¨Æ§¤´¤
øLàk ññîrø õøàa õøàä áèéîa íéøöî¦§©½¦§¥©¬¨−̈¤§¤´¤©§§¥®©«£¤−

ärøô äeöi''yx:áéúéa-ìk úàå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé ìkìëéå ¦¨¬©§«Ÿ©§©§¥³¥Æ¤¨¦´§¤¤½̈§¥−¨¥´

:‡�˙‰·‡ Û‡ ‡�Á�‡ Û‡ CÈc·Ú«¿»«¬«¿»«¬»»»»

Bz‡Ï˙·‡ד ‰Ú¯t ˙ÂÏ e¯Ó‡Â«¬»¿««¿…¿ƒ»»

‡ÈÚ¯ ˙ÈÏ È¯‡ ‡�È˙‡ ‡Ú¯‡·¿«¿»¬≈»¬≈≈«¬»

‡�Ùk ÛÈw˙ È¯‡ CÈc·ÚÏ Èc ‡�ÚÏ¿»»ƒ¿«¿»¬≈«ƒ«¿»

ÔÚk Ôe·˙È ÔÚÎe ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«¿«≈¿¿«

:ÔL‚„ ‡Ú¯‡a CÈc·Úה¯Ó‡Â «¿»¿«¿»¿…∆«¬«

CÈÁ‡Â Ce·‡ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t«¿…¿≈¿≈»¬¿«»

:C˙ÂÏ B˙‡וÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ¬¿»»«¿»¿ƒ¿«ƒ

‡Ú¯‡a ¯ÈtL„a ‡È‰ CÓ„√̃»»ƒƒ¿«ƒ¿«¿»

Ôe·˙È CÈÁ‡ ˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ·È˙B‡≈»¬¿»«»≈¿

˙È‡Â zÚ„È Ì‡Â ÔL‚„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿…∆¿ƒ»«¿¿¿ƒ

È�a¯ ÔeppÓ˙e ‡ÏÈÁc ÔÈ¯·b ÔB‰a¿À¿ƒ¿≈»¿«ƒ«»≈

:ÈÏ Èc ÏÚ È˙È‚ז˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â ≈≈«ƒƒ¿«¿ƒ≈»

‰Ú¯t Ì„˜ dpÓÈ˜‡Â È‰e·‡ ·˜ÚÈ«¬…¬ƒ«¬ƒƒ≈√»«¿…

¯·e:‰Ú¯t ˙È ·˜ÚÈ CÈח¯Ó‡Â »ƒ«¬…»«¿…«¬«

È�L ÈÓBÈ ‰nk ·˜ÚÈÏ ‰Ú¯t«¿…¿«¬…«»≈¿≈

:CÈiÁט‰Ú¯ÙÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â «»«¬««¬…¿«¿…

ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó È˙e·˙B˙ È�L ÈÓBÈ≈¿≈»«¿»¿»ƒ

È�L ÈÓBÈ BÂ‰ ÔÈLÈ·e ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÈ�L¿ƒ¿≈ƒƒƒ¬≈¿≈

ÈiÁ È�L ÈÓBÈ ˙È e˜Èa„‡ ‡ÏÂ ÈiÁ««¿»«¿ƒ»≈¿≈«≈

:ÔB‰˙e·˙Bz ÈÓBÈa È˙‰·‡¬»»«¿≈»¿

ÔÓי ˜Ù�e ‰Ú¯t ˙È ·˜ÚÈ CÈ¯·e»ƒ«¬…»«¿…¿«ƒ

:‰Ú¯t Ì„˜יא˙È ÛÒBÈ ·È˙B‡Â √»«¿…¿≈≈»

ÔB‰Ï ·‰Èe È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e·‡¬ƒ¿»¬ƒƒ«¿

¯ÈtL„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡�ÒÁ‡«¬»»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ

È„ ‡Ók ÒÒÓÚ¯„ ‡Ú¯‡a ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«¿»¿«¿¿≈¿»ƒ

:‰Ú¯t „Èwtיב˙È ÛÒBÈ ÔÊÂ «ƒ«¿…¿»≈»

˙Èa Ïk ˙ÈÂ È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e·‡¬ƒ¿»¬ƒ¿»»≈

é"ùø

ּבּה ׁשנינּו ּדספרי ּכמֹוּובבריתא הּברכה" ּב"וזאת ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹ

ׁשּלנּו: ּבאּמנּותן.‡�ÏÈÁŒÈL(Â)ּבּגמרא ּבקיאין ְֶַָָָ«¿≈«ƒְְִִָָֻ

צאן: ׁשּלי:.ÈÏŒ¯L‡ŒÏÚלרעֹות צאן על ְִֹ«¬∆ƒִֶַֹ

(Ê)·˜ÚÈ C¯·ÈÂ.ּכל ּכדר ׁשלֹום ׁשאלת היא «¿»∆«¬…ְְִֵֶֶַָָ

ּבלע"ז: שלודי"ר לפרקים, הּמלכים לפני ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָהּנראים

(Ë)È¯e‚Ó È�L.ּג ּגרימי הייתי ימי ּכל רּותי, ¿≈¿«ְִִִֵֵֵַָָָ

‰e‚ÈOּבארץ: ‡ÏÂ.:ּבּטֹובה(È)·˜ÚÈ C¯·ÈÂ. ֶָָ¿…ƒƒַָ«¿»∆«¬…

אֹותם מברכים ׂשרים: מּלפני הּנפטרים ּכל ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָּכדר

נילּוס ׁשּיעלה ּברכֹו? ּברכה ּומה רׁשּות, ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָונֹוטלים

ּגׁשמים, מי ׁשֹותה מצרים ארץ ׁשאין לפי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלרגליו,

יעקב ׁשל ּומּברכתֹו ּומׁשקה, עֹולה נילּוס ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָֹאּלא

עֹולה והּוא נילּוס, אל ּבא ּפרעה היה ,ְְִֵֶֶַָָָָָֹואיל

הארץ את ּומׁשקה :(תנחומא)לקראתֹו ְְִֶֶֶַָָָ

(‡È)ÒÒÓÚ¯.:היא ּגׁשן ‰Ûh(È·)מארץ ÈÙÏ. «¿¿≈ִֵֶֶֶֹ¿ƒ«»

ybiefniriay mei qelwpe`
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ézìa éðãà éðôì øàLð àì éðãà-ìà äîäaä©§¥−̈¤£Ÿ¦®³Ÿ¦§©Æ¦§¥´£Ÿ¦½¦§¦¬

eðúîãàå eðúiåb-íài''yx:èééðérì úeîð änìE ¦§¦¨¥−§©§¨¥«¨¯¨¨´§¥¤À
-úàå eðúà-äð÷ eðúîãà-íb eðçðà-íb©£©̧§Æ©©§¨¥½§¥«Ÿ¨¬§¤

:‡ÏÙË ÌeÙÏ ‡ÓÁÏ È‰e·‡¬ƒ«¿»¿«¿»

‡¯Èיג ‡Ú¯‡ ÏÎa ˙ÈÏ ‡ÓÁÏÂ¿«¿»≈¿»«¿»¬≈
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:‡�Ùk Ì„˜ ÔÓ ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡„¿«¿»ƒ¿««ƒ√»«¿»

tÒk‡יד Ïk ˙È ÛÒBÈ ËÈwÏÂ¿«ƒ≈»»«¿»

ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

Ôep‡ Èc ‡¯e·ÈÚa ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡·e¿«¿»ƒ¿««¿ƒ»ƒƒ
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Ì‡ ÔBÎÈ˙È‚a ÔBÎÏ Ôz‡Â ÔBÎÈ˙È‚≈≈¿∆≈¿¿≈≈ƒ
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‡�˙Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡�˙È È�˜ ‡�˙Ú¯‡«¿»»»¿≈»»»¿»«¿»»»

é"ùø

הּצרי ּביתם:לפי ּבני ‡ÔÈ(È‚)לכל ÌÁÏÂ ְְְִִֵֵַָָָ¿∆∆≈
ı¯‡‰ŒÏÎa.,הראׁשֹון לענין ׁשניחֹוזר לתחּלת ¿»»»∆ְְְִִִִֵֵַָָָ

עיפּות,.dÏzÂהרעב: לׁשֹון 'וּתלאה', ּכמֹו ָָָ«≈«ְְְֲִֵֶַ

לֹו: ודֹומה כו)ּכתרּגּומֹו, הּירה(משלי "ּכמתלהלּה ְְְְְְִֵֶֶַַַַֹ

ÌÈ¯·L(È„)":זּקים Ì‰Œ¯L‡ ¯·Ma.לֹו נֹותנין ִִ«∆∆¬∆≈…¿ƒְִ

'ׁשלים':.‡ÒÙ(ÂË)הּכסף:את ּכתרּגּומֹו: ֶֶֶַ»≈ְְְִַ

(ÊÈ)ÌÏ‰�ÈÂ.:לֹו ודֹומה וינהגם, נא)ּכמֹו (ישעיה «¿«¬≈ְְְֲֵֶַַ

לּה", מנהל כג)"אין מנּוחֹות(תהלים מי "על ְְֵֵֵַַָ

‰È�M˙(ÁÈ)":ינהלני ‰�Ma.:הרעב לׁשני ׁשנית ְֲִֵַ«»»«≈ƒְִִֵֵָָָ

'B‚Â ÛÒk‰ ÌzŒÌ‡ Èk.הּכסף ּתם אׁשר ּכי ƒƒ««∆∆¿ֲִֶֶֶַַ

אדני יד אל הּכל ּובא ‡e�˙iÂbŒÌ:והּמקנה, ÈzÏa. ְְֲִִֶֶַַַָֹֹƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈
ּגוּיתנּו': לא 'אם לזרע.Ú¯ÊŒÔ˙Â(ËÈ)ּכמֹו: ְְִִֵָֹ¿∆∆«ְִַֹ

חמׁשהאדמה, "ועֹוד יֹוסף: ׁשאמר ּפי על ואף ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָ

יעקב ׁשּבא מּכיון וקציר", חריׁש אין אׁשר ְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשנים

וכלה לזרע והתחילּו לרגלֹו, ּברכה ּבאה ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָֹלמצרים,

ּדסֹוטה:הרעב, ּבּתֹוספתא ׁשנינּו ˙ÌLוכן ‡Ï.לא ְְְִֵֶַָָָָָָ…≈»ֹ



�� ybiefniriay mei qelwpe`

óhä éôì íçì åéáài''yx:âé-ìëa ïéà íçìå ¨¦®¤−¤§¦¬©¨«§¤³¤¥Æ§¨
õøà dìzå ãàî árøä ãáë-ék õøàä̈½̈¤¦«¨¥¬¨«¨−̈§®Ÿ©¥¹©¤³¤

árøä éðtî ïrðk õøàå íéøöîi''yx:ãéèwìéå ¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©¦§¥−¨«¨¨«©§©¥´
íéøöî-õøàá àöîpä óñkä-ìk-úà óñBé¥À¤¨©¤̧¤Æ©¦§¨³§¤«¤¦§©¸¦Æ
àáiå íéøáL íä-øLà øáMa ïrðk õøàáe§¤´¤§©½©©¤−¤£¤¥´«Ÿ§¦®©¨¥¬

ärøô äúéa óñkä-úà óñBéi''yx:åèíziå ¥²¤©¤−¤¥¬¨©§«Ÿ©¦´Ÿ
eàáiå ïrðk õøàîe íéøöî õøàî óñkä©¤À¤¥¤´¤¦§©»¦»¥¤´¤§©¼©¼©¨ŸÁÁ
íçì eðl-äáä øîàì óñBé-ìà íéøöî-ìë̈¦§©¸¦¤¥³¥ŸÆ¨«¨¨´¤½¤

óñk ñôà ék Ecâð úeîð änìåi''yx:æèøîàiå §¨¬¨¨−¤§¤®¦¬¨¥−¨«¤©³Ÿ¤
íëéð÷îa íëì äðzàå íëéð÷î eáä óñBé¥Æ¨´¦§¥¤½§¤§¨¬¨¤−§¦§¥¤®

:óñk ñôà-íàæé-ìà íäéð÷î-úà eàéáiå ¦¨¥−¨«¤©¨¦´¤¦§¥¤»¤
äð÷îáe íéñeqa íçì óñBé íäì ïziå óñBé¥¼©¦¥´¨¤Á¥̧¤¹¤©¦À§¦§¥¬
íçla íìäðéå íéøîçáe ø÷aä äð÷îáe ïàvä©²Ÿ§¦§¥¬©¨−̈©«£Ÿ¦®©§©«£¥³©¤̧¤Æ

àåää äðMa íäð÷î-ìëai''yx:çéäðMä ízzå §¨¦§¥¤½©¨−̈©¦«©¦Ÿ»©¨¨´
Bì eøîàiå úéðMä äðMa åéìà eàáiå àåää©¦¼©¨¸Ÿ¥¹̈©¨¨´©¥¦À©³Ÿ§Æ
äð÷îe óñkä íz-íà ék éðãàî ãçëð-àì«Ÿ§©¥´¥«£Ÿ¦½¦µ¦©´©¤½¤¦§¥¬
ézìa éðãà éðôì øàLð àì éðãà-ìà äîäaä©§¥−̈¤£Ÿ¦®³Ÿ¦§©Æ¦§¥´£Ÿ¦½¦§¦¬

eðúîãàå eðúiåb-íài''yx:èééðérì úeîð änìE ¦§¦¨¥−§©§¨¥«¨¯¨¨´§¥¤À
-úàå eðúà-äð÷ eðúîãà-íb eðçðà-íb©£©̧§Æ©©§¨¥½§¥«Ÿ¨¬§¤

:‡ÏÙË ÌeÙÏ ‡ÓÁÏ È‰e·‡¬ƒ«¿»¿«¿»

‡¯Èיג ‡Ú¯‡ ÏÎa ˙ÈÏ ‡ÓÁÏÂ¿«¿»≈¿»«¿»¬≈
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:‡�Ùk Ì„˜ ÔÓ ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡„¿«¿»ƒ¿««ƒ√»«¿»

tÒk‡יד Ïk ˙È ÛÒBÈ ËÈwÏÂ¿«ƒ≈»»«¿»

ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

Ôep‡ Èc ‡¯e·ÈÚa ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡·e¿«¿»ƒ¿««¿ƒ»ƒƒ
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È¯‡ CÏ·˜Ï ˙eÓ� ‰ÓÏe ‡ÓÁÏ«¿»¿»¿¿ƒ¿»¬≈

:‡tÒk ÌÈÏLטזe·‰ ÛÒBÈ ¯Ó‡Â ¿ƒ«¿»«¬«≈»

Ì‡ ÔBÎÈ˙È‚a ÔBÎÏ Ôz‡Â ÔBÎÈ˙È‚≈≈¿∆≈¿¿≈≈ƒ

:‡tÒk ÌÈÏLיז˙È ei˙È‡Â ¿ƒ«¿»¿«¿ƒ»

ÔB‰Ï ·‰ÈÂ ÛÒBÈ ˙ÂÏ ÔB‰È˙Èb≈≈¿«≈ƒ«¿

È˙È‚·e ‡˙ÂÒeÒa ‡ÓÁÏ ÛÒBÈ≈«¿»¿»»»¿≈≈

Ôep�ÊÂ ÔÈ¯ÓÁ·e ÔÈ¯B˙ È˙È‚·e ‡�Ú»»¿≈≈ƒ«¬»ƒ¿»ƒ

‡zLa ÔB‰È˙Èb ÏÎa ‡ÓÁÏa¿«¿»¿»≈≈¿«»

:‡È‰‰יח‡È‰‰ ‡zL ˙ÓÈÏLe «ƒ¿ƒ««»«ƒ

e¯Ó‡Â ‡˙È�˙ ‡zLa d˙ÂÏ B˙‡Â«¬¿»≈¿«»ƒ¿≈»«¬»

ÔÈ‰l‡ È�Ba¯ ÔÓ ÈqÎ� ‡Ï dÏ≈»¿«≈ƒƒƒ∆»≈

ÌÈÏL˙ÂÏ ‡¯ÈÚ· È˙È‚Â ‡tÒk ¿ƒ«¿»¿≈≈¿ƒ»¿«

È�Ba¯ Ì„˜ ¯‡zL‡ ‡Ï È�Baƒ̄ƒ»ƒ¿»«√»ƒƒ

:‡�Ú¯‡Â ‡�˙iÂb ÔÈ‰l‡יט‰ÓÏ ∆»≈¿ƒ»»»¿«¿»»¿»

Û‡ ‡�Á�‡ Û‡ CÈ�ÈÚÏ ˙eÓ�¿¿≈»«¬«¿»«

‡�˙Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡�˙È È�˜ ‡�˙Ú¯‡«¿»»»¿≈»»»¿»«¿»»»

é"ùø

הּצרי ּביתם:לפי ּבני ‡ÔÈ(È‚)לכל ÌÁÏÂ ְְְִִֵֵַָָָ¿∆∆≈
ı¯‡‰ŒÏÎa.,הראׁשֹון לענין ׁשניחֹוזר לתחּלת ¿»»»∆ְְְִִִִֵֵַָָָ

עיפּות,.dÏzÂהרעב: לׁשֹון 'וּתלאה', ּכמֹו ָָָ«≈«ְְְֲִֵֶַ

לֹו: ודֹומה כו)ּכתרּגּומֹו, הּירה(משלי "ּכמתלהלּה ְְְְְְִֵֶֶַַַַֹ

ÌÈ¯·L(È„)":זּקים Ì‰Œ¯L‡ ¯·Ma.לֹו נֹותנין ִִ«∆∆¬∆≈…¿ƒְִ

'ׁשלים':.‡ÒÙ(ÂË)הּכסף:את ּכתרּגּומֹו: ֶֶֶַ»≈ְְְִַ

(ÊÈ)ÌÏ‰�ÈÂ.:לֹו ודֹומה וינהגם, נא)ּכמֹו (ישעיה «¿«¬≈ְְְֲֵֶַַ

לּה", מנהל כג)"אין מנּוחֹות(תהלים מי "על ְְֵֵֵַַָ

‰È�M˙(ÁÈ)":ינהלני ‰�Ma.:הרעב לׁשני ׁשנית ְֲִֵַ«»»«≈ƒְִִֵֵָָָ

'B‚Â ÛÒk‰ ÌzŒÌ‡ Èk.הּכסף ּתם אׁשר ּכי ƒƒ««∆∆¿ֲִֶֶֶַַ

אדני יד אל הּכל ּובא ‡e�˙iÂbŒÌ:והּמקנה, ÈzÏa. ְְֲִִֶֶַַַָֹֹƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈
ּגוּיתנּו': לא 'אם לזרע.Ú¯ÊŒÔ˙Â(ËÈ)ּכמֹו: ְְִִֵָֹ¿∆∆«ְִַֹ

חמׁשהאדמה, "ועֹוד יֹוסף: ׁשאמר ּפי על ואף ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָ

יעקב ׁשּבא מּכיון וקציר", חריׁש אין אׁשר ְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשנים

וכלה לזרע והתחילּו לרגלֹו, ּברכה ּבאה ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָֹלמצרים,

ּדסֹוטה:הרעב, ּבּתֹוספתא ׁשנינּו ˙ÌLוכן ‡Ï.לא ְְְִֵֶַָָָָָָ…≈»ֹ



�ybiefniriay meiqelwpe`

eðúîãàå eðçðà äéäðå íçla eðúîãà©§¨¥−©¨®¤§¦«§¤º£©³§§©§¨¥̧Æ
úeîð àìå äéçðå òøæ-ïúå äòøôì íéãár£¨¦´§©§½Ÿ§¤¤À©§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½

íLú àì äîãàäåi''yx:ë-ìk-úà óñBé ï÷iå §¨«£¨−̈¬Ÿ¥¨«©¦̧¤¥¹¤¨
Léà íéøöî eøëî-ék äòøôì íéøöî úîãà©§©³¦§©¸¦Æ§©§½Ÿ¦¨«§³¦§©¸¦Æ¦´
õøàä éäzå árøä íäìr ÷æç-ék eäãN̈¥½¦«¨©¬£¥¤−¨¨¨®©§¦¬¨−̈¤

ärøôìi''yx:àëíéørì Búà øéárä írä-úàå §©§«Ÿ§¤̧¨½̈¤«¡¦¬Ÿ−¤«¨¦®
eäö÷-ãrå íéøöî-ìeáâ äö÷îi''yx:áë÷ø ¦§¥¬§«¦§©−¦§©¨¥«©²

úàî íéðäkì ÷ç ék äð÷ àì íéðäkä úîãà©§©¬©«Ÿ£¦−´Ÿ¨¨®¦Á¸Ÿ©«Ÿ£¦¹¥¥´
äòøt íäì ïúð øLà íwç-úà eìëàå äòøt©§ÀŸ§¨«§³¤ª¨Æ£¤̧¨©³¨¤Æ©§½Ÿ

íúîãà-úà eøëî àì ïk-ìri''yx:âëøîàiå ©¥¾¬Ÿ¨«§−¤©§¨¨«©³Ÿ¤
-úàå íBiä íëúà éúéð÷ ïä írä-ìà óñBé¥Æ¤¨½̈¥Á¨¦̧¦¤§¤¬©²§¤
ízrøæe òøæ íëì-àä äòøôì íëúîãà©§©§¤−§©§®Ÿ¥«¨¤´¤½©§©§¤−

äîãàä-úài''yx:ãëízúðe úàeáza äéäå ¤¨«£¨¨«§¨¨Æ©§½Ÿ§©¤¬
íëì äéäé úãiä òaøàå äòøôì úéLéîç£¦¦−§©§®Ÿ§©§©´©¨¿Ÿ¦«§¤´¨¤Á
íëézáa øLàìå íëìëàìe äãOä òøæì§¤̧©©¨¤¯§¨§§¤²§©«£¤¬§¨«¥¤−

íëtèì ìëàìåi''yx:øéèôîäëeðúéçä eøîàiå §¤«¡¬Ÿ§©§¤«©«Ÿ§−¤«¡¦¨®
íéãár eðééäå éðãà éðéra ïç-àöîð¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½§¨¦¬£¨¦−

ärøôìi''yx:åëíBiä-ãr ÷çì óñBé dúà íNiå §©§«Ÿ©¨´¤Ÿ¨´¥¿§ŸÁ©©¸

‡�˙Ú¯‡Â ‡�Á�‡ È‰�e ‡ÓÁÏa¿«¿»¿≈¬«¿»¿«¿»»»

‡Ú¯Ê ¯a ·‰Â ‰Ú¯ÙÏ ÔÈc·Ú«¿ƒ¿«¿…¿«««¿»

‡Ï ‡Ú¯‡Â ˙eÓ� ‡ÏÂ ÈÁÈ�Â¿≈≈¿»¿¿«¿»»

:¯e·˙כ‡Ú¯‡ Ïk ˙È ÛÒBÈ ‡�˜e ¿¿»≈»»«¿»

e�ÈaÊ È¯‡ ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿«¿…¬≈«ƒ

ÛÈ˜˙ È¯‡ dÏ˜Á ¯·b ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿««¿≈¬≈¿≈

‡Ú¯‡ ˙Â‰Â ‡�Ùk ÔB‰ÈÏÚ¬≈«¿»«¬««¿»

:‰Ú¯ÙÏכאd˙È ¯aÚ‡ ‡nÚ ˙ÈÂ ¿«¿…¿»«»«¿«»≈

ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÈÙÈqÓ È¯˜Ï È¯wÓƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ

:dÙBÒ „ÚÂכב‡Ú¯‡ „BÁÏ ¿«≈¿«¿»

‡˜ÏÁ È¯‡ ÔÈaÊ ‡Ï ‡i¯nÎ„¿À»«»»«ƒ¬≈√»»

˙È ÔÈÏÎ‡Â ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ‡i¯nÎÏ¿À»«»ƒ¿««¿…¿»¿ƒ»

Ôk ÏÚ ‰Ú¯t ÔB‰Ï ·‰Èc ÔB‰˜ÏÁ√»¿ƒ«¿«¿…«≈

:ÔB‰Ú¯‡ ˙È e�ÈaÊ ‡Ïכג¯Ó‡Â »«ƒ»«¿¬«¬«

ÔBÎ˙È ˙È�·Ê ‡‰ ‡nÚÏ ÛÒBÈ≈¿«»»¿≈ƒ»¿

‡‰ ‰Ú¯ÙÏ ÔBÎÚ¯‡ ˙ÈÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿»«¿¬¿«¿…≈

˙È ÔeÚ¯Ê˙Â ‡Ú¯Ê ¯a ÔBÎÏ¿««¿»¿ƒ¿¿»

:‡Ú¯‡כד‡zÏÏÚ ÈÏBÚ‡a È‰ÈÂ «¿»ƒ≈¿»≈¬«¿»

‰Ú¯ÙÏ ‡LÓÁ ÔÓ „Á Ôe�z˙Â¿ƒ¿«ƒ«¿»¿«¿…

Ú¯Ê ¯·Ï ÔBÎÏ ‡‰È ÔÈ˜ÏÁ Úa¯‡Â¿«¿«√»ƒ¿≈¿¿«¿«

L�‡ÏÂ ÔBÎÏÎÈÓÏe ‡Ï˜Á«¿»¿≈«¿¿∆¡«

:ÔBÎÏÙËÏ ÏÎÈÓÏe ÔBÎÈz·a¿»≈¿≈«¿«¿¿

¯ÔÈÓÁכה ÁkL� ‡�zÓi˜ e¯Ó‡Â«¬»«ƒ¿»»«¿««¬ƒ

:‰Ú¯ÙÏ ÔÈc·Ú È‰�e È�Ba¯ È�ÈÚa¿≈≈ƒƒ¿≈«¿ƒ¿«¿…

Ú„כו ‡¯Ê‚Ï ÛÒBÈ d˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«≈ƒ¿≈»«

ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈««¿»¿ƒ¿«ƒ

é"ùø

ׁשאינֹו ּבּור ׂשדה לׁשֹון ּתבר, לא ׁשממה, ְְְְֵֵֵֵֶָָֹֹּתהא

Ú¯ÙÏ‰(Î)חרּוׁש: ı¯‡‰ È‰zÂ.לֹו:קנּויה ָ«¿ƒ»»∆¿«¿…ְָ

(‡Î)B˙B‡ ¯È·Ú‰ ÌÚ‰Œ˙‡Â.,לעיר מעיר יֹוסף ¿∆»»∆¡ƒְִִֵֵ

לה ׁשאין עירלזּכרֹון ׁשל והֹוׁשיב ּבארץ, חלק עֹוד ם ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

אּלא זאת, לכּתב הּכתּוב הצר ולא ּבחברּתּה. ְְְְֲִֶֶַַַָָָֹֹֹֻזֹו

חרּפה להסיר ׁשּנתּכּון יֹוסף, ׁשל ׁשבחֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָלהֹודיע

'ּגֹולים' אֹותם: קֹורין יהיּו ׁשּלא אחיו, (חוליןמעל ְִִִֵֶֶַָָֹ

B‚Â':ס) ÌÈ¯ˆÓŒÏe·‚ ‰ˆ˜Ó.הערים לכל עׂשה ּכן ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ְִֵֶָָָָ
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אֹון" "ּכהן מדין", "ּכהן ּכמֹו: ÌÈ�‰kÏ:ּגדּלה, ˜Á. ְְְִֵֵָָֹֹֻ…«…¬ƒ
ליֹום: לחם וכ ּכ הּנה,.‰‡(Î‚)חק ּכמֹו: ְְֶֶָָֹ≈ְִֵ
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ׁשאמרּת: ּכמֹו זאת לנּו ÌÈ„·Úלעׂשֹות e�ÈÈ‰Â ְְֲֶַַָָָֹ¿»ƒ¬»ƒ

ybiefniriay mei qelwpe`

÷ø Lîçì äòøôì íéøöî úîãà-ìr äfä©¤¹©©§©¬¦§©²¦§©§−Ÿ©®Ÿ¤©º
:ärøôì äúéä àì ícáì íéðäkä úîãà©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈¬Ÿ¨«§−̈§©§«Ÿ

æëïLb õøàa íéøöî õøàa ìûøNé áLiå©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤¦§©−¦§¤´¤®¤
ãàî eaøiå eøôiå dá eæçàiåi''yx:ïîéñ ì"àììäé íé÷åñô å"÷ ©¥¨«£´½̈©¦§¬©¦§−§«Ÿ
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‰Ú¯ÙÏ.:ׁשנה ּבכל הּזה הּמס לֹו לחקלהעלֹות ¿«¿…ְְְֲֶַַַַָָָֹ

יעבר: ÌÈ¯ˆÓ(ÊÎ)ׁשּלא ı¯‡a Ï‡¯NÈ ·LiÂ. ֲֶַֹֹ«≈∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿«ƒ
ּגׁשן, ּבארץ מצריםוהיכן? מארץ eÊÁ‡iÂ:ׁשהיא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹ«≈»¬

d·.:אחּזה ויגשלׁשֹון פרשת חסלת »ְֲָֻ

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,írð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õr¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïrîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ùâéå úøèôäæì ÷øô ìà÷æçéá

æìåè:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåæèäãeäéì åéìr áúëe ãçà õr Eì-ç÷ íãà-ïá äzàå ©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ§©¨´¤¨À̈©§Æ¥´¤½̈§³Ÿ¨¨Æ¦½̈
ìàøNé úéa-ìëå íéøôà õr óñBéì åéìr áBúëe ãçà õr ç÷ìe åéøáç ìûøNé éðáìå§¦§¥¬¦§¨¥−£¥¨®§©Æ¥´¤½̈§´¨À̈§¥Æ¥´¤§©½¦§¨¥¬¦§¨¥−

:åéøáçæé:Eãéa íéãçàì eéäå ãçà õrì Eì ãçà-ìà ãçà íúà áø÷åçéeøîàé øLàëå £¥¨«§¨©̧Ÿ¹̈¤¨¯¤¤¨²§−§¥´¤¨®§¨¬©£¨¦−§¨¤«§©£¤Æ«Ÿ§´
éìà:Cl älà-äî eðì ãébú-àBìä øîàì Enr éða Eèéäåäé éðãà øîà-äk íäìà øac ¥¤½§¥¬©§−¥®Ÿ£«©¦¬−̈¨¥¬¤¨«©¥´£¥¤À«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼

åéìr íúBà ézúðå åøáç ìûøNé éèáLå íéøôà-ãéa øLà óñBé õr-úà ç÷ì éðà äpä¦¥Á£¦̧Ÿ¥¹©¤¥³¥Æ£¤´§©¤§©½¦§¦§¥¬¦§¨¥−£¥¨®§¨©¦Á¨̧¨¹̈
:éãéa ãçà eéäå ãçà õrì íúéNrå äãeäé õr-úàëíäéìr ázëz-øLà íéörä eéäå ¤¥´§À̈©£¦¦Æ§¥´¤½̈§¨¬¤−̈§¨¦«§¨¸¨¥¦¹£¤¦§¯Ÿ£¥¤²

:íäéðérì Eãéaàëé éðãà øîà-äk íäéìà øaãåýåýìàøNé éða-úà ç÷ì éðà äpä §¨§−§¥¥¤«§©¥´£¥¤À«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼¦¥̧£¦³Ÿ¥̧©Æ¤§¥´¦§¨¥½
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:íúîãà-ìà íúBà éúàáäå áéáqî íúà ézöa÷å íL-eëìä øLà íéBbä ïéaî¦¥¬©¦−£¤´¨§¨®§¦©§¦³Ÿ¨Æ¦¨¦½§¥¥¦¬−̈¤©§¨¨«
áëeéäé àìå Cìîì ílëì äéäé ãçà Cìîe ìàøNé éøäa õøàa ãçà éBâì íúà éúéNrå§¨¦´Ÿ¦ÂŸÂ̈§¸¤¨³¨¨̧¤Æ§¨¥´¦§¨¥½¤¯¤¤¨²¦«§¤¬§ª−̈§¤®¤§³Ÿ¦«§

ì ãBòì ãBò eöçé àìå íéBâ éðL:ãBr úBëìîî ézLâëíäéìelâa ãBò eànhé àìå Æ¦§¥´¦½§¸Ÿ¥¨¬²¦§¥¬©§¨−«§¯Ÿ¦©§´À§¦«¥¤Æ
ézøäèå íäá eàèç øLà íäéúáLBî ìkî íúà ézrLBäå íäérLt ìëáe íäéöewLáe§¦´¥¤½§−Ÿ¦§¥¤®§«©§¦´ŸÀ̈¦³Ÿ«§«Ÿ¥¤Æ£¤´¨«§´¨¤½§¦©§¦³

:íéýìûì íäì äéäà éðàå írì éì-eéäå íúBàãëãçà ärBøå íäéìr Cìî ãåã écárå ¨Æ§¨«¦´§½̈©£¦¾¤«§¤¬¨¤−¥Ÿ¦«§©§¦³¨¦Æ¤´¤£¥¤½§¤¬¤−̈
:íúBà eùrå eøîLé éúBwçå eëìé éètLîáe ílëì äéäéäëézúð øLà õøàä-ìr eáLéå ¦«§¤´§ª¨®§¦§¨©´¥¥½§ª©¬¦§§−§¨¬Ÿ¨«§¨§´©¨À̈¤£¤³¨©̧¦Æ

íìBò-ãr íäéðá éðáe íäéðáe änä äéìr eáLéå íëéúBáà dá-eáLé øLà á÷réì écárì§©§¦´§©£½Ÿ£¤¬¨§¨−£«¥¤®§¨§´¨¤¿¨¥Â¨§¥¤º§¥³§¥¤Æ©½̈
:íìBòì íäì àéNð écár ãåãååëíúBà äéäé íìBò úéøa íBìL úéøa íäì ézøëå §¨¦´©§¦½¨¦¬Ÿ¨¤−§¨«§¨©¦³¨¤Æ§¦´¨½§¦¬−̈¦«§¤´¨®
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Ce¯a,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

,ÌÁ¯ּבמהרה ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,e�ÁnN,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה

ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי

לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:
הזמנים המצוינים בלוח הזמנים הם על פי החישובים שנערכו בספר "זמנים כהלכה" מאת הרב יהודה לוי.   .1

זמן שקיעת החמה הוא לפי חישוב השקיעה הנראית.   .2
זמן צאת הכוכבים הוא על פי שיטת אדמו"ר הזקן.   .3

לוח זמנים לשבוע פרשת ויגש בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שישי

כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" )גם בישראל(, צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון הקיץ.
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