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a"lyz'd ,zah c"i ,igie t"y .c"qa

(dben izla dgpd)

È�‡Âובקשתי בחרבי האמורי מיד לקחתי אשר אחיך על אחד שכם לך וידוע1נתתי ,
הזקן אדמו"ר בדרושי בדא"ח בזה האמצעי2הדיוקים ואדמו"ר ורבותינו4והצ"צ3,

שלאח"ז בגמרא5נשיאינו איתא דהנה נאמר6, כבר והלא לקח ובקשתו בחרבו לא7וכי כי
הת"א שפי' וזהו בקשה, זו וקשתי תפלה זו חרבי אלא תושיעני, לא וחרבי אבטח בקשתי
שיעקב מה זהו הלא דכפשוטו דוקא, ליוסף זה ענין שייכות מהו וצ"ל ובבעותי. בצלותי
ליוסף התפלה דענין השייכות מהי ובקשתי, בחרבי גו', אחד שכם לך נתתי אני ליוסף אומר
אלא מהשבטים א' שהוא כמו אי"ז ליוסף שהשייכות וגם השבטים, מלשאר יותר דוקא
וקשתי, חרבי בל' התפלה ענין נאמר מדוע צ"ל גם מאחיו. למע' אחיך, על שהוא כמו

במדרש וכדאיתא התפלה ענין על שמות כמה דישנם והי'8ובפרט תפלה, נק' לשונות עשר
צריך שבגמ' ובפרט ובקשתי. בחרבי אומר ולמה התפלה ענין על שמורה אחר ל' לומר יכול
אלא ממש וקשת לחרב הכוונה שאין וכו' אבטח בקשתי לא כי מהפסוק ראי' להביא
בל' נאמר לא למה וא"כ כפשוטו וקשתי חרבי מפרשים היו שמצ"ע מובן שמזה לתפלה,
מורים שאינם רק לא כפשוטו, וקשתי שחרבי יותר ועוד התפלה. הו"ע הפשוטה שמשמעותו

כתיב דהנה התפלה. מענין הפכי שהו"ע אלא התפלה, ענין אם9על כי בכח ולא בחיל לא
כי גו' בחיל לא ועז"א ובכח בחיל המלחמה אופן להיות שיכול והיינו גו' ה' אמר ברוחי
דעל התפלה. הו"ע ברוחי וענין כפשוטו, וקשתי חרבי הו"ע וכח בחיל וענין גו', ברוחי אם

אומרים שענין10אומה"ע הרי נזכיר, אלקינו ה' בשם ואנחנו (אבל) בסוסים ואלה ברכב אלה
וקשתי. חרבי הל' אומר מדוע להבין צריך וא"כ התפלה, ענין היפך הוא וקשתי חרבי

Ô·ÂÈÂדרושים בכמה המבואר אבות11ע"פ קוראין דאין להשבטים, האבות שבין ההפרש
לשלשה כל12אלא השבטים, עבודת משא"כ מישראל, בכ"א ישנו האבות דעבודת ,

בתו"א שמבאר וכמו בעבודתו. חלוק שבין13שבט ההפרש אחיך, יודוך אתה יהודה ד"ה
בעבודתו חלוק א' שכל השבטים, בכל שכ"ה מובן שמזה ויהודה, לוי שמעון, ראובן, עבודת

כתיב דהנה לגמרי. אחר סוג הוא עבודתו יוסף אבל יֿה,14וכו'. שבטי שבטים עלו ששם
כתיב ביוסף משא"כ מלמטלמ"ע, העלאה בדרך הוא השבטים הורד15שעבודת ויוסף

אומר ולכן ביותר למטה היא וההמשכה למטה, מלמע' המשכה הוא שענינו מצרימה,

כב.)1 מח, פרשתנו

ואילך.)2 א קב, (בהוספות) פרשתנו תו"א

ואילך.)3 ד קא, שם תו"ח

ואילך).)4 א תקצו, (שם ואילך. ב תכו, (שכא) שם אוה"ת

ועוד.)5 ואילך. 97 ע' תש"ד סה"מ

א.)6 קכג, ב"ב

ז.)7 מד, תהלים

וש"נ.)8 רפ"ב. דב"ר

ו.)9 ד, זכרי'

ח.)10 כ, תהלים

ובכ"מ.)11 וארא. ר"פ תו"א

ב.)12 טז, ברכות

פרשתנו.)13 ריש

ד.)14 קכב, תהלים

א.)15 לט, וישב



�

a"lyz'd ,zah c"i ,igie t"y .c"qa

(dben izla dgpd)

È�‡Âובקשתי בחרבי האמורי מיד לקחתי אשר אחיך על אחד שכם לך וידוע1נתתי ,
הזקן אדמו"ר בדרושי בדא"ח בזה האמצעי2הדיוקים ואדמו"ר ורבותינו4והצ"צ3,

שלאח"ז בגמרא5נשיאינו איתא דהנה נאמר6, כבר והלא לקח ובקשתו בחרבו לא7וכי כי
הת"א שפי' וזהו בקשה, זו וקשתי תפלה זו חרבי אלא תושיעני, לא וחרבי אבטח בקשתי
שיעקב מה זהו הלא דכפשוטו דוקא, ליוסף זה ענין שייכות מהו וצ"ל ובבעותי. בצלותי
ליוסף התפלה דענין השייכות מהי ובקשתי, בחרבי גו', אחד שכם לך נתתי אני ליוסף אומר
אלא מהשבטים א' שהוא כמו אי"ז ליוסף שהשייכות וגם השבטים, מלשאר יותר דוקא
וקשתי, חרבי בל' התפלה ענין נאמר מדוע צ"ל גם מאחיו. למע' אחיך, על שהוא כמו

במדרש וכדאיתא התפלה ענין על שמות כמה דישנם והי'8ובפרט תפלה, נק' לשונות עשר
צריך שבגמ' ובפרט ובקשתי. בחרבי אומר ולמה התפלה ענין על שמורה אחר ל' לומר יכול
אלא ממש וקשת לחרב הכוונה שאין וכו' אבטח בקשתי לא כי מהפסוק ראי' להביא
בל' נאמר לא למה וא"כ כפשוטו וקשתי חרבי מפרשים היו שמצ"ע מובן שמזה לתפלה,
מורים שאינם רק לא כפשוטו, וקשתי שחרבי יותר ועוד התפלה. הו"ע הפשוטה שמשמעותו

כתיב דהנה התפלה. מענין הפכי שהו"ע אלא התפלה, ענין אם9על כי בכח ולא בחיל לא
כי גו' בחיל לא ועז"א ובכח בחיל המלחמה אופן להיות שיכול והיינו גו' ה' אמר ברוחי
דעל התפלה. הו"ע ברוחי וענין כפשוטו, וקשתי חרבי הו"ע וכח בחיל וענין גו', ברוחי אם

אומרים שענין10אומה"ע הרי נזכיר, אלקינו ה' בשם ואנחנו (אבל) בסוסים ואלה ברכב אלה
וקשתי. חרבי הל' אומר מדוע להבין צריך וא"כ התפלה, ענין היפך הוא וקשתי חרבי

Ô·ÂÈÂדרושים בכמה המבואר אבות11ע"פ קוראין דאין להשבטים, האבות שבין ההפרש
לשלשה כל12אלא השבטים, עבודת משא"כ מישראל, בכ"א ישנו האבות דעבודת ,

בתו"א שמבאר וכמו בעבודתו. חלוק שבין13שבט ההפרש אחיך, יודוך אתה יהודה ד"ה
בעבודתו חלוק א' שכל השבטים, בכל שכ"ה מובן שמזה ויהודה, לוי שמעון, ראובן, עבודת

כתיב דהנה לגמרי. אחר סוג הוא עבודתו יוסף אבל יֿה,14וכו'. שבטי שבטים עלו ששם
כתיב ביוסף משא"כ מלמטלמ"ע, העלאה בדרך הוא השבטים הורד15שעבודת ויוסף

אומר ולכן ביותר למטה היא וההמשכה למטה, מלמע' המשכה הוא שענינו מצרימה,

כב.)1 מח, פרשתנו

ואילך.)2 א קב, (בהוספות) פרשתנו תו"א

ואילך.)3 ד קא, שם תו"ח

ואילך).)4 א תקצו, (שם ואילך. ב תכו, (שכא) שם אוה"ת

ועוד.)5 ואילך. 97 ע' תש"ד סה"מ

א.)6 קכג, ב"ב

ז.)7 מד, תהלים

וש"נ.)8 רפ"ב. דב"ר

ו.)9 ד, זכרי'

ח.)10 כ, תהלים

ובכ"מ.)11 וארא. ר"פ תו"א

ב.)12 טז, ברכות

פרשתנו.)13 ריש

ד.)14 קכב, תהלים

א.)15 לט, וישב



�cg` mky jl izzp ip`e

הארץ ערות במצרים ביותר מטה למטה היא שהירידה לפי בה' בכ"מ16מצרימה וכמבואר ,17

השמימה מגיע וראשו ארצה מוצב סולם סתם,18בענין מארץ למטה הוא בה' שארצה ,

הוא יוסף של שענינו מצרימה, הורד ויוסף וזהו"ע סתם, משמים למע' היא בה' והשמימה
כמו מישראל לכ"א הוראה והיא למטה שירדה התורה וזהו"ע ביותר, למטה הירידה

מלובשת עמיקתאsebaשהנשמה לבירא רמה מאיגרא גדולה ירידה הנשמה19שהיא דעל .

מבחי' גם למע' הוא נתת שבחי' היא, טהורה בי שנתת נשמה השחר בברכת אומרים עצמה
גם למע' הוא נתת ובחי' באצילות שהיא כמו הנשמה בחי' על קאי טהורה דבחי' טהורה,
ויצרת מיצרת, למע' הוא שבראת דכשם למטה, מלמעלה הסדר כאן חשיב דהלא זו, מבחי'
היא. מטהורה גם למע' הוא ונתת מבראת, למע' הוא היא, טהורה כמו"כ מנפחת, למע' הוא

וכמ"ש בי, שנתת נשמה אלקי יום בכל אומר מישראל א' חיים,20וכל נשמת באפיו ויפח
בתניא שמבאר חלק21וכמו היא בישראל השנית ונפש וכו' נפשות שתי יש ישראל איש דלכל

בזהר וכמ"ש וכו', ממש ממעל ומפנימיותו22אלקה מתוכיותו פי' נפח מתוכי' דנפח דמאן
שנתת נשמה ועז"א תחתוןiaוכו'. שאין התחתון לעוה"ז עמיקתא, לבירא למטה שירדה

נתת של הפשוט הפי' שזהו האדם, של בגופו ממנו למטה,iaלמטה שהוא כמו בגוף היינו ,
דכל בעוה"ז, נמוכה הכי מדריגה שהוא האדם לגוף היא הירידה גופא דבעוה"ז והיינו
בגוף משא"כ שלהם, והחיות הרוחניות עם ביחד הגשם נתהווה וחי צומח כמו הנבראים

וכמ"ש דומם, שנברא וכמבואר23האדם נשמתו, בו ניתן אח"ז ורק עיניך, ראו גלמי
הנבראים כל משאר האדם גוף יצירת שנשתנה הטעם להבין ד"ה לפי"ז24בהדרושים אמנם .

של דענינו מדומם, גם ופחות גרוע הוא באמת אבל וצומח, חי לגבי שלו הפחיתות רק מובן
אלא מצ"ע אינו בצומח, ונכלל שמתעלה ומה הדומם, ענין רק הוא שלימותו ותכלית דומם
ועד הנשמה, עם שיתאחד הוא הגוף של שענינו באדם, משא"כ הימנו, שמחוץ ענין מצד

מהגוף חיותה תקבל שהנפה"א לע"ל שיהי' כמו הוא הגוף שלימות קודם25שתכלית ולכן ,
הוא ולכן שלו, ושלימות ענינו זהו לא הרי הנשמה עם שמתאחד ולפני דלע"ל, להזמן

מש"כ וע"ד מדומם. גם נמוכה כן26במדרי' על האדמה משפחות מכל ידעתי אתכם רק
ביותר). החסרון בהם נרגש דישראל, היוקר (שמצד גו' עליכם אפקוד

Â‰ÊÂמאיגרא למטה מלמע' והמשכה ירידה הוא יוסף של דענינו מצרימה, הורד ויוסף ענין
ואני ליוסף יעקב אמר ולכן ביותר, מטה המטה להעלות בכדי עמיקתא לבירא רמה

(וכמ"ש אחוריים בחי' שהוא הכתף, הוא שכם כי פי' אחד, שכם לך שכם27נתתי לעבדו
עצמו, באדם שכם בחי' לברר צריך ותחלה שכם, בחי' גם לברר הוא יוסף של וענינו אחד),
מלמע' וירדה שנמשכה התורה שזהו"ע כולו. בהעולם השכם בחי' בירור פועלים ואח"כ

(בתחלתו).)16 ד פ"א, קה"ר וראה יב. שם ט. מב, מקץ

ועוד.)17 ואילך. סע"ב שיח, ח"ב קונטרסים סה"מ

יב.)18 כח, ויצא

ב.)19 ה, חגיגה - חז"ל ל' ע"פ

ז.)20 ב, בראשית

ורפ"ב.)21 ספ"א,

פח).)22 (ע' רפ"ב לתניא כו' מ"מ בליקוט ראה

טז.)23 קלט, תהלים

ואילך.)24 ד יח, שם תו"ח ואילך. ד ג, בראשית תו"א

וש"נ.)25 ,88 ע' וחכ"א ,44 ע' ח"כ לקו"ש ראה

ב.)26 ג, עמוס

ט.)27 ג, צפני'
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בתניא וכדאיתא גשמיים28למטה בדברים שנתלבשה עד המדריגות בסתר וירדה שנסעה (

ביניכם יש ויצה"ר ירדתם שלמצרים למקום וכו' עוה"ז שכם,29ועניני בחי' גם לברר בכדי ,
בין ולהבדיל תעשינה, לא אשר ואלה תעשון אשר המעשה את להורות הוא התורה שענין
ובירור מ"ע. שהו"ע טוב עשה שזהו"ע עשי' ע"י הוא הטהור בחי' שבירור והפכו, הטהור
מלך נעשה שלו התורה לימוד דע"י מל"ת. שהו"ע סו"מ דחי', ע"י הוא הטמא בחי'

על30וכמאמר הכח כי לך, נתתי ואני שאומר וזהו לברר. יכול זה ובכח רבנן, מלכי מאן
האבות בחיר הוא ויעקב מהאבות, הוא יוסף,31הבירור ע"י הוא בפועל הבירור אבל ,

עקב32דכתיב יו"ד הוא שיעקב והגם יוסף. יעקב תולדות אצילות,33אלה במדרי' הוא הרי ,

בביאוה"ז וכמבואר יוסף ע"י הוא בבי"ע לשאר34והמשכה יוסף בין ההפרש זהו והנה .
השבטים ושאר התורה, בחי' למטה, מלמע' והמשכה ירידה הוא ענינו דיוסף השבטים,
התפלה שהו"ע יֿה, שבטי שבטים עלו ששם כמ"ש למעלה, מלמטה העלאה הוא ענינם
שהם כמו עבודתם אבל המשכה שהו"ע כו' דשביט כוכבא מל' הוא ששבטים (וע"ה

ששםבבריאה כמ"ש עלי' בבחי' מלמטלמ"עÂÏÚהוא וכו' כמו35שבטים הוא דתפלה ,(

השמימה מגיע וראשו ארצה מוצב סולם שהוא בד'36סולם, למעלה מלמטה שעולה ,

הסולם קודם37שליבות ועוד בלבד הודאה בחי' בשמו קראו לה' מהודו הוא דההתחלה ,

עד לשלב ומשלב למדרי' ממדרי' ועולה וכו', דפסוד"ז ההתבוננות ואח"כ אני, מודה לזה
מרי' קמי' כעבדא בביטול לשמו"ע דעיקר38שמגיע ידוע הנה (אך השבטים. עבודת וזהו"ע

בגמ' וכדאיתא התפלה, אחר הוא התורה סמוכה39פעולת תפלתו שתהא בנימין אבא תפלת
בזה ומבואר דוקא,40למטתו דתפלה העלאה לאחר יהי' התורה שלימוד הוא בזה שהכוונה

הבהיר בספר שאיתא מה החכמה41שזהו מעין בזהר42(נ"א הובא תורה43) מחבר הי' דדוד ,
בקוב"ה ישראל44שלמע' זמירות נעים הוא דדוד דלהיות בכחו45, הי' לכן התפלה, בחי' ,

בקוב"ה). שלמע' תורה לחבר דוקא

Ì�Ó‡התפלה ענין ועיקר למטה מלמעלה המשכה בחי' הוא התורה ענין דעיקר ע"ה
זמ"ז, כלולים שבקדושה הענינים שכל מכיון הנה למעלה, מלמטה העלאה הוא
ישנו ובתפלה למעלה, מלמטה ההעלאה ענין התפלה, בחי' ישנו בתורה דגם מובן, הרי
תושבע"פ הוא שבתורה ההעלאה בחי' והנה למטה. מלמעלה המשכה התורה בחי'

ד.)28 פרק

ואילך.)29 ב פח, שבת

ברע"מ.)30 - ב רנג, זח"ג סע"א. סב, גיטין ראה

ב.)31 קיט, זח"א רפע"ו. ב"ר וראה כה. כז, תולדות שעה"פ

ועוד. ב קמז,

וישב.)32 ר"פ

ועוד.)33 ישראל. ערך קה"י

קסח)34 (ע' ולהצ"צ ואילך). ד (כט, לאדהאמ"צ פרשתנו

ובכ"מ. ואילך. ב שפה, שם אוה"ת ואילך).

ב.)35 קג, שם תו"א ראה

ועוד.)36 ב. שו, ב. רסו, ח"א זהר ראה

37(- הספר שבסוף במ"מ (ובהנסמן ב ב, בשלח לקו"ת ראה

תשד"מ). קה"ת בהוצאת

א.)38 יו"ד, שבת

ב.)39 ה, ברכות

ב.)40 צו, ברכה לקו"ת

(קצו).)41 נח סימן

בלקו)42 רע"ג).כ"ה מז, שם וראה סע"א. (נא, שלח "ת

ב.)43 רכב, ח"ג

רע"ד.)44 פז, מטות ד). יט, ב. (יח, שמיני לקו"ת ראה

בזהר). (וכמ"ש

א.)45 כג, ש"ב
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בתניא וכדאיתא גשמיים28למטה בדברים שנתלבשה עד המדריגות בסתר וירדה שנסעה (

ביניכם יש ויצה"ר ירדתם שלמצרים למקום וכו' עוה"ז שכם,29ועניני בחי' גם לברר בכדי ,
בין ולהבדיל תעשינה, לא אשר ואלה תעשון אשר המעשה את להורות הוא התורה שענין
ובירור מ"ע. שהו"ע טוב עשה שזהו"ע עשי' ע"י הוא הטהור בחי' שבירור והפכו, הטהור
מלך נעשה שלו התורה לימוד דע"י מל"ת. שהו"ע סו"מ דחי', ע"י הוא הטמא בחי'

על30וכמאמר הכח כי לך, נתתי ואני שאומר וזהו לברר. יכול זה ובכח רבנן, מלכי מאן
האבות בחיר הוא ויעקב מהאבות, הוא יוסף,31הבירור ע"י הוא בפועל הבירור אבל ,

עקב32דכתיב יו"ד הוא שיעקב והגם יוסף. יעקב תולדות אצילות,33אלה במדרי' הוא הרי ,

בביאוה"ז וכמבואר יוסף ע"י הוא בבי"ע לשאר34והמשכה יוסף בין ההפרש זהו והנה .
השבטים ושאר התורה, בחי' למטה, מלמע' והמשכה ירידה הוא ענינו דיוסף השבטים,
התפלה שהו"ע יֿה, שבטי שבטים עלו ששם כמ"ש למעלה, מלמטה העלאה הוא ענינם
שהם כמו עבודתם אבל המשכה שהו"ע כו' דשביט כוכבא מל' הוא ששבטים (וע"ה

ששםבבריאה כמ"ש עלי' בבחי' מלמטלמ"עÂÏÚהוא וכו' כמו35שבטים הוא דתפלה ,(

השמימה מגיע וראשו ארצה מוצב סולם שהוא בד'36סולם, למעלה מלמטה שעולה ,

הסולם קודם37שליבות ועוד בלבד הודאה בחי' בשמו קראו לה' מהודו הוא דההתחלה ,

עד לשלב ומשלב למדרי' ממדרי' ועולה וכו', דפסוד"ז ההתבוננות ואח"כ אני, מודה לזה
מרי' קמי' כעבדא בביטול לשמו"ע דעיקר38שמגיע ידוע הנה (אך השבטים. עבודת וזהו"ע

בגמ' וכדאיתא התפלה, אחר הוא התורה סמוכה39פעולת תפלתו שתהא בנימין אבא תפלת
בזה ומבואר דוקא,40למטתו דתפלה העלאה לאחר יהי' התורה שלימוד הוא בזה שהכוונה

הבהיר בספר שאיתא מה החכמה41שזהו מעין בזהר42(נ"א הובא תורה43) מחבר הי' דדוד ,
בקוב"ה ישראל44שלמע' זמירות נעים הוא דדוד דלהיות בכחו45, הי' לכן התפלה, בחי' ,

בקוב"ה). שלמע' תורה לחבר דוקא

Ì�Ó‡התפלה ענין ועיקר למטה מלמעלה המשכה בחי' הוא התורה ענין דעיקר ע"ה
זמ"ז, כלולים שבקדושה הענינים שכל מכיון הנה למעלה, מלמטה העלאה הוא
ישנו ובתפלה למעלה, מלמטה ההעלאה ענין התפלה, בחי' ישנו בתורה דגם מובן, הרי
תושבע"פ הוא שבתורה ההעלאה בחי' והנה למטה. מלמעלה המשכה התורה בחי'

ד.)28 פרק

ואילך.)29 ב פח, שבת

ברע"מ.)30 - ב רנג, זח"ג סע"א. סב, גיטין ראה

ב.)31 קיט, זח"א רפע"ו. ב"ר וראה כה. כז, תולדות שעה"פ

ועוד. ב קמז,

וישב.)32 ר"פ

ועוד.)33 ישראל. ערך קה"י

קסח)34 (ע' ולהצ"צ ואילך). ד (כט, לאדהאמ"צ פרשתנו

ובכ"מ. ואילך. ב שפה, שם אוה"ת ואילך).

ב.)35 קג, שם תו"א ראה

ועוד.)36 ב. שו, ב. רסו, ח"א זהר ראה

37(- הספר שבסוף במ"מ (ובהנסמן ב ב, בשלח לקו"ת ראה

תשד"מ). קה"ת בהוצאת

א.)38 יו"ד, שבת

ב.)39 ה, ברכות

ב.)40 צו, ברכה לקו"ת

(קצו).)41 נח סימן

בלקו)42 רע"ג).כ"ה מז, שם וראה סע"א. (נא, שלח "ת

ב.)43 רכב, ח"ג

רע"ד.)44 פז, מטות ד). יט, ב. (יח, שמיני לקו"ת ראה

בזהר). (וכמ"ש

א.)45 כג, ש"ב
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השמים מן לחם היא תלמוד46דתושב"כ ובמיוחד תושבע"פ, אבל למטה, מלמעלה המשכה
הושיבני במחשכים אי' בבלי תלמוד שעל מלמטלמ"ע, הוא החושך47בבלי ע"י שדוקא ,

וכו' הענין להבנת רשב"י48בא שאמר וכמו גדולה. יגיעה ע"י שבא והיינו אשריך49,
הוה קושי' יאיר בן ר"פ מקשי הוה כי לסוף כו' מקשי הוה כי דמעיקרא כו', בכך שראיתני
אלא פירוקי, כ"ד מתרץ הי' שרשב"י רק שאי"ז פירוקי, וארבעה עשרין רשב"י לי מפרק
דכללות דהגם התורה בחי' בתפלה יש ועד"ז וכו'. עצמם ופירוקים הקושיות ריבוי מחמת
יורדים עצמו זה בסולם הרי מ"מ אבל שבסולם, שליבות בהד' העלי' הו"ע התפלה ענין

וכמ"ש ג"כ, לשמו"ע18בו ומתעלה שמגיע שלאחר והיינו כו', בו ויורדים עולים ביעקב
כפשוטו צרכיו בקשת הוא בשמו"ע הנה מרי', קמי' כעבדא שההתחלה50בביטול דהגם ,

גשמיים דברים מבקש אח"כ אבל שבאדם, השכל בחי' שהוא דעת לאדם חונן מאתה היא
עבדך דוד צמח ואת ירושלים, בונה ברכת ועד בגשמיות, כפשוטו השנים מברך כפשוטם,
עינינו לותחזינה ועד ומכופל, כפול חושך שהוא מהגלות הגאולה שהו"ע תצמיח, מהרה
התורה, חלקי ישנם דבתפלה בפשטות, ותפלה דתורה ההתכללות ישנו ועד"ז וכו'. בשובך
שירים הוא וענינו בתורה חלק שהוא תהלים ספר והוא התפלה ענין ישנו בתורה וגם

כמ"פ. וכמבואר כנ"ל. תפלה שענינם ותשבחות

Â‰ÊÂ'בחי ע"י דדוקא ובקשתי, בחרבי גו', אחד שכם לך נתתי ואני ליוסף יעקב שאמר
ההעלאה פועל עי"ז ביותר מטה למטה והמשכה הירידה שהו"ע מצרימה, הורד יוסף

וכידוע שבתורה). תפלה בחי' (שהו"ע ובקשתי בחרבי שזהו"ע מטה, בענין51דהמטה
כל יוגבה לא אז לתחתיתו, קרוב גם או מאמצעיתו או מעליונו דבר דכשמגביהים הליווער,
מצרימה, הורד ויוסף הו"ע ועד"ז הבנין, כל יגביה אז ממש, מתחתיתו כשמגביהו ורק הבנין,
עי"ז סתם, ממצרים למטה היא דמצרימה וכנ"ל במצרימה ביותר, מטה למטה הירידה שע"י

וכלכלמב בר יוסף הצביר מצרימה הורד שיוסף ועי"ז וכו'. השתלשלות סדר כל ומגבי' רר
וזהו לא"י. גם הארצות לכל ההשפעה באה מצרים מארץ דוקא ואדרבה משם, הארצות כל
למטה, ההמשכה למצרים, יוסף ירידת דע"י ובקשתי, בחרבי גו' אחד שכם לך נתתי ואני
יוסף בחי' דע"י וגם ובקשתי. בחרבי שזהו"ע כו' התחתונים הדברים כל שיתעלו עי"ז פעל
בחי' שהוא ההעלאה על שהכח וכנ"ל השבטים, בכל גם פעל במצרים למטה ההמשכה
שהוא והיינו אחיך על אומר ולכן וכו'. יוסף בחי' שהוא דתורה ההמשכה ע"י הוא השבטים
שלא והיינו הכירוהו, לא הם הנה לכן קודם ומשו"ז בהם, גם פועל ומ"מ מהשבטים למעלה
ועפי"ז וכו'. ובקשתי בחרבי בחי' בהם גם פעל וכו' יוסף עבודת וע"י זו, לבחי' שייכים היו
שברך אחר זה הול"ל דלכאורה הברכות כל קודם גו' לך נתתי הנה ואני יעקב שאמר מה מובן
לך נתתי הנה ואני ע"ז, השכר לו לומר צריך הי' שאז בא"י לקוברו ליוסף כשאמר השבטים

ד.)46 טז, בשלח

א.)47 כד, סנהדרין ו. ג, איכה

פנ"ד)48 בכסלו בכ"ה ד"ה החנוכה שער אורה שערי ראה

ואילך. 121 ס"ע תש"ח סה"מ ואילך. 3 ע' תרס"ו המשך ואילך.

ב.)49 לג, שבת

שרש)50 להצ"צ סהמ"צ ה"בֿד. פ"א תפלה הל' רמב"ם ראה

וש"נ. בתחלתו. התפלה מצות

ובכ"מ.)51 רע"א. ד, בראשית תו"א ראה
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קודם להם לומר הוצרך ולכן וכו' השבטים עבודת על כח הנתינת שזהו אלא גו', אחד שכם
בחרבי גם נמשך ועי"ז דוקא. דתורה ההמשכה ע"י הוא העלי' על כח דהנתינת כו' הברכות

בזהר שאיתא דאף כפשוטו, כלבין52ובקשתי להני דומה (הגשמיים) צרכיו על דהמתפלל
בנגלה ההלכה שנפסק כפי אבל הב הב דאמרי' צרכיו50דחציפין בקשת הוא התפלה עיקר הרי

דבקשת התפלה לעיקר הכנה רק ה"ה מקום של שבחיו סידור שהם ראשונות וג' (הגשמיים),
וכו' הודאה הם אחרונות והג' דעל53צרכיו, וקשתי, דחרבי הבירורים בעבודת נמשך ואח"ז .

חרב, מספיק ע"ז אויב, שהוא ומכירו ויודעו וכו' שמגולה הרע, גסות והיינו הקרוב, אויב
לקשת, צריך ע"ז ממנו יודע שאינו הנעלם רע והוא דקה הקליפה שהוא רחוק אויב על אבל
מה כל הנה שבקשת וכמו הנעלם. הרע את גם לברר יוכל ועי"ז למרחוק גם מגיע שהחץ
ברוחניות הוא עד"ז יותר, ובדיוק יותר למרחק החץ ילך לעצמו המיתר את יותר שימשיך
מה וזהו"ע יותר. הנעלם הרע את ולברר להגיע יוכל יותר, וביטול בשפלות שהוא מה שכל

אותם ברך כברכתו אשר איש אמר הברכות כל שלא54שלאחר יכול כו' שנתן לפי ופירש"י
ושבט שבט דכל העבודה אופני הם שהברכות והיינו אותם ברך ת"ל הברכות בכל כולם כללן
הכולל שער שהוא הי"ג השער ישנו ואח"כ וכו', עבודה דרכי הי"ב והם עבודתו, שצ"ל כפי

לכאו"א דידן.55ששייך בעגלא צדקנו משיח לביאת נזכה ועי"ז ,

•

א).)52 (כב, ת"ו תקו"ז

א.)53 לד, ברכות

כח.)54 מט, פרשתנו
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אגרות קודש

 ב"ה,  י' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

ג"כ  זוהי  והרי  וטוב  הלוך  שילך  רצון  ויהי  מצבו,  הוטב  ואשר  הנתוח  ע"ד  הידיעה  הגיעתני  ז"ע 

הוראת ימי חנוכה דאזלינן מני' שצריך להיות מוסיף והולך בעניני טהרה וקדושה, וגוף הישראלי הרי הוא 

כלשון רז"ל נכסיו של הקב"ה וקדוש הוא, ובגוף החומרי בחר בורא עולם מכל עם ולשון וקרבו ובחמלה 

גדולה ויתירה כמו שהאריך רבנו הזקן בספר תניא קדישא סוף פרק מ"ט, עיי"ש, ויהי רצון שיבשר טוב 

בהאמור וכן מהוספה בשיעורי תורה ומהם בשלשת השיעורים הידועים בחומש תהלים ותניא השוים לכל 

נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכה לרפואה ולבשו"ט.
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– שליט"א* מנאוואמינסק ּפערלאוו ארי' יהודא האדמו"ר אצל אבלים ניחום בעת –ָָָ

מוגה בלתי

(במענה‡. וכשהזכירו חיי', ימי וקורות שנותי' מספר פטירתה, סיבת אודות התענין שליט"א אדמו"ר כ"ק
– לים) מעבר מגוריהם במקום שהיו כו' הפוגרומים (בגלל שנה שלושים לפני באמריקא שהתיישבה לשאלתו)

ואמר: שליט"א אדמו"ר כ"ק נענה
מבני וכמה כמה היו כן, פי על ואף (לפיֿערך), כתיקונם כבשנים לים מעבר המצב עדיין הי' תקופה באותה

השבוע בפרשת הכתוב כלשון – עבורם היתה שנסיעתם התברר דבר של ובסופו משם, שנסעו –1ישראל

גדולה". "לפליטה

אמר: כן ואחרי

לנהל והצליחו תקופה, באותה באמריקא שהתיישבו יהודים אותם של מעלתם את להדגיש יש לכך בהקשר
ושלמים. יראים ומצוות, תורה שומרי ליהודים הראוי אורחֿחיים

בזוהר שמצינו דרך שרה2ועל ש"אתת אמנו, שרה של למעלתה zwlqeבנוגע zzgpeבנדון זה דרך ועל כו'".
גדול. עילוי בודאי שזהו הראוי, באופן "סלקת" מקום, מכל זו, בתקופה לאמריקא ש"נחתת" שלמרות דידן,

אמר: כן ואחרי

להלכה גם כמובא שבמרכבה, הרביעי רגל [שהיא אמנו רחל של לפטירתה בחודש3בנוגע גט לכתיבת בנוגע
תיבות ראשי וסימנך: יודי"ן, בב' "אייר" לכתוב שיש איתאxעקבiצחקiברהם`אייר, – המרכבה] רגלי ד' חל,

לשפירו4בזוהר דמי דיוסף דשפירו דיוסף, לאמי' חמא כאילו בנפשי' אשתלים הוה ביוסף מסתכל יעקב ש"כד
רחל של שבפטירתה הצער על שגם מובן ומזה כו'", צערא עלי' אעבר דלא כמה בגרמי' דמי והוה דרחל,

יעקב חסידותdpaaהתנחם בדרושי וכמבואר כמו5יוסף, ליוסף, יעקב שבין המיוחדת השייכות מצד שזהו
לכל6שנאמר "המשביר (שהי' דוקא יוסף ידי על לגילוי בא דיעקב תולדות "שכל יוסף", יעקב תולדות "אלה

הארץ" כו'".7עם ממש בחיי' רחל ידי על שפעו אור גילוי שהי' כמו . .(

*

תורה·. חידושי של ספרים יש האם שליט"א מנאוואמינסק האדמו"ר את שאל שליט"א אדמו"ר ָָכ"ק
שליט"א:8מאביו אדמו"ר כ"ק ואמר בכתבֿיד, רק שיש והשיב, ,

הדברים את להדפיס שישתדלו ביותר ונכון שכן,9כדאי בעולם, דבריֿתורתו ומתגלים נמשכים זה ידי שעל ,

ששייכים ליהודים פנים כל ועל שלו, בביתֿהמדרש נוכחים שהיו יהודים לאותם רק הדברים נאמרו בשעתם
העולם. בכללות הדברים ומתגלים נמשכים ההדפסה, ידי על ואילו ותפלה, תורה של אמות לד'
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ו.7) מב, מקץ
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רקואין וילמדו שישתמשו מזה אפילוwlgaלחשוש להדפיס כדאי שכן, הנדפסים, ספרים`slמהספרים
וילמדו שישתמשו לספריהם).dxyraכדי בהקדמתם מהמחברים כמה שכותבים דרך (על בלבד מהם

חידושיֿתורה ספרי אודות שליט"א מנאוואמינסק האדמו"ר אצל שליט"א אדמו"ר כ"ק התענין כן ָָאחרי
elynלקחת שישמח שליט"א, אדמו"ר כ"ק אמר ארי'", ו"לב יהודה" "קול הספרים שחיבר וכשהשיב את12,
שיגיעו13ספריו שהספרים בחיוך, – להנ"ל בהמשך – והוסיף ,ecilשיגיעו מוטב ולכן לשימוש... יבואו בודאי

תועלת. ללא מיותרים משישארו לידו

*

.‚‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î" אומרים אבלים דניחום בנוסח :mewndשמכל הטעם מהו להבין וצריך כו'". ינחם
" אומרים ולא "מקום", השם – הנחמה לענין בנוגע – מדייקים הקב"ה, נקרא שבהם והתוארים mydהשמות

'zi?"ינחם בזה) (וכיוצא
בזה: הביאור לומר ויש

ולדוגמא: המבוקש. להדבר המתאים באופן להיות הבקשה צריכה מסוים, דבר מהקב"ה מבקשים כאשר
. . דעת לאדם חונן "אתה החכמה, בענין הקב"ה את משבחים ודעת", בינה חכמה מאתך "חננו כשמבקשים
החכמה ענין יומשך ידה שעל החכמה, בספירת ההתלבשות תהי' זה ידי שעל הדעת", חונן ה' אתה ברוך

וכיוצאֿבזה החסד, לענין בנוגע זה דרך ועל .14למטה.

ענין על מהקב"ה כשמבקשים לעניננו: מדרגאdngpdובנוגע זה להמשיך צריכים כו', הצער וביטול שלילת ,

מקום תופס שבה lyכזו xrvdmila`dהאלוקות דרגת מצד שייך זה שענין – הפטירה zenlerlעל zkiiyd,

כן שאין מה הנחמה, בענין הצורך מודגש ובמילא למטה, בעולם האבלים של הצער מקום תופס זו שבדרגא
על לצער מקום שאין משום הנחמה, ענין ח"ו יומשך שלא ייתכן מעולמות, שלמעלה האלוקות דרגת מצד

בגלל daehdeהפטירה, dlrndביחס .dnypdlשבדבר

" לומר מדייקים במדרשmewndולכן שנתפרש כפי "מקום", השם כי, – כו'" עולם",15ינחם של מקומו "שהוא
האלוקות דרגת על zenlerlמורה zkiiydומקום זמן הוא שגדרם של16, הצער מקום תופס זו שבדרגא וכיון ,

מבקשים לכן למטה, בעולם הנחמה.mynyהאבלים ענין יומשך דוקא

את חישב שהקב"ה הוא "ברוך לפיסקא (גם) כהקדמה המקום" "ברוך הלשון דיוק גם לבאר יש זה פי ועל
:17הקץ"

אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ביאור לו18ובהקדם "שיש – הקץ" את חישב שהקב"ה הוא "ברוך המאמר בפירוש
זה ענין להיות יכול הי' ח"ו הרי כן ואם הגלות), שבזמן הבירורים (עבודת זו בעבודה גדול תענוג כביכול ית'

uw ilaleabe'שיהי לעשות, הקץ את חשב שהקב"ה הוא, ברוך וההילול, השבח זהו הנה ,be uwleaלעבודת
ובשעבוד". בגלות מלחמה שבדרך הבירורים

ד"ברוך ההקדמה גם שזוהי להוסיף, שיהי'mewndויש לעשות", הקץ את "חשב שהקב"ה זה כי, – דייקא "
האלוקות דרגת מצד הוא הגלות, דזמן לעבודה וגבול zenlerlקץ zkiiydמקום תופס ששם xrvd("מקום"),

cearyd iyewcהאלוקות (בדרגת עצמו מצד לו שיש התענוג על כביכול, הקב"ה, מוותר זה ובגלל ישראל, בני של

בכסף,12) צ"ל שקיחה הפטיר מנאוואמינסק האדמו"ר של ָָהגבאי
בדבריו. והמשיך פליאה, של במבט עליו הביט שליט"א אדמו"ר וכ"ק
ערבית, לתפלת לביהמ"ד האבלים שישבו מהחדר כשהלכו אח"כ,
קודם הזכרתם לו: ואמר הנ"ל, להגבאי שליט"א אדמו"ר כ"ק פנה
ועל בעפרון, נאמר זה שענין לכם ידוע בודאי – בכסף. היא שקיחה
"חסר "עפרן", וא"ו: אות משמו שנחסר "פסק"... אח"כ קיבל זה

טז). כג, שרה חיי (פרש"י וא"ו"
לכ"ק אח"כ נגש – הערתו על והתחרט שהצטער הנ"ל, הגבאי
אדמו"ר כ"ק מחילה. וביקש מהבית) (בצאתו שליט"א אדמו"ר
ולימד המאורע את המתיק ואז כו', אמו ושם לשמו שאלו שליט"א
הזדמנות לו יש שכאשר יהודי, של המעלה זוהי באמרו: זכות, עליו

כדי הדברים באמצע ומתערב מתאפק אינו מהגמרא, משהו להזכיר
בריש הגמרא דברי את להזכיר שרצה כבנדו"ד, הגמרא, דברי להזכיר

בכסף. היא שקיחה קידושין
קע):13) ע' ח"ח (אגרות-קודש זו שנה שבט י"ז מכתב ראה

ות"ח וח"ב. ח"א החדש ארי' לב הספרים שני . . קבלת הנני "מאשר
כו'". זו יקרה תשורתו על ת"ח

ואילך.14) פ"ח התפלה מצות שרש להצ"צ סהמ"צ ראה
ט.15) פס"ח, ב"ר
ובכ"מ.16) א. צח, ברכה לקו"ת פ"ז. שעהיוה"א תניא ראה
בהגש"פ.17)
(18.151 ע' תש"ח סה"מ
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תופס לעולמות השייכת האלוקות שבדרגת לעיל האמור דרך (על הגלות דזמן בעבודה מעולמות) שלמעלה
הנחמה). ענין נמשך דוקא ומשם האבלים, של הצער מקום

.„‡"ËÈÏ˘ ˜Ò�ÈÓ‡ÂÂ‡�Ó ¯"ÂÓ„‡‰הצער שרגש משום אבלים, לניחום ד"המקום" השייכות לבאר יש אולי : »»
נוצר אדם של שבפטירתו בגלל הוא llgוהאבלות mewnממלא הי' שאותו בעולם המקום ריק שנשאר (כיון

תהי' שהנחמה – כו'" ינחם "המקום מבקשים ולכן חייו), שנות d"awdבמשך ly enewnnהוא ששם ("המקום"),
שנאמר כמו והאבלות), הצער (היפך השמחה enewna"19מקור decge fer."

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îהגמרא בסוגיית הגירסאות בשינויי תלוי זה ביאור הכתוב20: תבכה21בפירוש "במסתרים
שנאמר הקב"ה, לפני עציבות אין פפא רב והאמר הקב"ה, קמי' בכי' איכא "ומי עוז19נפשי", לפניו והדר הוד

בראי":וחדו בבתי הא גואי בבתי הא קשיא, לא במקומו, ה

"עוז שנאמר ומה (בכי'), ליכא" בראי ובבתי במסתרים, דכתיב (בכי'), איכא גוואי, "בבתי – רש"י לגירסת
"בתי על קאי במקומו" שלi`xaוחדוה "מקומו ("מקום", לעולם השייכת החיצונית הדרגא שזוהי ,"mler.("

ש"עוז בראי"), ("בתי המקום מבחינת השמחה שתומשך היא שהבקשה ינחם" "המקום לפרש אפשר זה, פי ועל
במקומו". וחדוה

בראי בבתי מסתרים הנקרא ומקום גואי, בבתי בכי' ליכא "כי – להיפך זה הרי ר"ח לגירסת כן שאין מה
"בתי על קאי במקומו" וחדוה "עוז שנאמר ומה בראי",i`eb"22הוא", ש"בבתי – בזה ההסברה לומר ויש .

בשלימותה, שמחה עדיין זה אין שמחה של בזמן גם ולכן, לשינויים, מקום יש לזולת, גם השייכת חיצונית דרגא
מתאים לא זה, פי ועל בשלימותה. היא השמחה שם לזולת, משייכות שלמעלה פנימית דרגא גוואי", "בבתי ורק

"בבתי דוקא, "במקומו" הוא וחדוה" ד"עוז הענין כי, ינחם", "המקום ד"מקום"i`ebהלשון בהדרגא ולא ,"
בראי". "בתי עולם", של "מקומו (סתם),
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יז.21) יג, ירמי'
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בראי". בתי שנק' החיצוניות בהיכלות רק בפנימי' המקום לפני

ובכ"מ.23) ג. עח, פינחס לקו"ת

c"iyz'd ,zah 'h ,ybie 't 'b mei

גודל24[בהמשך דבר על (כנראה, השכלית בהבנה להסתפק שאין שליט"א, אדמו"ר כ"ק אמר הדברים
גם להיות צריך אלא aldהרחמנות), ybxdעם השכלית ההבנה ולחבר להמשיך – האדם עבודת כללות וזוהי .

עם (יחד החסידות בלימוד צורך יש זה ובשביל קשה, עבודה דרושה זאת, לפעול שכדי אלא, הלב. הרגש
דתור בנגלה התורה,הלימוד פנימיות החסידות, לימוד ידי שעל גם ומה וכו'. דיראתֿשמים הרגש שפועל ה),

נשא פרשת בזוהר כדאיתא הגאולה, אל הגלות מן גלותא25יוצאים מן בי' יפקון . . דילך חיבורא ש"בהאי
הרחמים]. ענין שלימות – ברחמי"

*

.Âשיישאר והשיב, ערבית, לתפלת יישאר אם שליט"א אדמו"ר כ"ק את שאלו ערבית, תפלת זמן [כשהגיע
אנדערע זיינען מיר "בא (באמרו: שלו הסדרים את לשנות שלא כדי ערבית, יתפלל לא אבל המניין, ַַעם

סדרים")].
האבל נוהג כיצד שליט"א אדמו"ר כ"ק אצל שליט"א מנאוואמינסק האדמו"ר שאל ערבית, תפלת ָָלאחרי
אדמו"ר כ"ק והשיב בזה. וכיוצא מקומן", "איזהו פרק כמו התפלה, שבסדר תורה ענייני לאמירת בנוגע

שליט"א:

פיטום כמו התפלה, שבסדר התורה לימוד ענייני כל אומר שהי' אדמו"ר וחמי מורי כ"ק בהנהגת ראיתי
רם בקול (יסיים) יאמרם שאחר וציווה בלחש, שאמרם אלא וכו', אליהו דבי תנא מקומן, איזהו .26הקטורת,

שהחתםֿסופר הזכיר הנוכחים ואמר27אחד אבלו. בימי שחידש תורה חידושי איגר עקיבא ר' לחותנו כותב
תורה בדברי מלהרהר להימנע יכול שאינו כיון שאני", ש"לאונסו שליט"א אדמו"ר .28כ"ק

*

הוסיף כן ואחרי באמריקא... שנה שלושים אה! שליט"א: אדמו"ר כ"ק הפטיר ל770ֿ חזרה הנסיעה [בעת
איד". ווארעמער "א שהוא עליו ניכר מנאוואמינסק: האדמו"ר ַַָָאודות

שליט"א אדמו"ר כ"ק אל (שנתלווה גורארי' שי' זלמן שניאור ר' אצל שליט"א אדמו"ר כ"ק התענין כן אחרי
זה הנ"ל29בביקור והשיב האבלות. בימי רק זה אם משי, בגד לבש מנאוואמינסק שהאדמו"ר העובדה לפשר (ָָ

אודות דובר לזה ובהמשך כלל. שעטנז חשש אין שבהם השנה, ימות בכל משי ללבוש שנוהגים אדמורי"ם שיש
משי בבגד ציצית .30חיוב

אדמ כ"ק לדברי בקשר – הזכיר לעוויטין שי' הלוי שמואל שישנםר' – כו'" ד"המקום בהפירוש שליט"א ו"ר
מקום. נקרא הגשם נכנס שבו הפנוי שהמקום והב', מקום, נקרא הגשם את המקיף שהמקום הא', דעות, ב'

העולמות שבו פנוי המקום הוא מקום שבחינת האריז"ל שדעת שליט"א אדמו"ר כ"ק ].31ואמר

•

בהרשימה,24) שנזכרו מקוטעים דברים מצירוף נלקח – זה קטע
(המו"ל). בלבד ההשערה ע"פ הענינים וקשר המשך בא וכאן

סכ"ו.25) אגה"ק בתניא ונת' הובא ברע"מ. – ב קכד,
וש"נ.26) .27 ע' ח"א ציון מנחם – מנחם תורת ראה
סשמ"ו.27) יו"ד חת"ס שו"ת ראה
וש"נ.28) .101 ע' שם מנחם תורת ראה

מרדכי29) חיים ר' הרה"ח שליט"א: אדמו"ר כ"ק אל נתלוו כן
התמים והנהג, לעוויטין; שי' הלוי שמואל ר' הרה"ח חדקוב; שי' אייזיק

זו). רשימה נערכה מאז רשימתו (שע"פ קרינסקי שי' יהודה חיים
או"ח30) ואדה"ז טושו"ע ה"ב. פ"ג ציצית הל' רמב"ם גם ראה
ס"ט.

וש"נ.31) צד-ה. ע' תרמ"ג סה"מ ראה
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.`"ypz'd (dgnyl jtdi zaha dxyre) igie t"y zegiyn .c"qa

ראשון‡. ספר בראשית, ספר וחותם שבתורה1סיום
ישראל (כמנהג ונתחזק" חזק "חזק מכריזים שלאח"ז -2

ספר הראשון, מספר החל הספרים, כל וחותם בסיום
וההתחזקות החיזוק על שרומז בכל3בראשית), דבנ"י

" ויחי, בפרשת הוא - awriעניניהם igie"4.

בזה: והענין

ל"(ויחי) אברהםawriבנוגע לגבי גם עילוי מצינו "

בגמרא כדאיתא - וכי5ויצחק . . מת לא אבינו "יעקב
. . קברייא וקברו חנטייא וחנטו ספדנייא ספדו בכדי

שנאמר דורש, אני יעקב6מקרא עבדי תירא אל ואתה
ואת מרחוק מושיעך הנני כי ישראל תחת ואל ה' נאום
בחיים זרעו מה לזרעו, הוא מקיש שבים, מארץ זרעך

הוא "חי יעקב", "ויחי - בחיים" הוא .mlerl"7אף

("ויחי מת" לא אבינו ש"יעקב למדו שחז"ל וכיון
"מקיש שהכתוב מזה erxflיעקב") `edמה ,erxfבחיים

`ed s`בפרשתנו מהכתוב (ולא awrilבנוגע8בחיים"

envr"בו נאמרה לא "ומיתה עמיו", אל ויאסף )9"ויגוע

מת") לא אבינו ("יעקב יעקב" ד"ויחי שהענין מובן, -

ב" בחיים".erxfתלוי הוא "אף בחיים" ש"זרעו שעי"ז ,"

("יעקב ביעקב נאמר זה שענין הטעם שזהו וי"ל
" כי, - ויצחק באברהם ולא מת"), לא erxfאבינו

miigaשייך "awriaמטתו") בשלימות שזרעו
מהם10שלימה" שיצאו ויצחק אברהם משא"כ ,(

ועשו ד"11ישמעאל הענין גם ולכן, ,miiga `ed"

דוקא ביעקב שייך בחיים") ש"זרעו עי"ז .12(שנעשה

בזה מדת13וההסברה היא יעקב של מדתו -zn`d,

ליעקב"14כמ"ש אמת שנמשכת15"תתן האמת ותכונת ,
מטה) למטה עד מעלה (מלמעלה הדרגות בכל וחודרת
וזרע זרעו (שכולל "זרעו ולכן והשלימות, התוקף בכל

הדורות כל סוף עד מתגלה16זרעו ועי"ז בחיים", (

הזה בעולם (גם יעקב דחיי בחיים".17הנצחיות הוא "אף ,(

תוכן מובן zewfgzddeועפ"ז wefigdחזק ("חזק
ספרi"pacונתחזק") בראשית, ספר וחותם שבסיום

oey`xגם oey`xd(ובמילא wefigd- שבתורה והעיקרי)
מסופר שבו בראשית דספר וחותם) (סיום הסךֿהכל

של חייהם סימןzea`d18תולדות אבות "מעשה אשר, ,
"mipal"19(ונתינתֿכח) -awri igieבחיים זרעו "מה ,"

ש" מרומז שבזה - בחיים" הוא יעקב,erxfאף של "

i"pan `"e`k,והטף והנשים האנשים ,lk seq cr

zexecd20הוא המקומות, ובכל והמצבים הזמנים בכל ,

"miigaחיים ,"miizin`כמ"ש בה'21, הדבקים "ואתם
חיים" חיים"22אלקיכם "תורת תורתו, ע"י ,23,

נאמר עליהם בהם".24ומצוותי' "וחי

בדברי·. מצינו הרי לשאלה: מקום יש לכאורה
כמה שיש זה) בדורנו (וגם הדורות בכל ישראל ימי
התומ"צ ע"פ ההנהגה בגלוי אצלם רואים שלא מבנ"י
(כל ש"זרעו אומרים איך וא"כ, היוםֿיום, בחיי

בחיים"?25זרעו (

הגמרא: בדברי מפורש - לזה והמענה

- מת" לא אבינו ש"יעקב אומרת שהגמרא לאחרי
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הרי מת", לא אבינו ש"יעקב לומר ielbaeאפשר lreta

והתירוץ קברייא". וקברו חנטייא וחנטו ספדנייא "ספדו
" - זה yxecעל ip` `xwnעבדי תירא אל ואתה שנאמר ,

מרחוק מושיעך הנני כי ישראל תחת ואל ה' נאום יעקב
זרעו מה לזרעו, הוא מקיש שבים, מארץ זרעך ואת
אני ש"מקרא כיון כלומר, בחיים", הוא אף בחיים

zn`dדורש", `ed okש"חנטו וזה בחיים"), (ש"הוא
" - כו'" mdlחנטייא dncp"הוא חי אבל .7שמת,

שכיון - בחיים" ל"זרעו בנוגע גם מובן ומזה
`xwa yxetny26הדורות בכל דבנ"י ומצב שהמעמד

ההבטחה תקויים שבהם הגלות של האחרון לדור (עד
הוא שבים") מארץ זרעך ואת מרחוק מושיעם הנני "כי

בודאי בחיים", ש"זרעו zn`dבאופן `ed okישנם ואם ,
ע"פ מתנהגים שאינם מבנ"י כמה שיש שטוענים כאלה

ש" אלא זה אין - היוםֿיום בחיי mdlתומ"צ dncp"

היא האמת אבל בחיים", ד"זרעו בהענין ח"ו שחסר
בחיים". ש"זרעו

בחיים", הוא אף בחיים זרעו ש"מה כיון ועוד: זאת
ד"זרעו בהענין וחסרון חלישות שיש הטענה הרי,

מזרעו באחד אפילו - (וי"ל פגיעה,25בחיים" היא ,(

בהחיים בחיים", ד"הוא בהענין ליצלן, !awricרחמנא

בחיים" "זרעו ומצב מעמד (שבכל בזה וההסברה
מארז"ל ע"פ - בחיים") הוא "אף "אע"פ27ועי"ז

הרמב"םl`xyi28שחטא וכפס"ד שתקפו29הוא", "מי
רוצה הוא . . עבירה לעשות או מצוה לבטל הרע יצרו

ולהתרחקl`xyinלהיות המצות כל לעשות הוא ורוצה
ה שתקפו", הוא ויצרו העבירות, שהנהגתומן יינו,
ענין אלא אינה התורה היפך מפניipevigבפועל

ואילו הרע", יצרו מישראלepevxש"תקפו "להיות הוא
על הבט מבלי ולכן, כו'", המצות כל לעשות . .

לו ויש הוא", "ישראל ובגלוי, בפועל ומצבו מעמדו
כולה התורה לכל כמ"ש30שייכות לנו31, צוה "תורה

"dyxenמשה - יעקב" תלוי'dyexiקהלת אינה "

יורש, בתור במציאותו אם, כי היורש, של בהנהגתו
יעקב של מזרעו יעקב").32להיותו ("קהלת

פרשת‚. וחותם בסיום מרומז זה שענין לומר, ויש
במצרים" בארון "ויישם - יעקב" :33"ויחי

זמן כל יוסף" "עצמות היו - במצרים" "בארון
כתיב ממצרים ובצאתם במצרים, בנ"י "ויקח34שהיו

בני את השביע השבע כי עמו יוסף עצמות את משה
את והעליתם אתכם אלקים יפקוד פקד לאמר ישראל

פרשתנו בסוף כמ"ש אתכם", מזה "וישבע35עצמותי
אתכם אלקים יפקוד פקד לאמר ישראל בני את יוסף

מזה". עצמותי את והעליתם

על רומז יוסף" ש"עצמות - הרמז ע"ד לומר ויש
zeinvrdהדבר עצם מלשון (כלi"pac)36(עצמות

כצאן "נוהג כמ"ש יוסף, ע"ש נקראים ישראל
הוא,37יוסף" במצרים", בארון ד"ויישם והפירוש ,(

"מצירים שיש ד"מצרים", ומצב במעמד שגם
הרע"),38לישראל" יצרו ד"תקפו המיצר וכולל (החל

- בשלימות יוסף") ("עצמות דבנ"י העצם נמצא
"oex`aמכל סגור ארון בתוך שמונח דבר כמו ,"

בו. לפגוע יכול אינו דבר ששום הצדדים

ועוד:

כמארז"ל הברית, ארון עם קשור יוסף של 39ארונו

ארונות שני היו במדבר ישראל שהיו שנים אותן "כל
- בזה הרמז לומר ויש זה", עם זה מהלכין . . הללו
שבו הברית, ארון הוא דבנ"י העצם על המגין שהארון

" והלוחות, תורה הספר הלוחות"zexgנמצאים ,40על

עםdwiwgdאותיות ממש א' דבר והן ובי' מיני' ש"הם ,

ביניהם להפריד אפשר שאי עד בו", שנחקקו ,41האבן

באופן הוא התורה עם יהודי של שהקשר היינו,
אחת, למציאות עמו ומתאחדת בו חקוקה שהתורה
כאשר (גם בגלוי ומצבו מעמדו על הבט ומבלי

הדרש26) שהרי, - דורש") אני ("מקרא דרש של באופן רק ולא
בחיים" הוא ש"אף מלמדנו שהדרש היינו, לזרעו", הוא "מקיש הוא
כיון בדרש, צורך אין ל"זרעו" בנוגע אבל בחיים", ש"זרעו כמו

בקרא. שמפורש
רע"א.27) מד, סנהדרין
עם28) שרית "כי ע"ש דיעקב, המעלה שם - דייקא "ישראל"

השם שגם לכך נוסף כט), לב, (וישלח ותוכל" אנשים ועם אלקים
"עקב" של ומצב במעמד שגם שרומז עקב, יו"ד אותיות הוא "יעקב"
ראשונה אות - היו"ד וחודר נמשך עשו") בעקב אוחזת ש"ידו (ועד

הוי', דשם התיבה) (האזינו(ראש נחלתו" חבל יעקב עמו הוי' "חלק
יו"ד. - יהודי של מציאותו שזוהי ועד ט), לב,

ספ"ב.29) גירושין הל'
ב"30) גם אותיותl`xyiומרומז ריבוא ששים יש ר"ת - (הוא)"

קפו). אופן עמוקות (מגלה לתורה

ד.31) לג, ברכה
ותורה32) ביעקב עדות "ויקם כמ"ש תורה, ענינו שיעקב להעיר,

ה). עח, (תהלים בישראל" שם
ואילך.33) 85 ע' חכ"ו ואילך. 476 ע' חכ"ה לקו"ש גם ראה
יט.34) יג, בשלח
כה.35) נ,
(36- האדם בגוף והגידיםmvryכמו הבשר (לא הוא הגוף מבנה

העצמות. ע"י כו')
ובפרש"י.37) ב פ, תהלים
ה.38) פט"ז, ב"ר
סע"א.39) יג, סוטה
טז.40) לב, תשא
ובכ"מ.41) חוקת. ור"פ בחוקותי ר"פ לקו"ת
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העצמות. ע"י כו')
ובפרש"י.37) ב פ, תהלים
ה.38) פט"ז, ב"ר
סע"א.39) יג, סוטה
טז.40) לב, תשא
ובכ"מ.41) חוקת. ור"פ בחוקותי ר"פ לקו"ת
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בהעלם היא הברית לארון להפריד42שייכותו שייך לא (
האמיתית, מציאותו שזוהי כיון לתורה, יהודי בין ח"ו

הזהר וקב"ה43ובלשון אורייתא cg"ישראל `lek."

נעשה„. שבו להאופן בנוגע הוראה למדים ומזה
i"pac wefigdכל" הגלות, בזמן במצרים, ("חזק")

מצרים" ע"ש נקראו (גליות) זה38המלכיות לגלות עד ,
בערך שלא הגלות ואריכות קושי שמצד האחרון,

יותר: גדול בחיזוק צורך יש הגליות, לשאר
" ההכרזה ע"י נעשה הגלות בזמן דבנ"י igieהחיזוק

awriבחי זרעו מה . . מת לא אבינו ש"יעקב אף", ים
הדגשת כלומר, בחיים", zizin`dהוא ezlrnכאו"א של

מצד יעקב) של (זרעו ש"ישראלeze`ivnמישראל
יכול בגלוי ומצבו מעמדו על הבט מבלי שלכן, הוא",

שישובzelblוצריך (עי"ז האמיתית מעלתו את
- בפועל) במעשה ומצוותי' התורה ויקיים בתשובה,

egexשעי"ז z` miccerne miwfgnשל ומצב למעמד לבוא
גם אמיתיים בחיים") ("זרעו ielbaeחיים lreta.

את ומבליטים כשמדגישים זאת, שלoexqgdלעומת
עוד ולא תומ"צ, מקיימים אינם שלעתֿעתה מבנ"י אלה

שמוסיפים minei`eאלא zecgtdaר"ל קשים, בעונשים
(ובכלל) בהם לפעול הדרך זו שלא בלבד זו לא - היל"ת

wefigאלא ומצוותי', תורה יהדות, עי"ז`daxcבעניני ,
miyilgn,מזה ויתירה רוחם, אותםmiwgxnאת

(ובפרט במוחש כנראה ומצוותי', תורה מתשובה,
זה) dcigidבדורנו jxcdyלאביהם בנ"י של לבם לקרב

ההוכחה היא melyשבשמים ikxce mrep ikxca44מתוך ,

l`xyi zad`יוכיחן" - .oade`y"46משה45דוקא

שלעתֿ שאלה - זה לדורנו בנוגע יתירה ובהדגשה
" הם תומ"צ מקיימים אינם eaypyעתה zewepizודינם ,"

הרמב"ם בפס"ד ובני47מפורש האלה התועים ש"בני
וגדלו הקראים בין ונולדו אבותם אותם שהדיחו בניהם

דעתם על הוא48אותם הרי ,daypy wepizkביניהם
הוא49וגדלוהו שהרי המצוות, בדרכי לאחוז זריז ואינו

qep`kוראה יהודי [שהוא אח"כ ששמע ואע"פ ,

הוא הרי ודתם, עלqep`kהיהודים גדלוהו שהרי ,

לפיכך . בתשובהie`xטעותם]. mkynleלהחזירם

mely ixaca."התורה לאיתן שיחזרו עד

הפחדותixwirוענין‰. של בסגנון הדיבור בשלילת
לחזור שאין ביותר, מבהילים בדברים ובפרט ואיומים,
"אל בתורתנו המפורש הציווי משום בדיבור עליהם

כו'" פה להיפך50תפתח בנוגע לעיל האמור על (נוסף
- שבשמים) לאביהם ישראל של לבם בקירוב התועלת

zn`dשזהו jtid,(תורתֿאמת ly(ע"פ eceak jtid

l`xyi ly oceak jtide ,d"awd.

zn`d jtid:

ברמב"ם מפורש (חשבון51פס"ד זה ש"שקול
אלא והזכיות העונות מנין לפי אינו והזכיות) העונות

וכו', עונות כמה כנגד שהוא זכות יש גודלם, oi`eלפי

zerc lÎ` ly ezrca `l` oilwey,היאך היודע והוא
העונות". כנגד הזכיות עורכין

מקיימים שאינם שאלה כיון לעניננו: ובנוגע
שהוא . . שנשבה "כתינוק הם בדורנו "qep`kתומ"צ

רחמנא "אונס הרי -'ixht"52אותם כאשר ולאידך, ;
אפילו מקיימים שנשבו" `zg"תינוקות devnבלבד

מצוות, כמה אדם53חז"לecirde(ועאכו"כ לך שאין
מצוות כו"כ קיים שלא ויקר54מישראל חשוב ה"ז ,(

הקב"ה! אצל וביותר ביותר

ביותר גדולה זה בדורנו דוקא עיקר: וג"ז ועוד
לדרך לשוב שנשבו" "תינוקות אותם של ההתעוררות
התקרבו יהודים אלפי שעשרות כך, כדי עד התומ"צ,
ביתר והולך ומוסיף ממש, בפועל תומ"צ שומרי ונעשו

עוז. וביתר שאת

מהענין42) וראהzfipbcלהעיר רפ"ד. ביהב"ח הל' (רמב"ם הארון
ואילך). 156 ע' חכ"א לקו"ש

א.43) עג, ח"ג
ואילך.44) ה"ז פ"ו דיעות הל' רמב"ם - תוכחה דיני מפרטי להעיר

ס"ל). אונאה הל' חו"מ ואילך. ס"ז סקנ"ו (או"ח אדה"ז שו"ע
ד.45) פ"א, דב"ר
אמרו)46) ז"ל רבותינו (ד"ה בראשית פ' לוי קדושת גם ראה

חפץ ואינו חפץ צדיקים של "במעשיהן ספ"ב) (ב"ר מארז"ל בפירוש
ה' עבודת על רומז רשעים" של ש"מעשיהן רשעים", של במעשיהן
של במעשיהם יותר "חפץ ואעפ"כ, ית', רצונו עוברי על וכעס בשנאה

דברי ע"י הבורא את לעבוד כולו העולם כל שיקרבו .mrepצדיקים .

הוא השי"ת של ומדתו דרכו כי . . כעס ע"י שהכלaehולא וחפץ ,
ע"י אליו "ישaehיקרבו הסלע): אל ודברתם (ד"ה חוקת פ' ושם ."

שאומר דהיינו, טובים, בדברים שמוכיח אחד . . במוכיח בחינות שני
וגודל . . נשמתו מחצב מקור ומקום מעלתו גודל ישראל איש לכל
. שמוכיח ויש . . ישראל איש כל ממצות יתברך להבורא רוח הנחת

. שמוכיח זה שביניהם, והחילוק . . ביושים ובדברי קשים בדברים .

בצדקת תמיד ומספר מעלה למעלה ישראל נשמת את מעלה בטוב .

על מנהיג להיות הוא וראוי למעלה, כחם גדול כמה ישראל ובגדלות
הזאת". בבחי' אינו קשים בדברים ישראל את שמוכיח וזה ישראל,

ה"ג.47) פ"ג ממרים הל'
תימן).48) וכת"י רומי (דפוס עליו" אותם וגידלו במינות "ונולדו
שנשבה49) miebd"כתינוק oialוגידלוהוmiebdשהוא דעתם על
qep`.(שם) "

ס"ו.50) לקמן ראה
ה"ב.51) פ"ג תשובה הל'
וש"נ.52) סע"ב. כח, ב"ק
ובכ"מ.53) בסופה. חגיגה ראה
את54) כיבד שלא מישראל אדם לך "אין ג: לא, מקץ תו"א ראה

טוב וכל השי"ת) לכבוד פסיעות ג' שהחל (כנבוכדנצר בכך המקום
פ"ג. להרמב"ם השמד אגרת גם וראה לו". הוא כדאי עוה"ז

`"ypz'd (dgnyl jtdi zaha dxyre) igie t"y

לשקול לבו ימלאו אשר הוא זה ואי זה הוא ומי
ezrcaדעת)mce xyaאלא עוד ולא העונות, חשבון (

כו"כ ישנם זה שבדורנו שבגלל דלֿשפתיו על להעלות
יבואו לכן תומ"צ מקיימים אינם שלעתֿעתה מישראל

מבהילים הכי של55עונשים "דעתו היפך - היל"ת ר"ל ,
דינם אלה שיהודים בתורה המפורשת דעות" אֿל
פטרי'"! ש"רחמנא כאנוס", שהוא . . שנשבה "כתינוק

d"awd ly eceak jtid:

חשבון ומחשב שיושב כמי הקב"ה של תיאורו
זז ואינו הסאה, שתתמלא עד ור"ל) (ר"ל וממתין העונות
חשבון ומתחיל וחוזר העונות, כל עבור שגובה עד משם
כו' הסאה שתתמלא עד ור"ל ר"ל וממתין עונות של חדש
מלך כמשל שזהו כיון מעלה, כלפי הכבוד היפך הוא -
שהמציאות בשעה בה להפרע... ורוצה שמחכה אכזרי

ÓÓ˘היא ÍÙÈ‰Ï" הוא שהקב"ה -mingxd a`כמפורש ,"
הרחמים: מדות מי"ג החל חז"ל, ומאמרי פסוקים בריבוי

פעמים56"ה' ב' רחמים (מדת ולאחריwec`ה' לפני -
רחמים57שחטא מדת זו (אף אֿל ארך58) וחנון רחום (

וחטאה". ופשע עון נושא וגו' חסד ורב אפים

בחשבון (לא היא הקב"ה של התעסקותו עיקר
ולהרבות להוסיף אלא) l`xyiaהעונות, zegny-

שעה59כמארז"ל מאותה עושה (הקב"ה) הוא "מה
ומזווג יושב . . עכשיו ועד בראשית) ימי ששת (לאחרי
התכלית (כולל וכלה חתן שמחות שיתוסף זיווגים",

בנים דלידת השמחה ורבו", הקשורה60ד"פרו ובנות),
הגאולה שמחת דהקב"ה61עם הנישואין יהיו (שאז

ישמע62וכנס"י כו' "מהרה נישואין: בברכת כמ"ש ,(

שמחה וקול ששון קול ירושלים ובחוצות יהודה בערי
כלה" וקול חתן .63קול

ועוד:

(לאחרי חטאים על מעניש שהקב"ה בשעה גם
jix`ny'דילי וגבה נקמה64אף בתור העונש אין - (

אלא מלכלוךzaehlח"ו, ולטהרו לנקותו כדי האדם,
הזקן65החטא רבינו ובלשון "כמו66, :a`ongxחכם

הרוחץ ונורא גדול מלך כמשל . . בנו המכה וצדיק
יחידו בנו צואת ובעצמו `ezadבכבודו aexn."

האדם, לטובת הוא שהעונש אע"פ מזה: ויתירה
כיון הרי, יחידו", "לבנו המלך של אהבתו" "מרוב

גורם החטא) מלכלוך (הרחיצה לבנוxrvשהעונש
d"awdיחידו, xrhvn" וצועק זה ilעל ie`"'67כו,

68xrhvn"בזמן mc`yאומרת . . iplwשכינה iy`xn iplw

irexfn"69עמו" ,dxva ikp`"70בכל" 72צר"elצרתם71,

צר" לו הי' בצרה שהיו זמן ).73("בכל

l`xyi ly oceak jtide:

הם שבנ"י d"awdכיון ly eipaאתם "בנים כמ"ש ,

אלקיכם" "בני74לה' מזה ויתירה ,ixeka"75ישראל,

ה'"`madeוהקב"ה אמר אתכם "אהבתי כמ"ש "כי76, ,
ואוהבהו" ישראל הבעש"ט77נער וכתורת שאהבת78,

מאהבת יותר גדולה היא מישראל לכאו"א הקב"ה
- זקנתם לעת להם שנולד יחידם לבנם זקנים הורים
אלא עוד ולא בניו, שבח היפך שהם דיבורים סובל אינו
כביכול, (בהקב"ה) בו פוגע בניו שבח היפך שהדיבור

y"nk"עינו בבבת נוגע בכם "הנוגע ומפורש .79ברור

בנוגע שאפילו כך, כדי l`xyiועד i`iaplש"רוח ,

לשונם" על ומלתו בם דבר "80ה' ,ina dvex d"awd oi`

l`xyi lr `iixehlic xne`y"81שאמרו על שנענשו ועד ,
כמו: ישראל, על iapd`דילטורייא 'iryiגדול ,

המלך82שבנביאים את שראה כרך אמר83(כבן שכאשר ,(

ופשוט55) ברור - האחרון בדור שהיו המבהילים להענינים ובנוגע
ס"ז. כדלקמן עונש, זה שאין

וֿז.56) לד, תשא
ב.57) יז, מר"ה - עה"פ פרש"י
ב.58) טו, בשלח ממכילתא - עה"פ פרש"י
ד.59) פס"ח, ב"ר
(ראה60) אבינו אברהם של לבריתו דהכניסה השמחה גם כולל

א). קל, שבת
כל61) שיכלו עד בא דוד בן "אין - ורבו" ל"פרו בנוגע ועד"ז

וש"נ). סע"א. סב, (יבמות גוף" ששמו "אוצר שבגוף", נשמות
ספט"ו.62) שמו"ר
יו"דֿיא.63) לג, ירמי' ע"פ
ה"א.64) פ"ב תענית ירושלמי
פל"ח.65) רביעי. מאמר עיקרים פמ"ד. שני מאמר כוזרי ראה

וש"נ. ואילך. 71 ע' חכ"ב לקו"ש ב. פו, מטות ד. נג, קרח לקו"ת
סכ"ב.66) אגה"ק
כד.67) דאיכ"ר פתיחתא יט. יו"ד, ירמי'
וש"נ.68) ב. טו, חגיגה

שנשפך".69) רשעים של דמן על (גם) מצטער הקב"ה "כך ושם:
א.70) טז, תענית וראה טו. צא, תהלים
בשלח.71) ס"פ מכילתא שם. תענית ט. סג, ישעי'
(72" עה"פ: כפיl`ובפרש"י להם היצר "לא צר", (באל"ף)

הפנים שר מיכאל הוא פניו, מלאך כי ללקות, ראויין שהיו מעלליהם
("באהבתו מקום" של בשליחותו תמיד הושיעם לפניו, ממשמשי

גו'"). ובחמלתו
עה"פ.73) מצו"ד
א.74) יד, ראה פ'
כב.75) ד, שמות
ב.76) א, מלאכי
א.77) יא, הושע
סקל"ג.78) הוספות כש"ט
יב.79) ב, זכרי'
ב.80) כג, ש"ב ע"פ
ואילך.81) סע"א כג, נח זו"ח וראה (א). ו פ"א, שהש"ר
שפה.82) רמז ישעי' יל"ש
ב.83) יג, חגיגה
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לשקול לבו ימלאו אשר הוא זה ואי זה הוא ומי
ezrcaדעת)mce xyaאלא עוד ולא העונות, חשבון (

כו"כ ישנם זה שבדורנו שבגלל דלֿשפתיו על להעלות
יבואו לכן תומ"צ מקיימים אינם שלעתֿעתה מישראל

מבהילים הכי של55עונשים "דעתו היפך - היל"ת ר"ל ,
דינם אלה שיהודים בתורה המפורשת דעות" אֿל
פטרי'"! ש"רחמנא כאנוס", שהוא . . שנשבה "כתינוק

d"awd ly eceak jtid:

חשבון ומחשב שיושב כמי הקב"ה של תיאורו
זז ואינו הסאה, שתתמלא עד ור"ל) (ר"ל וממתין העונות
חשבון ומתחיל וחוזר העונות, כל עבור שגובה עד משם
כו' הסאה שתתמלא עד ור"ל ר"ל וממתין עונות של חדש
מלך כמשל שזהו כיון מעלה, כלפי הכבוד היפך הוא -
שהמציאות בשעה בה להפרע... ורוצה שמחכה אכזרי

ÓÓ˘היא ÍÙÈ‰Ï" הוא שהקב"ה -mingxd a`כמפורש ,"
הרחמים: מדות מי"ג החל חז"ל, ומאמרי פסוקים בריבוי

פעמים56"ה' ב' רחמים (מדת ולאחריwec`ה' לפני -
רחמים57שחטא מדת זו (אף אֿל ארך58) וחנון רחום (

וחטאה". ופשע עון נושא וגו' חסד ורב אפים

בחשבון (לא היא הקב"ה של התעסקותו עיקר
ולהרבות להוסיף אלא) l`xyiaהעונות, zegny-

שעה59כמארז"ל מאותה עושה (הקב"ה) הוא "מה
ומזווג יושב . . עכשיו ועד בראשית) ימי ששת (לאחרי
התכלית (כולל וכלה חתן שמחות שיתוסף זיווגים",

בנים דלידת השמחה ורבו", הקשורה60ד"פרו ובנות),
הגאולה שמחת דהקב"ה61עם הנישואין יהיו (שאז

ישמע62וכנס"י כו' "מהרה נישואין: בברכת כמ"ש ,(

שמחה וקול ששון קול ירושלים ובחוצות יהודה בערי
כלה" וקול חתן .63קול

ועוד:

(לאחרי חטאים על מעניש שהקב"ה בשעה גם
jix`ny'דילי וגבה נקמה64אף בתור העונש אין - (

אלא מלכלוךzaehlח"ו, ולטהרו לנקותו כדי האדם,
הזקן65החטא רבינו ובלשון "כמו66, :a`ongxחכם

הרוחץ ונורא גדול מלך כמשל . . בנו המכה וצדיק
יחידו בנו צואת ובעצמו `ezadבכבודו aexn."

האדם, לטובת הוא שהעונש אע"פ מזה: ויתירה
כיון הרי, יחידו", "לבנו המלך של אהבתו" "מרוב

גורם החטא) מלכלוך (הרחיצה לבנוxrvשהעונש
d"awdיחידו, xrhvn" וצועק זה ilעל ie`"'67כו,

68xrhvn"בזמן mc`yאומרת . . iplwשכינה iy`xn iplw

irexfn"69עמו" ,dxva ikp`"70בכל" 72צר"elצרתם71,

צר" לו הי' בצרה שהיו זמן ).73("בכל

l`xyi ly oceak jtide:

הם שבנ"י d"awdכיון ly eipaאתם "בנים כמ"ש ,

אלקיכם" "בני74לה' מזה ויתירה ,ixeka"75ישראל,

ה'"`madeוהקב"ה אמר אתכם "אהבתי כמ"ש "כי76, ,
ואוהבהו" ישראל הבעש"ט77נער וכתורת שאהבת78,

מאהבת יותר גדולה היא מישראל לכאו"א הקב"ה
- זקנתם לעת להם שנולד יחידם לבנם זקנים הורים
אלא עוד ולא בניו, שבח היפך שהם דיבורים סובל אינו
כביכול, (בהקב"ה) בו פוגע בניו שבח היפך שהדיבור

y"nk"עינו בבבת נוגע בכם "הנוגע ומפורש .79ברור

בנוגע שאפילו כך, כדי l`xyiועד i`iaplש"רוח ,

לשונם" על ומלתו בם דבר "80ה' ,ina dvex d"awd oi`

l`xyi lr `iixehlic xne`y"81שאמרו על שנענשו ועד ,
כמו: ישראל, על iapd`דילטורייא 'iryiגדול ,

המלך82שבנביאים את שראה כרך אמר83(כבן שכאשר ,(

ופשוט55) ברור - האחרון בדור שהיו המבהילים להענינים ובנוגע
ס"ז. כדלקמן עונש, זה שאין

וֿז.56) לד, תשא
ב.57) יז, מר"ה - עה"פ פרש"י
ב.58) טו, בשלח ממכילתא - עה"פ פרש"י
ד.59) פס"ח, ב"ר
(ראה60) אבינו אברהם של לבריתו דהכניסה השמחה גם כולל

א). קל, שבת
כל61) שיכלו עד בא דוד בן "אין - ורבו" ל"פרו בנוגע ועד"ז

וש"נ). סע"א. סב, (יבמות גוף" ששמו "אוצר שבגוף", נשמות
ספט"ו.62) שמו"ר
יו"דֿיא.63) לג, ירמי' ע"פ
ה"א.64) פ"ב תענית ירושלמי
פל"ח.65) רביעי. מאמר עיקרים פמ"ד. שני מאמר כוזרי ראה

וש"נ. ואילך. 71 ע' חכ"ב לקו"ש ב. פו, מטות ד. נג, קרח לקו"ת
סכ"ב.66) אגה"ק
כד.67) דאיכ"ר פתיחתא יט. יו"ד, ירמי'
וש"נ.68) ב. טו, חגיגה

שנשפך".69) רשעים של דמן על (גם) מצטער הקב"ה "כך ושם:
א.70) טז, תענית וראה טו. צא, תהלים
בשלח.71) ס"פ מכילתא שם. תענית ט. סג, ישעי'
(72" עה"פ: כפיl`ובפרש"י להם היצר "לא צר", (באל"ף)

הפנים שר מיכאל הוא פניו, מלאך כי ללקות, ראויין שהיו מעלליהם
("באהבתו מקום" של בשליחותו תמיד הושיעם לפניו, ממשמשי

גו'"). ובחמלתו
עה"פ.73) מצו"ד
א.74) יד, ראה פ'
כב.75) ד, שמות
ב.76) א, מלאכי
א.77) יא, הושע
סקל"ג.78) הוספות כש"ט
יב.79) ב, זכרי'
ב.80) כג, ש"ב ע"פ
ואילך.81) סע"א כג, נח זו"ח וראה (א). ו פ"א, שהש"ר
שפה.82) רמז ישעי' יל"ש
ב.83) יג, חגיגה
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יושב" אנכי שפתיים טמא עם לו84"ובתוך "אמר ,

טמא איש כי לומר רשאי אתה בנפשך ישעי', הקב"ה,
אנכי שפתיים טמא עם ובתוך שמא ניחא, אנכי שפתים

ויעף תמן, כתיב מה חמי תא אתמהא, אחד85יושב, אלי
למי פה רצוץ פה, רוץ . . רצפה ובידו השרפים מן

בני" על דלטוריא ישראל.86שאמר נביאי בשאר וכיו"ב ,

נענשו כך mlerו"אם icenrבעדת כשנשאו . .

שכן כל דברים, מעט mlerישראל ilwn lwלשונו יתיר
ורשעים"ע פושעים אותם לקרוא . . ישראל קהלות ל

הרמב"ם לפנ"ז87(כלשון וכמ"ש לו88, ראוי אין "האדם (
לדבר שרצונו מה שיחזור עד העם באזני ולדרוש לדבר
ואח"כ היטב אותו וישנה וארבע ושלש ושתים פעם
הספר, על ויכתבהו בידו האדם שיחוק מה . . ידבר
וזה זה, יתכן אילו פעמים אלף שיחזירהו לו ראוי
ומסרו . . בטופס הנכבדים הענינים אלו כתב . . האיש
בם והאפיל מדינה, ובכל עיר בכל בם שישוט איש ביד

ויחשיך". חושך שלח אדם, בני לבות

.Âשל ענינים אודות הדיבור ושלילת בחומר ועוד
הקדושה בתורתנו המפורשת האזהרה מצד - ח"ו עונש

לשטן": פה תפתח "אל אמת: תורת
בגמרא .89איתא לשטן פיו אדם יפתח אל "לעולם

שנאמר קראה, מאי היינו90. כסדום מאי91כמעט ,

שמעו נביא, להו סדום",92אהדר קציני ה' דבר
עד הדין מדת את מעורר הדמיון בדרך גם "שהדיבור
כסדום כמעט וז"ש לכך, שראוי . . מקטרג שהשטן
ומדת העונש, לענין הדמיון בדרך כן שאמר וגו', היינו

כו'" לכך דראוי לי' אהדר .93הדין

"מדה שהרי וק"ו, ובמכ"ש - לאידך מובן ומזה
כו'" מרובה להשתדל94טובה צריכים כמה עד -

בנ"י: על זכות בלימוד

בדרך גם "הדיבור בלתיֿרצויים בדברים אם

כו'" מקטרג שהשטן עד הדין מדת את מעורר הדמיון
השטן, של דבריו את שומע הקב"ה אין שבודאי (אף

כמ"ש -95ואדרבא השטן") בך ה' miaeh"יגער mixaca,

הקב"ה של וחפצו (שרצונו בנ"י על זכות לימוד
בניו), על זכות i`ceaeשילמדו i`ceaפועל זה שדיבור

zekfפעולתו cenild lawi d"awdy96שמצינו כפי ,

ש"בימיו הקב"ה97בגדעון, והי' בצרה ישראל היו
זכות שנמצא כיון . . זכות עליהם שילמד אדם מבקש

זכות עליהם שלמד המלאך98בגדעון עליו נגלה מיד ,99,

זה, בכחך לך לו ויאמר ה' מלאך אליו וירא שנאמר
ipa lr zcnly zekf gkaכח בך יש הקב"ה, "אמר ,"

ישראל, על סניגוריא mil`bpללמד md jzekfa"100.

שגדולי הדורות בכל ישראל ימי בדברי ומצינו
כשהיו גם בנ"י, על זכות בלימוד והרבו השתדלו ישראל
דמיון" בדרך ב"דיבור צורך שהי' עד כו', המצב בשפל
שאין בנדו"ד, ועאכו"כ זכות, לימוד עליהם למצוא כדי

ב"דיבורytglצורך צורך שאין ובודאי זכות, לימוד
כיוןoeincבדרך ,"lreta ze`ivndyבקיום שהחסרון היא

ולאידך, שנשבה, דתינוק האונס מפני אלא אינו התומ"צ
מצוה, דכל והחשיבות המעלה ביותר גדולה כזה במצב
אחת, מחשבה או אחד דיבור אחד, מעשה אפילו
מישראל ואלפים אלפים של גדולה התעוררות ועאכו"כ

ס"ו). (כנ"ל והולך ומוסיף ליהדות, שנתקרבו

וזירוז לקירוב בנוגע זכות הלימוד - לראש ולכל
הקיצין" כל "כלו שכבר שכיון - עוד101הגאולה ,

הגלות וקושי אריכות לאחרי ועאכו"כ הגמרא, בזמן
שנה מאות ותשע מאלף יותר a`במשך `l oiicre...

בתשובה" אלא תלוי הדבר ("אין לתשובה -101ובנוגע (

אדם לך אין שהרי תשובה, עשו שלאכבר מישראל
פעמים כמה אלא) אחת, פעם רק (לא תשובה הרהר
וברגע חדא "בשעתא נעשה שעי"ז חייו, ימי במשך

ה.84) ו, ישעי'
ו.85) שם,
פ"ב.86) השמד אגרת בארוכה וראה שם. שהש"ר
שם.87) השמד באגרת
פ"א.88) שם
ס"ב.89) סשע"ו יו"ד רמ"א וראה ב. ח. כתובות סע"א. יט, ברכות

סי"ב. ונפש גוף שמירת הל' חו"מ אדה"ז שו"ע
ט.90) א, ישעי'
שלא91) הזהירות מזה שילמדו כדי זה אמר שישעי' לומר, ויש

לאותו ראוי דוד "לא ואילך) סע"ב ד, (ע"ז מארז"ל ע"ד - פה לפתוח
תשובה". של עולה שהקים . . אלא . . מעשה

יו"ד.92) שם,
שם.93) כתובות מהרש"א חדא"ג
וש"נ.94) א. יא, סוטה
ס"ז.95) לקמן וראה ב. ג, זכרי'

"אפילו96) וש"נ) א. סג, (שבת כמארז"ל - גזירה כשנגזרה אפילו
שמלמד הצדיק של דבריו בשביל מבטלה", הוא גזירה גוזר הקב"ה

זכות.
ד.97) שופטים תנחומא
נפלאותיו98) כל ואי' זאת כל מצאתנו ולמה עמנו ה' "ויש באמרו:

ויתננו נטשנו ועתה ה' העלנו ממצרים הלא אבותינו לנו ספרו אשר
לנו יעשה אבותינו היו צדיקים "אם יג), ו, (שופטים מדין" בכף
יעשה כן חנם נפלאותיו להם שעשה כשם היו, רשעים ואם בזכותם,

עה"פ). (פרש"י נפלאותיו" כל ואי' לנו,
בפסוק99) אבל שלפנינו, תנחומא במדרש המלאך) עליו (נגלה כ"ה

אליו "ויפן ביל"שd'נאמר וכ"ה בעצמו". "הקב"ה ובפרש"י: גו'",
שאגלה הוא "דין הבאה: iceakaשבהערה ip`."עליו

סב.100) רמז שופטים יל"ש
ב.101) צז, סנהדרין
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הגמרא102חדא" כפס"ד גמור, צדיק גמור 103מרשע

(גמור צדיק שאני מנת "על האשה את )104שהמקדש

הרי - תשובה" הרהר שמא מקודשת גמור רשע אפילו
לבוא צריך צדקנו שמשיח ובודאי cineבודאי skiz

ynnאת לגאול זה זכות לימוד הוא כדאי אשר, ,

גם ה"ז זכות, הלימוד על שנוסף ובפרט c"qtישראל,

l`xyia d`xedÎixene mipax k"ek lyלא" שהתורה וכיון ,
היא" מחייב105בשמים מטה של בב"ד זה פס"ד הרי, ,

מעלה, של ב"ד את גם ומזכה mewiכביכול oke!

.Êדהשטן הפתחוןֿפה שביטול להוסיף, ויש
ובשייכות בקשר ביותר מודגש בנ"י על זכות והלימוד

זה: לדורנו
חנוכה) דשבת בהפטורה (שקורין זכרי' בנבואת

ויגער95כתיב השטן בך ה' יגער השטן אל ה' "ויאמר
מאש", מוצל אוד זה הלא בירושלים הבוחר בך ה'
על לקטרג שרוצה בהשטן גוער בעצמו הקב"ה כלומר,

" להיותו milyexiaבנ"י, xgeadוע"ש יראה ע"ש ,"

היראה106שלם שלימות האמיתית107, מציאותו שזוהי ,

("אתה הקב"ה ע"י שנבחר מישראל כאו"א של
על בגערתו הקב"ה ומוסיף העמים"), מכל בחרתנו

" - y`nהשטן lven ce` df `ldכלומר" לא108",
משריפה, שניצל כאוד מעט, אם כי מישראל נשתייר

שאשחיתם"?!... עליהם לקטרג בא ואתה

לעניננו: ובנוגע

על נהרגו שבה מהשואה הפליטה שארית זה, דורנו
הוא דמם, יקום השם יהודים מליון ששה השם קידוש

" y`nבבחינת lven ce`."משריפה שניצל "כאוד ,"

חמור, בקטרוג ועאכו"כ עליהם, לקטרג וחס וחלילה
היל"ת, ר"ל נוספת, שואה להביא עלולה שהנהגתם

צרה" פעמיים תקום .109"לא

זה, דורנו על כשהקטרוג - שבעתיים חמור זה דבר
של כבודם חילול כדי תוך נעשה מאש", מוצל "אוד
השואה הצדקת ע"י השם, קידוש על שנהרגו הקדושים

העונות. של הסאה שנתמלאה בכך

ובהקדמה:

עונש בתור באים שאינם בלתיֿרצויים ענינים ישנם
טעם ללא הקב"ה, גזר שכך מפני אם, כי עונות, על
חז"ל ובלשון התורה. וחכמת בשכל כלל והסברה
בשרו שסרקו עקיבא רבי של להריגתו (בנוגע
מלכות) הרוגי עשרה כל ועד"ז ברזל, של במסרקות

לפני" במחשבה עלה כך היא110"שתוק "גזירה ,

דעביד111מלפני" קב"ה חשיד "מי זה על נאמר (ולא
דינא" בלא בין112דינא ברית גזירת - דכולהו ואבוהון .(
כמ"ש לא113הבתרים, בארץ זרעך יהי' גר כי תדע "ידוע

זה שאין שנה", מאות ארבע אותם וענו ועבדום להם
הקב"ה גזר שכך אלא עונות, .114בגלל

באכזריות יהודים מליון ששה השמדת ובנדו"ד:
(ולא היתה שלא איומה שואה - ונוראה גדולה הכי
יכולה לא - הדורות כל במשך דוגמתה ר"ל) תהי'

בתור אפילוyperלהיות שכן, עונות, envrעל ohyd

למצוא יוכל zeperלא oeaygכדי בו שיהי' ההוא בדור
wicvdl!כזה חמור עונש ח"ו

לנו התורה)אין חכמת (ע"פ וביאור הסבר שום
ש"כך העובדה ידיעת רק כ"א השואה, על וכלל כלל
[אף מלפני" היא "גזירה ואשר לפני", במחשבה עלה

של באופן לא ח"ו,utgשבודאי הרצון) (פנימיות
קלני אומרת מה "שכינה בתורה, כו'",iy`xnכאמור

עזבתיך" קטן ש"ברגע אם, לא115כי ובודאי ובודאי ,[
עונות על דעונש .116ההסבר

הם בשואה שנהרגו אלה כל (כפיmiyecwואדרבה:

סע"א.102) קכט, זח"א
אה"ע103) טושו"ע ה"ה. פ"ח אישות הל' רמב"ם ב. מט, קידושין

סל"א. סל"ח
סקי"ב.104) זרוע האור גירסת ע"פ
ב.105) נט, ב"מ וראה יב. ל, נצבים
יו"ד).106) פנ"ו, (מב"ר א טז, תענית - הר תוד"ה
ובכ"מ.107) ג. ו, שה"ש ב. ס, ר"ה דרושי ד. כט, ראה לקו"ת
עה"פ.108) קרא מהר"י פי'
(109.55 הערה 306 ע' חכ"ג לקו"ש (וראה ט א, נחום - הכ' ל'
וש"נ).

ב.110) כט, מנחות
יוהכ"פ.111) דתפלת העבודה בסדר הפיוט נוסח
ב.112) ה, ברכות
יג.113) טו, לך לך
למה114) ה' ויאמר ה' אל משה "וישב כב: פ"ה, שמו"ר ראה

ספר נטלתי הקב"ה, לפני (משה) אמר כך . . הזה לעם הרעותה

מדת נדונו היאך המבול דור של מעשיהן וראיתי בו וקראתי בראשית
העם היתה, הדין ומדת נדונו היאך . . הפלגה דור ומעשה היתה, הדין

eyrהזה dn."שעברו הדורות מכל שנשתעבדו
ז.115) נד, ישעי'
ז"ל116) ש"האר"י א) (ה, התשובה בשער אדהאמ"צ ממ"ש להעיר

הזמן משך בכל שהי' השמדות בטלו דווקא שבזמנו בפירוש אמר . .

גירוש עד רש"י שבימי תתנ"ו גזרת ("משנת שנה ת"ק ערך הזה
שק אותן וכל רנ"ב"), בזמן בכלפורטגאל ורבבות אלפים השם ידשו

בזמן שנה בכל שהי' השמדות פרטי מכל יהודה שבט בס' כמבואר דור
ש"היו ראשון", בית בזמן שהיו מנשמות הי' הכל . . הנ"ל שנה ת"ק
בעון רק . . ה' את עובדים ו"היו גבוהות", נשמות . . גדולים אנשים

עדf"rcפלילי ותיקון עלי' . . הללו הדורות לכל הי' ולא בו, דבקו
שהיו ד"לפי ז"ל", האר"י עד והרמב"ם רש"י שבזמן הפלסופים בזמן
קה"ש על במס"נ הי' התיקון ע"כ דקליפה כתרין לע"ז יניקה מוסיפים
האר"י בזמן אך . . האנושי שכל סברת נגד שהיא פשוטה באמונה

האמיתית, הקבלה חכמת אליו ונגלה התיקון מבחי' שהי' elhaז"ל
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הגמרא102חדא" כפס"ד גמור, צדיק גמור 103מרשע

(גמור צדיק שאני מנת "על האשה את )104שהמקדש

הרי - תשובה" הרהר שמא מקודשת גמור רשע אפילו
לבוא צריך צדקנו שמשיח ובודאי cineבודאי skiz

ynnאת לגאול זה זכות לימוד הוא כדאי אשר, ,

גם ה"ז זכות, הלימוד על שנוסף ובפרט c"qtישראל,

l`xyia d`xedÎixene mipax k"ek lyלא" שהתורה וכיון ,
היא" מחייב105בשמים מטה של בב"ד זה פס"ד הרי, ,

מעלה, של ב"ד את גם ומזכה mewiכביכול oke!

.Êדהשטן הפתחוןֿפה שביטול להוסיף, ויש
ובשייכות בקשר ביותר מודגש בנ"י על זכות והלימוד

זה: לדורנו
חנוכה) דשבת בהפטורה (שקורין זכרי' בנבואת

ויגער95כתיב השטן בך ה' יגער השטן אל ה' "ויאמר
מאש", מוצל אוד זה הלא בירושלים הבוחר בך ה'
על לקטרג שרוצה בהשטן גוער בעצמו הקב"ה כלומר,

" להיותו milyexiaבנ"י, xgeadוע"ש יראה ע"ש ,"

היראה106שלם שלימות האמיתית107, מציאותו שזוהי ,

("אתה הקב"ה ע"י שנבחר מישראל כאו"א של
על בגערתו הקב"ה ומוסיף העמים"), מכל בחרתנו

" - y`nהשטן lven ce` df `ldכלומר" לא108",
משריפה, שניצל כאוד מעט, אם כי מישראל נשתייר

שאשחיתם"?!... עליהם לקטרג בא ואתה

לעניננו: ובנוגע

על נהרגו שבה מהשואה הפליטה שארית זה, דורנו
הוא דמם, יקום השם יהודים מליון ששה השם קידוש

" y`nבבחינת lven ce`."משריפה שניצל "כאוד ,"

חמור, בקטרוג ועאכו"כ עליהם, לקטרג וחס וחלילה
היל"ת, ר"ל נוספת, שואה להביא עלולה שהנהגתם

צרה" פעמיים תקום .109"לא

זה, דורנו על כשהקטרוג - שבעתיים חמור זה דבר
של כבודם חילול כדי תוך נעשה מאש", מוצל "אוד
השואה הצדקת ע"י השם, קידוש על שנהרגו הקדושים

העונות. של הסאה שנתמלאה בכך

ובהקדמה:

עונש בתור באים שאינם בלתיֿרצויים ענינים ישנם
טעם ללא הקב"ה, גזר שכך מפני אם, כי עונות, על
חז"ל ובלשון התורה. וחכמת בשכל כלל והסברה
בשרו שסרקו עקיבא רבי של להריגתו (בנוגע
מלכות) הרוגי עשרה כל ועד"ז ברזל, של במסרקות

לפני" במחשבה עלה כך היא110"שתוק "גזירה ,

דעביד111מלפני" קב"ה חשיד "מי זה על נאמר (ולא
דינא" בלא בין112דינא ברית גזירת - דכולהו ואבוהון .(
כמ"ש לא113הבתרים, בארץ זרעך יהי' גר כי תדע "ידוע

זה שאין שנה", מאות ארבע אותם וענו ועבדום להם
הקב"ה גזר שכך אלא עונות, .114בגלל

באכזריות יהודים מליון ששה השמדת ובנדו"ד:
(ולא היתה שלא איומה שואה - ונוראה גדולה הכי
יכולה לא - הדורות כל במשך דוגמתה ר"ל) תהי'

בתור אפילוyperלהיות שכן, עונות, envrעל ohyd

למצוא יוכל zeperלא oeaygכדי בו שיהי' ההוא בדור
wicvdl!כזה חמור עונש ח"ו

לנו התורה)אין חכמת (ע"פ וביאור הסבר שום
ש"כך העובדה ידיעת רק כ"א השואה, על וכלל כלל
[אף מלפני" היא "גזירה ואשר לפני", במחשבה עלה

של באופן לא ח"ו,utgשבודאי הרצון) (פנימיות
קלני אומרת מה "שכינה בתורה, כו'",iy`xnכאמור

עזבתיך" קטן ש"ברגע אם, לא115כי ובודאי ובודאי ,[
עונות על דעונש .116ההסבר

הם בשואה שנהרגו אלה כל (כפיmiyecwואדרבה:

סע"א.102) קכט, זח"א
אה"ע103) טושו"ע ה"ה. פ"ח אישות הל' רמב"ם ב. מט, קידושין

סל"א. סל"ח
סקי"ב.104) זרוע האור גירסת ע"פ
ב.105) נט, ב"מ וראה יב. ל, נצבים
יו"ד).106) פנ"ו, (מב"ר א טז, תענית - הר תוד"ה
ובכ"מ.107) ג. ו, שה"ש ב. ס, ר"ה דרושי ד. כט, ראה לקו"ת
עה"פ.108) קרא מהר"י פי'
(109.55 הערה 306 ע' חכ"ג לקו"ש (וראה ט א, נחום - הכ' ל'
וש"נ).

ב.110) כט, מנחות
יוהכ"פ.111) דתפלת העבודה בסדר הפיוט נוסח
ב.112) ה, ברכות
יג.113) טו, לך לך
למה114) ה' ויאמר ה' אל משה "וישב כב: פ"ה, שמו"ר ראה

ספר נטלתי הקב"ה, לפני (משה) אמר כך . . הזה לעם הרעותה

מדת נדונו היאך המבול דור של מעשיהן וראיתי בו וקראתי בראשית
העם היתה, הדין ומדת נדונו היאך . . הפלגה דור ומעשה היתה, הדין

eyrהזה dn."שעברו הדורות מכל שנשתעבדו
ז.115) נד, ישעי'
ז"ל116) ש"האר"י א) (ה, התשובה בשער אדהאמ"צ ממ"ש להעיר

הזמן משך בכל שהי' השמדות בטלו דווקא שבזמנו בפירוש אמר . .

גירוש עד רש"י שבימי תתנ"ו גזרת ("משנת שנה ת"ק ערך הזה
שק אותן וכל רנ"ב"), בזמן בכלפורטגאל ורבבות אלפים השם ידשו

בזמן שנה בכל שהי' השמדות פרטי מכל יהודה שבט בס' כמבואר דור
ש"היו ראשון", בית בזמן שהיו מנשמות הי' הכל . . הנ"ל שנה ת"ק
בעון רק . . ה' את עובדים ו"היו גבוהות", נשמות . . גדולים אנשים

עדf"rcפלילי ותיקון עלי' . . הללו הדורות לכל הי' ולא בו, דבקו
שהיו ד"לפי ז"ל", האר"י עד והרמב"ם רש"י שבזמן הפלסופים בזמן
קה"ש על במס"נ הי' התיקון ע"כ דקליפה כתרין לע"ז יניקה מוסיפים
האר"י בזמן אך . . האנושי שכל סברת נגד שהיא פשוטה באמונה

האמיתית, הקבלה חכמת אליו ונגלה התיקון מבחי' שהי' elhaז"ל
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l`xyiשנקראים lk itaהשם קדושת על שנהרגו כיון (117

היותם micedi(118,Ì˘‰Âmnc(בגלל mewpiשמוסיף (כפי
התפלה ובנוסח השואה), קרבנות שמזכיר יהודי כל
על נפשם שמסרו הקודש "קהלות הרחמים": ד"אב
ככתוב השפוך, עבדיו דם נקמת וינקום . . השם קדושת

dyn zxezaנאמר הקודש ובכתבי . . יקום עבדיו דם כי . .
בגוים יודע . .epipirl,היינו השפוך", עבדיך דם נקמת

" שהם עליהם מעיד שלeicar"119שהקב"ה (שמציאותו
האדון מציאות היא ש"120העבד ומבטיח ,(mc znwp mewpi

"jetyd eicar...חפצו היפך הוא דמם ששפיכת כיון ,

קדושת על הריגתם מצד מעלתם גדלה כך כדי ועד
התומ"צ בקיום עבודתם לולי [אפילו ,121השם

התומ"צ, בקיום מעלתם גודל על בהוספה ועאכו"כ
התורנית היהדות של ומשמנה מסלתה (בעיקר) שהרי

מרז"ל ע"ד - בשואה] ברי'122ניספו כל "אין בכיו"ב
במחיצתן" לעמוד .123יכולה

בנוגע הפחדה בתור בשואה מלהשתמש ומושלל
מוצל "אוד זה, לדורנו בנוגע ובפרט עונות, על לעונש
אשר, הנוראה, מהשואה הפליטה שארית מאש",
בדרך ממשיך תורתֿחיים הוראת ע"פ בחיים בהנהגתו
טובות, ושנים ימים לאורך הקדושים דור של החיים

בחיים". הוא אף בחיים "זרעו בבחינת

רושם שום יעשו לא אלה שטנה שדברי ובודאי
"ראה הכתוב: המשך ויקויים וכלל, izxardכלל

הצניף וישימו . . מחלצות אותך והלבש עונך מעליך
ראשו" על המלאך124הטהור "וישב הענין: ובהמשך ,

ואומר רואה אתה מה אלי ויאמר . . ויעירני בי הדובר
זהב מנורת והנה בפועל125וגו'"dlekראיתי שרואים -

כולם בנ"י של כולה מעלתם שלימות 126ובגלוי

אור" ותורה מצוה ב"נר .127שמאירים

.Áגרמא שהזמן ענין עם לעיל האמור לקשר ויש

עשרה - השבוע) לפרשת והשייכות הקשר על (נוסף
בטבת:

בבל מלך סמך . . לחודש בעשור העשירי "בחודש
ירושלים" הרמב"ם128אל ובלשון בטבת129, "עשירי :

נבוכדנאצר בבל מלך סמך ירושליםryxdשבו על
המאורע - ובמצוק" במצור שהביאoey`xdוהביאה

הקש הצומות דשאר המאורעות עםלהשתלשלות ורים
העיר, הובקעה שבו - תמוז (י"ז והגלות החורבן
שבו - גדלי' וצום ביהמ"ק, נחרב שבו - באב ותשעה
ולכן כו'), הנשארת ישראל גחלת ונכבה גדלי' נהרג

ש"אפילו התעניות, שאר לגבי חומר בו חל130יש הי'
שנאמר מפני אחר, ליום לדחותו יכולין היו לא בשבת

הזה"125בו היום .131בעצם

להבין: וצריך

זה בכתוב נאמר ברמב"ם132למה "133(והועתק (jnq

גם שהוא דייקא, "סמך" ירושלים", אל בבל מלך
reiqeמלשון xfrבשעה בה - נופלים" "סומך כמו ,

אודות (שכוללxevndשמדובר התחלת ירושלים, על
והגלות?! ד)החורבן ההמשך כל

בזה: הביאור לומר ויש

סיפור (לא שעיקרו - (ביחזקאל) זה בפסוק
אלא) וירמי', במלכים לפנ"ז, סופר שכבר המאורע,

zexecl rxe`nd zaizkאת הזה היום שם את לך "כתב ,
ענין דכללות (הפנימי) התוכן נתבאר - הזה" היום עצם
אלא ח"ו) נקמה לשם (עונש שאינו והגלות, החורבן

xzeiבשביל dlecb 'ilr"ד התוכן שזהו ,jnqאל . .

שיתוסף - נופלים" "סומך מלשון ירושלים",
גדול עילוי ס"ז) כנ"ל בנ"י, על גם (שרומז בירושלים
שלפנ"ז. ומצב המעמד לגבי בערך שלא ויותר יותר

ד"סמך ורמז הפירוש גם laaוזהו jlnאל

cer 'idi `le zecnyd(צורך יש (באם נוספת הוכחה ומכאן ."

כבפנים. ותיקון, עונש בגדר שאינו בפ"ע, הו"ע דהשואה שההשמדות
דורו117) זה אשא, נפשי ה' "אליך תשא: רמז תהלים יל"ש ראה

השם". קדושת על שנתמשכנו שמד של
ועוד.118) סקל"ב. ח"ב אה"ע סשל"ג. יו"ד חת"ס שו"ת ראה
נבלת119) נתנו גו' בנחלתך גוים "באו סע"א: מז, סנהדרין ראה

ומאי עבדיך מאי ארץ, לחיתו חסידך בשר השמים לעוף מאכל עבדיך
וכיון דמעיקרא, דינא דמחייבי הנך עבדיך ממש, חסידך . . חסידך

להו קרי שם).jicarדאיקטול ובנו"כ שעו, סו"ס יו"ד רמ"א (וראה "
שם. השמד אגרת גם וראה

שם.120) הרשב"א ובפי' ב. כג, קידושין ראה
הקודמת.121) הערה ראה
וש"נ.122) א. נ, פסחים
הי'123) שהביתֿיוסף תצוה) (ר"פ מישרים במגיד ממ"ש ולהעיר

נענש סיבה שבגלל אלא השם, קידוש על נפשו למסור לזכות ראוי

שם). ובהערות 176 ע' חכ"א לקו"ש בארוכה (וראה לכך זכה ולא
בנהר להתמרק צריכים המתים הצדיקים "כל פכ"ב: אלם יונת וראה

השם". קדושת על הנהרגין מן חוץ דינור,
דֿה.124) ג, זכרי'
ואילך.125) א ד, שם
ובכ"מ.126) בהעלותך. ר"פ לקו"ת בארוכה ראה
כג.127) ו, משלי
אֿב.128) כד, יחזקאל
ה"ב.129) פ"ה תעניות הל'
סתק"נ.130) לטואו"ח בב"י הובא תעניות, הל' אבודרהם
ועוד.131) .267 ע' חכ"ה לקו"ש בארוכה ראה
(132" הכתובים: כבשאר עלa`דלא . . בבל מלך נבוכדנאצר

ד). נב, ירמי' א. כה, (מ"ב ירושלים"
"סמך",133) הלשון נאמר שבו הפסוק להביא בחר הפסוקים שמכל

והוספה. בשינוי אם, כי הכתוב, לשון מעתיק שלא אף
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נבוכדנאצר134ירושלים" בבל, דמלך הפעולה שגם -

במצור ("הביאה ירושלים על מצור שעשה הרשע,
לישראל, נופלים") ("סומך וסיוע עזר היא ובמצוק"),

laaכי, jlnלכך envr[נוסף cvnyלעשות יכול אינו
dne`n"החוצב ביד "כגרזן אלא שאינו `epi]135כיון

milyexi lr xevn zeyrl lekiשל עירו היא ירושלים .
אלקינו"‰˜·"‰ "עיר רב"136, מלך "קרית ועיר137, ,

דוד" חנה "קרית בנ"י, של d"awd,138הבירה ly eipa,

ח"ו לפגוע יכול אינו בבל שמלך פשוט, וגם ומובן
עצמה,znegaאפילו בירושלים ועאכו"כ ירושלים,

בבל מלך של שפעולתו לומר ובהכרח המקדש, ובבית
לבנ"י. וסיוע עזר היא

באופן והסיוע העזר הי' ההם שבימים אלא,
כדי וגלות, לחורבן עד מצור, הי' ובחיצוניות שבגלוי
חמתו כלה שמאז אלה, בימינו אבל וכו', החטא לתקן
משך זמן כל ועבודתינו "מעשינו ולאחרי בביהמ"ק,

ור"ל139הגלות" ר"ל והשמדות הגזירות כל ולאחרי ,
ובפרט האחרון, הגלות וקושי באריכות בנ"י שסבלו
הצירוף נעשה בודאי האחרון, בדור השואה גזירת

ד" הענין נעשה - והותר" "די בשלימות, jnqוהזיכוך

של באופן ורק אך בבל" ipirlמלך dlbpe d`xpd aeh

xyaחז"ל ובלשון אל140, "בני לישראל אומר שהקב"ה
שעשיתי מה כל בשבילכם141תתייראו, אלא עשיתי לא
גאולתכם"! זמן הגיע . .

(ובפרט זה "ובדורנו זו, נתyהאzי'dבשנה
pבתענית`פלאות ההדגשה עיקר להיות צריכה ראנו")

"לעורר התעניות) (ככל שענינו - בטבת דעשרה
תשובה" דרכי לפתוח ד"142הלבבות בהענין -jneq

miltepהדגשת ע"י בנ"י של רוחם את ולעודד לחזק ,"
ezlrn,מישראל כאו"א d"awdשל zad`eבאיזה אליו

מעמדו על הבט מבלי שלכן, שהוא, ומצב מעמד

עתה, עד jixveומצבו leki,בשלימות תומ"צ לקיים
בביאת האמונה ע"י והעידוד החיזוק - ובמיוחד כולל
צדקנו) (משיח זה ש"הנה גמור ובטחון המשיח

וקיום143בא" התשובה ע"י לביאתו בהכנה וההוספה ,
נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק ההכרזה ובלשון התומ"צ,

לגאולה" לאלתר לתשובה "לאלתר "שובה144דורנו: ,

פני לקבל ביתך ובני עצמך והכן אלקיך, ה' עד ישראל
ממש" בקרוב הבא צדקנו .145משיח

.Ëואהבת ישראל של מעלתם (הדגשת זה וענין
מודגש המשיח) בביאת והאמונה אליהם, הקב"ה
עשרה ובמיוחד (כולל התענית דיום ההנהגה בכללות
לד' המאורעות) (בסדר הראשון שהוא בטבת,

ובתפלה: בהפטורה התורה, בקריאת - התעניות)
dxezd z`ixwa:

בתורה קורין התענית ובמנחה)146ביום (בשחרית
מדות חז"לmingxdי"ג ופרשו ביאורו זה שעל ,147

לו והראה צבור כשליח הקב"ה שנתעטף "מלמד
לו אמר תפלה, סדר oi`hegלמשה l`xyiy onf lkיעשו

הזה כסדר 148mdlלפני lgen ip`e" ,"dzexk zixaלי"ג
תעניתם) בתפלת ישראל יזכירום (אם opi`yמדות

mwix zexfegשנאמר דיום149, התורה קריאת (בהמשך
ברית". כורת אנכי הנה התענית)

אעשה עמך כל "נגד הקריאה: וחותם וסיום
ze`ltp150הגוים ובכל הארץ בכל נבראו לא d`xeאשר

mrd lk"'אראנו".149וגו "נפלאות -

dxehtda:

נאמר התענית דיום ההפטורה ה'151בהתחלת "דרשו
" שהקב"ה קרוב", בהיותו קראוהו "ievnבהמצאו

לוaexwו" שאומרים זה כולל מישראל, לכאו"א "

"aefri"'גו דרכו רשע עתיד) שהקב"ה152(לשון ובידעו ,
" אזי אליו, (גם) ו"קרוב" גו'aefri"מצוי" דרכו רשע

מלך134) "סמך - הרמב"ם של בלשונו יתירה ובהדגשה
ryxdבבל xv`pckeapוהביאה ירושלים wevnaeעל xevna."

תשי"ז135) רבים מים ד"ה פ"ג. מילה מצות להצ"צ סהמ"צ ראה
ובכ"מ. פ"ד.

ב.136) מח, תהלים
ג.137) שם,
א.138) כט, ישעי'
רפל"ז.139) תניא
תצט.140) רמז ישעי' יל"ש
בו.141) החוצב ביד כגרזן אלא שאינו בבל דמלך הפעולה גם כולל
רפ"ה.142) תעניות הל' רמב"ם
(ב)).143) ח (פ"ב, עה"פ שהש"ר וראה ח. ב, שה"ש
ועוד.144) ואילך. תח ואילך. שעז ואילך. שסא ס"ע ח"ה שלו אג"ק
טבת.145) ט"ו - יום" "היום
יום146) כבכל ובמנחה), (בשחרית בתפלה בציבור אמירתן על נוסף

מעלת כמו היא היחיד שמעלת התענית, ביום ועאכו"כ תחנון, שאומרים

בהיותו קראוהו בהמצאו ה' "דרשו בהפטורה ממ"ש (כמובן הציבור
כמו להיחיד, גם ו"קרוב" "מצוי" הקב"ה התענית שביום קרוב",
בציבור. עוז וביתר שאת וביתר וש"נ)), א. יח, (ר"ה תשובה ימי בעשרת

ב.147) יז, ר"ה
ישראל148) כלiptlyומנהג מכריזים (בעלֿקורא) השליחֿציבור

כל - cigieהקהל cigiגם חוזר ואח"כ רם, בקול מדה"ר י"ג -
השליחֿציבור.

יו"ד.149) לד, תשא
ליהונתן150) דוד שאמר וכמו ודעת, הטעם מן למעלה "פי'

נעשה ע"ה רבינו משה שהמשיך יגמה"ר ע"י כי וגו', אהבתך נפלאתה
את לעורר ישראל עם להקב"ה והתקשרות ברית כריתת כביכול
עמו" ה' חלק כי כו' מבדילין עונותיכם יהיו שלא כו', וסלחת האהבה,

ב). מד, נצבים (לקו"ת
ו.151) נה, ישעי'
ז.152) שם,
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laaכי, jlnלכך envr[נוסף cvnyלעשות יכול אינו
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ח"ו לפגוע יכול אינו בבל שמלך פשוט, וגם ומובן
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באופן והסיוע העזר הי' ההם שבימים אלא,
כדי וגלות, לחורבן עד מצור, הי' ובחיצוניות שבגלוי
חמתו כלה שמאז אלה, בימינו אבל וכו', החטא לתקן
משך זמן כל ועבודתינו "מעשינו ולאחרי בביהמ"ק,
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ובפרט האחרון, הגלות וקושי באריכות בנ"י שסבלו
הצירוף נעשה בודאי האחרון, בדור השואה גזירת

ד" הענין נעשה - והותר" "די בשלימות, jnqוהזיכוך

של באופן ורק אך בבל" ipirlמלך dlbpe d`xpd aeh

xyaחז"ל ובלשון אל140, "בני לישראל אומר שהקב"ה
שעשיתי מה כל בשבילכם141תתייראו, אלא עשיתי לא
גאולתכם"! זמן הגיע . .

(ובפרט זה "ובדורנו זו, נתyהאzי'dבשנה
pבתענית`פלאות ההדגשה עיקר להיות צריכה ראנו")

"לעורר התעניות) (ככל שענינו - בטבת דעשרה
תשובה" דרכי לפתוח ד"142הלבבות בהענין -jneq

miltepהדגשת ע"י בנ"י של רוחם את ולעודד לחזק ,"
ezlrn,מישראל כאו"א d"awdשל zad`eבאיזה אליו

מעמדו על הבט מבלי שלכן, שהוא, ומצב מעמד

עתה, עד jixveומצבו leki,בשלימות תומ"צ לקיים
בביאת האמונה ע"י והעידוד החיזוק - ובמיוחד כולל
צדקנו) (משיח זה ש"הנה גמור ובטחון המשיח

וקיום143בא" התשובה ע"י לביאתו בהכנה וההוספה ,
נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק ההכרזה ובלשון התומ"צ,

לגאולה" לאלתר לתשובה "לאלתר "שובה144דורנו: ,

פני לקבל ביתך ובני עצמך והכן אלקיך, ה' עד ישראל
ממש" בקרוב הבא צדקנו .145משיח

.Ëואהבת ישראל של מעלתם (הדגשת זה וענין
מודגש המשיח) בביאת והאמונה אליהם, הקב"ה
עשרה ובמיוחד (כולל התענית דיום ההנהגה בכללות
לד' המאורעות) (בסדר הראשון שהוא בטבת,

ובתפלה: בהפטורה התורה, בקריאת - התעניות)
dxezd z`ixwa:

בתורה קורין התענית ובמנחה)146ביום (בשחרית
מדות חז"לmingxdי"ג ופרשו ביאורו זה שעל ,147

לו והראה צבור כשליח הקב"ה שנתעטף "מלמד
לו אמר תפלה, סדר oi`hegלמשה l`xyiy onf lkיעשו

הזה כסדר 148mdlלפני lgen ip`e" ,"dzexk zixaלי"ג
תעניתם) בתפלת ישראל יזכירום (אם opi`yמדות

mwix zexfegשנאמר דיום149, התורה קריאת (בהמשך
ברית". כורת אנכי הנה התענית)

אעשה עמך כל "נגד הקריאה: וחותם וסיום
ze`ltp150הגוים ובכל הארץ בכל נבראו לא d`xeאשר

mrd lk"'אראנו".149וגו "נפלאות -

dxehtda:

נאמר התענית דיום ההפטורה ה'151בהתחלת "דרשו
" שהקב"ה קרוב", בהיותו קראוהו "ievnבהמצאו

לוaexwו" שאומרים זה כולל מישראל, לכאו"א "

"aefri"'גו דרכו רשע עתיד) שהקב"ה152(לשון ובידעו ,
" אזי אליו, (גם) ו"קרוב" גו'aefri"מצוי" דרכו רשע

מלך134) "סמך - הרמב"ם של בלשונו יתירה ובהדגשה
ryxdבבל xv`pckeapוהביאה ירושלים wevnaeעל xevna."

תשי"ז135) רבים מים ד"ה פ"ג. מילה מצות להצ"צ סהמ"צ ראה
ובכ"מ. פ"ד.

ב.136) מח, תהלים
ג.137) שם,
א.138) כט, ישעי'
רפל"ז.139) תניא
תצט.140) רמז ישעי' יל"ש
בו.141) החוצב ביד כגרזן אלא שאינו בבל דמלך הפעולה גם כולל
רפ"ה.142) תעניות הל' רמב"ם
(ב)).143) ח (פ"ב, עה"פ שהש"ר וראה ח. ב, שה"ש
ועוד.144) ואילך. תח ואילך. שעז ואילך. שסא ס"ע ח"ה שלו אג"ק
טבת.145) ט"ו - יום" "היום
יום146) כבכל ובמנחה), (בשחרית בתפלה בציבור אמירתן על נוסף

מעלת כמו היא היחיד שמעלת התענית, ביום ועאכו"כ תחנון, שאומרים

בהיותו קראוהו בהמצאו ה' "דרשו בהפטורה ממ"ש (כמובן הציבור
כמו להיחיד, גם ו"קרוב" "מצוי" הקב"ה התענית שביום קרוב",
בציבור. עוז וביתר שאת וביתר וש"נ)), א. יח, (ר"ה תשובה ימי בעשרת

ב.147) יז, ר"ה
ישראל148) כלiptlyומנהג מכריזים (בעלֿקורא) השליחֿציבור

כל - cigieהקהל cigiגם חוזר ואח"כ רם, בקול מדה"ר י"ג -
השליחֿציבור.

יו"ד.149) לד, תשא
ליהונתן150) דוד שאמר וכמו ודעת, הטעם מן למעלה "פי'

נעשה ע"ה רבינו משה שהמשיך יגמה"ר ע"י כי וגו', אהבתך נפלאתה
את לעורר ישראל עם להקב"ה והתקשרות ברית כריתת כביכול
עמו" ה' חלק כי כו' מבדילין עונותיכם יהיו שלא כו', וסלחת האהבה,

ב). מד, נצבים (לקו"ת
ו.151) נה, ישעי'
ז.152) שם,
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aeyie."לסלוח ירבה כי וירחמהו ה' אל

בכתוב מחשבותיכם153וממשיך מחשבותי לא "כי
ה'": נאום דרכי דרכיכם ולא

לרשע לומר שצריכים ויאמר ודם בשר יבוא אם
ולהסיק העונות חשבון את לעשות קשים, דברים

הנביא אומר - וכך כך הוא זה על lyשהעונש enya

d"awd"mkizeaygn izeaygn `lשוקלין "אין ,"

והוא דעות אֿל של בדעתו אלא העונות) (חשבון
ודם; בשר של ומחשבתו דעתו ע"פ ולא כו'", היודע

"ikxc mkikxc `le,"הרחמים "אב הקב"ה, של דרכיו ,"
יפות, פנים בסבר שלום", ודרכי נועם "דרכי הם

לבב וטוב .154שמחה

"כה - ההפטורה משפט155והמשך שמרו ה' אמר
וצדקתי לבוא ישועתי קרובה כי צדקה ":zelbdlועשו

את לעורר ה'") אמר ("כה הקב"ה של דבריו
צדקה") ועשו משפט ("שמרו התומ"צ לקיום ישראל
"שמרו אלא, עונש, של ור"ל ר"ל איומים ע"י אינם

צדקה ועשו וצדקתיikמשפט לבוא ישועתי קרובה
הגאולה באה ומיד שתיכף כיון כלומר, להגלות",
עי"ז אלי' להתכונן צריכים והשלימה, האמיתית
אנוש "אשרי ולכן, צדקה", ועשו משפט ש"שמרו
מעשות ידו ושומר מחללו שבת שומר גו' זאת יעשה

רע" הדגשת156כל ע"י היא מרע" ל"סור הדרך שגם -

" שבדבר, והחיוב וגו'".`ixyהטוב זאת יעשה אנוש

אל "והביאותים - הגאולה בענין ההפטורה וסיום
וזבחיהם עולותיהם תפלתי בבית ושמחתים קדשי הר

מזבחי" על פרים157לרצון ד"ונשלמה באופן רק לא ,

הקרבנות158שפתינו" הקרבת (ובעיקר) גם אלא ,

ישראל נדחי מקבץ ה' אד' "נאום וחותם: כפשוטם,
לנקבציו" עליו אקבץ "נדחי159עוד שהם אלה שגם ,

בתור רק ולא הקב"ה, מקבצם (ברוחניות) ישראל"
("נדחי ישראל מכלל הקיבוץl`xyiחלק גם אלא ,("

לנקבציו")cigiecigiדכל וכמ"ש160("עודאקבץעליו ,161

תלוקטו `cg"ואתם cg`l."ישראל בני

dltzae:
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הפסוקים אומרים בטבת דעשרה הסליחות שבהתחלת
פדות" עמו והרבה החסד ה' עם אלקים163"כי "פדה ,

צרותיו" מכל ישראל ישראל164את את יפדה "והוא ,
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בהסליחות שנקבעו כפי הפסוקים בסדר והביאור
גו' החסד ה' עם "כי הפסוקים שב' - דוקא זה בסדר
זל"ז, בסמיכות נאמרים אינם גו'" ישראל את יפדה והוא

mildz xtqa mxcqkאלא ,mdipia miwiqtnפדה" בפסוק
מהקב"ה שמבקשים - צרותיו" מכל ישראל את אלקים
ימלא תפלה" "שומע שהוא שהקב"ה (ובטוחים
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את שיגאל היינו, עוונותיו", מכל ישראל את יפדה
תשובה שיעשו לפני (אפילו) לא168ישראל העון "גם ,

העונות" מן ישראל את יפדה הוא כי הגאולה ,169יעכב
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ח.153) שם,
תובלון"154) ובשלום תצאו בשמחה "כי - ההפטורה מהמשך להעיר
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א.155) נו, שם
ב.156) שם,
ז.157) שם,
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ח.159) שם, ישעי'
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ונשובה" אליך ה' השיבנו נאמר לכך ישענו, אלקי שובנו שנאמר
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עה"פ.169) מצו"ד
ואילך.170) יח ז, מיכה
תשליך.171) בסדר אדה"ז סידור ב. קלא, זח"ג
עה"פ.172) מצו"ד

`"ypz'd (dgnyl jtdi zaha dxyre) igie t"y

הוא חסד חפץ כי מעשיהם, אל לעד יפנה לא שעשו,
. .dle`bd onf ribiyk mdi`hg lr xabi ecqge"173,

עשו וגם הקיצין", כל ש"כלו לאחרי ועאכו"כ
קיום צ"ל ומיד שתיכף בודאי הרי ס"ו), (כנ"ל תשובה

צרותיו" מכל ישראל את אלקים "פדה בנ"י .174בקשת

יום בכל שמתפללים בהתפלה גם לזה, ונוסף
לה'" רצון "יום התענית, עילוי175(שביום בה ניתוסף ,

יותר הנה:176גדול - (

של באופן היא התפלה) (עיקר העמידה תפלת
dle`b zkinqנופלים"),177לתפלה ד"סומך הענין (ע"ד

l`xyiוהתחלתה ly mzlrnaמההקדמה החל -

תהלתך"178"אד' יגיד ופי תפתח שהקב"ה179שפתי ,

" ועד האדם, של שפתיו הפותח dy180ea'הוא xacn

ynnרק הוא (ש)הפה . . האדם של פיו ilkdע"י

לשון הוא "יגיד יגיד", ("ופי ויתגלה ידו על שיומשך
zi'המשכה") exeac"181,

ב"אלקי התפלה מתחילים זו הקדמה ואלקיepולאחרי
epizea`"ה"אבות יעקב", ואלקי יצחק אלקי אברהם אלקי

l`xyin `"e`kc"ו ולכן, ,l`eb `ian,"בניהם לבני

- הגאולה על כמ"פ מבקשים התפלה בהמשך וגם
ישראל" גואל ה' אתה בונה182"ברוך ה' אתה "ברוך ,

"ברוך ישועה", קרן מצמיח ה' אתה "ברוך ירושלים",
לציון". שכינתו המחזיר ה' אתה

"לדוד אפים בנפילת אומרים התפלה 183ולאחרי

אשא" נפשי ה' אלקים184אליך "פדה בפסוק ומסיימים ,

הפסוק מוסיפים ולאח"ז צרותיו", מכל ישראל את
עוונותיו" מכל ישראל את יפדה זה185"והוא ובסדר ,

צרותיו", מכל ישראל את אלקים "פדה k"g`eדוקא,

כנ"ל. עונותיו", מכל ישראל את יפדה "והוא

.Èהתפלה שמהדיבור, - העיקר והוא - ויה"ר
בפועל במעשה להקיום נבוא הגאולה, על והבקשה
ללא ממש סמיכות לתפלה, גאולה סמיכת של באופן

כלל. הפסק
בסוף מ"ש יקויים ממש ומיד שתיכף - ובפשטות

יוסף "ויאמר השבוע: יפקוד186פרשת פקד אלקים . .

אשר הארץ אל הזאת הארץ מן אתכם והעלה אתכם
וליעקב" ליצחק לאברהם ד"ויחי187נשבע ובאופן ,

בחיים" הוא "אף ielbaeיעקב", lretaש"הקיצו כיון ,

עפר" שוכני יוסף"188ורננו יעקב (ו"תולדות ויעקב ,189,

ישראל את מקבץ ו"כשהוא עמהם, הצדיקים) וכל
בניו" את לגאול כדי בגולה יביאנו . . שבים .7מארץ

להקריאה ההכנה בזמן ממש, ומיד תיכף וכאמור,
ישראל" בני שמות "ואלה גאולת190(במנחה) שם "על ,
שנאמר ראובן, כאן, נזכרו את191ישראל ראיתי ראה

נאקתם את אלקים וישמע ע"ש שמעון, עמי, .192עני

גאולתן שומעי כל אותן מאשרין שהיו ע"ש אשר, .

דכתיב תהיו193וגדולתן, כי הגוים כל אתכם ואשרו
utgאתם ux`שעתיד ע"ש יוסף, צבאות, ה' אמר

שגאל כשם . . ישראל את ולגאול להוסיף הקב"ה
דכתיב ממצרים, ה'194אותם יוסיף ההוא ביום והי'

וגו'" ידו גאולת195שנית שם על כאן שנזכרים -

ממש. ומיד ותיכף ממש, בפועל ישראל

עה"פ.173) רד"ק
התשובה174) גם תהי' zenilydולאח"ז zilkzaבדיוק כמרומז -

העונות פדיית על גם שרומז די"ל עוונותיו", . . "יפדה הלשון
ש"עון" ("עוונותיו", "זדונות - לקדושה ולהעלותם מלעו"ז להוציאם
מזה: ויתירה ב), פו, (שם כזכיות" לו נעשו ב)) לו, (יומא במזיד הוא
קפו, דרמ"צ (ראה "זכיות" של יותר נעלה לסוג ועד ממש, "זכיות"

" ועוד), ואילך. הדמיון)kא (בכ"ף .zeilrnl`זכיות"

ספ"ב.175) אגה"ת וראה ה. נח, ישעי'
אהנאי176) למוספין שבת "אטו רע"א) צא, (זבחים מארז"ל ע"ד

(בתמי'). אהנאי" לא לתמידים
ב.177) ד, ברכות
יז.178) נא, תהלים
שפתי179) ה' למימר רבנן דתקינו "כיון - מהתפלה חלק שהיא

שם). (ברכות דמיא אריכתא כתפלה תפתח
ובכ"מ.180) א. מא, שה"ש לקו"ת
בתפלה181) אסור קרי שבעל עזרא תקנת שבטלה שכיון ולהעיר,

טבילה בלא בתפלה שמותר הדין על הדבר והעמידו שיטבול עד
ופי תפתח שפתי ד"אד' שהענין נמצא, - פח) ר"ס או"ח אדה"ז (שו"ע

ומצב במעמד גם הוא ממש", בו מדבר "שה' תהלתך", iptlyיגיד

dxdhd.שהוא ומצב מעמד בכל מישראל כאו"א של מעלתו מצד ,

המרבה182) חנון ה' אתה ברוך כו' לנו "סלח הבקשה לאחרי
אלא לבטלה, ברכה חשש משום להקל ברכות ספק "והרי לסלוח",
לא ואילו לנו, מחל לנו סלח שבקשנו מאחר כלל, ספק שום כאן אין
בא"י מברכים שאנו כמו מיד, נגאלין היינו וחוטאים חוזרים היינו

פי"א). (אגה"ת ישראל" גואל
כה.183) מזמור תהלים
ועוד.184) האריז"ל. סידור אבודרהם. ב. רב, זח"ב
לא185) זלקווא האריז"ל "בסידור ס"ח: פי"א הכולל שער ראה

המבואר מטעם הוסיפו* ואדמו"ר נפ"א, בסיום הפסוק זה נמצא
פ"ב". נפ"א שער בפע"ח

דורנו.186) נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק - שבדורנו יוסף על גם ורומז
כד.187) נ,
יט.188) כו, ישעי'
ב.189) לז, וישב
שמות.190) ר"פ
ז.191) ג, שם
כד.192) ב, שם
יב.193) ג, מלאכי
יא.194) יא, ישעי'
ה.195) פ"א, שמו"ר

.a"rz mcxhqn` - zekf dyn 'xdl minid ixac xcqe dltz zia xeciqa mb `vnp `"tp meiqa df weqt ztqedy ,xirdl (*



�� `"ypz'd (dgnyl jtdi zaha dxyre) igie t"y

הוא חסד חפץ כי מעשיהם, אל לעד יפנה לא שעשו,
. .dle`bd onf ribiyk mdi`hg lr xabi ecqge"173,

עשו וגם הקיצין", כל ש"כלו לאחרי ועאכו"כ
קיום צ"ל ומיד שתיכף בודאי הרי ס"ו), (כנ"ל תשובה

צרותיו" מכל ישראל את אלקים "פדה בנ"י .174בקשת

יום בכל שמתפללים בהתפלה גם לזה, ונוסף
לה'" רצון "יום התענית, עילוי175(שביום בה ניתוסף ,

יותר הנה:176גדול - (

של באופן היא התפלה) (עיקר העמידה תפלת
dle`b zkinqנופלים"),177לתפלה ד"סומך הענין (ע"ד

l`xyiוהתחלתה ly mzlrnaמההקדמה החל -

תהלתך"178"אד' יגיד ופי תפתח שהקב"ה179שפתי ,

" ועד האדם, של שפתיו הפותח dy180ea'הוא xacn

ynnרק הוא (ש)הפה . . האדם של פיו ilkdע"י

לשון הוא "יגיד יגיד", ("ופי ויתגלה ידו על שיומשך
zi'המשכה") exeac"181,

ב"אלקי התפלה מתחילים זו הקדמה ואלקיepולאחרי
epizea`"ה"אבות יעקב", ואלקי יצחק אלקי אברהם אלקי

l`xyin `"e`kc"ו ולכן, ,l`eb `ian,"בניהם לבני

- הגאולה על כמ"פ מבקשים התפלה בהמשך וגם
ישראל" גואל ה' אתה בונה182"ברוך ה' אתה "ברוך ,

"ברוך ישועה", קרן מצמיח ה' אתה "ברוך ירושלים",
לציון". שכינתו המחזיר ה' אתה

"לדוד אפים בנפילת אומרים התפלה 183ולאחרי

אשא" נפשי ה' אלקים184אליך "פדה בפסוק ומסיימים ,

הפסוק מוסיפים ולאח"ז צרותיו", מכל ישראל את
עוונותיו" מכל ישראל את יפדה זה185"והוא ובסדר ,

צרותיו", מכל ישראל את אלקים "פדה k"g`eדוקא,

כנ"ל. עונותיו", מכל ישראל את יפדה "והוא

.Èהתפלה שמהדיבור, - העיקר והוא - ויה"ר
בפועל במעשה להקיום נבוא הגאולה, על והבקשה
ללא ממש סמיכות לתפלה, גאולה סמיכת של באופן

כלל. הפסק
בסוף מ"ש יקויים ממש ומיד שתיכף - ובפשטות

יוסף "ויאמר השבוע: יפקוד186פרשת פקד אלקים . .

אשר הארץ אל הזאת הארץ מן אתכם והעלה אתכם
וליעקב" ליצחק לאברהם ד"ויחי187נשבע ובאופן ,

בחיים" הוא "אף ielbaeיעקב", lretaש"הקיצו כיון ,

עפר" שוכני יוסף"188ורננו יעקב (ו"תולדות ויעקב ,189,

ישראל את מקבץ ו"כשהוא עמהם, הצדיקים) וכל
בניו" את לגאול כדי בגולה יביאנו . . שבים .7מארץ

להקריאה ההכנה בזמן ממש, ומיד תיכף וכאמור,
ישראל" בני שמות "ואלה גאולת190(במנחה) שם "על ,
שנאמר ראובן, כאן, נזכרו את191ישראל ראיתי ראה

נאקתם את אלקים וישמע ע"ש שמעון, עמי, .192עני

גאולתן שומעי כל אותן מאשרין שהיו ע"ש אשר, .

דכתיב תהיו193וגדולתן, כי הגוים כל אתכם ואשרו
utgאתם ux`שעתיד ע"ש יוסף, צבאות, ה' אמר

שגאל כשם . . ישראל את ולגאול להוסיף הקב"ה
דכתיב ממצרים, ה'194אותם יוסיף ההוא ביום והי'

וגו'" ידו גאולת195שנית שם על כאן שנזכרים -

ממש. ומיד ותיכף ממש, בפועל ישראל

עה"פ.173) רד"ק
התשובה174) גם תהי' zenilydולאח"ז zilkzaבדיוק כמרומז -

העונות פדיית על גם שרומז די"ל עוונותיו", . . "יפדה הלשון
ש"עון" ("עוונותיו", "זדונות - לקדושה ולהעלותם מלעו"ז להוציאם
מזה: ויתירה ב), פו, (שם כזכיות" לו נעשו ב)) לו, (יומא במזיד הוא
קפו, דרמ"צ (ראה "זכיות" של יותר נעלה לסוג ועד ממש, "זכיות"

" ועוד), ואילך. הדמיון)kא (בכ"ף .zeilrnl`זכיות"

ספ"ב.175) אגה"ת וראה ה. נח, ישעי'
אהנאי176) למוספין שבת "אטו רע"א) צא, (זבחים מארז"ל ע"ד

(בתמי'). אהנאי" לא לתמידים
ב.177) ד, ברכות
יז.178) נא, תהלים
שפתי179) ה' למימר רבנן דתקינו "כיון - מהתפלה חלק שהיא

שם). (ברכות דמיא אריכתא כתפלה תפתח
ובכ"מ.180) א. מא, שה"ש לקו"ת
בתפלה181) אסור קרי שבעל עזרא תקנת שבטלה שכיון ולהעיר,

טבילה בלא בתפלה שמותר הדין על הדבר והעמידו שיטבול עד
ופי תפתח שפתי ד"אד' שהענין נמצא, - פח) ר"ס או"ח אדה"ז (שו"ע

ומצב במעמד גם הוא ממש", בו מדבר "שה' תהלתך", iptlyיגיד

dxdhd.שהוא ומצב מעמד בכל מישראל כאו"א של מעלתו מצד ,

המרבה182) חנון ה' אתה ברוך כו' לנו "סלח הבקשה לאחרי
אלא לבטלה, ברכה חשש משום להקל ברכות ספק "והרי לסלוח",
לא ואילו לנו, מחל לנו סלח שבקשנו מאחר כלל, ספק שום כאן אין
בא"י מברכים שאנו כמו מיד, נגאלין היינו וחוטאים חוזרים היינו

פי"א). (אגה"ת ישראל" גואל
כה.183) מזמור תהלים
ועוד.184) האריז"ל. סידור אבודרהם. ב. רב, זח"ב
לא185) זלקווא האריז"ל "בסידור ס"ח: פי"א הכולל שער ראה

המבואר מטעם הוסיפו* ואדמו"ר נפ"א, בסיום הפסוק זה נמצא
פ"ב". נפ"א שער בפע"ח

דורנו.186) נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק - שבדורנו יוסף על גם ורומז
כד.187) נ,
יט.188) כו, ישעי'
ב.189) לז, וישב
שמות.190) ר"פ
ז.191) ג, שם
כד.192) ב, שם
יב.193) ג, מלאכי
יא.194) יא, ישעי'
ה.195) פ"א, שמו"ר

.a"rz mcxhqn` - zekf dyn 'xdl minid ixac xcqe dltz zia xeciqa mb `vnp `"tp meiqa df weqt ztqedy ,xirdl (*
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הקודש ללשון מתורגם
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איש" הרגו באפם "כי המלים "אלו1על רש"י: מפרש

אחד...". כאיש אלא כולם חשובין ואינן שכם, ואנשי חמור

בזה: להבין וצריך

גרם הוא ואדרבה, שכם. את מזכיר רש"י אין מדוע א)

הענין. לכל

" רש"י מלשון שכם"`elב) ואנשי שאילו2חמור מובן,

מפרשים שהיו או ידוע, היה לא זאת, מפרש היה לא הוא

רש"י צריך ולכן איש", ב"הרגו הכוונה למי אחר, באופן

" שכם".`elלפרש ואנשי "חמור "

כך על מספרת שהתורה מוצאים אנו אין לכאורה, אך,

ולכאורה, שכם", ל"אנשי מחוץ מישהו, הרגו ולוי ששמעון

הרגו באפם) "(כי שבמלים רש"י, פירוש ללא גם מובן היה

שכם לאנשי התורה מתכוונת מהו3איש" .yecigdשל

שכם" ואנשי חמור "אלו בדבריו ?4רש"י

ואם "חמור", גם נכלל שכם" "אנשי שבכלל מובן, ג)

בנפרד? ומזכירו הכלל מן רש"י מוציאו מדוע כך,

בספרה התורה, שגם משום זאת עושה שרש"י לומר אין

כל ("ויהרגו שכם אנשי כל את הרגו ולוי ששמעון כך על

"ואת5זכר" בנפרד: אותו מזכירה ,(xengבנו שכם ואת

חרב" לפי השא6הרגו מתחזקת כך, אם שהרי, לה–

"שכם"? את גם במיוחד להזכיר צריך שרש"י הראשונה,

כן לפני כבר אומר7ד) וחמור", שור לי "ויהי הפסוק על ,

i"yxשגם ומובן, שור". שוורים הרבה על לומר ארץ "דרך :

"איש" במלה דומה: באופן להסביר ניתן כאן בפסוק

מוגדרים והם שכם, של רבים לאנשים אכן היא הכוונה

שם "על יחיד רש"יoind"8בלשון לומד מנין קשה, זה ולפי .

אחד"?yecigd9את כאיש אלא כולם חשובין ש"אינן ,

אלא ואינן... שכם ואנשי חמור "אלו פירושו לצורך ה)

המלה את רק הפסוק מן לצטט לרש"י היה די אחד" כאיש

מצטט הוא מדוע איש". "הרגו – היותר לכל או "איש",

באפם" "כי המלים את ?10גם

.·
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הוא "וכן ואומר: בפירושו רש"י ממשיך מכן לאחר

בגדעון במצרים11אומר וכן אחד, כאיש מדין את 12והכית

בים". רמה ורוכבו סוס

בהקדמת וכוונתו אלו, הוכחות בשתי רש"י כוונת

לפני אחד") כאיש ("והכית... הנביאים מספרי ההוכחה

מובנת – בים") רמה ורוכבו ("סוס מהחומש ההוכחה

בפשטות:

ו.1) מט, פרשתנו

עצמו)2) זה (בפסוק שור עקרו וברצונם ד"ה שבפירושו כותב`epiובפרט

"df."יוסף

" כותב נפשי תבא אל בסודם ד"ה שבפירושו מזה גם מעשהdfולהעיר

ואכ"מ. בקהלם. ד"ה בפירושו משא"כ כו'", זמרי

(3.47 ובהערה יא סעיף לקמן ראה

רש"י4) צריך לכן רבים הם שכם שאנשי שמכיון לומר, ycglואין

כי – שכם אאנשי קאי יחיד) (ל' איש" ש"(הרגו)

שכבר לזה, שווריםf"ptl[נוסף הרבה על לומר ארץ "דרך רש"י פירש

הד'] קושיא לקמן ראה – שור"*

לבד מישהו את הרגו ולוי ששמעון מקום בשום מצינו שלא מכיון (א)

הרי שכם, ש"הרגוheytמאנשי פרש"י) בלי (גם אנשי`yiלכאורה על קאי "

רק הוא לבאר, צריך שרש"י מה וא"כ יחיד.mrhdשכם. לשון איש שנאמר למה

נאמר למה – הנ"ל הקושיא מצד שגם (בדוחק) נאמר באם אפילו (ב)

– יחיד) (לשון איש" שקאיl`"(הרגו) פרש"י) (אלולא עדיין יודעים היינו

ש"שור" לקמן פרש"י הוא יותר גדול שחידוש פשוט, הרי – שכם אנשי על

שכם"*** ואנשי "חמור פירושו איש" ש"הרגו מהפירוש – איוסף** קאי

) לו" הדר שורו "בכור שהכתוב עדייןdkxa[ובפרט – יוסף על שנאמר יז) לג,

רש"י כותב ובכ"ז התלמיד], למדו –zehytaלא כו'" יוסף את לעקור "רצו

" לזה מקדים כו'".dfואינו יוסף

כה.5) לד, וישלח

כו.6) שם,

ו.7) לב, שם

כמו8) ראי': והביא הראב"ע. שפירש xengeוכמו xeyרד"ק גם וראה .

כאן.

ב'.9) סעיף לקמן ראה

לעצמו10) אחד "כל השני לפירושו נוגע שזה י"ל "באפם", שמעתיק מה

mt`a?"כי" תיבת גם מעתיק למה מוקשה עדיין – אבל הרגו".

טז.11) ו, שופטים

א.12) טו, בשלח

el oaie" yxtn i"yx oi` df mrhny ,(179 'r d"kg y"ewl) `"lyz glyie t"y zgiy d`xe (*ziamy dhp" ;(fi ,bl glyie) "eld`dpay `ed heyty s` ± (hi ,my) "dnkmiza

dhpednkeyexit` envr jneq ik ± mild`f"ptly.(e ,al)

" `ed "exwr mpevxae"y yxtl(e wegcl) i"yx jixv ,df yexit itl :mbe (**evx.lreta exwry `le ,"xewrl

wxy s`e .oixwer e`xwp exwrl dzid ozaygny iptn :o`k g"ye m"`xa]r"de`a) "dyrn daygn d"awd mdl ayeg"i"yxeyexita) cecl likynae g"ya oiir ± (d ,ek `az

.f"r evxizy dn (ipyd

[fnxa `l elit` ,llk i"yxta xkfp `l mvexizy ,dfl sqep] la`zehytn" i"yx oeylevx.[(cecl likynay oey`xd uexizke) l"pk gken "xewrl

) dxezd iyxtn k"eky ,xirdle (***miphytdnmebxz oke (qelwpe`"xey exwr mpevxae" miyxtnxg` ote`a± ozpei mebxz `wece) i"yxnepi`yyxtn ± hytl aexwi"yxk,(

."yi` ebxd" k"`yn
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מוגבל,`miypאצל כוחם אשר גדולים, גבורים ואפילו ,

gxkd13להם הדרושה הגבורה בין הבדל שיהיה לכאורה, ,

לבין שלימה, עיר נגד ובמיוחד רבים, נגד במלחמה

אחד אדם נגד במאבקם רש"י14הגבורה כאשר לפיכך, .

ycgn,כלומר אחד", כאיש אלא כולם חשובין ש"ואינן

שכם אנשי כל כהריגתהריגת ולוי שמעון לגבי נחשבה

ידם על אחד 15אדם

מתייחסת אחד" ל"איש כולה שכם השוואת (כלומר,

הדרוש אחד,mdlלכוח אדם להרוג עצמם, וללוי לשמעון ,

`le"אחד כ"איש ולוי שמעון לגבי נחשבה שכם שכל

שמעון ושלגבי ולוי, משמעון יותר שחלש רגיל, אדם לגבי

מהריגת ושונה יותר קלה אחד" "איש הריגת היתה lkולוי

כי "16שכם, הפסוק `yiמלשון ebxd,מובן "mdyכאן הרגו

אחד) כאדם כולם את

שאפשרית להוכיח רש"י חייב ובראשונה בראש ולכן –

אנשים אצל כזו גבורה של אומר17מציאות הוא "וכן :

oercbaגדעון אצל גם אשר אחד", כאיש מדין את 18והכית

אחד. כאיש לגביו נחשבה כולה שמדין מוצאים, אנו

שיש הענין, לעצם הוכחה מביא שרש"י ולאחר

דרושה אחד", כאיש אלא כולם חשובין "ואינן של מציאות

אםoeyllהוכחה יחיד בלשון נקראים שרבים – הפסוק

בים" רמה ורוכבו "סוס הנאמר מן – כך נחשבים הם

משום יחיד, מצרים19בלשון של והרוכבים הסוסים שכל

ורוכבו אחד כסוס .20"נחשבו"

להבין: יש אך

מן דוקא השניה ההוכחה את רש"י מביא מדוע א)

"ויבאו קודם מפסוק ולא בים", רמה ורוכבו "סוס הפסוק

פרעה" סוס כל עצמו21אחריהם רש"י מסביר בו אשר ,

כולם שאין מגיד, אלא היה, אחד סוס "וכי הסבר: אותו

אחד" כסוס אלא המקום לפני ?22חשובין

חשוב מדוע במצרים...": "וכן רש"י מדגיש מדוע ב)

ורוכבו...", מ"סוס רש"י שמביא ההוכחה לגבי לציין

במצרים אחר?23שמדובר במקום או

בלשון נקראים כאחד הנחשבים שרבים זו, הוכחה ג)

ומדוע ורוכבו", "סוס מהמלים רק לכאורה, נלמדת, יחיד,

בים"? "רמה המלים את גם רש"י מצטט

.‚
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חשובין...", "ואינן הפירוש את רש"י שמסיים לאחר

שהפירוש כלומר, – ופשוטו..." מדרשו, "זהו מוסיף: הוא

ש"אינן משום יחיד בלשון "איש" שנאמר לעיל, שהובא

" הוא אחד", כאיש אלא כולם לפיeyxcnחשובין ואילו ,"

להלן שיוסבר כפי אחרת, סיבה לכך יש מקרא של פשוטו

ד'. בסעיף

ובכ"מ.13) ג. לח, שה"ש לקו"ת ב). (סז, פמ"ח מתניא להעיר

מ"מ14) הרי – כואבים שהיו אף כי הוא. כן שכם) (אנשי בנדו"ד וגם

כואבים. הרבה של לכחם אחד ד"(כואב) כחו דומה אינו

(15– כו'" כולם חשובין "ואינן רש"י לשון יומתק "ואינןle`ועפ"ז

כולם כו'"mdipiraחשובין בינונית "כעיר כי – יג) (מד, מקץ בפ' כלשונו כו'"

דמטרופולין שהחשיבות מדגיש ולכן אנשים, לשאר בנוגע הוא שם מקץ שבפ'

mdipiraבינונית כעיר `miypהיא x`ya"אחד "כאיש שגם זה, בפסוק משא"כ .

.mdipiraהוא

(ובפרט16) כואבים שהרבה כ"כ חידוש אינו – "כואבים" שהיו מכיון וגם

ראה למילה, שלישי דיום כאב –i"yxtלגבי אפילו אחד כאיש הם וירא) ר"פ

שם. מקץ רש"י ראה – השבטים לגבי ובפרט אנשים, שאר

כחו17) על היו ש"בטוחים הריואף – כה)* לד, וישלח (רש"י זקן" של

ע"י היתה בפועל המלחמה אבל כח, נתינת רק ieleזהו oernyשאף [ובפרט,

העיר על באו זאת בכל היו, mia`ekשבטוחים mzeidaח"ה לקו"ש (ראה דוקא

.[(21 הערה 153 ע' [המתורגם]

אומר)18) הוא "(וכן רש"י לשון יובן דלכאורהoercbaועפ"ז – כו'"

אהי' "כי מפני הוא אחד" כאיש גו' ש"והכית שאף להדגיש, בכדי – מיותר

הרי זאת, בכל כולםoercbעמך", את הכה ואעפ"כ מדין את `cgהכה yi`k

גם הי' שכן י"ל ולכן –iele oernya.

אהי' "כי מפני הוא אחד כאיש מדין את הכה שגדעון מה שסו"ס, ואף

כאן שברש"י זה שפירוש ט'), סעיף (כדלקמן י"ל – המלחמה בעת עמך"

כחו על היו ש"בטוחים אגדה" ד"מדרש הפירוש לפי הוא "מדרשו", שהוא

צריך שם, שברש"י הראשון פי' לפי אבל שם). וישלח (שברש"י זקן" של

כאן**. שברש"י השני כפירוש לפרש

אינו19) "רכב") (משא"כ "רוכב" כי – המין שם על שזהו לומר ודוחק

"מין".

ש"סוס" אף – רבים לשון "פרשיו" יט) טו, כג. יד, (בשלח ממ"ש ולהעיר

יחיד. בלשון עצמם אלו בפסוקים נאמר "רכבו" וכן

"סוסיא מתרגם ורוכבו" שב"סוס אונקלוס של טעמו גם שזהו וי"ל,

שנאמר יט) טו, כג. שם, ט. יד, בשלח (לדוגמא מקומות שבכמה אף – ורכבי'"

ואכ"מ. א). כ, (שופטים "סוסון" – ובכ"מ "סוסוות". מתרגם יחיד) (ל' "סוס"

(משא"כ20) וכן" כו' אומר) (הוא "וכן כופל שרש"י מה יומתק ועפ"ז

ב' כי – ובכ"מ) יד. יד, בשלח פרש"י ראה אבל – ובכ"מ. ג. מט, לעיל

שונים. ענינים לשני הן ההוכחות

כג.21) יד, בשלח

יחיד)22) (לשון ש"סוס" מפרש רש"י אין מדוע הקשו, שם רש"י במפרשי

אין ע"כ כפירושם, שם לפרש שאפשר שמכיון לומר אין אבל המין. ע"ש הוא

שם מקשה שרש"י מזה שהרי – כאן לראי' מביאו סוסzehiytaרש"י "וכי

לפרש שא"א חמש") ל"בן (אפילו הוא פשוט שדבר לומר מוכרח הי'" אחד

ואכ"מ. שם. לדוד ומשכיל ש"ח וראה המין. ע"ש שהוא שם

זה23) שלפני דכיון י"ל בפניםjixvובדוחק (כדלעיל "בגדעון" לפרש

ב. מח, לעיל פרש"י וראה כאן. גם מפרש – (18 ובהערה

.my glyie i"yxtay "'ek eid migeha" yexitd itl `ed "cg` yi`k 'ek oiaeyg opi`e" yexitdy ,d`ad dxrd d`x (*

dne (**micwnyyexit itl `edy s` ± "'ek oiaeyg opi`e" yexitd o`kipydxzei aexw `ed "'ek oiaeyg opi`e" yexit ,ea miweqr ep`y df weqtl rbepa ik ± my glyie 'tay

.'i sirq onwlck ,`xwn ly eheytl
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מוגבל,`miypאצל כוחם אשר גדולים, גבורים ואפילו ,

gxkd13להם הדרושה הגבורה בין הבדל שיהיה לכאורה, ,

לבין שלימה, עיר נגד ובמיוחד רבים, נגד במלחמה

אחד אדם נגד במאבקם רש"י14הגבורה כאשר לפיכך, .

ycgn,כלומר אחד", כאיש אלא כולם חשובין ש"ואינן

שכם אנשי כל כהריגתהריגת ולוי שמעון לגבי נחשבה

ידם על אחד 15אדם

מתייחסת אחד" ל"איש כולה שכם השוואת (כלומר,

הדרוש אחד,mdlלכוח אדם להרוג עצמם, וללוי לשמעון ,

`le"אחד כ"איש ולוי שמעון לגבי נחשבה שכם שכל

שמעון ושלגבי ולוי, משמעון יותר שחלש רגיל, אדם לגבי

מהריגת ושונה יותר קלה אחד" "איש הריגת היתה lkולוי

כי "16שכם, הפסוק `yiמלשון ebxd,מובן "mdyכאן הרגו

אחד) כאדם כולם את

שאפשרית להוכיח רש"י חייב ובראשונה בראש ולכן –

אנשים אצל כזו גבורה של אומר17מציאות הוא "וכן :

oercbaגדעון אצל גם אשר אחד", כאיש מדין את 18והכית

אחד. כאיש לגביו נחשבה כולה שמדין מוצאים, אנו

שיש הענין, לעצם הוכחה מביא שרש"י ולאחר

דרושה אחד", כאיש אלא כולם חשובין "ואינן של מציאות

אםoeyllהוכחה יחיד בלשון נקראים שרבים – הפסוק

בים" רמה ורוכבו "סוס הנאמר מן – כך נחשבים הם

משום יחיד, מצרים19בלשון של והרוכבים הסוסים שכל

ורוכבו אחד כסוס .20"נחשבו"

להבין: יש אך

מן דוקא השניה ההוכחה את רש"י מביא מדוע א)

"ויבאו קודם מפסוק ולא בים", רמה ורוכבו "סוס הפסוק

פרעה" סוס כל עצמו21אחריהם רש"י מסביר בו אשר ,

כולם שאין מגיד, אלא היה, אחד סוס "וכי הסבר: אותו

אחד" כסוס אלא המקום לפני ?22חשובין

חשוב מדוע במצרים...": "וכן רש"י מדגיש מדוע ב)

ורוכבו...", מ"סוס רש"י שמביא ההוכחה לגבי לציין

במצרים אחר?23שמדובר במקום או

בלשון נקראים כאחד הנחשבים שרבים זו, הוכחה ג)

ומדוע ורוכבו", "סוס מהמלים רק לכאורה, נלמדת, יחיד,

בים"? "רמה המלים את גם רש"י מצטט

.‚
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חשובין...", "ואינן הפירוש את רש"י שמסיים לאחר

שהפירוש כלומר, – ופשוטו..." מדרשו, "זהו מוסיף: הוא

ש"אינן משום יחיד בלשון "איש" שנאמר לעיל, שהובא

" הוא אחד", כאיש אלא כולם לפיeyxcnחשובין ואילו ,"

להלן שיוסבר כפי אחרת, סיבה לכך יש מקרא של פשוטו

ד'. בסעיף

ובכ"מ.13) ג. לח, שה"ש לקו"ת ב). (סז, פמ"ח מתניא להעיר

מ"מ14) הרי – כואבים שהיו אף כי הוא. כן שכם) (אנשי בנדו"ד וגם

כואבים. הרבה של לכחם אחד ד"(כואב) כחו דומה אינו

(15– כו'" כולם חשובין "ואינן רש"י לשון יומתק "ואינןle`ועפ"ז

כולם כו'"mdipiraחשובין בינונית "כעיר כי – יג) (מד, מקץ בפ' כלשונו כו'"

דמטרופולין שהחשיבות מדגיש ולכן אנשים, לשאר בנוגע הוא שם מקץ שבפ'

mdipiraבינונית כעיר `miypהיא x`ya"אחד "כאיש שגם זה, בפסוק משא"כ .

.mdipiraהוא

(ובפרט16) כואבים שהרבה כ"כ חידוש אינו – "כואבים" שהיו מכיון וגם

ראה למילה, שלישי דיום כאב –i"yxtלגבי אפילו אחד כאיש הם וירא) ר"פ

שם. מקץ רש"י ראה – השבטים לגבי ובפרט אנשים, שאר

כחו17) על היו ש"בטוחים הריואף – כה)* לד, וישלח (רש"י זקן" של

ע"י היתה בפועל המלחמה אבל כח, נתינת רק ieleזהו oernyשאף [ובפרט,

העיר על באו זאת בכל היו, mia`ekשבטוחים mzeidaח"ה לקו"ש (ראה דוקא

.[(21 הערה 153 ע' [המתורגם]

אומר)18) הוא "(וכן רש"י לשון יובן דלכאורהoercbaועפ"ז – כו'"

אהי' "כי מפני הוא אחד" כאיש גו' ש"והכית שאף להדגיש, בכדי – מיותר

הרי זאת, בכל כולםoercbעמך", את הכה ואעפ"כ מדין את `cgהכה yi`k

גם הי' שכן י"ל ולכן –iele oernya.

אהי' "כי מפני הוא אחד כאיש מדין את הכה שגדעון מה שסו"ס, ואף

כאן שברש"י זה שפירוש ט'), סעיף (כדלקמן י"ל – המלחמה בעת עמך"

כחו על היו ש"בטוחים אגדה" ד"מדרש הפירוש לפי הוא "מדרשו", שהוא

צריך שם, שברש"י הראשון פי' לפי אבל שם). וישלח (שברש"י זקן" של

כאן**. שברש"י השני כפירוש לפרש

אינו19) "רכב") (משא"כ "רוכב" כי – המין שם על שזהו לומר ודוחק

"מין".

ש"סוס" אף – רבים לשון "פרשיו" יט) טו, כג. יד, (בשלח ממ"ש ולהעיר

יחיד. בלשון עצמם אלו בפסוקים נאמר "רכבו" וכן

"סוסיא מתרגם ורוכבו" שב"סוס אונקלוס של טעמו גם שזהו וי"ל,

שנאמר יט) טו, כג. שם, ט. יד, בשלח (לדוגמא מקומות שבכמה אף – ורכבי'"

ואכ"מ. א). כ, (שופטים "סוסון" – ובכ"מ "סוסוות". מתרגם יחיד) (ל' "סוס"

(משא"כ20) וכן" כו' אומר) (הוא "וכן כופל שרש"י מה יומתק ועפ"ז

ב' כי – ובכ"מ) יד. יד, בשלח פרש"י ראה אבל – ובכ"מ. ג. מט, לעיל

שונים. ענינים לשני הן ההוכחות

כג.21) יד, בשלח

יחיד)22) (לשון ש"סוס" מפרש רש"י אין מדוע הקשו, שם רש"י במפרשי

אין ע"כ כפירושם, שם לפרש שאפשר שמכיון לומר אין אבל המין. ע"ש הוא

שם מקשה שרש"י מזה שהרי – כאן לראי' מביאו סוסzehiytaרש"י "וכי

לפרש שא"א חמש") ל"בן (אפילו הוא פשוט שדבר לומר מוכרח הי'" אחד

ואכ"מ. שם. לדוד ומשכיל ש"ח וראה המין. ע"ש שהוא שם

זה23) שלפני דכיון י"ל בפניםjixvובדוחק (כדלעיל "בגדעון" לפרש

ב. מח, לעיל פרש"י וראה כאן. גם מפרש – (18 ובהערה

.my glyie i"yxtay "'ek eid migeha" yexitd itl `ed "cg` yi`k 'ek oiaeyg opi`e" yexitdy ,d`ad dxrd d`x (*

dne (**micwnyyexit itl `edy s` ± "'ek oiaeyg opi`e" yexitd o`kipydxzei aexw `ed "'ek oiaeyg opi`e" yexit ,ea miweqr ep`y df weqtl rbepa ik ± my glyie 'tay

.'i sirq onwlck ,`xwn ly eheytl
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"מדרשו" את רש"י כאן מביא מדוע מובן: iptlואינו

בעיקר התורה על בפירושו מסביר הוא כאשר "פשוטו",

" מקרא"eheytאת ?24של

.„
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לפי יחיד, בלשון "איש" כאן שנאמר לכך ההסבר את

איש, קורא הרבה "אנשים בהמשך: רש"י מביא פשוטו,

וכן עליו. שכעסו איש כל הרגו באפם לעצמו, אחד כל

אכל".25וילמד אדם טרף לטרף

ש"אנשים היא, "פשוטו" של המשמעות כלומר,

רק הכוונה אין כי יחיד, בלשון "איש" כאן נקראים הרבה"

מדגישהcgiaלכולם והתורה לעצמו". אחד ל"כל אלא ,

ולכן ביחד, כולם את מכלילה ואינה לעצמו", אחד "כל את

הרגו ש"באפם להבהיר, כדי "אנשים", ולא "איש" נאמר

yi` lkשכעסם כלל, כבדרך זה, היה לא עליו": שכעסו

בלי הרגו הם הנותרים ואת שכם, אנשי רוב בהריגת פג

מתייחס "באפם" שהתיאור אלא לרוב, וכהמשך lklכעס

cg`" האחרון את אפילו הרגו".mt`aבנפרד:

אדם טרף לטרף מ"וילמד דוגמא רש"י מביא לכך

יחיד, בלשון "אדם" המלה נאמרת זה בפסוק שגם אכל",

"פעולה" יש הכפיר שטורף אדם כל לגבי .zcxtpכי

להבין: ויש

מתייחסת "באפם" שהמלה בפשטות, מובן לכאורה, א)

היו לא הם לאו, אם שהרי שכם, מאנשי אחד כל לגבי

כך, ואם עליהם, כועסים הם שאין אנשים סתם הורגים

"איש" אמירת ידי על זאת להדגיש התורה צריכה מדוע

יחיד? בלשון

איש, קורא הרבה "אנשים – רש"י לפירוש כהוכחה ב)

אכל". "אדם במלים לכאורה, היה, די – לעצמו..." אחד כל

טרף"? לטרף "וילמד המלים את גם רש"י מצטט מדוע

.‰
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הוא: לעיל האמור לכל ההסבר

הפסוק יעשה",26על לא וכן בישראל... עשה נבלה "כי

מן עצמן גדרו "שהאומות רש"י אומר שכם, למעשה בקשר

הארץ" "יושב – שלאומות מובן, מכך לא27העריות...". –

שהרגו על ולוי שמעון כלפי טענה שום להיות יכולה היתה

" אשר על עבר הרי הוא כי שכם, עצמן"zene`dאת .28גדרו

להבאישני אותי "עכרתם ולוי שמעון כלפי יעקב וטענת

חמור". ואת זכר כל "ויהרגו אשר על היתה הארץ..." ביושב

מיתה חובת חלה עליהם גם כן29אמנם, לולא שהרי ,

כאשר במיוחד אותם, הורגים ולוי שמעון היו לא בודאי

mlekאז דמיםmieevnהיו שפיכות זאת30על בכל אך ,

אפשרות זאת בכל היתה שכם, ואנשי חמור שלגבי מובן,

כלפיהם. לטעון הארץ" ל"יושב

איש", הרגו באפם "כי כאן הפסוק לגבי גם יובן מכך

על (א) כי שכם, הריגת על כלפיהם טען לא אבינו שיעקב

(ב) כדלעיל. כלפיהם, לטעון אפשרות לו היתה לא כך

מפני אלא "באפם", של תוצאה היתה לא שכם הריגת

מוחלטת. חובה

" בפירושו רש"י של חידושו מובן חמור`elובכך

היותו למרות בנפרד, חמור הזכרת ידי על שכם": ואנשי

ידי ועל שכם, מאנשי מבהירzhnydאחד הוא שכם,

לחמור רק היא הכוונה איש" הרגו "באפם שבמלים

אילו ידוע היה לא זה דבר עצמו. לשכם ולא שכם, ולאנשי

"אלו אומר היה אילו או דבר, כך על אומר היה לא רש"י

סתמי. באופן שכם" אנשי

.Â
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בלשון "איש" נאמר מדוע הקושי, מתעורר זה לפי אך

לכל איש" הרגו "באפם המלים כוונת היתה אילו יחיד:

היה ניתן חמור, בן שכם את כולל הרגו, שהם האנשים

– המין" שם "על היא יחיד בלשון "איש" שהמלה לומר

כיון אך בשכם. "איש" של המין כל את באפם" "הרגו הם

`lyאפשר אי "אפם", מפני שם נהרג "איש" של המין כל

המין? שם על היא "איש" שהמלה להסביר

חשובין "ואינן והחידוש: הטעם את רש"י מסיק מכך

כאן מופיעה "איש" המלה – אחד" כאיש אלא כולם

ולוי שמעון הרגו אשר האנשים כל כי יחיד בלשון

אחד". "כאיש לגביהם נחשבו "באפם",

.Ê
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לא איש" הרגו באפם "כי בדבריו לשאול: יש כך על אך

להיפך, אלא ולוי, שמעון של מעלתם את לבטא יעקב התכוון

הוא24) כו'" חשובין "ואינן שהפירוש ,18 בהערה המבואר לפי ובפרט

פירוש וישלח.ipydלפי שברש"י

ג.25) יט, יחזקאל

ז.26) לד, וישלח

ל.27) שם,

(28.190 ע' [המתורגם] ח"ה לקו"ש ז. לד, וישלח פרש"י ראה

(29151 ע' לעיל גם וראה .41 הערה שם [המתורגם] ח"ה לקו"ש ראה

שם. ובהנסמן

ב.30) נו, סנה' הֿו. ט, נח
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הוא שלו המוסר שבדברי ייתכן כיצד כך, ואם להוכיחם.

אחד" כאיש אלא כולם חשובין ש"אינן השבח את ?31יכלול

רש" משיב כך "וכןעל בהמשך דבריו ידי על עצמו י

"ה' לגבי בים": רמה ורוכבו סוס להםmglpבמצרים

היה32במצרים" אשר ,iptl"לאיתנו הים... הרי33"וישב ,

לאדם בדומה כביכול, הקדוש-ברוך-הוא, פעל שאז כיון

בכור" כל הכה "וה' כמו (שלא לפיכך34לוחם וכדומה),

המלחמה בין מסויים הבדל להיות שיכול המחשבה, תיתכן

הפסוק ולכן יחיד, נגד המלחמה לבין רבים cibn"21נגד

אחד". כסוס אלא המקום לפני חשובין כולם שאין

בים" רמה ורוכבו "סוס של במקרה כן לא ,12אך

הים" מי את עליהם ה' "וישב ידי על כבר35שנגרם כאשר ,

בין להבדיל מקום מלכתחילה אין שם לים. המצרים נכנסו

הים "וישב שכאשר ברור, הרי היחיד: לבין הרבים

יוצא, ומכך יחידים. היו כאילו ממש כולם, טבעו לאיתנו"

אחד ורכב כסוס הרוכבים וכל הסוסים כל של שבטביעתם

oi`כללyecigלשון36ורבותא בתורה מופיעה זאת ובכל ,

משום רק והכרחיdyrnlyיחיד כאחד, נחשבים הם

יחיד. בלשון כאן כתוב יהיה שהדבר

כאן בפסוק שגם מובן, "הרגוgxkenמכך כתוב להיות

כיון יחיד, בלשון כאישdyrnlyאיש" כולם נחשבו הם

המוסרilaאחד, בדברי חידוש כאן שיש בכך להתחשב

ולוי. שמעון של מעלתם וציון יעקב, של

ואינו בים", "רמה המלים את גם רש"י מצטט כך משום

בים" "רמה המלים דוקא כי ורוכבו", "סוס במלים מסתפק

בלשון מוגדרים כאחד הנחשבים שהרבים כדלעיל, מוכיחות,

כאשר גם הענין.`oiיחיד בתוכן הדגשה או חידוש בכך

.Á
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בים": "רמה המלים את מצטט שרש"י לכך נוספת סיבה

העיקר הוא שהמלך שכיון לומר, היה ניתן לכאורה

ורוכבו" "סוס נאמר לכן המלחמה, מהלך את הקובע והוא

– מצרים מלך לפרעה רק היא והכוונה יחיד, בלשון

כאן בים": "רמה המלים את גם רש"י מצטט לפיכך

מדובר אין כבר שהרי בנפרד, המלך את לציין חשיבות אין

"רמה הפרט על אלא ז', בסעיף כדלעיל המלחמה, על

ידי על אלא מלחמה, ידי על לא א) הוא: אשר בים",

לכולם. המלך שוה ובכך – הים" מי את עליהם ה' "וישב

לכם". נלחם "ה' של המפלה לאחר ב)

"וכן רש"י אומר מדוע מובן זה סוסmixvnaלפי

ורוכבו", "סוס שהמלים להדגיש כדי – בים" רמה ורוכבו

פרעה. לגבי רק ולא המצרים כל לגבי אמורות יחיד, בלשון

.Ë
ÂËÂ˘ÙÂ Â˘¯„Ó

בדרך לומר אפשרי בלתי ב', בסעיף לעיל, כאמור

אבל אחד. כאיש תיחשב אנשים עם שלימה שעיר הטבע,

כיצד להבין אפשר אמנם, (למקרא)": חמש "בן טוען

שמעון בעיני נחשבו שכם ואנשי שחמור הדבר, עצם ייתכן

אלא הטבעי, בכוחם פעלו לא הם שהרי, אחד, כאיש ולוי

לטבע שמעל באופן זקן", של להסביר37"בכוחו כדי אך .

זאת,yecigבפשטות המדגיש בתורה במקור צורך יש כזה,

יחיד. בלשון "איש" נאמר שבפסוק בכך די ואין

לגמרי אינו זה שפירוש מדרשו", "זהו רש"י אומר לכן

אגדה" ב"מדרש מקורו אלא הפשט, .38בדרך

ברור הפסוק הרי למקרא": חמש "בן שוב טוען כך על

ממשיך כך על הפשט? לפי גם פירוש לו יש כאשר יותר

" ומשיב: מדועeheyteרש"י הסבר יש הפשט לפי שגם ,"...

היא "איש" המלה משמעות כי יחיד, בלשון "איש" נאמר

הם בנפרד איש כל שאת לעצמו". שכם) (מאנשי אחד "כל

הרגו", עלeze`a"באפם רב כה היה כאבם כלומר, כעס.

בישראל" עשה "נבלה את26אשר הרגו שכבר לאחר שאף ,

אינו31) זה ביאור אבל .20 הערה 153 ע' [המתורגם] ח"ה לקו"ש ראה

הפשט. ע"ד

כה.32) יד, בשלח

כז.33) שם,

כט.34) יב, בא

יט.35) טו, שם

זה36) "קשורים ששניהם מה – הוא גו'" ורוכבו שב"סוס שם והחידוש

שם. כדפרש"י כו'", בזה

לפני37) כולם היו שלא ז: פצ"ט, ולכאורה,d"awdבב"ר אחד. כאיש אלא

ש שהיוhinydממה היא שכוונתו משמע, הקב"ה" "לפני התיבות רש"י

ולוי שמעון לגבי אחד כאיש כולם מצדcvnmnvrחשובין ,mzxeab

" הוא זה לפי' רש"י של שמקורו רש"יeyxcn[ואף כוונת (א) י"ל: – "

הקב"ה" ש"לפני ומפרש יו"ד, פרשתנו תנחומא למדרש היא ב"מדרשו"

הערה (152 (ע' שם דלעיל (והפי' הם שונים ענינים ב' (שבתנחומא) ו"לפניהם"

אחר], ממדרש הוא רש"י של מקורו (ב) דרש"י). אליבא אינו 14

כאיש נחשבין יהיו שכם אנשי שכל להיות א"א טבע שע"פ מכיון אבל,

כבפנים. לומר מוכרח ב'), סעיף (כנ"ל אחד

כי – הקב"ה" "לפני התיבות רש"י משמיט זהzehytaומ"מ לשון שייך

(כה) ששם – כג) (יד, בשלח (כברש"י בעצמו* הקב"ה הוא כשהלוחם רק

"כי שבאd'נאמר [הקב"ה על היו בטוחים שרק בנדו"ד משא"כ להם"), נלחם

זקן. של כחו [– בזכותו

(38) אופניו על דבור דבר המקרא דברי ח).i"yxהמיישבת ג, בראשית

z`f eyr ± 'dl ze`pw iptn z`f eyry mbdy ,iele oerny k"`yn ,(15 dxrd 152 'r lirle ` ,k mihtey i"yx d`x) d"awd zegilye ieeiva t"kr e` (*mnvra.
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הוא שלו המוסר שבדברי ייתכן כיצד כך, ואם להוכיחם.

אחד" כאיש אלא כולם חשובין ש"אינן השבח את ?31יכלול

רש" משיב כך "וכןעל בהמשך דבריו ידי על עצמו י

"ה' לגבי בים": רמה ורוכבו סוס להםmglpבמצרים

היה32במצרים" אשר ,iptl"לאיתנו הים... הרי33"וישב ,

לאדם בדומה כביכול, הקדוש-ברוך-הוא, פעל שאז כיון

בכור" כל הכה "וה' כמו (שלא לפיכך34לוחם וכדומה),

המלחמה בין מסויים הבדל להיות שיכול המחשבה, תיתכן

הפסוק ולכן יחיד, נגד המלחמה לבין רבים cibn"21נגד

אחד". כסוס אלא המקום לפני חשובין כולם שאין

בים" רמה ורוכבו "סוס של במקרה כן לא ,12אך

הים" מי את עליהם ה' "וישב ידי על כבר35שנגרם כאשר ,

בין להבדיל מקום מלכתחילה אין שם לים. המצרים נכנסו

הים "וישב שכאשר ברור, הרי היחיד: לבין הרבים

יוצא, ומכך יחידים. היו כאילו ממש כולם, טבעו לאיתנו"

אחד ורכב כסוס הרוכבים וכל הסוסים כל של שבטביעתם

oi`כללyecigלשון36ורבותא בתורה מופיעה זאת ובכל ,

משום רק והכרחיdyrnlyיחיד כאחד, נחשבים הם

יחיד. בלשון כאן כתוב יהיה שהדבר

כאן בפסוק שגם מובן, "הרגוgxkenמכך כתוב להיות

כיון יחיד, בלשון כאישdyrnlyאיש" כולם נחשבו הם

המוסרilaאחד, בדברי חידוש כאן שיש בכך להתחשב

ולוי. שמעון של מעלתם וציון יעקב, של

ואינו בים", "רמה המלים את גם רש"י מצטט כך משום

בים" "רמה המלים דוקא כי ורוכבו", "סוס במלים מסתפק

בלשון מוגדרים כאחד הנחשבים שהרבים כדלעיל, מוכיחות,

כאשר גם הענין.`oiיחיד בתוכן הדגשה או חידוש בכך

.Á
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בים": "רמה המלים את מצטט שרש"י לכך נוספת סיבה

העיקר הוא שהמלך שכיון לומר, היה ניתן לכאורה

ורוכבו" "סוס נאמר לכן המלחמה, מהלך את הקובע והוא

– מצרים מלך לפרעה רק היא והכוונה יחיד, בלשון

כאן בים": "רמה המלים את גם רש"י מצטט לפיכך

מדובר אין כבר שהרי בנפרד, המלך את לציין חשיבות אין

"רמה הפרט על אלא ז', בסעיף כדלעיל המלחמה, על

ידי על אלא מלחמה, ידי על לא א) הוא: אשר בים",

לכולם. המלך שוה ובכך – הים" מי את עליהם ה' "וישב

לכם". נלחם "ה' של המפלה לאחר ב)

"וכן רש"י אומר מדוע מובן זה סוסmixvnaלפי

ורוכבו", "סוס שהמלים להדגיש כדי – בים" רמה ורוכבו

פרעה. לגבי רק ולא המצרים כל לגבי אמורות יחיד, בלשון

.Ë
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בדרך לומר אפשרי בלתי ב', בסעיף לעיל, כאמור

אבל אחד. כאיש תיחשב אנשים עם שלימה שעיר הטבע,

כיצד להבין אפשר אמנם, (למקרא)": חמש "בן טוען

שמעון בעיני נחשבו שכם ואנשי שחמור הדבר, עצם ייתכן

אלא הטבעי, בכוחם פעלו לא הם שהרי, אחד, כאיש ולוי

לטבע שמעל באופן זקן", של להסביר37"בכוחו כדי אך .

זאת,yecigבפשטות המדגיש בתורה במקור צורך יש כזה,

יחיד. בלשון "איש" נאמר שבפסוק בכך די ואין

לגמרי אינו זה שפירוש מדרשו", "זהו רש"י אומר לכן

אגדה" ב"מדרש מקורו אלא הפשט, .38בדרך

ברור הפסוק הרי למקרא": חמש "בן שוב טוען כך על

ממשיך כך על הפשט? לפי גם פירוש לו יש כאשר יותר

" ומשיב: מדועeheyteרש"י הסבר יש הפשט לפי שגם ,"...

היא "איש" המלה משמעות כי יחיד, בלשון "איש" נאמר

הם בנפרד איש כל שאת לעצמו". שכם) (מאנשי אחד "כל

הרגו", עלeze`a"באפם רב כה היה כאבם כלומר, כעס.

בישראל" עשה "נבלה את26אשר הרגו שכבר לאחר שאף ,

אינו31) זה ביאור אבל .20 הערה 153 ע' [המתורגם] ח"ה לקו"ש ראה

הפשט. ע"ד

כה.32) יד, בשלח

כז.33) שם,

כט.34) יב, בא

יט.35) טו, שם

זה36) "קשורים ששניהם מה – הוא גו'" ורוכבו שב"סוס שם והחידוש

שם. כדפרש"י כו'", בזה

לפני37) כולם היו שלא ז: פצ"ט, ולכאורה,d"awdבב"ר אחד. כאיש אלא

ש שהיוhinydממה היא שכוונתו משמע, הקב"ה" "לפני התיבות רש"י

ולוי שמעון לגבי אחד כאיש כולם מצדcvnmnvrחשובין ,mzxeab

" הוא זה לפי' רש"י של שמקורו רש"יeyxcn[ואף כוונת (א) י"ל: – "

הקב"ה" ש"לפני ומפרש יו"ד, פרשתנו תנחומא למדרש היא ב"מדרשו"

הערה (152 (ע' שם דלעיל (והפי' הם שונים ענינים ב' (שבתנחומא) ו"לפניהם"

אחר], ממדרש הוא רש"י של מקורו (ב) דרש"י). אליבא אינו 14

כאיש נחשבין יהיו שכם אנשי שכל להיות א"א טבע שע"פ מכיון אבל,

כבפנים. לומר מוכרח ב'), סעיף (כנ"ל אחד

כי – הקב"ה" "לפני התיבות רש"י משמיט זהzehytaומ"מ לשון שייך

(כה) ששם – כג) (יד, בשלח (כברש"י בעצמו* הקב"ה הוא כשהלוחם רק

"כי שבאd'נאמר [הקב"ה על היו בטוחים שרק בנדו"ד משא"כ להם"), נלחם

זקן. של כחו [– בזכותו

(38) אופניו על דבור דבר המקרא דברי ח).i"yxהמיישבת ג, בראשית

z`f eyr ± 'dl ze`pw iptn z`f eyry mbdy ,iele oerny k"`yn ,(15 dxrd 152 'r lirle ` ,k mihtey i"yx d`x) d"awd zegilye ieeiva t"kr e` (*mnvra.
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להיות המשיך והוא "אפם", נרגע לא עדיין שכם אנשי רוב

שכם. אנשי אחרון להריגת עד תוקף באותו

אדם טרף לטרף מ"וילמד דוגמא רש"י מביא לכך

רעב חיים שבעל רגיל, מקרה על מדובר כאשר אכל":

אין הרי רעבונו, להשקיט אדם הבאהgxkdטורף שבפעם

" כאשר אך ריתחה. באותה אדם יטרוף לטרףcnlieהוא

בטרף ומורגל "מלומד" כבר החיים בעל כאשר טרף",

טורף הוא אז הרי אופן.lkאדם, באותו עצמו בפני אדם

.È
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פירוש גם כי:dfאך ביותר. קשה

"כולן אשר יעקב, שבני לומר, הדעת על מתקבל אין א)

הכעס39צדיקים" כאשר (אף עצום כה כעס מתוך יפעלו ,

נרגע שאינו בישראל") עשה ש"נבלה מפני מקדושה, נובע

שכם. אנשי אחרון הריגת עד

אנשי כשאר לחמור, גם היא הכוונה "איש" במלה ב)

איש כל הרגו ש"באפם וכיון ה'. בסעיף כדלעיל שכם,

הריגת שגם יוצא, כעס, באותו כולם את עליו", שכעסו

– שכם אנשי שאר מכל יותר רב שאינו בכעס נעשתה חמור

שכ לומר, יש פשוט בהגיון אביואילו חמור על עסם

הרבה חזק להיות צריך היה במעשה, אשמתו על שכם,

שבפרשת שבפסוק מכך ואף שכם. אנשי שאר מכל יותר

שכבר6וישלח לאחר הרגו", חמור... "ואת בנפרד מפורט

שוני היה חמור שבהריגת מובן, זכר", כל "ויהרגו .40נאמר

"פשוטו", בפירוש מסתפק רש"י אין אלו קשיים מפני

בלשון "איש" שנאמר "מדרשו", של לפירוש זקוק והוא

אחד". כאיש אלא כולן נחשבין "אינן כי יחיד,

כל הרגו "באפם – "פשוטו" שלפי כיון מכך: ויותר

ההסבר, עצם על הם הקשיים – עליו" שכעסו איש

הקושי נחשבין..." "אינן הפירוש לפי ואילו כדלעיל,

הפסוקים של שבפשוטם "מדרשו", שזהו בכך הוא העיקרי

אחד כאיש נחשבו שכם אנשי שכל להוכיח ברור מקור אין

"מדרשו" את עיקרי, כפירוש תחילה, רש"י מביא לכן –41.

.‡È
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רבות פעמים הוסבר שני42כבר מביא רש"י שכאשר ,

קשיים יש ובשניהם גםeze`nפירושים, רש"י מביא סוג,

שבשני הקשיים מתעוררים אין שבו שלישי, פירוש

אחר. פרט מפני יותר קשה הוא שני, שמצד למרות הקודמים,

מאותו הוא הפירושים בשני שהקושי כיון ובעניננו:

הן – יחיד) (בלשון איש" "הרגו של שהמשמעות – סוג

והן אחד", כאיש אלא כולן חשובין "ואינן הפירוש לפי

בהתאם אינה – הרגו" באפם לעצמו אחד "כל הפירוש לפי

ולטבע להגיון

על שלישי פירוש להסביר מקום לכאורה, היה, –

איש" הרגו הרגו43"באפם ולוי שמעון שבו מקרה שהיה :

עשו של כאומנות סתם, אותה44אדם "חמסתם אשר ,

שמציין כפי שאיןi"yxהימנו", למרות – הקודם בפסוק

יעקב. הוכיחם כך ועל כלשהו, במקום מסופר הדבר

מספרת שהתורה לומר, כך כל "חלק" זה אין אמנם,

מזכירהשיעקב אינה התורה אשר מעשה על אותם הוכיח

לפירוש אך – כלל מובנתdfאותו בו שדוקא מעלה, יש

יחיד. בלשון "איש" המלה משמעות ברור באופן

ולגבי לכך, בדומה מוצאים אנו כאשר `ezeובמיוחד

הרגתי" איש "כי שאמר למך, אצל והתורה45ביטוי, ,

המאורע. את מזכירה אינה (שבכתב)

עד לחלוטין, זה פירוש שולל שרש"י לכך, הסיבה על

כפירוש אפילו מביאו אינו שהוא כך רומזiyilyכדי הוא ,

פירושו, לפני איש)" הרגו (באפם "כי המלה ציטוט ידי על

מיותרת: היא לכאורה, אשר,

" "באפםikהניסוח שהמלים מבהיר, איש" הרגו באפם

המשך מהוות אלא חדש, ענין של התחלה אינן איש" הרגו

–daiqk."כבודי תחד אל בקהלם נפשי תבא אל ל"בסודם

הרגו "באפם שבמלים להסביר אפשר אי שכך, וכיון
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החמור המאורע את להזכיר בלי אחד, איש הריגת של

בהריגת יותר, dnilyהרבה xirשכם –47?

" בניסוח מתבטאת שהתורה איש"ikמכך הרגו באפם

שכם" ואנשי חמור ש"אלו לומר רש"י .48מוכרח

.·È
‰¯·Ò‰ ÌˆÚÓ ‰‡¯Â‰‰
מחשבה מאפשרת הפסוק שלשון סברה49מכך שגם –

הרגו ולוי ששמעון – הוראה מלשון תורה, היא תורה של

אחד:cerפעם לכל הוראה ללמוד אפשר אדם,

נובע הדבר כאשר אף ח"ו, בזולתו פוגע אדם כאשר

בדומה מסיבה הזדעזע שהוא קדושה, של מרגש אצלו

אצלו להתפתח עלולה – אחותינו" את יעשה ל"הכזונה

בזולת פגיעה של סברה50המדה שאפשרית כך כדי עד ,

אנשים ועוד לעוד זאת יעשה שהוא .51וחשש

לזולתו, מיטיב אדם כאשר וכו': טובה מדה ומרובה

בגלוי בתחילה, זאת עושה הוא כאשר מפניות52אף ,

שבנפשו, הטוב מדת כך ידי על ומתחזקת נרכשת אישיות,

טוב. רק לכולם משפיע שהוא עד

לו מודדים בה מודד שאדם לו53ובמדה שאף –

בבני לו, המצטרך בכל וחסד, טוב אך מלמעלה משפיעים

רויחי. – ובכולם ומזוני, חיי

(f"kyz `x`e ,igie t"y zegiyn)

"הכזונה47) לו שענו שלאחרי ,22 הערה 153 ע' [המתורגם] ח"ה לקו"ש

הוכיחם לא שלכן לכאורה, י"ל ולפי"ז יעקב. להם הודה אחותינו" את יעשה

אבל ע"ז.

אחר, איש הריגת על היא איש" ב"הרגו שהכוונה נאמר באם גם לפ"ז, א)

לה' קנאות של ענין מצד ג"כ זה הי' – מישהו את הרגו שבאם פשוט הרי

שכם. אנשי הריגת על מאשר יותר יעקב ע"ז הוכיחם ולמה וכיו"ב,

באנשי זכר כל הרגו ולוי ששמעון שזה יעקב ידע מתחלה שגם מכיון ב)

לומר קשה – גו'" אותי "עכרתם להם אמר ובכ"ז דינה, מעשה מצד הי' שכם

דרך דברhytdע"פ שעשו להם הודה גו'" "הכזונה המענה ששמע שלאחרי

ievx.

(48" רש"י לשון לדיוק הטעם גם שזהו לומר, אפשר הי' חמור`elלכאורה

בדרך – שכם" שור"yecigואנשי עקרו ב"וברצונם גם שהרי הוא, דוחק אבל .

הוא יכול לו", הדר שורו "בכור הכתוב את עדיין למד לא שהתלמיד מכיון –

ובכ"ז מפרשים), שאר כפי' – (או שור פעם עקרו ולוי ששמעון ולפרש לטעות

epi`" "dfכותב שהחידוש מסתבר ולכן ס"ה.`elיוסף". כנ"ל הוא כו'" חמור

יוסף.49) על "איש" דמפרש האוה"ח פי' ע"פ ובפרט

יא),50) (ע' ומנהגים" טעמים לקוטי עם פסח של ב"הגדה עד"ז ראה

עיי"ש. האפיקומן. לחטוף נוהגין אין זה שמפני שי"ל

יח.51) יג, ראה פ' אוה"ח ראה

גירושין52) הל' הרמב"ם מפסק כמובן – נפשו פנימיות מצד משא"כ

ספ"ב.

ב.53) ח, סוטה – משנה

•

תשי"ז טבת, ט' ב"ה,

ברוקלין.

וברכה! שלום

אשר פעם ולא כתבתי כבר כמדומה - הרוחני למצבו בהנוגע בשאלתו דסליק במאי ואתחיל מכתביו שני קבלת הנני מאשר

ובתורת הנגלה בתורת בלימוד עתים קביעות להיות שצריכה ומובן שידוך, בענין להחשיבות מתאים במרץ להשתדל צריך

שלשת על נוסף שזהו ופשיטא בנגלה הלימוד על יתר החסידות בתורת הלימוד צ"ל בכמות גם לדעתי ובמצבו החסידות,

בכלל... ולחב"ד אדמו"ר מו"ח לכ"ק להשייכים ובפרט נפש לכל השוים הידועים ותניא תהלים בחומש השיעורים

כמה של הלב נקודת והתעוררות הרוחני במצב התזוזה ניצלו לא האחרונים השבועות במשך שקבלתי מהידיעות כנראה

החרדים ואין האחרונות שנים במשך היו הזדמנויות שכו"כ המצב ומבהיל בפועל, ומצותי' לתורה יותר לקרבם ישראל מבני

מצעירי גם גדול הכי ולצערי לא, ג"כ לזה קרוב שאפילו אלא במילואם אותם מנצלים שאין רק ולא אותם מנצלים ה' לדבר

הזמן שאין ואף וכלל. כלל עבדי לא למעבד כדבעי פועל ובעלי מרץ בעלי להיות שצריכים הצעירים וביותר וחב"ד אנ"ש אגו"ח

אפשר ונתיבות מסילות הנני שמחפש אם כי דלמעלה בשורותי כוונתי לזה שלא פשוט דזכות, ח"ו היפך של ענינים להזכיר

הם, למטרתם ענין כל מנצלים שמאל מצד שהרי כו' שלנו שלימה תורה תהי' ולא ימין מצד גם המצב בניצול יתחילו סו"ס

הנ"ל. בתוכן טובות אתבשר שסו"ס ויה"ר המבהיל, בדבר להאריך וקשה

בברכה.
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àì åôåâá 'ä úà ãåáòì éãë íéîù íùì äðéà åúðååëù

22úéðåéçä ùôðî åìà úåáùçîå øåáã äùòî éôéãò
êùîðå òôùð ìëì øùàë ìëäå äîöòá úéîäáä
äôéì÷ àéäù àøçà àøèñå úåôéì÷áù úéðùä äâøãîî
àø÷ðä äæä íìåòáù äâåð úôéì÷ úàø÷ðä úéòéáø
áøåòî áåè èòî ÷ø òø åìåëë åáåø äéùòä íìåò
úéîäáä ùôðáù úåáåè úåãî úåàá äðîîù] äëåúá
ùìù ïéá úòöåîî 'éçá àéäå [ìéòì ù"îë ìàøùéáù

א.1. פרק
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טבת ט' שלישי יום

zeaygnae mixeaica ,miyrna ynzydl ,mc`d zlekia yi -

xac eze`y ,oldl xaqeiy itk ,rxl mbe aehl mb ,dpnn mikynpd

jtidle ,dyecw ly dyrn `ed - miny myl dyrp `ed m` envr

.daygna e` xeaica mb jke ,rx ly dyrn `ed -àéäåztilw - §¦
,''dbep''ïéa úòvîî äðéça§¦¨§ª©©¥

ìLúBàîhä úBtì÷ L ¨Ÿ§¦©§¥
úâøãîe úðéça ïéáe éøîâì§©§¥¥§¦©©§¥©
íéîòt ,ïëìå .äMãwä©§ª¨§¨¥§¨¦
ìLa úììëð àéäLL ¤¦¦§¤¤§¨Ÿ

Bîk] úBàîhä úBtì÷§¦©§¥§
øòL íéiç õòa áeúkL¤¨§¥©¦©©
íLa ã ÷øt Léø èî¥¤¤§¥

äàéäL íéîòôe ,[øäf ©Ÿ©§¨¦¤¦
úðéçáa äìBòå úììëð¦§¤¤§¨¦§¦©

eðéäc ,äMãwä úâøãîe- ©§¥©©§ª¨§©§
- ?dyecwa zllkp `id izn

da áøòîä áBhäLk§¤©©§Ÿ̈¨
øøaúð,lcape -òøäî ¦§¨¥¥¨©

ììëðå äìBòå øáBâå§¥§¤§¦§¨
.äMãwa,oiprd zxaqdl - ©§ª¨

,owfd epax dzr ynzyn

,xeaicd e` dyrnd ly zeigd mday ,xeaic e` dyrn ly `nbeca

mb dze` lvpl zexyt`d o`k dpyi ,xnelk ,''dbep'' ztilwn `id

,dyecw ly dpeeka dyrnd z` dyer `edy dryae ,rxl mbe aehl

myl dyrnd z` dyer `edy drya eli`e ,dyecwa zllkp `id

zetilwd ylyny xenb rxl zeigd z` cixen `ed - eteb beprz

.ixnbl ze`nhdàøBúc àðîL àøNa ìëBàä :ìLî Cøc ïBâk- §¤¤¨¨¨¥¦§¨§¥¨§¨
,ony xey xya lke` mc`ykíOáî ïéé äúBLå`ed oi` ,`l` - §¤©¦§ª¨

,dpeeka m` ik ,dee`z myl z`f dyer'äì Bzòc áéçøäì§©§¦©§©
,BúøBúìeaeh oiadle z''iyd z` cearl xzei aeh lkeiy ick - §¨

,dxez xzei,"'eë àçéøå àøîç" :àáø øîàãkxn`y enk - ¦§¨©¨¨©§¨§¥¨
`ax2,xzei aeh oiadl lkeiy ,mc` ly ezrc miaigxn aeh gixe oii ,

zagxd el didzy ick ,aeh oiie aeh xya ixg` ytgn `ed okle

od eziizye ezlik`y ,zxne` z`f ,dxeza xzei aeh oiadl zrcd

,dyecw ly dpeekaBàdpeeka ,irvn` `id dlik`dy wx `l -

dlik`dy `l` ,devn myl e` dyecw myldnvr`ed ,devn `id

oii dzeye ony xya lke`

,devnd z` miiwl ick aeh

úåöî íi÷ì éãk ìéáLa¦§¦§¥§©¥¦§©
áBè íBéå úaL âðòoky - Ÿ¤©¨§

aeh meie zay bprl devn

,oii ziizyae xya zlik`a

dizyde dlik`d m` ,ixd

zepeekdn zg` myl od

,zexen`dúeiç øøaúð éæà£©¦§¨¥©
òtLð äéäL ïéiäå øNaä©¨¨§©©¦¤¨¨¦§¨
'äì äìBòå ,dâð útìwî¦§¦©Ÿ©§¤©

;ïaø÷ëe äìBòkenk - §¨§¨§¨
ler''zeigd f`y ,oaxwe ''d

gekn dyry dyrnd ly

zllkp - dizyde dlik`d

.dyecwaïëåmb jk - §¥
md m` :xacn mc`y xeaica

:enk ,dyecwl dl` mixeaicay zeigd f` dler ,dyecw ly dpeeka

àúeçéãác àúlî øîBàädpeeka ,dgica rinynd -Bzòc çwôì ¨¥¦§¨¦§¦¨§©¥©©§
,BúãBáòå BúøBúìe 'äì Baì çnNìe,z''iyd z` cearl ick - §©¥©¦©§¨©£¨

,äçîNa úBéäì íéëéøvLmikixv myd zceare dxez cenil - ¤§¦¦¦§§¦§¨
z` xiabdl ick ,dgica rinyn `ed okle ,dgny jezn zeidl

,dgnydåéãéîìúì àáø äNòL Bîëe3àúlî íäéðôì øîàL §¤¨¨¨¨§©§¦¨¤¨©¦§¥¤¦§¨
älçz àúeçéãác`ax did ,eicinlz mr cenll ayiy iptl - ¦§¦¨§¦¨

dgica mdiptl xne`.ïðaø éçãáedzyrp eicinlz ly mzrce - ¨§¥©¨¨
dgicayk .mcenil z` oiadl xzei aeh elkeiy ick ,mdilr dgeca

,''dbep'' ztilwn d`ad el` milnay zeigd ixd ,efk dxhna zxn`p

.dyecwa zllkpe rxdn zcxtp

,ïéé éàáBñå øNa éììBæa àeäL éî Cà`aeqe xya llef `ed - ©¦¤§§¥¨¨§§¥©¦
ick ,oiiàeäL ,úéîäaä BLôðå Bôeb úåàz úàlîì,de`zd - §©Ÿ©£©§©§©§¥¦¤

daL íéòøä úBãBñé òaøàî íénä ãBñé úðéçaytpay - §¦©§©©¦¥©§©§¨¨¦¤¨
,zindadúcî epnnL¤¦¤¦©
äåàzäxaqedy enk - ©©£¨

drax`ny ,oey`xd wxta

ytpd ly mirxd zeceqid

zecnd lk ze`a ,zindad

ceqin d`a de`ze ,zerxd

,mindãøBé äæ éãé ìò äpä¦¥©§¥¤¥
ïéiäå øNaä úeiç©©¨¨§©©¦

aL,Baø÷,dzye lk`y - ¤§¦§

ìLaL øeîb òøa äòL éôì ììëðå,úBàîhä úBtì÷ Loi`y - §¦§¨§¦¨¨§©¨¤§¨Ÿ§¦©§¥
,llk aeh odaBôeâå,de`z myl dzye lk`y mc`d ly -äNòð §©£¤

ïäì,zetilwl -äákøîe Leáìixnbl dlha `idy dakxn enk - ¨¤§¤§¨¨
,o`k mb jk ,dilr akexl

,mc`d ly eteb dyrp

yealk ,dyrn zrya

lha - dakxnke ,dtilwl

wx edf la` ,dtilwléôì§¦
áeLé øLà ãò .äòL̈¨©£¤¨
'ä úãBáòì øæçéå íãàä̈¨¨§©£Ÿ©£©

,BúøBúìemc`yk ,oky - §¨
dxezl xfege daeyz dyer

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äùåã÷ä úâøãîå 'éçá ïéáå éøîâì úåàîèä úåôéì÷
úåàîèä úåôéì÷ ùìùá úììëð àéäù íéîòô ïëìå
íéîòôå [øäæä íùá ã"ô ùéø è"î øòù ç"òá ù"îë]
åðééäã äùåã÷ä úâøãîå 'éçáá äìåòå úììëð àéäù
äìåòå øáåâå òøäî øøáúð äá áøåòîä áåèäùë
àøåúã àðéîù àøùá ìëåàä î"ã ïåâë äùåã÷á ììëðå
øîàãë åúøåúìå 'äì åúòã áéçøäì íùåáî ïéé äúåùå
âðò úåöî íéé÷ì éãë ìéáùá åà 'åë àçéøå àøîç àáø
òôùð äéäù ïééäå øùáä úåéç øøáúð éæà è"éå úáù
øîåàä ïëå .ïáø÷ëå äìåòë 'äì äìåòå äâåð úôéì÷î
'äì åáì çîùìå åúòã ç÷ôì àúåçéãáã àúìéî
åîëå äçîùá úåéäì íéëéøöù åúãåáòå åúøåúìå
àúìéî íäéðôì øîàù åéãéîìúì àáø äùòù

.ïðáø éçãáå äìçú àúåçéãáã

éììåæá àåäù éî êà
úéîäáä åùôðå åôåâ úåàú úàìîì ïéé éàáåñå øùá
äáù íéòøä úåãåñé òáøàî íéîä ãåñé 'éçá àåäù
ïééäå øùáä úåéç ãøåé äæ é"ò äðä äåàúä úãî åðîîù
úåôéì÷ ùìùáù øåîâ òøá äòù éôì ììëðå åáø÷áù
ãò äòù éôì äáëøîå ùåáì ïäì äùòð åôåâå úåàîèä
éôì éë åúøåúìå 'ä úãåáòì øåæçéå íãàä áåùé øùà

ב.2. עו, ר''ח.3.יומא גי' א. קיז, פסחים
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,dyecwl dlere zxfege zetilwdn zeigd zcxtp ,myd zcearle

,øLk ïééå øzä øNa äéäL éôì ékmcixed ezee`za mc`de - ¦§¦¤¨¨§©¤¥§©¦¨¥
,ixnbl ze`nhd zetilwd ylylBnò úBìòìå øæçì íéìBëé Cëì§¨§¦©£Ÿ§©£¦

,mze` dzye lk`y mc` eze` mr cgi -,'ä úãBáòì BáeLa- §©£©
z` f` lvpn `ed ,ixdy

el sqeezipy gekd

,dizydne dlik`dn

dxez cnel `ed ezervn`ae

.z''iyd z` caereeäfL¤¤
ì,"øzî"e "øzä" ïBL- §¤¥ª¨

e` elk`l xzeny xac

e` ''xzid'' `xwp ezeyrl

mzernyny ,''xzen''

,xyw zxzd - zilelind

øeL÷ BðéàL øîBìk§©¤¥¨
íéðBöéçä éãéa øeñàå- §¨¦¥©¦¦

epi`yxeyw,zetilwd icia

iptn ,''mipevig'' ze`xwpd

.dyecwd zeyxl uegn ody

`vnp epi` xzid ly xac

zetilwd zeyxa

xeyw epi`e ''mipevig''d

- jk ick cr odiciaàlL¤Ÿ
.'äì úBìòìå øæçì ìëeé- ©©£Ÿ§©£©

`ed ik m` ,''xzid'' ly xac

,''dtilw''n raeplekixefgl

.dyecwa zelrzdle÷ø,dyecwl zxfeg zeigdyk mb ,mxa - ©
,daeyza xfeg mc`dy iciÎlr,óeba øàLð epnî eîéLøäL- ¤¨§¦¦¤¦§¨©

xacd dyrp dyrn zryae ,de`z myl xzend xac lk` mc`yk

eze`yk mb okle - etebn wlg dyrp df dry dze`a ixd ,xenb rx

- zeigd z` mb ez` dlrne ,myd zcearle dxezl xfeg mc`

,eteba rxdn ''myex'' oiicr x`ypéøö ïk ìòåèeaçì óebä C §©¥¨¦©§¦
,øáwä,ezen ixg` -ïn÷ì øàaúiL Bîk4.`ed xawd heaigy - ©¤¤§¤¦§¨¥§©¨

heaige ,dnypd z` jkfl ick mi`ad dlrnly miyperd lk enk

eteba x`ypy ''myex'' eze`n mc`d z` jkfl cgeina oeekn xawd

dlik`ay zeigd ,xen`k .miny myl `ly miiptebd mibeprzdn

zetilwd yly ly xenb rxa ,dry itl ,zllkp ,de`z myl dizye

,daeyz dyri mc`dy cr ,ixnbl ze`nhdúBtèaL úeiçä ïëå§¥©©¤§¦
úòLa Bîöò Lc÷ àlL ,úéîäa äåàúa epnî eàöiL òøæ¤©¤¨§¦¤§©£¨©£¦¤Ÿ¦¥©§¦§©

.äøBäè BzLà íò LéîLz,dry itl ,zeigd zllkp f` mby - ©§¦¦¦§§¨
xefgi mc`dy cr ,ixnbl ze`nhd zetilwd yly ly xenb rxa

,diyra xzen envr xacdy drya `ed xen`d lk ,mxa .daeyza

,miny myl `le de`z myl z`f dyer `edy `l`ïk ïéàM äî©¤¥¥
ïäL ,úBøeñà úBàéáe úBøeñà úBìëàîamd zeida -mnvr §©£¨£¦£¤¥

,mixeq` mixacìMîíéøeñà íä ¯ éøîâì úBàîhä úBtì÷ L ¦¨Ÿ§¦©§¥§©§¥¥£¦
íéðBöéçä éãéa íéøeL÷ezeyxl uegny zetilwd icia - §¦¦¥©¦¦

,dyecwdïéàå ,íìBòì,dl` mixacay zeigd -íMî íéìBò- §¨§¥¦¦¨
,zetilwdníîBé àáé ék ãò,dpnlriz zetilwdy -úånä òláéå ©¦¨Ÿ¨¦ª©©¨¤

áeúkL Bîk ,çöðì5;"õøàä ïî øéáòà äàîhä çeø úàå" :- ¨¤©§¤¨§¤©©ª§¨©£¦¦¨¨¤
,dyecwd zevevip `linn odn elri ,dplhaiz zetilwdykBà-

mby ,xacd xyt`dzr

mixacd ly zeigd `vz

dlrze d`nehdn mixeq`d

,dyecwläNòiL ãò©¤©£¤
Ck ìk äìBãb äáeLz§¨§¨¨¨
úBiëæk Bì eNòð úBðBãfL¤§©£¦§ª
äáeLz àéäL ,Lnî©¨¤¦§¨

àaìc à÷îòî äáäàî- ¥©£¨¥¨§¨§¦¨
wnern `id daeyzdyk

,aldäaø äáäàa§©£¨©¨
ä÷éLçå,wyg jezn - ©£¦¨

Ba ä÷áãì ä÷÷BL Lôðå§¤¤¥¨§¨§¨
'äì BLôð äàîöå ,Cøaúé¦§¨¥§¨§¨©§©

,äiöå äôéò õøàk- §¤¤£¥¨§¦¨
eytp mb jk ,minl d`nvd

,z''iydl d`nvék úBéäì¦§¦
äpä ãòdyry cr - ©¥¨

,daeyzõøàa BLôð äúéä̈§¨©§§¤¤
àøèqä àéä ,úåîìöå äiö¦¨§©§¨¤¦©¦§¨
éðt øBàî ä÷Bçøe ,àøçà̈¢¨§¨¥§¥

,úéìëúa 'ädwegx eytp - §©§¦
iwl`d xe`dn zilkza

,iniptdúàæìå,dax dad` jezn daeyz dyery drya ,okle - §¨Ÿ
BLôð äàîö,z''iydl -æò øúéa,xzei wfg -úBLôð ïBànvî ¨§¨©§§¤¤¨¦¦¨©§

,íé÷écväl` cinz miaexw miwicv ,oky .mrt s` e`hg `ly - ©©¦¦
epe`nv my ,min ly mewna cinz `vnpy inl minec mde ,d''awd

min ea oi`y mewn ,dnny xacna `vnpy in eli`e ,jk lk wfg epi`

lra''d ly epe`nv mb jk .daxda wfg `ed minl epe`nv -

,''wicv''a `ed xacdy itkn daxda wfg zewl`l ''daeyz

:ì"æ íøîàîkl''f epinkg mixne`y enk -6:éìòaL íB÷îa" §©£¨¨©§¨¤©£¥
."'eë íéãîBò äáeLzoi` ,daeyzÎilra micner da dbixcna - §¨§¦

,oky .my cenrl mixenb miwicv zlekiaeze` miwicva xqg xen`k

miwegx df iptl eidy ,daeyzÎilraa `edy itk ,zewl`l oe`nv

.c`neøîà Bæ äaø äáäàî äáeLz ìòål''f epinkg -7: §©§¨¥©£¨©¨¨§
,"úBiëæk Bì eNòð úBðBãf"Ljk lke ,zeevnl miktdp ei`hg - ¤§©£¦§ª

- ?dnl.Bæ äaø äáäàì àa äæ éãé ìòå ìéàBäoze` iciÎlr - ¦§©§¥¤¨§©£¨©¨
,daeyz dyryk ,ribd `ed ,d''awdn eze` ewigxdy zexiar

od ,zeevn enk dlert dze` ea elrt zexiard .ef dlecb dad`l

xen`dn miptÎlkÎlr .d''awdl xzei dlecb dad`l eze` e`iad

mby ,oaenzrkjxc dpyi ,rxd lehiae zetilwd zenlrid iptl ,

iciÎlr z`fe ,mixeq`d mixacay zeigd z` dyecwl zelrdl

.d''awdl dax dad`n d`ad daeyzäáäàî àlL äáeLz ìáà£¨§¨¤Ÿ¥©£¨

íéøîà éèå÷éì
áéúåìòìå øåæçì íéìåëé êëì øùë ïééå øúéä øùá äéäù

øîåìë øúåîå øúéä ïåùì åäæù 'ä úãåáòì åáåùá åîò
øåæçì ìëåé àìù íéðåöéçä éãéá øåñàå øåù÷ åðéàù
ïë ìòå óåâá øàùð åðîî åîéùøäù ÷ø 'äì úåìòìå

èåáéçì óåâä êéøöïë ïéàù äî ïî÷ì ù"îë øá÷ä
úåôéì÷ ùìùî ïäù úåøåñà úåàéáå úåøåñà úåìëàîá
íéðåöéçä éãéá íéøåù÷å íéøåñà íä éøîâì úåàîèä
úåîä òìåáéå íîåé àáé éë ãò íùî íéìåò ïéàå íìåòì
ãò åà õøàä ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå ù"îë çöðì
úåéëæë åì åùòð úåðåãæù êë ìë äìåãâ äáåùú äùòéù
äáäàá àáìã à÷îåòî äáäàî äáåùú àéäù ùîî
åùôð äàîöå 'úé åá ä÷áãì ä÷÷åù ùôðå ä÷éùçå äáø
åùôð äúéä äðä ãò éë úåéäì äéöå äôéò õøàë 'äì
øåàî ä÷åçøå àøçà àøèñä àéä úåîìöå äéö õøàá
ïåàîöî æò øúéá åùôð äàîö úàæìå úéìëúá 'ä éðô
äáåùú éìòáù íå÷îá ì"æ íøîàîë íé÷éãöä úåùôð
úåðåãæù åøîà åæ äáø äáäàî äáåùú ìòå 'åë íéãîåò
åæ äáø äáäàì àá äæ éãé ìòå ìéàåä úåéëæë åì åùòð
äáåùú àéäù óà åæ äáäàî àìù äáåùú ìáà

ח.4. ב.5.פרק יג, ב.6.זכרי' לד, א.7.ברכות כט, השנה ראש
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,dyecwl dlere zxfege zetilwdn zeigd zcxtp ,myd zcearle

,øLk ïééå øzä øNa äéäL éôì ékmcixed ezee`za mc`de - ¦§¦¤¨¨§©¤¥§©¦¨¥
,ixnbl ze`nhd zetilwd ylylBnò úBìòìå øæçì íéìBëé Cëì§¨§¦©£Ÿ§©£¦

,mze` dzye lk`y mc` eze` mr cgi -,'ä úãBáòì BáeLa- §©£©
z` f` lvpn `ed ,ixdy

el sqeezipy gekd

,dizydne dlik`dn

dxez cnel `ed ezervn`ae

.z''iyd z` caereeäfL¤¤
ì,"øzî"e "øzä" ïBL- §¤¥ª¨

e` elk`l xzeny xac

e` ''xzid'' `xwp ezeyrl

mzernyny ,''xzen''

,xyw zxzd - zilelind

øeL÷ BðéàL øîBìk§©¤¥¨
íéðBöéçä éãéa øeñàå- §¨¦¥©¦¦

epi`yxeyw,zetilwd icia

iptn ,''mipevig'' ze`xwpd

.dyecwd zeyxl uegn ody

`vnp epi` xzid ly xac

zetilwd zeyxa

xeyw epi`e ''mipevig''d

- jk ick cr odiciaàlL¤Ÿ
.'äì úBìòìå øæçì ìëeé- ©©£Ÿ§©£©

`ed ik m` ,''xzid'' ly xac

,''dtilw''n raeplekixefgl

.dyecwa zelrzdle÷ø,dyecwl zxfeg zeigdyk mb ,mxa - ©
,daeyza xfeg mc`dy iciÎlr,óeba øàLð epnî eîéLøäL- ¤¨§¦¦¤¦§¨©

xacd dyrp dyrn zryae ,de`z myl xzend xac lk` mc`yk

eze`yk mb okle - etebn wlg dyrp df dry dze`a ixd ,xenb rx

- zeigd z` mb ez` dlrne ,myd zcearle dxezl xfeg mc`

,eteba rxdn ''myex'' oiicr x`ypéøö ïk ìòåèeaçì óebä C §©¥¨¦©§¦
,øáwä,ezen ixg` -ïn÷ì øàaúiL Bîk4.`ed xawd heaigy - ©¤¤§¤¦§¨¥§©¨

heaige ,dnypd z` jkfl ick mi`ad dlrnly miyperd lk enk

eteba x`ypy ''myex'' eze`n mc`d z` jkfl cgeina oeekn xawd

dlik`ay zeigd ,xen`k .miny myl `ly miiptebd mibeprzdn

zetilwd yly ly xenb rxa ,dry itl ,zllkp ,de`z myl dizye

,daeyz dyri mc`dy cr ,ixnbl ze`nhdúBtèaL úeiçä ïëå§¥©©¤§¦
úòLa Bîöò Lc÷ àlL ,úéîäa äåàúa epnî eàöiL òøæ¤©¤¨§¦¤§©£¨©£¦¤Ÿ¦¥©§¦§©

.äøBäè BzLà íò LéîLz,dry itl ,zeigd zllkp f` mby - ©§¦¦¦§§¨
xefgi mc`dy cr ,ixnbl ze`nhd zetilwd yly ly xenb rxa

,diyra xzen envr xacdy drya `ed xen`d lk ,mxa .daeyza

,miny myl `le de`z myl z`f dyer `edy `l`ïk ïéàM äî©¤¥¥
ïäL ,úBøeñà úBàéáe úBøeñà úBìëàîamd zeida -mnvr §©£¨£¦£¤¥

,mixeq` mixacìMîíéøeñà íä ¯ éøîâì úBàîhä úBtì÷ L ¦¨Ÿ§¦©§¥§©§¥¥£¦
íéðBöéçä éãéa íéøeL÷ezeyxl uegny zetilwd icia - §¦¦¥©¦¦

,dyecwdïéàå ,íìBòì,dl` mixacay zeigd -íMî íéìBò- §¨§¥¦¦¨
,zetilwdníîBé àáé ék ãò,dpnlriz zetilwdy -úånä òláéå ©¦¨Ÿ¨¦ª©©¨¤

áeúkL Bîk ,çöðì5;"õøàä ïî øéáòà äàîhä çeø úàå" :- ¨¤©§¤¨§¤©©ª§¨©£¦¦¨¨¤
,dyecwd zevevip `linn odn elri ,dplhaiz zetilwdykBà-

mby ,xacd xyt`dzr

mixacd ly zeigd `vz

dlrze d`nehdn mixeq`d

,dyecwläNòiL ãò©¤©£¤
Ck ìk äìBãb äáeLz§¨§¨¨¨
úBiëæk Bì eNòð úBðBãfL¤§©£¦§ª
äáeLz àéäL ,Lnî©¨¤¦§¨

àaìc à÷îòî äáäàî- ¥©£¨¥¨§¨§¦¨
wnern `id daeyzdyk

,aldäaø äáäàa§©£¨©¨
ä÷éLçå,wyg jezn - ©£¦¨

Ba ä÷áãì ä÷÷BL Lôðå§¤¤¥¨§¨§¨
'äì BLôð äàîöå ,Cøaúé¦§¨¥§¨§¨©§©

,äiöå äôéò õøàk- §¤¤£¥¨§¦¨
eytp mb jk ,minl d`nvd

,z''iydl d`nvék úBéäì¦§¦
äpä ãòdyry cr - ©¥¨

,daeyzõøàa BLôð äúéä̈§¨©§§¤¤
àøèqä àéä ,úåîìöå äiö¦¨§©§¨¤¦©¦§¨
éðt øBàî ä÷Bçøe ,àøçà̈¢¨§¨¥§¥

,úéìëúa 'ädwegx eytp - §©§¦
iwl`d xe`dn zilkza

,iniptdúàæìå,dax dad` jezn daeyz dyery drya ,okle - §¨Ÿ
BLôð äàîö,z''iydl -æò øúéa,xzei wfg -úBLôð ïBànvî ¨§¨©§§¤¤¨¦¦¨©§

,íé÷écväl` cinz miaexw miwicv ,oky .mrt s` e`hg `ly - ©©¦¦
epe`nv my ,min ly mewna cinz `vnpy inl minec mde ,d''awd

min ea oi`y mewn ,dnny xacna `vnpy in eli`e ,jk lk wfg epi`

lra''d ly epe`nv mb jk .daxda wfg `ed minl epe`nv -

,''wicv''a `ed xacdy itkn daxda wfg zewl`l ''daeyz

:ì"æ íøîàîkl''f epinkg mixne`y enk -6:éìòaL íB÷îa" §©£¨¨©§¨¤©£¥
."'eë íéãîBò äáeLzoi` ,daeyzÎilra micner da dbixcna - §¨§¦

,oky .my cenrl mixenb miwicv zlekiaeze` miwicva xqg xen`k

miwegx df iptl eidy ,daeyzÎilraa `edy itk ,zewl`l oe`nv

.c`neøîà Bæ äaø äáäàî äáeLz ìòål''f epinkg -7: §©§¨¥©£¨©¨¨§
,"úBiëæk Bì eNòð úBðBãf"Ljk lke ,zeevnl miktdp ei`hg - ¤§©£¦§ª

- ?dnl.Bæ äaø äáäàì àa äæ éãé ìòå ìéàBäoze` iciÎlr - ¦§©§¥¤¨§©£¨©¨
,daeyz dyryk ,ribd `ed ,d''awdn eze` ewigxdy zexiar

od ,zeevn enk dlert dze` ea elrt zexiard .ef dlecb dad`l

xen`dn miptÎlkÎlr .d''awdl xzei dlecb dad`l eze` e`iad

mby ,oaenzrkjxc dpyi ,rxd lehiae zetilwd zenlrid iptl ,

iciÎlr z`fe ,mixeq`d mixacay zeigd z` dyecwl zelrdl

.d''awdl dax dad`n d`ad daeyzäáäàî àlL äáeLz ìáà£¨§¨¤Ÿ¥©£¨

íéøîà éèå÷éì
áéúåìòìå øåæçì íéìåëé êëì øùë ïééå øúéä øùá äéäù

øîåìë øúåîå øúéä ïåùì åäæù 'ä úãåáòì åáåùá åîò
øåæçì ìëåé àìù íéðåöéçä éãéá øåñàå øåù÷ åðéàù
ïë ìòå óåâá øàùð åðîî åîéùøäù ÷ø 'äì úåìòìå

èåáéçì óåâä êéøöïë ïéàù äî ïî÷ì ù"îë øá÷ä
úåôéì÷ ùìùî ïäù úåøåñà úåàéáå úåøåñà úåìëàîá
íéðåöéçä éãéá íéøåù÷å íéøåñà íä éøîâì úåàîèä
úåîä òìåáéå íîåé àáé éë ãò íùî íéìåò ïéàå íìåòì
ãò åà õøàä ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå ù"îë çöðì
úåéëæë åì åùòð úåðåãæù êë ìë äìåãâ äáåùú äùòéù
äáäàá àáìã à÷îåòî äáäàî äáåùú àéäù ùîî
åùôð äàîöå 'úé åá ä÷áãì ä÷÷åù ùôðå ä÷éùçå äáø
åùôð äúéä äðä ãò éë úåéäì äéöå äôéò õøàë 'äì
øåàî ä÷åçøå àøçà àøèñä àéä úåîìöå äéö õøàá
ïåàîöî æò øúéá åùôð äàîö úàæìå úéìëúá 'ä éðô
äáåùú éìòáù íå÷îá ì"æ íøîàîë íé÷éãöä úåùôð
úåðåãæù åøîà åæ äáø äáäàî äáåùú ìòå 'åë íéãîåò
åæ äáø äáäàì àá äæ éãé ìòå ìéàåä úåéëæë åì åùòð
äáåùú àéäù óà åæ äáäàî àìù äáåùú ìáà

ח.4. ב.5.פרק יג, ב.6.זכרי' לד, א.7.ברכות כט, השנה ראש



��zah 'i iriax mei Ð 'f wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

טבת י' רביעי יום

ä"äâä
àá÷åðã ãåñéá äèì÷ðù éðôî)

úåéçä úèìå÷å úìá÷îä äôéì÷ã
ïéàù äìèáì òøæá ë"àùî äùåã÷äî
äéúåçëù ÷ø äôéì÷ã àá÷åð 'éçá íù

úåôèáù úåéçì íéùéáìî äéúåìééçå
:(ç"éì òåãéë

,Bì çìñé 'äå ,äðBëð äáeLz àéäL óà ,Bæzexiard lr - ©¤¦§¨§¨§¦§©
,xaryBì eNòð àì íB÷î ìkî,zexiard -,úBiëæk,zeevnk - ¦¨¨Ÿ©£¦§ª

ätìwäî íéìBò ïéàå§¥¦¥©§¦¨
,õ÷ úò ãò éøîâì- §©§¥©¥¥

,zelbdúånä òláiL- ¤§ª©©¨¤
,zen ze`xwpd zetilwd

.çöðì,ixd ,epcnl - ¨¤©
milk`nay zeigdy

,zetilwdn ixnbl wzpidl dleki dpi` ,zexeq` ze`iae mixeq`

zetilwdyk e` ,dax dad` jezn zraepd daeyz iciÎlr `l`

xeqi` miiwy xnel owfd epax `a oldl .ixnbl dpnlrize dplhazz

dleki ely zeigdy cg`

`ly mb dyecwl zelrl

zraepd daeyz iciÎlr

`l` ,dax dad`n

dpekp daeyz dyeryk

z`ixwa dax dpeek jezn

:dhnd lry rny

äãøiL óà ,äìháì epnî eàöiL òøæ úBtèaL úeiçä Cà©©©¤§¦¤©¤¨§¦¤§©¨¨©¤¨§¨
ìLa äììëðåéøä ¯ úBàîhä úBtì÷ LäáeLúa íMî äìBò Bæ §¦§§¨§¨Ÿ§¦©§¥£¥¨¦¨¦§¨

,äðBëð,dpk j` ''dlibx'' -ìòL òîL úàéø÷a äîeöò äðeëáe §¨§©¨¨£¨¦§¦©§©¤©
,ì"æ é"øàäî òãBpk ,ähnälry rny z`ixwa ''dpeek''y - ©¦¨©©¥¨£¦©

`hg owzl zlbeqn dhnd

,dfàøîba ænøîe8:- §ª¨©§¨¨
:zxne`dàøBwä ìk"¨©¥

Búhî ìò òîL úàéø÷§¦©§©©¦¨
ézL ìL áøç æçBà elàk§¦¥¤¤¤§¥

,"'eë úBitzeit izye - ¦
,ick od el`úBôeb âøäì©£Ÿ

íéðBöéçä,zetilwd ly - ©¦¦
úeiçì Leáì eNòpL¤©£§©©

,úBthaLzeteb zbixd - ¤©¦
zg` iciÎlr dyrp zetilwd

z`ixw ly axgdn zeitd

,dhnd lry rnyäìBòå§¨
,íäî úeiçädtd ici lr - ©©¥¤

,axgd ly ipydòeãik©¨©
.ïç éòãBéì) -gdnk §§¥¥

p.dlawd znkg ,(dxzq

òøæ ïBò økæä àì ïëìå§¨¥Ÿª§©£¤©
ììëa äøBza äìháì§©¨¨©¨¦§©
óà ,úBøeñà úBàéa¦£©

,ïäî øeîçLhxtay s` - ¤¨¥¤
rxf oer xeng miieqn

,zexeq` ze`ian dlhal

úðéçáa ,BðBò ìBãâå§¨£¦§¦©
äaøîe ãéìBnL úBtìwäå äàîhä éeaøå úeìãbäz` - ©©§§¦©ª§¨§©§¦¤¦©§¤

,zetilwdúBàéaî øúBé ,äìháì òøæ úàöBäa ãàî ãàîa¦§Ÿ§Ÿ§¨©¤©§©¨¨¥¦¦
.úBøeñàdxiar iciÎlr xvei `ed zenka xnelk -efxzei daxd £

,zexeq` ze`ia iciÎlr xy`n zetilwúBøeñà úBàéáaL ÷ø©¤§¦£
éñBîìBëé BðéàL ãò ,øúBéa äàîè ätì÷a úeiçå çk ó ¦Ÿ©§©¦§¦¨§¥¨§¥©¤¥¨

,äáeLúa úeiçä íMî úBìòäì,dlibx daeyza -ääâä)- §©£¦¨©©¦§¨
xyt` i` zexeq` ze`iaa recn ,owfd epax xiaqn ,d`ad ''ddbd''a

dad`n zraepd daeyz iciÎlr wx ,zetilwdn zeigd z` zelrdl

daeyz'' iciÎlr mb z`f zeyrl xyt` dlhal rxfa eli`e ,dax

:''dpekpätì÷c àá÷eðc ãBñéa äèì÷pL éðtîze`iaa ,oky - ¦§¥¤¦§§¨¦§§¨¦§¦¨
,dtilwd ly ''dawp''d ''ceqi''a zeigd dhlwp ,zexeq`úìa÷îä©§©¤¤

,äMãwäî úeiçä úèìB÷å§¤¤©©¥©§ª¨
cva xacdy myk ,oky -

mb jk ,ef dxiar ly inybd

zeigd zhlwp ,zeipgexa

,dtilwd ly ''dawp''aäî©
,äìháì òøæa ïk ïéàM- ¤¥¥§¤©§©¨¨

,dlhal rxfa xacd dpey

àá÷eð úðéça íL ïéàL¤¥¨§¦©§¨
,ätì÷c,llk zniiw `l - ¦§¦¨

,dxiard ly inybd oaena

,dtilw ly ''dawp'' zpiga

äéúBìéçå äéúBçkL ÷ø- ©¤Ÿ¤¨§¥¤¨
,dtilwd lyíéLéaìî- ©§¦¦

,mitiwne,úBthaL úeiçì©©¤©¦
ïç éòãBéì òeãikirceil - ©¨©§§¥¥

dlawd znkgíà àlà :(¤¨¦
äáäàî äáeLz äNòé ïk¥©£¤§¨¥©£¨
úBðBãfL ãò ,Ck ìk äaø©¨¨¨©¤§

.úBiëæk Bì eNòðmeyne - ©£¦§ª
`hg ,dxeza xkfp `l jk

llka ,dlhal rxf ly ,df

,oky ,zexeq` ze`ia

xyt` dlhal rxf z`veda

zeigd z` zelrdl mc`l

z`ixwa ''dpeek''e ,dpk j` dlibx ,''dpekp daeyz'' iciÎlr dyecwl

.dax dad`n zraepd daeyz ila mb ,dhnd lry rnyïáeé äæáe¨¤©
:ì"æø øîàîxyt` ,zexeq` ze`iaay epxn`y dn ceqi lr - ©£©©©

oaei ,dax dad`n daeyz iciÎlr zetilwdn zeigd z` livdl

l''f epizeax xn`n9:ï÷úì ìëeé àlL úeòî eäæéà"10àaL äæ ¯ ¥¤§ª¨¤Ÿ©¦§Ÿ¤¤¨
æàL ,"øæîî ãéìBäå äåøòä ìò,xfnn ciled xakyk -íà íb ©¨¤§¨§¦©§¥¤¨©¦
Ck ìk äìBãb äáeLz äNòé,dax dad`n daeyz oebk -éà ©£¤§¨§¨¨¨¦

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ïéàå úåéëæë åì åùòð àì íå÷î ìëî åì çìñé 'äå äðåëð
úåîä òìåáéù õ÷ úò ãò éøîâì äôéì÷äî íéìåò

.çöðì

äìèáì åðîî åàöéù òøæ úåôèáù úåéçä êà
äìåò åæ éøä úåàîèä úåôéì÷ ùìùá äììëðå äãøéù óà
òîù úàéø÷á äîåöò äðååëáå äðåëð äáåùúá íùî
ìë àøîâá æîåøîå ì"æ é"øàäî òãåðë äèîä ìòù
ìù áøç æçåà åìàë åúèî ìò òîù úàéø÷ àøå÷ä
ùåáì åùòðù íéðåöéçä úåôåâ âåøäì 'åë úåéô éúù

24.ç"éì òåãéë íäî úåéçä äìåòå úåôèáù úåéçì
úåàéá ììëá äøåúá äìèáì òøæ ïåò øëæåä àì ïëìå
úåìãâä 'éçáá åðåò ìåãâå ïäî øåîçù óà úåøåñà
ãàî ãàîá äáøîå ãéìåîù úåôéì÷äå äàîåèä éåáøå
÷ø úåøåñà úåàéáî øúåé äìèáì òøæ úàöåäá

éñåî úåøåñà úåàéááùäàîè äôéì÷á úåéçå çë ó
*äáåùúá úåéçä íùî úåìòäì ìåëé åðéàù ãò øúåéá

äáåùú äùòé ë"àà
ãò êë ìë äáø äáäàî
úåéëæë åì åùòð úåðåãæù
ì"æø øîàî ïáåé äæáå
ìëåé àìù úååòî åäæéà
äåøòä ìò àáù äæ ïå÷úì

äìåãâ äáåùú äùòé íà íâ æàù øæîî ãéìåäå
äùåã÷ì úåéçä úåìòäì åì øùôà éà êë ìë

א.8. ה, א.9.ברכות ט, טו.10.חגיגה א, קהלת

zah `"i iying mei Ð 'g wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

טבת י"א חמישי יום
פרקח'

íìBòì äãøé øákL øçàî ,äMã÷ì úeiçä úBìòäì Bì øLôà¤§¨§©£©©¦§ª¨¥©©¤§¨¨§¨¨¨
:íãå øNa óeâa äLaìúðå äfä.clepy xfnnd ly -z`fmb oi` ©¤§¦§©§¨§¨¨¨¨

xyt` i`y dxiar idef okle ,lhal dax dad`n daeyz geka

.owzlxaqen ,z`f zexnl

daeyzdyky ,xg` mewna

,cgein ote`a dwfg `id

jk icil `iadl dgeka

xnelk ,zeni xfnndy

reciy itk .lhazi - mce xyad seby11ciqgd oe`ba xetiqd

lra''l zeyridl eilr deeiv owfd epaxy uiaewpyian sqei iax

dipqk`a ,eizeriqpn zg`a ,sqei iax oqk`zdyk :''dlbr

my gkp - ax ika jezn lltzde ''zevg oewiz'' jxr ,znieqn

mr ozgzd ,dxyid jxcd on dhqy ,cg` icedi dry dze`a

.cli mdl clepe dieb

excg sqei iax ly eizeika

ly eytpe eall jk lk

hilgdy cr ,icedi eze`

jxcl xefgl eal wnern

d`iady ,jk lk dlecb dzid icedi eze` ly ezaeyz .zecdid

.rah - el clepy xfnndy jk icil

íLa íéàø÷ð CëlL ,úBøeñà úBìëàîa úàæ ãBòå .ç ÷øt¤¤§Ÿ§©£¨£¤§¨¦§¨¦§¥
,"øeqà",xeyw xnelk -ìëàî ìëàL éî óàL éðtî ¦¦§¥¤©¦¤¨©©£¨
òãBä àìa øeqà,dzid dlik`d zpeeke ,zrcl ilan -ìíL ¦§Ÿ©§¥

,àéää äìéëà çëa 'ä ãáòì ,íéîLly lk`n df did el - ¨©¦©£Ÿ§Ÿ©£¦¨©¦
dnvr dlik`d dzid ,xzid

;rxdn aehd z` dcixtn

iciÎlry ,xaqed xaky itk

cxtp miny myl dlik`

zeigay rxd on aehd

xaecn o`k ,mxa .lk`nd

ly lk`n zlik` lrxeqi`

,miny myläNòå ìòt íâå§©¨©§¨¨
çëa ìltúäå àø÷å ,ïk¥§¨¨§¦§©¥§Ÿ©

àéää äìéëàdid m`ay - £¦¨©¦
xac zlik`l qgia xaecnd

dlik` dze` gekae ,xzend

dzid - lltzne cnel `ed

dler lk`nd ly zeigd

lk`nd zeida ,dyecwl

;dltzle cenill lvepnïéà¥
äìBò daL úeiçä©©¤¨¨
äøBzä úBáúa úLaìúîe¦§©¤¤§¥©¨

,øzää Bîk älôzäå- §©§¦¨§©¤¥
?dnl jk lkedøeqà éðtîdf lk`n zexywzd iptn ,xnelk - ¦§¥¦¨

ìMî àøçà àøèqä éãéa.úBàîhä úBtì÷ Ldpi`y ,ixnbl - ¦¥©¦§¨¨¢¨¦¨Ÿ§¦©§¥
.dyecwl zelrzdl lk`nay zeigl dyxnøeqà àeä elôàå©£¦¦

,ïðaøcexq` minkgdy -,`ziixe`cn xeqi` `ed oi`e ,ezeyrl §©¨¨
'eë äøBz éøácî øúBé íéøôBñ éøác íéøeîçL1.mb ,`linne - ¤£¦¦§¥§¦¥¦¦§¥¨

xyt` i`e ,ixnbl ze`nhd zetilwa xeyw edexq` minkgy xac

rciy ilan ,miny myl ea ynzyd m` mb ,dyecwl ezelrdl

xacdyxeq`.íéøácì äeàúnä çëå òøä øöiä íb ,ïëìå§¨¥©©¥¤¨©§Ÿ©©¦§©¤©§¨¦
,ïéàøëð ïéãMî ãL àeä ,íéøeñàä,ieb ly cy -òøä øöé àeäL ¨£¦¥¦¥¦ª§¨¦¤¥¤¨©

ìMî íäéúBLôpL ,íìBòä úBnà ìL.úBàîhä úBtì÷ L- ¤ª¨¨¤©§¥¤¦¨Ÿ§¦©§¥

milawnd ,mixeq` mixacl ,mdly rxd xvide ,md miee`zn okle

xaecn mday" :epiax w''k zxrd] ze`nhd zetilwd ylyn mzeig

.[''cere bpx b''gfaíéøáãì äeàúnä çëå òøä øöiä ïk ïéàM äî©¤¥¥©¥¤¨©§Ÿ©©¦§©¤¦§¨¦
,Búåàz úàlîì íéøznä`lnl ick z`f dyer `edy zexnl - ©ª¨¦§©Ÿ©£¨

xaky itke ,eytp ze`z

mb ok iciÎlr ''cxei'' ,xaqed

rxd l` ,xzend xacd

ylynyze`nhd zetilwd

z`f zexnl ,mxa ;ixnbl

ïéàãeäé ïéãMî ãL àeä2, ¥¦¥¦§¨¦
,''icedi'' rxdÎxvi -éôì§¦

äMãwì øæçì ìBëiL¤¨©£Ÿ©§ª¨
ìéòìãk3.lk`yk mby - §¦§¥

,j` ,eytp ze`z `lnl ick

ly lk`na xaecny ,oeikn

zeigd dlrzn ,xzid

xfeg mc`dyk ,dyecwl

z` cearle dxez cenll

rxdÎxvid eli`e ;z''iyd

Îxvi epi` ,xeqi` ly xacl

Îxvi `l` ,llk icedi rxd

lawn df rxdÎxvi .xf rxd

ezerwzyd llba ,mc`d

ly xacl oevx ea xvepe ,mybzn `ed oci lr ,''zexzen'' zee`za

.icedil irah epi`y xac ,xeqi`,íB÷î ìkî Càmilk`na mb - ©¦¨¨
oiicr zniiwy ,eytp ze`z `lnl ick mze` lk`yk ,xzid ly

la` ,dyecwl exifgdl zexyt`d,äMãwì øæçL íã÷iptl - Ÿ¤¤¨©©§ª¨
,daeyza mc`d zxfg,Ck øçà íâå .ätì÷e àøçà àøèñ àeä¦§¨¨¢¨§¦¨§©©©¨

lk`nd zeig z` xifgde daeyza xfg mc`dy xg`l s` -

,dyecwlepnî eîéLøä,jkn myexd -,óeba ÷eác øàLð- ¨§¦¦¤¦§¨¨©
,mc`dä÷Lîe ìëàî ìkî ék úBéäì,dzeye lke` mc`y - ¦§¦¦¨©£¨©§¤

.BøNaî øNáe íc óëz äNòðmyl lk`y dryay oeikne - ©£¤¥¤¨¨¨¦§¨
ea x`yp - xyae mc eteba sqezip - rx did xacdyk - de`z

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

óåâá äùáìúðå äæä íìåòì äãøé øáëù øçàî
:íãå øùá

ãåòå ç ÷øôêëìù úåøåñà úåìëàîá úàæ
óàù éðôî øåñéà íùá íéàø÷ð
ãåáòì íéîù íùì òãåä àìá øåñéà ìëàî ìëàù éî
ììôúäå àø÷å ïë äùòå ìòô íâå àéää äìéëà çëá 'ä
úùáìúîå äìåò äáù úåéçä ïéà àéää äìéëà çëá
äøåñéà éðôî øúéää åîë äìôúäå äøåúä úåáéúá
øåñéà àåä 'éôàå úåàîèä úåôéì÷ ùìùî à"ñä éãéá
'åë äøåú éøáãî øúåé íéøôåñ éøáã íéøåîçù ïðáøã
íéøåñàä íéøáãì äåàúîä çëå òøä øöéä íâ ïëìå
â"åò úåîåà ìù òøä øöé àåäù ïéàøëåð ïéãùî ãù àåä

âéø"äöéä ë"àùî úåàîèä úåôéì÷ ùìùî íäéúåùôðù
àåä åúåàú úàìîì íéøúåîä íéøáãì äåàúîä çëå
.ìéòìãë äùåã÷ì øåæçì ìåëéù éôì ïéàãåäé ïéãùî ãù
íâå äôéì÷å à"ñ àåä äùåã÷ì øæçù íãå÷ î"î êà
ìëî éë úåéäì óåâá ÷åáã øàùð åðîî åîéùøä ë"çà
ïëìå åøùáî øùáå íã óëéú äùòð ä÷ùîå ìëàî

עורים''.11. ''פוקח לספר נ''ע מוהריי''צ אדמו''ר כ''ק יב.1.הקדמת יד, רבה במדבר ב. פ''ח, סנהדרין א.2.משנה רעז, א. רנג, ג. חלק זהר
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טבת י"א חמישי יום
פרקח'

íìBòì äãøé øákL øçàî ,äMã÷ì úeiçä úBìòäì Bì øLôà¤§¨§©£©©¦§ª¨¥©©¤§¨¨§¨¨¨
:íãå øNa óeâa äLaìúðå äfä.clepy xfnnd ly -z`fmb oi` ©¤§¦§©§¨§¨¨¨¨

xyt` i`y dxiar idef okle ,lhal dax dad`n daeyz geka

.owzlxaqen ,z`f zexnl

daeyzdyky ,xg` mewna

,cgein ote`a dwfg `id

jk icil `iadl dgeka

xnelk ,zeni xfnndy

reciy itk .lhazi - mce xyad seby11ciqgd oe`ba xetiqd

lra''l zeyridl eilr deeiv owfd epaxy uiaewpyian sqei iax

dipqk`a ,eizeriqpn zg`a ,sqei iax oqk`zdyk :''dlbr

my gkp - ax ika jezn lltzde ''zevg oewiz'' jxr ,znieqn

mr ozgzd ,dxyid jxcd on dhqy ,cg` icedi dry dze`a

.cli mdl clepe dieb

excg sqei iax ly eizeika

ly eytpe eall jk lk

hilgdy cr ,icedi eze`

jxcl xefgl eal wnern

d`iady ,jk lk dlecb dzid icedi eze` ly ezaeyz .zecdid

.rah - el clepy xfnndy jk icil

íLa íéàø÷ð CëlL ,úBøeñà úBìëàîa úàæ ãBòå .ç ÷øt¤¤§Ÿ§©£¨£¤§¨¦§¨¦§¥
,"øeqà",xeyw xnelk -ìëàî ìëàL éî óàL éðtî ¦¦§¥¤©¦¤¨©©£¨
òãBä àìa øeqà,dzid dlik`d zpeeke ,zrcl ilan -ìíL ¦§Ÿ©§¥

,àéää äìéëà çëa 'ä ãáòì ,íéîLly lk`n df did el - ¨©¦©£Ÿ§Ÿ©£¦¨©¦
dnvr dlik`d dzid ,xzid

;rxdn aehd z` dcixtn

iciÎlry ,xaqed xaky itk

cxtp miny myl dlik`

zeigay rxd on aehd

xaecn o`k ,mxa .lk`nd

ly lk`n zlik` lrxeqi`

,miny myläNòå ìòt íâå§©¨©§¨¨
çëa ìltúäå àø÷å ,ïk¥§¨¨§¦§©¥§Ÿ©

àéää äìéëàdid m`ay - £¦¨©¦
xac zlik`l qgia xaecnd

dlik` dze` gekae ,xzend

dzid - lltzne cnel `ed

dler lk`nd ly zeigd

lk`nd zeida ,dyecwl

;dltzle cenill lvepnïéà¥
äìBò daL úeiçä©©¤¨¨
äøBzä úBáúa úLaìúîe¦§©¤¤§¥©¨

,øzää Bîk älôzäå- §©§¦¨§©¤¥
?dnl jk lkedøeqà éðtîdf lk`n zexywzd iptn ,xnelk - ¦§¥¦¨

ìMî àøçà àøèqä éãéa.úBàîhä úBtì÷ Ldpi`y ,ixnbl - ¦¥©¦§¨¨¢¨¦¨Ÿ§¦©§¥
.dyecwl zelrzdl lk`nay zeigl dyxnøeqà àeä elôàå©£¦¦

,ïðaøcexq` minkgdy -,`ziixe`cn xeqi` `ed oi`e ,ezeyrl §©¨¨
'eë äøBz éøácî øúBé íéøôBñ éøác íéøeîçL1.mb ,`linne - ¤£¦¦§¥§¦¥¦¦§¥¨

xyt` i`e ,ixnbl ze`nhd zetilwa xeyw edexq` minkgy xac

rciy ilan ,miny myl ea ynzyd m` mb ,dyecwl ezelrdl

xacdyxeq`.íéøácì äeàúnä çëå òøä øöiä íb ,ïëìå§¨¥©©¥¤¨©§Ÿ©©¦§©¤©§¨¦
,ïéàøëð ïéãMî ãL àeä ,íéøeñàä,ieb ly cy -òøä øöé àeäL ¨£¦¥¦¥¦ª§¨¦¤¥¤¨©

ìMî íäéúBLôpL ,íìBòä úBnà ìL.úBàîhä úBtì÷ L- ¤ª¨¨¤©§¥¤¦¨Ÿ§¦©§¥

milawnd ,mixeq` mixacl ,mdly rxd xvide ,md miee`zn okle

xaecn mday" :epiax w''k zxrd] ze`nhd zetilwd ylyn mzeig

.[''cere bpx b''gfaíéøáãì äeàúnä çëå òøä øöiä ïk ïéàM äî©¤¥¥©¥¤¨©§Ÿ©©¦§©¤¦§¨¦
,Búåàz úàlîì íéøznä`lnl ick z`f dyer `edy zexnl - ©ª¨¦§©Ÿ©£¨

xaky itke ,eytp ze`z

mb ok iciÎlr ''cxei'' ,xaqed

rxd l` ,xzend xacd

ylynyze`nhd zetilwd

z`f zexnl ,mxa ;ixnbl

ïéàãeäé ïéãMî ãL àeä2, ¥¦¥¦§¨¦
,''icedi'' rxdÎxvi -éôì§¦

äMãwì øæçì ìBëiL¤¨©£Ÿ©§ª¨
ìéòìãk3.lk`yk mby - §¦§¥

,j` ,eytp ze`z `lnl ick

ly lk`na xaecny ,oeikn

zeigd dlrzn ,xzid

xfeg mc`dyk ,dyecwl

z` cearle dxez cenll

rxdÎxvid eli`e ;z''iyd

Îxvi epi` ,xeqi` ly xacl

Îxvi `l` ,llk icedi rxd

lawn df rxdÎxvi .xf rxd

ezerwzyd llba ,mc`d

ly xacl oevx ea xvepe ,mybzn `ed oci lr ,''zexzen'' zee`za

.icedil irah epi`y xac ,xeqi`,íB÷î ìkî Càmilk`na mb - ©¦¨¨
oiicr zniiwy ,eytp ze`z `lnl ick mze` lk`yk ,xzid ly

la` ,dyecwl exifgdl zexyt`d,äMãwì øæçL íã÷iptl - Ÿ¤¤¨©©§ª¨
,daeyza mc`d zxfg,Ck øçà íâå .ätì÷e àøçà àøèñ àeä¦§¨¨¢¨§¦¨§©©©¨

lk`nd zeig z` xifgde daeyza xfg mc`dy xg`l s` -

,dyecwlepnî eîéLøä,jkn myexd -,óeba ÷eác øàLð- ¨§¦¦¤¦§¨¨©
,mc`dä÷Lîe ìëàî ìkî ék úBéäì,dzeye lke` mc`y - ¦§¦¦¨©£¨©§¤

.BøNaî øNáe íc óëz äNòðmyl lk`y dryay oeikne - ©£¤¥¤¨¨¨¦§¨
ea x`yp - xyae mc eteba sqezip - rx did xacdyk - de`z

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

óåâá äùáìúðå äæä íìåòì äãøé øáëù øçàî
:íãå øùá

ãåòå ç ÷øôêëìù úåøåñà úåìëàîá úàæ
óàù éðôî øåñéà íùá íéàø÷ð
ãåáòì íéîù íùì òãåä àìá øåñéà ìëàî ìëàù éî
ììôúäå àø÷å ïë äùòå ìòô íâå àéää äìéëà çëá 'ä
úùáìúîå äìåò äáù úåéçä ïéà àéää äìéëà çëá
äøåñéà éðôî øúéää åîë äìôúäå äøåúä úåáéúá
øåñéà àåä 'éôàå úåàîèä úåôéì÷ ùìùî à"ñä éãéá
'åë äøåú éøáãî øúåé íéøôåñ éøáã íéøåîçù ïðáøã
íéøåñàä íéøáãì äåàúîä çëå òøä øöéä íâ ïëìå
â"åò úåîåà ìù òøä øöé àåäù ïéàøëåð ïéãùî ãù àåä

âéø"äöéä ë"àùî úåàîèä úåôéì÷ ùìùî íäéúåùôðù
àåä åúåàú úàìîì íéøúåîä íéøáãì äåàúîä çëå
.ìéòìãë äùåã÷ì øåæçì ìåëéù éôì ïéàãåäé ïéãùî ãù
íâå äôéì÷å à"ñ àåä äùåã÷ì øæçù íãå÷ î"î êà
ìëî éë úåéäì óåâá ÷åáã øàùð åðîî åîéùøä ë"çà
ïëìå åøùáî øùáå íã óëéú äùòð ä÷ùîå ìëàî
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lk`nd zeig z` xifgde daeyza xfgy ixg`l mb ,jkn ''myex''

.dyecwléøö ïëìåøáwä èeaçì óebä C4,cgein yper `edy - §¨¥¨¦©§¦©¤¤
,seblìawL Búàîhî Bøäèìe BúBwðì,sebd -íìBò úàðäa §©§©£¦ª§¨¤¦¥©£¨©¨

ì÷ úàîhî åéâeðòúå äfä.ïéàãeäé ïéãLå dâð útrxdÎxvid - ©¤§©£¨¦ª§©§¦©Ÿ©§¥¦§¨¦
mc`d z` dxbnd icedid

.mixzen mibeprzlíà àlà¤¨¦
íìBòî äðäð àlL éî ïk¥¦¤Ÿ¤¡¤¥¨

åéîé ìk äfäok`y e` - ©¤¨¨¨
e` ,zn`a dpdp `l

n dzid `l ez`pdyÎmlerd

dfddyry dn lky meyn ,

didwx,dyecwe devn myl

.LBãwä eðaøkiax - §©¥©¨
xn`y `iypd dcedi5

`ly ,ezewlzqd zrya

Îmlerdn dpdpdfd`l s`

`ly in ,ixd .dphw rav`a

lka dfdÎmlerdn dpdp

,eiig ini jyn`edwewf epi`

xawd heaig ly df yperl

eli`e ;eteb z` zewpl ick

wewf - efk dbxca epi`y in

,''xawd heaig'' yperl eteb

d`nehdn ezewpl ick

ze`pd iciÎlr ,ea dwacpy

,oldl .eibeprze dfdÎmlerd

yeal oipr owfd epax xiaqn

:miny myl `ly mixzen mixeaic mixacnyk ,xeaicd

,øzäa íéìèa íéøác ìòå,mxeaica xeqi` oi`yk -íò ïBâk §©§¨¦§¥¦§¤¥§©
ãîìì ìBëé BðéàL õøàäeilr zlhen ,cenll lekiy in ,oky - ¨¨¤¤¥¨¦§Ÿ

''milha mixaca `le ma zxace'' ly dyrdÎzevn zaeg cinz6,

yi eiable ,milha mixac `le dxez ixac wx xacl cinz aiig `ed

meynxeqi`leki epi`y ,ux`d mr ,eli`e .milha mixac xacl

`ed s`e .xeqi`a mpi` ely milha mixacdy yi ,cenlléøöC ¨¦
òìwä óëa dìebìb éãé ìò ,Bæ ätì÷c Bæ äàîhî BLôð øäèì7, §©¥©§¦ª§¨¦§¦¨©§¥¦§¨§©©¤©

z` mirlewy ,iehiad `aen ''rlwd sk'' ly df yperl qgia -

l`xyi ux`n e` ,ipyd dvwl mlerd ly cg` dvwn mc`duegl

zeipeviwn ytpd z` mixiarn :`ed jka melbd oeirxd .ux`l

dyecway zelcbd z`e zn`d z` ytpd d`ex dlgza ,zeipeviwl

daygy ,mixeaicle zeaygnl ,dze` ''miwxef'' cine ,zewl`ae

dnypl lecb xrv meyn jka yie ;dfdÎmlera dxaice8,Bîk§
,íéøeñà íéøeaãì ìáà .èð óc çlLa úLøt øäfa áeúkL¤¨©Ÿ©¨¨©§©©©£¨§¦¦£¦

ìå úeðöéì BîkìMî ïäL ,íäa àöBiëå òøä ïBLúBtì÷ L §¥¨§¨¨©§©¥¨¤¤¥¦¨Ÿ§¦
øéáòäìe øäèì ìéòBî [Bcáì] òìwä ók ïéà ¯ éøîâì úBàîhä©§¥§©§¥¥©©¤©§©¦§©¥§©£¦
÷ø ,Lôpäî Búàîèª§¨¥©¤¤©

.ípäéâì ãøéì äëéøö- §¦¨¥¥§¥¦Ÿ
,xzei xeng yper `edy

xzei rityn `ed jk meyne

.ytpd z` zewpléî ïëå§¥¦
äøBza ÷ñòì Bì øLôàL¤¤§¨©£Ÿ©¨
¯ íéìèa íéøáãa ÷ñBòå§¥¦§¨¦§¥¦
ìéòBî Bcáì òìwä ók ïéà¥©©¤©§©¦
,dëkæìe d÷øîì BLôðì§©§§¨§¨§©§¨

÷øl dwewf `id -íéLðò ©¢¨¦
ìò íéLéðònL íéøeîç£¦¤©£¦¦©
,úeèøôa äøBz ìeha¦¨¦§¨
ìëì éììkä Lðò ãálî¦§©Ÿ¤©§¨¦§¨
úîçî äNò úåöî ìeha¦¦§©£¥¥£©
,âìL ìL ípäéâa úeìöò©§§¥¦Ÿ¤¤¤

øçà íB÷îa øàánk9.- ©§Ÿ¨§¨©¥
eizexiar lr yprp mc`

zxneg ,''dcn cbpk dcn''

,`hgd zxnegk yperd

dzyrpy dxiar lr :okle

- zeninge meg jezn

ly mepdib''a miyiprn

meiwa zexixw lre ,''y`

''bly ly mepdib''a - devn10lr miyiprny yperd lr sqep ,ixd .

Îzevn lk lehia lr miyiprny yperk ,dxez cenlz zevn lehia

.''dxez lehia'' lr cgein yper miiw - dyrúBîëça ÷ñBòä ïëå§¥¨¥§¨§
ìeha ïBò ïéðòì áLçé íéìèa íéøác ììëa ¯ íìBòä úBnàª¨¨¦§©§¨¦§¥¦¥¨¥§¦§©£¦

,äøBz,dxez lehia `hg lr mixaer zeillk zenkg cenila mby - ¨
äøBz ãeîìz úBëìäa áeúkL Bîk11ãBòå .dúàîè äøúé úàæ §¤¨§¦§©§¨§Ÿ§¥¨ª§¨¨

Léaìî BðéàL ,íéìèa íéøác úàîè ìò úBnàä úîëç ìL¤¨§©¨ª©ª§©§¨¦§¥¦¤¥©§¦
ànèîe,milha mixac iciÎlr -,úBcnä ÷øody -çeøä ãBñéî §©¥©©¦¦¨©

,úéäìàä BLôðaL LBãwäzakxen ziwl`d ytpd mb ,oky - ©¨¤§©§¨¡Ÿ¦
,dad`k ,zecnd .xtr ,min ,gex ,y` :miipgex zeceqi drax`n

`ed milha mixac ici lre - gexd ceqin ze`a ,dnecke cgt

ceqin zeraepd ,ziwl`d ytpd ly zecnd ray z` mda riwyn

,oze` jlklne ,day gexd,íéìèa íéøáãaL dâð útì÷ úàîèa§ª§©§¦©Ÿ©¤¦§¨¦§¥¦

íéøîà éèå÷éì
åúàîåèî åøäèìå åúå÷ðì øá÷ä èåáéçì óåâä êéøö
úôéì÷ úàîåèî åéâåðòúå äæä íìåò úàðäá ìáé÷ù
ìë æ"äåòî äðäð àìù éî ë"àà ïéàãåäé ïéãùå äâåð
ïåâë øúéäá íéìèá íéøáã ìòå .ùåã÷ä åðéáøë åéîé
äàîåèî åùôð øäèì êéøö ãåîìì ìåëé åðéàù ä"ò
'ô øäæá ù"îë òì÷ä óëá äìåâìâ é"ò åæ äôéì÷ã åæ
úåðöéì åîë íéøåñà íéøåáéãì ìáà .è"ð óã çìùá
úåàîèä úåôéì÷ ùìùî ïäù íäá àöåéëå òøä ïåùìå
øéáòäìå øäèì ìéòåî [åãáì] òì÷ä óë ïéà éøîâì
éî ïëå .íðäéâì ãøéì äëéøö ÷ø ùôðäî åúàîåè
ïéà íéìèá íéøáãá ÷ñåòå äøåúá ÷åñòì åì øùôàù
÷ø äëëæìå ä÷øîì åùôðì ìéòåî åãáì òì÷ä óë
úåèøôá äøåú ìåèéá ìò íéùéðòîù íéøåîç íéùðåò
úåìöò úîçî ò"î ìåèéá ìëì éììëä ùðåò ãáìî

ù ìù íðäéâáúåîëçá ÷ñåòä ïëå à"îá øàåáîë âì
ïåò ïéðòì áùçé íéìèá íéøáã ììëá íéìåìâ éãáåò úåîåà
äøúé úàæ ãåòå äøåú ãåîìú úåëìäá ù"îë äøåú ìåèéá
úàîåè ìò íéìåìâ éãáåò úåîåàä úîëç ìù äúàîåè
ãåñéî úåãîä ÷ø àîèîå ùéáìî åðéàù íéìèá íéøáã
äâåð úôéì÷ úàîåèá úéäìàä åùôðáù ùåã÷ä çåøä

קנא,4. ב. חלק זוהר ב.ראה נה, הכוונות וספר הגלגולים, ספר בסוף וויטאל חיים רבי ובמיוחד א.5.א. קד, ב.6.כתובות יט, ראה7.יומא

ב. קנב, למשל:8.שבת פה, בעל תורה דברי שאמירת הקדושות, משיחותיו באחת נ"ע מוהריי''צ אדמו''ר כ''ק שאמר מה כאן, להוסיף כדאי

להיפטר לאדם עוזר זה - האויר את ומטהרים תורה תלמוד מצות מקיימים שבכך נוסף - תניא או משניות תהלים, החומש, מלות פה בעל לומר

הקלע. כף א-ב.9.מעונש קנ, ב. חלק ב; רלז, ב; סב, א. חלק זוהר גם ראה שמות. פרשת בתחילת להאריז''ל תורה שרוצים10.לקוטי יש

הרגיל. הדם הילוך להחזרת עוזר קפוא, אבר על שלג שפשוף שעל-ידי כמו הנפש, לקרירות רפואה משום יש שלג של שבגיהנם כאן, ללמוד

העיר: הוא כך. משמע לא להאריז''ל תורה שבלקוטי ואומר זה, פירוש בנכונות מפקפק הרבי ‚ÔÈÏÊÂברם, ‰ÓÏ Î''‡Â ;‡Â‰ ÔÂÎ� Ì‡ ‚''Úˆ''

.''Ì˘ ˙''Ï·˘ 'ÂÎ ‚Ï˘‰.11ולאחר בשקלוב, תקנ''ד, בשנת הזקן, מרבנו שנדפס הראשון הספר הוא תורה'' תלמוד ''הלכות ז. סעיף ג, פרק

שלו. ערוך בשולחן ונכלל צורף - מכן

zah a"i iyiy mei Ð 'h wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

טבת י"ב שישי יום
פרקט'

úéîäaä BLôða Bæ ätì÷aL òøä çeøä ãBñéî íéàaä©¨¦¦¨©¨©¤¦§¦¨§©§©§¥¦
,ìéòìãk.oey`xd wxta xaqedy enk --äðéa-äîëç úðéça àìå §¦§¥§Ÿ§¦©¨§¨¦¨

,BLôðaL úòclkyd z` mi`nhn mpi` milha mixac - ©©¤§©§
,dnypayénòå íéèBMä íbL ,úeøBáe úeèL éøác íäL øçàî¥©©¤¥¦§¥§¤©©¦§©¥

.ïk øaãì íéìBëé õøàä- ¨¨¤§¦§©¥¥
elky z` riwyn `ed oi`

`linne ,milha mixaca

ly lkyd z` `nhn epi`

.ziwl`d eytpïk ïéàM äî©¤¥¥
,úBnàä úîëçadpey - §¨§©¨ª

zene` zenkgl qgia xacd

oda ezewqrzday ,mlerd

ànèîe Léaìî àeä©§¦§©¥
úòc-äðéa-äîëç úBðéça§¦¨§¨¦¨©©

,lkyd -BLôðaL¤§©§
útì÷ úàîèa úéäìàä̈¡Ÿ¦§ª§©§¦©
,elà úBîëçaL dâðŸ©¤§¨§¥

änL eìôpLoze` - ¤¨§¨¨
,dbep ztilw jezl ''eltp'' zenkgíéìkä úøéáLaly jildza - ¦§¦©©¥¦

,d`ixad ziy`xa ''milkd zxiay''äîëç ìL íéøBçà úðéçaî¦§¦©£©¦¤¨§¨
.ïç éòãBéì òeãik ,äMã÷cznkg) dxzqp dnkg irceil - ¦§ª¨©¨©§§¥¥

,okae .dlitpd ote`e xen`d jildzd x`azn day ,(dlawd

,ziwl`d ytpd ly lkyd z` mi`nhn ,zeillk zenkg micnelyk

ilha mixacn rexb dfe`le zecnd z` wx `nhn `ed mciÎlr ,m

.lkyd z`ïúBà äNBò ïk íà àlà,zenkgd z` -íBcø÷ ¤¨¦¥¤¨©§

Bà ,'ä ãáòì çåøa ïäî ñðøtúäì éãk eðéäc ,ïäa Cúçì©£Ÿ¨¤§©§§¥§¦§©§¥¥¤§¤©©£Ÿ
,BúøBúì Bà 'ä úãBáòì ïäa LnzLäì òãBiL`ed :lynl - ¤¥©§¦§©¥¨¤©£©§¨

,ycegd yeciw ipic z` ahid oiadl ick ,oeaygd znkg cnel

.dneckee÷ñòL ïúòéñå ì"æ ï"aîøå í"aîøä ìL Bîòè eäæå§¤©£¤¨©§©§©§©©§¦¨¨¤¨§
:ïäazene` zenkga - ¨¤

lvpl erci md ,oky ,mlerd

myd zceara el` zenkg

.dxezae

,df wxta xen`dl xywda

m` mb ,xeqi` ly xacy

,cala opaxcn `ed exeqi`

zetilwd ylya xeyw

xyt` i`e ,ixnbl ze`nhd

m` mb ,dyecwl ezelrdl

rciy ilan eze` lke` `ed

s`e ,xeqi` ly `ed xacdy

,miny myl lk`p dfyk

`ed dlik` dze` gekae

cg` ciqg :`ad xetiqd z` o`k `iadl i`ck - lltzne cnel

miwetwte zeaygn zeltep epzgly ,owfd epax ipta mrt ope`zd

,m''ekr alg ziizya lykp jpzg :owfd epax el xn` .dpen` ipipra

alg edfy ayg `edy s`e .dailgd zrya gkep did `l icediy

el wifd - cala opaxcn xeqi` `ed m''ekr alg jk lr sqepe ,icedi

,''oewiz'' el ozp owfd epax .dpen`a eizewitq o`kne ,zeipgexa xacd

.zipgexd ezlgnn `txidl el xfry

è ÷øtlkay ziwl`d ytpd ihxt z` owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
,zindad ytpd ihxt z` .diyeal dylye dizegek zxyr lr ,l`xyin cg`

.diyeal dylye dizegek zxyr lr ,l`xyin cg` lkay ,dtilwdny ytpd

z` xiaqi ,iriyzd wxta

oia mc`a zllegznd dnglnd

:el` zeytp izy

Lôð ïkLî íB÷î ,äpäå§¦¥§¦§©¤¤
dâð útìwnL úéîäaä©§¥¦¤¦§¦©Ÿ©
àeä ìàøNé Léà ìëa§¨¦¦§¨¥

,áladlbzn ,ala ,my - ©¥
ritydl ,zindad ytpd

xkfedy itk ,oky ,sebd lr

zakxen ,mincewd miwxta

zex`tzd ,de`z ,qrkk - ''zecn''n xwira zindad ytpd

,ala `ed ,el` zecn ly onewne ,dneckeéìàîN ììça,alay - ¤¨¨§¨¦

áéúëe ,íc àìî àeäL1."Lôpä àeä ícä ék" :,oaen o`kny - ¤¨¥¨§¦¦©¨©¤¤
,mc `lnd ,alay il`nyd llga z`vnp ytpdy,ïëìållba - §¨¥

,ala zindad ytpd ly dnewinñòëå úeøàtúäå úBåàzä ìk̈©©£§¦§¨£§©©
ïäéîBãåx`y lke - §¥¤
,zecndáläîe ,ála ïä¥©¥¥©¥

.óebä ìëa úBèMtúî ïä¥¦§©§§¨©
LàøaL çnì äìBò íâå2, §©¤©Ÿ©¤¨Ÿ

ïäa øäøäìe áMçì§©¥§©§¥¨¤
,ïäa íkçúäìeixg` - §¦§©¥¨¤

,eala de`z zxxerzny

aeygl ,egen l` dler `id

ribdl ji` mkgzdle

ef eze`z yeninl3,Bîk§
äìBò íâå ,íéøáàä ìëì èMtúî áläîe ,ála BøB÷î ícäL¤©¨§©¥¥©¥¦§©¥§¨¨¥¨¦§©¤

.LàøaL çnäìhytzn `ed myne ,ala exewn mcdy myk - §©Ÿ©¤¨Ÿ

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äôéì÷áù òøä çåøä ãåñéî íéàáä íéìèá íéøáãáù
26øçàî åùôðáù ã"áç 'éçá àìå ìéòìãë úéîäáä åùôðá åæ

øáãì íéìåëé ä"òå íéèåùä íâù úåøåáå úåèù éøáã íäù
ùéáìî àåä íéìåìâ éãáåò úåîåàä úîëçá ë"àùî .ïë
úôéì÷ úàîåèá úéäìàä åùôðáù ã"áç 'éçá àîèîå
'éçáî 'éìëä úøéáùá äîù åìôðù åìà úåîëçáù äâåð
ë"à àìà ïç éòãåéì òåãéë äùåã÷ã äîëç ìù íééøåçà
ñðøôúäì éãë åðééäã ïäá êåúçì íåãø÷ ïúåà äùåò
úãåáòì ïäá ùîúùäì òãåéù åà 'ä ãåáòì çåéøá ïäî
ì"æ ï"áîøå í"áîøä ìù åîòè åäæå åúøåúì åà 'ä

:ïäá å÷ñòù ïúòéñå

äðäå è ÷øôúôéì÷îù úéîäáä ùôð ïëùî íå÷î
ììçá áìá àåä ìàøùé ùéà ìëá äâåð
ïëìå ùôðä àåä íãä éë áéúëå íã àìî àåäù éìàîù
áìäîå áìá ïä ïäéîåãå ñòëå úåøàôúäå úåàúä ìë
ùàøáù çåîì äìåò íâå óåâä ìëá úåèùôúî ïä
åøå÷î íãäù åîë ïäá íëçúäìå ïäá øäøäìå áùçì
çåîäì äìåò íâå íéøáàä ìëì èùôúî áìäîå áìá

כג.1. יב, בביטוי2.דברים משתמש כי,''ÏÂÚ‰הוא אם - והשכל המחשבה נובעת כשמהן למדות, עליה משום בכך יש כי - שבראש'' למוח

אומר הוא ל''דם'', בקשר להלן כך המדות. ממהות למעלה הוא השכל, מהות עצם שהרי, - המדות של ביצוען לשם רק כאן בא שה''שכל''

למוח. עולה ביותר הזקוק שהדם עליה, משום בכך יש לדם גם שכן, למוח, עולה ˘ËÈÏ"‡:3.שהדם ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰הטעם - ''וכמובן

בנה''א''. לקמן שפי' ע''ד הוא - בפ''ע המוח הדגשת על



�� zah a"i iyiy mei Ð 'h wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

טבת י"ב שישי יום
פרקט'

úéîäaä BLôða Bæ ätì÷aL òøä çeøä ãBñéî íéàaä©¨¦¦¨©¨©¤¦§¦¨§©§©§¥¦
,ìéòìãk.oey`xd wxta xaqedy enk --äðéa-äîëç úðéça àìå §¦§¥§Ÿ§¦©¨§¨¦¨
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änL eìôpLoze` - ¤¨§¨¨
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ilha mixacn rexb dfe`le zecnd z` wx `nhn `ed mciÎlr ,m

.lkyd z`ïúBà äNBò ïk íà àlà,zenkgd z` -íBcø÷ ¤¨¦¥¤¨©§

Bà ,'ä ãáòì çåøa ïäî ñðøtúäì éãk eðéäc ,ïäa Cúçì©£Ÿ¨¤§©§§¥§¦§©§¥¥¤§¤©©£Ÿ
,BúøBúì Bà 'ä úãBáòì ïäa LnzLäì òãBiL`ed :lynl - ¤¥©§¦§©¥¨¤©£©§¨

,ycegd yeciw ipic z` ahid oiadl ick ,oeaygd znkg cnel

.dneckee÷ñòL ïúòéñå ì"æ ï"aîøå í"aîøä ìL Bîòè eäæå§¤©£¤¨©§©§©§©©§¦¨¨¤¨§
:ïäazene` zenkga - ¨¤

lvpl erci md ,oky ,mlerd
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zetilwd ylya xeyw

xyt` i`e ,ixnbl ze`nhd

m` mb ,dyecwl ezelrdl

rciy ilan eze` lke` `ed

s`e ,xeqi` ly `ed xacdy

,miny myl lk`p dfyk

`ed dlik` dze` gekae

cg` ciqg :`ad xetiqd z` o`k `iadl i`ck - lltzne cnel

miwetwte zeaygn zeltep epzgly ,owfd epax ipta mrt ope`zd

,m''ekr alg ziizya lykp jpzg :owfd epax el xn` .dpen` ipipra

alg edfy ayg `edy s`e .dailgd zrya gkep did `l icediy

el wifd - cala opaxcn xeqi` `ed m''ekr alg jk lr sqepe ,icedi

,''oewiz'' el ozp owfd epax .dpen`a eizewitq o`kne ,zeipgexa xacd

.zipgexd ezlgnn `txidl el xfry

è ÷øtlkay ziwl`d ytpd ihxt z` owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
,zindad ytpd ihxt z` .diyeal dylye dizegek zxyr lr ,l`xyin cg`

.diyeal dylye dizegek zxyr lr ,l`xyin cg` lkay ,dtilwdny ytpd

z` xiaqi ,iriyzd wxta

oia mc`a zllegznd dnglnd

:el` zeytp izy

Lôð ïkLî íB÷î ,äpäå§¦¥§¦§©¤¤
dâð útìwnL úéîäaä©§¥¦¤¦§¦©Ÿ©
àeä ìàøNé Léà ìëa§¨¦¦§¨¥

,áladlbzn ,ala ,my - ©¥
ritydl ,zindad ytpd

xkfedy itk ,oky ,sebd lr

zakxen ,mincewd miwxta

zex`tzd ,de`z ,qrkk - ''zecn''n xwira zindad ytpd

,ala `ed ,el` zecn ly onewne ,dneckeéìàîN ììça,alay - ¤¨¨§¨¦

áéúëe ,íc àìî àeäL1."Lôpä àeä ícä ék" :,oaen o`kny - ¤¨¥¨§¦¦©¨©¤¤
,mc `lnd ,alay il`nyd llga z`vnp ytpdy,ïëìållba - §¨¥

,ala zindad ytpd ly dnewinñòëå úeøàtúäå úBåàzä ìk̈©©£§¦§¨£§©©
ïäéîBãåx`y lke - §¥¤
,zecndáläîe ,ála ïä¥©¥¥©¥

.óebä ìëa úBèMtúî ïä¥¦§©§§¨©
LàøaL çnì äìBò íâå2, §©¤©Ÿ©¤¨Ÿ

ïäa øäøäìe áMçì§©¥§©§¥¨¤
,ïäa íkçúäìeixg` - §¦§©¥¨¤

,eala de`z zxxerzny

aeygl ,egen l` dler `id

ribdl ji` mkgzdle

ef eze`z yeninl3,Bîk§
äìBò íâå ,íéøáàä ìëì èMtúî áläîe ,ála BøB÷î ícäL¤©¨§©¥¥©¥¦§©¥§¨¨¥¨¦§©¤

.LàøaL çnäìhytzn `ed myne ,ala exewn mcdy myk - §©Ÿ©¤¨Ÿ

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äôéì÷áù òøä çåøä ãåñéî íéàáä íéìèá íéøáãáù
26øçàî åùôðáù ã"áç 'éçá àìå ìéòìãë úéîäáä åùôðá åæ

øáãì íéìåëé ä"òå íéèåùä íâù úåøåáå úåèù éøáã íäù
ùéáìî àåä íéìåìâ éãáåò úåîåàä úîëçá ë"àùî .ïë
úôéì÷ úàîåèá úéäìàä åùôðáù ã"áç 'éçá àîèîå
'éçáî 'éìëä úøéáùá äîù åìôðù åìà úåîëçáù äâåð
ë"à àìà ïç éòãåéì òåãéë äùåã÷ã äîëç ìù íééøåçà
ñðøôúäì éãë åðééäã ïäá êåúçì íåãø÷ ïúåà äùåò
úãåáòì ïäá ùîúùäì òãåéù åà 'ä ãåáòì çåéøá ïäî
ì"æ ï"áîøå í"áîøä ìù åîòè åäæå åúøåúì åà 'ä

:ïäá å÷ñòù ïúòéñå

äðäå è ÷øôúôéì÷îù úéîäáä ùôð ïëùî íå÷î
ììçá áìá àåä ìàøùé ùéà ìëá äâåð
ïëìå ùôðä àåä íãä éë áéúëå íã àìî àåäù éìàîù
áìäîå áìá ïä ïäéîåãå ñòëå úåøàôúäå úåàúä ìë
ùàøáù çåîì äìåò íâå óåâä ìëá úåèùôúî ïä
åøå÷î íãäù åîë ïäá íëçúäìå ïäá øäøäìå áùçì
çåîäì äìåò íâå íéøáàä ìëì èùôúî áìäîå áìá

כג.1. יב, בביטוי2.דברים משתמש כי,''ÏÂÚ‰הוא אם - והשכל המחשבה נובעת כשמהן למדות, עליה משום בכך יש כי - שבראש'' למוח

אומר הוא ל''דם'', בקשר להלן כך המדות. ממהות למעלה הוא השכל, מהות עצם שהרי, - המדות של ביצוען לשם רק כאן בא שה''שכל''

למוח. עולה ביותר הזקוק שהדם עליה, משום בכך יש לדם גם שכן, למוח, עולה ˘ËÈÏ"‡:3.שהדם ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰הטעם - ''וכמובן

בנה''א''. לקמן שפי' ע''ד הוא - בפ''ע המוח הדגשת על



��zah b"i ycew zay Ð 'h wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

טבת י"ג קודש שבת

- mc`d mca zyaelnd - ef ytp mb jk ,sebd iwlg x`y lkl

.sebd iwlg x`y lkl zhytzn `id aldne ,ala dxewnCà©
,LàøaL ïéçîa àeä úéäìàä Lôð ïkLî íB÷îly dnewin - §¦§©¤¤¨¡Ÿ¦§Ÿ¦¤¨Ÿ

,mincewd miwxta xkfedy itk ,y`xay gena `ed ziwl`d ytpd

ytpd ly dzedn xwiry

,''lky''d `ed ziwl`d

,y`xa `ed ''lky''d mewne

íMîe,y`xay gendn - ¦¨
,íéøáàä ìëì úèMtúî¦§©¤¤§¨¨¥¨¦

ála íâådlbzne zpkey - §©©¥
ziwl`d ytpdììça¤¨¨

éðîéä,alay -Ba ïéàL ©§¨¦¤¥
áeúkL Bîëe ,íc4áì" : ¨§¤¨¥

."Bðéîéì íëç''mkg'' - ¨¨¦¦
cebipa ,ziwl`d ytpl fnex

,(rxd xvid) zindad ytpl

''epinil'' .''liqk'' z`xwpd

oia lican `ed ,zindad ytpa enk ,o`k .alay ipnid llgd -

ziwl`d ytpdy ,oiivn `edy ixg`l :mixa`d x`yl ald

,oky - ''ala mbe'' cgeina siqen `ed ,mixa`d lka zhytzn

,mixa`d x`ya enk ala zhytzn `idy wx `l ziwl`d ytpd

mb `id `l`dlbzn.zecna :xnelk ,alaàéäådlbzn cvik - §¦
iciÎlr - ?ala - gendny ziwl`d ytpdétLøk 'ä úáäà©£©§¦§¥

íéìékNî áìa úáäìúî úáäìL,mznkg geka miynzynd - ©§¤¤¦§©¤¤§¥©§¦¦
íéððBaúîe íéðéáîälk oiadl ,''dpiad gek''a mb miynzyne - ©§¦¦¦§§¦

,eihxtl xacíçîa øLà ízòãageka'' mb miynzyn md - §©§¨£¤§Ÿ¨

md ,xnelk ;mipian mdy dn z` yibxdle wnrzdl ,''zrcd

,zrce dpia ,dnkg :zegekd zyly lka jk myl miynzyn

.äáäàä úà íéøøBònä íéøáãaxaqedy itk ,z''iyd zlecba - ¦§¨¦©§§¦¤¨©£¨
.eil` dad` zxxern ,z''iyd zlecba zeppeazddy ,iyilyd wxta

`id ala ef dad` ,ixd

ziwl`d ytpd zehytzd

gena zeppeazdd :gendn

.ala dad`d z` d`ian

ïëå,xzei inipt lyn - §¥
gendn raepd ald ybxl

,y`xayááì úçîN¦§©¥¨
,BðBàb øãäå 'ä úøàôúa§¦§¤¤©£©§
`idy ,ef alÎzgny mb -

xy`n xzei inipt ybx

,ald l` gendn `a ,dad`

íëçä éðéò øLàkytpd - ©£¤¥¥¤¨¨
,ziwl`døLà,BLàøa £¤§Ÿ

íéìkzñî ,Búðéáe Búîëç çîa,inipt hana -àkìîc àø÷éa §Ÿ©¨§¨¦¨¦§©§¦¦¨¨§©§¨
,d''awd ,jlnd ly eceaka -Búlãb úøàôúå,`idy -ïéà ãò §¦§¤¤§ª¨©¥

ø÷ç,eyxyl cr exwgl xyt` i` -,úéìëúå óBñ ïéàå`ed - ¥¤§¥§©§¦
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ãò øùà åúìåãâá ïðåáúäì åúðéáå 'ä úîëç àéäù
äàøéä úòãä éãé ìò ïäî ãéìåäìå óåñ ïéàå ø÷ç ïéà
åáìá äøòåá ùàë 'ä úáäàå åáìá 'ä ãçôå åçåîá

åùôð äúìë íâå äôñëð úåéäì úáäìù éôùøëä÷éùçá
ãàîå ùôðå áì ìëá ä"á ñ"àá åá ä÷áãì äöéôçå

äéäéù éðîéä ììçáù àáìã à÷îåòîäáäà óåöø åëåú
àéôëàì éìàîùä ììçì íâ èùôúúù ãò ùåãâå àìî

íéòøä íéîä ãåñé à"ñìúôéì÷îù äåàúä àéäù äáù
'ä úáäàì äæä íìåò éâåðòúî äëôäìå äúåðùì äâåð

ìëá ù"îëàáéå äìòéù åðééäå êéøöé éðùá êááì
úâøãîî äøúé äáéçå äáø äáäà úâøãîì òéâéå

äáäàùà éôùøë äæò

וד'.7. ג ה.8.בפרקים ו, י.9.דברים ג, השירים א.10.שיר נד, ברכות
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ראשון יום חולה איננו כחוש

:Â ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù Á·ÊÓ È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰BðéàL . . äìBçå§¤¤¥

.ïaø÷ì øLk̈¥§¨§¨

בדורנו הפוסקים מגדולי ואחד שהיה ח"אמעשה מישרים (דובב

כחוש,סא) היה ללידתו השמיני שביום תינוק, מילת על נשאל

שיבריא עד ממתינים אלא בזמנו אותו למול שאין הוא, והדין

רסב) יו"ד ניתן(ב"י הרגיל, למשקלו ויחזור יתחזק כאשר האם –

כדין הבראתו, מיום ימים שבעה להמתין שצריך או מיד, למולו

שנתרפא? מיום ימים שבעה כעבור אלא אותו מלים שאין חולה

זו: הלכה על-פי וענה

הרמב"ם טו)פסק ב, לקרבן(שגגות כחושה בהמה שחטו שאם ,

ההקרבה כי שמנה, בהמה ולהביא שוב להקריבו יש – ציבור

כן לעשות יש בשבת ואפילו המובחר", "מן היתה לא הראשונה

המובחר". מן "מצוה משום

אך המובחר, מן להיות צריך הקרבן לכתחילה שאמנם מכאן

אינה שכחושה הרי כשר. הקרבן – כחושה בהמה אלא אין אם

לקרבן". כשר "אינו החולה שהרי חולה, מוגדרת

ומשקלו שהבריא כחוש תינוק האמורה: לשאלה התשובה זו

מי רק כי ימים. שבעה להמתין מבלי מיד, אותו למול יש תקין,

משהבריא, ימים שבעה לו ממתינים – כחולה מוגדר שהיה

חולה. אינו כחוש ואילו

שני יום למלח? זקוק "המוציא" למה

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù Á·ÊÓ È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰çìîì äNò úåöî¦§©£¥¦§Ÿ©

ðaø÷ ìk ìò" :øîàpL ,çaænì eìòiL íã÷ úBðaøwä ìkáéø÷z E ¨©¨§¨Ÿ¤¤©£©¦§¥©¤¤¡©©¨¨§¨§©§¦

."çìî¤©

הרמ"א ה)וכתב קסז, מלח(או"ח שלחן כל על להביא "מצוה :

ונאמר לקרבן, והאכילה למזבח דומה השלחן כי שיבצע, קודם

על מלח להניח מצוה זה, טעם לפי מלח". תקריב קרבנך כל על

המוציא. פרוסת את בו לטבול צריך לא אם אפילו השולחן

הוא המוציא פרוסת את למלוח שצריך הטעם הדין, מן אבל

הברכה" כבוד משום בטעם נאכלת שתהא מ)"כדי ברכות .(רש"י

שלנו, כלחמים אחר, תבלין או במלח מתובל שכבר לחם לכן,

המוציא לברכת אותו למלוח חובה שם)אין אין(שו"ע וממילא ,

לשולחן. המלח את להביא חובה

במלח המוציא פרוסת את לטבול יש הקבלה על-פי זאת, עם

כבר מתובל הוא אם שם)אפילו פעמים(מ"א שלש לטבלו ויש (שוע"ר,

הדברשם) טעם עקב). פ' המצות ושלש(שער הויות, ג' על רומז הלחם :

'מלח'. ובגימטריא ,(78) 'לחם' בגימטריא הוי"ה שם פעמים

פרוסת את שטובלים המנהגים, בספר המצויין נוסף פרט

הפרוסה. על המלח את זורקים ולא במלח, המוציא

שלישי יום הקרבנות פעולת

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Â�·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïéa ,úBðaøwä ìëå§¨©¨§¨¥

.íéîìLe ,íLàå ,úàhçå ,äìBò :ïéðéî äòaøà ,ãéçé ìL ïéa øeaö ìL¤¦¥¤¨¦©§¨¨¦¦¨§©¨§¨¨§¨¦

מתחלקים הקרבנות המדרש עולה,dylylלדברי מינים:

הקרבנות את המחלק שהרמב"ם, הרבי, מסביר וחטאת. שלמים

drax`l,היסודיים המינים שלושת את למעשה מרחיב מינים,

הם וחטאת אשם סוג.שכן מאותו למעשה

ומזין, מזיח, – "מזבח חז"ל: למאמר תואמים והדברים

מכפר" י)מחבב, פועלים(כתובות הקרבנות כלומר, .rax`

ברכה נותנים ב) מישראל. רעות גזירות מזיחים א) פעולות:

מכפרים ד) שבשמים. אביהם על ישראל את מחבבים ג) במזון.

ישראל. של עוונותיהם על

את "מזין" א) לשלוש: מצטמצמת זו חלוקה הדברים ובבסיס

רצויים בלתי עניינים ביטול – ומכפר" "מזיח ב) העולם.

שבשמים". לאביהם ישראל את "מחבב ג) מישראל.

סוגי לשלושת המזבח פעולות שלוש בין להקביל אפוא ניתן

הקרבנות:

minlyהקרבנות ובזכות מקרבנותיהם, לאכול זוכים הבעלים –

ניזון. העולם

(my`e) z`hg.מישראל גזירות ולהסרת עוונות על לכפרה –

dlerd"אביהם אל ישראל "לחבב גורמת ולכן לה', כליל היא –

פי"ב) דרפב"י ברייתא תדשא, .(מדרש

[`kx cenr ,dxigad zia zeklda mixe`iae miyecig]

רביעי יום ועושה אומר

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â�·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰úBðaøwä ìk̈©¨§¨

.íBia àlà ïúBà ïéáéø÷î ïéà¥©§¦¦¨¤¨©

בשולחנו הזקן רבינו א)כותב מח, ישראל(או"ח כל "נהגו :

קודם יום בכל התמיד פרשת לקרות עצמן על חובה וקבעו

כאלו עליהם הקב"ה מעלה זו הקריאה ידי שעל התפילה,

משיאור בביתו לומר יכול . . במועדו התמיד קרבן הקריבו

היום".

דווקא הקרבנות פרשת שאומרים לכתוב דייק מה מפני

למלך המשנה בדברי יש כך על תשובה היום"? ,(כאן)"משיאור

אמירת אף ביום, דווקא זמנה הקרבנות ששחיטת שכשם האומר

בלילה. לא ביום, להיות צריכה הקרבנות פרשת

נחשבת הקרבנות אמירת אמנם דיים. ברורים אינם הדברים

אפשר אי מדוע בפועל. בהקרבה מדובר אין אבל כהקרבתם,

בלילה? קרבנות לומר
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הקרבנות אמירת שבין הקשר בהבנת נעוצה כך על התשובה

בפועל: הקרבתם לבין

מבחינת רק הוא ביניהם שהקשר לומר, כשםd`vezdאפשר .

אכן זו ברמה כפרה. פועלת הקרבן פרשת אמירת אף מכפר, שקרבן

להקרבה. הכשר בזמן תיעשה הקרבנות פרשת שאמירת צורך אין

ברמת גם קשר כאן שיש מסתבר יותר, בעומק dyrndאך

מעשה כמו ממש נחשבת הקרבנות אמירת כלומר, עצמו,

ביום, הינו הקרבן פרשת אמירת שזמן הסיבה זו קרבן. הקרבת

עצמה. ההקרבה כמו

[37 cenr ,al jxk mb d`xe .413 cenr ,gi jxk zegiy ihewl]

חמישי יום מחיר? בכל ימין

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â�·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïéðôð äî éðtîe¦§¥¨¦§¦

ànL . .çaænä ìk úà ïéôéwîe ,ïéîé ìò ïéðôð íàL . .?ìàîNì¦§Ÿ¤¦¦§¦©¨¦©¦¦¤¨©¦§¥©¤¨

.çaænä ïLòa óBòä úeîé̈¨©£©©¦§¥©

להעדיף יש האם לבימה: ללכת לתורה העולה על צד מאיזה

ימין צד שמא או שמאל, מצד היא אם אף הקצרה, הדרך את

אלא יהיו לא פונה שאתה פינות "כל חז"ל למאמר בהתאם עדיף

ימין" סב)דרך ?(זבחים

כלל ובהקדים: היומי, מהרמב"ם זאת להוכיח יש לכאורה,

בארוכה" ויוצאים קצרה דרך נכנסים לעזרה הנכנסים ש"כל הוא

ג) ז, ביהב"ח את(הל' תקצר שמאלה פניה כי העובדה כן, ואם .

אתהדרך הרמב"ם מנמק מה ולשם זה, לכיוון לפנות מחייבת

ימות? שהעוף בחשש שמאלה הפניה

כאשר קצרה: בדרך הליכה של הכלל חל לא שכאן אלא

להיכנס לו יש לתוכה, להיכנס ובא לעזרה מחוץ עומד אדם

נמצא הוא כאשר אך משמאל; היא אם גם ביותר, הקצרה בדרך

משום אם גם ימינה, הפניה את להעדיף יש העזרה, בתוך כבר

הדרך. תתארך כך

עדיפה ימין מצד הדרך לתורה: בעולה הדין הוא ולכאורה

המקום בתוך לעומד דומה זה שהרי יותר, הארוכה שהיא אף

הדרך לאריכות לחוש ולא ימין צד את להעדיף שעליו הקדוש,

כן). נראה לא השולחן-ערוך שמדברי (אלא

[ftw oniq ,g"e` xteq-mzg z"ey]

שישי יום עבירה כהרי פשיעה הרי לא

:Á ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â�·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰éãëe§¥

úBöç ãò àlà ïéìëàð ïðéàL íéîëç eøîà ,äøáòä ïî ÷éçøäì§©§¦¦¨£¥¨¨§£¨¦¤¥¨¤¡¨¦¤¨©£

.äìélä©©§¨

עד לעשות חכמים גזרת הרמב"ם הביא מקומות בארבעה

ב) קדשים. באכילת כאן, א) הלילה: כל שמצותן דברים חצות

הפסח טו)באכילת ח, פסח ואברים(קרבן חלבים בהקטר ג) (מעשה.

ב) ד, שמעהקרבנות בקריאת ד) ט). א, .(ק"ש

להרחיק "כדי הוא הרמב"ם לשון הראשונים, שבשניים בעוד

מן מןdxardאדם אדם להרחיק "כדי לשונו האחרונים בשני ,"

driytd."

השינוי: טעם את לבאר ויש

ב) בלילה. אכילה מצות א) יש: הראשונות, ההלכות בשתי

שאנשים בעיקר חששו חכמים נותר. משום ביום אכילה איסור

השחר עלות אחר ויאכלו בטרדותיהם רישיימשכו לרמב"ם (פיה"מ

האדםברכות) את להרחיק וכדי איסור. אכילת כאן יש שאז ,

dxiarn.חצות עד לאכלם חכמים גזרו זו,

המצוה – אחד ענין רק ישנו האחרונות ההלכות בשתי ואילו

את חכמים קבעו שבגינו והחשש בלילה, לקרוא או להקטיר

יקראו לא או יקטירו ולא ישכחו שמא הוא חצות עד זמנם

"להרחיק בהם וכתב הרמב"ם דייק ולכן המצוה. את ויבטלו

מן ".driytdאדם

[c"t ` oniq ,a wlg xfril` uiv z"ey it-lr]

שבת-קודש גדול? כהן חביתי קרבים מי בשליחות

:· ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙Â�·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰úiNò ãöéëå§¥©£¦©

.ìBãb ïäë ézáç£¦¥Ÿ¥¨

החינוך קלו)בספר של(מצוה והמטרה המשמעות מוסברת

ישראל בין השליח הוא הגדול שהכהן "לפי – גדול כהן חביתי

בעד הקב"ה אל תפילה הנושא שהוא שבשמים", לאביהם

לכן מתכפרים, הם קרבנותיו ומעשה תפילותיו ידי ועל העם,

תמידי כמו תמידי מיוחד קרבן לו להיות כזה לאיש ראוי

הצבור.

בתור זו מנחה את הביא הגדול שהכהן יוצא, דבריו לפי

הציבור. שליח היותו

מנחתו היא גדול כהן מנחת אחרת: מטעים האברבנאל

לפני הגדול] הכהן [את להכניס "כדי הקרבתה וסיבת האישית,

כל אדון לפני הנצב ואביון כעני דלות ובסימני בענווה השם

א-ג)הארץ" טעם צו .(פרשת

בנוגע תנאים מחלוקת להבין נוכל השונים הביאורים לפי

הספיקו ולא גדול הכהן שמת בשעה גדול כהן חביתי להקרבת

תחתיו אחר ו)למנות את(מנחות מקריבים שמעון ר' לפי –

את מקריבים יהודה ר' לפי ואילו הציבור, מממון המנחה

היורשים. מממון המנחה

שהמהותר' החינוך, בעל שמסביר כפי סובר, שמעון

כהן בהעדר ולכן ציבורית, היא הגדול הכהן חביתי של הפנימית

הקרבן של הסופי ייעודו כי הקרבן, את יממן הציבור – גדול

הציבור; כלל הם

יורשיו, של מממונם יקרב שהקרבן אומר יהודה ר' לאידך,

גדול, הכהן של והאישי הפרטי קרבנו הוא שהקרבן משום

מחויבים יורשיו גדול, כהן בהעדר לכן, האברבנאל. כדברי

אביהם. חובת את להשלים

[22 cenr ,ak jxk zegiy ihewl]
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הקרבנות אמירת שבין הקשר בהבנת נעוצה כך על התשובה

בפועל: הקרבתם לבין

מבחינת רק הוא ביניהם שהקשר לומר, כשםd`vezdאפשר .

אכן זו ברמה כפרה. פועלת הקרבן פרשת אמירת אף מכפר, שקרבן

להקרבה. הכשר בזמן תיעשה הקרבנות פרשת שאמירת צורך אין

ברמת גם קשר כאן שיש מסתבר יותר, בעומק dyrndאך

מעשה כמו ממש נחשבת הקרבנות אמירת כלומר, עצמו,

ביום, הינו הקרבן פרשת אמירת שזמן הסיבה זו קרבן. הקרבת

עצמה. ההקרבה כמו

[37 cenr ,al jxk mb d`xe .413 cenr ,gi jxk zegiy ihewl]

חמישי יום מחיר? בכל ימין

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â�·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïéðôð äî éðtîe¦§¥¨¦§¦

ànL . .çaænä ìk úà ïéôéwîe ,ïéîé ìò ïéðôð íàL . .?ìàîNì¦§Ÿ¤¦¦§¦©¨¦©¦¦¤¨©¦§¥©¤¨

.çaænä ïLòa óBòä úeîé̈¨©£©©¦§¥©

להעדיף יש האם לבימה: ללכת לתורה העולה על צד מאיזה

ימין צד שמא או שמאל, מצד היא אם אף הקצרה, הדרך את

אלא יהיו לא פונה שאתה פינות "כל חז"ל למאמר בהתאם עדיף

ימין" סב)דרך ?(זבחים

כלל ובהקדים: היומי, מהרמב"ם זאת להוכיח יש לכאורה,

בארוכה" ויוצאים קצרה דרך נכנסים לעזרה הנכנסים ש"כל הוא

ג) ז, ביהב"ח את(הל' תקצר שמאלה פניה כי העובדה כן, ואם .

אתהדרך הרמב"ם מנמק מה ולשם זה, לכיוון לפנות מחייבת

ימות? שהעוף בחשש שמאלה הפניה

כאשר קצרה: בדרך הליכה של הכלל חל לא שכאן אלא

להיכנס לו יש לתוכה, להיכנס ובא לעזרה מחוץ עומד אדם

נמצא הוא כאשר אך משמאל; היא אם גם ביותר, הקצרה בדרך

משום אם גם ימינה, הפניה את להעדיף יש העזרה, בתוך כבר

הדרך. תתארך כך

עדיפה ימין מצד הדרך לתורה: בעולה הדין הוא ולכאורה

המקום בתוך לעומד דומה זה שהרי יותר, הארוכה שהיא אף

הדרך לאריכות לחוש ולא ימין צד את להעדיף שעליו הקדוש,

כן). נראה לא השולחן-ערוך שמדברי (אלא

[ftw oniq ,g"e` xteq-mzg z"ey]

שישי יום עבירה כהרי פשיעה הרי לא

:Á ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â�·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰éãëe§¥

úBöç ãò àlà ïéìëàð ïðéàL íéîëç eøîà ,äøáòä ïî ÷éçøäì§©§¦¦¨£¥¨¨§£¨¦¤¥¨¤¡¨¦¤¨©£

.äìélä©©§¨

עד לעשות חכמים גזרת הרמב"ם הביא מקומות בארבעה

ב) קדשים. באכילת כאן, א) הלילה: כל שמצותן דברים חצות

הפסח טו)באכילת ח, פסח ואברים(קרבן חלבים בהקטר ג) (מעשה.

ב) ד, שמעהקרבנות בקריאת ד) ט). א, .(ק"ש

להרחיק "כדי הוא הרמב"ם לשון הראשונים, שבשניים בעוד

מן מןdxardאדם אדם להרחיק "כדי לשונו האחרונים בשני ,"

driytd."

השינוי: טעם את לבאר ויש

ב) בלילה. אכילה מצות א) יש: הראשונות, ההלכות בשתי

שאנשים בעיקר חששו חכמים נותר. משום ביום אכילה איסור

השחר עלות אחר ויאכלו בטרדותיהם רישיימשכו לרמב"ם (פיה"מ

האדםברכות) את להרחיק וכדי איסור. אכילת כאן יש שאז ,

dxiarn.חצות עד לאכלם חכמים גזרו זו,

המצוה – אחד ענין רק ישנו האחרונות ההלכות בשתי ואילו

את חכמים קבעו שבגינו והחשש בלילה, לקרוא או להקטיר

יקראו לא או יקטירו ולא ישכחו שמא הוא חצות עד זמנם

"להרחיק בהם וכתב הרמב"ם דייק ולכן המצוה. את ויבטלו

מן ".driytdאדם

[c"t ` oniq ,a wlg xfril` uiv z"ey it-lr]

שבת-קודש גדול? כהן חביתי קרבים מי בשליחות

:· ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙Â�·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰úiNò ãöéëå§¥©£¦©

.ìBãb ïäë ézáç£¦¥Ÿ¥¨

החינוך קלו)בספר של(מצוה והמטרה המשמעות מוסברת

ישראל בין השליח הוא הגדול שהכהן "לפי – גדול כהן חביתי

בעד הקב"ה אל תפילה הנושא שהוא שבשמים", לאביהם

לכן מתכפרים, הם קרבנותיו ומעשה תפילותיו ידי ועל העם,

תמידי כמו תמידי מיוחד קרבן לו להיות כזה לאיש ראוי

הצבור.

בתור זו מנחה את הביא הגדול שהכהן יוצא, דבריו לפי

הציבור. שליח היותו

מנחתו היא גדול כהן מנחת אחרת: מטעים האברבנאל

לפני הגדול] הכהן [את להכניס "כדי הקרבתה וסיבת האישית,

כל אדון לפני הנצב ואביון כעני דלות ובסימני בענווה השם

א-ג)הארץ" טעם צו .(פרשת

בנוגע תנאים מחלוקת להבין נוכל השונים הביאורים לפי

הספיקו ולא גדול הכהן שמת בשעה גדול כהן חביתי להקרבת

תחתיו אחר ו)למנות את(מנחות מקריבים שמעון ר' לפי –

את מקריבים יהודה ר' לפי ואילו הציבור, מממון המנחה

היורשים. מממון המנחה

שהמהותר' החינוך, בעל שמסביר כפי סובר, שמעון

כהן בהעדר ולכן ציבורית, היא הגדול הכהן חביתי של הפנימית

הקרבן של הסופי ייעודו כי הקרבן, את יממן הציבור – גדול

הציבור; כלל הם

יורשיו, של מממונם יקרב שהקרבן אומר יהודה ר' לאידך,

גדול, הכהן של והאישי הפרטי קרבנו הוא שהקרבן משום

מחויבים יורשיו גדול, כהן בהעדר לכן, האברבנאל. כדברי

אביהם. חובת את להשלים

[22 cenr ,ak jxk zegiy ihewl]
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ראשון יום

ב ּפרק מזּבח אּסּורי ¤¤©¥§¦¥¦§¦הלכֹות

ּוכבר‡. חמּׁשים; - ּובּבהמה ּבאדם הּפֹוסלין הּמּומין ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָּכל
ְִנמנּו.

ראּויין·. ואינם ּבבהמה, מיחדין אחרים מּומין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָֻויׁש
(א) פרטן: הּוא וזה הן, ועׂשרים ּוׁשלׁשה ּבאדם; ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָֹלהיֹות
ּגדֹולה אחת עינּה (ב) אדם. ּכׁשל עגל עינּה ּגלּגל היה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹאם
אזן היתה אם אבל אּוז; ּכׁשל קטּנה והּׁשנּיה עגל, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשל
אם (ג) ּכׁשר. - ּכפֹול עד קטּנה אפּלּו קטּנה, ואזן ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹּגדֹולה
העֹור נּקב אם (ד) ׂשער. ּבּה ׁשּיׁש יּבלת עינּה ּבלבן ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹיׁש
לׁשל ּדֹומה ּפיה (ה) הּנראה. ּבמקֹום חטמיה ׁשני ְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּבין

ּפרּום - בולטות]חזיר העליונות והלחיים העליונה ,[שפה ֲִָ
ּכׁשּפּוד. מחּדד ׁשאינֹו ּפי על ְְִֵֶַַַָֻאף

חּטיה‚. ׁשּנגממּו[שיניה](ו) אֹו (ז) ׁשּנּקבּו. החיצֹונֹות ְְְִִִִֶֶֶַָ
(ט)[הצטמקו] ׁשּנפּגמּו. אֹו (ח) מקצתן. ׁשּנׁשאר ּפי על אף ,ְְְְִִִִֶֶַַַָָ

ּפיה ׁשּפֹותחת ּבעת ׁשהרי - הּפנימּיֹות חּטיה נעקרּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאם
חסרין. נראין הן ְְֲִִִֵֵַַוצֹווחת,

וזכרּותן„. קרניה נּטלּו אם בקרן](י) ולא[העצם עּמהן, ְְְְְִִִֶֶַַָָָֹ
(יא) ּכׁשרה. קרנים, לּה ׁשּיׁש נקבה אבל ּכלּום; מהן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנׁשאר
נפּגמה אם (יב) הּבהמה. ּגיד את ׁשחֹופה העֹור נפּגם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָאם

מן הּזנב נפּגם אם (יג) נקבה. ׁשל בגוף]הערוה העצם,[- ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
הּפרק מן לא החוליות]אבל ראׁש[בחיבור היה אם (יד) . ֲִִֶֶַָָָֹֹ
לׁשנים מפּצל זנבות]הּזנב עצמים[לשני ּבׁשני אחד, [בכל ְְְֲִִִִֵַַָָָָֻ

לחליהעצם] חליה ּבין היה אם (טו) כמידת]. מלא[בזנב, ְְְְִֵָָָָֹֻֻ
- ּבגדי ּכּמה? ועד קצר. הּזנב היה אם (טז) ּבׂשר. ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָאצּבע
חליֹות, ׁשּתי אר - ּובטלה ּכׁשר. ׁשּתים, מּום; אחת, ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֻֻחליה
ּומדלּדל, ר ׁשהיה הּגדי זנב (יז) ּכׁשר. ׁשלׁש, היתה ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹֻמּום;
אם אבל הּזנב; עצם נׁשּבר אם (יח) חזיר. לׁשל ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָּדֹומה

ּבגלּוי. ׁשאינֹו מּפני ּכׁשר, - מּצלעֹותיו עצם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָנׁשּבר

ׁשלׁש‰. אּלא לֹו אין אם (כ) רגלים. חמׁש ּבעל ְִִֵֵֶַַַַָָָֹ(יט)
עגּלה ּפרסתּה וידיו מרגליו אחת היתה אם (כא) ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָֻרגלים.
אם (כב) ּופרּוסה. סדּוקה ׁשהיא ּפי על אף חמֹור, ְְְֲִִִֶֶַַָָּכׁשל

קלּוטה ידֹו אֹו רגלֹו מחוברות]היתה חמֹור,[אצבעות ּכׁשל ְְְְֲֶַָָָָ
נגממּו אם (כג) ּבּתֹורה. האמּור "קלּוט" הּוא [הצטמקו]וזה ְְְִִֶַָָָָ

מעט מּזכרּותן ׁשּנׁשאר ּפי על אף עּמהן, ּבזכרּותן ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָטלפיה
לּבׂשר. ַָָָקרֹוב

.Â,ּבּבהמה הּמנּויין מּום וׁשבעים מּׁשלׁשה מּום ְְְְְִִִִֵַַָָָֹּכל
ּבתמימה מהן אחד נפל ואם הּקרּבן. מן אֹותּה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּפֹוסלין
וחֹולה מּזקן חּוץ לחּלין, ותצא ּתּפדה - קדׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֻׁשהיא
אּלא נפּדה; אינֹו לקרּבן, ּכׁשר ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּומזהם,

ׁשּיּולד עד ורֹועה קּים קבּוע[שיווצר]יהיה אחר מּום ּבֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
מּום ּבּה ׁשּנֹולד קדׁשים ּבהמת וכן ויּפדה. הּמּומין, ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּׁשאר

נפּדית. ולא קרבה אינּה - ְְְִֵֵֵֵָָֹעֹובר

.Ê:הן ואּלּו ּובאדם, ּבּבהמה יׁש עֹוברין מּומין ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָוארּבעה

ּגרב שחין](א) מצרית[מין ׁשאינּה חזזית (ב) [מיןלח. ְֲִִִֵֶַָָָָ
קבּועיןשחין] ואינן ּבעין, ׁשּיֹורדין מים (ג) את. [משבש ְְְִִִִֵֶַַָָ

סנוריןהראיה] (ד) קבּועין.[עוורון]. ׁשאינן ְְִִֵֵֶַָ

.Áמהן אחד נמצא אם אחרים, חליים ארּבעה ׁשם ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָויׁש
הּמבחר, מן ׁשאינּה לפי אֹותּה, מקריבין אין - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבּבהמה
ׁשּבלבן מי (א) הם: ואּלּו ;"נדרי "מבחר אֹומר: ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוהּכתּוב

נגממּו אם (ב) ׂשער. ּבּה ׁשאין יּבלת קרניו,[הצטמקו]עינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מּזכרּותן ׁשּנׁשאר ּפי על לּבׂשר.[מהעצם]אף קרֹוב מעט ְְְִִִֶַַַַַַָָָָ

חּטיו נפּגמּו אם חּטיו[שיניו](ג) נגממּו אם (ד) הּפנימּיֹות. ְְְְְִִִִִִִִַָָ
קרבים לא - ּבּקדׁשים אּלּו מּכל אחד היה אם ְְֳִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹהּפנימּיֹות.
הקריבן, ואם מּום. ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו אּלא נפּדין, ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָֹֹולא

ׁשהּורצּו לי .[התקבלו]יראה ְִֵֶֶָ

.Ëעברה ּבּה ׁשּנעברה קדׁשים ּבהמת עבודהוכן [כגון: ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
האדםזרה] את ׁשהמיתה אֹו העדות], אחד[והתקבלה ּבעד ְִֵֵֶֶֶָָָָָ

לּה ׁשּיּולד עד נפּדית ולא קרבה; לא - הּבעלים ּפי על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹאֹו
קבּוע. ַָמּום

.Èאֹותּה האֹוסרין הּטרפֹות מן אחת ּבּה ׁשּנֹולד ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּבהמה
"הקריבהּו אֹומר: הּוא הרי הּמזּבח; לגּבי אסּורה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָּבאכילה,
ׁשאינּה ּפי על ואף !?"פני היּׂשא אֹו הירצ ,לפחת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָנא
הּקדׁשים את ּפֹודין ׁשאין אֹותּה; ּפֹודין אין לקרּבן, ְְְֳִִִֵֵֶֶַָָָָָראּויה

ויּקברּו. ׁשּימּותּו עד ירעּו אּלא לּכלבים, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָלהאכילן

.‡È.הּׂשרפה לבית ּתצא זֹו הרי - טרפה ונמצאת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָנׁשחטה
ּפי על אף חסר, הּפנימּיין מאבריה אבר נמצא אם ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
ׁשּנּטל אֹו אחת, ּבכליה ׁשּנמצאת ּכגֹון - טרפה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאינּה
ׁשהיא מּפני לא ותּׂשרף; לּמזּבח, אסּורה זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹהּטחֹול
ׁשאין מּפני אּלא מּום, ׁשּבפנים חּסרֹון ׁשאין מּום, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבעלת
וכל לכם". יהיּו "ּתמימים ׁשּנאמר: ּכלל, חסר ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמקריבין
ׁשני אֹו ּכליֹות ׁשלׁש לּה נמצא אם לפיכ ּכחסר; ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָֹהּיתר,

ּפסּולה. ְְִָטחֹולים,

.·Èולא יֹום ׁשמֹונים ׁשּׁשהה ּכל קבּועים? סנורין הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹאיזה
ועׂשרים ׁשבעה ּביֹום - ּפעמים ׁשלׁשה אֹותֹו ּובֹודקין ְְְְְְְִִִִֶָָָָָֹראה.
ׁשמֹונים. ּוביֹום וחמּׁשים, ארּבעה ּוביֹום ּבֹו, ׁשהרּגיׁשּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָמעת

ראּיה. ׁשּפסקה מעת יֹום ׁשמֹונים לֹו מֹונים ראה, ְְְִִִִֵֵֶָָָָָאם

.‚Èׁשהּמים יּודע ּכׁשאכלה[שבעין]ּובּמה קבּועין? ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ
ּכן אחר ואכלה ניסן, חצי ועד אדר מראׁש לחים ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹעׂשבים
אּלּו הרי - נתרּפאת ולא ּתׁשרי וחצי אלּול יבׁשים ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָֹעׂשבים

קבּועין. ְִִַמים

.„È,הּלח ּבזמן הּלחים אּלּו מעׂשבים ּתאכל ְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹוכּמה
ּכגרֹוגרת הּיבׁש? ּבזמן קדם[תאנה]והיבׁשים יֹותר, אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

וצרי אּלּו. חדׁשים ּבׁשלׁשה יֹום ּכל ׁשל ראׁשֹונה ְְְֳִִִִֵֶָָָָָָֹסעּודה
מּתרת ותהיה ׁשתּיה, אחר יֹום ּבכל אֹותן ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּתאכל

אּלא[משוחררת] לבּדּה, תהיה ולא אכילה, ּבעת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבּׂשדה
לצֹות אחרת ּובהמה ּכל[יחד]היא לּה נעׂשה אם עּמּה. ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

אחד חסר ואם וּדאי. קבּועין אּלּו הרי - נתרּפאת ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹאּלּו
נפּדית. ולא קרבה, ואינּה ספק; זה הרי אּלּו, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹמּכל

oey`x mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.ÂË,ניסן וחצי ּכּלֹו ּבאדר ּכמׁשּפטיו הּלח אכלה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֻּכיצד?
ׁשּנמצא ואּיר, ניסן ּבחצי ּכמׁשּפטיו הּיבׁש אחריו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָואכלה
ׁשאכלה אֹו הּסדר, על אּלּו חדׁשים ּבׁשלׁשה ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאכלה
קׁשּורה, ׁשהיתה אֹו ׁשתּיה, קדם אֹו אכילה, אחר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּכגרֹוגרת
ולא לעיר, הּסמּוכה ּבגּנה ׁשהיתה אֹו לבּדּה, ׁשהיתה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹאֹו

אּלּו ּכל - המים]ספק[מטילין]נתרּפאת אֹו[אם קבּועין ְְִִֵֵֵַָָ
אכלה לֹוקה. אינֹו אחר, מּום ּבּה הּטיל אם לפיכ ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָעֹוברין;
ּבעלת היא והרי - נתרּפאת ולא האכילה ּבזמּני ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּכמׁשּפטיה

קבּוע. ַָמּום

.ÊËמעת קבּוע מּום ּבעלת היא למפרע אם ספק, ּבּדבר ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָיׁש
,לפיכ מרפּואתּה; ׁשּנתיאׁשּו מעת אֹו הּמים, לּה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּבאּו
ּבאֹותֹו ונהנה מרפּואתּה, ׁשּנתיאׁשּו קדם אֹותּה ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָָָֹהּפֹודה
מֹועל ספק הּוא הרי - מרפּואתּה ׁשּנתיאׁשּו אחר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּפדיֹון

ּבמקֹומֹו.[בהקדש] ׁשּיתּבאר ּכמֹו מעילה, קרּבן מביא ואינֹו ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

ג ּפרק מזּבח אּסּורי ¤¤©¥§¦¥¦§¦הלכֹות

הּנקבה‡. ואחד הּזכר אחד וכן ּבעֹוף, ּפֹוסלין הּמּומין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאין
ּבּמה ּבלבד. ּבבהמה אּלא זכר" "ּתמים נאמר ׁשּלא - ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבעֹוף
ּגּפֹו ׁשּיבׁש עֹוף אבל קטּנים; ּבמּומין אמּורים? ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָּדברים

לגּבי[כנפו] אסּור - רגלֹו נקטעה אֹו עינֹו, נסמית אֹו ,ְְְְְִִֵֵֵַַָָ
מן אחת ּבֹו נֹולד אם וכן ּכלל. חסר מקריבין ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּמזּבח,
לקרּבן. נפסל זה הרי ּבאכילה, אֹותֹו ׁשאֹוסרין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהּטרפֹות

.·- ּפסּולין ּגדֹולים יֹונה ּובני ּפסּולין, קטּנים ְְְְְִִִִִֵַָּתֹורים
הּצהּוב ּתחּלת הּיֹונה". ּבני מן אֹו הּתֹורים "מן ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָׁשּנאמר:

בצוואר] צהובה נוצה מתי[שגדלה ועד ּפסּול. ּובזה, ְֶֶַַָָָָּבזה
מקֹום ּומתמּלא ּכנף ׁשעֹוקר זמן ּכל ּכׁשרים? יֹונה ּבני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָיהיּו

מּׁשּיזהיבּו[חיבורו]עּקרֹו ּכׁשרים והּתֹורים .[כנפיהם]ּדם. ְְְִִִִִֵֶַַָָ

מינו]הּטמטּום‚. ניכר ואין סתום שישוהאנּדרֹוגינֹוס[- -] ְְְְִַַָֻ
ונקבה] זכר אברי מהם,לו ּגדֹול מּום ל ׁשאין ּפי על אף -ְִֵֵֶֶַַָ

זכר ספק ׁשהן לפי אחרת: מּדר לּמזּבח ּפסּולין הן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהרי
"זכר נאמר ּובּקרּבנֹות אחר, ּכמין הן הרי נקבה, ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָספק
נקבה אֹו וּדאי, זכר ׁשּיהיה עד - תמימה" ּו"נקבה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּתמים"
אנּדרֹוגינֹוס, אֹו טמטּום ׁשהּוא העֹוף אף לפיכ ְְְְִִִֶַַַָָָֻוּדאית.

לּמזּבח. ְִֵַַָּפסּול

הּכלאים„. ועז]וכן מכבש ּדפן[מעורב ויֹוצא [נולד, ְְְִִֵֵֶַַֹ
קיסרי] זמןבניתוח ּומחּסר ,– ללידתו יום מח' פחות [כגון: ְְַַֻ

להקריבו] מּום,שאסור ּבהם ׁשאין ּפי על אף ּפסּולין, -ְִִֵֶֶַַָ
ּומין מין ּכל ׁשּיהיה עד - עז" אֹו כׂשב אֹו "ׁשֹור ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּנאמר:
- יּולד" "ּכי ועז; מּכׂשב מערב ׁשּיהיה לא עצמֹו, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹּבפני
זמן; למחּסר ּפרט - ימים" ׁשבעת "והיה ּדפן; ליֹוצא ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֻּפרט
אּמֹו. ׁשּנׁשחטה אחר ׁשּנֹולד ליתֹום ּפרט - אּמֹו" ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָ"ּתחת

ּפסּול‰. הּוא הרי ּכלאים, ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָהּנדמה
ּכמין ׁשּילדה ועז עז, ּכמין ׁשּילדה רחל ּכיצד? ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלּמזּבח.

סימנין מּקצת ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - לאימו]ּכׂשב ,[שדומה ְִִִִֵֶֶֶַַָָ
קבּוע; מּום ּכבעל ּפסּול אחר, למין ּדֹומה והּוא ְְְִִֵֶַַַַָָהֹואיל

הּׁשּנּוי. מן ּגדֹול מּום ל ְִִֵֶַָׁשאין

.Âוהּנרּבע הרֹובע, אדם]וכן על הובאו או שבאו -], ְְְִֵֵַַָָ
והּנעבד זרה, לעבֹודה זרה]והּמקצה כעבודה לו -[שעבדו ְְְֱֲֶֶַַַָָָָֻ

לגּבי ּפסּולין הן הרי ּבאכילה, מּתר ׁשהּוא ּפי על ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻאף
ּבֹו ׁשּיׁש ּכל - ּבהם" מׁשחתם "ּכי ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמזּבח,

ּובעברה ּפסּול; ערווה]הׁשחתה, "ּכי[של אֹומר: הּוא ְֲִֵֵַַָָָָ
.."עּמ ׁשחת "ּכי ּכתּוב: זרה ּובעבֹודה ּבׂשר", ּכל ְְֲִִִִֵַַָָָָָָָהׁשחית
אֹו ּכרֹובע הן הרי - האדם את ׁשהרגּו ועֹוף ּבהמה ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָוכן

לּמזּבח. ּופסּולין ְְְִִִֵַַָנרּבע,

.Êראּויין האּלּו הּפסּולין ּכל ׁשאין ּפי על ׁשאף לי, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָויראה
לפי הּתֹורה, מן לֹוקה אינֹו - והקריבן עבר אם ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָלקרּבן,

אתנן אבל אזהרתן. נתּפרׁשה שקיבלה]ׁשּלא זֹונה[תשלום ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָֹ
תמורת]ּומחיר טלה הּמזּבח.[שהחליף לגּבי אסּורין ּכלב, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ

אחת, לֹוקה - ּכאחד ׁשניהן אֹו מהן, אחד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָוהּמקריב
מה ּומּפני ּכלב"; ּומחיר זֹונה אתנן תביא "לא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:

אחד. ּבלאו ׁשּנאמרּו מּפני ׁשניהן? על אחת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלֹוקה

.Áהּׁשמיני מּיֹום הּקרּבנֹות ּכל להקריב עׂשה ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָמצות
הבהמה] ימים[ללידת ׁשבעת "והיה ׁשּנאמר: - ְְְֱִִֶֶַַָָָָָָוהלאה

ׁשבעת וכל ירצה"; והלאה הּׁשמיני ּומּיֹום אּמֹו, ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּתחת
זמן ׁשּמחּסר ּפי על ואף זמן'. 'מחּסר נקרא הּוא ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָֻֻהּימים
הּבא לאו ׁשהּוא מּפני לֹוקה, אינֹו והקריבֹו עבר אם - ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּפסּול

מצות]מּכלל נרצה[מתוך ולא הּקרּבן.[התקבל]עׂשה; ְְְְֲִִֵַַָָָֹ

.Ëזמּנן הּגיע ׁשּלא הזהיבו]ּתֹורים ּכמחּסר[שטרם ׁשהן , ְְִִִִֵֶֶַַַָֹֻ
מּום; ּכבעל הּכל - זמּנן ׁשעבר יֹונה ּובני ּבּבהמה, ְְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָֹזמן
נרצה. ולא ּפסּול, ׁשהּקרּבן ּפי על אף - לֹוקה אינֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹוהּמקריבן,

.Èויֹוצא וכלאים ּוטרפה ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָֻהּמקּדיׁש
ׁשאין לפי ואבנים; עצים ּכמקּדיׁש זה הרי - לּמזּבח ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּדפן,
ויּמכרּו, ּדבר. לכל חּלין הן והרי ּגּופן, על חלה ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָֻֻקדּׁשה
ׁשּבעל - מּום ּכבעל ואינן ׁשּירצה; קרּבן ּכל ּבדמיהן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָויביא

אב קרּבן. ּבמינֹו יׁש ּומקצהמּום ונרּבע רֹובע הּמקּדיׁש ל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
עֹובר. מּום ּבעל ּכמקּדיׁש זה הרי - ּומחיר ואתנן ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָונעבד
הּמקּדיׁש וכן עליו. ויּפדּו קבּוע, מּום ּבהן ׁשּיּפל עד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוירעּו
לֹוקה, ואינֹו עֹובר; מּום ּבעל ּכמקּדיׁש זה הרי זמן, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַֻמחּסר

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.‡È:הן ואּלּו עׂשר; ארּבעה לּמזּבח, האסּורין ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָנמצאּו
אבר ּומחּסר (ג) הּמבחר, מן וׁשאינֹו (ב) מּום, ּבעל ְְְִֵֵֶַַַַָָֻֻ(א)
(ז) ּדפן, ויֹוצא (ו) וכלאים, (ה) ּוטרפה, (ד) ְְְְְִִִִִֵֵֶַָֹמּבפנים,
הּנעבד, (י) האדם, את וׁשהמית (ט) ונרּבע, (ח) ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָורֹובע,
זמן. מחּסר (יד) הּמחיר, (יג) האתנן, (יב) הּמקצה, ְְְְְִֶֶַַַַָָֻֻ(יא)

.·Èאפּלּו ׁשהן: ּבכל אֹוסרין הּמזּבח, לגּבי האסּורין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכל
ּברּבֹוא אחד אלפים]נתערב ונפסל[עשרת הּכל, נפסד - ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

וכּלן למזבח]לּמזּבח; הפסולים לּמזּבח[- מּתרין ולדֹותיהן , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻֻ
האדם, את וׁשהמיתה ּומקצית ונעבדת נרּבעת מּולד חּוץ -ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ

ּכמֹותן. לּמזּבח אסּור ְְְִֵֶַַָָָָׁשּולדן

.‚Èאֹו עברה ּבּה ּבׁשּנעברה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָּבּמה
ּבעת עּמּה מצּוי היה הּולד ׁשהרי - מעּברת ּכׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻהמיתה
אחר נתעּברה אם אבל מאבריה; ּכאבר והיה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנפסלה,
ּכׁשר הּולד הרי - ׁשהמיתה אחר אֹו עברה, ּבּה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנעברה
לֹומר, צרי ואין מקּדׁשת. ּכׁשהיא נרּבעה אפּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻלּמזּבח,
- ונתעּברה הקּדיׁשּה ּכ ואחר חּלין והיא נרּבעה ְְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָֻאם
לּמזּבח. מּתר טרפה ּביצת אפרֹוח וכן מּתר. ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻׁשּולדּה
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.ÂË,ניסן וחצי ּכּלֹו ּבאדר ּכמׁשּפטיו הּלח אכלה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֻּכיצד?
ׁשּנמצא ואּיר, ניסן ּבחצי ּכמׁשּפטיו הּיבׁש אחריו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָואכלה
ׁשאכלה אֹו הּסדר, על אּלּו חדׁשים ּבׁשלׁשה ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאכלה
קׁשּורה, ׁשהיתה אֹו ׁשתּיה, קדם אֹו אכילה, אחר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּכגרֹוגרת
ולא לעיר, הּסמּוכה ּבגּנה ׁשהיתה אֹו לבּדּה, ׁשהיתה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹאֹו

אּלּו ּכל - המים]ספק[מטילין]נתרּפאת אֹו[אם קבּועין ְְִִֵֵֵַָָ
אכלה לֹוקה. אינֹו אחר, מּום ּבּה הּטיל אם לפיכ ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָעֹוברין;
ּבעלת היא והרי - נתרּפאת ולא האכילה ּבזמּני ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּכמׁשּפטיה

קבּוע. ַָמּום

.ÊËמעת קבּוע מּום ּבעלת היא למפרע אם ספק, ּבּדבר ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָיׁש
,לפיכ מרפּואתּה; ׁשּנתיאׁשּו מעת אֹו הּמים, לּה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּבאּו
ּבאֹותֹו ונהנה מרפּואתּה, ׁשּנתיאׁשּו קדם אֹותּה ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָָָֹהּפֹודה
מֹועל ספק הּוא הרי - מרפּואתּה ׁשּנתיאׁשּו אחר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּפדיֹון

ּבמקֹומֹו.[בהקדש] ׁשּיתּבאר ּכמֹו מעילה, קרּבן מביא ואינֹו ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

ג ּפרק מזּבח אּסּורי ¤¤©¥§¦¥¦§¦הלכֹות

הּנקבה‡. ואחד הּזכר אחד וכן ּבעֹוף, ּפֹוסלין הּמּומין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאין
ּבּמה ּבלבד. ּבבהמה אּלא זכר" "ּתמים נאמר ׁשּלא - ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבעֹוף
ּגּפֹו ׁשּיבׁש עֹוף אבל קטּנים; ּבמּומין אמּורים? ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָּדברים

לגּבי[כנפו] אסּור - רגלֹו נקטעה אֹו עינֹו, נסמית אֹו ,ְְְְְִִֵֵֵַַָָ
מן אחת ּבֹו נֹולד אם וכן ּכלל. חסר מקריבין ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּמזּבח,
לקרּבן. נפסל זה הרי ּבאכילה, אֹותֹו ׁשאֹוסרין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהּטרפֹות

.·- ּפסּולין ּגדֹולים יֹונה ּובני ּפסּולין, קטּנים ְְְְְִִִִִֵַָּתֹורים
הּצהּוב ּתחּלת הּיֹונה". ּבני מן אֹו הּתֹורים "מן ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָׁשּנאמר:

בצוואר] צהובה נוצה מתי[שגדלה ועד ּפסּול. ּובזה, ְֶֶַַָָָָּבזה
מקֹום ּומתמּלא ּכנף ׁשעֹוקר זמן ּכל ּכׁשרים? יֹונה ּבני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָיהיּו

מּׁשּיזהיבּו[חיבורו]עּקרֹו ּכׁשרים והּתֹורים .[כנפיהם]ּדם. ְְְִִִִִֵֶַַָָ

מינו]הּטמטּום‚. ניכר ואין סתום שישוהאנּדרֹוגינֹוס[- -] ְְְְִַַָֻ
ונקבה] זכר אברי מהם,לו ּגדֹול מּום ל ׁשאין ּפי על אף -ְִֵֵֶֶַַָ

זכר ספק ׁשהן לפי אחרת: מּדר לּמזּבח ּפסּולין הן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהרי
"זכר נאמר ּובּקרּבנֹות אחר, ּכמין הן הרי נקבה, ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָספק
נקבה אֹו וּדאי, זכר ׁשּיהיה עד - תמימה" ּו"נקבה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּתמים"
אנּדרֹוגינֹוס, אֹו טמטּום ׁשהּוא העֹוף אף לפיכ ְְְְִִִֶַַַָָָֻוּדאית.

לּמזּבח. ְִֵַַָּפסּול

הּכלאים„. ועז]וכן מכבש ּדפן[מעורב ויֹוצא [נולד, ְְְִִֵֵֶַַֹ
קיסרי] זמןבניתוח ּומחּסר ,– ללידתו יום מח' פחות [כגון: ְְַַֻ

להקריבו] מּום,שאסור ּבהם ׁשאין ּפי על אף ּפסּולין, -ְִִֵֶֶַַָ
ּומין מין ּכל ׁשּיהיה עד - עז" אֹו כׂשב אֹו "ׁשֹור ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּנאמר:
- יּולד" "ּכי ועז; מּכׂשב מערב ׁשּיהיה לא עצמֹו, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹּבפני
זמן; למחּסר ּפרט - ימים" ׁשבעת "והיה ּדפן; ליֹוצא ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֻּפרט
אּמֹו. ׁשּנׁשחטה אחר ׁשּנֹולד ליתֹום ּפרט - אּמֹו" ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָ"ּתחת

ּפסּול‰. הּוא הרי ּכלאים, ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָהּנדמה
ּכמין ׁשּילדה ועז עז, ּכמין ׁשּילדה רחל ּכיצד? ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלּמזּבח.

סימנין מּקצת ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - לאימו]ּכׂשב ,[שדומה ְִִִִֵֶֶֶַַָָ
קבּוע; מּום ּכבעל ּפסּול אחר, למין ּדֹומה והּוא ְְְִִֵֶַַַַָָהֹואיל

הּׁשּנּוי. מן ּגדֹול מּום ל ְִִֵֶַָׁשאין

.Âוהּנרּבע הרֹובע, אדם]וכן על הובאו או שבאו -], ְְְִֵֵַַָָ
והּנעבד זרה, לעבֹודה זרה]והּמקצה כעבודה לו -[שעבדו ְְְֱֲֶֶַַַָָָָֻ

לגּבי ּפסּולין הן הרי ּבאכילה, מּתר ׁשהּוא ּפי על ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻאף
ּבֹו ׁשּיׁש ּכל - ּבהם" מׁשחתם "ּכי ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמזּבח,

ּובעברה ּפסּול; ערווה]הׁשחתה, "ּכי[של אֹומר: הּוא ְֲִֵֵַַָָָָ
.."עּמ ׁשחת "ּכי ּכתּוב: זרה ּובעבֹודה ּבׂשר", ּכל ְְֲִִִִֵַַָָָָָָָהׁשחית
אֹו ּכרֹובע הן הרי - האדם את ׁשהרגּו ועֹוף ּבהמה ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָוכן

לּמזּבח. ּופסּולין ְְְִִִֵַַָנרּבע,

.Êראּויין האּלּו הּפסּולין ּכל ׁשאין ּפי על ׁשאף לי, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָויראה
לפי הּתֹורה, מן לֹוקה אינֹו - והקריבן עבר אם ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָלקרּבן,

אתנן אבל אזהרתן. נתּפרׁשה שקיבלה]ׁשּלא זֹונה[תשלום ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָֹ
תמורת]ּומחיר טלה הּמזּבח.[שהחליף לגּבי אסּורין ּכלב, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ

אחת, לֹוקה - ּכאחד ׁשניהן אֹו מהן, אחד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָוהּמקריב
מה ּומּפני ּכלב"; ּומחיר זֹונה אתנן תביא "לא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:

אחד. ּבלאו ׁשּנאמרּו מּפני ׁשניהן? על אחת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלֹוקה

.Áהּׁשמיני מּיֹום הּקרּבנֹות ּכל להקריב עׂשה ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָמצות
הבהמה] ימים[ללידת ׁשבעת "והיה ׁשּנאמר: - ְְְֱִִֶֶַַָָָָָָוהלאה

ׁשבעת וכל ירצה"; והלאה הּׁשמיני ּומּיֹום אּמֹו, ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּתחת
זמן ׁשּמחּסר ּפי על ואף זמן'. 'מחּסר נקרא הּוא ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָֻֻהּימים
הּבא לאו ׁשהּוא מּפני לֹוקה, אינֹו והקריבֹו עבר אם - ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּפסּול

מצות]מּכלל נרצה[מתוך ולא הּקרּבן.[התקבל]עׂשה; ְְְְֲִִֵַַָָָֹ

.Ëזמּנן הּגיע ׁשּלא הזהיבו]ּתֹורים ּכמחּסר[שטרם ׁשהן , ְְִִִִֵֶֶַַַָֹֻ
מּום; ּכבעל הּכל - זמּנן ׁשעבר יֹונה ּובני ּבּבהמה, ְְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָֹזמן
נרצה. ולא ּפסּול, ׁשהּקרּבן ּפי על אף - לֹוקה אינֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹוהּמקריבן,

.Èויֹוצא וכלאים ּוטרפה ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָֻהּמקּדיׁש
ׁשאין לפי ואבנים; עצים ּכמקּדיׁש זה הרי - לּמזּבח ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּדפן,
ויּמכרּו, ּדבר. לכל חּלין הן והרי ּגּופן, על חלה ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָֻֻקדּׁשה
ׁשּבעל - מּום ּכבעל ואינן ׁשּירצה; קרּבן ּכל ּבדמיהן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָויביא

אב קרּבן. ּבמינֹו יׁש ּומקצהמּום ונרּבע רֹובע הּמקּדיׁש ל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
עֹובר. מּום ּבעל ּכמקּדיׁש זה הרי - ּומחיר ואתנן ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָונעבד
הּמקּדיׁש וכן עליו. ויּפדּו קבּוע, מּום ּבהן ׁשּיּפל עד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוירעּו
לֹוקה, ואינֹו עֹובר; מּום ּבעל ּכמקּדיׁש זה הרי זמן, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַֻמחּסר

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.‡È:הן ואּלּו עׂשר; ארּבעה לּמזּבח, האסּורין ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָנמצאּו
אבר ּומחּסר (ג) הּמבחר, מן וׁשאינֹו (ב) מּום, ּבעל ְְְִֵֵֶַַַַָָֻֻ(א)
(ז) ּדפן, ויֹוצא (ו) וכלאים, (ה) ּוטרפה, (ד) ְְְְְִִִִִֵֵֶַָֹמּבפנים,
הּנעבד, (י) האדם, את וׁשהמית (ט) ונרּבע, (ח) ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָורֹובע,
זמן. מחּסר (יד) הּמחיר, (יג) האתנן, (יב) הּמקצה, ְְְְְִֶֶַַַַָָֻֻ(יא)

.·Èאפּלּו ׁשהן: ּבכל אֹוסרין הּמזּבח, לגּבי האסּורין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכל
ּברּבֹוא אחד אלפים]נתערב ונפסל[עשרת הּכל, נפסד - ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

וכּלן למזבח]לּמזּבח; הפסולים לּמזּבח[- מּתרין ולדֹותיהן , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻֻ
האדם, את וׁשהמיתה ּומקצית ונעבדת נרּבעת מּולד חּוץ -ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ

ּכמֹותן. לּמזּבח אסּור ְְְִֵֶַַָָָָׁשּולדן

.‚Èאֹו עברה ּבּה ּבׁשּנעברה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָּבּמה
ּבעת עּמּה מצּוי היה הּולד ׁשהרי - מעּברת ּכׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻהמיתה
אחר נתעּברה אם אבל מאבריה; ּכאבר והיה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנפסלה,
ּכׁשר הּולד הרי - ׁשהמיתה אחר אֹו עברה, ּבּה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנעברה
לֹומר, צרי ואין מקּדׁשת. ּכׁשהיא נרּבעה אפּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻלּמזּבח,
- ונתעּברה הקּדיׁשּה ּכ ואחר חּלין והיא נרּבעה ְְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָֻאם
לּמזּבח. מּתר טרפה ּביצת אפרֹוח וכן מּתר. ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻׁשּולדּה



��oey`x mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.„Èלקמה לקרקע]הּמׁשּתחוה המחוברת חּטיה[תבואה - ְְֲִִֶֶַַָָָ
אּסּור ׁשל לולדֹות ונדמּו נׁשּתּנּו, ׁשהרי למנחֹות, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָֻמּתרין

ּבכרׁשיני ׁשּפּטמּה ּבהמה וכן מּתרין. ׁשהן [מאכלמזּבח, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
נׁשּתּנּו.בהמה] ׁשהרי לּמזּבח, מּתרת - זרה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻעבֹודה

.ÂËלא חֹוׁשׁשין ואין הּגֹויים, מן הּקרּבנֹות ּכל ְְְְִִִִֵַַָָָֹלֹוקחין
ׁשּיּודע עד ונעבד, מקצה מּׁשּום ולא ונרּבע, רֹובע ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּׁשּום
אׁשר הביאּום, "מעמלקי אֹומר: הּוא הרי נפסל; ׁשּזה ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבוּדאי
."אלהי לה' זבח למען והּבקר, הּצאן מיטב על העם ְְְֱֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹחמל

ד ּפרק מזּבח אּסּורי ¤¤©¥§¦¥¦§¦הלכֹות

את‡. ׁשהמית אֹו ׁשּנרּבע, העֹוף ואחד הּבהמה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחד
הקצה אֹו זרה]האדם, ּפסּול[לעבודה הּכל - נעבד אֹו , ְֱֶַַָָָָָֹֻ

הּמזּבח. ְְִֵֵַַַלגּבי

ׁשני·. ׁשם היּו אם - האדם את וׁשהמית והּנרּבע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהרֹובע
ּבהניה; אסּור ּובׂשרן נסקלין, העֹוף אֹו הּבהמה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָעדים,

לּגבֹוּה אסּורין ׁשהן ּבאּלּו לֹומר צרי למקדש]ואין -]. ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ
להדיֹוט מּתרין ּבׁשהיּו לּמזּבח? אסּורין ׁשהן אמרּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּובמה

למיתה] נידונו שלא ּבלבד[- אחד עד ׁשם ׁשהיה ּכגֹון -ְְִֵֶֶַָָָָ
אֹו ׁשֹותקין, העדות]והּבעלים אף[שנמסרה הּבעלים ּפי על ְְְְִִִִַַַַָָ

והּבעלים אחד עד ׁשם היה ּכלל; עד ׁשם ׁשאין ּפי ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָעל
לּמזּבח. אף מּתרין אּלּו הרי - אֹותֹו ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֻמכחיׁשין

‚- האדם את ׁשהמיתה עד והּגיחּוה ּבּה ׁשּׂשחקּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה
הּבהמה אין ּכאנּוסה. ׁשהיא מּפני לּמזּבח, ּכׁשרה זֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהרי
ּבן ׁשרבעּה האדם ׁשּיהיה עד נרּבע, אֹו רֹובע מּׁשּום ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָנפסלת
הֹואיל - עבד ּבין ּגֹוי ּבין יׂשראלי ּבין אחד, ויֹום ׁשנים ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּתׁשע
- הּבהמה מן ׁשּנרּבע הּוא האדם ואם נפסלה. אדם, ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָָּורבעּה
ׁשנים ׁשלׁש ּבת הּנרּבעת האּׁשה ׁשּתהיה עד נפסלת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאינּה
אחד. ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן הּנרּבע האיׁש יהי אֹו אחד, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָויֹום

מקצה?„. מּׁשּום העֹוף אֹו הּבהמה ּתּפסל ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻמאימתי
יעבדּו אֹו אֹותֹו ׁשּיגזּו ּכגֹון - מעׂשה הּכמרים ּבהן ְְֲֲֳִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּׁשּיעׂשּו

אבל זרה; עבֹודה נעׂשה[הקדישוה]לׁשם אינֹו - ּבדברים ְְֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָ
זרה. לעבֹודה הקּדׁש ׁשאין ְְֲֵֵֶֶֶַָָָֻמקצה,

ׁשל‰. ּבין ׁשּלֹו הּבהמה ׁשהיתה ּבין - והּנרּבע ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהרֹובע
ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ּברצֹון, ּבין ּבאנס ּבין ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹחברֹו,
לּמזּבח. אסּורה זֹו הרי - הקּדׁשּה לאחר ּבין הקּדׁשּה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלפני
נפסל. ׁשּיקּדיׁש, קדם והקצה ׁשּלֹו היה אם - הּמקצה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻאבל
הרי - ׁשהקּדיׁשֹו אחר ׁשּלֹו ׁשהקצה אֹו חברֹו, ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהקצה

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו דבר מקצה אדם ׁשאין מּתר, ְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻזה

.Âּבין חברֹו, ׁשל ׁשעבד ּבין ׁשּלֹו ׁשעבד ּבין - ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּנעבד
הקּדׁש לפני ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ּברצֹון, ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹּבאנס
מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד וירעה אסּור; זה הרי - הקּדׁש לאחר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבין
ּׁשעליו מה וכל הּוא - והּנעבד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויּפדה ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָקבּוע,
אבל ּבהניה; אסּורין נעבד צּפּוי ׁשּכל לּמזּבח, ְֱֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאסּורין

לּמזּבח. מּתר ּׁשעליו ּומה אסּור, הּוא - ְְִֵֶֶַַַַָָָָֻֻהּמקצה

.Êהרי ּבהניה, מּתר ׁשהּוא ּפי על אף - להר ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֻהּמׁשּתחוה
הּנֹובע למעין הּמׁשּתחוה וכן לּמזּבח; אסּורין ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאבניו

אׁשרה .לנּס ּפסּולין מימיו הרי זרה]ּבארצֹו, לעבודה [עץ ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָ
הּמׁשּתחוה וכן לּמערכה. ּגזרין מּמּנה מביאין אין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבטלה,

ּפסּול ׁשּלּה צמר ּכ לּמזּבח, ׁשּנפסלה ּכׁשם - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלבהמה
לחלילין, וׁשֹוקיה לחצֹוצרֹות, ּפסּולין וקרניה כהּנה, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻלבגדי

לנימין מעיה ּפסּול.[לכינור]ּובני הּכל ; ְְִִֵֵֶַָָֹ

.Áלמלאכת יעׂשה לא - זרה עבֹודה ׁשם ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹּכל
אתנן? הּוא איזה ּבהניה. מּתר ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּקדׁש,

'הא לזֹונה: זֹונה[הרי]האֹומר אחד - 'ּבׂשכרי זה ּדבר לי ְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָ
ערוה ׁשהיא יׂשראלית אֹו ׁשפחה, אֹו עליו,[ואסורה]ּגֹויה, ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָ

אתנּנּה ּכהן, היה אפּלּו - הּפנּויה אבל לאוין. מחּיבי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹאֹו
ערוה. ׁשהיא ּפי על אף מּתר, אתנּנּה - נּדה אׁשּתֹו וכן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻמּתר;

.Ëלאוין מחּיבי אחת בנישואיו]נׂשא איסור שעבר ּכל[- - ִֵֵַַַָָָָֹ
והּזכּור ואסּור. אתנן זה הרי ּבעילה, מחמת לּה [באׁשּיּתן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

זכר] זהעל הרי - לּבֹועל אתנן האּׁשה נתנה אסּור. אתנּנֹו ,ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
אתנן. מּׁשּום ְִֶָָֻמּתר

.Èאצל ׁשפחת ותלין זה, ּדבר ל 'הא לחברֹו: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהאֹומר
לֹו יהיה ׁשּלא והּוא אתנן; זה הרי - העברי' [לעבד]עבּדי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹ

מּתר זה הרי - ּובנים אּׁשה לֹו יׁש אם אבל ּובנים, ֲֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֻאּׁשה
לזֹונה: ּבאֹומר הּדין והּוא ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכנענית, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשפחה
אתנן. זה הרי - הּיׂשראלי' לפלֹוני והּבעלי זה, ּדבר לי ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ'הא

.‡È,הרּבה לּה ונתן אחד, טלה לּה ׁשּיּתן הּזֹונה עם ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּפסק
לּה נתן לּמזּבח; ואסּורין אתנן, ּכּלן - אלף לּה נתן ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻאפּלּו
ׁשאבֹוא עד אצלי 'יהא אמר: אּלא עליה, ּבא ולא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאתנּנּה
קדם והקריבּתּו קדמה יאסר. עליה, ּכׁשּיבֹוא - 'ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעלי
ׁשּנתן: ּבׁשעה לּה ׁשּיאמר והּוא ּכׁשר; - עליה ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּיבֹוא
ּכן, אמר לא אם אבל מעכׁשו'; אֹותֹו קני ׁשּתרצי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ'אימתי

ׁשּלּה. ׁשאינֹו ּדבר להקריב יכֹולה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָאינּה

.·Èּבא ּכ ואחר עליה, ׁשּיבֹוא קדם והקּדיׁשּתּו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹקדמה
קדם עליה ּובא הֹואיל אתנן, הּוא אם ספק זה הרי - ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹעליה
ּביאה; קדם הקּדיׁשּתּו ׁשהרי אתנן, אינֹו אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּתקריבּנּו,

הּורצה. קרב ואם יקרב, לא ְְְְִִִַַָָָֹלפיכ

.‚Èאחר אפּלּו לּה, נתן זמן ּולאחר לּה, נתן ולא עליה ְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָֹּבא
ּבגֹויה אמּורים? ּדברים ּבּמה אתנן. זה הרי - ׁשנים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכּמה

צריכה ׁשאינּה זה', ּבטלה לי 'הּבעלי לּה: [לקנותוׁשאמר ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
בכסף]מׁשיכה,ב:] גם גויים ׁשהיה[שקנין ּביׂשראלית אֹו ְְְְִִִֵֶָָָ

ּבחצרּה חצרה]הּטלה ע"י אּתן[וקנתה לא 'אם לּה: ואמר ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
לּה: אמר אם אבל ;'ׁשּלי הּוא הרי ּפלֹוני, ּביֹום מעֹות ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָלי
לּה ׁשלח זמן ּולאחר עליה, ּובא סתם', ּבטלה לי ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ'הּבעלי

אתנן. מּׁשּום מּתר זה הרי - ְֲִֵֶֶֶָָָֻטלה

.„Èּגּופן אּלא ּומחיר אתנן מּׁשּום אסּור עצמם]אין ;[הם ְְִִֵֶֶָָָָ
הּמזּבח, לגּבי לקרב הראּוי ּדבר על אּלא חל אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלפיכ
נתן וסלת. וׁשמן ויין יֹונה ּובני ותֹורין טהֹורה ּבהמה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכגֹון

ולקחה מעֹות, ּכׁשר.[קנתה]לּה זה הרי - הּקרּבן ּבהן ְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָָָ

.ÂËאֹותן ועׂשת זיתים סלת, אֹותן ועׂשת חּטים לּה ְְִִִֵֶַָָָָָָָָֹנתן
ׁשּכבר ּכׁשרים, אּלּו הרי - יין אֹותן ועׂשת ענבים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשמן,
לּמזּבח; נאסרה לא ּבאתנּנּה, קדׁשים ּבהמת לּה נתן ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹנׁשּתּנּו.

מּנה על[שיתף]ואפּלּו בקרבן:]אֹותּה חגיגתֹו[- ועל ּפסחֹו ְְֲֲִִִִַַַָָָ
ּגבֹוּה ּבהן זכה ׁשּכבר הּמקּדׁשין, נפסלּו לא - ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבאתנּנּה
אּלא ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ּדבר לּה נתן אם וכן ׁשהקּדׁשּו. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻמּׁשעה
על אף - עֹופֹות לּה נתן אם אבל הּבעלים. נתיאׁשּו ּכן ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָאם

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

קּבלה ּובדברי ואסּורין; עליהן חל אתנן מקּדׁשין, ׁשהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּפי
רבינו] ממשה זה.[מסורת ֶהּוא

.ÊËל 'הא לחברֹו: האֹומר זה ּכלב"? "מחיר הּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָאיזה
ּבהמֹות ּבכּמה ּכלב החליף אם וכן זה'; ּכלב ּתחת זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָטלה

לּמזּבח. אסּורֹות ּכּלן - ּבהן וכּיֹוצא עֹופֹות ְְֲִֵֵֶַַַָָֻאֹו

.ÊÈלקח וזה טלאים עׂשרה לקח זה ׁשחלקּו, ׁשּתפין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשני
- וכלב העׂשרה[התשעה]ּתׁשעה אבל מּתרין. הּכלב, ׁשעם ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ּכדמי ּדמֹו מהן אחד יׁש אם - כשווי][-ׁשּכנגּדֹו הּכלב,שוויו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
הּכלב ּכנגד העׂשרה מן מֹוציאֹו - הּכלב ּדמי על יתר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאֹו

מחירֹו ואחד[תמורתו]ויהיה אחד ּכל ואם מּתר; ּוׁשארן , ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֻ
אסּורין. ּכּלן העׂשרה הרי הּכלב, מּדמי ּפחּותין ּדמיו ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻמהן

.ÁÈונעׂשּו ּבחּטים ּכלב ׁשהחליף ּכגֹון הּמחיר, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָנׁשּתּנה
ּכלב אתנן מּתר. זה הרי - טלהסלת ונתן כלב על [בא ְֲֵֶֶֶֶֶַָֹֻ

זֹונהלבעליו] שנתןּומחיר טלה באמצעות זונה שפחה [קנה ְִָ
לבדקלאדונה] מּתרין ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן מּתרין. ,ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָֻֻ

יעׂשה לא אתנן, ׁשל ּגּופֹו אבל מׁשּתּנין; הן ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּבית,
את להביא - נדר" "לכל ׁשּנאמר: לּבית, [ללמדרּקּועים ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָ

ִִָהרּקּועים.על]
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ׁשהן‡. ּבכל ואֹוסרין הּמזּבח, לגּבי אסּורין ּודבׁש ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָׂשאֹור
וגֹו'";[מעט] תקטירּו לא ּדבׁש וכל ׂשאר כל "ּכי ׁשּנאמר: -ְְְְְֱִִֶֶַַַָָֹֹ

קרּבן. לׁשם אֹו הּקרּבן, עם הקטירן אם אּלא חּיב ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָואינֹו
לֹוקה - ׁשּלהן ּתערבת הּמקטיר אֹו עצמן, הּמקטירן ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹואחד
- ּכאחד ׁשניהן הקטיר ואם עצמֹו; ּבפני מהן אחד ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעל
אחד. ּבלאו נאמרּו ׁשּׁשניהם לפי אחת, אּלא לֹוקה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאינֹו

הקטיר·. ואם נפסלה; ּבּקטרת, ׁשהּוא ּכל מהן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹנפל
מּכּזית. ּפחּותה הקטרה ואין לֹוקה. ּבהיכל, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּמּנה

ּפטּור,(‚.) - לּמזּבח עצמן ּבפני ּדבׁש אֹו ׂשאֹור ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָהעלה
ניחֹוח לריח - ניחח" לריח יעלּו לא הּמזּבח "ואל ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:

עצים לׁשם מעלה אּתה אבל מעלה, אּתה לבעירה]אי -]. ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

אֹו„. ּבדבׁש להקטרה ראּוי ׁשאינֹו ּדבר הקטיר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָאפּלּו
הּמעלה ּכיצד? לֹוקה. הּקרּבן, מן והּוא הֹואיל - ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָּבׂשאֹור
מּׁשירי אֹו קּלים, קדׁשים מּבׂשר אֹו ואׁשם, חּטאת ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָמּבׂשר
מּלחם אֹו העֹוף, מחּטאת אֹו העמר, מּמֹותר אֹו ְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמנחֹות,
הּמעלה - מצרע ׁשל ׁשמן מּלג אֹו הּלחם, ּוׁשּתי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּפנים
לּכבׁש ּבין לּמזּבח ּבין ּבדבׁש, אֹו ּבחמץ מאּלּו מאחד ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּכזית
הֹואיל להקטרה, ראּויין אּלּו ּכל ׁשאין ּפי על אף לֹוקה; -ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ראׁשית "קרּבן ׁשּנאמר: עליהן, חּיב קרּבן, קרּויין ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוהם

לה'". אֹותם ְִַַָּתקריבּו

אּלּו‰. ּדברים מּכל ּדבר הּמזּבח על להקטיר אסּור ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוכן
ּבׂשר ּכגֹון - להקטרה ראּויין מ:]ׁשאינן חּטאֹות[הנאכל ְְְְְִֵֶַַַָָָָ

הּׁשמּועה מּפי ּבהן; וכּיֹוצא מנחֹות, ּוׁשירי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָואׁשמֹות,
רבינו] ממשה ׁשּמּקצתֹו[מסורת ּדבר ׁשּכל [קרב]למדּו, ְְִֶֶָָָָָ

ּתקטירּו. ּבבל ׁשאריתֹו הרי ְְְֲִִִִֵֵַַָלאּׁשים,

.Â,לֹוקה - הּמזּבח ּגּבי על טמאה ּבהמה אברי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּמקטיר
מּכלל הקרבתּה ׁשאּסּור ּפי על ממצות]ואף נלמד עׂשה[- ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

'עשה'] על לוקין ּומן[ואין אכל הּטהֹורה מן נאמר ׁשהרי ;ְֱֱֲִִֵֶֶַַָֹ
ּכׁשם - ּתקריב ולא תאכל לא טמאה הא הקרב, ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹֹֹהּטהֹורה

עׂשה מּכלל הּבא הּטמאה אכילת על ׁשּבארנּוׁשּלֹוקה ּכמֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
חּיה אברי הּמקריב אבל הקרבתּה. על לֹוקה ּכ ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבמקֹומֹו,
ּבעׂשה? ׁשהּוא ּומּנין לֹוקה. ואינֹו ּבעׂשה, עֹובר - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָטהֹורה
הא - ּתקריבּו" הּצאן ּומן הּבקר מן הּבהמה "מן ְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל הּבא ולאו תקריבּו; לא החּיה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָֹמן

.Êוהּקדֹוׁש ּפסּול; הּקרּבן - והקריב הּגֹוזל, אֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָָָהּגֹונב
ואין ּבעֹולה". גזל "ׂשנא ׁשּנאמר: ׂשֹונאֹו, קראֹו הּוא ְְְְֱֵֵֶֶֶַָָָָֹּברּו
הּקרּבן - הּבעלים נתיאׁשּו ואם מתקּבל. ׁשאינֹו לֹומר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָצרי
ּבׂשרּה. את אֹוכלין ׁשהּכהנים חּטאת היה ואפּלּו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשר,
נֹודעה אם - הּגזּולה ׁשהחּטאת אמרּו, מזּבח ּתּקנת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּומּפני
ּכדי הּבעלים; ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף מכּפרת, אינּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלרּבים

העֹולה. וכן ּגזלֹות'; אֹוכל 'מזּבח יאמרּו: ְְְְִֵֵֵֵֶַָָֹֹׁשּלא

.Áסתם והקריבּה חברֹו עֹולת מיהּגֹונב עבור כיון לא -] ְְְֲִִֵֵַַָָ
הראׁשֹונים.הקרבן] הּבעלים ּבּה נתּכּפרּו -ְְְִִִִַַָָָ

.Ëהּטבל מן לא ּונסכים מנחֹות מביאין לאאין [תבואה ְְְִִִִֵֶֶַָָֹ
מןמעושרת] ולא לעמר[היבול], קדם קרבןהחדׁש -] ְִֶֶֶָָָֹֹֹ
המדּמעהעומר] מן ולא בתרומה], שהתערב ואין[חולין , ְְְִֵַָֹֻ

מערלה לֹומר שנים]צרי ג' בן שאינו תבואהוכלאי[אילן -] ְְְִִֵֵַָָָ
בין] ּבעברה,שגדלה הּבאה מצוה ׁשהיא מּפני - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּכרם

נתקּדׁשּו לא הביא, ואם ׂשֹונאּה. הּוא ּברּו ְְְְִִִֵֶַַָָָֹׁשהּקדֹוׁש
ויהיּו להּפסל, נתקּדׁשּו אבל לקרּבן; ראּויין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָלהיֹותן

ׁשּנפסלּו. ְְְִִֶָָּכקדׁשים

.Èמן אֹותן מביאין אין - הּמנחֹות החדׁש[היבול]ּכל ְְִִִֵֶַָָָָָ
ּבהן נאמר ׁשהרי לכּתחּלה, הּלחם ׁשּתי בשתיקדם -] ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

נסכיםהלחם] ּומביאין ּכׁשר. הביא, ואם לה'"; "ּבּכּורים :ְְְִִִִִִִֵֵַָָ
הּמקצה למכירה]מן חביות טֹוב.[כגון: ּביֹום ְְִֶַֻ

.‡È,לּמזּבח ׁשּיעלּו קדם הּקרּבנֹות ּכל למלח עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמצות
ׁשּקרב ּדבר ל ואין מלח". ּתקריב קרּבנ ּכל "על ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנאמר:
והעצים; והּדם, הּנסכים, יין מן חּוץ מלח, ּבלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹלּמזּבח

קּבלה זה רבינו]ודבר ממשה מקרא[מסורת לֹו ואין [פסוק], ְְְִֵֶַָָָָָ
עליו זאת]לסמ יפה,[המלמד יפה הּבׂשר למלח ּומצוה . ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹ

מלח ואם ּומֹולח; האבר, את ׁשּמהּפ - לצלי ּבׂשר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכמֹולח
ּכׁשר. - אחד מלח ּבגרּגר אפּלּו ׁשהּוא, ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָּכל

.·Èתׁשּבית "ולא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכלל מלח ּבלא ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹֹהקריב
ּכׁשר הּקרּבן ׁשּלֹוקה, ּפי על ואף ."אלהי ּברית ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמלח

מעּכב[נתקבל]והּורצה ׁשהּמלח - הּמנחה מן חּוץ ; ְְְְִִֵֶֶַַַַָָ
שקרב]ּבּקֹומצה המנחה חלק ׁשּנאמר:[- ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ְְְֱִֵֶֶֶַַָָ

."מנחת מעל אלהי ּברית מלח תׁשּבית ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ"ולא

.‚Èהּקרּבנ ּכל ּבֹו ׁשּמֹולחין ּכמֹוהּמלח צּבּור, מּׁשל - ֹות ְְְִִִֶֶֶַַַָָָ
מּביתֹו. לקרּבנֹו עצים אֹו מלח מביא הּיחיד ואין ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהעצים;
ועל הּמלח, ּבלׁשּכת הּמלח: נֹותנין היּו מקֹומֹות ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹּובׁשלׁשה
מֹולחין היּו הּמלח ּבלׁשּכת מזּבח. ׁשל ּובראׁשֹו הּכבׁש, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹּגּבי
ּובראׁשֹו האברים, מֹולחין הּכבׁש ּגּבי ועל הּקדׁשים, ְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעֹורֹות
הּנׂשרפֹות ּומנחֹות והּלבֹונה הּקמץ מֹולחין מזּבח ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשל

העֹוף. ְַָועֹולת
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קּבלה ּובדברי ואסּורין; עליהן חל אתנן מקּדׁשין, ׁשהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּפי
רבינו] ממשה זה.[מסורת ֶהּוא

.ÊËל 'הא לחברֹו: האֹומר זה ּכלב"? "מחיר הּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָאיזה
ּבהמֹות ּבכּמה ּכלב החליף אם וכן זה'; ּכלב ּתחת זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָטלה

לּמזּבח. אסּורֹות ּכּלן - ּבהן וכּיֹוצא עֹופֹות ְְֲִֵֵֶַַַָָֻאֹו

.ÊÈלקח וזה טלאים עׂשרה לקח זה ׁשחלקּו, ׁשּתפין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשני
- וכלב העׂשרה[התשעה]ּתׁשעה אבל מּתרין. הּכלב, ׁשעם ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ּכדמי ּדמֹו מהן אחד יׁש אם - כשווי][-ׁשּכנגּדֹו הּכלב,שוויו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
הּכלב ּכנגד העׂשרה מן מֹוציאֹו - הּכלב ּדמי על יתר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאֹו

מחירֹו ואחד[תמורתו]ויהיה אחד ּכל ואם מּתר; ּוׁשארן , ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֻ
אסּורין. ּכּלן העׂשרה הרי הּכלב, מּדמי ּפחּותין ּדמיו ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻמהן

.ÁÈונעׂשּו ּבחּטים ּכלב ׁשהחליף ּכגֹון הּמחיר, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָנׁשּתּנה
ּכלב אתנן מּתר. זה הרי - טלהסלת ונתן כלב על [בא ְֲֵֶֶֶֶֶַָֹֻ

זֹונהלבעליו] שנתןּומחיר טלה באמצעות זונה שפחה [קנה ְִָ
לבדקלאדונה] מּתרין ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן מּתרין. ,ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָֻֻ

יעׂשה לא אתנן, ׁשל ּגּופֹו אבל מׁשּתּנין; הן ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּבית,
את להביא - נדר" "לכל ׁשּנאמר: לּבית, [ללמדרּקּועים ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָ

ִִָהרּקּועים.על]
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ׁשהן‡. ּבכל ואֹוסרין הּמזּבח, לגּבי אסּורין ּודבׁש ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָׂשאֹור
וגֹו'";[מעט] תקטירּו לא ּדבׁש וכל ׂשאר כל "ּכי ׁשּנאמר: -ְְְְְֱִִֶֶַַַָָֹֹ

קרּבן. לׁשם אֹו הּקרּבן, עם הקטירן אם אּלא חּיב ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָואינֹו
לֹוקה - ׁשּלהן ּתערבת הּמקטיר אֹו עצמן, הּמקטירן ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹואחד
- ּכאחד ׁשניהן הקטיר ואם עצמֹו; ּבפני מהן אחד ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעל
אחד. ּבלאו נאמרּו ׁשּׁשניהם לפי אחת, אּלא לֹוקה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאינֹו

הקטיר·. ואם נפסלה; ּבּקטרת, ׁשהּוא ּכל מהן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹנפל
מּכּזית. ּפחּותה הקטרה ואין לֹוקה. ּבהיכל, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּמּנה

ּפטּור,(‚.) - לּמזּבח עצמן ּבפני ּדבׁש אֹו ׂשאֹור ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָהעלה
ניחֹוח לריח - ניחח" לריח יעלּו לא הּמזּבח "ואל ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:

עצים לׁשם מעלה אּתה אבל מעלה, אּתה לבעירה]אי -]. ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

אֹו„. ּבדבׁש להקטרה ראּוי ׁשאינֹו ּדבר הקטיר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָאפּלּו
הּמעלה ּכיצד? לֹוקה. הּקרּבן, מן והּוא הֹואיל - ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָּבׂשאֹור
מּׁשירי אֹו קּלים, קדׁשים מּבׂשר אֹו ואׁשם, חּטאת ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָמּבׂשר
מּלחם אֹו העֹוף, מחּטאת אֹו העמר, מּמֹותר אֹו ְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמנחֹות,
הּמעלה - מצרע ׁשל ׁשמן מּלג אֹו הּלחם, ּוׁשּתי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּפנים
לּכבׁש ּבין לּמזּבח ּבין ּבדבׁש, אֹו ּבחמץ מאּלּו מאחד ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּכזית
הֹואיל להקטרה, ראּויין אּלּו ּכל ׁשאין ּפי על אף לֹוקה; -ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ראׁשית "קרּבן ׁשּנאמר: עליהן, חּיב קרּבן, קרּויין ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוהם

לה'". אֹותם ְִַַָּתקריבּו

אּלּו‰. ּדברים מּכל ּדבר הּמזּבח על להקטיר אסּור ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוכן
ּבׂשר ּכגֹון - להקטרה ראּויין מ:]ׁשאינן חּטאֹות[הנאכל ְְְְְִֵֶַַַָָָָ

הּׁשמּועה מּפי ּבהן; וכּיֹוצא מנחֹות, ּוׁשירי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָואׁשמֹות,
רבינו] ממשה ׁשּמּקצתֹו[מסורת ּדבר ׁשּכל [קרב]למדּו, ְְִֶֶָָָָָ

ּתקטירּו. ּבבל ׁשאריתֹו הרי ְְְֲִִִִֵֵַַָלאּׁשים,

.Â,לֹוקה - הּמזּבח ּגּבי על טמאה ּבהמה אברי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּמקטיר
מּכלל הקרבתּה ׁשאּסּור ּפי על ממצות]ואף נלמד עׂשה[- ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

'עשה'] על לוקין ּומן[ואין אכל הּטהֹורה מן נאמר ׁשהרי ;ְֱֱֲִִֵֶֶַַָֹ
ּכׁשם - ּתקריב ולא תאכל לא טמאה הא הקרב, ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹֹֹהּטהֹורה

עׂשה מּכלל הּבא הּטמאה אכילת על ׁשּבארנּוׁשּלֹוקה ּכמֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
חּיה אברי הּמקריב אבל הקרבתּה. על לֹוקה ּכ ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבמקֹומֹו,
ּבעׂשה? ׁשהּוא ּומּנין לֹוקה. ואינֹו ּבעׂשה, עֹובר - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָטהֹורה
הא - ּתקריבּו" הּצאן ּומן הּבקר מן הּבהמה "מן ְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל הּבא ולאו תקריבּו; לא החּיה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָֹמן

.Êוהּקדֹוׁש ּפסּול; הּקרּבן - והקריב הּגֹוזל, אֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָָָהּגֹונב
ואין ּבעֹולה". גזל "ׂשנא ׁשּנאמר: ׂשֹונאֹו, קראֹו הּוא ְְְְֱֵֵֶֶֶַָָָָֹּברּו
הּקרּבן - הּבעלים נתיאׁשּו ואם מתקּבל. ׁשאינֹו לֹומר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָצרי
ּבׂשרּה. את אֹוכלין ׁשהּכהנים חּטאת היה ואפּלּו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשר,
נֹודעה אם - הּגזּולה ׁשהחּטאת אמרּו, מזּבח ּתּקנת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּומּפני
ּכדי הּבעלים; ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף מכּפרת, אינּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלרּבים

העֹולה. וכן ּגזלֹות'; אֹוכל 'מזּבח יאמרּו: ְְְְִֵֵֵֵֶַָָֹֹׁשּלא

.Áסתם והקריבּה חברֹו עֹולת מיהּגֹונב עבור כיון לא -] ְְְֲִִֵֵַַָָ
הראׁשֹונים.הקרבן] הּבעלים ּבּה נתּכּפרּו -ְְְִִִִַַָָָ

.Ëהּטבל מן לא ּונסכים מנחֹות מביאין לאאין [תבואה ְְְִִִִֵֶֶַָָֹ
מןמעושרת] ולא לעמר[היבול], קדם קרבןהחדׁש -] ְִֶֶֶָָָֹֹֹ
המדּמעהעומר] מן ולא בתרומה], שהתערב ואין[חולין , ְְְִֵַָֹֻ

מערלה לֹומר שנים]צרי ג' בן שאינו תבואהוכלאי[אילן -] ְְְִִֵֵַָָָ
בין] ּבעברה,שגדלה הּבאה מצוה ׁשהיא מּפני - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּכרם

נתקּדׁשּו לא הביא, ואם ׂשֹונאּה. הּוא ּברּו ְְְְִִִֵֶַַָָָֹׁשהּקדֹוׁש
ויהיּו להּפסל, נתקּדׁשּו אבל לקרּבן; ראּויין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָלהיֹותן

ׁשּנפסלּו. ְְְִִֶָָּכקדׁשים

.Èמן אֹותן מביאין אין - הּמנחֹות החדׁש[היבול]ּכל ְְִִִֵֶַָָָָָ
ּבהן נאמר ׁשהרי לכּתחּלה, הּלחם ׁשּתי בשתיקדם -] ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

נסכיםהלחם] ּומביאין ּכׁשר. הביא, ואם לה'"; "ּבּכּורים :ְְְִִִִִִִֵֵַָָ
הּמקצה למכירה]מן חביות טֹוב.[כגון: ּביֹום ְְִֶַֻ

.‡È,לּמזּבח ׁשּיעלּו קדם הּקרּבנֹות ּכל למלח עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמצות
ׁשּקרב ּדבר ל ואין מלח". ּתקריב קרּבנ ּכל "על ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנאמר:
והעצים; והּדם, הּנסכים, יין מן חּוץ מלח, ּבלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹלּמזּבח

קּבלה זה רבינו]ודבר ממשה מקרא[מסורת לֹו ואין [פסוק], ְְְִֵֶַָָָָָ
עליו זאת]לסמ יפה,[המלמד יפה הּבׂשר למלח ּומצוה . ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹ

מלח ואם ּומֹולח; האבר, את ׁשּמהּפ - לצלי ּבׂשר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכמֹולח
ּכׁשר. - אחד מלח ּבגרּגר אפּלּו ׁשהּוא, ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָּכל

.·Èתׁשּבית "ולא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכלל מלח ּבלא ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹֹהקריב
ּכׁשר הּקרּבן ׁשּלֹוקה, ּפי על ואף ."אלהי ּברית ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמלח

מעּכב[נתקבל]והּורצה ׁשהּמלח - הּמנחה מן חּוץ ; ְְְְִִֵֶֶַַַַָָ
שקרב]ּבּקֹומצה המנחה חלק ׁשּנאמר:[- ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ְְְֱִֵֶֶֶַַָָ

."מנחת מעל אלהי ּברית מלח תׁשּבית ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ"ולא

.‚Èהּקרּבנ ּכל ּבֹו ׁשּמֹולחין ּכמֹוהּמלח צּבּור, מּׁשל - ֹות ְְְִִִֶֶֶַַַָָָ
מּביתֹו. לקרּבנֹו עצים אֹו מלח מביא הּיחיד ואין ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהעצים;
ועל הּמלח, ּבלׁשּכת הּמלח: נֹותנין היּו מקֹומֹות ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹּובׁשלׁשה
מֹולחין היּו הּמלח ּבלׁשּכת מזּבח. ׁשל ּובראׁשֹו הּכבׁש, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹּגּבי
ּובראׁשֹו האברים, מֹולחין הּכבׁש ּגּבי ועל הּקדׁשים, ְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעֹורֹות
הּנׂשרפֹות ּומנחֹות והּלבֹונה הּקמץ מֹולחין מזּבח ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשל

העֹוף. ְַָועֹולת
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נסכיו‡. ּכ ונבחר, ּתמים קרּבן ּכל להיֹות ׁשּמצוה ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָּכׁשם
לכם, יהיּו "ּתמימם ׁשּנאמר: ונבחרים, ּתמימים ְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶַָָיהיּו
נסכים: יביא ׁשּלא ּתמימים; הּנסכים ׁשּיהיּו - ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹונסּכיהם"
ּבׁשמן יבלל ולא ׁשהתליעה, סלת ולא מעּׁשן, יין ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹֹֹֹֹֻלא

רע. טעמֹו אֹו ֲֵֶַָׁשריחֹו

הּמערכה·. עצי ולא[למזבח]וכן נבחרים, אּלא יהיּו לא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
ּפסּול לח, ּכׁשהּוא ׁשהתליע עץ וכל ּתֹולעת. ּבהם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָיהיה
סתירה ועצי ׁשהתליע. הּמקֹום את ּגֹורד יבׁש, התליע ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלּמזּבח;

שנהרס] חדׁשים.[מבנין אּלא יביאּו לא לעֹולם ּפסּולין; ,ְְֲִִִֶָָָָֹ

אֹו‚. ּפסּול ׁשמן אֹו ּפסּולה סלת אֹו ּפסּול יין ְְִִֶֶֶַַַָָָֹהּמקּדיׁש
לבעל ּדֹומים אם ספק, הּדבר הרי - לּמזּבח ּפסּולים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָעצים
אינֹו לפיכ מּום. ּכבעל אינם אֹו ולֹוקה, ּבּבהמה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָמּום

מרּדּות. מּכת אֹותֹו ּומּכין ְִֶַַַַלֹוקה.

ּוכלי„. והעצים והעֹופֹות והּלבֹונה והּיין והּׁשמן ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּסלת
ׁשּנאמר: אֹותן, ּפֹודין אין - ׁשּנטמאּו אֹו ׁשּנפסלּו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשרת

ּבהעמדה ׁשּיׁשנֹו ּכל - "והערי שנאמר"והעמיד כבהמה -] ְְְְֱֱֲִִֶֶֶֶַָָֹ
הכהן"] לפיכ"והעמיד - העמדה ּבכלל אינם ואּלּו, ;נער ,ְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָ

לעֹולם. נפּדין ְְִִֵָאין

אחר‰. נטמאּו אֹו ּבׁשּנפסלּו אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָּבּמה
הּׁשרת ּבכלי ׁשּיתקּדׁשּו קדם אבל הּׁשרת; ּבכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנתקּדׁשּו
על אף - טהֹורין אבל אֹותן. ּפֹודין נפסלּו, אֹו נטמאּו אם -ְְְְְֲִִִִִַַָָ
מּמנחת חּוץ אֹותם; ּפֹודין אין ּבכלי, קדׁשּו לא ׁשעדין ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָֹּפי
לֹומר חּטאתֹו", "על "מחּטאתֹו", ּבּה: ׁשּנאמר ֱֵֵֶֶַַַַַָָָחֹוטא,
קדם ,לפיכ ׁשּיתּבאר; ּכמֹו חּטאתֹו, מּדמי חּטאתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּמביא
ּופֹודין ּדמים, ּכקדּׁשת היא הרי ׁשרת, ּבכלי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻׁשּתתקּדׁש
- ׁשּנטמאּו הּנסכים וכל טהֹורה. ׁשהיא ּפי על אף ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָאֹותּה,

ּבּמזּבח. וׂשֹורפן עצמן, ּבפני מערכה להם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעֹוׂשה

.Âהחג בסוכות]מי והּׁשיקם[שמנסכין [חיברןׁשּנטמאּו, ְְְִִִֵֶֶָָ
ואחרלמקווה] טהרם אם - ּבטהרֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָוטהרּו,

ּכ ואחר הקּדיׁשם ואם מתנּסכין; אּלּו הרי הקּדיׁשם, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָּכ
יּדחּו. ונדחּו הֹואיל - ְְְְִִִִָנטמאּו

.Êּדֹורכן - ׁשּנטמאּו וענבים ּפחֹות[סוחטן]זיתים ּפחֹות ְְְֲִִִֵֶַָָָָ
[- לנסכים;[משיעור ּכׁשרים מהם הּיֹוצאין והּמׁשקין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָמּכביצה,

מפקד מּגּופֹו.[שמור]ׁשהּמׁשקה אינֹו ּוכאּלּו ּבאכל, הּוא ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֻ

.Á,ׁשּנטמאּו ׁשּזרעים ּבּקדׁשים, חכמים עׂשּו יתרה ְְְְֲֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָמעלה
זריעה ׁשאין לנסכים, ּפסּול מהן הּיֹוצא - זרעם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאפּלּו
ׁשאינם ּפי על אף - והּלבֹונה העצים וכן לקדׁשים. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמֹועלת
ויּפסלּו הּקרּבנֹות, לענין ּכאכל מּטּמאין הם הרי ְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאכלין,
אֹותן. מקריבין ואין לּמזּבח, זֹו ּבטמאה והּלבֹונה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻהעצים

.Ëוהמעּׁשן הּמתֹוק, הּמזּבח: לגּבי הּפסּולין הּיינֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֻואּלּו
רע] ׁשּנׁשּתּנה[שריחו עד ּבּׁשמׁש והמבּׁשל ּבאׁש, והמבּׁשל ,ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻ

נתנה ולא ּבּׁשמׁש אֹותֹו ׁשּמחּממין יין אבל ּבּבּׁשּול. ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹטעמֹו
ׁשהה ׁשּלא מּגּתֹו ויין צּמּוקין, יין וכן ּבּׁשּול, טעם ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹּבֹו

הּדלּיֹות ויין יֹום, העליונים]ארּבעים ּכרם[מהענבים ויין , ְְְִִֵֵֶֶַַָָ
הּׁשלהין ּבבית לגשמים]הּנטּוע בנוסף אותו שמשקין [כרם ְְִֵַַַַָ

הּזבלים ּבבית זרע[האשפה]אֹו ׁשּנזרע ּגפנים יין אֹו , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

יביא לא הּיינֹות אּלּו ּכל - נעבד ׁשּלא ּכרם יין אֹו ֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹּביניהן,
ּכׁשר. הביא, ואם ְְְִִִֵֵַָָלכּתחּלה;

.Èׁשּנתּגּלה נחש]יין מהם שתה שמא לגּבי[וחוששין ּפסּול , ְְִִֵֶַַַָָ
- לנסכים ּפסּול יינּה ּתאנה, ּגּבי על ּגפן הדלה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמזּבח.
מה - ּונסכים" "זבח אֹומר: הּוא והרי ריחֹו, ׁשּנׁשּתּנה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמּפני

נׁשּתּנּו. ׁשּלא נסכים אף נׁשּתּנה, ׁשּלא ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹּזבח

.‡Èׁשּנעׂשית החּטים רב ׁשהתליע אֹו ׁשהתליעה, ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹסלת
וכל ספק. זֹו הרי אחת, חּטה רב התליע ּפסּולה; - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמהן

ּפסּולה. קמח, ּבּה ׁשּנׁשאר ְְִֶֶֶַַָָֹסלת

.·Èאם - הּסלת לתֹו ידֹו הּגזּבר מכניס ּבֹודקּה? ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹּכיצד
סלת אבל אֹותּה; וינּפה ׁשּיחזר עד ּפסּולה אבק, ּבּה ְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹעלה
ּבבית אֹו הּזבלים, ּבבית אֹו הּׁשלהין, ּבבית ׁשּנזרעּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָחּטים

נרּה[פרדס]האילן ׁשּלא ּבארץ אֹו -[נחרשה], עּבדּה ולא ְְְִִֶֶֶָָָָָֹֹ
ּכׁשר. הביא, ואם לכּתחּלה; יביא ְְְִִִִֵֵַָָָֹלא

.‚Èספק אּלּו הרי - ּוזרעם הּבקר, מּגללי ׁשּלקטן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָחּטים
לפיכ מאּוסין. הם עדין אֹו ּבּזריעה, מאיסּותן עברה ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָאם

ּכׁשר. הביא, ואם מנחֹות; מהן יביא ְְִִִֵֵֵֶָָָֹלא

.„Èּגרּגרים ׁשל ׁשמן הּפסּולין: הּׁשמנים הן [שלואּלּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשלּוקין,זיתים] אֹו ּכבּוׁשין, זיתים ׁשל אֹו ּבמים, ְְְְִִִִִֵֶֶַׁשּנׁשרּו

ׁשל ׁשמן מ:]אֹו שהוציאו -]- רע ׁשריחֹו ׁשמן אֹו ׁשמרים, ְִֵֶֶֶֶֶֶַָ
אֹו הּזבלים, ּבבית ׁשּנטעֹו זית ׁשמן אבל ּפסּולין. אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכל

ּביניהן זרע ׁשּנזרע אֹו הּׁשלהין, העצים]ּבבית ׁשמן[בין אֹו , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ
אּלּו ּכל - ּפּגין הם עדין אּלא ּבׁשלּו ׁשּלא מּזיתים ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשהֹוציאּו

ּכׁשר. הביא, ואם יביא; ְִִִֵֵָָֹלא

.ÂËּומחּוצה מהארץ ּכׁשרים - והּנסכים הּמנחֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּכל
מן מן[היבול]לארץ, ׁשּיביאּו ּובלבד הּיׁשן, ּומן החדׁש ְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

- הּלחם ּוׁשּתי העמר מן חּוץ ׁשּנתּבאר; ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻהּמבחר,
יׂשראל. ּומארץ החדׁש, מן אּלא ּבאין ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשאינן
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לכּתחּלה.‡. אֹותֹו מביאים ּפסּול, ׁשאינֹו ּדבר ּכל ְְְִִִֵֶַָָָָָֹלא
ויאמר: וכעּור, ּכחּוׁש ׂשה יביא לא - עֹולה חּיב היה ְְִֵֶַַַָָָָָָָֹֹּכיצד?
ּבעדרֹו ויׁש נֹוכל "וארּור נאמר: זה ועל מּום'; ּבֹו אין ְְְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַָ'הרי

הּמבחר. מן יביא לקרּבן, ׁשּיביא ּכל אּלא ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָֻזכר";

מּמֹואב,·. אילים מביאין - הּמקּדׁש ּבזמן עֹוׂשין היּו ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָוכ
עגלים ּומביאין מחברֹון, רחבים ׁשּגּביהם ּכבׂשים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּומביאין
מּקרֹוח יין ּומביאין ,הּמל מהר וגֹוזלֹות הּׁשרֹון, ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמן
מּתקֹוע. ׁשמן ּומביאין ויֹוחנה, מּמכמׁש וסלת ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָֹוחלֹוט,

מביאין‚. היּו ולא לּמערכה. ּכׁשרים החדׁשים העצים ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹּכל
ּובאּלּו יׂשראל. ארץ יּׁשּוב מּׁשּום ּגפן, מּׁשל ולא זית ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹמּׁשל

ּבמרּבּיֹות רגילין: חרׁשין[זמורות]היּו ׁשל ּתאנה ׁשל ְְְְֳִִִִֵֶֶָָָֻ
ּביּׁשּוב[מיערות] לאכילה]ׁשאינן ראויות אגֹוז,[ואין ּובׁשל , ְְֱִֵֶֶָ

והּגזרין ׁשמן. עץ התמיד]ּובׁשל קרבן -[של מׁשה ׁשעׂשה ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
סאה ׁשל ּגדיׁש ּכמחק ועבים רחּבם, ואּמה ארּכם [-אּמה ְְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָָָָ

גדושה] סאה לדֹורֹות.מידת עֹוׂשין ּוכמֹותן ;ְְִָ

נר„. והּנסכים? הּמנחֹות חּטי ּבזריעת עֹוׂשין היּו ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָוכיצד
ּובׁשנה[חורש] חציּה; וזֹורע ראׁשֹונה, ּבׁשנה הּׂשדה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָחצי

קדם האחר החצי וזֹורע ּבראׁשֹונה, ׁשּזרע החצי נר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשנּיה,
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חֹורׁש - עבּודה הּׂשדה היתה לא ואם יֹום. ׁשבעים ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹלּפסח
ּכ ואחר יפה, יפה החּטים ּובֹורר זֹורע. ּכ ואחר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוׁשֹונה,

ׁשּיתקּלפּו.[משפשף]ׁשף עד - הרּבה ּבהן ּובֹועט החּטים את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשיפה‰. מאֹות ׁשלׁש טעּונין - מנחֹות ׁשל החּטים ְְְִִִִֵֶַָָָֹּכל
ׁשּתים,[שפשוף] ּובֹועט אחת ׁשף ּבעיטה. מאֹות וחמׁש ,ְְֲִִֵֵֵַַַַָָ

וחמׁש ׁשיפֹות ׁשלׁש נמצאּו ׁשלׁש; ּובֹועט ׁשּתים ְְְְִִִֵֵַָָָָֹֹׁשף
ׁשיפה מאֹות ׁשלׁש ׁשּיגמר עד חלילה, וחֹוזר ְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹּבעיטֹות.
וחֹוׁשב הרּבה. ׁשּיתקּלפּו ּכדי - ּבעיטה מאֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָוחמׁש

וההֹולכה[מחשיב] השפשוף]ההבאה כיווני שני ּבׁשיפה[- ְְֲִַַָָָָָ
ּומרּקד טֹוחן ּכ ואחר להחמיר. יפה.[מנפה]אחת, יפה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

.Âהרגלּיֹות מן ענבים מביאין הסמוכותהיּו הזמורות -] ְְֲִִִִִַָָָ
ודֹור,לארץ] ּבׁשנה; ּפעמים העבּודים הּכרמים מן ,ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָ

אחת אחת אֹותן מּניחין ואין קטּנֹות. ּבחבּיֹות אֹותֹו ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָוכֹונסין
את ממּלא ואינֹו ׁשלׁש; ׁשלׁש אּלא ׁשּתים, ׁשּתים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹולא
לא מביא ואינֹו נֹודף. ריחֹו ׁשּיהיה ּכדי ּפיה, עד ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהחבית

הּקמחין מּפני החבית, הּיין,[גרגרים]מּפי ּפני על העֹולה ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּומאמצעּה מּׁשליׁשּה אּלא - הּׁשמרים מּפני מּׁשּוליה, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹולא

אמצעית. ְִֶֶָׁשל

.Êהחבית ׁשּבצד הּנקב מן יֹוצא והּיין יֹוׁשב, הּגזּבר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהיה
ואינֹו ּפֹוסק לצאת, מתחיל הּׁשמרים ׁשּנּוי ׁשּיראה ּכיון -ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
עד לדריכתֹו, יֹום ארּבעים מאחר מביא? ּומאימתי ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָלֹוקח.
ׁשנים, מּכּמה יׁשן יין הביא ואם מעט; יתר אֹו ׁשנים ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָׁשּתי

טעמֹו.הרי יּפסד ׁשּלא והּוא - ּכׁשר זה ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָֹ

.Áזית ּכיצד? מעׂשיו. ׁשּנּוי מּפני ּבׁשמן, מינין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּתׁשעה
ּוכתׁשֹו,[שלקטו]ׁשּגרּגרֹו אחת, אחת ּובררֹו הּזית, ּבראׁש ְְְְְִִֵֶַַַַַַָֹ

ּכ אחר חזר הראׁשֹון. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - לּסל ְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּונתנֹו
ואם[כתשו]ּוטענֹו הּׁשני. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ּבקֹורה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ּוטענֹו ּוטחנֹו, ׁשּטענֹו, אחר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָחזר
ּכּלן ׁשּמסקן זיתים הּׁשליׁשי. העץ]הּוא בראש שאינם אלו -] ְְִִִֵֶַָָָֻ

ּונתנן ּוכתׁשן ּגרּגר, ּגרּגר ּוברר וחזר לּגג, והעלן ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבערּבּוביא,
ּבקֹורה טענֹו ואם הרביעי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָלּסל
וטחן חזר החמיׁשי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ּכ ְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאחר
זיתים הּׁשּׁשי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ּפעם ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוטען

ׁשּילקּו עד הּבית ּבתֹו ועטנן והעלן,[שיזובו]ׁשּמסקן, , ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָ
הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - לּסל ונתן ּכתׁש ּכ ואחר ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָונּגבן,
הּׁשמיני. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ּבקֹורה וטען חזר ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשביעי.
הּתׁשיעי. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ּפעם וטען וטחן ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָחזר

.Ëאין הראׁשֹון, - למנחֹות ּכׁשרין ׁשּכּלם ּפי על ְְִִִִֵֵֶַַָָָֻאף
ׁשוין; ׁשניהן והרביעי, ׁשאחריו והּׁשני מּמּנּו; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלמעלה
ׁשוין; ּוׁשלׁשּתן והּׁשביעי, והחמיׁשי הּׁשליׁשי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָואחריהם
אין והּתׁשיעי, ׁשוין; ּוׁשניהן והּׁשמיני, הּׁשּׁשי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָואחריהם

מּמּנּו. ְִֶַָלמּטה

.È,ּבלבד ּוׁשביעי ּורביעי ראׁשֹון אּלא לּמנֹורה ּכׁשר ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָאין
הּיֹוצא אּלא לּמנֹורה ּכׁשר אין לּמאֹור"; - "ּכתית ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:

ּכׁשרין. ּכּלן - למנחֹות אבל ּבלבד, הּכתּוׁש ְְְֲִִִִֵַַָָָָֻמן

.‡Èׁשאין יפה לידע נמנּו? לּמה ּכׁשרין ׁשּכּלן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּומאחר
- עצמֹו לזּכֹות ׁשהרֹוצה והּפחּות; והּׁשוה, מּמּנּו, ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָלמעלה
המׁשּבח הּיפה מן קרּבנֹו ויביא ידֹו, וירחיב הרע, יצרֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻיכף

ּבּתֹורה: נאמר הרי מּמּנּו. ׁשּיביא הּמין ׁשּבאֹותֹו ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּביֹותר
ה' וּיׁשע ּומחלבהן, צאנֹו מּבכרֹות הּוא ּגם הביא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ"והבל
לׁשם ׁשהּוא ּדבר לכל הּדין והּוא מנחתֹו". ואל הבל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָאל
ּתפּלה, ּבית ּבנה אם הּטֹוב; הּנאה מן ׁשּיהיה הּטֹוב, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהאל
הּטֹוב מן יאכיל רעב, האכיל יׁשיבתֹו; מּבית נאה ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָיהיה
ׁשּבכסּותֹו; הּיפה מן יכּסה ערם, ּכּסה ׁשּבׁשלחנֹו; ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻוהּמתֹוק
אֹומר: הּוא וכן ׁשּבנכסיו. הּיפה מן יקּדיׁש ּדבר, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהקּדיׁש

לה'". חלב ֵֶַָ"ּכל

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

שלישי יום
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עׂשה, מצוֹות עׂשר - מצוֹות ועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָֹיׁש
(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹּוׁשלׁש
ׁשּלא (ב) הּסדר; על הּכתּובים ּכמעׂשיה העֹולה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹלעׂשֹות
לאכל ׁשּלא (ד) החּטאת; סדר (ג) עֹולה; ּבׂשר ְֱֱֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלאכל
העֹוף; ּבחּטאת יבּדיל ׁשּלא (ה) הּפנימית; החּטאת ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָֹמּבׂשר
קדׁשים קדׁשי ּבׂשר הּכהנים ׁשּיאכלּו (ז) האׁשם; סדר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ(ו)
יאכל ׁשּלא (ט) לעזרה; חּוץ יאכלּום ׁשּלא (ח) ְְֲִֶֶַַָָָָֹֹֹֹּבּמקּדׁש;
לאכל ׁשּלא (יא) הּׁשלמים; סדר (י) קדׁשים; מּקדׁשי ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹזר
ּכל לעׂשֹות (יב) ּדמים; זריקת קדם קּלים קדׁשים ְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹּבׂשר
יׂשים ׁשּלא (יג) ּבּתֹורה; הּכתּובין מעׂשיה ּכסדר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמנחה
(טו) לבֹונה; עליה יּתן ׁשּלא (יד) חֹוטא; מנחת על ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשמן
(יז) חמץ; מנחת ּתאפה ׁשּלא (טז) ּכהן; מנחת ּתאכל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּלא

הּכ נדריוׁשּיאכלּו ּכל אדם ׁשּיביא (יח) מנחֹות; ׁשירי הנים ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹ
נדריו יאחר ׁשּלא (יט) ראׁשֹון; ּבֹו ׁשּפגע ּברגל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹונדבֹותיו
להקריב (כ) ּבהן; חּיב ׁשהּוא ּדברים ּוׁשאר ונדבתֹו ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָנדרֹו
חּוצה קדׁשי להביא (כא) הּבחירה; ּבבית הּקרּבנֹות ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָּכל
חּוץ קרּבנֹות לׁשחט ׁשּלא (כב) הּבחירה; לבית ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹלארץ
ּובאּור לעזרה. חּוץ קרּבן להקריב ׁשּלא (כג) ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָֹלעזרה;

אּלּו. ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א ּפרק הּקרּבנֹות מעׂשה ¤¤¨§¨©¥£©§¦הלכֹות

מינין‡. מחמּׁשה ּבאין חּיה, נפׁש מיני ׁשל הּקרּבנֹות ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
הּתֹורים, ּומן העּזים, ּומן הּכבׂשים, ּומן הּבקר, מן ְְִִִִִִִִִַַַַָָָָּבלבד:

הּיֹונה. ּבני ְִֵַָּומן

ארּבעה·. יחיד, ׁשל ּבין צּבּור ׁשל ּבין הּקרּבנֹות, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָוכל
ּוׁשלמים. ואׁשם, וחּטאת, עֹולה, ְְְִִִַָָָָָמינין:

הּפסח,‚. והן: יחיד, קרּבן מיני ׁשלׁשה ׁשם יׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹועֹוד
והּמעׂשר. ְְְֲֵַַַוהּבכֹור,

ּבקרּבנֹות„. ואין חּטאת. אֹו עֹולה הן הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְְְִֵֵַַָָָָָּכל
לחם עם הּבאים כבׂשים מּׁשני חּוץ ׁשלמים, ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהּצּבּור

ּבעצרת ׁשלמי[שבועות]הּתנּופה 'זבחי הּנקראין והן , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
עֹוף. ולא לעֹולם, אׁשם מקריבין הּצּבּור ואין ְְְְִִִִֵַַָָָֹצּבּור'.

ּומּוספי‰. יֹום, ּכל ׁשל תמידין ׁשני הן: הּצּבּור ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָקרּבנֹות
יֹום ׁשל חּטאת ּוׂשעיר והּמֹועדֹות, חדׁשים וראׁשי ְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָׁשּבתֹות
זרה ּבעבֹודה והֹורּו ּדין ּבית ׁשגגּו אם וכן ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָהּכּפּורים.
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חֹורׁש - עבּודה הּׂשדה היתה לא ואם יֹום. ׁשבעים ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹלּפסח
ּכ ואחר יפה, יפה החּטים ּובֹורר זֹורע. ּכ ואחר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוׁשֹונה,

ׁשּיתקּלפּו.[משפשף]ׁשף עד - הרּבה ּבהן ּובֹועט החּטים את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשיפה‰. מאֹות ׁשלׁש טעּונין - מנחֹות ׁשל החּטים ְְְִִִִֵֶַָָָֹּכל
ׁשּתים,[שפשוף] ּובֹועט אחת ׁשף ּבעיטה. מאֹות וחמׁש ,ְְֲִִֵֵֵַַַַָָ

וחמׁש ׁשיפֹות ׁשלׁש נמצאּו ׁשלׁש; ּובֹועט ׁשּתים ְְְְִִִֵֵַָָָָֹֹׁשף
ׁשיפה מאֹות ׁשלׁש ׁשּיגמר עד חלילה, וחֹוזר ְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹּבעיטֹות.
וחֹוׁשב הרּבה. ׁשּיתקּלפּו ּכדי - ּבעיטה מאֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָוחמׁש

וההֹולכה[מחשיב] השפשוף]ההבאה כיווני שני ּבׁשיפה[- ְְֲִַַָָָָָ
ּומרּקד טֹוחן ּכ ואחר להחמיר. יפה.[מנפה]אחת, יפה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

.Âהרגלּיֹות מן ענבים מביאין הסמוכותהיּו הזמורות -] ְְֲִִִִִַָָָ
ודֹור,לארץ] ּבׁשנה; ּפעמים העבּודים הּכרמים מן ,ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָ

אחת אחת אֹותן מּניחין ואין קטּנֹות. ּבחבּיֹות אֹותֹו ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָוכֹונסין
את ממּלא ואינֹו ׁשלׁש; ׁשלׁש אּלא ׁשּתים, ׁשּתים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹולא
לא מביא ואינֹו נֹודף. ריחֹו ׁשּיהיה ּכדי ּפיה, עד ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהחבית

הּקמחין מּפני החבית, הּיין,[גרגרים]מּפי ּפני על העֹולה ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּומאמצעּה מּׁשליׁשּה אּלא - הּׁשמרים מּפני מּׁשּוליה, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹולא

אמצעית. ְִֶֶָׁשל

.Êהחבית ׁשּבצד הּנקב מן יֹוצא והּיין יֹוׁשב, הּגזּבר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהיה
ואינֹו ּפֹוסק לצאת, מתחיל הּׁשמרים ׁשּנּוי ׁשּיראה ּכיון -ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
עד לדריכתֹו, יֹום ארּבעים מאחר מביא? ּומאימתי ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָלֹוקח.
ׁשנים, מּכּמה יׁשן יין הביא ואם מעט; יתר אֹו ׁשנים ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָׁשּתי

טעמֹו.הרי יּפסד ׁשּלא והּוא - ּכׁשר זה ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָֹ

.Áזית ּכיצד? מעׂשיו. ׁשּנּוי מּפני ּבׁשמן, מינין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּתׁשעה
ּוכתׁשֹו,[שלקטו]ׁשּגרּגרֹו אחת, אחת ּובררֹו הּזית, ּבראׁש ְְְְְִִֵֶַַַַַַָֹ

ּכ אחר חזר הראׁשֹון. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - לּסל ְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּונתנֹו
ואם[כתשו]ּוטענֹו הּׁשני. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ּבקֹורה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ּוטענֹו ּוטחנֹו, ׁשּטענֹו, אחר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָחזר
ּכּלן ׁשּמסקן זיתים הּׁשליׁשי. העץ]הּוא בראש שאינם אלו -] ְְִִִֵֶַָָָֻ

ּונתנן ּוכתׁשן ּגרּגר, ּגרּגר ּוברר וחזר לּגג, והעלן ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבערּבּוביא,
ּבקֹורה טענֹו ואם הרביעי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָלּסל
וטחן חזר החמיׁשי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ּכ ְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאחר
זיתים הּׁשּׁשי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ּפעם ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוטען

ׁשּילקּו עד הּבית ּבתֹו ועטנן והעלן,[שיזובו]ׁשּמסקן, , ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָ
הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - לּסל ונתן ּכתׁש ּכ ואחר ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָונּגבן,
הּׁשמיני. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ּבקֹורה וטען חזר ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשביעי.
הּתׁשיעי. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ּפעם וטען וטחן ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָחזר

.Ëאין הראׁשֹון, - למנחֹות ּכׁשרין ׁשּכּלם ּפי על ְְִִִִֵֵֶַַָָָֻאף
ׁשוין; ׁשניהן והרביעי, ׁשאחריו והּׁשני מּמּנּו; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלמעלה
ׁשוין; ּוׁשלׁשּתן והּׁשביעי, והחמיׁשי הּׁשליׁשי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָואחריהם
אין והּתׁשיעי, ׁשוין; ּוׁשניהן והּׁשמיני, הּׁשּׁשי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָואחריהם

מּמּנּו. ְִֶַָלמּטה

.È,ּבלבד ּוׁשביעי ּורביעי ראׁשֹון אּלא לּמנֹורה ּכׁשר ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָאין
הּיֹוצא אּלא לּמנֹורה ּכׁשר אין לּמאֹור"; - "ּכתית ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:

ּכׁשרין. ּכּלן - למנחֹות אבל ּבלבד, הּכתּוׁש ְְְֲִִִִֵַַָָָָֻמן

.‡Èׁשאין יפה לידע נמנּו? לּמה ּכׁשרין ׁשּכּלן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּומאחר
- עצמֹו לזּכֹות ׁשהרֹוצה והּפחּות; והּׁשוה, מּמּנּו, ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָלמעלה
המׁשּבח הּיפה מן קרּבנֹו ויביא ידֹו, וירחיב הרע, יצרֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻיכף

ּבּתֹורה: נאמר הרי מּמּנּו. ׁשּיביא הּמין ׁשּבאֹותֹו ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּביֹותר
ה' וּיׁשע ּומחלבהן, צאנֹו מּבכרֹות הּוא ּגם הביא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ"והבל
לׁשם ׁשהּוא ּדבר לכל הּדין והּוא מנחתֹו". ואל הבל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָאל
ּתפּלה, ּבית ּבנה אם הּטֹוב; הּנאה מן ׁשּיהיה הּטֹוב, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהאל
הּטֹוב מן יאכיל רעב, האכיל יׁשיבתֹו; מּבית נאה ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָיהיה
ׁשּבכסּותֹו; הּיפה מן יכּסה ערם, ּכּסה ׁשּבׁשלחנֹו; ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻוהּמתֹוק
אֹומר: הּוא וכן ׁשּבנכסיו. הּיפה מן יקּדיׁש ּדבר, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהקּדיׁש

לה'". חלב ֵֶַָ"ּכל

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

שלישי יום
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עׂשה, מצוֹות עׂשר - מצוֹות ועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָֹיׁש
(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹּוׁשלׁש
ׁשּלא (ב) הּסדר; על הּכתּובים ּכמעׂשיה העֹולה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹלעׂשֹות
לאכל ׁשּלא (ד) החּטאת; סדר (ג) עֹולה; ּבׂשר ְֱֱֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלאכל
העֹוף; ּבחּטאת יבּדיל ׁשּלא (ה) הּפנימית; החּטאת ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָֹמּבׂשר
קדׁשים קדׁשי ּבׂשר הּכהנים ׁשּיאכלּו (ז) האׁשם; סדר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ(ו)
יאכל ׁשּלא (ט) לעזרה; חּוץ יאכלּום ׁשּלא (ח) ְְֲִֶֶַַָָָָֹֹֹֹּבּמקּדׁש;
לאכל ׁשּלא (יא) הּׁשלמים; סדר (י) קדׁשים; מּקדׁשי ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹזר
ּכל לעׂשֹות (יב) ּדמים; זריקת קדם קּלים קדׁשים ְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹּבׂשר
יׂשים ׁשּלא (יג) ּבּתֹורה; הּכתּובין מעׂשיה ּכסדר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמנחה
(טו) לבֹונה; עליה יּתן ׁשּלא (יד) חֹוטא; מנחת על ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשמן
(יז) חמץ; מנחת ּתאפה ׁשּלא (טז) ּכהן; מנחת ּתאכל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּלא

הּכ נדריוׁשּיאכלּו ּכל אדם ׁשּיביא (יח) מנחֹות; ׁשירי הנים ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹ
נדריו יאחר ׁשּלא (יט) ראׁשֹון; ּבֹו ׁשּפגע ּברגל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹונדבֹותיו
להקריב (כ) ּבהן; חּיב ׁשהּוא ּדברים ּוׁשאר ונדבתֹו ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָנדרֹו
חּוצה קדׁשי להביא (כא) הּבחירה; ּבבית הּקרּבנֹות ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָּכל
חּוץ קרּבנֹות לׁשחט ׁשּלא (כב) הּבחירה; לבית ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹלארץ
ּובאּור לעזרה. חּוץ קרּבן להקריב ׁשּלא (כג) ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָֹלעזרה;

אּלּו. ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א ּפרק הּקרּבנֹות מעׂשה ¤¤¨§¨©¥£©§¦הלכֹות

מינין‡. מחמּׁשה ּבאין חּיה, נפׁש מיני ׁשל הּקרּבנֹות ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
הּתֹורים, ּומן העּזים, ּומן הּכבׂשים, ּומן הּבקר, מן ְְִִִִִִִִִַַַַָָָָּבלבד:

הּיֹונה. ּבני ְִֵַָּומן

ארּבעה·. יחיד, ׁשל ּבין צּבּור ׁשל ּבין הּקרּבנֹות, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָוכל
ּוׁשלמים. ואׁשם, וחּטאת, עֹולה, ְְְִִִַָָָָָמינין:

הּפסח,‚. והן: יחיד, קרּבן מיני ׁשלׁשה ׁשם יׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹועֹוד
והּמעׂשר. ְְְֲֵַַַוהּבכֹור,

ּבקרּבנֹות„. ואין חּטאת. אֹו עֹולה הן הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְְְִֵֵַַָָָָָּכל
לחם עם הּבאים כבׂשים מּׁשני חּוץ ׁשלמים, ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהּצּבּור

ּבעצרת ׁשלמי[שבועות]הּתנּופה 'זבחי הּנקראין והן , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
עֹוף. ולא לעֹולם, אׁשם מקריבין הּצּבּור ואין ְְְְִִִִֵַַָָָֹצּבּור'.

ּומּוספי‰. יֹום, ּכל ׁשל תמידין ׁשני הן: הּצּבּור ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָקרּבנֹות
יֹום ׁשל חּטאת ּוׂשעיר והּמֹועדֹות, חדׁשים וראׁשי ְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָׁשּבתֹות
זרה ּבעבֹודה והֹורּו ּדין ּבית ׁשגגּו אם וכן ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָהּכּפּורים.
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לעובדה] הּפר[להתיר וׂשעיר, ּפר וׁשבט ׁשבט ּכל מביא -ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
'ׂשעירי הּנקראין הן הּׂשעירים ואּלּו חּטאת; והּׂשעיר ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָעֹולה
ּכמֹו הּמצוֹות ּבׁשאר והֹורּו ׁשגגּו ואם זרה'. ְְְְְְֲִִִַָָָָָעבֹודה
העלם 'ּפר הּנקרא והּוא לחּטאת; ּפר מביאין - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיתּבאר

צּבּור'. ׁשל ִֶָָּדבר

.Âוהחגיגה והּפסח, והּמעׂשר, הּבכֹור, הן: הּיחיד ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָקרּבנֹות
והּוא - הּגר וקרּבן עֹולֹות, והיא - והראּיה ׁשלמים, והיא -ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָ
ּוׁשניהן תֹורים ׁשּתי אֹו יֹונה ּבני ׁשני אֹו הּבהמה, מן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָעֹולה
והּנֹודר ׁשלמים; ואחת עֹולה אחת בהמֹות, ׁשּתי אֹו ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָעֹולה,
הּלחם, עם הּבאין ּוׁשלמים ׁשלמים; אֹו עֹולה הּמתנּדב ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָאֹו
עֹולה והם - הּנזיר קרּבנֹות וכן 'ּתֹודה'. הּנקראין ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָהן
ואׁשם חּטאת והם - מצרע וקרּבנֹות ּוׁשלמים; ְְְְְְְְִֵַַָָָָָָָֹוחּטאת
וקרּבן ועֹולה; חּטאת והן - ויֹולדֹות זבים וקרּבנֹות ְְְְְְְְְִֵַָָָָָָָָועֹולה;

ּבּה ׁשּיׁש תעׂשה לא ּבמצות מיתת]הּׁשֹוגג חיוב [במזיד, ְְֲִֵֵֶֶַַַָֹ
עׂשה לא אֹו עׂשה אם לֹו נסּתּפק ואם חּטאת; והיא - ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹּכרת
ויׁש ּתלּוי'; 'אׁשם הּנקרא והּוא אׁשם, מביא - החטא ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָאֹותֹו
וכן וּדאי'. 'אׁשם הּנקרא והּוא אׁשם, עליהן ׁשּמביא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעברֹות
ּביֹום מּׁשּלֹו ּגדֹול ּכהן ׁשּמקריב החּטאת ּופר העֹולה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאיל
'ּפר הּנקרא הּוא זה ּופר יחיד; קרּבן הן הרי - ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּכּפּורים
וכל ּבּתֹורה, הן מפרׁשין הּקרּבנֹות אּלּו וכל הּכּפּורים'. ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹיֹום

ּבמקֹומֹו. ּדיניו יתּבארּו מהן ְְֲִִִֵֶֶָָָאחד

.Êנסּכיהן ּובאחריּות ּבאחריּותן חּיב - הּיחיד קרּבנֹות ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָּכל
אחרים] מביא אבדו שאם קרּבנֹות[- וכל הּנדבה. מן חּוץ ,ְְְְִַָָָָ

ואם נסּכיהן; ּבאחריּות ולא ּבאחריּותן חּיבין אינן - ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּצּבּור
יחיד קרּבן וכן נסּכיהן. ּבאחריּות חּיבין הּזבח, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָקרב

זמן לֹו פסח]ׁשּקבּוע ואינֹו[כגון צּבּור, ּכקרּבן הּוא הרי - ְְְְֲִֵֵֶַַַָָ
ּבאחריּותֹו. ְֲַַָָחּיב

.Á;ּבלבד הּזכרים מן אּלא ּבאה אינּה ּבהמה, עֹולת ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּכל
ּגדֹולים ּבין הּבקר, ּומן העּזים ּומן הּכבׂשים מן ּבאה ְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָָוהיא
והּנקבה. הּזכר ּבהן ואחד יֹונה, ּובני הּתֹורים ּומן קטּנים, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבין

.Ëּומן הּזכרים מן - האּלּו הּמינים מחמׁשת ּבאה ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהחּטאת
הּקטּנים. ּומן הּגדֹולים מן ְְְִִִִֵַַַַהּנקבֹות,

.Èאׁשם יׁש - ּבלבד כבׂשים מּזכרי אּלא ּבא אינֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָהאׁשם
הּקטּנים. מן ּבא אׁשם ויׁש זה, מין מּגדֹולי ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבא

.‡È,הּבקר ּומן העּזים ּומן הּכבׂשים מן ּבאים ְְִִִִִִִִַַַָָָָָָהּׁשלמים
ּבא העֹוף ואין ּומּקטּנים; מּגדֹולים ּומּנקבֹות, ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָמּזכרים
ּתמימה ׁשנה עד ימים, ׁשמֹונת מּבן הם - הּקטּנים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשלמים.

הּׁשנה נתעּברה אם ליֹום; חודש]מּיֹום נוסף לֹו[- נתעּברה , ְְְְְִִִִַַַָָָָ
חודש] י"ג עד שנה בן ׁשלׁש[ונחשב עד ּבּבקר, - והּגדֹולים .ְְִַַַָָָֹ

ׁשלמֹות ׁשנים ׁשּתי עד ּובּצאן, ליֹום; מּיֹום ׁשלמֹות ְְְְִִִֵֵֵַַָָֹׁשנים
אֹותֹו. מקריבין ואין זקן, הּוא הרי - זה על יתר ליֹום; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָמּיֹום

.·Èהּׁשמיני מּיֹום ּכׁשרין הּקרּבנֹות ׁשּכל ּפי על ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָאף
מּיֹום[ללידתם] אּלא לכּתחּלה מקריבין אין - ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָוהלאה

הּמעׂשר, ּומן הּפסח ּומן הּבכֹור מן חּוץ והלאה; ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשלׁשים
מקריב. לכּתחּלה, ּבּׁשמיני להקריבן רצה ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָׁשאם

.‚Èאֹו אחת ׁשעה הֹוסיפּו ואם לּקדׁשים; מֹונין ְֳִִִִַַַָָָָׁשעֹות
ׁשנה ּבן להיֹות ׁשּמצותֹו קרּבן ּכיצד? ּפסּולין. - ׁשעה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָּפחתּו
ׁשנה ּבן היה אפּלּו נפסל. אחת, ׁשעה הּׁשנה על הֹוסיף אם -ְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָ

נפסל; - זריקה ּבׁשעת הּׁשנה על והֹוסיף ׁשחיטה, ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָּבׁשעת
הּזבחים. ּבכל וכן זריקה. ׁשעת עד ׁשנה ּבן ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָעד

.„Èאֹו 'ּכׂשּבה' אֹו 'ּכבׂש' ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱִֶֶֶֶַַָָָָּכל
אֹו 'איל' ׁשּנאמר מקֹום וכל ׁשנה. ּבני אּלּו הרי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ'ּכבׂשים',
איל? יּקרא ּומאימתי ׁשנתים. ּבני הּזכרים הם ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָ'אילים',
ּביֹום אבל יֹום; ּוׁשלׁשים אחד ׁשנּיה ּבׁשנה ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹמּׁשּיּכנס
הּנקרא והּוא לאיל, ולא לכבׂש לא ּכׁשר אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹׁשלׁשים
ׁשנה; ּבן זה הרי 'עגל', ּבֹו ׁשּנאמר מקֹום וכל ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ'ּפלּגס'.
ׁשנּיה, ׁשנה ּכל ׁשּתים; ּבן עּזים', 'ׂשעיר ׁשּתים. ּבן ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ'ּפר',

'ׂשעיר'. נקרא ְִִָָהּוא

.ÂËצּבּור ׁשל חּטאֹות וכל זכרים. - הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְִִִֶַַָָָָָּכל
עֹולֹות וכל הּכבׂשים; מן ּבהן ואין הּבקר, מן אֹו העז מן -ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
העז. מן עֹולה להן ואין הּבקר, ּומן הּכבׂשים מן - ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּצּבּור
מן ּבאה ואינּה לּכהנים; ותאכל נקבה, - יחיד חּטאת ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֹּכל
עז ׁשהיא - נׂשיא חּטאת חּטאֹות: מּׁשלׁש חּוץ ִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּבקר,

מׁשיח ּכהן וחּטאת בשמן]ונאכלת, נמשח ּפר[- ׁשהיא - ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
ּפר - והּׁשליׁשית הּמצוֹות, ּכל על הּבא ּפר והּוא ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָונׂשרפת,
ונׂשרף. חּטאת והּוא הּכּפּורים, ּביֹום ּגדֹול ּכהן ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּמביא

.ÊËיֹום ׁשל מּׂשעיר חּוץ נאכלֹות, צּבּור ׁשל חּטאֹות ֱִִִֶֶֶַָָָָּכל
מׁשּתּלח ׁשחברֹו - נשרף]הּכּפּורים הוא - וכן[לעזאזל, , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַ

זרה עבֹודה הדיןׂשעירי בית בהוראת הציבור עבדו אם -] ְֲִֵָָָ
נשרף] - העלםבשוגג ּופר הוראת, פי על הציבור שחטאו -] ְֵֶַ

נשרף] - בטעות הדין הּמצוֹותבית ּכל על הּבא ּופר שחטא. -] ְִַַַַָָ
המשיח] ּוׂשעיריהכהן הּנׂשרפין', 'ּפרים נקראים העלם ּופר .ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשחמׁש למדּת, הא הּנׂשרפין'. 'ׂשעירים נקראים זרה ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָעבֹודה
לצּבּור. וׁשלׁש ליחיד, ׁשּתים הּנׂשרפֹות: הם ְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹחּטאֹות

.ÊÈהעֹולֹות וכל 'זבחים'. נקראים האּלּו הּקרּבנֹות ְְְְִִִֵַָָָָָָָָּכל
נקראים עצרת ׁשל ׁשלמים כבׂשי ּוׁשני והאׁשמֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהחּטאֹות
וּמעׂשר ּובכֹור יחיד ׁשל ׁשלמים אבל קדׁשים'; ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָ'קדׁשי

קּלים'. 'קדׁשים נקראים ְְִִִִֶַַָָָוּפסח

.ÁÈהחּטאֹות מן הּמזּבח ּגּבי על אֹותם ׁשּׂשֹורפין ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהאברים
הּנקראין הם - הּׁשלמים ּומן האׁשמֹות ּומן ְְֱֲִִִִִֵֶַַַַָָָָהּנאכלֹות
ׁשעל חלב עז: ׁשל אֹו ׁשֹור ׁשל האמּורין הן ואּלּו ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָ'אמּורין'.

ּוׁשּתי[מעיים]הּקרב הּקבה, ּגּבי ׁשעל חלב ּובכללֹו , ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
הּכסלים על אׁשר החלב עם ׁשעליהן ּבחלב [תחתהּכליֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ויֹותרתהמתנים] מן], מעט[בליטה הּכבד מן ונֹוטל הּכבד, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ
על מֹוסיף - הּכבׂשים מּמין הּקרּבן היה ואם הּיֹותרת. ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָעם

האליה אחורי]אּלּו עד[חלב הּׁשדרה מן חליֹות עם ּתמימה ְְְְִִִִֵַַַָָָָֻ
וכל יסירּנה". העצה "לעּמת ׁשּנאמר: הּכליֹות, ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻמקֹום

החיצֹון. מזּבח על נׂשרפין ְְִִִִִֵֵַַַָָהאמּורין

.ËÈׁשל חדׁשיו ׁשּכלּו ּפי על אף מעּברת, הּבהמה ְְְֳִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהיתה
אּמֹו, חלב עם חלּבֹו מעלה אינֹו - חי נמצא ואפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻעּבר,

מאבריה. ּכאחד העּבר והרי ּבלבד; אּמֹו חלב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻאּלא

ב ּפרק הּקרּבנֹות מעׂשה ¤¤¨§¨©¥£©§¦הלכֹות

הּנקראין‡. הן הּקרּבן, עם ׁשּמביאין והּסלת ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּיין
ּומנחת נסכים'. 'מנחת נקראת לבּדּה והּסלת ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ'נסכים';

טעּונה אינּה ּתנּופה[זקוקה]נסכים הּגׁשה[הנפה]לא ולא ְְְְִֵַָָָָָָֹֹ
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המזבח] לבֹונה[לקרן עשב]ולא מלח;[מין טעּונה אבל , ְְְֲֶַָָָֹ
החיצֹון מזּבח על נׂשרפת על[שבעזרה]וכּלּה יתנּס והּיין . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֻ

ויֹוצק ידֹו מגּביּה אּלא האׁש, על אֹותֹו נֹותנין ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּמזּבח;
היסֹוד המזבח]על לּׁשיתין[תחתית יֹורד והּוא .[בתעלות], ְְִִֵַַַ

ּבלבד,·. והּׁשלמים ּבהמה עֹולת אּלא נסכים טעּון ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָאין
ואילֹו יֹולדת ּכבׂש אף יחיד; קרּבן אֹו צּבּור קרּבן היּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבין
אבל נסכים. טעּונין עֹולֹות, והן הֹואיל - ּגדֹול ּכהן ְְְֲִִִֵֵֶָָָֹׁשל
נסכים, עּמהן מביאין אין - והחּטאֹות והאׁשמֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָהעֹוף
ּבּתֹורה. נסּכיהם ׁשּנתּפרׁשּו ואׁשמֹו, מצרע מחּטאת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹחּוץ

והאׁשם?‚. החּטאת עם נסכים מביאין ׁשאין ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּומּנין
ּונדבה; ּבנדר הּבא ּדבר - נדבה" אֹו נדר "לפּלא ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
ואי הֹואיל ּופסח, ּומעׂשר ּובכֹור ואׁשמֹות חּטאֹות נןיצאּו ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָ
להביא ּומּנין נסכים. טעּונין אינן ּונדבה, ּבנדר [-ּבאין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

חיוב] על לנסכים?ללמוד ראּיה ועֹולת חגיגה ְְְְֲִִִִֵַַָָָׁשלמי
ּבמעדיכם". "אֹו ְֱֲֵֶֶֶַֹׁשּנאמר:

.„- כבׂשה אֹו כבׂש נסּכי הּנסכים? ׁשעּור הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָּכּמה
רביעית לנס ויין ׁשמן, ההין ּברביעית ּבלּול סלת ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹעּׂשרֹון
ּבין זכר ּבין ּגדֹול, ּבין קטן ּבין - העז נסּכי וכן ְְִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָההין.
נסּכי ּגדֹולה.אבל ׁשהיא ּפי על אף רחל, נסּכי אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָנקבה;
ׁשמן, ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול סלת עׂשרֹונים ׁשני הם - ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹאיל
זכרים ּבין העגל, אֹו הּפר ונסּכי ההין; ׁשליׁשית לנס ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָויין
ׁשמן, ההין ּבחצי ּבלּול סלת עׂשרֹונים ׁשלׁשה - נקבֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבין

ההין. חצי לנס ְְֲִִִֶֶַַויין

הּזה‰. ּכּׁשעּור לׁשלמים, ּבין לעֹולה ּבין הּנסכים הן ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאּלּו
ּככה ּתעׂשּו, אׁשר "ּכּמסּפר ׁשּנאמר: ואחד, אחד ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלכל
האּלּו, הּׁשעּורין על מֹוסיפין אין ּכמסּפרם". לאחד, ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּתעׂשּו
חּוץ ּפסל; ׁשהּוא, ּכל ּגרע אֹו הֹוסיף ואם מהן; ּגֹורעין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָואין
ׁשהּנסכים העמר, הנפת ּביֹום ׁשּמקריבין העֹולה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּכבׂש
ּפי על אף - ׁשמן ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול עׂשרֹונים ׁשני ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשּלֹו
ההין. רביעית לנס יין אּלא יינֹו, נכּפל לא סלּתֹו, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנכּפלה

.Âחּטאת ׁשהן ׁשּלֹו, כבׂשים ׁשלׁשה עם מביא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹהמצרע
הּׁשמּועה ּומּפי עׂשרֹונים; ׁשלׁשה - ועֹולה ְְְְְִִִֶַָָָָָֹואׁשם

רבינו] ממשה הּזבחים[מסורת ּבגלל ּבאין ׁשהן ְְְִִִֵֶַַָָָלמדּו
ההין ּברביעית ּבלּול ּכבׂש ּכל עם עּׂשרֹון - ְִִִִִִֶֶֶַָָָׁשּלֹו
ּכׁשאר מּׁשלׁשּתן עּׂשרֹון ּכל עם יין ּורביעית ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָׁשמן,

הּפלּגס את והּמקריב הּכבׂשים. יום]נסּכי ל' בן [כבש ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָ
זבחֹו. לֹו עלה ולא איל, נסּכי עּמֹו מביא -ְְְִִִִִֵֵַָָֹ

.Êעם הּלג ׁשעּור הֹודענּו ּוכבר לג; עׂשר ׁשנים הּוא ְְְִִִֵַַַָָָֹֹההין,
ׁשהּוא העמר, הּוא - והעּׂשרֹון עירּובין. ּבהלכֹות אחרֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָֹמּדֹות

חּלה.[להפרשת]ׁשעּור ּבענין ׁשעּורֹו ּבארנּו ּוכבר חּלה; ְְְְִִִֵַַַַָָָ

.Áּבין יחיד מנחת ּבין הּמנחֹות, אֹו הּנסכים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּכׁשּמֹודדין
ׁשלׁשה ׁשל ּבמּדה אֹותּה מֹודדין אין - צּבּור ְְְְִִִִֵֶַָָָֹמנחת
הּכל מֹודד אּלא לאיל, ׁשנים ׁשל אֹו לּפר, ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹעׂשרֹונֹות
- נסכים ׁשל הּׁשמן וכן ּבּמקּדׁש; ׁשהיה אחד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבעּׂשרֹון
- הּיחיד מנחֹות ׁשל וׁשמן ׁשּבּמקּדׁש, ּבמּדתֹו אֹותֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמֹודדין

הּלּגין. ּכמנין העׂשרֹונֹות, ּכמנין ׁשּבּמקּדׁש. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹֻּבּלג

.Ëהּמּדֹות מהכלי]ּברּוצי הנשפך העודף חל,[- - סלת ׁשל ִֵֵֶֶַֹֹ
ּגב קדׁש,[כלי]ׁשאין - והּיין הּׁשמן ּוברּוצי קדׁש; העּׂשרֹון ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

נמׁשחּו הּלח ּוכלי הּכלי, ּגּבי על יֹורד ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַלפי
יתקּדׁשּו[והתקדשו] ולּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומּבחּוץ ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָמּבפנים

ּׁשּבּכלי למה אּלא הּמֹודד ּכּונת ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּברּוצין,
לחל'. ׁשרת מּכלי 'מֹוציאין יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹֹֹּבלבד?

.Èיקרבּו אחר, זבח ׁשם יׁש אם ּבּברּוצין? עֹוׂשין היּו ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמה
ּבהן מקּיצין לאו, ואם ּבלינה. יּפסלּו לא, ואם ְְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹעּמֹו;

נדבה]הּמזּבח קרבנות כשאין אותן מקריבין -]. ְִֵַַ

.‡Èּבהם לֹוקחין וקונים]ּכיצד? - אותם מוכרים עֹולֹות[- ְִֵֶַָ
לּכהנים. והעֹורֹות לּׁשם, הּבׂשר -ְֲִֵַַַָָָֹ

.·Èנסכים ׁשל הּׁשמן עם -]הּסלת כשאינם מעּכבין[- אינן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
את[ניסוך]את מעּכבין הּנסכים ולא מעּכבן. הּיין ולא הּיין, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹ

ימים, עׂשרה אחר ּונסכיו הּיֹום קרּבנֹו אדם מביא אּלא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָהּזבח,
ּבכלי הּנסכים קדׁשּו ׁשּלא והּוא צּבּור; ואחד יחיד ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָֹאחד
ּבלינה. יּפסלּו לנּו, אם - ׁשרת לכלי נתנן אם אבל ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָָָָׁשרת;

.‚Èלא יביאם לא - החּלין מן אּלא נסכים מביאין ְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹֹֻאין
ּתֹודה, ואפּלּו הּבּכּורים. מן ולא ׁשני, מּמעׂשר ולא ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָֹֹמּתרּומה,
החּלין. מן אּלא נסכיה יביאּו לא הּמעׂשר, מן לחמּה ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשּמביא

.„Èּומנין יחזקאל, ּבספר האמּורין הּנסכים ׁשעּורי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכל
ּכּלם - ׁשם הּכתּובים העבֹודה וסדרי הּקרּבנֹות, ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֻאֹותן

המקדש]מּלּואים לחנוכת מיוחד לדֹורֹות;[- נֹוהגין ואין הן, ְְֲִִִֵֵ
עם הּמּלּואין מקריבין יהיּו ּכיצד ּופרׁש צּוה הּנביא ְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאּלא
ׁשליׁשי. ּבית ּכׁשּיּבנה הּמׁשיח הּמל ּבימי הּמזּבח ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻחנּכת

.ÂËּדברים הּמזּבח ּבחנּכת הּנׂשיאים ׁשהקריבּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֻּוכׁשם
מקריב הּנׂשיא ּכ - ּבׁשּבת והקריבּו לדֹורֹות, ּכמֹותן ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשאין

ׁשם. מפרׁש ּכאׁשר לעתיד, ּבׁשּבת ְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹֻחנּכתֹו

.ÊË- מהּׁשבי הּבאים עזרא ּבימי ׁשהקריבּו קרּבנֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
הּנֹוהגין ּדברים אבל לדֹורֹות. נֹוהגין ואינן היּו, ְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָמּלּואים
מּפי ׁשהעּתיקּו ּכמֹו ׁשּפרׁשנּו, תֹורה ּדברי הן - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָלדֹורֹות

לגרע. ואין עליהן להֹוסיף אין רּבנּו, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַֹֹמׁשה

ג ּפרק הּקרּבנֹות מעׂשה ¤¤¨§¨©¥£©§¦הלכֹות

.‡- ּבׁשּתפּות ׁשלמים אֹו עֹולה להביא ׁשרצּו ְְְְִִִֶַָָָָָֻׁשנים
ּבׁשּתפּות. יבֹוא עֹוף ואפּלּו ּבנדבה; ּבין ּבנדר ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻמביאין,

ּכל·. מביאין עבדים אֹו נׁשים ואחד אנׁשים ְְְֲֲִִִִִֶֶָָָָָָואחד
עֹולֹות אּלא מהן מקּבלין אין - הּגֹויים אבל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהּקרּבנֹות;
לחם את תקריבּו לא נכר ּבן "ּומּיד ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּבלבד,
ּפי על אף הּגֹוי, מן מקּבלין העֹוף עֹולת אפּלּו ְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָֹאלהיכם";
ׁשלמים מהן מקּבלין אין אבל זרה. עבֹודה עֹובד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהּוא
ּבאֹות ׁשאינן עֹולֹות וכן ואׁשמֹות; חּטאֹות ולא מנחֹות ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָֹֹולא
עֹולת ּכגֹון הּגֹויים, מן אֹותן מקּבלין אין - ּונדבה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבנדר
נדר מּׁשּום לא ּבאֹות ׁשאינן מעֹולֹות ּבּה, וכּיֹוצא ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹיֹולדת

נדבה. מּׁשּום ְְִָָֹולא

ׁשהּגֹוי‚. עֹולֹות, אֹותן מקריבין - ׁשלמים ׁשהביא ְְִִִִֵֶֶַַָָּגֹוי
ׁשּיתּכּפר מנת על ליׂשראל ּונתנן ׁשלמים נדר לּׁשמים. ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָלּבֹו
יׂשראל; ּכׁשלמי הּיׂשראלים אֹותן אֹוכלין - ליׂשראל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבהן

אֹוכלן. ּכהן לּכהן, נתנן אם ְְְִֵֵֵַָָָֹֹוכן

ׁשּבת„. מחּלל אֹו זרה עבֹודה עֹובד ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָיׂשראל
עֹולה אפּלּו ּכלל. קרּבן מּמּנּו מקּבלין אין - ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּבפרהסיא
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המזבח] לבֹונה[לקרן עשב]ולא מלח;[מין טעּונה אבל , ְְְֲֶַָָָֹ
החיצֹון מזּבח על נׂשרפת על[שבעזרה]וכּלּה יתנּס והּיין . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֻ

ויֹוצק ידֹו מגּביּה אּלא האׁש, על אֹותֹו נֹותנין ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּמזּבח;
היסֹוד המזבח]על לּׁשיתין[תחתית יֹורד והּוא .[בתעלות], ְְִִֵַַַ

ּבלבד,·. והּׁשלמים ּבהמה עֹולת אּלא נסכים טעּון ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָאין
ואילֹו יֹולדת ּכבׂש אף יחיד; קרּבן אֹו צּבּור קרּבן היּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבין
אבל נסכים. טעּונין עֹולֹות, והן הֹואיל - ּגדֹול ּכהן ְְְֲִִִֵֵֶָָָֹׁשל
נסכים, עּמהן מביאין אין - והחּטאֹות והאׁשמֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָהעֹוף
ּבּתֹורה. נסּכיהם ׁשּנתּפרׁשּו ואׁשמֹו, מצרע מחּטאת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹחּוץ

והאׁשם?‚. החּטאת עם נסכים מביאין ׁשאין ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּומּנין
ּונדבה; ּבנדר הּבא ּדבר - נדבה" אֹו נדר "לפּלא ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
ואי הֹואיל ּופסח, ּומעׂשר ּובכֹור ואׁשמֹות חּטאֹות נןיצאּו ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָ
להביא ּומּנין נסכים. טעּונין אינן ּונדבה, ּבנדר [-ּבאין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

חיוב] על לנסכים?ללמוד ראּיה ועֹולת חגיגה ְְְְֲִִִִֵַַָָָׁשלמי
ּבמעדיכם". "אֹו ְֱֲֵֶֶֶַֹׁשּנאמר:

.„- כבׂשה אֹו כבׂש נסּכי הּנסכים? ׁשעּור הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָּכּמה
רביעית לנס ויין ׁשמן, ההין ּברביעית ּבלּול סלת ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹעּׂשרֹון
ּבין זכר ּבין ּגדֹול, ּבין קטן ּבין - העז נסּכי וכן ְְִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָההין.
נסּכי ּגדֹולה.אבל ׁשהיא ּפי על אף רחל, נסּכי אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָנקבה;
ׁשמן, ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול סלת עׂשרֹונים ׁשני הם - ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹאיל
זכרים ּבין העגל, אֹו הּפר ונסּכי ההין; ׁשליׁשית לנס ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָויין
ׁשמן, ההין ּבחצי ּבלּול סלת עׂשרֹונים ׁשלׁשה - נקבֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבין

ההין. חצי לנס ְְֲִִִֶֶַַויין

הּזה‰. ּכּׁשעּור לׁשלמים, ּבין לעֹולה ּבין הּנסכים הן ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאּלּו
ּככה ּתעׂשּו, אׁשר "ּכּמסּפר ׁשּנאמר: ואחד, אחד ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלכל
האּלּו, הּׁשעּורין על מֹוסיפין אין ּכמסּפרם". לאחד, ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּתעׂשּו
חּוץ ּפסל; ׁשהּוא, ּכל ּגרע אֹו הֹוסיף ואם מהן; ּגֹורעין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָואין
ׁשהּנסכים העמר, הנפת ּביֹום ׁשּמקריבין העֹולה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּכבׂש
ּפי על אף - ׁשמן ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול עׂשרֹונים ׁשני ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשּלֹו
ההין. רביעית לנס יין אּלא יינֹו, נכּפל לא סלּתֹו, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנכּפלה

.Âחּטאת ׁשהן ׁשּלֹו, כבׂשים ׁשלׁשה עם מביא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹהמצרע
הּׁשמּועה ּומּפי עׂשרֹונים; ׁשלׁשה - ועֹולה ְְְְְִִִֶַָָָָָֹואׁשם

רבינו] ממשה הּזבחים[מסורת ּבגלל ּבאין ׁשהן ְְְִִִֵֶַַָָָלמדּו
ההין ּברביעית ּבלּול ּכבׂש ּכל עם עּׂשרֹון - ְִִִִִִֶֶֶַָָָׁשּלֹו
ּכׁשאר מּׁשלׁשּתן עּׂשרֹון ּכל עם יין ּורביעית ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָׁשמן,

הּפלּגס את והּמקריב הּכבׂשים. יום]נסּכי ל' בן [כבש ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָ
זבחֹו. לֹו עלה ולא איל, נסּכי עּמֹו מביא -ְְְִִִִִֵֵַָָֹ

.Êעם הּלג ׁשעּור הֹודענּו ּוכבר לג; עׂשר ׁשנים הּוא ְְְִִִֵַַַָָָֹֹההין,
ׁשהּוא העמר, הּוא - והעּׂשרֹון עירּובין. ּבהלכֹות אחרֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָֹמּדֹות

חּלה.[להפרשת]ׁשעּור ּבענין ׁשעּורֹו ּבארנּו ּוכבר חּלה; ְְְְִִִֵַַַַָָָ

.Áּבין יחיד מנחת ּבין הּמנחֹות, אֹו הּנסכים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּכׁשּמֹודדין
ׁשלׁשה ׁשל ּבמּדה אֹותּה מֹודדין אין - צּבּור ְְְְִִִִֵֶַָָָֹמנחת
הּכל מֹודד אּלא לאיל, ׁשנים ׁשל אֹו לּפר, ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹעׂשרֹונֹות
- נסכים ׁשל הּׁשמן וכן ּבּמקּדׁש; ׁשהיה אחד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבעּׂשרֹון
- הּיחיד מנחֹות ׁשל וׁשמן ׁשּבּמקּדׁש, ּבמּדתֹו אֹותֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמֹודדין

הּלּגין. ּכמנין העׂשרֹונֹות, ּכמנין ׁשּבּמקּדׁש. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹֻּבּלג

.Ëהּמּדֹות מהכלי]ּברּוצי הנשפך העודף חל,[- - סלת ׁשל ִֵֵֶֶַֹֹ
ּגב קדׁש,[כלי]ׁשאין - והּיין הּׁשמן ּוברּוצי קדׁש; העּׂשרֹון ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

נמׁשחּו הּלח ּוכלי הּכלי, ּגּבי על יֹורד ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַלפי
יתקּדׁשּו[והתקדשו] ולּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומּבחּוץ ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָמּבפנים

ּׁשּבּכלי למה אּלא הּמֹודד ּכּונת ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּברּוצין,
לחל'. ׁשרת מּכלי 'מֹוציאין יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹֹֹּבלבד?

.Èיקרבּו אחר, זבח ׁשם יׁש אם ּבּברּוצין? עֹוׂשין היּו ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמה
ּבהן מקּיצין לאו, ואם ּבלינה. יּפסלּו לא, ואם ְְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹעּמֹו;

נדבה]הּמזּבח קרבנות כשאין אותן מקריבין -]. ְִֵַַ

.‡Èּבהם לֹוקחין וקונים]ּכיצד? - אותם מוכרים עֹולֹות[- ְִֵֶַָ
לּכהנים. והעֹורֹות לּׁשם, הּבׂשר -ְֲִֵַַַָָָֹ

.·Èנסכים ׁשל הּׁשמן עם -]הּסלת כשאינם מעּכבין[- אינן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
את[ניסוך]את מעּכבין הּנסכים ולא מעּכבן. הּיין ולא הּיין, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹ

ימים, עׂשרה אחר ּונסכיו הּיֹום קרּבנֹו אדם מביא אּלא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָהּזבח,
ּבכלי הּנסכים קדׁשּו ׁשּלא והּוא צּבּור; ואחד יחיד ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָֹאחד
ּבלינה. יּפסלּו לנּו, אם - ׁשרת לכלי נתנן אם אבל ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָָָָׁשרת;

.‚Èלא יביאם לא - החּלין מן אּלא נסכים מביאין ְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹֹֻאין
ּתֹודה, ואפּלּו הּבּכּורים. מן ולא ׁשני, מּמעׂשר ולא ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָֹֹמּתרּומה,
החּלין. מן אּלא נסכיה יביאּו לא הּמעׂשר, מן לחמּה ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשּמביא

.„Èּומנין יחזקאל, ּבספר האמּורין הּנסכים ׁשעּורי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכל
ּכּלם - ׁשם הּכתּובים העבֹודה וסדרי הּקרּבנֹות, ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֻאֹותן

המקדש]מּלּואים לחנוכת מיוחד לדֹורֹות;[- נֹוהגין ואין הן, ְְֲִִִֵֵ
עם הּמּלּואין מקריבין יהיּו ּכיצד ּופרׁש צּוה הּנביא ְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאּלא
ׁשליׁשי. ּבית ּכׁשּיּבנה הּמׁשיח הּמל ּבימי הּמזּבח ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻחנּכת

.ÂËּדברים הּמזּבח ּבחנּכת הּנׂשיאים ׁשהקריבּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֻּוכׁשם
מקריב הּנׂשיא ּכ - ּבׁשּבת והקריבּו לדֹורֹות, ּכמֹותן ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשאין

ׁשם. מפרׁש ּכאׁשר לעתיד, ּבׁשּבת ְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹֻחנּכתֹו

.ÊË- מהּׁשבי הּבאים עזרא ּבימי ׁשהקריבּו קרּבנֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
הּנֹוהגין ּדברים אבל לדֹורֹות. נֹוהגין ואינן היּו, ְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָמּלּואים
מּפי ׁשהעּתיקּו ּכמֹו ׁשּפרׁשנּו, תֹורה ּדברי הן - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָלדֹורֹות

לגרע. ואין עליהן להֹוסיף אין רּבנּו, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַֹֹמׁשה

ג ּפרק הּקרּבנֹות מעׂשה ¤¤¨§¨©¥£©§¦הלכֹות

.‡- ּבׁשּתפּות ׁשלמים אֹו עֹולה להביא ׁשרצּו ְְְְִִִֶַָָָָָֻׁשנים
ּבׁשּתפּות. יבֹוא עֹוף ואפּלּו ּבנדבה; ּבין ּבנדר ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻמביאין,

ּכל·. מביאין עבדים אֹו נׁשים ואחד אנׁשים ְְְֲֲִִִִִֶֶָָָָָָואחד
עֹולֹות אּלא מהן מקּבלין אין - הּגֹויים אבל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהּקרּבנֹות;
לחם את תקריבּו לא נכר ּבן "ּומּיד ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּבלבד,
ּפי על אף הּגֹוי, מן מקּבלין העֹוף עֹולת אפּלּו ְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָֹאלהיכם";
ׁשלמים מהן מקּבלין אין אבל זרה. עבֹודה עֹובד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהּוא
ּבאֹות ׁשאינן עֹולֹות וכן ואׁשמֹות; חּטאֹות ולא מנחֹות ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָֹֹולא
עֹולת ּכגֹון הּגֹויים, מן אֹותן מקּבלין אין - ּונדבה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבנדר
נדר מּׁשּום לא ּבאֹות ׁשאינן מעֹולֹות ּבּה, וכּיֹוצא ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹיֹולדת

נדבה. מּׁשּום ְְִָָֹולא

ׁשהּגֹוי‚. עֹולֹות, אֹותן מקריבין - ׁשלמים ׁשהביא ְְִִִִֵֶֶַַָָּגֹוי
ׁשּיתּכּפר מנת על ליׂשראל ּונתנן ׁשלמים נדר לּׁשמים. ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָלּבֹו
יׂשראל; ּכׁשלמי הּיׂשראלים אֹותן אֹוכלין - ליׂשראל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבהן

אֹוכלן. ּכהן לּכהן, נתנן אם ְְְִֵֵֵַָָָֹֹוכן

ׁשּבת„. מחּלל אֹו זרה עבֹודה עֹובד ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָיׂשראל
עֹולה אפּלּו ּכלל. קרּבן מּמּנּו מקּבלין אין - ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּבפרהסיא
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המׁשּמד מן אֹותּה מקּבלין אין - הּגֹוי מן אֹותּה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻׁשּמקּבלין
הּׁשמּועה מּפי - מּכם" יקריב ּכי "אדם ׁשּנאמר: ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָהּזה,

רבינו] ממשה להֹוציא[מסורת ּכּלכם, ולא "מּכם", ְְְְִִֶֶָֹֻלמדּו:
מקּבלין - עברֹות לׁשאר מׁשּמד היה אם אבל המׁשּמד. ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֻֻאת
מׁשּמד היה ּבתׁשּובה. ׁשּיחזר ּכדי הּקרּבנֹות, ּכל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻמּמּנּו
ּבין ּבּה, והרּגל לעׂשֹותּה, וידּוע מפרסם והּוא ְְְְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָֻֻלעברה,
לאֹותּה קרּבן מּמּנּו מקּבלין אין - לתאבֹון ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָלהכעיס
להכעיס ּבין חלב, לאכל רגיל ׁשהיה ּכגֹון ּכיצד? ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעברה.

לתאבֹון -[לתאוה]ּבין חּטאת והביא חלב ואכל וׁשגג , ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
מּמּנּו. אֹותּה מקּבלין ְְִִֵֶַָאין

ׁשּנאמר:‰. נסכים, עּמהן מביאין אין - הּגֹויים ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָעֹולֹות
צּבּור, מּׁשל קרבין נסּכיהן אבל ּככה"; יעׂשה האזרח ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ"ּכל
טעּונֹות ואינן ּכמסּפרם". לאחד, ּתעׂשּו "ּככה ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנאמר:

ידים]סמיכה ּביׂשראל,[סמיכת אּלא סמיכה ׁשאין - ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
ּבנׁשים. לא ְֲִִַָָֹּבאנׁשים

.Âנדבה ּבין חֹובה ּבין הּיחיד, ׁשּיקריב ּבהמה קרּבנֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכל
והּפסח, והּמעׂשר הּבכֹור מן חּוץ חּיין, ּכׁשהן עליהן סֹומ -ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
למדּו הּׁשמּועה מּפי - קרּבנֹו" ראׁש על ידֹו וסמ" ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:

ּומעׂשר. ּובכֹור מּפסח חּוץ ּבמׁשמע, קרּבן ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָׁשּכל

.Êׁשּיּפלּו ׁשּדינן הּמעֹות וכל סמיכה. טעּון אינֹו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָהעֹוף
ׁשּכּלן ׁשקלים ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשּכבר נדבה, ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻלתבֹות
אֹותּה על סֹומ הּמעֹות אֹותן ּבעל אין - עֹולֹות ִֵֵַַַַָָָָיביאּו
צּבּור; מּׁשל נסכיה אּלא נסכים, עליה מביא ואינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָעֹולה,

עבֹודתּה ּכהן, היה מׁשמר.[הקרבתה]ואם אנׁשי ׁשל ועֹורּה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹ

.Á,ואּׁשה ועבד, וקטן, ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ סֹומכין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהּכל
אּלא סמיכה ׁשאין ,סֹומ הּׁשליח ואין ונכרי. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוסֹומה,
יד ולא אׁשּתֹו, יד לא - ידֹו" וסמ" ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָֹֹּבּבעלים,

עבּדֹו. יד ולא ְְְַַֹׁשלּוחֹו,

.Ëאחר זה עליו סֹומכין ּכּלן - אחד זבח ׁשהביאּו ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻחמּׁשה
עֹולה קרּבנֹו והּניח ׁשּמת מי אחת. ּבבת ּכּלן ׁשּיסמכּו לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻזה,
נסכיו. ּומביא עליו וסֹומ מביאֹו, יֹורׁשֹו הרי - ׁשלמים ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָאֹו

.Èעל סמיכֹות: ׁשּתי אּלא הּצּבּור, ּבקרּבנֹות סמיכה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָאין
הּמׁשּתּלח העלם[לעזאזל]ׂשעיר ּפר ועל הציבור, שחטאו -] ְְְִִֵֵֶַַַַַָ

בטעות] הדין בית הוראת פי הּסנהדריןעל מן ְְְִִֶַַָֹׁשלׁשה
ּבּצּבּור ׁשאין רּבנּו, מׁשה מּפי הלכה זה ודבר עליו; ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹסֹומכין

סמיכֹות. ׁשּתי ְְִֵֶָאּלא

.‡Èחֹוזר לעזרה, חּוץ סמ ּבעזרה. אּלא סֹומכין ְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָאין
והכניס ּבחּוץ עֹומד הּקרּבן ּבעל היה ואם ּבפנים. ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָוסֹומ
ּכחֹו. ּבכל ׁשּיסמ והּוא ּכׁשרה; סמיכתֹו - וסמ לפנים ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹידֹו

סמ הּטמא, סמ ואם טהֹור, אּלא סֹומ .[וכשר]אין ְִֵֵֵֶַַַָָָָָ

.·È.ׁשחיטה לסמיכה ותכף ׁשֹוחטין; ׁשּסֹומכין, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָּובּמקֹום
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשהה אֹו אחר ּבמקֹום ׁשחט ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָואם

היא מצוה ׁשירי הכפרה]והּסמיכה, עיקר אינה -]לפיכ ; ְְְְְִִִִֵַָָָָ
מעלין כן ּפי על ואף מעּכבת; ואינּה ּכּפר, - סמ לא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאם

לו]עליו ּכּפר[נחשב לא מובחרת]ּכאּלּו .[בצורה ְִִֵָָֹ

.‚Èראׁש על ידיו ּבׁשּתי ּכחֹו ּבכל לסמ הּסֹומ ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹֹוצרי
ולא הּצּואר, על לא - העֹולה" ראׁש "על ׁשּנאמר: ְְֱֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹהּבהמה,
הּבהמה. ּובין ידיו ּבין חֹוצץ ּדבר יהא ולא הּצדדין. ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֹעל

.„Èמעמידֹו - קדׁשים קדׁשי הּקרּבן היה אם ?סֹומ ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָוכיצד
למערב, ּופניו ּבמזרח עֹומד והּסֹומ למערב, ּופניו ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָּבצפֹון
עוֹון חּטאת על ּומתוּדה קרניו, ׁשּתי ּבין ידיו ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּומּניח
עׂשה עוֹון מתוּדה העֹולה ועל אׁשם, עוֹון אׁשם ועל ְְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָחּטאת,

ׁשּנּתק תעׂשה לא סמוך]ועוֹון שנכתב לעׂשה.[- ֲֲֲִֵֶֶַַַַֹ

.ÂË,ּפׁשעּתי עויתי 'חטאתי אֹומר: מתוּדה? ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכיצד
היה ּכּפרתי'. וזֹו ,לפני ּבתׁשּובה וחזרּתי ,וכ ּכ ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָָָועׂשיתי
העזרה, מן ׁשּירצה מקֹום ּבכל סֹומ - ׁשלמים ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָהּקרּבן
הּׁשלמים, על מתוּדה ׁשאינֹו לי ויראה ׁשחיטה. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבמקֹום

ׁשבח. ּדברי אֹומר ְֲִֵֵֶַָאבל

רביעי יום

ד ּפרק הּקרּבנֹות מעׂשה ¤¤¨§¨©¥£©§¦הלכֹות

ׁשּנאמר:‡. ּבּיֹום, אּלא אֹותן מקריבין אין הּקרּבנֹות ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכל
ּבּלילה. ולא "ּבּיֹום" - להקריב" יׂשראל ּבני את צּותֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ"ּביֹום
ּביֹום אּלא ּדמם זֹורקין ואין זבחים ׁשֹוחטין אין ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָלפיכ
הּזביחה ּביֹום זבחֹו", את הקריבֹו "ּביֹום ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָהּׁשחיטה,

הּדם. נפסל החּמה, ׁשּׁשקעה וכיון ההקרבה; ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּתהיה

ּכל·. הּמזּבח על אֹותֹו מעלין ּבּיֹום, מּתיריו ׁשּקרבּו ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹּכל
מקטירין - ּבּיֹום ּדמם ׁשּזרק זבחים ּכיצד? ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּלילה.

וכן[אבריהם]אמּוריהם הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבּלילה ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָ
עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבּלילה אֹותן מקטירין - העֹולֹות ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאברי
ׁשאין חכמים אמרּו הּפׁשיעה, מן להרחיק ּוכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּׁשחר.
הּלילה. חצֹות עד אּלא העֹולה ואברי האמּורין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמקטירין

אין‚. ּבּלילה, ואברים אמּורין להקטיר ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻאף
לדעת אֹותן להקטיר[במכוון]מאחרין מׁשּתּדלין אּלא , ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ

אמּורין הקטר ׁשהרי ּבׁשעתּה, מצוה חביבה ּבּיֹום; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּכל
הּׁשּבת את ּדֹוחין - ּבּלילה ׁשּכׁשרים ּפי על אף - ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָואברים

ׁשּבת. למֹוצאי אֹותן מאחרין ואין ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָּבזמּנן,

הּקמץ,„. ּכגֹון - ּבּיֹום אּלא קרב ׁשאינֹו ּדבר ְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכל
עם להקריבן מּתר - הּנׂשרפֹות ּומנחֹות והּקטרת, ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֻוהּלבֹונה,

שקיעת]מבֹוא לפני מעט והֹולכין[- מתאּכלין והן הּׁשמׁש; ְְְְְְִִִֵֶֶַַ
עֹולה. ּכאברי הּלילה, ְְְֵֵַַָָָּכל

ּבּיֹום,‰. אּלא קרבין אין הּזבח, עם הּבאים ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּנסכים
נסכים מּקיׁש - ּולׁשלמיכם" "ּולנסּכיכם, ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּנאמר:
הּנסכים אבל ּבּיֹום. נסכים אף ּבּיֹום, ּׁשלמים מה ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָלׁשלמים:

- עצמן ּבפני קרבן]הּבאים בלא ּוקרבין[- ּבּלילה מתקּדׁשין ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָ
עצמן, ּבפני הּבאין נסכים לֹו נזּדּמנּו אם ,לפיכ ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָּבּלילה.
ּבהן, ּפֹוסלת הּׁשחר ועלֹות ּבּלילה; ּומקריבן ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָמקּדיׁשן

העֹולה. ְְֵֵָָּכאברי

.Âלסמיכה ּכׁשר הּיֹום ידים]ּכל ולׁשחיטה,[סמיכת , ְְְִִִִֵַָָָָ
בעוף]ולמליקה מיוחדת שחיטה ּולהקטרה[- קומץ, -] ְְְְִִַָָָ

להּגׁשהמנחה] למזבח], מנחה ּולהּזיה[- דם], זריקת -], ְְַַָָָָ
הּלילה[הנפה]ולתנּופה וכל הּמּוספין; ּולקרּבן ולקמיצה, , ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָ

ׁשּמצותֹו ּדבר הּכלל: זה ואברים. אמּורין להקטיר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכׁשר
ּכל ּכׁשר ּבּלילה, ׁשּמצותֹו ודבר הּיֹום; ּכל ּכׁשר ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבּיֹום,

למצוֹות. מקּדימין זריזין כן, ּפי על ואף ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָהּלילה.

.Êּבסּכין אּלא לכּתחּלה אֹותם ׁשֹוחטין אין - הּזבחים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּכל

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

אפּלּו החּלין, ּבֹו ׁשּׁשֹוחטין ּבדבר ׁשחט ואם ׁשרת; ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻמּכלי
ּכׁשרים.[צלע]ּבקרּומית - קנה ׁשל ְְִִִֵֶֶָ

.Áלא הּזיה, מּכדי ּפחֹות מּדמם ׁשּקּבל הּזבחים ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוכל
הּוא ּכיצד הּדם. ּכל לקּבל להתּכּון וצרי הּדם; ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָנתקּדׁש

הּסימנין אֹוחז וושט]עֹוׂשה? הּסימנין[קנה ּומֹוציא ּבידֹו, ְִִִִִֵֶַַָָָ
הּמזרק לתֹו ׁשנים,[כלי]והּורידין רב אֹו ׁשנים וׁשֹוחט , ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָֹ

ּכדי למעלה, הּסּכין ּומגּביּה ּבּכלי. ּכּלֹו הּדם ׁשּיתקּבל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֻּכדי
ׁשּבסּכין, ודם הּצּואר; מן אּלא מעליה הּדם ירד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא

הּמזרק. ּבׂשפת ְְְְִִַַַָמקּנחֹו

.Ëונפחתּו הּדם, מקּבל היה ּכּכלי. הּוא הרי הּכלי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָאויר
לאויר[תחתית]ׁשּולי[נשברו] הּדם ׁשּיּגיע קדם הּמזרק ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

לא - הּנפחת הּמזרק לאויר הּדם הּגיע ּכ ואחר ְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַָָָָָֹהּמזרק,
ּכמּנח. אינֹו לנּוח סֹופֹו ׁשאין ׁשהאויר הּדם; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻנתקּדׁש

.Èלׁשם מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה העֹובד צרי הּזבחים, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל
זביחה ּבׁשעת - ּבעליו ּולׁשם ּובׁשעת[שחיטה]הּזבח , ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

על זריקתֹו ּובׁשעת הּדם, הֹולכת ּובׁשעת הּדם, ְְְִִִַַַַַַַַָָָָָקּבלת
ׁשּתהיה - ׁשלמיו" ּתֹודת זבח "ּובׂשר ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּמזּבח,
וכן ׁשלמיו; לׁשם הארּבע, העבֹודֹות ׁשאר עם ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָהזביחה
ולא סתם, עבֹודֹות ׁשאר ועבד ׁשחט ואם הּקרּבנֹות. ְְְְְְְֲִַַַָָָָָָָֹׁשאר

ּכׁשרים. הן הרי - ּובׁשלמים ּבעֹולה ּכלל ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָחׁשב

.‡Èלׁשם העֹולה, ׁשחיטת ּבׁשעת מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָוצרי
ּברּו לה' וׁשהּזבח הּזֹובח, ּולׁשם הּזבח, לׁשם דברים: ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּׁשה

לאּׁשים וׁשּיקטירֹו לאכילה]הּוא, ולא להקרבה -], ְְִִִֶַָ
ּבלבד לריח שאזוׁשהקטרתֹו – אח"כ ויקריבם יצלה שלא -] ְְְְִֵֶַַַָָ

ריח] בהם הּוא;אין ּברּו הּקדֹוׁש לפני רּוח נחת זה וׁשריח ,ְְִֵֵֶֶַַַַַָָ
ואׁשם, חּטאת והּׁשֹוחט ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשר, - סתם ׁשחט ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָואם
עליו. ׁשּבאּו החטא אֹותֹו לׁשם מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָצרי

ה ּפרק הּקרּבנֹות מעׂשה ¤¤¨§¨©¥£©§¦הלכֹות

ּומּקּבלה‡. ּבזרים, ּכׁשרה הּקדׁשים ׁשּׁשחיטת ּבארנּו ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכבר
ׁשרת ּבכלי ּדמן קּבּול הּזבחים, וכל ּכהּנה; מצות ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻואיל

מקֹו אבל ּכהן. אינֹוּביד - ּדמן קּבּול ּומקֹום ׁשחיטתן ם ְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹ
ּבכּלן. ְֶָָֻׁשוה

ואין·. אֹותן ׁשֹוחטין אין - קדׁשים קדׁשי ְְֲִִֵֵֵֵַָָָָּכיצד?
הּמקֹום ּבכל הּמזּבח, ּבצפֹון אּלא ּדמן את ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמקּבלים
- קּלים וקדׁשים זה; ספר ּבתחּלת ּגבּולֹותיו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבארנּו

העזרה. מן מקֹום ּבכל ּדמן וקּבּול ְְְֲִִִָָָָָָָָָׁשחיטתן

ׁשהרי‚. ּבּצפֹון? אּלא קדׁשים קדׁשי ׁשֹוחטין ׁשאין ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומּנין
צפנה", הּמזּבח יר על אֹותֹו "וׁשחט ּבעֹולה: ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנאמר
ּתּׁשחט העֹולה ּתּׁשחט אׁשר "ּבמקֹום אֹומר: הּוא ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּובחּטאת
ּכ קדׁשים', 'קדׁש נקראת ׁשהחּטאת ּוכׁשם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהחּטאת";
"ּבמקֹום אֹומר: הּוא ּובאׁשם קדׁשים. קדׁש נקראת ְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹהעֹולה
צּבּור וׁשלמי האׁשם". את יׁשחטּו העלה את יׁשחטּו ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאׁשר
אחד עּזים ׂשעיר "ועׂשיתם ׁשּנאמר: לחּטאת, ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֻהּקׁשּו
ּולפיכ ׁשלמים"; לזבח ׁשנה ּבני כבׂשים ּוׁשני ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָלחּטאת,
ׁשחיטתּה. ּבמקֹום ונׁשחטין ּכחּטאת, קדׁשים קדׁשי ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָהם

הּקּבלה מקֹום הּוא ׁשחיטה הדם]ּומקֹום .[של ְְְִַַָָָ

אפּלּו„. העזרה, ּבכל קּלים קדׁשים ׁשּׁשֹוחטין ְֲֲֲִִִִִִֶַַָָָָָָּומּנין

אהל ּפתח "ּוׁשחטֹו ּבׁשלמים: נאמר ׁשהרי ההיכל? ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחֹורי
הרּוחֹות ּכל להכׁשיר - להם[צדדים]מֹועד" יחד לא ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

ּבהיכל ׁשחטם ואם קּלים. קדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָרּוח.
ׁשאין ּפסּולין, - היכל ׁשל ּבגּגֹו ׁשחטן אם אבל ּכׁשרים; -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

העזרה. ּבקרקע אּלא ּכלל, לׁשחיטה ראּויין ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָהּגּגֹות

.‰- ההיכל ּדלתֹות ׁשּיּפתחּו קדם ׁשּׁשחטן ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשלמים
אפּלּו ׁשּפתּוח. ּבזמן - מֹועד" אהל "ּפתח ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּפסּולין,

מּוגפֹות ּדלתֹותיו אבל[סגורות]היּו ּכנעּול; זה הרי , ְְֲֲֵֶַָָָָָ
ּפֹוסלת. אינּה ׁשעליו ֵֶֶֶֶַָָָָֹהּפרכת

.Âצּבּור ׁשל ּבין יחיד ׁשל ּבין והּׁשלמים, והאׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹולה
וכיצד לעֹולם. ׁשוה הּמזּבח ּגּבי על ׁשלׁשּתן ּדם זריקת -ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ
מּמּנּו זֹורק ּבּמזרק, הּדם הּכהן ּכׁשּלֹוקח עֹוׂשה? ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּוא
- ּבאלכסֹון הּמזּבח זוּיֹות ׁשּתי על זריקֹות ׁשּתי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָּבּמזרק
קרן ועל צפֹונית מזרחית קרן על ּולמּטה, הּמזּבח ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמחצי
ׁשּיהיה הּקרן, על הּדם ּכׁשּיזרק ּומתּכּון ּדרֹומית. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמערבית

ּגם ּכמין הּזוּיֹות על מּקיף ך]הּדם - כמו יוונית ּכדי[אות , ְְִִִֵַַַַַָָ
מּתנֹות ׁשּתי ׁשל הּדם ּכתלי[זריקות]ׁשּיּמצא ארּבעה על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

הּדין והּוא "סביב"; ּובׁשלמים ּבעֹולה ׁשּנאמר לפי ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּמזּבח,
הּדרֹומי. היסֹוד ּגג על נׁשּפכים הּדם, ּוׁשירי ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָלאׁשם.

.Êארּבע על מּתנֹות ארּבע טעּון ּדמן - הּנאכלֹות ְְֱֶַַַַַַַַַָָָָָָהחּטאֹות
ׁשּנאמר לפי ּולמעלה, מזּבח מחצי החיצֹון הּמזּבח ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָקרנֹות
ּכׁשּלֹוקח עֹוׂשה? הּוא וכיצד הּמזּבח". קרנת "על ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּבּה:
אצּבעֹו וטֹובל הּמזּבח; אצל מֹוליכֹו ּבּמזרק, הּדם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּכהן

ל הּסמּוכה הּגדֹולה[א]הימנית ּבאצּבעֹו וסֹומ ּבּדם, ּגּודל ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָ
אמה] ּומחּטא[- מּכאן, ּובּגּודל ּכנגד[זורק]מּכאן ויֹורד ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

הּוא וכן ׁשּבאצּבעֹו.. הּדם ּכל ׁשּיכלה עד קרן, ׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻחּדּה
אחת ּבאּמה לּקרן, סמּו נתן ואם וקרן. קרן ּבכל ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָעֹוׂשה

ּכּפר. - מּכאן אֹו ִִִֵָָמּכאן

Á.ּוכׁשּגֹומר וקרן; קרן ּכל על אצּבעֹו לטּבל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹוצרי
ּכ ואחר הּמזרק, ּבׂשפת אצּבעֹו מקּנח הּקרן, על ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּנתינה
לּתן ּפסּולין ׁשּבאצּבע, הּדם ׁשּׁשירי - ׁשנּיה ּפעם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָטֹובל

אחרת. קרן על ֵֶֶֶֶֶַַמהן

.Ëּבאצּבע הּדם הּזית ׁשּטעּון קרּבן הּקרּבנֹות ּבכל ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאין
אצּבעֹו את הּכהן "וטבל ּבּה: ׁשּנאמר ּבלבד, החּטאת ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאּלא
ׁשּיסּפג לא טבילה, ּכדי ּדם ׁשם ׁשּיהיה וצרי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבּדם";

ּבּדם.[שינגב] ְֶַָָאצּבעֹו

.Èּומהּל לימינֹו, ּופֹונה ּבּכבׁש, עֹולה מתחיל? הּוא ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַּומּנין
הּסֹובב המזבח]על גובה באמצע ּדרֹומית[- ּבקרן ונֹותן , ְְְִֵֵֶֶַַ

לּה, סמּוכה ׁשהיא הּׁשנּיה ּבּקרן ּכ ואחר ּתחּלה, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָמזרחית
הּסמּוכה ׁשליׁשית ּבקרן ּכ ואחר צפֹונית, מזרחית ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשהיא
רביעית ּבקרן ּכ ואחר מערבית, צפֹונית ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָלּה,
אֹותּה יסֹוד ועל ּדרֹומית. מערבית ׁשהיא לּה, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָהּסמּוכה
- הּדם ׁשירי ׁשֹופ הּוא הּמּתנֹות, ּבּה ׁשהׁשלים ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּקרן
זה העלה", מזּבח יסֹוד אל יׁשּפ הּדם ּכל "ואת ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:

ּדרֹומי. ְְִיסֹוד

.‡È,להיכל לפנים נכנס ּדמן - הּנׂשרפֹות החּטאֹות ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָּכל
ׁשֹופ הּדם ּוׁשירי ּבּתֹורה; מפרׁש ּכאׁשר ׁשם מּמּנּו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּומּזין
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אפּלּו החּלין, ּבֹו ׁשּׁשֹוחטין ּבדבר ׁשחט ואם ׁשרת; ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻמּכלי
ּכׁשרים.[צלע]ּבקרּומית - קנה ׁשל ְְִִִֵֶֶָ

.Áלא הּזיה, מּכדי ּפחֹות מּדמם ׁשּקּבל הּזבחים ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוכל
הּוא ּכיצד הּדם. ּכל לקּבל להתּכּון וצרי הּדם; ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָנתקּדׁש

הּסימנין אֹוחז וושט]עֹוׂשה? הּסימנין[קנה ּומֹוציא ּבידֹו, ְִִִִִֵֶַַָָָ
הּמזרק לתֹו ׁשנים,[כלי]והּורידין רב אֹו ׁשנים וׁשֹוחט , ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָֹ

ּכדי למעלה, הּסּכין ּומגּביּה ּבּכלי. ּכּלֹו הּדם ׁשּיתקּבל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֻּכדי
ׁשּבסּכין, ודם הּצּואר; מן אּלא מעליה הּדם ירד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא

הּמזרק. ּבׂשפת ְְְְִִַַַָמקּנחֹו

.Ëונפחתּו הּדם, מקּבל היה ּכּכלי. הּוא הרי הּכלי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָאויר
לאויר[תחתית]ׁשּולי[נשברו] הּדם ׁשּיּגיע קדם הּמזרק ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

לא - הּנפחת הּמזרק לאויר הּדם הּגיע ּכ ואחר ְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַָָָָָֹהּמזרק,
ּכמּנח. אינֹו לנּוח סֹופֹו ׁשאין ׁשהאויר הּדם; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻנתקּדׁש

.Èלׁשם מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה העֹובד צרי הּזבחים, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל
זביחה ּבׁשעת - ּבעליו ּולׁשם ּובׁשעת[שחיטה]הּזבח , ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

על זריקתֹו ּובׁשעת הּדם, הֹולכת ּובׁשעת הּדם, ְְְִִִַַַַַַַַָָָָָקּבלת
ׁשּתהיה - ׁשלמיו" ּתֹודת זבח "ּובׂשר ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּמזּבח,
וכן ׁשלמיו; לׁשם הארּבע, העבֹודֹות ׁשאר עם ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָהזביחה
ולא סתם, עבֹודֹות ׁשאר ועבד ׁשחט ואם הּקרּבנֹות. ְְְְְְְֲִַַַָָָָָָָֹׁשאר

ּכׁשרים. הן הרי - ּובׁשלמים ּבעֹולה ּכלל ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָחׁשב

.‡Èלׁשם העֹולה, ׁשחיטת ּבׁשעת מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָוצרי
ּברּו לה' וׁשהּזבח הּזֹובח, ּולׁשם הּזבח, לׁשם דברים: ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּׁשה

לאּׁשים וׁשּיקטירֹו לאכילה]הּוא, ולא להקרבה -], ְְִִִֶַָ
ּבלבד לריח שאזוׁשהקטרתֹו – אח"כ ויקריבם יצלה שלא -] ְְְְִֵֶַַַָָ

ריח] בהם הּוא;אין ּברּו הּקדֹוׁש לפני רּוח נחת זה וׁשריח ,ְְִֵֵֶֶַַַַַָָ
ואׁשם, חּטאת והּׁשֹוחט ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשר, - סתם ׁשחט ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָואם
עליו. ׁשּבאּו החטא אֹותֹו לׁשם מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָצרי

ה ּפרק הּקרּבנֹות מעׂשה ¤¤¨§¨©¥£©§¦הלכֹות

ּומּקּבלה‡. ּבזרים, ּכׁשרה הּקדׁשים ׁשּׁשחיטת ּבארנּו ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכבר
ׁשרת ּבכלי ּדמן קּבּול הּזבחים, וכל ּכהּנה; מצות ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻואיל

מקֹו אבל ּכהן. אינֹוּביד - ּדמן קּבּול ּומקֹום ׁשחיטתן ם ְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹ
ּבכּלן. ְֶָָֻׁשוה

ואין·. אֹותן ׁשֹוחטין אין - קדׁשים קדׁשי ְְֲִִֵֵֵֵַָָָָּכיצד?
הּמקֹום ּבכל הּמזּבח, ּבצפֹון אּלא ּדמן את ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמקּבלים
- קּלים וקדׁשים זה; ספר ּבתחּלת ּגבּולֹותיו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבארנּו

העזרה. מן מקֹום ּבכל ּדמן וקּבּול ְְְֲִִִָָָָָָָָָׁשחיטתן

ׁשהרי‚. ּבּצפֹון? אּלא קדׁשים קדׁשי ׁשֹוחטין ׁשאין ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומּנין
צפנה", הּמזּבח יר על אֹותֹו "וׁשחט ּבעֹולה: ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנאמר
ּתּׁשחט העֹולה ּתּׁשחט אׁשר "ּבמקֹום אֹומר: הּוא ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּובחּטאת
ּכ קדׁשים', 'קדׁש נקראת ׁשהחּטאת ּוכׁשם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהחּטאת";
"ּבמקֹום אֹומר: הּוא ּובאׁשם קדׁשים. קדׁש נקראת ְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹהעֹולה
צּבּור וׁשלמי האׁשם". את יׁשחטּו העלה את יׁשחטּו ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאׁשר
אחד עּזים ׂשעיר "ועׂשיתם ׁשּנאמר: לחּטאת, ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֻהּקׁשּו
ּולפיכ ׁשלמים"; לזבח ׁשנה ּבני כבׂשים ּוׁשני ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָלחּטאת,
ׁשחיטתּה. ּבמקֹום ונׁשחטין ּכחּטאת, קדׁשים קדׁשי ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָהם

הּקּבלה מקֹום הּוא ׁשחיטה הדם]ּומקֹום .[של ְְְִַַָָָ

אפּלּו„. העזרה, ּבכל קּלים קדׁשים ׁשּׁשֹוחטין ְֲֲֲִִִִִִֶַַָָָָָָּומּנין

אהל ּפתח "ּוׁשחטֹו ּבׁשלמים: נאמר ׁשהרי ההיכל? ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחֹורי
הרּוחֹות ּכל להכׁשיר - להם[צדדים]מֹועד" יחד לא ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

ּבהיכל ׁשחטם ואם קּלים. קדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָרּוח.
ׁשאין ּפסּולין, - היכל ׁשל ּבגּגֹו ׁשחטן אם אבל ּכׁשרים; -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

העזרה. ּבקרקע אּלא ּכלל, לׁשחיטה ראּויין ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָהּגּגֹות

.‰- ההיכל ּדלתֹות ׁשּיּפתחּו קדם ׁשּׁשחטן ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשלמים
אפּלּו ׁשּפתּוח. ּבזמן - מֹועד" אהל "ּפתח ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּפסּולין,

מּוגפֹות ּדלתֹותיו אבל[סגורות]היּו ּכנעּול; זה הרי , ְְֲֲֵֶַָָָָָ
ּפֹוסלת. אינּה ׁשעליו ֵֶֶֶֶַָָָָֹהּפרכת

.Âצּבּור ׁשל ּבין יחיד ׁשל ּבין והּׁשלמים, והאׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹולה
וכיצד לעֹולם. ׁשוה הּמזּבח ּגּבי על ׁשלׁשּתן ּדם זריקת -ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ
מּמּנּו זֹורק ּבּמזרק, הּדם הּכהן ּכׁשּלֹוקח עֹוׂשה? ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּוא
- ּבאלכסֹון הּמזּבח זוּיֹות ׁשּתי על זריקֹות ׁשּתי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָּבּמזרק
קרן ועל צפֹונית מזרחית קרן על ּולמּטה, הּמזּבח ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמחצי
ׁשּיהיה הּקרן, על הּדם ּכׁשּיזרק ּומתּכּון ּדרֹומית. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמערבית

ּגם ּכמין הּזוּיֹות על מּקיף ך]הּדם - כמו יוונית ּכדי[אות , ְְִִִֵַַַַַָָ
מּתנֹות ׁשּתי ׁשל הּדם ּכתלי[זריקות]ׁשּיּמצא ארּבעה על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

הּדין והּוא "סביב"; ּובׁשלמים ּבעֹולה ׁשּנאמר לפי ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּמזּבח,
הּדרֹומי. היסֹוד ּגג על נׁשּפכים הּדם, ּוׁשירי ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָלאׁשם.

.Êארּבע על מּתנֹות ארּבע טעּון ּדמן - הּנאכלֹות ְְֱֶַַַַַַַַַָָָָָָהחּטאֹות
ׁשּנאמר לפי ּולמעלה, מזּבח מחצי החיצֹון הּמזּבח ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָקרנֹות
ּכׁשּלֹוקח עֹוׂשה? הּוא וכיצד הּמזּבח". קרנת "על ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּבּה:
אצּבעֹו וטֹובל הּמזּבח; אצל מֹוליכֹו ּבּמזרק, הּדם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּכהן

ל הּסמּוכה הּגדֹולה[א]הימנית ּבאצּבעֹו וסֹומ ּבּדם, ּגּודל ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָ
אמה] ּומחּטא[- מּכאן, ּובּגּודל ּכנגד[זורק]מּכאן ויֹורד ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

הּוא וכן ׁשּבאצּבעֹו.. הּדם ּכל ׁשּיכלה עד קרן, ׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻחּדּה
אחת ּבאּמה לּקרן, סמּו נתן ואם וקרן. קרן ּבכל ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָעֹוׂשה

ּכּפר. - מּכאן אֹו ִִִֵָָמּכאן

Á.ּוכׁשּגֹומר וקרן; קרן ּכל על אצּבעֹו לטּבל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹוצרי
ּכ ואחר הּמזרק, ּבׂשפת אצּבעֹו מקּנח הּקרן, על ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּנתינה
לּתן ּפסּולין ׁשּבאצּבע, הּדם ׁשּׁשירי - ׁשנּיה ּפעם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָטֹובל

אחרת. קרן על ֵֶֶֶֶֶַַמהן

.Ëּבאצּבע הּדם הּזית ׁשּטעּון קרּבן הּקרּבנֹות ּבכל ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאין
אצּבעֹו את הּכהן "וטבל ּבּה: ׁשּנאמר ּבלבד, החּטאת ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאּלא
ׁשּיסּפג לא טבילה, ּכדי ּדם ׁשם ׁשּיהיה וצרי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבּדם";

ּבּדם.[שינגב] ְֶַָָאצּבעֹו

.Èּומהּל לימינֹו, ּופֹונה ּבּכבׁש, עֹולה מתחיל? הּוא ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַּומּנין
הּסֹובב המזבח]על גובה באמצע ּדרֹומית[- ּבקרן ונֹותן , ְְְִֵֵֶֶַַ

לּה, סמּוכה ׁשהיא הּׁשנּיה ּבּקרן ּכ ואחר ּתחּלה, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָמזרחית
הּסמּוכה ׁשליׁשית ּבקרן ּכ ואחר צפֹונית, מזרחית ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשהיא
רביעית ּבקרן ּכ ואחר מערבית, צפֹונית ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָלּה,
אֹותּה יסֹוד ועל ּדרֹומית. מערבית ׁשהיא לּה, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָהּסמּוכה
- הּדם ׁשירי ׁשֹופ הּוא הּמּתנֹות, ּבּה ׁשהׁשלים ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּקרן
זה העלה", מזּבח יסֹוד אל יׁשּפ הּדם ּכל "ואת ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:

ּדרֹומי. ְְִיסֹוד

.‡È,להיכל לפנים נכנס ּדמן - הּנׂשרפֹות החּטאֹות ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָּכל
ׁשֹופ הּדם ּוׁשירי ּבּתֹורה; מפרׁש ּכאׁשר ׁשם מּמּנּו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּומּזין
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ּפֹוגע ׁשהּוא החיצֹון, מזּבח ׁשל מערבי יסֹוד על ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָאֹותן
ההיכל.[פוגש] מן ּכׁשּיצא ּתחּלה ְְִִֵֵֵֶַָָּבֹו

.·Èׁשל וׂשעיר ּפר מהן? מּזה וכּמה מּדמן, מּזין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוהיכן
על הּזיֹות ׁשמֹונה טעּון מהן אחד ּכל ּדם - הּכּפּורים ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָיֹום

הּבּדים הארון]ּבין מוטות בין הּפרכת;[- על ּוׁשמֹונה , ְִֵֶֶַַַַָֹ
על הּזיֹות ארּבע מּׁשניהם ּומּזה והּׂשעיר, הּפר ּדם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּומערב
על הּזיֹות וׁשבע ׁשּבהיכל, הּזהב מזּבח קרנֹות ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָארּבע
יֹום עבֹודת ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו זה, מזּבח ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאמצעֹו

ּכׁשרֹות. ׁשּבפנים, ּבהּזיֹות ּכּון לא ואם ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹהּכּפּורים.

.‚Èּכל מּדם זֹורק - הּנׂשרפין ּוׂשעירים הּנׂשרפין ְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָּפרים
ּובין הּקדׁש ּבין הּמבּדלת הּפרכת על הּזיֹות ׁשבע מהן ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹאחד
הּזהב. מזּבח קרנֹות ארּבע על הּזיֹות וארּבע הּקדׁשים, ְְְְְֳִִֶַַַַַַַַַַָָָָֹקדׁש

.„È,נכנס ּכׁשהּוא - הּזהב מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָוכל
קרנֹות על ונֹותן לפניו, והּמזּבח לּמנֹורה הּמזּבח ּבין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָעֹומד

מּבחּוץ הקרן]הּמזּבח של החיצוני מצדה מּקרן[- מתחיל : ְְִִִִֵֶֶַַַַ
ּדרֹומית, למערבית מערבית, לצפֹונית צפֹונית, ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַָָָמזרחית

מזרחית. ְְִִִִָלדרֹומית

.ÂËעל הּבא מׁשיח ּכהן מ:]ּפר באחת כשחטא ּכל[- ִֵַַַַָָָֹ
מּמּנּו ּומּזה ּדמֹו, מקּבל עצמֹו הּמׁשיח הּכהן - ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹהּמצוֹות

ּכׁשר. הדיֹוט, ּכהן והּזה קּבל ואם ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָֹּבפנים;

.ÊËזרה עבֹודה ביתׂשעירי בהוראת הציבור עבדו אם -] ְֲִֵָָָ
בשוגג] ּבהןהדין נתּפרׁש לא - הּנׂשרפין ׂשעירים והם ,ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹ

לפי אּלא נֹותן; הּוא היכן ולא ּדמן, נֹותנין ּכיצד ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבּתֹורה
חּטאת ׁשהּוא העלם ּפר ּכדין ּדינן - הּקהל חּטאת ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהן

לכל ולׂשרפה[הדינים]הּקהל ּדמים למּתן ּבענין, האמּור ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָ
הּׂשֹורף. את ְֵֵֶַַּולטּמא

.ÊÈטעּון מהם אחד ּכל ּדם - והּפסח והּמעׂשר ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּבכֹור
ׁשּירצה רּוח ּבאיזֹו היסֹוד, ּכנגד ּבׁשפיכה אחת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמּתנה
היה לא ּדרֹומית מזרחית קרן ׁשהרי הּמזּבח; זוּיֹות ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמּׁשלׁש
מּתנה אּלא טעּונין ׁשאינן ּומּנין ׁשּבארנּו. ּכמֹו יסֹוד, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלּה
הּמזּבח" על ּתזרק ּדמם "את ּבּבכֹור: נאמר ׁשהרי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאחת?

הּׁשמּועה מּפי רבינו]- ממשה הּדין[מסורת ׁשהּוא למדּו, ְְִִִֶַַָָ
ּכּבכֹור. אחת מּתנה ּדמם ׁשּנּתן ּובפסח, ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבמעׂשר

.ÁÈ,הּמזּבח ּגּבי על אמּוריהן מקטירין - הּזבחים ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּכל
אֹותן מפׁשיטין - הּזבחים וכל ּתחּלה. ּדמם ׁשּזֹורקין ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָאחר

אמּוריהן[מעורם] את מֹוציאין ּכ ואחר ואין[אבריהם], , ְְִִֵֵֵֶֶַַָ
הּנׂשרפֹות מחּטאֹות חּוץ הּדם; ׁשּיּזרק עד אֹותן ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמפׁשיטין
ואת עֹורם "את ׁשּנאמר: ּכלל, אֹותן מפׁשיטין ׁשאין -ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּכ ואחר ּתחּלה, הּדם זֹורק אֹומר: נמצאת ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָּבׂשרם".

ּומקטירן. האמּורין, ּומֹוציא וקֹורע ְְְִִִִֵֵַַַָָמפׁשיט;

.ËÈּבקרּבנֹות ּבין לּכהנים, הּקדׁשים קדׁשי עֹורֹות ְְְְֲֳִִֵֵַַָָָָֹּכל
אׁשר העלה "עֹור ׁשּנאמר: - יחיד ּבקרּבנֹות ּבין ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹצּבּור
עֹולה וכל לּבעלים. קּלים, קדׁשים עֹורֹות אבל ְְְֲִִִִִַַָָָָָָהקריב";

ּבבׂשרּה הּמזּבח זכה שנפסלה]ׁשּלא הּכהנים[- זכּו לא , ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹ
לאיׁש. ׁשעלתה עֹולה איׁש", "עֹולת ׁשּנאמר: ְְֱִִֶֶֶַַָָָָָּבעֹורּה,

.Î,הפׁשטן קדם - ּפסּול ּבהן ׁשארע קדׁשים קדׁשי ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּכל
לּכהנים. עֹורֹותיהן הפׁשטן, לאחר לּכהנים; עֹורֹותיהן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹאין

מערב ּביניהן מׁשמר אנׁשי אֹותן מחּלקין - העֹורֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכל
ׁשּבת לערב לשבוע]ׁשּבת אחת -]. ְֶֶַַָָ

.‡Îהּבית[מקדיש]הּמתּפיׂש לבדק [להוצאותעֹולתֹו ְְִִֶֶַַַַָ
ׁשּיקרבּוהמקדש] ׁשּדינן זכרים ּבהן והיּו נכסיו הּמקּדיׁש וכן ,ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּפרט איׁש", "עלת ׁשּנאמר: לּכהנים, עֹורֹותיהן אין - ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹעֹולֹות
אחד הּבית. לבדק ויּפלּו העֹורֹות יּמכרּו אּלא הקּדׁש. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלעֹולת
לּכהנים; עֹורֹותיהן - עבד אֹו ּגֹוי, אֹו אּׁשה, אֹו איׁש, ֲִִִֵֶֶֶַַָֹעֹולת

ההקּדׁש. להֹוציא אּלא "איׁש", נאמר ְְֱִִֵֶֶֶַַָֹלא

ו ּפרק הּקרּבנֹות מעׂשה ¤¤¨§¨©¥£©§¦הלכֹות

ּבּתֹורה.‡. הּכתּוב ּכמׁשּפטּה העֹולה לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָמצות
ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט העֹולה? מעׂשה ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָוכיצד
הּמזּבח, ּגּבי על הּנתחים ּכל ּומקטיר ּומנּתח; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָּומפׁשיט,

הּמזּבחה". הּכל את הּכהן "והקטיר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:

הּתיׁשים,·. ׁשּבזקן וׂשער ּכבׂשים, ׁשּבראׁשי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָצמר
ׁשהן ּבזמן - והּטלפים והּקרנים, והּגידים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָוהעצמֹות,

הּכל";[לבשר]מחּברין "את ׁשּנאמר: הּכל, מקטירין - ְְֱִִִֶֶֶַַַַָֹֹֻ
הּבׂשר עלתי "ועׂשית ׁשּנאמר: יעלּו, לא - ּפרׁשּו ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹואם

ׁשּפקעּו וכּלן מהאש]והּדם". לא[הועפו הּמזּבח, מעל ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹֻ
יחזיר. לא הּמזּבח, מעל ׁשּפקעה ּגחלת וכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹיחזיר;

מּמׁש‚. ּבהן יׁש אם - הּמזּבח מעל ׁשּפקעּו [-אברים ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
לשריפה] יחזיר,חלקים הּלילה, חצֹות אחר ּפקעּו אפּלּו ,ְְֲֲֲִִַַַַַָָ

ּבהן אין ואם הּלילה". ּכל הּמזּבח על מֹוקדּה "על ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
הּבׂשר, נתחר יחזיר. לא חצֹות, קדם ּפקעּו אפּלּו - ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמּמׁש
חצֹות, לאחר יחזיר; - חצֹות קדם ּופקעּו ּכעץ, עליהן ְְְְֲֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹויבׁש

יחזיר. ֲִַֹלא

לּכבׁש,„. הּנתחים ּכל מֹוליכין העֹולה, אברי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּמנּתח
לראׁש האברים ּכל מעלין ּכ ואחר ׁשם. אֹותן ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹּומֹולחין
על ּומׁשליכֹו הּמזּבח, ּבראׁש הּנׁשה ּגיד ּומסיר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹהּמזּבח,

על[אפר]הּדׁשן האברים ּכל וזֹורק הּמזּבח; ׁשּבאמצע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּכ ּבזריקה, ׁשהּדם ּכׁשם - והּדם" "הּבׂשר ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאׁש,
על אֹותן ועֹור חֹוזר ׁשּזֹורקן, ואחר ּבזריקה. האברים ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכל
ואחר ׁשּצלין ואברים אתם". הּכהן וער" ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהאׁש,

ניחֹוח'. 'ריח מּׁשּום ּבהן אין - לּמזּבח העלן ְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכ

הרגל,‰. את ׁשֹובר היה לא העֹולה? את מנּתחין ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכיצד
ותֹולה נֹוקבֹו, ברגלה]ּבֹו[הבהמה]אּלא ואם[- ּומפׁשיט; , ְְְְִִֶֶַָ

מּגיע ׁשהּוא עד ּומפׁשיט ּתלּיה. ּבלי מפׁשיטֹו ׁשֹור, ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָהיה
הּכרעים, את וחת לּכהן; ונֹותנֹו הראׁש, את חת ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלחזה,
והֹוציא הּלב את וקרע ההפׁשט. את והׁשלים לאחר; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָונתן
הימנית לרגל עלה לאחר. ּונתנן הּידים את וחת ּדמֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָאת
קֹורע ּכ ואחר עּמּה.. ביצים ּוׁשני לאחר, ּונתנּה חתכּה -ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָ

הּפדר את ונטל הּמעים, ׁשּיּגלּו עד הּבהמה ּונתנֹו[חלב]את ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּבית על מּלמעלה הראׁש את[מקום]על ונטל הּׁשחיטה, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ

לאחר.[מעיים]הּקרבים ּונתנן ְְְִֵַַַָָָ

.Âירחץ והּכרעים "והּקרב ׁשּנאמר: ּבמים, ּומדיחן ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָהֹול
ּבמזג ולא ּביין, לא - במים]ּבּמים" מעורב ּבׁשאר[יין ולא , ְְְְְִִִֶֶַַָָֹֹֹ

הּכרׂש מדיחין? ּכּמה ּכׁשרין. הּמימֹות וכל ,[כרס]מׁשקין; ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָ
אין הּקרבים, צרּכּה. ּכל מדיחין ּבבית אֹותּה ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָמדיחין

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

על[מדיחין] אֹותן ּומדיחין ּפעמים. מּׁשלׁשה ְְְִִִִַָָָָֹּפחֹות
העּמּודים ׁשּבין ׁשיׁש ׁשל ההפשטה]ׁשלחנֹות של -]. ְִִֵֶֶַַָָֻ

.Êואצּבע הּכבד, מן הראה את והפריׁש הּסּכין את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנטל
מן] מּמקֹומּה.[בליטה הּכבד את מזיז ולא הּכבד; מן ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהּכבד

וחֹות הימנית, לּדפן ועלה לאחר. ונֹותנֹו החזה, את ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹונֹוקב
לׁשּתי מּגיע ׁשהּוא עד לּׁשזרה, יּגע ולא הּׁשזרה, עם ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹויֹורד
ּבּה. ּתלּויה והּכבד לאחר, ּונתנּה חתכּה רּכֹות; ְְְְְֲֵֵַַַַָָָָָָָצלעֹות

.Áלּגרה לֹו מּכאן[צוואר]ּבא צלעֹות ׁשּתי ּבּה הּניח ; ְְִִִֵֵַַָָָָָ
והּלב והּקנה לאחר, ּונתנּה חתכּה מּכאן, צלעֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּוׁשּתי
ׁשּתי ּבּה והּניח הּׂשמאלית, לּדפן לֹו ּבא ּבּה. ּתלּויין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹוהראה
וכ מּלמּטן; רּכֹות צלעֹות ּוׁשּתי מּלמעלן רּכֹות ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָצלעֹות

הּד ּבׁשּתי מּניח נמצא ּבחברּתּה. מּניח ארּבעהיה פנֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ
עּמּה, והּׁשזרה לאחר, ּונתנּה חתכּה ּבזֹו. וארּבע ּבזֹו ְְְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָצלעֹות

ּבּה. ּתלּוי ְְַָָוהּטחֹול

.Ëלעקץ לֹו זנב]ּבא והאליה[י"א לאחר, ּונתנֹו חתכֹו ; ְְְְֲֵֶַַָָָָָָֹ
אחורי] את[חלב נטל עּמּה. ּכליֹות ּוׁשּתי הּכבד ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָואצּבע

מפׁשיטין הּזה וכּסדר לאחר. ּונתנּה הּׂשמאלית, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהרגל
האמּורין הּנתחים הם ואּלּו ּבהמה, עֹולת ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָּומנּתחין

לנתחיה". אֹותּה "ונּתח ְְִִֶַַָָָָּבּתֹורה:

.Èמן[כוהנים]ּבכּמה אם לּכבׁש? האברים את מֹוליכין ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּׁשה. אֹותּה מֹוליכין העֹולה, היא ִִִִַָָָָֹהּצאן

.‡Èּכלּפי וחטמֹו ּבימינֹו, הראׁש - ּוברגל ּבראׁש ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹהראׁשֹון
והּפדר למעלה ׁשחיטה ּובית אצּבעֹותיו, ּבין וקרניו ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָזרֹועֹו,

לחּוץ[חלב] עֹורּה ּובית ּבׂשמאלֹו, ימין ׁשל והרגל ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹעליה;
עור] היה ששם החיצוני הצד -].

.·Èׂשמאל וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל - הּידים ּבׁשּתי ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשני
לחּוץ. עֹורן ּובית ְִֵַָֹּבׂשמאלֹו;

.‚Èוהאליה ּבימינֹו, העקץ - ּוברגל ּבעקץ ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהּׁשליׁשי
עּמֹו; הּכליֹות ּוׁשּתי הּכבד ואצּבע אצּבעֹותיו, ּבין ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמדלּדלת

לחּוץ. עֹורן ּובית ּבׂשמאלֹו, ׂשמאל ׁשל ְְְִֵֶֶֶַָָֹֹוהרגל

.„Èוהּגרה ּבימינֹו, החזה - ּובּגרה ּבחזה ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהרביעי
אצּבעֹותיו. ּבין וצלעֹותיה ְְְְְִֵֶֶַָָֹּבׂשמאלֹו

.ÂËׂשמאל וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל - ּדפנֹות ּבׁשּתי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹהחמיׁשי
לחּוץ. עֹורן ּובית ְִֵַָֹּבׂשמאלֹו;

.ÊËּבבז נתּונין ּבקרבים גדולה]הּׁשּׁשי על[כף ּוכרעים , ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָ
אם אבל עז; אֹו ּכבׂש העֹולה היתה אם - מּלמעלה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּגּביהן
נסכיה ׁשל הּסלת וכן ׁשנים. הּקרבים מֹוליכין - איל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהיתה
ּבׁשנים הּסלת - איל היה ואם אחד; ּביד והּיין אחד, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּביד

ּבׁשנים. ְְִִִַַַוהּיין

.ÊÈׁשמֹונה אֹותֹו מֹוליכין - העז אֹו ׁשהּכבׂש למד, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָנמצאת
עׂשר. אחד אֹותֹו מֹוליכין - והאיל ְְִִִִֵַַַַַָָָלּמזּבח;

.ÁÈהראׁשֹון וארּבעה: עׂשרים אֹותֹו מֹוליכין - ְְְִִִִֶַַָָָהּׁשֹור
ימין, ׁשל הרגל מֹוליכין והּׁשליׁשי והּׁשני הראׁש, את ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמֹולי
והּׁשביעי והּׁשּׁשי העקץ, את מֹוליכין והחמיׁשי ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶַַַָָֹוהרביעי
החזה; את מֹולי והּׁשמיני ׂשמאל, ׁשל הרגל את ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹמֹוליכין
עׂשר; ואחד ועׂשירי ּתׁשיעי ׁשלׁשה, אֹותּה מֹוליכין ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹוהּגרה
והּקרבים ּבׁשנים, הּדפנֹות ּוׁשּתי ּבׁשנים, הּידים ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָׁשּתי
וארּבעה. עׂשרים הרי - ׁשלׁשה ּבׁשלׁשה והּיין ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹוהּסלת

.ËÈׁשהרי לחלקים? ׁשֹור ׁשל האבר יחּלקּו לא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹולּמה
ּדברים ּבּמה לנתחים. נתחיה ולא "לנתחיה", ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹנאמר:
רצּו אם - הּיחיד עֹולת אבל הּצּבּור; ּבעֹולת ְֲֲִִִִַַַַָָָאמּורים?

מֹוליכין. ּביֹותר, אֹו מאּלּו ּבפחֹות נתחיה ְְְְִִִֵֵֵֶָָָלהֹולי

.Îּופֹונה לּכבׁש עֹולה נעׂשית? היתה ּכיצד העֹוף, ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעֹולת
המזבח]לּסֹובב גובה אמצע ּדרֹומית[- לקרן לֹו ּובא , ְְִֵֶֶַָ

מֹולק והיה בעוף]מזרחית, מיוחדת ראׁשּה[שחיטה את ׁשם ְְִִֵֶָָָָָֹ
ערּפּה ּומבּדיל[העורף]מּמּול וושט], קנה לא[חותך ואם ; ְְְִִִַָָֹ

ּוממּצה ּפסּולה. על[סוחט]הבּדיל, הּגּוף ודם הראׁש ּדם ְְְְִִֶַַַַַָָֹ
ואם הּמזּבח. ׁשּבאמצע החּוט מן למעלה הּמזּבח, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָקיר
ּדם מּצה ּפסּולה; - הּגּוף ּדם מּצה ולא הראׁש ּדם ְְִִִַַַַָָָָָֹֹמּצה

ּכׁשרה. - הראׁש ּדם מּצה ולא ְְִֵַַָָָֹֹהּגּוף

.‡Îּומּקיף הראׁש, את מליקתֹו[מקום]ּבית[לוחץ]ונֹוטל ְְִִֵֵֶַָָֹ
לֹו ּובא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ּבמלח, וסֹופגֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָלּמזּבח;

ה:] הּמראה[נוטל את והסיר האוכל]לּגּוף, מקום - [זפק ְְִֵֶַַָֻ
הּיֹוצאין מעים ּבני ואת הּנֹוצה, עם ּבידֹו ׁשעליה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהעֹור

הּדׁשן לבית והׁשליכן האפר]עּמּה, .[אשפת ְְְִִִֵֶֶַָָ

.·Îצרי ואינֹו סּכין. ּבלא ּבידֹו - ּבכנפיו" אֹותֹו ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹ"וׁשּסע
הגוף]להבּדיל הבּדיל,[לקרוע ואם יבּדיל"; "לא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַֹ

את הסיר לא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ּבמלח, וסֹופגֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכׁשר.
ּבמלח ספגן ולא מעים, ּבני את ולא הּנֹוצה, את ולא ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻהּמראה,

ּתמצית מאחר ּבּה ׁשּׁשּנה ּכל שסחט]- ּכׁשרה.[לאחר הּדם, ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ

.‚Îויֹורד קֹוצץ מֹולקין? ערף;[דוחק]ּכיצד מּמּול ּבּצּפרן ְְִִִֵֵֵֶֶַַֹֹ
ּולהביא להֹולי רצה שחיטה]אם ּומביא,[כעין מֹולי , ְְִִִִִֵָָָ

ויֹורד ּדֹורס להיֹות רצה ואם[לדחוק]ואם ּדֹורס. ּבּצּפרן, ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹ
הּסימנין שסיים]נעקרּו לפני וושט, חֹוׁשׁש.[קנה אינֹו , ְִִֵֵֶֶַָ

ּומפרקת[חוט]וחֹות הצוואר]ׁשדרה ּבׂשר[עצם רב ּבלא ְְְְִֵֶֶַָָָֹֹ
ׁשּיּגיע[שמסביב] קדם ּכמתה זֹו הרי ּבׂשר, רב חת ׁשאם -ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

יֹורד. ּכׁשהּוא ּבעֹולה, הּסימנים ׁשני לחּת וצרי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלּסימנין;
ּכמי אּלא מליקה, אינּה - הּצדדין מן אֹו ּבסּכין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָוהּמֹולק

למליקה. ּכׁשר הערף וכל נחר. אֹו ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשחנק

חמישי יום
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האמּורה‡. ּכמצותן החּטאֹות לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲֲִִֵַַַַָָָָָמצות
הּדם, ונֹותן ׁשֹוחט הּנאכלת? חּטאת מעׂשה וכיצד ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבּתֹורה.

האמּורין ּומפריׁש אֹותּה, ּומפׁשיט ׁשּבארנּו. [אבריםּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָ
להקטירן] תורה האּׁשים;שאמרה ּגּבי על וזֹורקן ְְְִִֵַַָָָּומֹולחן,

נֹותן. לּמזּבח, ּכׁשּמֹוליכן ּבכלי האמּורין את לּתן רצה ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָואם
ּכהּנה. לזכרי נאכל ּבׂשרּה ְְְְְֱִֵֶָָָָָֻּוׁשאר

הּדם·. וזֹורק ׁשֹוחט הּנׂשרפֹות? חּטאֹות מעׂשה ְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָוכיצד
קֹורען, ּכ ואחר ׁשּבארנּו; ּכמֹו האמּורין,ׁשּלהם, ּומֹוציא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּומֹוציא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקן ּומֹולחן, ּבכלי, אֹותן ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָונֹותן
העֹולה ּכנתחי ׁשם אֹותן ּומנּתחין לעיר, חּוץ ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָׁשאריתן

הּדׁשן. ּבבית ׁשם אֹותן וׂשֹורפין ְְְְִֵֶֶַָָָּבעֹורן,

ּובֹו‚. העזרה, ּבתֹו אחד לׂשרפה: מקֹומֹות ְְְְֲִֵֶָָָָָָֹׁשלׁשה
ׁשּנפסלּו, קּלים קדׁשים ואמּורי הּמקּדׁשין, ּפסּולי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻׂשֹורפין
ּפסּול, ּבהן ארע אם הּנׂשרפֹות חּטאֹות ׁשל ּוׂשעירים ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּופרים
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על[מדיחין] אֹותן ּומדיחין ּפעמים. מּׁשלׁשה ְְְִִִִַָָָָֹּפחֹות
העּמּודים ׁשּבין ׁשיׁש ׁשל ההפשטה]ׁשלחנֹות של -]. ְִִֵֶֶַַָָֻ

.Êואצּבע הּכבד, מן הראה את והפריׁש הּסּכין את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנטל
מן] מּמקֹומּה.[בליטה הּכבד את מזיז ולא הּכבד; מן ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהּכבד

וחֹות הימנית, לּדפן ועלה לאחר. ונֹותנֹו החזה, את ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹונֹוקב
לׁשּתי מּגיע ׁשהּוא עד לּׁשזרה, יּגע ולא הּׁשזרה, עם ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹויֹורד
ּבּה. ּתלּויה והּכבד לאחר, ּונתנּה חתכּה רּכֹות; ְְְְְֲֵֵַַַַָָָָָָָצלעֹות

.Áלּגרה לֹו מּכאן[צוואר]ּבא צלעֹות ׁשּתי ּבּה הּניח ; ְְִִִֵֵַַָָָָָ
והּלב והּקנה לאחר, ּונתנּה חתכּה מּכאן, צלעֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּוׁשּתי
ׁשּתי ּבּה והּניח הּׂשמאלית, לּדפן לֹו ּבא ּבּה. ּתלּויין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹוהראה
וכ מּלמּטן; רּכֹות צלעֹות ּוׁשּתי מּלמעלן רּכֹות ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָצלעֹות

הּד ּבׁשּתי מּניח נמצא ּבחברּתּה. מּניח ארּבעהיה פנֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ
עּמּה, והּׁשזרה לאחר, ּונתנּה חתכּה ּבזֹו. וארּבע ּבזֹו ְְְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָצלעֹות

ּבּה. ּתלּוי ְְַָָוהּטחֹול

.Ëלעקץ לֹו זנב]ּבא והאליה[י"א לאחר, ּונתנֹו חתכֹו ; ְְְְֲֵֶַַָָָָָָֹ
אחורי] את[חלב נטל עּמּה. ּכליֹות ּוׁשּתי הּכבד ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָואצּבע

מפׁשיטין הּזה וכּסדר לאחר. ּונתנּה הּׂשמאלית, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהרגל
האמּורין הּנתחים הם ואּלּו ּבהמה, עֹולת ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָּומנּתחין

לנתחיה". אֹותּה "ונּתח ְְִִֶַַָָָָּבּתֹורה:

.Èמן[כוהנים]ּבכּמה אם לּכבׁש? האברים את מֹוליכין ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּׁשה. אֹותּה מֹוליכין העֹולה, היא ִִִִַָָָָֹהּצאן

.‡Èּכלּפי וחטמֹו ּבימינֹו, הראׁש - ּוברגל ּבראׁש ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹהראׁשֹון
והּפדר למעלה ׁשחיטה ּובית אצּבעֹותיו, ּבין וקרניו ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָזרֹועֹו,

לחּוץ[חלב] עֹורּה ּובית ּבׂשמאלֹו, ימין ׁשל והרגל ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹעליה;
עור] היה ששם החיצוני הצד -].

.·Èׂשמאל וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל - הּידים ּבׁשּתי ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשני
לחּוץ. עֹורן ּובית ְִֵַָֹּבׂשמאלֹו;

.‚Èוהאליה ּבימינֹו, העקץ - ּוברגל ּבעקץ ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהּׁשליׁשי
עּמֹו; הּכליֹות ּוׁשּתי הּכבד ואצּבע אצּבעֹותיו, ּבין ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמדלּדלת

לחּוץ. עֹורן ּובית ּבׂשמאלֹו, ׂשמאל ׁשל ְְְִֵֶֶֶַָָֹֹוהרגל

.„Èוהּגרה ּבימינֹו, החזה - ּובּגרה ּבחזה ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהרביעי
אצּבעֹותיו. ּבין וצלעֹותיה ְְְְְִֵֶֶַָָֹּבׂשמאלֹו

.ÂËׂשמאל וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל - ּדפנֹות ּבׁשּתי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹהחמיׁשי
לחּוץ. עֹורן ּובית ְִֵַָֹּבׂשמאלֹו;

.ÊËּבבז נתּונין ּבקרבים גדולה]הּׁשּׁשי על[כף ּוכרעים , ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָ
אם אבל עז; אֹו ּכבׂש העֹולה היתה אם - מּלמעלה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּגּביהן
נסכיה ׁשל הּסלת וכן ׁשנים. הּקרבים מֹוליכין - איל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהיתה
ּבׁשנים הּסלת - איל היה ואם אחד; ּביד והּיין אחד, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּביד

ּבׁשנים. ְְִִִַַַוהּיין

.ÊÈׁשמֹונה אֹותֹו מֹוליכין - העז אֹו ׁשהּכבׂש למד, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָנמצאת
עׂשר. אחד אֹותֹו מֹוליכין - והאיל ְְִִִִֵַַַַַָָָלּמזּבח;

.ÁÈהראׁשֹון וארּבעה: עׂשרים אֹותֹו מֹוליכין - ְְְִִִִֶַַָָָהּׁשֹור
ימין, ׁשל הרגל מֹוליכין והּׁשליׁשי והּׁשני הראׁש, את ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמֹולי
והּׁשביעי והּׁשּׁשי העקץ, את מֹוליכין והחמיׁשי ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶַַַָָֹוהרביעי
החזה; את מֹולי והּׁשמיני ׂשמאל, ׁשל הרגל את ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹמֹוליכין
עׂשר; ואחד ועׂשירי ּתׁשיעי ׁשלׁשה, אֹותּה מֹוליכין ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹוהּגרה
והּקרבים ּבׁשנים, הּדפנֹות ּוׁשּתי ּבׁשנים, הּידים ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָׁשּתי
וארּבעה. עׂשרים הרי - ׁשלׁשה ּבׁשלׁשה והּיין ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹוהּסלת

.ËÈׁשהרי לחלקים? ׁשֹור ׁשל האבר יחּלקּו לא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹולּמה
ּדברים ּבּמה לנתחים. נתחיה ולא "לנתחיה", ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹנאמר:
רצּו אם - הּיחיד עֹולת אבל הּצּבּור; ּבעֹולת ְֲֲִִִִַַַַָָָאמּורים?

מֹוליכין. ּביֹותר, אֹו מאּלּו ּבפחֹות נתחיה ְְְְִִִֵֵֵֶָָָלהֹולי

.Îּופֹונה לּכבׁש עֹולה נעׂשית? היתה ּכיצד העֹוף, ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעֹולת
המזבח]לּסֹובב גובה אמצע ּדרֹומית[- לקרן לֹו ּובא , ְְִֵֶֶַָ

מֹולק והיה בעוף]מזרחית, מיוחדת ראׁשּה[שחיטה את ׁשם ְְִִֵֶָָָָָֹ
ערּפּה ּומבּדיל[העורף]מּמּול וושט], קנה לא[חותך ואם ; ְְְִִִַָָֹ

ּוממּצה ּפסּולה. על[סוחט]הבּדיל, הּגּוף ודם הראׁש ּדם ְְְְִִֶַַַַַָָֹ
ואם הּמזּבח. ׁשּבאמצע החּוט מן למעלה הּמזּבח, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָקיר
ּדם מּצה ּפסּולה; - הּגּוף ּדם מּצה ולא הראׁש ּדם ְְִִִַַַַָָָָָֹֹמּצה

ּכׁשרה. - הראׁש ּדם מּצה ולא ְְִֵַַָָָֹֹהּגּוף

.‡Îּומּקיף הראׁש, את מליקתֹו[מקום]ּבית[לוחץ]ונֹוטל ְְִִֵֵֶַָָֹ
לֹו ּובא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ּבמלח, וסֹופגֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָלּמזּבח;

ה:] הּמראה[נוטל את והסיר האוכל]לּגּוף, מקום - [זפק ְְִֵֶַַָֻ
הּיֹוצאין מעים ּבני ואת הּנֹוצה, עם ּבידֹו ׁשעליה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהעֹור

הּדׁשן לבית והׁשליכן האפר]עּמּה, .[אשפת ְְְִִִֵֶֶַָָ

.·Îצרי ואינֹו סּכין. ּבלא ּבידֹו - ּבכנפיו" אֹותֹו ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹ"וׁשּסע
הגוף]להבּדיל הבּדיל,[לקרוע ואם יבּדיל"; "לא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַֹ

את הסיר לא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ּבמלח, וסֹופגֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכׁשר.
ּבמלח ספגן ולא מעים, ּבני את ולא הּנֹוצה, את ולא ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻהּמראה,

ּתמצית מאחר ּבּה ׁשּׁשּנה ּכל שסחט]- ּכׁשרה.[לאחר הּדם, ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ

.‚Îויֹורד קֹוצץ מֹולקין? ערף;[דוחק]ּכיצד מּמּול ּבּצּפרן ְְִִִֵֵֵֶֶַַֹֹ
ּולהביא להֹולי רצה שחיטה]אם ּומביא,[כעין מֹולי , ְְִִִִִֵָָָ

ויֹורד ּדֹורס להיֹות רצה ואם[לדחוק]ואם ּדֹורס. ּבּצּפרן, ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹ
הּסימנין שסיים]נעקרּו לפני וושט, חֹוׁשׁש.[קנה אינֹו , ְִִֵֵֶֶַָ

ּומפרקת[חוט]וחֹות הצוואר]ׁשדרה ּבׂשר[עצם רב ּבלא ְְְְִֵֶֶַָָָֹֹ
ׁשּיּגיע[שמסביב] קדם ּכמתה זֹו הרי ּבׂשר, רב חת ׁשאם -ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

יֹורד. ּכׁשהּוא ּבעֹולה, הּסימנים ׁשני לחּת וצרי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלּסימנין;
ּכמי אּלא מליקה, אינּה - הּצדדין מן אֹו ּבסּכין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָוהּמֹולק

למליקה. ּכׁשר הערף וכל נחר. אֹו ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשחנק

חמישי יום
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האמּורה‡. ּכמצותן החּטאֹות לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲֲִִֵַַַַָָָָָמצות
הּדם, ונֹותן ׁשֹוחט הּנאכלת? חּטאת מעׂשה וכיצד ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבּתֹורה.

האמּורין ּומפריׁש אֹותּה, ּומפׁשיט ׁשּבארנּו. [אבריםּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָ
להקטירן] תורה האּׁשים;שאמרה ּגּבי על וזֹורקן ְְְִִֵַַָָָּומֹולחן,

נֹותן. לּמזּבח, ּכׁשּמֹוליכן ּבכלי האמּורין את לּתן רצה ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָואם
ּכהּנה. לזכרי נאכל ּבׂשרּה ְְְְְֱִֵֶָָָָָֻּוׁשאר

הּדם·. וזֹורק ׁשֹוחט הּנׂשרפֹות? חּטאֹות מעׂשה ְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָוכיצד
קֹורען, ּכ ואחר ׁשּבארנּו; ּכמֹו האמּורין,ׁשּלהם, ּומֹוציא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּומֹוציא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקן ּומֹולחן, ּבכלי, אֹותן ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָונֹותן
העֹולה ּכנתחי ׁשם אֹותן ּומנּתחין לעיר, חּוץ ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָׁשאריתן

הּדׁשן. ּבבית ׁשם אֹותן וׂשֹורפין ְְְְִֵֶֶַָָָּבעֹורן,

ּובֹו‚. העזרה, ּבתֹו אחד לׂשרפה: מקֹומֹות ְְְְֲִֵֶָָָָָָֹׁשלׁשה
ׁשּנפסלּו, קּלים קדׁשים ואמּורי הּמקּדׁשין, ּפסּולי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻׂשֹורפין
ּפסּול, ּבהן ארע אם הּנׂשרפֹות חּטאֹות ׁשל ּוׂשעירים ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּופרים
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אֹו ׁשּנטמאּו, ּכגֹון - זריקה לאחר ּבין זריקה לפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָּבין
ׁשּלן אֹו לצאת, זמּנן הּגיע ׁשּלא עד לעזרה חּוץ ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּיצאּו

ׁשּלהן. האמּורין לנּו אֹו ִֵֶֶַָָָָָהּבׂשר,

ׂשֹורפין„. ּובֹו 'ּבירה'; ּוׁשמֹו הּבית, ּבהר - הּׁשני ְְְְִִִִֵַַַַַָָוהּמקֹום
מן ׁשּיצאּו אחר ּפסּול ּבהן ארע אם הּנׂשרפֹות ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָחּטאֹות
הּנקרא והּוא לירּוׁשלים, חּוץ - הּׁשליׁשי והּמקֹום ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָהעזרה.
ׁשהן ּבזמן הּנׂשרפֹות חּטאֹות ׂשֹורפין וׁשם הּדׁשן'; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ'ּבית

ּכמצותן. ְְְִִָָָנׂשרפֹות

ּבזר‰. ּכׁשרה הּנׂשרפין ּכל כהן]ּוׂשרפת אינו ּובּלילה.[- ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
לׂשרפתן, ּכׁשרין העצים ּכל - לעזרה חּוץ הּנׂשרפין ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָוכל
מּכל אׁש - ּבאׁש" עצים "על ׁשּנאמר: ּובגבבא, ּבקׁש ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאפּלּו

להֹוציא "עצים"? נאמר ולּמה הּסיד[לשלול]מקֹום; את ְְֱִִִֵֶֶַַָָָ
הרמץ חם]ואת .[אפר ְֶֶֶָ

.Âמֹולק נעׂשית? היתה ּכיצד העֹוף [שחיטהחּטאת ְֲֵֵֵַַַַָָָ
בעוף] ׁשּבארנּו;מיוחדת ּכמֹו מערבית, ּדרֹומית ּבקרן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָאֹותּה

אחד[דוחק]ויֹורד ׁשל רּבֹו אֹו הּסימנים ׁשּיחּת עד ּבצּפרנֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּפסל - הבּדיל ואם הּגּוף; מן הראׁש מבּדיל ואינֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹמהן.
יבּדיל". ולא ערּפֹו, מּמּול ראׁשֹו את "ּומלק ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹֹולֹוקה,
הּדם ּוׁשירי מאמצעֹו, למּטה הּמזּבח קיר על מּדמּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּומּזה

ּבּדם[נשפכים]מתמּצים "והּנׁשאר ׁשּנאמר: היסֹוד, על ְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָ
קיר על ׁשהּנתינה מּכלל - הּמזּבח" יסֹוד אל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָיּמצה
הּתחּתֹון. קיר הּוא וזה היסֹוד, אל מתמּצין ׁשּלֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָׁשהּׁשירין

.Êאּלא ּבּה לּמזּבח ואין מעּכב. העֹוף חּטאת ּדם ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּומּצּוי
הּבהמה. חּטאת ּכבׂשר ּכהּנה לזכרי נאכל - והּׁשאר ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻּדמּה,

.Áׁשּתי אֹוחז מליקה? ּבׁשעת העֹוף חּטאת אֹוחז ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָּכיצד
גּפיה ּוׁשני אצּבעֹותיו, ׁשּתי ּבין ׁשּתי[כנפיה]רגליה ּבין ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּומֹולק. אצּבעֹותיו, ׁשּתי רחב אל צּוארּה ּומֹותח ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאצּבעֹותיו,
מקֹום ּבכל ואחז ׁשּנה ואם ׁשּבּמקּדׁש. קׁשֹות מעבֹודֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָוזֹו

ּכׁשרה. -ְֵָ

.Ëׁשּיּזה ּובלבד למליקתּה, ּכׁשר הּמזּבח מן מקֹום ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוכל
ּכׁשרה, - מקֹום ּבכל הּזה ואם הּמזּבח; מאמצע למּטה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָדמּה

מּדם מעט למּטה ׁשּיּתן יוצאת]והּוא שביציאתו הּנפׁש.[- ְְְִִֵֶֶֶַַַַָ

.Èמערבית ּדרֹומית הּקרן אֹותּה היתה דברים ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹׁשלׁשה
העֹוף, חּטאת - מּלמּטה למּטה: ּוׁשלׁשה למעלה, ְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹמׁשּמׁשת
הּנאכלֹות וחּטאֹות עֹולֹות ׁשל הּדם ּוׁשירי הּמנחֹות, ְְְְֱֵֶֶַַַַַַָָָָָָוהּגׁשת
- ׁשּמּלמעלה והּׁשלׁשה עליה. ׁשּׁשֹופכין ּוׁשלמים ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹואׁשמֹות

ּבחג ׁשּמנּסכין הּמים ׁשל[הסוכות]נּסּו הּיין ונּסּו , ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָ
רּבה ׁשהיא ּבזמן העֹוף ועֹולת עולות]נסכים, הרבה ואין[- ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּדרֹומית לקרן נפנין - אֹותּה מכילה מזרחית ּדרֹומית ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶָָָקרן
ׁשם. אֹותּה ועֹוׂשין ְֲִִַָָָמערבית

.‡È,ּומּקיפין ימין, ּדר עֹולין - לּמזּבח העֹולין ְִִִִִִֵֶֶַַַָָָּכל
דברים מּׁשלׁשה לאחד העֹולה מן חּוץ ׂשמאל; ּדר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹויֹורדין
הּׂשמאל על ונפנין עֹולין ׁשהן זֹו, ּבקרן ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹאּלּו

לעקב וחֹוזרין מלאכּתן, ועֹוׂשין שעלו]לּקרן, בצד ּומּפני[- . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּדרֹומית מערבית ּבקרן ׁשּיפּגעּו ּכדי לׂשמאל? נפנין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָֹמה
עד הּמזּבח ּכל את ּומּקיפין ימין, על נפנין ׁשאם ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּתחּלה;
והּיין, הּמים יתעּׁשן ׁשּמא - מערבית ּדרֹומית לקרן ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּיּגיעּו

הּמזּבח. ּבעׁשן העֹוף ימּות ׁשּמא ְֲִֵֶַַַַָָָאֹו

.·Èאת מּקיף ּכׁשהּוא - יין אֹו מים המנּס ,ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָלפיכ
מּקרן ּומּקיף ּומתחיל ּכלּום; ּבידֹו יהיה לא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹהּמזּבח,
מערבית, לצפֹונית צפֹונית, למזרחית מזרחית ְְְְְְֲִִִִִִִִִַָָָּדרֹומית
ּוכׁשּמּגיע ּכלּום. ּבידֹו יהיה ולא ּדרֹומית, ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹלמערבית
ּומנּס ּבידֹו, הּיין אֹו הּמים לֹו נֹותנין ּדרֹומית, ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָלמערבית
ועֹוׂשה ׂשמאלֹו, על ּופֹונה עֹולה - הּקיף לא ואם ְְְִִִֶֶֶַָֹֹׁשם;

ויֹורד. ְְְֵַמלאכּתֹו

ח ּפרק הּקרּבנֹות מעׂשה ¤¤¨§¨©¥£©§¦הלכֹות

קדׁשים,[חומרה]חמר‡. קדׁשי מּׁשאר הּבהמה ּבחּטאת ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
קדם הּדם ּבֹו ׁשּקּבל הּכלי מן ׁשּנּתז הּבהמה חּטאת ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּדם
ׁשּנאמר: ּבעזרה, ּבמים ּכּבּוס טעּון - הּבגד על ְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּזיה,
ּתכּבס עליה, יּזה אׁשר הּבגד, על מּדמּה יּזה ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ"ואׁשר

קדׁש". ְָָֹּבמקֹום

טעּונין·. - הר העֹור ואחד הּׂשק, ואחד הּבגד, ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
וגֹורד ּכעץ, הּוא הרי - הּקׁשה העֹור אבל [מגרד]ּכּבּוס; ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָ

חּטאת ּדם אֹו הּנאכלת, חּטאת ּדם ואחד מעליו. ְֱֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּדם
"ּתּׁשחט ׁשּנאמר: העֹוף, חּטאת דם לא אבל ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּנׂשרפת;

ּבנמלקת. לא מדּבר, הּכתּוב ּבנׁשחטת - ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהחּטאת"

לּה‚. ׁשהיתה ּבין ּכּבּוס, טעּון ּדמּה אין ׁשּנפסלה, ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָחּטאת
הּכׁשר כשרה]ׁשעת שהיתה זמן ׁשעת[- לּה היתה ׁשּלא ּבין , ְְְֵֶֶַַַָָָֹֹ

ׁשּלנה, הּכׁשר? ׁשעת לּה ׁשהיתה היא איזֹו ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּכׁשר.
היתה ׁשּלא היא ואיזֹו לעזרה; חּוץ וׁשּיצאת ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹוׁשּנטמאת,
ּדמּה. ּבזריקת אֹו ּבּׁשחיטה ׁשּנפסלה הּכׁשר? ׁשעת ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹלּה

ׁשּיהיה„. והּוא ּבלבד; הּדם מקֹום אּלא ּכּבּוס, טעּון ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָאין
ּכלי בגד]על אבל[או לכּבּוס. וראּוי טמאה, לקּבל ׁשראּוי ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֻ

לפי ּכּבּוס, טעּון אינֹו - מּתכֹות ּכלי אֹו עץ ּכלי על נּתז ְְְִִִִִִֵֵַַַָָאם
ּבלבד. גֹורדן אּלא לכּבּוס; ראּויין ְְְְִִִֵֶֶַָָָׁשאינן

ראּוי‰. ׁשאינֹו לפי ּכּבּוס, טעּון אינֹו - הּדג עֹור על ְִִִֵֵֶַַַָָָנּתז
ׁשּלא עד - ּבהמה עֹור על נּתז אם אבל טמאה. ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֻלקּבל
- ּכּבּוס טעּון ׁשהפׁשט, אחר ּכּבּוס; טעּון אינֹו ְְִִֵֶַַַַָָֻֻהפׁשט,
ראּוי הּוא הרי טמאה, מקּבל עּתה ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻׁשאף

ׁשּיתעּבד. לאחר טמאה ְְְְִֵֵֶַַַַָֻלקּבל

.Âע הּצּואר מן אֹונּתז הּמזּבח, קרן מעל אֹו הּבגד, ל ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ
אינֹו - הּבגד על מּמּנּו ונּתז ואספֹו הרצּפה על הּדם ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנׁשּפ
אּלא אמרּתי לא מּדמּה", יּזה "ואׁשר ׁשּנאמר: ּכּבּוס, ְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹטעּון
הּזיה. ּכדי ּבֹו ויׁש להּזיה, וראּוי ׁשרת, ּבכלי ׁשּנתקּבל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבדם

.Êהּבגד על הּכֹוס מן נּתז ּכ ואחר הּמּתנֹות, ארּבע ְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָנתן
זרק לא ׁשעדין ּפי על ואף ּכּבּוס, טעּון אינֹו - הּדם ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמּׁשירי

הּנׂשרפֹות. ּבחּטאֹות וכן היסֹוד; על ְְְְְִִֵַַַַַָָָהּׁשירים

.Áמּידֹו הּזיה ׁשּיצאת אחר מאצּבעֹו שהזה]נּתז אינֹו[- - ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
להּזיה. ּפסּולין ׁשּבאצּבע הּדם ׁשּׁשירי ּכּבּוס, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָטעּון

.Ë;ּכּבּוס טעּון הּׁשני הּבגד אין ׁשני, לבגד הּבגד מן ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָנּתז
על החּטאת ּדם נּתז ּכּבּוס. טעּון אינֹו טמא, ּבגד על ִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָנּתז
אבל ּכּבּוס; טעּון - חּלין ּדם החּטאת ּדם על ונּתז ְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָֻהּבגד,
אינֹו - החּטאת ּדם עליו ונּתז ּתחּלה, החּלין ּדם נּתז ְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָֻאם

נבלע. לא ׁשהרי ּכּבּוס, ְֲִִֵֶַָֹטעּון

.Èיפה ּבמים אֹותֹו מכּבסין הּדם, מקֹום את ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָּכׁשּמכּבסין
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הּסּמנין ׁשבעת וכל רׁשם. לֹו יּׁשאר ׁשּלא עד ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹיפה
הּכתם על נדה]ׁשּמעבירין חּטאת,[של ּדם על מעבירין , ֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָ

לּמקּדׁש. רגלים מי מכניסין ׁשאין רגלים, מּמי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָחּוץ

.‡Èטעּון הּנאכלת, החּטאת ּבֹו ׁשּנתּבּׁשלה חרׂש ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכלי
מריקה טעּון ּבֹו, ׁשּנתּבּׁשלה מּתכֹות ּוכלי ּבעזרה, ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָׁשבירה
ּתבּׁשל אׁשר חרׂש "ּוכלי ׁשּנאמר: - ּבעזרה ּבמים ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּוׁשטיפה
'ּבמקֹום ּכאן נאמר ׁשּלא ּפי על ואף וכּו'". יּׁשבר ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹּבֹו
אף ּבּקדׁש, הּבגד ּכּבּוס מה הּכּבּוס: ּכדין ּדינן הרי ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹקדֹוׁש',
ּבּקדׁש. ּומריקתן מּתכֹות ּכלי ּוׁשטיפת חרׂש ּכלי ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשבירת

רֹותח. לתֹוכֹו ׁשערה ּכלי אֹו ּבֹו, ׁשּבּׁשל ּכלי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָואחד

.·Èולא ּביין, לא - ּבמים ּבצֹונן; ּוׁשטיפה ּבחּמין, ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹֹמריקה
במים]ּבמזג מעורב והּמריקה[יין מׁשקין. ּבׁשאר ולא , ְְְְְְִִִֶֶַַָָֹ

ּוׁשטיפתֹו הּכֹוס ּכמריקת רגילה]והּׁשטיפה, שטיפה -]. ְְְְִִִִַַַָָ
והאסּכלה לצליה]והּׁשּפּוד מגעילן[רשת ּבמים[מכשירן]- ְְְְְִִַַַַַָָָָ

מדיחן. ּכ ואחר האׁש, ּגּבי ְְִֵֵַַַַָָָעל

.‚Èּבהן ׁשּבּׁשל אמּורים? ּדברים אחר[החטאת]ּבּמה ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ
אֹו זריקה, קדם ּבּׁשל אם אבל ּכהלכתֹו; הּדם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּנזרק
ּוׁשטיפה. מריקה טעּון אינֹו - הּנׂשרפת חּטאת ּבׂשר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבּׁשל

ּוׁשטיפה. מריקה טעּון הּכלי, ּבמקצת ְְְְְִִִִִֵַָָָָּבּׁשל

.„Èאם ספק ּבּדבר יׁש - חרׂש ׁשל ּבתּנּור הּבׂשר ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָצלה
נגעה ולא הֹואיל יּׁשבר, לא אֹו ּבֹו, ונתּבּׁשלה הֹואיל ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֹֹיּׁשבר,

ּבלבד ּבחּטאת ולא הכלי]ּבֹו. הּכלים[שוטף ּכל אּלא , ְְְִִֵֶַַַָָָֹ
חּמין ידי על ּבּמקּדׁש ּבהן בחום]ׁשּמׁשּתּמׁשין קדׁשי[- ּבין , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

עקב ּוׁשטיפה מריקה טעּונין קּלים, קדׁשים ּבין ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָקדׁשים
'נותר']אכילה בכלי הנשאר יהיה הּׁשּפּוד[שלא וכן . ְֲִֵַַָ

מגעי - זמןוהאסּכלה עד מּניחן ואינֹו אכילה. עקב לן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ׁשנּיה קורבנות]אכילה של יגעיל[- לאכל, ּכׁשּיׁשלים אּלא , ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָֹ

מּתכֹות, ּכלי ּבין - הּכלי ויׁשטף וימרק והאסּכלה, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹהּׁשּפּוד
חרׂש. ּכלי ּבּה ׁשֹובר ׁשהּוא החּטאת, מן חּוץ חרׂש; ּכלי ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבין

מּיד ּומׁשּלׁש וׁשֹונה, חלילה]ּומבּׁשל, וחוזר ּבכלי[- ּבין - ְְְְִִִֵֵֵֶַַָ
אכילה. סֹוף עד וׁשֹוטף ּוממרק חרס, ּבכלי ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּתכֹות

.ÂËמ:]ּכלי -[שנעשו אדמה ּוכלי אבנים, ּכלי ּגללים, ְְְְֲֲִִֵֵֵָָָָ
הדחה אּלא ּבחּטאת, אפּלּו ּוׁשטיפה מריקה טעּונין ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָאינם
יקּדׁש", ּבבׂשרּה יּגע אׁשר "ּכל ּבחּטאת: נאמר ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹּבלבד.
ואם ּפסּול; ּבּה הּנֹוגע היא, ּפסּולה אם ּכמֹוה: ְְְִִִִֵַַָָָָָלהיֹות

ּובקדּׁשתּה. ּכמֹוה יאכל ּבּה הּנֹוגע היא, ְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻּכׁשרה

.ÊËנגיעה אבל ּבֹו; ּבׁשּנבלעה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָּבּמה
ׁשאר ואחד חּטאת ואחד מקּדׁשת. אינּה הבלעה ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבלא
הּתֹורה "זאת ׁשּנאמר: חמּורים, ּבין קּלים ּבין ֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹקדׁשים,

לּמנחה". ְִַָָָֹלעלה

.ÊÈּברקיק ּבׂשרּה דקה]נגע לא[עוגה - ּבמקצתֹו ונבלע , ְְְְְְִִִַַָָָָָֹ
הּבלע. מקֹום חֹות אּלא ּכּלֹו, ְְִֵֵֶֶַַַָֻנתקּדׁש

.ÁÈקדׁשים קדׁשי אֹו וחּלין, קדׁשים ּבֹו ׁשּבּׁשל ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֻּכלי
ּבהן יׁש אם - קּלים טעם[בקדשים]וקדׁשים שאיןּבנֹותן -] ְְִִִֵֵֶַַַָָָ

כנגדן] בחולין שישים ׁשּבהןפי ּכחמּור נאכל הּכל הרי --] ֱֲֵֶֶֶֶַָָָֹ
ביותר] הקדוש והּכלכדיני ּוׁשטיפה; מריקה הּכלי וטעּון ,ְְְְְִִִַַָָָֹ

אין - ּבזה זה טעם נתן לא ואם ּדבר. לכל ׁשּבהן ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכחמּור

ּדבר לכל ּכמֹותן ואינן ּכחמּורים, נאכלין לכלום]הּקּלים -], ְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּוׁשטיפה. מריקה טעּון הּכלי ְְְִִִֶַָָָָאּלא

.ËÈ- לעזרה חּוץ ויצא החּטאת ּדם עליו ׁשּנּתז ְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבגד
ּכיצד לעזרה, חּוץ נטמא ׁשם. ּומכּבסֹו לעזרה ְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָָָמחזירֹו

ׁשּיטהר ּכדי קֹורעֹו מטהרתו]יעׂשה? ּומכניסֹו[שקריעתו , ְְְְֲִִֵֶֶַַַ
להּניח וצרי ּבפנים; ׁשלם[חלק]ּבֹו[להשאיר]ּומכּבסֹו ְְְְְִִִִֵַַַָָ

מעפרת בגד]ּכדי ברוחב -]צרי "ּבגד", ׁשּנאמר לפי - ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹ
ּכדי מּפני מּדבריהם טמא ׁשהּוא ּפי על ואף ּבגד. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָלכּבס
הּתֹורה מן טהר רּבֹו, ׁשּנקרע ּכיון - ּבֹו ׁשּנׁשארה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּמעפרת

הּדם. לכּבס לּמקּדׁש להכניסֹו ְְְְִִֵַַַַָָָֻּומּתר

.Îגדול]מעיל ונטמא[כהן ויצא חּטאת, ּדם עליו ׁשּנּתז ְְְְִִִֶַַַָָָָָָ
ּכמֹו לֹוקה אֹותֹו הּקֹורע והרי עֹוׂשה? הּוא ּכיצד ְֲֵֵֵֶֶַַַַַּבחּוץ,

מכניסֹו של]ׁשּבארנּו! בגודל מּׁשלׁש[בחלקו, ּפחֹות ּפחֹות ְְִִֵֶַַָָָֹ
מעט הּדם ּכל ׁשּיתּכּבס ואחר ּבפנים, ּומכּבסֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָאצּבעֹות

בשלבים]מעט ּבחּוץ.[- אֹותֹו מטּבילין , ְְִִַַַ

.‡Îוׁשֹוברֹו מכניסֹו - ויצא החּטאת ּבֹו ׁשּבּׁשל חרׂש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּכלי
ּבכדי נֹוקבֹו - ּבחּוץ נטמא של]ּבפנים. קטן[גודל ׁשרׁש ְְְְִִִִֵֶַָָָֹ

ּגדֹול נקב נקבֹו ואם ּבפנים; וׁשֹוברֹו ּומכניסֹו ׁשּיטהר, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּכדי
ׁשֹוברין ואין ּכלי, אינֹו ׁשהרי - ּבפנים ׁשֹוברֹו אינֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶמּזה,
חּוץ ויצא ּבֹו, ׁשּבּׁשלּה מּתכֹות ּכלי וכן ּכלים. אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבפנים
- ּכׁשּיצא נטמא ּבפנים; וׁשֹוטפֹו ּומֹורקֹו מכניסֹו, - ְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָלעזרה

עד[שוברו]ּפֹוחתֹו ּומרּדדֹו וחֹוזר ּומכניסֹו, ׁשּיטהר עד ְְְְְֲִִֵֶַַַַַ
מֹורקֹו ּכ ואחר הּכלים, ּכתבנית ויחזר הּפחת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשּיּסתם
אין וגֹו'", נחׁשת ּבכלי "ואם ׁשּנאמר: - ּבעזרה ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָֹוׁשֹוטפֹו

ּכלים. אּלא ּבפנים ְְִִִִֵֶָמֹורקין
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האׁשמֹות‡. ּכל לעׂשֹות עׂשה אשם]מצות [קרבנות ְֲֲֲִֵַַָָָ
ּבין האׁשמֹות? מעׂשה וכיצד ּבּתֹורה. האמּורה ְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָּכמצותן
ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט ּתלּוי, אׁשם ּבין וּדאי ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָאׁשם

האמּורין ּומֹוציא על[אברים]ּומפׁשיט, וזֹורקן ּומֹולחן, , ְְְְִִִֵַַָָָ
ּבׂשרם ּוׁשאר .מֹולי ּבכלי, להֹוליכן רצה ואם האּׁשים; ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָָּגּבי

ּכחּטאת. ּבעזרה, כהּנה לזכרי נאכל -ְְְְֱֲִֵֶַָָָָָָֻ

ׁשּיתּבאר·. ּכמֹו ׁשּנּוי, ּדמֹו ּבקּבלת יׁש - מצרע ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹאׁשם
ּוזריקת מעׂשיו ׁשאר כן, ּפי על ואף ּכּפרה; מחּסרי ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻּבהלכֹות
ּדבר. לכל האׁשמֹות ּכׁשאר ואכילתֹו, הּמזּבח על ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּדמֹו

ארּבעה‚. והם עׂשה; מצות ּכמצותן, ׁשלמים ּכל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָעׂשּית
יחיד. ׁשלמי והּׁשלׁשה צּבּור, ׁשל האחד - ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹמינין

ּכמֹו„. הּדם וזֹורק ׁשֹוחט צּבּור? ׁשלמי מעׂשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָוכיצד
ּומקטירן. ּומֹולחן, האמּורין, ּומֹוציא ּומפׁשיט, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּבארנּו,
מּפני וכאׁשם, ּכחּטאת ּבעזרה כהּנה לזכרי נאכל - ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֻוהּׁשאר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו קדׁשים קדׁשי ְְְִֵֵֵֶֶַָָָׁשהן

ׁשלמים‰. הּבא הּוא - האחד מינין: ׁשלׁשה יחיד, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשלמי
הּנקרא הּוא וזה וׂשמחה; חגיגה ׁשלמי ּכגֹון לחם, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבלא
אֹו ּבנדר הּלחם, עם הּבאים ׁשלמים - והּׁשני ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ'ׁשלמים'.
'לחם נקרא הּלחם ואֹותֹו 'ּתֹודה', הּנקרא הּוא וזה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָנדבה;
ּביֹום הּנזיר ׁשּמקריב ׁשלמים - הּׁשליׁשי והּמין ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָּתֹודה'.
נזיר'. 'איל הּנקרא הּוא וזה לחם; עם ּבאים והם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹמלאת,
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הּסּמנין ׁשבעת וכל רׁשם. לֹו יּׁשאר ׁשּלא עד ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹיפה
הּכתם על נדה]ׁשּמעבירין חּטאת,[של ּדם על מעבירין , ֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָ

לּמקּדׁש. רגלים מי מכניסין ׁשאין רגלים, מּמי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָחּוץ

.‡Èטעּון הּנאכלת, החּטאת ּבֹו ׁשּנתּבּׁשלה חרׂש ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכלי
מריקה טעּון ּבֹו, ׁשּנתּבּׁשלה מּתכֹות ּוכלי ּבעזרה, ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָׁשבירה
ּתבּׁשל אׁשר חרׂש "ּוכלי ׁשּנאמר: - ּבעזרה ּבמים ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּוׁשטיפה
'ּבמקֹום ּכאן נאמר ׁשּלא ּפי על ואף וכּו'". יּׁשבר ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹּבֹו
אף ּבּקדׁש, הּבגד ּכּבּוס מה הּכּבּוס: ּכדין ּדינן הרי ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹקדֹוׁש',
ּבּקדׁש. ּומריקתן מּתכֹות ּכלי ּוׁשטיפת חרׂש ּכלי ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשבירת

רֹותח. לתֹוכֹו ׁשערה ּכלי אֹו ּבֹו, ׁשּבּׁשל ּכלי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָואחד

.·Èולא ּביין, לא - ּבמים ּבצֹונן; ּוׁשטיפה ּבחּמין, ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹֹמריקה
במים]ּבמזג מעורב והּמריקה[יין מׁשקין. ּבׁשאר ולא , ְְְְְְִִִֶֶַַָָֹ

ּוׁשטיפתֹו הּכֹוס ּכמריקת רגילה]והּׁשטיפה, שטיפה -]. ְְְְִִִִַַַָָ
והאסּכלה לצליה]והּׁשּפּוד מגעילן[רשת ּבמים[מכשירן]- ְְְְְִִַַַַַָָָָ

מדיחן. ּכ ואחר האׁש, ּגּבי ְְִֵֵַַַַָָָעל

.‚Èּבהן ׁשּבּׁשל אמּורים? ּדברים אחר[החטאת]ּבּמה ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ
אֹו זריקה, קדם ּבּׁשל אם אבל ּכהלכתֹו; הּדם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּנזרק
ּוׁשטיפה. מריקה טעּון אינֹו - הּנׂשרפת חּטאת ּבׂשר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבּׁשל

ּוׁשטיפה. מריקה טעּון הּכלי, ּבמקצת ְְְְְִִִִִֵַָָָָּבּׁשל

.„Èאם ספק ּבּדבר יׁש - חרׂש ׁשל ּבתּנּור הּבׂשר ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָצלה
נגעה ולא הֹואיל יּׁשבר, לא אֹו ּבֹו, ונתּבּׁשלה הֹואיל ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֹֹיּׁשבר,

ּבלבד ּבחּטאת ולא הכלי]ּבֹו. הּכלים[שוטף ּכל אּלא , ְְְִִֵֶַַַָָָֹ
חּמין ידי על ּבּמקּדׁש ּבהן בחום]ׁשּמׁשּתּמׁשין קדׁשי[- ּבין , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

עקב ּוׁשטיפה מריקה טעּונין קּלים, קדׁשים ּבין ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָקדׁשים
'נותר']אכילה בכלי הנשאר יהיה הּׁשּפּוד[שלא וכן . ְֲִֵַַָ

מגעי - זמןוהאסּכלה עד מּניחן ואינֹו אכילה. עקב לן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ׁשנּיה קורבנות]אכילה של יגעיל[- לאכל, ּכׁשּיׁשלים אּלא , ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָֹ

מּתכֹות, ּכלי ּבין - הּכלי ויׁשטף וימרק והאסּכלה, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹהּׁשּפּוד
חרׂש. ּכלי ּבּה ׁשֹובר ׁשהּוא החּטאת, מן חּוץ חרׂש; ּכלי ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבין

מּיד ּומׁשּלׁש וׁשֹונה, חלילה]ּומבּׁשל, וחוזר ּבכלי[- ּבין - ְְְְִִִֵֵֵֶַַָ
אכילה. סֹוף עד וׁשֹוטף ּוממרק חרס, ּבכלי ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּתכֹות

.ÂËמ:]ּכלי -[שנעשו אדמה ּוכלי אבנים, ּכלי ּגללים, ְְְְֲֲִִֵֵֵָָָָ
הדחה אּלא ּבחּטאת, אפּלּו ּוׁשטיפה מריקה טעּונין ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָאינם
יקּדׁש", ּבבׂשרּה יּגע אׁשר "ּכל ּבחּטאת: נאמר ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹּבלבד.
ואם ּפסּול; ּבּה הּנֹוגע היא, ּפסּולה אם ּכמֹוה: ְְְִִִִֵַַָָָָָלהיֹות

ּובקדּׁשתּה. ּכמֹוה יאכל ּבּה הּנֹוגע היא, ְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻּכׁשרה

.ÊËנגיעה אבל ּבֹו; ּבׁשּנבלעה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָּבּמה
ׁשאר ואחד חּטאת ואחד מקּדׁשת. אינּה הבלעה ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבלא
הּתֹורה "זאת ׁשּנאמר: חמּורים, ּבין קּלים ּבין ֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹקדׁשים,

לּמנחה". ְִַָָָֹלעלה

.ÊÈּברקיק ּבׂשרּה דקה]נגע לא[עוגה - ּבמקצתֹו ונבלע , ְְְְְְִִִַַָָָָָֹ
הּבלע. מקֹום חֹות אּלא ּכּלֹו, ְְִֵֵֶֶַַַָֻנתקּדׁש

.ÁÈקדׁשים קדׁשי אֹו וחּלין, קדׁשים ּבֹו ׁשּבּׁשל ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֻּכלי
ּבהן יׁש אם - קּלים טעם[בקדשים]וקדׁשים שאיןּבנֹותן -] ְְִִִֵֵֶַַַָָָ

כנגדן] בחולין שישים ׁשּבהןפי ּכחמּור נאכל הּכל הרי --] ֱֲֵֶֶֶֶַָָָֹ
ביותר] הקדוש והּכלכדיני ּוׁשטיפה; מריקה הּכלי וטעּון ,ְְְְְִִִַַָָָֹ

אין - ּבזה זה טעם נתן לא ואם ּדבר. לכל ׁשּבהן ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכחמּור

ּדבר לכל ּכמֹותן ואינן ּכחמּורים, נאכלין לכלום]הּקּלים -], ְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּוׁשטיפה. מריקה טעּון הּכלי ְְְִִִֶַָָָָאּלא

.ËÈ- לעזרה חּוץ ויצא החּטאת ּדם עליו ׁשּנּתז ְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבגד
ּכיצד לעזרה, חּוץ נטמא ׁשם. ּומכּבסֹו לעזרה ְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָָָמחזירֹו

ׁשּיטהר ּכדי קֹורעֹו מטהרתו]יעׂשה? ּומכניסֹו[שקריעתו , ְְְְֲִִֵֶֶַַַ
להּניח וצרי ּבפנים; ׁשלם[חלק]ּבֹו[להשאיר]ּומכּבסֹו ְְְְְִִִִֵַַַָָ

מעפרת בגד]ּכדי ברוחב -]צרי "ּבגד", ׁשּנאמר לפי - ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹ
ּכדי מּפני מּדבריהם טמא ׁשהּוא ּפי על ואף ּבגד. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָלכּבס
הּתֹורה מן טהר רּבֹו, ׁשּנקרע ּכיון - ּבֹו ׁשּנׁשארה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּמעפרת

הּדם. לכּבס לּמקּדׁש להכניסֹו ְְְְִִֵַַַַָָָֻּומּתר

.Îגדול]מעיל ונטמא[כהן ויצא חּטאת, ּדם עליו ׁשּנּתז ְְְְִִִֶַַַָָָָָָ
ּכמֹו לֹוקה אֹותֹו הּקֹורע והרי עֹוׂשה? הּוא ּכיצד ְֲֵֵֵֶֶַַַַַּבחּוץ,

מכניסֹו של]ׁשּבארנּו! בגודל מּׁשלׁש[בחלקו, ּפחֹות ּפחֹות ְְִִֵֶַַָָָֹ
מעט הּדם ּכל ׁשּיתּכּבס ואחר ּבפנים, ּומכּבסֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָאצּבעֹות

בשלבים]מעט ּבחּוץ.[- אֹותֹו מטּבילין , ְְִִַַַ

.‡Îוׁשֹוברֹו מכניסֹו - ויצא החּטאת ּבֹו ׁשּבּׁשל חרׂש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּכלי
ּבכדי נֹוקבֹו - ּבחּוץ נטמא של]ּבפנים. קטן[גודל ׁשרׁש ְְְְִִִִֵֶַָָָֹ

ּגדֹול נקב נקבֹו ואם ּבפנים; וׁשֹוברֹו ּומכניסֹו ׁשּיטהר, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּכדי
ׁשֹוברין ואין ּכלי, אינֹו ׁשהרי - ּבפנים ׁשֹוברֹו אינֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶמּזה,
חּוץ ויצא ּבֹו, ׁשּבּׁשלּה מּתכֹות ּכלי וכן ּכלים. אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבפנים
- ּכׁשּיצא נטמא ּבפנים; וׁשֹוטפֹו ּומֹורקֹו מכניסֹו, - ְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָלעזרה

עד[שוברו]ּפֹוחתֹו ּומרּדדֹו וחֹוזר ּומכניסֹו, ׁשּיטהר עד ְְְְְֲִִֵֶַַַַַ
מֹורקֹו ּכ ואחר הּכלים, ּכתבנית ויחזר הּפחת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשּיּסתם
אין וגֹו'", נחׁשת ּבכלי "ואם ׁשּנאמר: - ּבעזרה ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָֹוׁשֹוטפֹו

ּכלים. אּלא ּבפנים ְְִִִִֵֶָמֹורקין

ט ּפרק הּקרּבנֹות מעׂשה ¤¤¨§¨©¥£©§¦הלכֹות

האׁשמֹות‡. ּכל לעׂשֹות עׂשה אשם]מצות [קרבנות ְֲֲֲִֵַַָָָ
ּבין האׁשמֹות? מעׂשה וכיצד ּבּתֹורה. האמּורה ְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָּכמצותן
ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט ּתלּוי, אׁשם ּבין וּדאי ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָאׁשם

האמּורין ּומֹוציא על[אברים]ּומפׁשיט, וזֹורקן ּומֹולחן, , ְְְְִִִֵַַָָָ
ּבׂשרם ּוׁשאר .מֹולי ּבכלי, להֹוליכן רצה ואם האּׁשים; ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָָּגּבי

ּכחּטאת. ּבעזרה, כהּנה לזכרי נאכל -ְְְְֱֲִֵֶַָָָָָָֻ

ׁשּיתּבאר·. ּכמֹו ׁשּנּוי, ּדמֹו ּבקּבלת יׁש - מצרע ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹאׁשם
ּוזריקת מעׂשיו ׁשאר כן, ּפי על ואף ּכּפרה; מחּסרי ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻּבהלכֹות
ּדבר. לכל האׁשמֹות ּכׁשאר ואכילתֹו, הּמזּבח על ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּדמֹו

ארּבעה‚. והם עׂשה; מצות ּכמצותן, ׁשלמים ּכל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָעׂשּית
יחיד. ׁשלמי והּׁשלׁשה צּבּור, ׁשל האחד - ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹמינין

ּכמֹו„. הּדם וזֹורק ׁשֹוחט צּבּור? ׁשלמי מעׂשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָוכיצד
ּומקטירן. ּומֹולחן, האמּורין, ּומֹוציא ּומפׁשיט, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּבארנּו,
מּפני וכאׁשם, ּכחּטאת ּבעזרה כהּנה לזכרי נאכל - ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֻוהּׁשאר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו קדׁשים קדׁשי ְְְִֵֵֵֶֶַָָָׁשהן

ׁשלמים‰. הּבא הּוא - האחד מינין: ׁשלׁשה יחיד, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשלמי
הּנקרא הּוא וזה וׂשמחה; חגיגה ׁשלמי ּכגֹון לחם, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבלא
אֹו ּבנדר הּלחם, עם הּבאים ׁשלמים - והּׁשני ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ'ׁשלמים'.
'לחם נקרא הּלחם ואֹותֹו 'ּתֹודה', הּנקרא הּוא וזה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָנדבה;
ּביֹום הּנזיר ׁשּמקריב ׁשלמים - הּׁשליׁשי והּמין ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָּתֹודה'.
נזיר'. 'איל הּנקרא הּוא וזה לחם; עם ּבאים והם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹמלאת,
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.Âּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט ׁשלׁשּתן? מעׂשה ְְְְְֲֵֵֵֵַַַָָָוכיצד
את מנּתח ּכ ואחר האמּורין, ּומֹוציא ּומפׁשיט, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּבארנּו,
עם האמּורין ונֹותן הּימין, וׁשֹוק החזה את ּומפריׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּבׂשר.
ידי ּתחת ידֹו מּניח וכהן הּבעלים, ידי על והּׁשֹוק ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהחזה
הּטעּון ּכל וכן ּבּמזרח. ה' לפני הּכל ּומניף ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהּבעלים,

אֹותֹו. מניפין ּבּמזרח ְְְִִִַָָּתנּופה,

.Êואם ּומֹוריד. ּומעלה ּומביא, מֹולי מניף? הּוא ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַוכיצד
אחד עּמּה הּבא הּלחם מן לֹוקח - ּתֹודה הּקרּבן ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהיה
הּכל ּומניף והאמּורין, והּׁשֹוק החזה עם ּומּניחֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמעׂשרה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּבעלים ידי ְְְְִֵֵֶַַַָעל

.Áעל החלבים את נֹותן הּבעלים? ידי על מּניחין ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוכיצד
ויֹותרת הּכליֹות ּוׁשּתי למעלה, וׁשֹוק וחזה הּבעלים, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָידי
הּלחם מּניח לחם, ׁשם יׁש ואם מהן; למעלה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּכבד

הּכל. ּומניף ְְִֵַַָֹלמעלה,

.Ëחזההיה ּומפריׁש האמּורין, מֹוציא - נזיר איל הּקרּבן ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
הּכהן ולֹוקח הּנׁשים. ּבעזרת האיל ׁשאר ּומבּׁשל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹוׁשֹוק,
הּבא הּלחם מן מעׂשרה אחד עם האיל, מן ּבׁשלה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּזרֹוע
הּנזיר; ידי על הּכל ּומּניח והאמּורין, והּׁשֹוק החזה עם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעּמֹו,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכל ּומניף הּבעלים, יד ּתחת ידיו מּניח ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹֹוהּכהן

.Èעד למעלה הּקרקע, את הרֹואה ּכל חזה? הּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאיזה
הּכרׂש עד למּטה צלעֹות[כרס]הּצּואר, ׁשּתי עּמּה וחֹות ; ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָ

ארּכּבה ׁשל הּפרק מן זרֹוע? הּוא ואיזה .ואיל איל-] ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻ
ּבזה.מהברך] זה מערין אברים ׁשני ׁשהם יד, ׁשל הּכף ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעד

הּוא ּברגל, ּוכנגדּה ימין; ׁשל זרֹוע היא האמּורה, ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּזרֹוע
מקֹום. ּבכל האמּורה ְֲַָָָָהּׁשֹוק

.‡Èּגּבי על ּומקטירן האמּורין מֹולח ׁשּמניפין, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָואחר
"ּכי ׁשּנאמר: לּכהנים, נאכל והּׁשֹוק החזה אבל ְְֱֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמזּבח;
הּׁשלמים ּוׁשאר הּתרּומה"; ׁשֹוק ואת הּתנּופה חזה ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָאת
לאחר אּלא וׁשֹוק, ּבחזה זֹוכין הּכהנים ואין לּבעלים. ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנאכל

האמּורין. ְִֵֵֶָהקטר

.·Èוהּזרֹוע נזיר, איל ועם הּתֹודה עם ׁשּמניף הּלחם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכן
הּבׂשר ׁשאר עם הּלחם ּוׁשאר לּכהנים; נאכלין - ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּבׁשלה
הן והּׁשֹוק, החזה עם ׁשּמניף והּלחם לּבעלים. נאכל -ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
והּׁשֹוק החזה עם ּבׁשלה והּזרֹוע מּתֹודה'; 'מּורם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּנקראין

נזיר'. מאיל 'מּורם הּנקראין הן ׁשּמניף, הּלחם ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָעם

.‚Èלפיכ הּוא; ּתרּומה ספק הּתֹודה, מן הּמּורם ְְְִִֵֶֶַַַָָָָהּלחם
מדּמע ואינֹו ּכתרּומה, וחמׁש מיתה עליו חּיבין ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאין

מספק]ּכתרּומה מתקדשים אינם לחולין נפל .[-אם ְִָ

.„Èנאכל הּלחם ׁשאר הרי - ּכהן הּתֹודה ּבעל ְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהיה
אֹו הּתֹודה עם הּבא הּלחם ׁשאין יׂשראל, ּכתֹודת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלּבעלים

מנחה. קרּוי נזיר איל ְִִִֵָָָעם

.ÂËּברׁשּות מניף האחד ּבׁשּתפּות, ׁשלמים ׁשהביאּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשנים
ּׁשאין מה ּכּלן; ידי על מניף אחד מאה, הן אפּלּו ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻחברֹו;

ּבסמיכה הקרבן]ּכן על ידיים סמיכת -]. ְִִֵָ

.ÊËהּכהן אבל מניפה, אינּה - הּקרּבן ּבעלת אּׁשה ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹהיתה
לתנּופה. ּפסּולה והיא ּתנּופה, טעּון ׁשּקרּבנּה ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָמניף,
ּכמֹו ּבלבד, והּנזירה הׂשֹוטה אּלא מניפה אּׁשה אין ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָּולעֹולם

מקֹום. ּבכל להּגׁשה קֹודמת ּותנּופה ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָׁשּבארנּו;

.ÊÈעׂשרים לֹוקח הּתֹודה? עם ׁשּמביא הּלחם הּוא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּכיצד
ועׂשרה חמץ עׂשרֹונים עׂשרה מהן ועֹוׂשה סלת, ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹעּׂשרֹון

חּלֹות. עׂשר אֹותן עֹוׂשה חמץ, ׁשל העׂשרה ֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּצה;

.ÁÈׂשאֹור מביא מחּמצן? התפחה]וכיצד חומר ּכדי[- ְְְְְִֵֵֵַַָ
ל:] הּמּדה.[מספיק את ּוממּלא הּמּדה, לתֹו ונֹותנן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָחּמּוצן,

יתרה אֹו חסרה להיֹות ׁשּסֹופּה ּפי על מעשרון]אף מּפני[- , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ
אין - ר ּופעמים וקׁשה עבה יהיה ׁשּפעמים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּׂשאֹור,
עּׂשרֹון מֹודד הּוא והרי עּתה, מּדתּה על אּלא ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמׁשּגיחין

ׁשלמ מהןעּׂשרֹון עֹוׂשין - מּצה ׁשל עׂשרֹונים והעׂשרה ים. ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
חּלֹות עׂשר מין: מּכל חּלֹות עׂשר ׁשוֹות, חּלֹות ְִִִֶֶֶֶַַַָָֹׁשלׁשים

רקיקים חּלֹות ועׂשר תּנּור, ודקות]מאפה ועׂשר[רכות , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַ
מרּבכת בשמן]חּלֹות .[שקועה ְֶֶַֻ

.ËÈואֹופה ּברֹותחין, אֹותּה חֹולט הּמרּבכת? היא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֻוכיצד
הּלפס על ּבׁשמן אֹותּה קֹולה ּכ ואחר כעיןאֹותּה, -] ְְְֶֶֶַַַַָָָָ

ּומרּביןמחבת] הּספּגנין; ׁשּקֹולין ּכדר ּבֹו, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֻוכּיֹוצא
מקֹום. ּבכל האמּור הרּבּו הּוא וזה ְְְְִֶַָָָָָָּבׁשמנּה.

.Îלג ּבחצי חּלֹות? הּׁשלׁשים עֹוׂשה הּוא ׁשמן ְְֲִִֶֶֶַַַַָֹֹּובכּמה
מּמּנּו רביעית מּסיני. למׁשה הלכה זה וׁשעּור ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַָָֹׁשמן.

לרקיקין. ּוׁשמינית לחּלֹות, ּוׁשמינית ְְְְִִִִִִַַָָָלרבּוכה,

.‡Îלֹותת ׁשל[מרטיב]החּלֹות, ּבׁשמינית ׁשּלהן הּסלת ְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
מֹוׁשחן והרקיקין, אֹותם. ואֹופה לׁש ּכ ואחר ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשמן,
ארּבע הּכל מן לֹוקח והּכהן אפּיתן. אחר ׁשּלהם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבׁשמינית

קרּבן". מּכל "אחד ׁשּנאמר: מין, מּכל אחת ְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָחּלֹות,

.·Îלא יצא; חּלֹות, ארּבע אֹותם ׁשאפה תֹודה ְְְֵֶַַַַָָָָָָֹולחמי
ׁשּלהן החּלה ׁשּיפריׁש והּוא למצוה. אּלא 'ארּבעים' ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָנאמר
ּפרּוסה מפריׁשין ׁשאין - ּבצק ּכׁשהן קרּבן מּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחת

ּפרס.[חתיכה] יּטל ׁשּלא קרּבן", מּכל "אחד ׁשּנאמר: ,ְְֱִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

.‚Îׁשּׁשה לֹוקח נזיר? איל עם הּבא הּלחם הּוא ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכיצד
חּלֹות עׂשרים מהן ועֹוׂשה עּׂשרֹון, ׁשליׁשי ּוׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָעׂשרֹונֹות
ועׂשר ּבּׁשמן, מׁשּוחין רקיקין עׂשרה - מּצה וכּלן ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשוֹות;
וׁשמן ּתּנּור, מאפה והּכל ּבּׁשמן, ׁשּלהן הּסלת לֹותת ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹחּלֹות
והּכהן מּסיני. למׁשה הלכה זה וׁשעּור רביעית. ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלהן

מין. מּכל אחת חּלֹות, ׁשּתי מהן ְִִֵֵֵֶַַַַָלֹוקח

.„Îׁשּבּתֹודה לחם מיני וארּבעה ׁשּבּנזיר, לחם מיני ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשני
חּוץ ׁשניהן ׁשל הּלחם ּומעׂשה זה. את זה מעּכבין -ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַ

ֲָָָלעזרה.

.‰Îׁשּזֹורק אחר והּפסח? והּמעׂשר הּבכֹור מעׂשה ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַּכיצד
ּומֹולחם, האמּורים, ּומֹוציא מפׁשיט, ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּדמן
ּבׂשר ּוׁשאר לּכהנים, נאכל הּבכֹור ּבׂשר ּוׁשאר ְְְְְְֱֲִִֶַַַַַָָָָֹּומקטירם.
ּכהלכתֹו, למנּוייו נאכל - והּפסח לבעליו. נאכל ְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּמעׂשר

הּפסח. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְִִֵֶֶַַָּכמֹו

שישי יום
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ׁשּנאמר:‡. עׂשה, מצות - והאׁשם החּטאת ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָאכילת
ּובעלים אֹוכלים הּכהנים - ּבהם" ּכּפר אׁשר אֹותם ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָֹֻ"ואכלּו
הּכהנים, ׁשאֹוכלין הּקדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְֲֳִִִִִִִֶַַַַָָֹמתּכּפרים.

מצוה. ְֲִִֶָָָׁשאכילתן
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ׁשּנאמר:·. עׂשה, מצות - מנחֹות ׁשירי אכילת ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָוכן
ּובניו". אהרן יאכלּו מּמּנה, ְְֲִֶֶֶַַָָָֹֹ"והּנֹותרת

לזכרי‚. אּלא נאכלין מנחֹות ּוׁשירי ואׁשם חּטאת ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָואין
"לכל ׁשּנאמר: נאכלּו, - ּבהיכל נאכלּו ואם ּבעזרה; ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻכהּנה
הּקדׁשים ּבקדׁש אׁשמם... ּולכל חּטאתם ּולכל ְְְְֲֳִִֶַַָָָָָָָָָֹמנחתם

הםּתאכ הרי צּבּור, ׁשלמי וכן אֹותֹו". יאכל זכר ּכל לּנּו, ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו וכאׁשם ְְְֵֶַַַָָָָּכחּטאת

זכרים„. לכהנים נאכלין - ׁשלמים ׁשל וׁשֹוק ְְְֱֲִִִִֶֶֶָָָָָֹחזה
וכן ;"ולבנתי ּולבני נתּתים ל" ּבהם: ׁשּנאמר ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּונקבֹות,

"ּכל[המופרש]הּמּורם ׁשּנאמר: נזיר, מאיל והּמּורם מּתֹודה ְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ל נתּתי - לה' יׂשראל בני ירימּו אׁשר הּקדׁשים ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּתרּומת

."ולבנתי ְְְִֶֶָֹּולבני

ּכחזה‰. ,ל יהיה "ּובׂשרם ּבֹו: נאמר ׁשהרי הּבכֹור, ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכן
- לכהנֹות הּנאכלים אּלּו וכל הּימין". ּוכׁשֹוק ְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָֹהּתנּופה
נאכלין וכּלן ּכתרּומה. ולנׁשיהם, הּכהנים לעבדי ְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻנאכלים
הּתרּומה ׁשּוק ואת הּתנּופה חזה "את ׁשּנאמר: העיר, ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבכל
קדֹוׁש', 'ּבמקֹום ּבהן נאמר לא טהֹור"; ּבמקֹום ְְְֱֶֶַָָָָָֹֹּתאכלּו
יׂשראל, מחנה ּכל ׁשהּוא "טהֹור", אּלא העזרה, ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשהיא
ׁשהם ּופסח, למעׂשר הּדין והּוא ירּוׁשלים. - לדֹורֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּכנגּדֹו
ּכלפנים. - החֹומה ועבי והחּלֹונֹות ּכׁשלמים. קּלים ְְְְֳִִִִִִִַַַַָָָָָקדׁשים

.Âיֹום וכל הּלילה, וכל הּזביחה, ּביֹום נאכלים - ְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָָהּׁשלמים
את הקריבֹו "ּביֹום ׁשּנאמר: החּמה, ׁשּתׁשקע עד ְְְֱֳִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּמחרת
זבח מּבׂשר יאכל האכל ואם ּומּמחרת... יאכל, ְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹזבחֹו
נאכלין ׁשהן למד, נמצאת וגֹו'". הּׁשליׁשי ּבּיֹום ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשלמיו
חלק ּבין הּכהנים חלק ּבין אחד, ולילה ימים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלׁשני
קדׁשים הם ׁשהרי ּומעׂשר, לבכֹור הּדין והּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּבעלים;

ּכׁשלמים. ְִִִַָקּלים

.Êאינּה קּלים, קדׁשים ׁשהיא ּפי על אף - הּתֹודה ֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאבל
"ּביֹום ּבּה: ׁשּנאמר הּלילה, עם הּזביחה ּביֹום אּלא ְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָנאכלת
הּנזיר. איל וכן ּבקר". עד מּמּנּו יּניח לא יאכל, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹקרּבנֹו
ּבין הּכהנים, חלק ּבין - ּבהן ּכּיֹוצא עּמהן הּבא ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּלחם
צּבּור ּולׁשלמי ּולאׁשם לחּטאת הּדין והּוא הּבעלים. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָחלק
"ּביֹום ׁשּנאמר: ולילה, ליֹום נאכל ׁשהּכל מנחֹות, ְְְְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹולׁשירי
הּׁשלמים, מן חּוץ ּבמׁשמע; הּקרּבנֹות ּכל יאכל", ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָקרּבנֹו

להם. הּדֹומים ּומעׂשר ּובכֹור הּכתּוב, ּבהן ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּפרׁש

.Áנאכלין ׁשהן ּתֹורה ּדין ולילה, ליֹום הּנאכלין אּלּו ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
אמרּו העברה, מן להרחיק ּוכדי הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָעד

הּלילה. חצֹות עד אּלא נאכלין ׁשאינן ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָחכמים

.Ëאין קּלים, קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין הּקרּבנֹות, ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָּכל
הּמּולין הּטהֹורין אּלא אֹותם אפּלּו[-שנמולו]אֹוכלין [טבל. ְְֲִִִִֶַַָָ

ׁשמׁשֹוו:] וטהר]העריב - השמש ּכּפרתֹו[שקעה הביא ולא ְְֱִִִֵֶַָָֹ
והּטמטּום ּבּקדׁשים. אֹוכל אינֹו זכר- סימן בו ניכר [שאין ְְֳִֵֵַַָֻ

אבלונקבה] ערל. ספק ׁשהּוא לפי ּבּקדׁשים, לאכל ְְֱֲֳִִֵֵֶֶַָָָָֹאסּור
יחד]האנּדרֹוגינֹוס ונקבה זכר סימני בו ׁשהּוא[יש לי יראה , ְְִִֵֶֶַָָ

קּלים. ּבקדׁשים ְִִֵַָָאֹוכל

.Èמאכל ּבכל הּקדׁשים את לאכל מבושלּומּתר צלוי -] ְֱֲֳִֶֶַַָָָָֹֻ
מּקדׁשיםוכדומה] ּבין - חלקם לאכל מּתרין הּכהנים אפּלּו ;ְֱֲֲֳִִִִִֵֶֶַָָָֹֹֻ

ּבאכילתן, ּולׁשּנֹות מאכל, ּבכל - קדׁשים מּקדׁשי ּבין ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָקּלים

ּתבלין לתֹוכן ולתת ּומבּׁשלים; ׁשלּוקים צלּויים ְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָֻּולאכלם
תב לא אבל חּלין, את[ן]ליׁשל יביאּו ׁשּלא תרּומה, ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ

פּסּול לידי הקרבן]הּתרּומה עם תשרף יותירו שאם -]. ְִִֵַָ
ׁשּירצּו. ּכלים ּכל מהן ועֹוׂשין מּתרֹות, הּנׁשארֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻוהעצמֹות

.‡Èחּלין עּמּה אֹוכלין - מּועטת אכילה להם ְְֲִִִִֶֶֶָָָָָֻהיתה
הּׂשבע עם נאכלת ׁשּתהיה ּכדי להן[לשובע]ּותרּומה, היתה ; ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ

ׁשּלא ּכדי ּותרּומה, חּלין עּמּה אֹוכלין אין - מרּבה ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָֹֻֻאכילה
ּגּסה אכילה נאכלת תאבון]ּתהיה הּמנחֹות.[בלא ּבׁשירי וכן . ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

.·Èאֹו מּתֹודה מּורם עם אׁשם, אֹו חּטאת מבּׁשלין ְְִִִֵַַָָָָָאין
ּבאֹוכליהם ׁשּממעט מּפני - נזיר אוכלותמאיל נשים [שאין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

אכילתןחטאת] העיר]ּובמקֹום בכל נאכלת ולא[שאין ; ְְֲִִָָֹ
ׁשל וׁשֹוק חזה עם אֹו ּבכֹור עם נזיר, ואיל מּתֹודה ְְִִִִֵֶֶָָָָָמּורם

אכילתם ּבזמן ׁשּממעט מּפני - אכילתםׁשלמים זמן [שלמים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
ותודה] מנזיר עםארוך אמׁש, ׁשל מּׁשלמים מּורם ולא .ְְִִִֶֶֶָָֹ

ּובזמן ּבאֹוכליהן, ׁשּממעט מּפני - יֹום ׁשל ואׁשם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָחּטאת
זה מתּבּׁשלין ואׁשם חּטאת אבל אכילתן. ּובמקֹום ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַָָָָָָָָאכילתן,
וׁשֹוק וחזה והּבכֹור זה, עם זה נזיר ואיל ותֹודה זה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָעם

ּפּגּול ׁשל אֹו קדׁשים, קדׁשי ׁשל חתיכה זה. עם קרבןזה -] ְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָ
אֹותןשנפסל] - אחרֹות חתיכֹות עם ׁשּנתּבּׁשלה נֹותר, ְְֲֲִִִֵֶַָָָאֹו

לּכהנים. ּומּתרֹות לזרים אסּורֹות ְֲֲֲִִִַַָָֹֻהחתיכֹות

.‚Èׁשּנתּבּׁשל קּלים קדׁשים ּבׂשר אֹו קדׁשים קדׁשי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבׂשר
ּתאוה ּבׂשר חולין]עם לטמאים[- אסּור הּתאוה ּבׂשר הרי - ְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָ

לטהֹורים. ְִִָֻּומּתר

.„Èלֹו לּכהן הקריב, אׁשר העלה "עֹור ּבעֹולה: ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָֹֹנאמר
יאכלּנה", אֹותּה המחּטא "הּכהן ּבחּטאת: ונאמר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹיהיה",
ונאמר יהיה", לֹו ּבֹו, יכּפר אׁשר "לּכהן ּבאׁשם: ְְְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹונאמר
ונאמר יהיה", לֹו - הּׁשלמים ּדם את הּזרק "לּכהן ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבׁשלמים:
ּבכל מדּבר הּכתּוב אין - יאכלּנה" אֹותּה "הּמקריב ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבמנחה:
לֹו ׁשּיׁש הּוא זה לעבֹודה, הראּוי ׁשהּכהן ּבראּוי, אּלא ֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹאּלּו
ׁשהיה ּכגֹון הּקרּבן, ּבׁשעת ראּוי ׁשאינֹו ּומי לאכל; ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹחלק
לענין אבל לערב. ּכׁשּיטהר אפּלּו לאכל, חלק לֹו אין - ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹטמא
וכּלם הּיֹום; ּבאֹותֹו ׁשּמקריבין אב ּבית לאנׁשי הּכל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֻֻחלּקה,
ׁשהקריב, זה ּבין - ּכאחיו איׁש הּמקּדׁש קדׁשי ּבכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָחֹולקים

הקריב. ׁשּלא ּבּמקּדׁש ׁשעּמֹו אחיו ְְִִִִִֵֶֶַָָֹּבין

.ÂËהאפּויֹות מנחֹות ּבין ּבּמנחֹות, הּכתּוב חּלק ְְְֲִֵֵַַָָָָָָולּמה
הּמנחה "ּכל אֹומר: הּוא ּבאפּויֹות ׁשהרי הּסלת? ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומנחת
ּתהיה", לֹו אֹותּה, הּמקריב לּכהן ּבּתּנּור... ּתאפה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאׁשר
בּׁשמן, בלּולה מנחה "וכל אֹומר: הּוא הּסלת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹּובמנחת
ׁשהאפּויה, ּכאחיו"! איׁש ּתהיה, אהרן ּבני לכל - ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוחרבה

אב ּבית אנׁשי אֹותּה היומית]ּכׁשחֹולקין ּכל[משמרת - ְְְִֵֵֶַָָֹ
ׁשהרי לֹו, ראּוי הּוא הרי ּפת, ּכּזית אפּלּו חלקֹו, לֹו ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּיּגיע
נמצא - ּביניהן אֹותּה יחּלקּו אם הּסלת, אבל מּיד; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאֹוכלֹו
ללּוׁש לא ראּוי ׁשאינֹו ּפחֹות, אֹו סלת ּכּפֹו מלא לזה ְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹמּגיע
ׁשּיחלקּו הּדעת על עֹולה היה לפיכ לאפֹותֹו, ולא ְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָֹאֹותֹו
אנׁשי ּכל על עצמּה ּבפני זֹו יחלקּו ולא מנחה, ּכנגד ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמנחה

הצ - אב ּתהיה,בית אהרן ּבני "לכל ּבּה לֹומר הּכתּוב ר ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֻ
מּכאן עצמּה. ּבפני אֹותּה ׁשּיחלקּו לֹומר ּכאחיו", ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָאיׁש
מעׂשה אפּלּו מנחה, ּכנגד מנחה חֹולקין אין חכמים: ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָאמרּו
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ׁשּנאמר:·. עׂשה, מצות - מנחֹות ׁשירי אכילת ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָוכן
ּובניו". אהרן יאכלּו מּמּנה, ְְֲִֶֶֶַַָָָֹֹ"והּנֹותרת

לזכרי‚. אּלא נאכלין מנחֹות ּוׁשירי ואׁשם חּטאת ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָואין
"לכל ׁשּנאמר: נאכלּו, - ּבהיכל נאכלּו ואם ּבעזרה; ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻכהּנה
הּקדׁשים ּבקדׁש אׁשמם... ּולכל חּטאתם ּולכל ְְְְֲֳִִֶַַָָָָָָָָָֹמנחתם

הםּתאכ הרי צּבּור, ׁשלמי וכן אֹותֹו". יאכל זכר ּכל לּנּו, ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו וכאׁשם ְְְֵֶַַַָָָָּכחּטאת

זכרים„. לכהנים נאכלין - ׁשלמים ׁשל וׁשֹוק ְְְֱֲִִִִֶֶֶָָָָָֹחזה
וכן ;"ולבנתי ּולבני נתּתים ל" ּבהם: ׁשּנאמר ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּונקבֹות,

"ּכל[המופרש]הּמּורם ׁשּנאמר: נזיר, מאיל והּמּורם מּתֹודה ְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ל נתּתי - לה' יׂשראל בני ירימּו אׁשר הּקדׁשים ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּתרּומת

."ולבנתי ְְְִֶֶָֹּולבני

ּכחזה‰. ,ל יהיה "ּובׂשרם ּבֹו: נאמר ׁשהרי הּבכֹור, ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכן
- לכהנֹות הּנאכלים אּלּו וכל הּימין". ּוכׁשֹוק ְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָֹהּתנּופה
נאכלין וכּלן ּכתרּומה. ולנׁשיהם, הּכהנים לעבדי ְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻנאכלים
הּתרּומה ׁשּוק ואת הּתנּופה חזה "את ׁשּנאמר: העיר, ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבכל
קדֹוׁש', 'ּבמקֹום ּבהן נאמר לא טהֹור"; ּבמקֹום ְְְֱֶֶַָָָָָֹֹּתאכלּו
יׂשראל, מחנה ּכל ׁשהּוא "טהֹור", אּלא העזרה, ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשהיא
ׁשהם ּופסח, למעׂשר הּדין והּוא ירּוׁשלים. - לדֹורֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּכנגּדֹו
ּכלפנים. - החֹומה ועבי והחּלֹונֹות ּכׁשלמים. קּלים ְְְְֳִִִִִִִַַַַָָָָָקדׁשים

.Âיֹום וכל הּלילה, וכל הּזביחה, ּביֹום נאכלים - ְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָָהּׁשלמים
את הקריבֹו "ּביֹום ׁשּנאמר: החּמה, ׁשּתׁשקע עד ְְְֱֳִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּמחרת
זבח מּבׂשר יאכל האכל ואם ּומּמחרת... יאכל, ְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹזבחֹו
נאכלין ׁשהן למד, נמצאת וגֹו'". הּׁשליׁשי ּבּיֹום ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשלמיו
חלק ּבין הּכהנים חלק ּבין אחד, ולילה ימים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלׁשני
קדׁשים הם ׁשהרי ּומעׂשר, לבכֹור הּדין והּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּבעלים;

ּכׁשלמים. ְִִִַָקּלים

.Êאינּה קּלים, קדׁשים ׁשהיא ּפי על אף - הּתֹודה ֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאבל
"ּביֹום ּבּה: ׁשּנאמר הּלילה, עם הּזביחה ּביֹום אּלא ְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָנאכלת
הּנזיר. איל וכן ּבקר". עד מּמּנּו יּניח לא יאכל, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹקרּבנֹו
ּבין הּכהנים, חלק ּבין - ּבהן ּכּיֹוצא עּמהן הּבא ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּלחם
צּבּור ּולׁשלמי ּולאׁשם לחּטאת הּדין והּוא הּבעלים. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָחלק
"ּביֹום ׁשּנאמר: ולילה, ליֹום נאכל ׁשהּכל מנחֹות, ְְְְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹולׁשירי
הּׁשלמים, מן חּוץ ּבמׁשמע; הּקרּבנֹות ּכל יאכל", ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָקרּבנֹו

להם. הּדֹומים ּומעׂשר ּובכֹור הּכתּוב, ּבהן ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּפרׁש

.Áנאכלין ׁשהן ּתֹורה ּדין ולילה, ליֹום הּנאכלין אּלּו ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
אמרּו העברה, מן להרחיק ּוכדי הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָעד

הּלילה. חצֹות עד אּלא נאכלין ׁשאינן ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָחכמים

.Ëאין קּלים, קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין הּקרּבנֹות, ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָּכל
הּמּולין הּטהֹורין אּלא אֹותם אפּלּו[-שנמולו]אֹוכלין [טבל. ְְֲִִִִֶַַָָ

ׁשמׁשֹוו:] וטהר]העריב - השמש ּכּפרתֹו[שקעה הביא ולא ְְֱִִִֵֶַָָֹ
והּטמטּום ּבּקדׁשים. אֹוכל אינֹו זכר- סימן בו ניכר [שאין ְְֳִֵֵַַָֻ

אבלונקבה] ערל. ספק ׁשהּוא לפי ּבּקדׁשים, לאכל ְְֱֲֳִִֵֵֶֶַָָָָֹאסּור
יחד]האנּדרֹוגינֹוס ונקבה זכר סימני בו ׁשהּוא[יש לי יראה , ְְִִֵֶֶַָָ

קּלים. ּבקדׁשים ְִִֵַָָאֹוכל

.Èמאכל ּבכל הּקדׁשים את לאכל מבושלּומּתר צלוי -] ְֱֲֳִֶֶַַָָָָֹֻ
מּקדׁשיםוכדומה] ּבין - חלקם לאכל מּתרין הּכהנים אפּלּו ;ְֱֲֲֳִִִִִֵֶֶַָָָֹֹֻ

ּבאכילתן, ּולׁשּנֹות מאכל, ּבכל - קדׁשים מּקדׁשי ּבין ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָקּלים

ּתבלין לתֹוכן ולתת ּומבּׁשלים; ׁשלּוקים צלּויים ְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָֻּולאכלם
תב לא אבל חּלין, את[ן]ליׁשל יביאּו ׁשּלא תרּומה, ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ

פּסּול לידי הקרבן]הּתרּומה עם תשרף יותירו שאם -]. ְִִֵַָ
ׁשּירצּו. ּכלים ּכל מהן ועֹוׂשין מּתרֹות, הּנׁשארֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻוהעצמֹות

.‡Èחּלין עּמּה אֹוכלין - מּועטת אכילה להם ְְֲִִִִֶֶֶָָָָָֻהיתה
הּׂשבע עם נאכלת ׁשּתהיה ּכדי להן[לשובע]ּותרּומה, היתה ; ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ

ׁשּלא ּכדי ּותרּומה, חּלין עּמּה אֹוכלין אין - מרּבה ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָֹֻֻאכילה
ּגּסה אכילה נאכלת תאבון]ּתהיה הּמנחֹות.[בלא ּבׁשירי וכן . ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

.·Èאֹו מּתֹודה מּורם עם אׁשם, אֹו חּטאת מבּׁשלין ְְִִִֵַַָָָָָאין
ּבאֹוכליהם ׁשּממעט מּפני - נזיר אוכלותמאיל נשים [שאין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

אכילתןחטאת] העיר]ּובמקֹום בכל נאכלת ולא[שאין ; ְְֲִִָָֹ
ׁשל וׁשֹוק חזה עם אֹו ּבכֹור עם נזיר, ואיל מּתֹודה ְְִִִִֵֶֶָָָָָמּורם

אכילתם ּבזמן ׁשּממעט מּפני - אכילתםׁשלמים זמן [שלמים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
ותודה] מנזיר עםארוך אמׁש, ׁשל מּׁשלמים מּורם ולא .ְְִִִֶֶֶָָֹ

ּובזמן ּבאֹוכליהן, ׁשּממעט מּפני - יֹום ׁשל ואׁשם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָחּטאת
זה מתּבּׁשלין ואׁשם חּטאת אבל אכילתן. ּובמקֹום ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַָָָָָָָָאכילתן,
וׁשֹוק וחזה והּבכֹור זה, עם זה נזיר ואיל ותֹודה זה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָעם

ּפּגּול ׁשל אֹו קדׁשים, קדׁשי ׁשל חתיכה זה. עם קרבןזה -] ְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָ
אֹותןשנפסל] - אחרֹות חתיכֹות עם ׁשּנתּבּׁשלה נֹותר, ְְֲֲִִִֵֶַָָָאֹו

לּכהנים. ּומּתרֹות לזרים אסּורֹות ְֲֲֲִִִַַָָֹֻהחתיכֹות

.‚Èׁשּנתּבּׁשל קּלים קדׁשים ּבׂשר אֹו קדׁשים קדׁשי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבׂשר
ּתאוה ּבׂשר חולין]עם לטמאים[- אסּור הּתאוה ּבׂשר הרי - ְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָ

לטהֹורים. ְִִָֻּומּתר

.„Èלֹו לּכהן הקריב, אׁשר העלה "עֹור ּבעֹולה: ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָֹֹנאמר
יאכלּנה", אֹותּה המחּטא "הּכהן ּבחּטאת: ונאמר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹיהיה",
ונאמר יהיה", לֹו ּבֹו, יכּפר אׁשר "לּכהן ּבאׁשם: ְְְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹונאמר
ונאמר יהיה", לֹו - הּׁשלמים ּדם את הּזרק "לּכהן ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבׁשלמים:
ּבכל מדּבר הּכתּוב אין - יאכלּנה" אֹותּה "הּמקריב ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבמנחה:
לֹו ׁשּיׁש הּוא זה לעבֹודה, הראּוי ׁשהּכהן ּבראּוי, אּלא ֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹאּלּו
ׁשהיה ּכגֹון הּקרּבן, ּבׁשעת ראּוי ׁשאינֹו ּומי לאכל; ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹחלק
לענין אבל לערב. ּכׁשּיטהר אפּלּו לאכל, חלק לֹו אין - ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹטמא
וכּלם הּיֹום; ּבאֹותֹו ׁשּמקריבין אב ּבית לאנׁשי הּכל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֻֻחלּקה,
ׁשהקריב, זה ּבין - ּכאחיו איׁש הּמקּדׁש קדׁשי ּבכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָחֹולקים

הקריב. ׁשּלא ּבּמקּדׁש ׁשעּמֹו אחיו ְְִִִִִֵֶֶַָָֹּבין

.ÂËהאפּויֹות מנחֹות ּבין ּבּמנחֹות, הּכתּוב חּלק ְְְֲִֵֵַַָָָָָָולּמה
הּמנחה "ּכל אֹומר: הּוא ּבאפּויֹות ׁשהרי הּסלת? ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומנחת
ּתהיה", לֹו אֹותּה, הּמקריב לּכהן ּבּתּנּור... ּתאפה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאׁשר
בּׁשמן, בלּולה מנחה "וכל אֹומר: הּוא הּסלת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹּובמנחת
ׁשהאפּויה, ּכאחיו"! איׁש ּתהיה, אהרן ּבני לכל - ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוחרבה

אב ּבית אנׁשי אֹותּה היומית]ּכׁשחֹולקין ּכל[משמרת - ְְְִֵֵֶַָָֹ
ׁשהרי לֹו, ראּוי הּוא הרי ּפת, ּכּזית אפּלּו חלקֹו, לֹו ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּיּגיע
נמצא - ּביניהן אֹותּה יחּלקּו אם הּסלת, אבל מּיד; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאֹוכלֹו
ללּוׁש לא ראּוי ׁשאינֹו ּפחֹות, אֹו סלת ּכּפֹו מלא לזה ְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹמּגיע
ׁשּיחלקּו הּדעת על עֹולה היה לפיכ לאפֹותֹו, ולא ְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָֹאֹותֹו
אנׁשי ּכל על עצמּה ּבפני זֹו יחלקּו ולא מנחה, ּכנגד ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמנחה

הצ - אב ּתהיה,בית אהרן ּבני "לכל ּבּה לֹומר הּכתּוב ר ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֻ
מּכאן עצמּה. ּבפני אֹותּה ׁשּיחלקּו לֹומר ּכאחיו", ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָאיׁש
מעׂשה אפּלּו מנחה, ּכנגד מנחה חֹולקין אין חכמים: ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָאמרּו
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ּכל אּלא סלת; ּכנגד סלת אֹו מחבת, מעׂשה ּכנגד ְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמחבת
עצמּה. ּבפני ׁשיריה חֹולקין ואחת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָאחת

ÊËּכנגד חּטאת ולא עֹוף, ּכנגד עֹוף חֹולקין אין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹוכן
חלק ּכל אּלא וׁשֹוק; חזה ּכנגד וׁשֹוק חזה ולא ְְֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹחּטאת,

ּבׁשוה. ּביניהן אֹותֹו חֹולקין ְְְִֵֵֵֶֶֶָוחלק

.ÊÈּפי על אף קּלים, ּבקדׁשים אפּלּו חֹולק הּקטן ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָאין
- ואנּדרֹוגינֹוס אּׁשה וכן קדׁשים; קדׁשי להאכילֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשּמּתר
"איׁש ׁשּנאמר: ּכלל, הּמקּדׁש ּבקדׁשי להם חֹולקים ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאין
ׁשּנֹולד ּבין עֹובר, ּבין קבּוע ּבין - מּום ּבעל אבל ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכאחיו".
ׁשּנאמר: ואֹוכל, חֹולק - ונפסל ּתמים ׁשהיה ּבין ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבמּומֹו
לאכל, ראּוי ׁשּיהיה והּוא הּקדׁשים"; מּקדׁשי אלהיו ְְְֱֱֳִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ"לחם

לערב. לאכל חֹולק אינֹו טמא, היה אם ֱֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאבל

.ÁÈּכל נֹוטל אּלא ּבחלּקה, ׁשּלא אֹוכל - ּגדֹול ּכהן ְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻוכן
ּׁשּירצה. ְִֶֶַמה

.ËÈחֹולק הקרבן, ּבׁשעת קדׁשים לאכילת הראּוי ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָּכל
על אף - העבֹודה ּבׁשעת לאכל ראּוי ׁשאינֹו וכל ְְֱֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאכל;
אינֹו - לערב לאכל ראּוי הּוא והרי לעבֹודה, ראּוי ׁשהּוא ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּפי

יֹום טבּול ּכיצד? לערב. חלקֹו להּניח ּכדי טמאחֹולק -] ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָ
בערב] ּכּפּוריםשיטהר ּומחּסר קרבנו], הביא שטרם טהור -], ְִִַֻ

נקבר]והאֹונן וטרם קרובו מת ּכהן[- ּבין הּקבּורה, ּביֹום ְְְֵֵֵַָָֹ
לערב. לאכל חֹולקין אין - הדיֹוט ּכהן ּבין ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹּגדֹול

.Îמּכהן חּוץ - לעבד ראּוי אינֹו לאכל, ראּוי ׁשאינֹו ֱֲִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹּכל
איׁש וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו אֹוכל, ואינֹו עֹובד ׁשהּוא ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָּגדֹול,
מּום, מּבעל חּוץ - לאכל ראּוי אינֹו לעבד, ראּוי ֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשאינֹו

ּבּתֹורה. נתּפרׁש ְְִֵֶַָָָׁשּכבר

.‡Îטמא אפּלּו ּבעֹורֹות. לֹו אין ּבּבׂשר, חלק לֹו ׁשאין ֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכל
חֹולק אינֹו - חלבים הקטר ּבׁשעת וטהֹור ּדמים זריקת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבׁשעת
מּבני החלב ואת הּׁשלמים ּדם את "הּמקריב ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָּבּבׂשר,
וראּוי טהֹור ׁשּיהיה עד - למנה" הּימין ׁשֹוק תהיה לֹו - ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹאהרן

חלבים. הקטר אחר עד זריקה מּׁשעת ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָלעבֹודה

.·Îּבׁשעת אף טהֹור הּוא והרי וטבל, זריקה אחר ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָנטמא
חֹולק; אינֹו אֹו חֹולק אם ספק הּדבר - חלבים ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָהקטר

מּידֹו. מֹוציאין אין ּתפׂש, אם ְִִִִִֵַָָָלפיכ

.‚Îּבטמאה ׁשּבא צּבּור הציבורקרּבן רוב שהיו [כגון ְְְִֶַָָָֻ
חֹולקיןטמא] אין אֹותֹו, מקריבין ׁשהּטמאים ּפי על אף -ְְְִִִִִֵֵֶַַַַ

לאכילה. ראּויין ׁשאין מּפני לערב, לאכל הּטהֹורין ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹעם
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ּדמּה,‡. זריקת לפני ּבין - העֹולה מּבׂשר ּכזית האֹוכל ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָּכל
לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּדמּה זריקת לאחר ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבין
הּׁשמּועה מּפי - ּתּדר" אׁשר ּונדרי ...ּדגנ מעׂשר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשערי

רבינו] ממשה העֹולה.[מסורת ּבׂשר לאֹוכל אזהרה ׁשּזֹו ְְְְֵֶַַָָָָָלמדּו,

ׁשל·. והּׁשמן והּיין והּסלת ּובׂשרּה, עֹולה, ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהחלב
לכזית. מצטרפין חמׁשּתן - ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָנסכיה

האמּורין‚. מּכל ּכזית האֹוכל לפני[אברים]וכן ּבין - ְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָ
לֹוקה, - יׂשראל ּבין ּכהן ּבין זריקה, לאחר ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹזריקה
ּבמנחת נאמר והרי העֹולה, ּככל לּמזּבח ּכליל ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהאמּורין
לּמזּבח ּכליל ׁשהּוא ּכל - תאכל" לא ּתהיה, "ּכליל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּכהנים:

האֹוכל ּכל וכן ּבכזית. עליו ולֹוקין תעׂשה, ּבלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹאכילתֹו
חּטאת "וכל ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּנׂשרפֹות חּטאֹות מּבׂשר ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָָּכזית
ּתּׂשרף". ּבאׁש תאכל, לא מֹועד... אהל אל מּדמּה יּובא ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹאׁשר

קּלים,„. קדׁשים אפּלּו הּקדׁשים, מּבׂשר ּכזית האֹוכל ְְֲֳִִִִִִֵַַַַָָָָָּכל
לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּדמים זריקת ְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹקדם
לאכל ּתּוכל לא ּכלֹומר, ;"ונדבתי ...ּדגנ מעׂשר ְְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹּבׁשערי
הּמקֹום ּבׁשערי ּדמן ׁשּזֹורקין קדם ,ּבׁשערי נדבֹותי-] ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

אֹולה'] ּתֹודה לאֹוכל אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי .ְְְְִִֵֶַַָָָָָ
ּבין הּקדׁשים, לׁשאר הּדין והּוא ּדמים; זריקת קדם ְְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשלמים
החלב ׁשהם ׁשּבּתֹודה, דברים וׁשּׁשה חמּורים. ּבין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָקּלים
לכזית. מצטרפין ּכּלן - והּלחם והּיין והּׁשמן והּסלת ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻוהּבׂשר

.‰- לעזרה חּוץ קדׁשים קדׁשי מּבׂשר ּכזית האֹוכל ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָּכל
ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלֹוקה,
למדּו, הּׁשמּועה מּפי ;"וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹֹֹותירׁש
לעזרה; חּוץ ואׁשמֹות חּטאֹות מּבׂשר לאֹוכל אזהרה ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָׁשּזֹו
לֹוקה ׁשהּוא לירּוׁשלים חּוץ קּלים קדׁשים לאֹוכל הּדין ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָוהּוא
לקדׁשי העזרה ּכחֹומת קּלים, לקדׁשים ירּוׁשלים ׁשחֹומת -ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

מנחֹות. ׁשירי אֹו ואׁשם, חּטאת ּבׂשר ואחד ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָקדׁשים.

.Âּובׂשר העזרה, לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קדׁשים קדׁשי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָּבׂשר
ונאסר נפסל, - ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קּלים ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָקדׁשים
והאֹוכל לאכלֹו; אסּור למקֹומֹו, ׁשחזר ּפי על ואף ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָלעֹולם.
לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכּזית ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו
ּכטרפה, נעׂשה - למחיצתֹו חּוץ ּבׂשר ׁשּיצא ּכיון ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹתאכלּו",

אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְֲֲִֵֶַַָּכמֹו

.Ê.ּכׁשר זה הרי - להיכל קּלים קדׁשים ּבׂשר ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָנכנס

.Áאחר ּבעזרה קדׁשים קדׁשי מּבׂשר ּכזית ׁשאכל ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָזר
ּכּפר אׁשר אֹותם "ואכלּו ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּדמים ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָֻזריקת
ּובעת אֹוכל, ׁשהּכהן ּבּמקֹום - יאכל" לא וזר ְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹּבהם...
אכל אם אבל לֹוקה. הּזר, ׁשם אכלֹו אם - לאכל ֱֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשראּוי
ּבחּוץ, אכלם מּׁשּום לֹוקה - ּבחּוץ קדׁשים קדׁשי ּבׂשר ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָהּזר
לּכהנים. ׁשם ראּויין אינם ׁשהרי קדׁש, ׁשאכל זר מּׁשּום ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹלא
קדם אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - זריקה קדם ּבעזרה אכלם אם ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹוכן

זרּות. מּׁשּום לא ּבלבד, ְְִִִַָָֹזריקה

.Ëאחת ׁשּתים: לֹוקה - העֹוף מחּטאת ּכזית ׁשאכל ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָזר
נבלה; אֹוכל מּׁשּום ואחת הּקדׁש, את ׁשאכל זר ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּׁשּום

מלּוקה בעוף]ׁשּכל מיוחדת שחיטה ּוכׁשהּתרה[- היא, נבלה ְְְְִֵֶֶָָָָֻ
הּבאין אּסּורין ׁשני הן והרי לזרים. לא הּתרה, לּכהנים -ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶֶַָּכאחד,

יב ּפרק הּקרּבנֹות מעׂשה ¤¤¨§¨©¥£©§¦הלכֹות

ּבפני‡. הּבאֹות והּמנחֹות הּקרּבנֹות; מן הן ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָהּמנחֹות,
מּׁשּום ּבאֹות ואינן צּבּור,[בתור]עצמן מנחת מהן - נסכים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

יחיד. מנחת ְִִֵֶַָּומהן

ועמר·. ׂשֹוטה מּמנחת חּוץ חּטים, סלת הּמנחֹות ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹוכל
העומר]הּתנּופה הּׂשעֹורים.[קרבן מן ׁשהן ְְִִֵֶַַָ

קרב‚. והּוא - הּתנּופה עמר לּצּבּור: מנחֹות ְְְִֵֶַַָָָָֹֹׁשלׁש
עצרת ּביֹום ׁשּמביאין הּלחם ּוׁשּתי ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָלּמזּבח,

הּמזּבח,[שבועות] לגּבי קרבין ואינן 'מנחה', נקראּו ואּלּו -ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָ

iyiy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

אֹותם ּתקריבּו ראׁשית "קרּבן נאמר: ועליהן חמץ, ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוהן
הּוא - הּׁשליׁשית והּמנחה יעלּו". לא הּמזּבח ואל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָֹלה',
הּמזּבח, לגּבי קרב ואינֹו ׁשּבת, ּבכל ׁשעֹוׂשין הּפנים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלחם

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו לּכהנים, נאכל ּכּלֹו ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָֹֻאּלא

הן:„. ואּלּו לּמזּבח; קרבין וכּלן לּיחיד, מנחֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֻותׁשע
ּכׁשּיתחּיב העני, ׁשּמקריב הּמנחה והיא - חֹוטא מנחת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ(א)

ידֹו תּגיע ולא שה]חּטאת לקנות ביכולתו שאין (ב)[- . ְִַַַָָֹ
נתּפרׁשּו ׁשּכבר הּקנאֹות, מנחת והיא - ׂשֹוטה ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָמנחת
ּתחּלה ּכהן ּכל ׁשּמקריב הּמנחה (ג) ּבּתֹורה. ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמעׂשיה
הּנקראת והיא ּבידֹו; אֹותּה ׁשּמקריב לעבֹודה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכׁשּיּכנס
יֹום, ּבכל ּגדֹול ּכהן ׁשּמקריב הּמנחה (ד) .'חּנּו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹ'מנחת
ּבאה והיא הּסלת, מנחת (ה) חבּתין'. 'מנחת הּנקראת ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָֹוהיא
(ז) ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא מחבת, מנחת (ו) ּונדבה. ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבנדר

הּמרחׁשת עמוק]מנחת (ח)[טיגון ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא , ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ
(ט) ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא חּלֹות, תּנּור מאפה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָמנחת

רקיקין ודקות]מנחת רקות ּונדבה.[חלות ּבנדר ּבאה והיא , ְְְְְִִִִֶֶַָָָָ

מהן‰. אחת ּכל אין - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּכל
ּומעּוטֹו מעּׂשרֹון, מעט]ּפחּותה כשחסר ּכּלֹו;[- את מעּכב ְְִִֵֵֶַָָֻ

ולנּדר להתנּדב לֹו יׁש - ּונדבה ּבנדר הּבאֹות מנחֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוחמׁש
העמר, מנחת אבל עּׂשרֹון. אלף אפּלּו ׁשּירצה, ּכל ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמהן
ּכל - והחבּתין ,חּנּו ּומנחת קנאֹות, ּומנחת חֹוטא, ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָּומנחת

יתר. ולא ּפחֹות לא אחד, עּׂשרֹון מהן ְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאחת

.Âטעּונֹות - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות [חייבותּכל ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָ
מערבית,ב:] ּדרֹומית קרן ׁשל חּדּה ּכנגד ּבּמערב ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּגׁשה

- הּתנּופה ועמר ׂשֹוטה מּמנחת חּוץ ּתנּופה; טעּונֹות ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹואינן
והּגׁשה. ּתנּופה טעּונֹות ְְְְֵֶֶַָָָׁשּׁשּתיהן

.Êׁשמן טעּונֹות הּמזּבח, לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָּכל
מנחה, לכל לבֹונה וקמץ עּׂשרֹון, לכל ׁשמן לג - ְְְְְְִִֶֶֶָָָָָָֹֹּולבֹונה
ׁשאין עּׂשרֹון, ׁשּׁשים ׁשהיתה ּבין אחד עּׂשרֹון ׁשהיתה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּבין
ׁשּיתּבאר; ּכמֹו עּׂשרֹון, ׁשּׁשים על יתר אחד ּבכלי ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָמביאין
יׂשים "לא ׁשּנאמר: חֹוטא, ּומנחת קנאֹות מּמנחת ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָֹחּוץ

לבֹונה". עליה יּתן ולא ׁשמן, ְְִֵֶֶֶֶָָָָָֹעליה

.Áועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן על לֹוקה - והקריב ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָנתן
על לבֹונה אֹו ׁשמן ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי נתן עצמּה; ּבפני ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּלבֹונה

עֹובר אינֹו - מֹוסיףּגּביה - והחבּתין חּנּו מנחת ּפסל. ולא ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשמן, מהן אחת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָלכל

.Ëנקמצֹות הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות מהןּכל [נוטל ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָ
נאכלקומץ] והּׁשאר הּמזּבח, ּגּבי על ּכּלֹו הּקמץ מקטירין ,ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻ

אּלא נקמצת, ׁשאינּה - כהּנה זכרי מּמנחת חּוץ ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻלּכהנים;
הּנה וגֹו'". ּכהן מנחת "וכל ׁשּנאמר: ּכּלּה, אֹותּה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמקטירין
חֹוטא מנחת ׁשהביא וכהן והחבּתין, ,חּנּו ׁשּמנחת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלמדּת,
נקמצֹות. ואינן הּמזּבח, ּגּבי על נׂשרפֹות ּכּלן - נדבה מנחת ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻאֹו

È.נאכלין ּוׁשיריה יׂשראל, ּכמנחת נקמצת מנחתּה - ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּכהנת

.‡È- ּכהן ספק מהן אחד ּכל והרי ׁשּנתערבּו, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹולדֹות
ּכמנחת נאכלת ואינּה יׂשראל, ּכמנחת נקמצת ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמנחתם
והּׁשירים עצמֹו, ּבפני קרב הּקמץ עֹוׂשים? ּכיצד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹּכהנים.

הּדׁשן ּבית על קרבים]מתּפּזרין ואינם האפר, מקום -]. ְְִִֵֶֶַַַ

.·Èאין - יׂשראלית ּבין ּכהנת ּבין לכהנים, הּנׂשּואֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹּכל

הּבעל חלק מּפני נאכלים, מנחֹותיהן כהןׁשירי ומנחת -] ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
כולה] לאּׁשיםקריבה ּכּלּה ואינּה חלק[למזבח], מּפני , ְְִִִֵֵֵֶָָָֻ

כולה]האּׁשה קריבה כהן מנחת קרב[שרק הּקמץ אּלא ; ִֵֶֶַָָָָֹ
ּבכל - הּקמיצה הּדׁשן. ּבית על מתּפּזרין והּׁשירין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלעצמֹו,

ּכׁשרה. ּבהיכל, קמץ ואם ּבעזרה; ְְֲִֵֵַַָָָָָָָמקֹום

.‚Èּבכלי מנחה קרקע,[אפילו]ּומקּדׁשין ּגּבי ׁשעל ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָ
ּבכלי הּקמץ מקּדׁשין ואין קרקע; ּגּבי ׁשעל מּכלי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹוקֹומצין
מּׁשּיּצת ּבאכילה? הּׁשירים יּתרּו ּומאימתי קרקע. ּגּבי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֻֻׁשעל

הּקמץ.[האש]האּור ּברב ְֶַָֹֹ

.„Èׁשירי וכן מּצה; - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָּכל
לאכל מּתרין ׁשהם ּפי על אף - הּכהנים ׁשאֹוכלין ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻהּמנחֹות
חמץ, אֹותּה אֹוכלין אין - ּובדבׁש מאכל, ּבכל ְְְֲִִֵֵַַָָָָָאֹותן
לא חלקם אפּלּו - חלקם" חמץ, תאפה "לא ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּנאמר:
אחר והמחּמץ לֹוקה; ׁשיריה, החמיץ ואם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָיחמיצּו.

בחימוץ]המחּמץ אפה ואחר בחימוץ לש על[- ולֹוקין חּיב. , ְְִֵַַַַָ
ׁשּבּה. ועׂשּיה עׂשּיה ֲֲִִֶַָָָָּכל

.ÂËערכּה אֹו חמץ, לׁשּה נוספת]ּכיצד? אֹו[לישה חמץ, ֲֵֵֵַָָָָָָ
ׁשּנאמר:[הרטיבה]קטפּה לֹוקה, - חמץ אפיּה אֹו חמץ, ְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָ

על לחּיב - חמץ" תאפה "לא ונאמר: חמץ", תעׂשה ְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ"לא
ועד מּתחּלה חמץ עׂשּה ׁשּבּה. יחידי ּומעׂשה מעׂשה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל

מהן. מעׂשה ּכל על לֹוקה - ֲֵֶֶֶַַָסֹוף

.ÊËׂשאֹור התפחה]הּניח והל[חומר העּסה, ּגּבי על ְְִִִֵַַַַָָָ
הּוא הּׂשאֹור ׁשהּנחת לֹוקה, - מאליה ונתחּמצה לֹו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוּיׁשב

ֲֶַַהּמעׂשה.

.ÊÈּבקצח הּׁשירים כמון]ּתּבל ּובכל[כמין ּבׁשמׁשמין אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָֻ
ׁשּנקראת אּלא היא, מּצה ּכׁשר; - ּוׁשמנים ּתבלין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמיני

מתּבלת'. ְֶֶַָֻ'מּצה

.ÁÈאׁשר" ׁשּנאמר: ּפטּור, - ּפסּולה מנחה ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָהמחּמץ
הּפסּולה. לא לה', הּכׁשרה - חמץ" תעׂשה לא לה' ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּתקריבּו
אחר וחמצּה וחזר לחּוץ, ויצאת ּכׁשרה, ּכׁשהיא ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָחמצּה
מזּבח ׁשל ּבראׁשֹו חמצּה לֹוקה; אינֹו - ּביציאתּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּנפסלה
קרבה ּוכבר לה'", ּתקריבּו "אׁשר ׁשּנאמר: לֹוקה, אינֹו -ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּכׁשרה. והיא ְְִֵָזֹו,

.ËÈ."הּמנחה "ּכל ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּפנים לחם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהמחּמץ
הרי - ּבמים ּגּבלּה ׁשאם מלקּות, ּבּה אין נסכים מנחת ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאבל
מי - נסכים ׁשל ּבׁשמן ּגּבלּה ואם ׁשּתתחּמץ; קדם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹנפסלה

מחמיצין. ואינן הן, ְְִִֵֵֵַָּפרֹות

.Îאֹותן לֹותתין אין - מנחֹות ׁשל במיםהחּטים שורין -] ְְִִִֵֶַָָ
פסולתן] אֹותן,להפריד לֹותתין ּבחּוץ ׁשהרי יחמיצּו; ׁשּמא ,ְְֲִִֵֶֶַַָָ

והיא הֹואיל - העמר מנחת אבל לׁשמרן. זריזין הּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹֹואין
הן, זריזין הּצּבּור ׁשהרי אֹותּה; לֹותתין צּבּור, ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָׁשל

אֹותּה תחמיץ]ּומׁשּמרין .[שלא ְְִַָ

.‡Îּומׁשּמרן ּבפֹוׁשרין, נּלֹוׁשֹות - הּנאפֹות הּמנחֹות ְְְְְֱִִֶַַַָָָּכל
אנׁשי ּבעזרה, ּבפנים ואפּיתן וליׁשתן הֹואיל יחמיצּו; ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא

הן. זריזין ְְִִִֵּפנים

.·Îאת אֹופין ׁשם - קדׁשים קדׁשי ׁשּמבּׁשלין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּובּמקֹום
הּכהנים ׁשם יבּׁשלּו אׁשר הּמקֹום "זה ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמנחֹות,
וגֹו'". הּמנחה את יאפּו ואׁשר החּטאת ואת האׁשם ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאת
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אֹותם ּתקריבּו ראׁשית "קרּבן נאמר: ועליהן חמץ, ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוהן
הּוא - הּׁשליׁשית והּמנחה יעלּו". לא הּמזּבח ואל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָֹלה',
הּמזּבח, לגּבי קרב ואינֹו ׁשּבת, ּבכל ׁשעֹוׂשין הּפנים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלחם

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו לּכהנים, נאכל ּכּלֹו ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָֹֻאּלא

הן:„. ואּלּו לּמזּבח; קרבין וכּלן לּיחיד, מנחֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֻותׁשע
ּכׁשּיתחּיב העני, ׁשּמקריב הּמנחה והיא - חֹוטא מנחת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ(א)

ידֹו תּגיע ולא שה]חּטאת לקנות ביכולתו שאין (ב)[- . ְִַַַָָֹ
נתּפרׁשּו ׁשּכבר הּקנאֹות, מנחת והיא - ׂשֹוטה ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָמנחת
ּתחּלה ּכהן ּכל ׁשּמקריב הּמנחה (ג) ּבּתֹורה. ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמעׂשיה
הּנקראת והיא ּבידֹו; אֹותּה ׁשּמקריב לעבֹודה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכׁשּיּכנס
יֹום, ּבכל ּגדֹול ּכהן ׁשּמקריב הּמנחה (ד) .'חּנּו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹ'מנחת
ּבאה והיא הּסלת, מנחת (ה) חבּתין'. 'מנחת הּנקראת ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָֹוהיא
(ז) ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא מחבת, מנחת (ו) ּונדבה. ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבנדר

הּמרחׁשת עמוק]מנחת (ח)[טיגון ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא , ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ
(ט) ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא חּלֹות, תּנּור מאפה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָמנחת

רקיקין ודקות]מנחת רקות ּונדבה.[חלות ּבנדר ּבאה והיא , ְְְְְִִִִֶֶַָָָָ

מהן‰. אחת ּכל אין - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּכל
ּומעּוטֹו מעּׂשרֹון, מעט]ּפחּותה כשחסר ּכּלֹו;[- את מעּכב ְְִִֵֵֶַָָֻ

ולנּדר להתנּדב לֹו יׁש - ּונדבה ּבנדר הּבאֹות מנחֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוחמׁש
העמר, מנחת אבל עּׂשרֹון. אלף אפּלּו ׁשּירצה, ּכל ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמהן
ּכל - והחבּתין ,חּנּו ּומנחת קנאֹות, ּומנחת חֹוטא, ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָּומנחת

יתר. ולא ּפחֹות לא אחד, עּׂשרֹון מהן ְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאחת

.Âטעּונֹות - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות [חייבותּכל ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָ
מערבית,ב:] ּדרֹומית קרן ׁשל חּדּה ּכנגד ּבּמערב ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּגׁשה

- הּתנּופה ועמר ׂשֹוטה מּמנחת חּוץ ּתנּופה; טעּונֹות ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹואינן
והּגׁשה. ּתנּופה טעּונֹות ְְְְֵֶֶַָָָׁשּׁשּתיהן

.Êׁשמן טעּונֹות הּמזּבח, לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָּכל
מנחה, לכל לבֹונה וקמץ עּׂשרֹון, לכל ׁשמן לג - ְְְְְְִִֶֶֶָָָָָָֹֹּולבֹונה
ׁשאין עּׂשרֹון, ׁשּׁשים ׁשהיתה ּבין אחד עּׂשרֹון ׁשהיתה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּבין
ׁשּיתּבאר; ּכמֹו עּׂשרֹון, ׁשּׁשים על יתר אחד ּבכלי ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָמביאין
יׂשים "לא ׁשּנאמר: חֹוטא, ּומנחת קנאֹות מּמנחת ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָֹחּוץ

לבֹונה". עליה יּתן ולא ׁשמן, ְְִֵֶֶֶֶָָָָָֹעליה

.Áועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן על לֹוקה - והקריב ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָנתן
על לבֹונה אֹו ׁשמן ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי נתן עצמּה; ּבפני ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּלבֹונה

עֹובר אינֹו - מֹוסיףּגּביה - והחבּתין חּנּו מנחת ּפסל. ולא ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשמן, מהן אחת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָלכל

.Ëנקמצֹות הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות מהןּכל [נוטל ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָ
נאכלקומץ] והּׁשאר הּמזּבח, ּגּבי על ּכּלֹו הּקמץ מקטירין ,ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻ

אּלא נקמצת, ׁשאינּה - כהּנה זכרי מּמנחת חּוץ ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻלּכהנים;
הּנה וגֹו'". ּכהן מנחת "וכל ׁשּנאמר: ּכּלּה, אֹותּה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמקטירין
חֹוטא מנחת ׁשהביא וכהן והחבּתין, ,חּנּו ׁשּמנחת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלמדּת,
נקמצֹות. ואינן הּמזּבח, ּגּבי על נׂשרפֹות ּכּלן - נדבה מנחת ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻאֹו

È.נאכלין ּוׁשיריה יׂשראל, ּכמנחת נקמצת מנחתּה - ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּכהנת

.‡È- ּכהן ספק מהן אחד ּכל והרי ׁשּנתערבּו, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹולדֹות
ּכמנחת נאכלת ואינּה יׂשראל, ּכמנחת נקמצת ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמנחתם
והּׁשירים עצמֹו, ּבפני קרב הּקמץ עֹוׂשים? ּכיצד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹּכהנים.

הּדׁשן ּבית על קרבים]מתּפּזרין ואינם האפר, מקום -]. ְְִִֵֶֶַַַ

.·Èאין - יׂשראלית ּבין ּכהנת ּבין לכהנים, הּנׂשּואֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹּכל

הּבעל חלק מּפני נאכלים, מנחֹותיהן כהןׁשירי ומנחת -] ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
כולה] לאּׁשיםקריבה ּכּלּה ואינּה חלק[למזבח], מּפני , ְְִִִֵֵֵֶָָָֻ

כולה]האּׁשה קריבה כהן מנחת קרב[שרק הּקמץ אּלא ; ִֵֶֶַָָָָֹ
ּבכל - הּקמיצה הּדׁשן. ּבית על מתּפּזרין והּׁשירין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלעצמֹו,

ּכׁשרה. ּבהיכל, קמץ ואם ּבעזרה; ְְֲִֵֵַַָָָָָָָמקֹום

.‚Èּבכלי מנחה קרקע,[אפילו]ּומקּדׁשין ּגּבי ׁשעל ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָ
ּבכלי הּקמץ מקּדׁשין ואין קרקע; ּגּבי ׁשעל מּכלי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹוקֹומצין
מּׁשּיּצת ּבאכילה? הּׁשירים יּתרּו ּומאימתי קרקע. ּגּבי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֻֻׁשעל

הּקמץ.[האש]האּור ּברב ְֶַָֹֹ

.„Èׁשירי וכן מּצה; - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָּכל
לאכל מּתרין ׁשהם ּפי על אף - הּכהנים ׁשאֹוכלין ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻהּמנחֹות
חמץ, אֹותּה אֹוכלין אין - ּובדבׁש מאכל, ּבכל ְְְֲִִֵֵַַָָָָָאֹותן
לא חלקם אפּלּו - חלקם" חמץ, תאפה "לא ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּנאמר:
אחר והמחּמץ לֹוקה; ׁשיריה, החמיץ ואם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָיחמיצּו.

בחימוץ]המחּמץ אפה ואחר בחימוץ לש על[- ולֹוקין חּיב. , ְְִֵַַַַָ
ׁשּבּה. ועׂשּיה עׂשּיה ֲֲִִֶַָָָָּכל

.ÂËערכּה אֹו חמץ, לׁשּה נוספת]ּכיצד? אֹו[לישה חמץ, ֲֵֵֵַָָָָָָ
ׁשּנאמר:[הרטיבה]קטפּה לֹוקה, - חמץ אפיּה אֹו חמץ, ְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָ

על לחּיב - חמץ" תאפה "לא ונאמר: חמץ", תעׂשה ְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ"לא
ועד מּתחּלה חמץ עׂשּה ׁשּבּה. יחידי ּומעׂשה מעׂשה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל

מהן. מעׂשה ּכל על לֹוקה - ֲֵֶֶֶַַָסֹוף

.ÊËׂשאֹור התפחה]הּניח והל[חומר העּסה, ּגּבי על ְְִִִֵַַַַָָָ
הּוא הּׂשאֹור ׁשהּנחת לֹוקה, - מאליה ונתחּמצה לֹו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוּיׁשב

ֲֶַַהּמעׂשה.

.ÊÈּבקצח הּׁשירים כמון]ּתּבל ּובכל[כמין ּבׁשמׁשמין אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָֻ
ׁשּנקראת אּלא היא, מּצה ּכׁשר; - ּוׁשמנים ּתבלין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמיני

מתּבלת'. ְֶֶַָֻ'מּצה

.ÁÈאׁשר" ׁשּנאמר: ּפטּור, - ּפסּולה מנחה ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָהמחּמץ
הּפסּולה. לא לה', הּכׁשרה - חמץ" תעׂשה לא לה' ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּתקריבּו
אחר וחמצּה וחזר לחּוץ, ויצאת ּכׁשרה, ּכׁשהיא ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָחמצּה
מזּבח ׁשל ּבראׁשֹו חמצּה לֹוקה; אינֹו - ּביציאתּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּנפסלה
קרבה ּוכבר לה'", ּתקריבּו "אׁשר ׁשּנאמר: לֹוקה, אינֹו -ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּכׁשרה. והיא ְְִֵָזֹו,

.ËÈ."הּמנחה "ּכל ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּפנים לחם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהמחּמץ
הרי - ּבמים ּגּבלּה ׁשאם מלקּות, ּבּה אין נסכים מנחת ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאבל
מי - נסכים ׁשל ּבׁשמן ּגּבלּה ואם ׁשּתתחּמץ; קדם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹנפסלה

מחמיצין. ואינן הן, ְְִִֵֵֵַָּפרֹות

.Îאֹותן לֹותתין אין - מנחֹות ׁשל במיםהחּטים שורין -] ְְִִִֵֶַָָ
פסולתן] אֹותן,להפריד לֹותתין ּבחּוץ ׁשהרי יחמיצּו; ׁשּמא ,ְְֲִִֵֶֶַַָָ

והיא הֹואיל - העמר מנחת אבל לׁשמרן. זריזין הּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹֹואין
הן, זריזין הּצּבּור ׁשהרי אֹותּה; לֹותתין צּבּור, ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָׁשל

אֹותּה תחמיץ]ּומׁשּמרין .[שלא ְְִַָ

.‡Îּומׁשּמרן ּבפֹוׁשרין, נּלֹוׁשֹות - הּנאפֹות הּמנחֹות ְְְְְֱִִֶַַַָָָּכל
אנׁשי ּבעזרה, ּבפנים ואפּיתן וליׁשתן הֹואיל יחמיצּו; ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא

הן. זריזין ְְִִִֵּפנים

.·Îאת אֹופין ׁשם - קדׁשים קדׁשי ׁשּמבּׁשלין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּובּמקֹום
הּכהנים ׁשם יבּׁשלּו אׁשר הּמקֹום "זה ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמנחֹות,
וגֹו'". הּמנחה את יאפּו ואׁשר החּטאת ואת האׁשם ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאת
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.‚Îוהרקדתן טחינתן - הּמנחֹות ּבחּוץ,[בנפה]ּכל ְְְְִַַַָָָָָָָ
ּבזר, ּכׁשרים מעׂשיהן וכל ּבפנים; ואפּיתן ועריכתן ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָוליׁשתן

ּומרחׁשת ּומחבת הּקמיצה. לבית ׁשּיבֹואּו מחבת]עד [מין ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּומקּדׁשין הּׁשרת, מּכלי ּוׁשּתיהם ּבעזרה; הניתןהיּו [את ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ

היה.בהן] מּתכת ׁשל מקּדׁש, ׁשל ותּנּור .ְְִֶֶֶֶַַָָָ

קודש שבת

יג ּפרק הּקרּבנֹות מעׂשה ¤¤¨§¨©¥£©§¦הלכֹות

ּבּתֹורה.‡. האמּורה ּכמצותּה מנחה ּכל לעׂשֹות עׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָָמצות

ׁשלם,·. עּׂשרֹון מביא ּגדֹול? כהן חבּתי עׂשּית ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹוכיצד
קרבה ׁשהיא ּפי על ׁשאף - ׁשּבּמקּדׁש עּׂשרֹון ּבחצי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוחֹוצהּו
לּגין ׁשלׁשת עּמּה ּומביא לחציין; מתקּדׁשת אינּה ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻחציין,
ּכנסּכי ׁשמן לּה להֹוסיף ּתעׂשה", "ּבּׁשמן ׁשּנאמר: - ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשמן

וחֹולט ּבּׁשמן, הּסלת ּובֹולל ּברֹותחין,[שורה]הּכבׂש. אֹותּה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
חּלֹות. עׂשרה ׁשּתים נמצאּו חּלֹות; ׁשׁש עּׂשרֹון חצי מּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָולׁש

הּׁשלׁשת‚. מחּלק עֹוׂשה? וכיצד נעׂשֹות. היּו אחת ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָֹואחת
החּלה ואֹופה חּלה; לכל רביעית ׁשּבּמקּדׁש, ּברביעית ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָֻלּגין
רביעית ּבׁשאר הּמחבת על אֹותּה קֹולה ּכ ואחר ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָמעט,
ּבין "ּתפיני", ׁשּנאמר: - הרּבה מבּׁשלּה ואינֹו ׁשּלּה. ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻהּׁשמן

ונא מעט]ּבׁשל מבושל -]. ֵָָָ

ּבאמד„. לׁשנים וחּלה חּלה ּכל חֹולק ּכ [ע"פואחר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ
בידו] - ּבערב;הערכה והחצי ּבּבקר החצי ׁשּיקריב ּכדי -ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

עד ּופֹותת לׁשנים, מהן אחד ּכל וכֹופל החציים, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָולֹוקח
עם החציין ּומקריב לׁשנים. ּכפּולה ּפתיתה ּכל ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּתּמצא
לבֹונה קמץ חצי עם הּנׁשאר והחצי ּבּבקר, לבֹונה קמץ ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹחצי
מקריבּה אּלא חֹוצּה, אינֹו - חּנּו מנחת היתה ואם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבערב.

לאּׁשים. ּכליל ּוׁשּתיהן לבֹונה. קמץ עם ּכאחת ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּכּלּה

סלת‰. עּׂשרֹון מביא נעׂשית? היתה ּכיצד הּסלת ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמנחת
ּומֹודד לּה; הראּוי וׁשמן נדרֹו, ּכפי עׂשרֹונֹות ּכּמה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָאֹו
עליו נֹותן ּכ ואחר ּבכלי, ׁשמן ונֹותן מקּדׁש, ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבעּׂשרֹון
ּובֹולל הּסלת, על אחר ׁשמן נֹותן ּכ ואחר הּסלת, ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹאת
ׁשמן. לתֹוכּה וצק ׁשרת, ּבכלי נֹותנּה ּכ ואחר ּבֹו; ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּסלת
- ׁשּיֹוצק הּׁשמן עם הּבלילה, ׁשמן עם ּתחּלה, ׁשּנתן ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָוׁשמן

לבֹונתּה. עליה ונֹותן לעּׂשרֹון. לג ְְְִֵֶַָָָָָֹֹהּכל

.Âוהּמרחׁשת הּמחבת מחבת]מנחת נֹותן[מין ּכיצד? ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַ
אחר, ׁשמן הּסלת על ונֹותן הּסלת, עליו ונֹותן ּבכלי, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּׁשמן
אֹותּה ואֹופה ּבפֹוׁשרין, לׁשּה ּכ ואחר הּסלת; ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹּובֹולל
ּפּתים אֹותּה ּופֹותת ׁשּנדר; ּכמֹו ּבמרחׁשת אֹו [-ּבמחבת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ

הּׁשמן,לפתיתים] ׁשאר עליה ויֹוצק ׁשרת, ּבכלי ונֹותנּה ,ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
לבֹונתּה. עליה ְְֵֶָָָָונֹותן

.Ê,ׂשפה לּה יׁש - מרחׁשת למרחׁשת? מחבת ּבין ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמה
ואינֹו ׂשפה לּה יׁש ׁשהרי ,ר עליה אֹותֹו ׁשאֹופין ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהּבצק
ּבּה אֹותֹו ׁשאֹופין והּבצק ׂשפה, לּה אין - ּומחבת ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָיֹוצא;

ּומּכאן. מּכאן יצא ׁשּלא ּכדי ְִִֵֵֵֶֶָָָֹקׁשה,

.Áּבֹולל - היא חּלֹות אם ּכיצד? תּנּור מאפה ְֲִִִֵֵֵַַַַַמנחת
ּבכלי ונֹותן ּופֹותת, ואֹופה, ּבפֹוׁשרין, ולׁש ּבּׁשמן, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹהּסלת
ׁשּנאמר: ׁשמן, יציקת ּבּה ואין לבֹונתּה; עליה ונֹותן ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשרת,

רקיקין ואם ּבּׁשמן". ּבלּולת מּצת דקות"חּלֹות [חלות ְְְִִִֶֶַַַֹֹ

אתורקות] ּומֹוׁשח ּבפֹוׁשרין, הּסלת את לׁשין - ְְִִִֵֶֶֶַַָֹהיא
ּבּׁשמן"; מׁשחים מּצֹות "ּורקיקי ׁשּנאמר: ּבּׁשמן, ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻהרקיקין

אֹותם. מֹוׁשח אפּיה ׁשאחר לי, ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָויראה

.Ëּומֹוׁשחן עּׂשרֹון, לכל ׁשמן לג מביא מֹוׁשחן? ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹוכיצד
ׁשּבּלג. הּׁשמן ּכל ׁשּיכלה עד ּומֹוׁשחן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוחֹוזר

.Èאֹופין אֹותן, ּכׁשאֹופין - האפּויֹות אּלּו מנחֹות ארּבע ְְְֲִִֵֶַַָָָָּכל
ּכׁשרה. חּסר, אֹו ּבחּלֹות רּבה ואם חּלֹות; עׂשר עּׂשרֹון ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל
והּׁשנים לׁשנים, החּלה ּכֹופל אֹותן? ּפֹותתין ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָוכיצד

ּומבּדיל זכרי[חותך]לארּבעה, ׁשל הּמנחה היתה ואם ; ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
למזבח]כהּנה שכולה ּפתיתתן[- וכּלן ּופֹותת. מבּדיל; אינֹו , ְְְְִִֵֵַָָָָֻֻ

ּכׁשרה. הקטינן, אֹו הּפתיתין הגּדיל ואם ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָּכזיתים,

.‡Èהּגיׁש לא ּפתת, לא ּבלל, המזבח]לא לקרן ,[המנחה ִִַַָָֹֹֹ
הּדברים ּכל נאמרּו לא ּכׁשרה; - הרקיקין את מׁשח ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלא

מצותּה. היא ׁשּכ למצוה, אּלא ְְְִִִֵֶֶָָָָָָהאּלּו

.·Èמּתֹו סלת אדם מביא ּכיצד? הּמנחה הבאת ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹסדר
ּבקלתֹות מיני[כלים]ּביתֹו ׁשאר ׁשל אֹו זהב וׁשל ּכסף ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

ראּוי ׁשהּוא ּכלי - היתה[להיות]מּתכֹות ואם ׁשרת. לכלי ְְְְִִִִֵֶַָָָָָ
ׁשרת; ּבכלי ּומקּדׁשּה ׁשרת, לכלי נֹותנּה - הּסלת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹמנחת
ׁשם אֹותּה אֹופה - הּנאפֹות הּמנחֹות מן היתה ְְְֱִִֶֶַַָָָָָואם
ׁשרת. לכלי הּפתיתין ונֹותן ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּופֹותת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּבּמקּדׁש,
והּכהן ּכהן; אצל ּומֹוליכּה ּולבֹונתּה, ׁשמנּה עליה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹונֹותן
ּכנגד מערבית ּדרֹומית ּבקרן ּומּגיׁשּה הּמזּבח, אצל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמֹוליכּה
אחד, לצד לבֹונתּה ּכל את ּומסּלק ודּיֹו. קרן, ׁשל ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻחּדּה
"מּסלּתּה ׁשּנאמר: ׁשמנּה, ׁשּנתרּבה מּמקֹום ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוקֹומץ
ׁשרת; ּבכלי ּומקּדׁשֹו ׁשרת, לכלי הּקמץ ונֹותן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּומּׁשמנּה".
את ּומלּקט וחֹוזר קדֹוׁש. אינֹו כלים, ּבׁשני ׁשחּלקֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹוקמץ
על אֹותֹו ּומעלה ׁשּבּכלי, הּקמץ על ונֹותנּה לבֹונתּה, ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹּכל
ׁשרת. מּכלי האּׁשים ּגּבי על ונֹותנן ּומֹולחֹו, הּמזּבח, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּגּבי
על מלח נֹותן אּלא קֹומץ, אינֹו - היא ּכהנים מנחת ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹואם

האּׁשים. ּגּבי על הּכל ּומׁשלי ְִִִֵַַַַָָֹֻּכּלּה,

.‚Èּכל ׁשּקֹומץ ּכדר הּנקמצֹות? מנחֹות קֹומצין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּכיצד
ּפס ּפֹוׁשט וקֹומץ[כף]אדם: ּבראׁשי[סוגר]ידֹו, קמץ . ְְֵֵֵַַָָָָָ

הּורצה הקטיר, ואם יקטיר; לא - הּצדדין מן אֹו ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹאצּבעֹותיו
אצּבעֹותיו[התקבל] ׁשהרחיק ּכגֹון ּבּקמץ, הֹוסיף ואם .ְְְְְִִִִֶֶֶַָֹ

ּפסּול. זה הרי - ְֲֵֶַָָוקמץ

.„Èה]אין ּומקצת[מידת זיתים; מּכׁשני ּפחֹות קמץ ְְִִִִֵֵֵֶָָֹ
זה. את זה מעּכבין והּלבֹונה והּקמץ ּכּלֹו. את מעּכב ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻהּקמץ
את מעּכב הּׁשמן ּומקצת זה. את זה מעּכבין והּׁשמן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּסלת

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעּׂשרֹון, מּלג ּפחֹות אין - ְְְִִֵֵֶַָָֹֻּכּלֹו

יד ּפרק הּקרּבנֹות מעׂשה ¤¤¨§¨©¥£©§¦הלכֹות

ׁשּירצה‡. מין וכל ּוׁשלמים, עֹולה ונֹודר אדם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָמתנּדב
נֹודר אֹו ּומתנּדב ּונדבה; ּבנדר הּבאֹות מנחֹות מיני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמחמּׁשה
מיני מּׁשלׁשת מין איזה לבּדּה, נסכים מּמנחֹות ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹמנחה
אֹו עצמֹו, ּבפני יין נֹודר אֹו ּומתנּדב ׁשּבארנּו. נסכים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָמנחֹות
לּמערכה עצים אֹו עצמּה ּבפני לבֹונה אֹו עצמֹו, ּבפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשמן

העצים".[למזבח] "ּולקרּבן ׁשּנאמר: ּכקרּבן, ׁשהן מּפני -ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

אֹו·. עֹולה אחד, קרּבן נֹודרין אֹו מתנּדבין ְְְְְִִִִֶַַָָָָׁשנים

ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ּפרידה אפּלּו ּבני[יחידה]ׁשלמים; אֹו ּתֹורים ׁשל אחת ְְְֲִִִִֵֶַַָָ
ּבאה אינּה הּמנחה אבל ּבׁשּתפּות. אֹותּה מביאין ְְְֲִִִֵַָָָָָָָָֻיֹונה,

קּבלה ּדברי אּלּו ּודברים מסיני]ּבׁשּתפּות. הן.[ממשה ְְְִִֵֵֵַָָָָֻ

אֹותּה.‚. מביאין אּלּו הרי - ומת ּבניו, לׁשני מנחה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָהּניח

עלי„. 'הרי האֹומר: נדבה? היא ואיזֹו נדר, הּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאיזה
'הרי אֹו מנחה', עלי 'הרי אֹו ׁשלמים', עלי 'הרי אֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָעֹולה',
הּנדר; הּוא זה - 'ׁשלמים' אֹו עֹולה' עלי זֹו בהמה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָּדמי
אֹו עֹולה' זֹו בהמה 'ּדמי אֹו זֹו' 'ּבהמה האֹומר: ְְְֲֵֵֵֵָָָָָאבל
נדבה. היא זֹו - מנחה' הּזה העּׂשרֹון 'הרי אֹו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ'ׁשלמים',

קרּב‰. הפריׁש אם - ׁשהּנֹודר לנדבֹות? נדרים ּבין נֹומה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשּנדר; ּכמֹו ׁשּיקריב עד ּבאחריּותֹו חּיב נגנב, אֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָואבד
ּבאחריּותֹו. חּיב אינֹו נגנב, אֹו מת אם - 'זֹו' ואמר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָוהּמתנּדב

.Â,'קרּבן עלי זה בית ּודמי עֹולה, עלי זה ׁשֹור 'ּדמי ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהאֹומר:
עֹולה עלי 'הרי אמר: לׁשּלם; חּיב - הּבית ונפל הּׁשֹור ְְֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָּומת
ּבאחריּותּה. חּיב אינֹו - ּבאחריּותּה' אתחּיב ׁשּלא מנת ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹעל

.Êּבֹו להקריב לּמקּדׁש חּוץ ּבית ׁשהעֹוׂשה ּבארנּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּכבר
עֹולה עלי 'הרי והאֹומר: זרה. עבֹודה ּכבית אינֹו - ְְְֲֲֵֵֵֵַָָָָָָָָקרּבנֹות
לא - זה ּבבית והקריבּה ּבּמקּדׁש', ׁשאקריבּנה מנת ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹעל
יצא. ּבּמקּדׁש, הקריבּה אם - זה' ּבבית 'ׁשאקריבּנה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָיצא.
עֹולה ׁשּנדר ּכמי הּוא הרי - יצא הּבית, ּבאֹותֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָהקריבּה
על ּכרת וענּוׁש ּבאחריּותּה. חּיב יהיה ׁשּלא מנת ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹעל
ׁשאגּלח מנת על נזיר 'הריני אמר: אם וכן ּבחּוץ. ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהעליתּה
לצער ׁשּנדר ּכמי הּוא הרי יצא; ׁשם, ּגּלח אם - זה' ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבבית

נזירּות. ואינּה עצמֹו; צער והרי ְְְְֲִִֵֵֵַַַָעצמֹו,

.Áּבאין ואינן חטא, על אּלא ּבאין אינן ואׁשם ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָחּטאת
אֹו 'אׁשם', אֹו חּטאת' עלי 'הרי האֹומר: ּונדבה. ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָּבנדר
היה ּכלּום. אמר לא - 'אׁשם' אֹו חּטאת' זֹו 'הרי ְֲֵֶַַַָָָָָָָֹׁשאמר:
אֹו לחּטאתי' זֹו 'הרי ואמר: אׁשם, אֹו חּטאת ְְְֲִֵַַַָָָָָָֻמחּיב
- 'לאׁשמי' אֹו לחּטאתי' האּלּו הּמעֹות 'הרי אֹו ְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָ'לאׁשמי',

קּימין. ְִַָָָּדבריו

.Ëאם - 'עלי' זֹו', 'יֹולדת אֹו זה', מצרע 'קרּבן ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹהאֹומר:
עני; קרּבן הּנֹודר מביא ענּיים, הּיֹולדת אֹו מצרע אֹותֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהיה
ּפי על אף עׁשיר, קרּבן הּנֹודר מביא עׁשירים, היּו ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָואם

עני. ִֵֶַָׁשהּנֹודר

.Èּפלֹוני ׁשל ּוׁשלמיו ואׁשמֹו ועֹולתֹו 'חּטאתֹו ְְְֲִֵֶַַָָָָָָהאֹומר:
על להקריבן מּניחֹו זה הרי ּפלֹוני, אֹותֹו רצה אם - ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָעלי'
ּבׁשעת רצה ולא הפרׁשתֹו ּבׁשעת רצה לֹו. ּומתּכּפר ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹידֹו,
מקריבן, - ּובׁשלמים ּבעֹולה - ּבֹו חזר אּלא ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָהקרבה
רצה ׁשהרי עּתה, רֹוצה ׁשאינֹו ּפי על אף ּבהן לֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּומתּכּפר
עד לֹו נתּכּפר לא - ואׁשם ּבחּטאת אבל הפרׁשה. ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָֹּבׁשעת

סֹוף. ועד מּתחּלה ְְְִִִֶֶַָׁשּירצה

.‡Èרׁשעים ּכנדרי עלי 'הרי בעתהאֹומר: [שנודרים ְְְֲִִֵֵֵַָָָ
ּבכּלןכעסם] חּיב - ּוׁשבּועה' וקרּבן נזיר ׁשּמּנדריהן ,ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻ

הנ"ל] ּכלּום[בשלושה נתחּיב לא - ּכׁשרין' 'ּכנדרי [שאינם; ְְְְְִִִֵֵֵַֹ
מכעס] נדרנודרים זה הרי - ּכׁשרין' ּכנדבֹות עלי 'הרי .ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָ

ּכקרּבן. קרּבן, ּכּנּויי וכל ּובקרּבן. ְְְְְְְִִֵָָָָָָָָּבנזיר

.·Èולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד חּיב, הּמתנּדב ולא הּנֹודר [-אין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ
ואמרכוונתו] עֹולה', עלי 'הרי לֹומר: הּמתּכּון ּכיצד? ְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָׁשוין.

ואמר עֹולה', זֹו 'הרי לֹומר: ׁשהתּכּון אֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ'ׁשלמים',
ואמר ּבעֹולה לנּדר נתּכּון ּכלּום. אמר לא - ְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹֹ'ׁשלמים'

ּבחרם לנּדר המקדש]'קרּבן', להוצאות -]- 'הקּדׁש' ואמר ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹ
ּכל וכן הקּדׁש. והחרם קרּבן, ׁשהעֹולה קּימים: ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּדבריו
ּבׂשפתיו, להֹוציא צרי אינֹו ּובנדבֹות, ּבנדרים ּבזה. ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָּכּיֹוצא
חּיב. - ּכלּום ּבׂשפתיו הֹוציא ולא ּבלּבֹו ּגמר אם ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹאּלא
חּיב זה הרי - עֹולה ׁשּיביא אֹו עֹולה ׁשּזֹו ּבלּבֹו ּגמר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכיצד?

יביאה" לּבֹו נדיב "ּכל ׁשּנאמר: הּלבלהביא, ּבנדיבת - ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
ונדבֹותם. קדׁשים מּנדרי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן להביא. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָיתחּיב

.‚Èּבהן חּיב ׁשאדם הּדברים ׁשאר עם ּונדבֹות נדרים ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָאחד
ודמים למקדש]מערכין דמי או ערכי שאמר כגון -] ְֲִִֵָָ

ׁשּיביא הּתֹורה מן עׂשה מצות - ענּיים ּומּתנֹות ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָּומעׂשרֹות
ּתחּלה ּבֹו ׁשּפגע ּברגל שבא]הּכל הראשון בחג ׁשּנאמר:[- , ְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

לחג, ׁשּתבֹוא ּבעת ּכלֹומר, ׁשּמה", והבאתם ׁשּמה, ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ"ּובאת
ׁשעלי חֹוב ּכל ותּתן ּברגל ּבֹו חּיב ּׁשאּתה מה ּכל ְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּתביא
עׂשה; מצות ּבּטל זה הרי - הביא ולא הרגל הּגיע ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹלּׁשם.
אֹו ׁשּנדר קרּבנֹותיו הקריב ולא רגלים ׁשלׁשה עליו ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹעברּו
זה הרי - והּדמים והחרמים הערכים נתן ׁשּלא אֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהתנּדב,
עֹובר אינֹו לׁשּלמֹו". תאחר "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹעבר
לֹוקין ואין ּכּלּה. הּׁשנה רגלי עליו ׁשּיעברּו עד תעׂשה, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻּבלא

מעׂשה. ּבֹו ׁשאין לפי זה, לאו ְֲִֵֶֶֶַַָעל

.„Èונפל רגלים ׁשני עליו ועברּו לּמזּבח, ּבהמה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָהקּדיׁש
תעׂשה ּבלא עֹובר אינֹו - אחרת ּבהמה על ּופדיּה מּום ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּה
ואחד האיׁש ואחד רגלים. ׁשלׁש האחרת על ׁשּיעברּו ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעד

ּבבל עֹוברת לא]האּׁשה, עֹובר[- אינֹו הּיֹורׁש אבל ּתאחר; ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּתאחר. ְְֵַַּבבל

.ÂËלא - רגלים ׁשלׁשה עליהן ׁשעברּו הּקרּבנֹות ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֹֹּכל
הּׁשלׁש אחר ויֹום יֹום ּובכל ּוכׁשרים; מקריבן אּלא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹנפסלּו,
לעּׂשֹותֹו מצּוין ּדין ּובית תאחר, ּבלא עֹובר הּוא ְְְְְִִִֵֵֵַַָֹֻרגלים

ּתחּלה. ּבֹו ׁשּפגע ּברגל קרּבנֹותיו ׁשּיקריב עד ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָמּיד,

.ÊË:ׁשּנאמר ּפי על אֹותֹו["יקריב"]אף ּכֹופין "לרצנֹו", ְֱִִִֶֶַַַֹ
הפריׁש ולא ׁשּנדר ּבין אני'. 'רֹוצה ׁשּיאמר ּבין[בהמה]עד , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

ׁשּיקריב. עד אֹותֹו ּכֹופין - הקריב ולא ְְְְִִִִִִֶֶַַֹׁשהפריׁש

.ÊÈּפי על אף אֹותן; ממׁשּכנין ּוׁשלמים, עֹולֹות חּיבי ְְְְִִִֵַַַַָָָָּכל
ּכֹופין - "לרצנֹו" ׁשּנאמר: ׁשּירצה, עד לֹו מתּכּפר ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹׁשאין
ואׁשמֹות, חּטאֹות חּיבי אבל אני'. 'רֹוצה ׁשּיאמר עד ֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹותֹו
אין ּכּפרה, מעּכבי והם הֹואיל אֹותן; ממׁשּכנין ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָֻאין
חּוץ קרּבנֹותיהם; ויׁשהּו יפׁשעּו ׁשּמא להם ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָחֹוׁשׁשין
- יין מּלׁשּתֹות אֹותֹו מעּכבת ואינּה הֹואיל נזיר, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמחּטאת

עליה. אֹותֹו ממׁשּכנין לפיכ אֹותּה, יאחר ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשּמא

טו ּפרק 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; שהתכון]ּדבריו והֹוציא[- ְְְְִִִִֶַַַַָָָָ
אף - עֹולה' 'ולדּה ואמר ּבֹו חזר ׁשלמים, ׁשּתהיה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָּבׂשפתיו

ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ּבֹו ׁשחזר ּפי מיד]על ׁשלמים;[- ולדּה הרי , ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
ּדּבּור. ּכדי ּבתֹו ואפּלּו ּבהקּדׁש, חזרה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָׁשאין
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ּפרידה אפּלּו ּבני[יחידה]ׁשלמים; אֹו ּתֹורים ׁשל אחת ְְְֲִִִִֵֶַַָָ
ּבאה אינּה הּמנחה אבל ּבׁשּתפּות. אֹותּה מביאין ְְְֲִִִֵַָָָָָָָָֻיֹונה,

קּבלה ּדברי אּלּו ּודברים מסיני]ּבׁשּתפּות. הן.[ממשה ְְְִִֵֵֵַָָָָֻ

אֹותּה.‚. מביאין אּלּו הרי - ומת ּבניו, לׁשני מנחה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָהּניח

עלי„. 'הרי האֹומר: נדבה? היא ואיזֹו נדר, הּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאיזה
'הרי אֹו מנחה', עלי 'הרי אֹו ׁשלמים', עלי 'הרי אֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָעֹולה',
הּנדר; הּוא זה - 'ׁשלמים' אֹו עֹולה' עלי זֹו בהמה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָּדמי
אֹו עֹולה' זֹו בהמה 'ּדמי אֹו זֹו' 'ּבהמה האֹומר: ְְְֲֵֵֵֵָָָָָאבל
נדבה. היא זֹו - מנחה' הּזה העּׂשרֹון 'הרי אֹו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ'ׁשלמים',

קרּב‰. הפריׁש אם - ׁשהּנֹודר לנדבֹות? נדרים ּבין נֹומה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשּנדר; ּכמֹו ׁשּיקריב עד ּבאחריּותֹו חּיב נגנב, אֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָואבד
ּבאחריּותֹו. חּיב אינֹו נגנב, אֹו מת אם - 'זֹו' ואמר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָוהּמתנּדב

.Â,'קרּבן עלי זה בית ּודמי עֹולה, עלי זה ׁשֹור 'ּדמי ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהאֹומר:
עֹולה עלי 'הרי אמר: לׁשּלם; חּיב - הּבית ונפל הּׁשֹור ְְֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָּומת
ּבאחריּותּה. חּיב אינֹו - ּבאחריּותּה' אתחּיב ׁשּלא מנת ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹעל

.Êּבֹו להקריב לּמקּדׁש חּוץ ּבית ׁשהעֹוׂשה ּבארנּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּכבר
עֹולה עלי 'הרי והאֹומר: זרה. עבֹודה ּכבית אינֹו - ְְְֲֲֵֵֵֵַָָָָָָָָקרּבנֹות
לא - זה ּבבית והקריבּה ּבּמקּדׁש', ׁשאקריבּנה מנת ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹעל
יצא. ּבּמקּדׁש, הקריבּה אם - זה' ּבבית 'ׁשאקריבּנה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָיצא.
עֹולה ׁשּנדר ּכמי הּוא הרי - יצא הּבית, ּבאֹותֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָהקריבּה
על ּכרת וענּוׁש ּבאחריּותּה. חּיב יהיה ׁשּלא מנת ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹעל
ׁשאגּלח מנת על נזיר 'הריני אמר: אם וכן ּבחּוץ. ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהעליתּה
לצער ׁשּנדר ּכמי הּוא הרי יצא; ׁשם, ּגּלח אם - זה' ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבבית

נזירּות. ואינּה עצמֹו; צער והרי ְְְְֲִִֵֵֵַַַָעצמֹו,

.Áּבאין ואינן חטא, על אּלא ּבאין אינן ואׁשם ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָחּטאת
אֹו 'אׁשם', אֹו חּטאת' עלי 'הרי האֹומר: ּונדבה. ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָּבנדר
היה ּכלּום. אמר לא - 'אׁשם' אֹו חּטאת' זֹו 'הרי ְֲֵֶַַַָָָָָָָֹׁשאמר:
אֹו לחּטאתי' זֹו 'הרי ואמר: אׁשם, אֹו חּטאת ְְְֲִֵַַַָָָָָָֻמחּיב
- 'לאׁשמי' אֹו לחּטאתי' האּלּו הּמעֹות 'הרי אֹו ְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָ'לאׁשמי',

קּימין. ְִַָָָּדבריו

.Ëאם - 'עלי' זֹו', 'יֹולדת אֹו זה', מצרע 'קרּבן ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹהאֹומר:
עני; קרּבן הּנֹודר מביא ענּיים, הּיֹולדת אֹו מצרע אֹותֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהיה
ּפי על אף עׁשיר, קרּבן הּנֹודר מביא עׁשירים, היּו ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָואם

עני. ִֵֶַָׁשהּנֹודר

.Èּפלֹוני ׁשל ּוׁשלמיו ואׁשמֹו ועֹולתֹו 'חּטאתֹו ְְְֲִֵֶַַָָָָָָהאֹומר:
על להקריבן מּניחֹו זה הרי ּפלֹוני, אֹותֹו רצה אם - ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָעלי'
ּבׁשעת רצה ולא הפרׁשתֹו ּבׁשעת רצה לֹו. ּומתּכּפר ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹידֹו,
מקריבן, - ּובׁשלמים ּבעֹולה - ּבֹו חזר אּלא ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָהקרבה
רצה ׁשהרי עּתה, רֹוצה ׁשאינֹו ּפי על אף ּבהן לֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּומתּכּפר
עד לֹו נתּכּפר לא - ואׁשם ּבחּטאת אבל הפרׁשה. ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָֹּבׁשעת

סֹוף. ועד מּתחּלה ְְְִִִֶֶַָׁשּירצה

.‡Èרׁשעים ּכנדרי עלי 'הרי בעתהאֹומר: [שנודרים ְְְֲִִֵֵֵַָָָ
ּבכּלןכעסם] חּיב - ּוׁשבּועה' וקרּבן נזיר ׁשּמּנדריהן ,ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻ

הנ"ל] ּכלּום[בשלושה נתחּיב לא - ּכׁשרין' 'ּכנדרי [שאינם; ְְְְְִִִֵֵֵַֹ
מכעס] נדרנודרים זה הרי - ּכׁשרין' ּכנדבֹות עלי 'הרי .ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָ

ּכקרּבן. קרּבן, ּכּנּויי וכל ּובקרּבן. ְְְְְְְִִֵָָָָָָָָּבנזיר

.·Èולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד חּיב, הּמתנּדב ולא הּנֹודר [-אין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ
ואמרכוונתו] עֹולה', עלי 'הרי לֹומר: הּמתּכּון ּכיצד? ְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָׁשוין.

ואמר עֹולה', זֹו 'הרי לֹומר: ׁשהתּכּון אֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ'ׁשלמים',
ואמר ּבעֹולה לנּדר נתּכּון ּכלּום. אמר לא - ְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹֹ'ׁשלמים'

ּבחרם לנּדר המקדש]'קרּבן', להוצאות -]- 'הקּדׁש' ואמר ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹ
ּכל וכן הקּדׁש. והחרם קרּבן, ׁשהעֹולה קּימים: ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּדבריו
ּבׂשפתיו, להֹוציא צרי אינֹו ּובנדבֹות, ּבנדרים ּבזה. ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָּכּיֹוצא
חּיב. - ּכלּום ּבׂשפתיו הֹוציא ולא ּבלּבֹו ּגמר אם ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹאּלא
חּיב זה הרי - עֹולה ׁשּיביא אֹו עֹולה ׁשּזֹו ּבלּבֹו ּגמר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכיצד?

יביאה" לּבֹו נדיב "ּכל ׁשּנאמר: הּלבלהביא, ּבנדיבת - ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
ונדבֹותם. קדׁשים מּנדרי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן להביא. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָיתחּיב

.‚Èּבהן חּיב ׁשאדם הּדברים ׁשאר עם ּונדבֹות נדרים ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָאחד
ודמים למקדש]מערכין דמי או ערכי שאמר כגון -] ְֲִִֵָָ

ׁשּיביא הּתֹורה מן עׂשה מצות - ענּיים ּומּתנֹות ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָּומעׂשרֹות
ּתחּלה ּבֹו ׁשּפגע ּברגל שבא]הּכל הראשון בחג ׁשּנאמר:[- , ְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

לחג, ׁשּתבֹוא ּבעת ּכלֹומר, ׁשּמה", והבאתם ׁשּמה, ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ"ּובאת
ׁשעלי חֹוב ּכל ותּתן ּברגל ּבֹו חּיב ּׁשאּתה מה ּכל ְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּתביא
עׂשה; מצות ּבּטל זה הרי - הביא ולא הרגל הּגיע ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹלּׁשם.
אֹו ׁשּנדר קרּבנֹותיו הקריב ולא רגלים ׁשלׁשה עליו ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹעברּו
זה הרי - והּדמים והחרמים הערכים נתן ׁשּלא אֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהתנּדב,
עֹובר אינֹו לׁשּלמֹו". תאחר "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹעבר
לֹוקין ואין ּכּלּה. הּׁשנה רגלי עליו ׁשּיעברּו עד תעׂשה, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻּבלא

מעׂשה. ּבֹו ׁשאין לפי זה, לאו ְֲִֵֶֶֶַַָעל

.„Èונפל רגלים ׁשני עליו ועברּו לּמזּבח, ּבהמה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָהקּדיׁש
תעׂשה ּבלא עֹובר אינֹו - אחרת ּבהמה על ּופדיּה מּום ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּה
ואחד האיׁש ואחד רגלים. ׁשלׁש האחרת על ׁשּיעברּו ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעד

ּבבל עֹוברת לא]האּׁשה, עֹובר[- אינֹו הּיֹורׁש אבל ּתאחר; ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּתאחר. ְְֵַַּבבל

.ÂËלא - רגלים ׁשלׁשה עליהן ׁשעברּו הּקרּבנֹות ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֹֹּכל
הּׁשלׁש אחר ויֹום יֹום ּובכל ּוכׁשרים; מקריבן אּלא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹנפסלּו,
לעּׂשֹותֹו מצּוין ּדין ּובית תאחר, ּבלא עֹובר הּוא ְְְְְִִִֵֵֵַַָֹֻרגלים

ּתחּלה. ּבֹו ׁשּפגע ּברגל קרּבנֹותיו ׁשּיקריב עד ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָמּיד,

.ÊË:ׁשּנאמר ּפי על אֹותֹו["יקריב"]אף ּכֹופין "לרצנֹו", ְֱִִִֶֶַַַֹ
הפריׁש ולא ׁשּנדר ּבין אני'. 'רֹוצה ׁשּיאמר ּבין[בהמה]עד , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

ׁשּיקריב. עד אֹותֹו ּכֹופין - הקריב ולא ְְְְִִִִִִֶֶַַֹׁשהפריׁש

.ÊÈּפי על אף אֹותן; ממׁשּכנין ּוׁשלמים, עֹולֹות חּיבי ְְְְִִִֵַַַַָָָָּכל
ּכֹופין - "לרצנֹו" ׁשּנאמר: ׁשּירצה, עד לֹו מתּכּפר ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹׁשאין
ואׁשמֹות, חּטאֹות חּיבי אבל אני'. 'רֹוצה ׁשּיאמר עד ֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹותֹו
אין ּכּפרה, מעּכבי והם הֹואיל אֹותן; ממׁשּכנין ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָֻאין
חּוץ קרּבנֹותיהם; ויׁשהּו יפׁשעּו ׁשּמא להם ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָחֹוׁשׁשין
- יין מּלׁשּתֹות אֹותֹו מעּכבת ואינּה הֹואיל נזיר, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמחּטאת

עליה. אֹותֹו ממׁשּכנין לפיכ אֹותּה, יאחר ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשּמא

טו ּפרק 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; שהתכון]ּדבריו והֹוציא[- ְְְְִִִִֶַַַַָָָָ
אף - עֹולה' 'ולדּה ואמר ּבֹו חזר ׁשלמים, ׁשּתהיה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָּבׂשפתיו

ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ּבֹו ׁשחזר ּפי מיד]על ׁשלמים;[- ולדּה הרי , ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
ּדּבּור. ּכדי ּבתֹו ואפּלּו ּבהקּדׁש, חזרה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָׁשאין
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.·- עֹולה' זֹו ׁשל 'רגלּה אֹו עֹולה', זֹו ׁשל 'ידּה ְֵֶֶַָָָָָָהאֹומר:
ודמיה עֹולֹות, לחּיבי ממכירתה]ּתּמכר חּוץ[הכסף חּלין ְְִִֵֵֶַָָָָֻ

אֹות והּואמּדמי האברים; המחּיב[בתנאי:]ן 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
ּ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
- ּונקבה זכר ילדה ׁשלמים; זבחי ּתקרב נקבה, ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָעֹולה;
זכרים ׁשני ילדה ׁשלמים. זבחי והּנקבה עֹולה, יקרב ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָהּזכר
ודמיו עֹולה, לצרכי יּמכר והּׁשני עֹולה, יקרב האחד -ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
ׁשלמים, ּתקרב אחת - נקבֹות ׁשּתי ילדה אם וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֻחּלין;
טמטּום ילדה חּלין. ודמיה ׁשלמים, לצרכי ּתּמכר ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָָֻֻּוׁשנּיה

ונקבה] זכר סימן בו ניכר סימניואנּדרֹוגינֹוס[שאין בו [יש ְְְִַ
יחד] ונקבה ּכמֹוזכר חּלין הן והרי קדׁשים, אינן -ְְֲִִֵֵֵֵַָֻ

- ּבּה וכּיֹוצא מּום, ּבעלת ּבמעי עּבר והּמקּדיׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֻׁשּבארנּו;
קדֹוׁש. זה ֲֵֶָהרי
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ג ּפרק ּומּוספין ּתמידין ¤¤¦¨¦¦§§¦הלכֹות

ׁשּבהיכל‡. הּזהב מזּבח על הּקטרת להקטיר עׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמצות
"והקטיר ׁשּנאמר: הערּבים, ּובין ּבּבקר יֹום, ּבכל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּפעמים
ּבין יקטירֹו - ּבּבקר הקטירֹו לא סּמים". קטרת אהרן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹעליו

מחּנכין ואין מזידין; היּו אפּלּו מזּבח[חונכים]הערּבים, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָ
הערּבים. ּבין ׁשל ּבקטרת אּלא ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּזהב

דינרין,·. מאה מׁשקל יֹום? ּבכל מּמּנה מקטירין ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּכּמה
ׁשּנעקר, מזּבח הערּבים. ּבין וחמּׁשים ּבּבקר ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹחמּׁשים

ּבמקֹומֹו קטרת קיים]מקטירין שהיה ׁשּפקעה[- ּוקטרת . ְְְְְִִִֶֶֶַָָֹֹ
קרטין[קפצה] אפּלּו הּמזּבח, ּגּבי שלמות]מעל [חתיכות ְֲִִִֵֵֵַַַַָָ

אֹותם. מחזירין אין - ֲִִֵֶַָָׁשּבּה

ּכל‚. ּפֹורׁשין - יֹום ּבכל ּבהיכל הּקטרת ׁשּמקטירין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבעת
אדם, ׁשם יהיה לא ולּמזּבח; האּולם ּומּבין ההיכל מן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹהעם
ּבדם ׁשּיּכנס ּבׁשעה וכן הּקטרת. ׁשהקטיר זה ׁשּיצא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹעד
ולּמזּבח האּולם מּבין הּכל ּפֹורׁשין ּבפנים, הּנעׂשֹות ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹחּטאֹות
מֹועד ּבאהל יהיה לא אדם "וכל ׁשּנאמר: ׁשּיצא, ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹעד

אב ּבנין - וגֹו'" ּבּקדׁש לכּפר מלמד]ּבבֹואֹו ּכּפרה[- לכל ְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹ
אדם. ׁשם יהיה ׁשּלא ְִֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּבּקדׁש,

ּבדּׁשּון„. ׁשּזכה מי יֹום? ּבכל הּקטרת הקטרת סדר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכיצד
זהב וׁשל ׁשמֹו, היה ּו'טני' קדׁש, ּוכלי נכנס הּפנימי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּמזּבח
וחֹופן לפניו, ּבארץ הּטני מּניח וחצי; קּבים ּומחזיק ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהיה,
הּטני, לתֹו ונֹותן הּמזּבח ׁשּבתֹו והּפחם האפר ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבידיו

ביד]ּובאחרֹונה לאסוף ניתן שלא מה את[מטאטא]מכּבד[- ְֲֵֶַַָָ
ויֹוצא. ּבהיכל ׁשם ּומּניחֹו לתֹוכֹו, ְְְִֵֵַַַָָָהּׁשאר

וכּסּוי‰. ּגדּוׁש, קטרת מלא ּכלי נֹוטל ּבּקטרת ׁשּזכה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּומי
אחר, ּכלי ּבתֹו הּבז ונֹותן ׁשמֹו; היה 'ּו'בז לֹו, ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָהיה
הּכף ואֹוחז קטן, ּבבגד הּכף את ּומכּסה ׁשמֹו, היה ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָו'כף'
וכיצד ּבידֹו. אׁש ׁשל ּבמחּתה אחר, ועּמֹו ונכנס, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּבידֹו
ועֹולה ּכסף, ׁשל מחּתה לֹוקח ּבּמחּתה ׁשּזכה זה ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחֹותה?
מן ונֹוטל ;והיל היל הּגחלים ּומפּנה הּמזּבח, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלראׁש

ּומערן ויֹורד ׁשנּיה, ּבמערכה ׁשּנתאּכלּו [שופכן]הּגחלים ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
אֹו קב ּכמֹו הּגחלים מן נתּפּזרּו אם זהב. ׁשל מחּתה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָלתֹו

הּפסכּתר עליהן ּכֹופה ּובׁשּבת, לאּמה; מכּבדן [כליּפחֹות, ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
וחֹותה.גדול] חֹוזר קב, על יתר נתּפּזר ואם .ְְְִִֵֵֵֶַַַָ
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.Âעל אֹותֹו ּכֹופין מׁשּמׁש: הּפסכּתר היה דברים ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹׁשלׁשה
ּבׁשּבת הּׁשרץ ועל הטומאה]הּגחלים ּבֹו[מפני ּומֹורידין , ְְִִִֶֶֶַַַַָָ

הּמזּבח. מעל הּדׁשן ְִֵֵֶֶֶַַַַאת

.Êהּטני ונֹוטל הּפנימי, הּמזּבח ׁשּדּׁשן זה לפניהן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַּומקּדים
הּמחּתה ׁשּבידֹו וזה ויֹוצא. ּומׁשּתחוה הּמזּבח, ּדּׁשּון ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּבֹו

את ּומרּדדןצֹובר הּפנימי, הּמזּבח ּגּבי על [פורשןהּגחלים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
הּכףשטוח] ׁשּבידֹו וזה ויֹוצא. ּומׁשּתחוה הּמחּתה, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבׁשּולי

אם ורֹואה לקרֹובֹו, אֹו לאהּובֹו ונֹותנֹו הּכף, מּתֹו הּבז ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָנֹוטל
לתֹו לֹו נֹותן קרֹובֹו אֹו אהּובֹו ּבּכף; מעט הּקטרת מן ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַֹנתּפּזר
ויֹוצא. ּומׁשּתחוה ,ׁשּבּבז הּקטרת עם ׁשּנתּפּזר זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹחפניו

.Áתתחיל ׁשּלא 'הּזהר הּמקטיר: לזה [לשפוך]ואֹומרין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ
אליך]מּלפני ּומׁשלי[בצמוד ּומתחיל תּכוה'; ׁשּלא , ְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ

ׁשּמרּקד ּכמי ּבנחת האׁש על עד[מנפה]הּקטרת סלת, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ
האׁש. ּכל על ְִֵֶֶַַָָׁשּתתרּדה

.Ë:לֹו אֹומר ׁשהממּנה עד מקטיר, הּמקטיר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֻואין
ּכהן 'איׁשי הממּנה: לֹו אֹומר הּוא, ּגדֹול ּכהן ואם ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹֻ'הקטר'!
ויקטיר העם, ּכל יפרׁשּו לֹו, ׁשאֹומר ואחר הקטר'! ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּגדֹול,

ויצא. ויׁשּתחוה ְְְְֲִִֵֵֶַַַהּמקטיר,

.È- הערּבים ּובין ּבּבקר הּנרֹות והטבת הּמנֹורה ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹּדּׁשּון
והדלקת ּובניו"; אהרן אתֹו יער" ׁשּנאמר: עׂשה, ְְְֱֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹמצות
ׁשּקבּוע ּכקרּבנֹות הּטמאה, ואת הּׁשּבת את ּדֹוחה ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּנרֹות

ּתמיד". נר "להעלת ׁשּנאמר: - זמן ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָֹלהן

.‡È:ׁשּנאמר ׁשמן, לג חצי נר? לכל נֹותן הּוא ׁשמן ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹוכּמה
עד מערב ּדֹולק ׁשּיהיה ּכּמּדה לֹו ּתן - ּבקר" עד ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ"מערב
נרֹותיה ׁשבעה ּבהדלקת אּלא הּמנֹורה מחּנכין ואין ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבקר.

הערּבים. ְִֵַַָּבין

.·Èמסיר - ׁשּכבה נר ּכל הּמנֹורה? ּדּׁשּון הּוא ְִִֵֵֶַַָָָָמה
אחרת ּפתילה ּבֹו ונֹותן ּומקּנחֹו, ׁשּבּנר, הּׁשמן וכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּפתילה
מׁשליכֹו ׁשהסיר, וזה לג; חצי והּוא ּבמּדה, אחר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹוׁשמן
הּפנימי הּמזּבח ּדּׁשּון עם הּמזּבח, אצל הּדׁשן ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַּבמקֹום
הטבתן. היא הּנרֹות והדלקת ׁשּכבה. נר ּומדליק ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוהחיצֹון;

מתּקנֹו. ּכבה, ׁשּלא ׁשּמצאֹו ְְְְֵֶֶַָָָֹונר

.‚Èמערבי האמצעי]נר אֹותֹו[- מדליקין אין - ׁשּכבה ְֲִִִֵֵֶַַָָָ
ּכל - הּנרֹות ׁשאר אבל החיצֹון. מּמזּבח אּלא ּדּׁשּונֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאחר

חברֹו. מּנר מדליקֹו מהן, ׁשּכבה ְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָנר

.„È,ׁשּמדליקּה עד הּפתילה מֹוׁש מדליקֹו? ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָוכיצד
קבּועים ׁשהּנרֹות לפי ואינֹו[מחוברים]ּומחזירּה; ּבּמנֹורה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

אחר ּבנר להדליק חולין]יכֹול ּבּזיֹון.[של מּׁשּום , ְְְִִִֵֵַַָָ

.ÂËּבׁשּבת ּבהן להדליק ׁשאסּור הּפתילֹות [מפניּכל ְְְְִִֶֶַַַָָָָ
יפה] דולקות ּבּמנֹורה,שאינם ּבּמקּדׁש ּבהן להדליק אסּור ,ְְְְִִֶַַַָָָָ

עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא - ּתמיד" נר "להעלת ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
ֵֵֶָמאליה.[דולקת]

.ÊËחמּׁשה מטיב אּלא אחת, ּבפעם הּנרֹות ּכל מטיב היה ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹלא
ּומטיב נכנס ּכ ואחר אחרת, עבֹודה ועֹוׂשה ּומפסיק, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנרֹות

את להרּגיׁש ּכדי ב]הּׁשנים; התכונה העזרה.[שתורגש ּכל ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָ

.ÊÈּכמֹו מהן אחד מּנר אֹותֹו מדליקין ׁשּכבה, נר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכל
הּמנֹורה ּבדּׁשּון ׁשּזכה זה ההטבה? סדר וכיצד ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבארנּו.
לקיתֹון ּדֹומה היה, זהב וׁשל ׁשמֹו, ו'כּוז' ּבידֹו, ּוכלי ְְְְְְְִִִֶֶָָָָָָנכנס,

ׁשּנׁשאר הּׁשמן ואת ׁשּכבּו, הּפתילֹות את ּבֹו מדּׁשן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּגדֹול.
על הּמנֹורה לפני ׁשם הּכּוז ּומּניח נרֹות. חמּׁשה ּומטיב ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָּבּנר,
נכנס, ּכ ואחר ויֹוצא. ׁשּלפניה, מעלֹות מּׁשלׁש ׁשנּיה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמעלה
ויֹוצא. ּומׁשּתחוה ּבידֹו, הּכּוז ונֹוטל הּנרֹות, ׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָּומטיב

.ÁÈ[מנחת]ּבכל להקריבן עׂשה מצות - ּגדֹול כהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹחבּתי
הערּבים ּבין ּומחצה ׁשחר ׁשל ּתמיד עם ּבּבקר מחצה ְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹיֹום,
את ּדֹוחין ואפּיתן וליׁשתן הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעם

הּטמאה ואת נטמאוהּׁשּבת או שיש, הסולת כל נטמאה [אם ְְֶַַַָָֻ
הכוהנים] "ּתפיני"כל ׁשּנאמר: זמן, לֹו ׁשּקבּוע קרּבן ּככל ,ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָֻ

ּתאפה אם ועֹוד, מּבערב. תאפה ולא נאה, ׁשּתהיה -ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹ
ׁשהּמרחׁשת ּבלינה, ּתּפסל - מחבת]מּבערב מּכלי[מין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

היא בהן]הּקדׁש הלן את שפוסלין ׁשּבארנּו.[- ּכמֹו , ְְִֵֶֶַַֹ

.ËÈוהרקדתן סלּתן הניפוי]טחינת ּבחּוץ[- [-מחוץ- ְְְְִַַַָָָָָ
הּׁשּבת.לעזרה] את ּדֹוחין ואינן ,ְִֵֶַַָָ

.Îנֹולד אֹו נטמא אֹו ּומת ּבׁשחרית, מחצה ׁשהקריב ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹּכהן
עּׂשרֹון חצי יביא לא - ּתחּתיו אחר ּכהן ּומּנּו מּום, ְֲִִִִֵֵַַָָָֹֹלֹו
עּׂשרֹון מביא אּלא ראׁשֹון; ׁשל עּׂשרֹון חצי ולא ְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָֹמּביתֹו,

אבד. ּומחצה מחצה, ּומקריב וחֹוצהּו, ְְֱֱִֵֵֵֶֶַָָָָׁשלם,

.‡Îהנ"ל]נמצאּו חציין[במקרה ּוׁשני קרבין, חציין ׁשני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵָָ
עד אֹותן מּניחין - האֹובדין החציין ׁשני ואּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָאֹובדין.

צּורתן שיתקלקלו]ׁשּתעבר וכן[- הּׂשרפה; לבית ויֹוצאין , ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ
ׂשֹורפין והיכן הערּבים. ּבין ׁשל החצי נטמא אֹו אבד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאם

ּבעזרה. ֲָָָָאֹותן?

.·Î,העּׂשרֹון חצי ׁשהקריב אחר ּבׁשחרית ּגדֹול ּכהן ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹמת
ׁשלם, עּׂשרֹון הּיֹורׁשין מביאין - ּתחּתיו אחר ּכהן מּנּו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹולא
ּגדֹול ּכהן מת קרבה. היתה ּוׁשלמה חבּתין; אֹותּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָָֹועֹוׂשין
מקריבין - ּתחּתיו אחר ּכהן מּנּו ולא ּבּבקר, ׁשּיקריבֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹקדם
ואין הערּבים. ּבין ׁשלם ועּׂשרֹון ּבּבקר, ׁשלם עּׂשרֹון ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאֹותּה
אּלא הּסלת, ׁשּנכּפלה ּפי על אף ּולבֹונתּה ׁשמנּה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּכֹופלין
ּומחצה לג לבֹונה, וקמץ ׁשמן, לּגין ׁשלׁשת להם ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֻמפריׁשין
ׁשמן ּומחצה ולג ּבקר, ׁשל לעּׂשרֹון לבֹונה קמץ וחצי ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹׁשמן

הערּבים. ּבין ׁשל לעּׂשרֹון לבֹונה קמץ ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹוחצי

שני יום

ד ּפרק ּומּוספין ּתמידין ¤¤¦¨¦¦§§¦הלכֹות

ּבפיס‡. יֹום, ּבכל ׁשעֹוׂשין האּלּו העבֹודֹות היּו[גורל]ּכל ְְֲִִֵֶַָָָָָ
אבֹות בּתי ּכהני ּכל עֹוׂשין? היּו וכיצד אֹותן. ְֲִִֵֵֵַָָָָָֹעֹוׂשין

ׁשּיעלה[המשמרת] אחר הּגזית ללׁשּכת נכנסין יֹום ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשל
ׁשעל והממּנה כהּנה, ּבבגדי מלּבׁשין והן הּׁשחר, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻֻעּמּוד

ּבהּקפה עֹומדין והן עּמהן, והממּנה[במעגל]הּפיסֹות . ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ
והּוא ּומחזירּה, מהן אחד ׁשל ראׁשֹו מעל מצנפת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹנֹוטל
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּומפיסין מּמּנּו. למנֹות ׁשּמתחילין ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָהאיׁש

.·- הּכהנים ּוׁשאר ׁשעֹובדין, אנׁשים לעבֹודה ְְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָֹויֹוצאין
לחּזנין אֹותן ּבגדי[שמשים]מֹוסרין את אֹותם ּומפׁשיטין , ְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

מּניחין היּו ולא הּמכנסים[משאירים]הּקדׁש, אּלא עליהן ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
את ּופֹוׁשטין וחֹוזרין חל; ּבגדי ׁשּלֹובׁשין עד ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַֹּבלבד,
לחּלֹונֹות הּכלים את החּזנין ּומחזירין הּקדׁש, ׁשל ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּמכנסים

הבגדים] .[תאי
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.Âעל אֹותֹו ּכֹופין מׁשּמׁש: הּפסכּתר היה דברים ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹׁשלׁשה
ּבׁשּבת הּׁשרץ ועל הטומאה]הּגחלים ּבֹו[מפני ּומֹורידין , ְְִִִֶֶֶַַַַָָ

הּמזּבח. מעל הּדׁשן ְִֵֵֶֶֶַַַַאת

.Êהּטני ונֹוטל הּפנימי, הּמזּבח ׁשּדּׁשן זה לפניהן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַּומקּדים
הּמחּתה ׁשּבידֹו וזה ויֹוצא. ּומׁשּתחוה הּמזּבח, ּדּׁשּון ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּבֹו

את ּומרּדדןצֹובר הּפנימי, הּמזּבח ּגּבי על [פורשןהּגחלים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
הּכףשטוח] ׁשּבידֹו וזה ויֹוצא. ּומׁשּתחוה הּמחּתה, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבׁשּולי

אם ורֹואה לקרֹובֹו, אֹו לאהּובֹו ונֹותנֹו הּכף, מּתֹו הּבז ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָנֹוטל
לתֹו לֹו נֹותן קרֹובֹו אֹו אהּובֹו ּבּכף; מעט הּקטרת מן ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַֹנתּפּזר
ויֹוצא. ּומׁשּתחוה ,ׁשּבּבז הּקטרת עם ׁשּנתּפּזר זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹחפניו

.Áתתחיל ׁשּלא 'הּזהר הּמקטיר: לזה [לשפוך]ואֹומרין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ
אליך]מּלפני ּומׁשלי[בצמוד ּומתחיל תּכוה'; ׁשּלא , ְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ

ׁשּמרּקד ּכמי ּבנחת האׁש על עד[מנפה]הּקטרת סלת, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ
האׁש. ּכל על ְִֵֶֶַַָָׁשּתתרּדה

.Ë:לֹו אֹומר ׁשהממּנה עד מקטיר, הּמקטיר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֻואין
ּכהן 'איׁשי הממּנה: לֹו אֹומר הּוא, ּגדֹול ּכהן ואם ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹֻ'הקטר'!
ויקטיר העם, ּכל יפרׁשּו לֹו, ׁשאֹומר ואחר הקטר'! ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּגדֹול,

ויצא. ויׁשּתחוה ְְְְֲִִֵֵֶַַַהּמקטיר,

.È- הערּבים ּובין ּבּבקר הּנרֹות והטבת הּמנֹורה ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹּדּׁשּון
והדלקת ּובניו"; אהרן אתֹו יער" ׁשּנאמר: עׂשה, ְְְֱֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹמצות
ׁשּקבּוע ּכקרּבנֹות הּטמאה, ואת הּׁשּבת את ּדֹוחה ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּנרֹות

ּתמיד". נר "להעלת ׁשּנאמר: - זמן ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָֹלהן

.‡È:ׁשּנאמר ׁשמן, לג חצי נר? לכל נֹותן הּוא ׁשמן ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹוכּמה
עד מערב ּדֹולק ׁשּיהיה ּכּמּדה לֹו ּתן - ּבקר" עד ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ"מערב
נרֹותיה ׁשבעה ּבהדלקת אּלא הּמנֹורה מחּנכין ואין ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבקר.

הערּבים. ְִֵַַָּבין

.·Èמסיר - ׁשּכבה נר ּכל הּמנֹורה? ּדּׁשּון הּוא ְִִֵֵֶַַָָָָמה
אחרת ּפתילה ּבֹו ונֹותן ּומקּנחֹו, ׁשּבּנר, הּׁשמן וכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּפתילה
מׁשליכֹו ׁשהסיר, וזה לג; חצי והּוא ּבמּדה, אחר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹוׁשמן
הּפנימי הּמזּבח ּדּׁשּון עם הּמזּבח, אצל הּדׁשן ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַּבמקֹום
הטבתן. היא הּנרֹות והדלקת ׁשּכבה. נר ּומדליק ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוהחיצֹון;

מתּקנֹו. ּכבה, ׁשּלא ׁשּמצאֹו ְְְְֵֶֶַָָָֹונר

.‚Èמערבי האמצעי]נר אֹותֹו[- מדליקין אין - ׁשּכבה ְֲִִִֵֵֶַַָָָ
ּכל - הּנרֹות ׁשאר אבל החיצֹון. מּמזּבח אּלא ּדּׁשּונֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאחר

חברֹו. מּנר מדליקֹו מהן, ׁשּכבה ְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָנר

.„È,ׁשּמדליקּה עד הּפתילה מֹוׁש מדליקֹו? ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָוכיצד
קבּועים ׁשהּנרֹות לפי ואינֹו[מחוברים]ּומחזירּה; ּבּמנֹורה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

אחר ּבנר להדליק חולין]יכֹול ּבּזיֹון.[של מּׁשּום , ְְְִִִֵֵַַָָ

.ÂËּבׁשּבת ּבהן להדליק ׁשאסּור הּפתילֹות [מפניּכל ְְְְִִֶֶַַַָָָָ
יפה] דולקות ּבּמנֹורה,שאינם ּבּמקּדׁש ּבהן להדליק אסּור ,ְְְְִִֶַַַָָָָ

עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא - ּתמיד" נר "להעלת ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
ֵֵֶָמאליה.[דולקת]

.ÊËחמּׁשה מטיב אּלא אחת, ּבפעם הּנרֹות ּכל מטיב היה ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹלא
ּומטיב נכנס ּכ ואחר אחרת, עבֹודה ועֹוׂשה ּומפסיק, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנרֹות

את להרּגיׁש ּכדי ב]הּׁשנים; התכונה העזרה.[שתורגש ּכל ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָ

.ÊÈּכמֹו מהן אחד מּנר אֹותֹו מדליקין ׁשּכבה, נר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכל
הּמנֹורה ּבדּׁשּון ׁשּזכה זה ההטבה? סדר וכיצד ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבארנּו.
לקיתֹון ּדֹומה היה, זהב וׁשל ׁשמֹו, ו'כּוז' ּבידֹו, ּוכלי ְְְְְְְִִִֶֶָָָָָָנכנס,

ׁשּנׁשאר הּׁשמן ואת ׁשּכבּו, הּפתילֹות את ּבֹו מדּׁשן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּגדֹול.
על הּמנֹורה לפני ׁשם הּכּוז ּומּניח נרֹות. חמּׁשה ּומטיב ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָּבּנר,
נכנס, ּכ ואחר ויֹוצא. ׁשּלפניה, מעלֹות מּׁשלׁש ׁשנּיה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמעלה
ויֹוצא. ּומׁשּתחוה ּבידֹו, הּכּוז ונֹוטל הּנרֹות, ׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָּומטיב

.ÁÈ[מנחת]ּבכל להקריבן עׂשה מצות - ּגדֹול כהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹחבּתי
הערּבים ּבין ּומחצה ׁשחר ׁשל ּתמיד עם ּבּבקר מחצה ְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹיֹום,
את ּדֹוחין ואפּיתן וליׁשתן הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעם

הּטמאה ואת נטמאוהּׁשּבת או שיש, הסולת כל נטמאה [אם ְְֶַַַָָֻ
הכוהנים] "ּתפיני"כל ׁשּנאמר: זמן, לֹו ׁשּקבּוע קרּבן ּככל ,ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָֻ

ּתאפה אם ועֹוד, מּבערב. תאפה ולא נאה, ׁשּתהיה -ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹ
ׁשהּמרחׁשת ּבלינה, ּתּפסל - מחבת]מּבערב מּכלי[מין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

היא בהן]הּקדׁש הלן את שפוסלין ׁשּבארנּו.[- ּכמֹו , ְְִֵֶֶַַֹ

.ËÈוהרקדתן סלּתן הניפוי]טחינת ּבחּוץ[- [-מחוץ- ְְְְִַַַָָָָָ
הּׁשּבת.לעזרה] את ּדֹוחין ואינן ,ְִֵֶַַָָ

.Îנֹולד אֹו נטמא אֹו ּומת ּבׁשחרית, מחצה ׁשהקריב ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹּכהן
עּׂשרֹון חצי יביא לא - ּתחּתיו אחר ּכהן ּומּנּו מּום, ְֲִִִִֵֵַַָָָֹֹלֹו
עּׂשרֹון מביא אּלא ראׁשֹון; ׁשל עּׂשרֹון חצי ולא ְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָֹמּביתֹו,

אבד. ּומחצה מחצה, ּומקריב וחֹוצהּו, ְְֱֱִֵֵֵֶֶַָָָָׁשלם,

.‡Îהנ"ל]נמצאּו חציין[במקרה ּוׁשני קרבין, חציין ׁשני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵָָ
עד אֹותן מּניחין - האֹובדין החציין ׁשני ואּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָאֹובדין.

צּורתן שיתקלקלו]ׁשּתעבר וכן[- הּׂשרפה; לבית ויֹוצאין , ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ
ׂשֹורפין והיכן הערּבים. ּבין ׁשל החצי נטמא אֹו אבד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאם

ּבעזרה. ֲָָָָאֹותן?

.·Î,העּׂשרֹון חצי ׁשהקריב אחר ּבׁשחרית ּגדֹול ּכהן ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹמת
ׁשלם, עּׂשרֹון הּיֹורׁשין מביאין - ּתחּתיו אחר ּכהן מּנּו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹולא
ּגדֹול ּכהן מת קרבה. היתה ּוׁשלמה חבּתין; אֹותּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָָֹועֹוׂשין
מקריבין - ּתחּתיו אחר ּכהן מּנּו ולא ּבּבקר, ׁשּיקריבֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹקדם
ואין הערּבים. ּבין ׁשלם ועּׂשרֹון ּבּבקר, ׁשלם עּׂשרֹון ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאֹותּה
אּלא הּסלת, ׁשּנכּפלה ּפי על אף ּולבֹונתּה ׁשמנּה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּכֹופלין
ּומחצה לג לבֹונה, וקמץ ׁשמן, לּגין ׁשלׁשת להם ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֻמפריׁשין
ׁשמן ּומחצה ולג ּבקר, ׁשל לעּׂשרֹון לבֹונה קמץ וחצי ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹׁשמן

הערּבים. ּבין ׁשל לעּׂשרֹון לבֹונה קמץ ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹוחצי

שני יום

ד ּפרק ּומּוספין ּתמידין ¤¤¦¨¦¦§§¦הלכֹות

ּבפיס‡. יֹום, ּבכל ׁשעֹוׂשין האּלּו העבֹודֹות היּו[גורל]ּכל ְְֲִִֵֶַָָָָָ
אבֹות בּתי ּכהני ּכל עֹוׂשין? היּו וכיצד אֹותן. ְֲִִֵֵֵַָָָָָֹעֹוׂשין

ׁשּיעלה[המשמרת] אחר הּגזית ללׁשּכת נכנסין יֹום ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשל
ׁשעל והממּנה כהּנה, ּבבגדי מלּבׁשין והן הּׁשחר, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻֻעּמּוד

ּבהּקפה עֹומדין והן עּמהן, והממּנה[במעגל]הּפיסֹות . ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ
והּוא ּומחזירּה, מהן אחד ׁשל ראׁשֹו מעל מצנפת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹנֹוטל
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּומפיסין מּמּנּו. למנֹות ׁשּמתחילין ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָהאיׁש

.·- הּכהנים ּוׁשאר ׁשעֹובדין, אנׁשים לעבֹודה ְְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָֹויֹוצאין
לחּזנין אֹותן ּבגדי[שמשים]מֹוסרין את אֹותם ּומפׁשיטין , ְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

מּניחין היּו ולא הּמכנסים[משאירים]הּקדׁש, אּלא עליהן ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
את ּופֹוׁשטין וחֹוזרין חל; ּבגדי ׁשּלֹובׁשין עד ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַֹּבלבד,
לחּלֹונֹות הּכלים את החּזנין ּומחזירין הּקדׁש, ׁשל ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּמכנסים

הבגדים] .[תאי
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מנין‚. על ּומסּכימין ּבהּקף, עֹומדין מפיסין? ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָּכיצד
והממּנה עליו, ׁשּיסּכימּו מנין ּכל אֹו אלף אֹו מאה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּמֹונין,
אֹו אחת אצּבעֹותיהן מֹוציאין והן 'הצּביעּו'! להן: ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאֹומר
מֹוציאין ואין ׁשלׁש. לֹו מֹונין ׁשלׁש, הֹוציא ואם ְְְִִִִִִֵַָָֹֹׁשּתים;

ונֹוח[א] קצר, ׁשהּגּודל הרּמאים, מּפני ּבּמקּדׁש, ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּגּודל
ולכּפֹותֹו הגורל]להֹוציאֹו ויטה אין[- ּגּודל, והּמֹוציא ; ְְְְִִִֵַָ

הּידּוע האיׁש מן למנֹות הממּנה ּומתחיל לֹו. אֹותֹו ְְְִִִִִֶַַַַָָֻמֹונין
וחֹוזר אצּבעֹותיהן, על ּומֹונה ּתחּלה; מצנפּתֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשהסיר
ׁשּׁשלם והאיׁש עליו. ׁשהסּכימּו הּמנין ׁשּיׁשלים עד ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָחלילה,
לעבֹודה. ראׁשֹון ּבּפיס ׁשּיצא הּוא אצּבעֹו, אצל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמנין

האצּבעֹות„. על עליו ׁשהסּכימּו הּמנין מֹונין ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָולּמה
ׁשאסּור לפי עצמן? האנׁשים על מֹונה היה ולא ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהֹוציאּו,
ׁשּנאמר: אחר, ּדבר ידי על אּלא יׂשראל את ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלמנֹות

ּבּטלאים". ְְְִִֵַַָ"וּיפקדם

הּפיס‰. ּבׁשחרית: יֹום ּבכל מפיסין היּו ּפיסֹות ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָארּבעה
ׁשּזכה מי וזכה הפיסּו, הּמזּבח; את ּתֹורם מי - ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹון
גזרי ׁשני מעלה והּוא הּמערכה, את מסּדר והּוא ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלתרם.
הּמזּבח מן אׁש מלאה מחּתה מכניס והּוא לּמזּבח, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָעצים

קטרת. עליה להקטיר הּזהב למזּבח ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹהחיצֹון

.Â.עמידתן סדר על עׂשר ׁשלׁשה ּבֹו זֹוכין - הּׁשני ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּפיס
ּכדר ּומֹונה 'הצּביעּו'! להן: אֹומר הממּנה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻּכיצד?
ׁשל ּתמיד ׁשֹוחט הּוא ראׁשֹון, ּבּפיס ׁשּיצא וזה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבארנּו.
הּתמיד ּדם את מקּבל הּוא ּבצּדֹו, עֹומד ׁשהּוא והּׁשני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשחר;
הּפנימי הּמזּבח מדּׁשן לּׁשני, הּסמּו והּׁשליׁשי זֹורקֹו; ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָוהּוא
הּמנֹורה את מדּׁשן ׁשּבצּדֹו, והרביעי הּקטרת; מזּבח ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשהּוא
ורגלֹו הּתמיד ראׁש מעלה והחמיׁשי, הּנרֹות; את ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּומטיב
מעלה והּׁשביעי, הּידים; ׁשּתי מעלה והּׁשּׁשי, ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָלּכבׁש;

זנב]העקץ והּגרה[י"א החזה מעלה והּׁשמיני, והרגל; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
מעלה[צוואר] והעׂשירי, הּדפנֹות; ׁשּתי מעלה והּתׁשיעי, ;ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָ
מעלה[מעיים]הּקרבים עׂשר, והאחד סלת[מנחת]; ְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹ

עׂשר, והּׁשלׁשה החבּתין; מעלה עׂשר, והּׁשנים ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהּנסכים;
נסכים. ׁשל הּיין ְֲִִֶֶַַַָמעלה

.Êּבית אנׁשי לכל הממּנה להם אֹומר - הּׁשליׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהּפיס
יבֹוא מּימיו, קטרת הקטיר ׁשּלא 'מי הּיֹום: אֹותֹו ׁשל ְְִִִִֶֶֶַָָָָֹֹאב
זה ּבפיס ׁשּיצא ּומי ויפיסּו; הממּנה, אצל יתקּבצּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻויפיס'!

להקט ׁשּיזּכה הּוא קטרת.ראׁשֹון, יר ְְְְִִִֶֶֶַֹ

.Áמי לידע ּומפיסין ּכּלן, מתקּבצין - הרביעי ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָֻהּפיס
ׁשּזכה. מי וזכה הפיסּו, לּמזּבח; הּכבׁש מן אברים ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמעלה
אּלא אחר, ּפיס לֹו מפיסין אין - הערּבים ּבין ׁשל ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתמיד
ּבין ּבּה יזּכה ׁשחרית, העבֹודֹות מן ּבעבֹודה ׁשּזכה ּכהן ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכל
ּבין אחר ּפיס לּה מפיסין ׁשהן הּקטרת, מן חּוץ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהערּבים:
מאנׁשי מעֹולם קטרת הקטיר ׁשּלא מי ּכל ויבֹוא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהערּבים;
ּכּלן הקטירּו ּכבר ואם עליה. ויפיסּו אב, ּבית ְְְְִִִִֵֶָָָָָָֻאֹותֹו
וזה ׁשליׁשי, ּבפיס ּבׁשחרית ּכּלן לּה מפיסין ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָֻמימיהם,

הערּבים. ּבין מקטירּה ׁשחרית לּה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּזכה

.Ë,לבֹונה בזיכי ּוׁשני ּומּוספין ּתמידין ׁשם ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבׁשּבת,
ׁשל אב ּבית אֹותֹו אנׁשי ּבּׁשחר מפיסין עֹובדין? הן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּכיצד
עֹולה כבׂשי ּוׁשני ׁשחר ׁשל ּתמיד ּומקריבין הּיֹוצא, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמׁשמר

ׁשל הּתמיד מעבֹודֹות ּבעבֹודה ׁשּזכה וכל מּוספין; ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשל
האחר והּמׁשמר מּוסף. כבׂשי ּבׁשני ּבּה זֹוכה הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשחר,
ּבין ׁשל לתמיד אחרֹות ּפיסֹות מפיסין ּבׁשּבת, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשּיּכנס

הּפנים. ּבלחם חֹולקין ואּלּו ואּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָהערּבים.

.Èלבֹונה בזיכי ׁשני ׁשּיקטירּו עד הּלחם את אֹוכלין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואין
הּקרּבנֹות. ּכׁשאר מלח טעּונה והּלבֹונה האׁש; ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָעל

.‡Èהּבזיכין ׁשני מקטירין הּמּוספין, קרּבן [שלואחר ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ
הּבזיכין.לבונה] ׁשני את מקריבין כהנים ּוׁשני ;ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹ

.·È?הּׁשנה ׁשּבתֹות ּבכל הּפנים לחם חֹולקין ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּכיצד
הּנכנס הבא]מׁשמר ּומׁשמר[לשבוע חּלֹות, ׁשׁש נֹוטל ְְְִִִֵֵַַָָָ

ׁשהרי ּבּצפֹון, ּביניהן חֹולקין הּנכנסין ׁשׁש; נֹוטל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהּיֹוצא
ּובזמן ּבּדרֹום. חֹולקין והּיֹוצאין לעבֹודה, מּוכנים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָהם
ּבׁשּבת וכן ּבׁשּבת, רגלים מּׁשלׁש אחד ׁשל טֹוב יֹום ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיהיה
הּפנים ּבלחם ּבׁשוה הּמׁשמרֹות ּכל חֹולקין - החג ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבתֹו

השבועי] המשמר רק ׁשל[ולא הראׁשֹון טֹוב יֹום חל אם וכן .ְִִֵֶָָ
יֹום מערב ּבׁשוה הּמׁשמרֹות ּכל חֹולקין - ּבׁשּבת ּבאחד ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָחג
לעבֹודה. ׁשהקּדימּו מּפני הּפנים, ּבלחם ׁשּבת, ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָטֹוב
חֹולקין - ׁשּבת ּבערב להיֹות האחרֹון טֹוב יֹום חל אם ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָוכן
ׁשהיא ׁשּבת ּבאֹותּה הּפנים, ּבלחם ּבׁשוה הּמׁשמרֹות ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל
הּכהנים ׁשּנתאחרּו מּפני ּתּקנה, זה ודבר החג. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמֹוצאי
מׁשמר מּבעלי אחד נתאחר ואם הּפנים; לחם חּלּוק ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבׁשביל

אחר יּמצא ּבא, שיחליפו]ולא המשמרות .[משאר ְִֵֵַָָֹ

.‚Èּכגֹון טֹוב, יֹום ּובין הּׁשּבת ּבין להפסיק אחד יֹום ְְְִֵֵֶַַַָָָחל
חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום טֹוב[הסוכות]ׁשהיה יֹום אֹו ּבּׁשני ִִֵֶֶַַָָָ

עצרת ׁשל טֹוב יֹום אֹו ּבחמיׁשי, ׁשחל[שבועות]האחרֹון ֲֲֲִִֶֶֶֶַַָָ
ּבאֹותּה קבּוע ׁשּזמּנֹו מׁשמר - ּבחמיׁשי אֹו ּבּׁשני ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָלהיֹות
לא ׁשהרי ׁשּתים; נֹוטל הּנכנס וזה חּלֹות, עׂשר נֹוטל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּבת
ערב ׁשהּוא אחד, יֹום אּלא לבּדם הם לעבֹודה להם ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָנׁשאר
מעט. אּלא מהם ּבא ואין ּומתעּצלין, ּבׁשּבת; אחד אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבת

.„Èׁשּזכה החּלֹות חצי מׁשמר מּכל נֹוטל לעֹולם ּגדֹול ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּכהן
מזה]ּבהן ושלש מזה שלש לאהרן[- "והיתה ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֶֶֶַַָָָֹ

ּגדֹולּולבניו" ּכהן ואין לבניו; ּומחצה לאהרן, מחצה - ְְְְֱֱֲֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ
ּפרס פרוסה]נֹוטל ּכבֹודֹו.[חלה זה ׁשאין , ְְֵֵֶֶָ

שלישי יום
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על‡. ׁשּבת יֹום ּבכל הּפנים לחם לסּדר עׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָמצות
ּביֹום הּׁשּבת "ּביֹום ׁשּנאמר: - ּבהיכל ה' לפני ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּׁשלחן

יערכּנּו". ְֶַַַַָהּׁשּבת

חּלה·. ּכל חּלֹות, עׂשרה ׁשּתים ׁשהּוא ּבּתֹורה, ּברּור ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָודבר
ּבכל חּלֹות ׁשׁש - סדרים ׁשני אֹותֹו ועֹורכין עׂשרֹונים. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָׁשני
קנים ׁשלׁשה חּלֹות ׁשּתי ּכל ּובין חּלה; ּגּבי על חּלה ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹסדר,

ּבֹו מנּׁשבת הרּוח ׁשּתהיה ּכדי זהב, יתעפשו]ׁשל ;[ולא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
קׂשוֹות ּבׁשּתי מערכה ּכל ּכל[יתידות]וסֹומ ּבצד ונֹותנין . ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָ

על "ונתּת ׁשּנאמר: - לבֹונה קמץ ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמערכה,
נמצאּו .'ּבז' הּנקרא הּוא זה ּוכלי זּכה"; לבנה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּמערכת

וׁשּולים הּבזיכין. ּבׁשני לבֹונה קמצי שטוחה]ׁשני [תחתית ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֻ
הּׁשלחן. על ׁשּיּניחּום ּכדי לּבזיכין, ְְִִִֵֶַַַַָָָֻהיּו
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מעּכבין‚. הּבזיכין ּוׁשני זה, את זה מעּכבין הּסדרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשני
ואין זה. את זה מעּכבין והּבזיכין והּסדרים זה, את ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָזה

מּיֹום[חונכים]מחּנכין ּבׁשּבת. הּפנים ּבלחם אּלא הּׁשלחן ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
על ׁשם ׁשהּוא הּלחם את מֹוציאין הּׁשּבת, ליֹום ְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשּבת
וזה אחר. לחם ּומסּדרין ׁשעברה, מּׁשּבת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּׁשלחן
הּנכנסת הּמׁשמרֹות, ׁשּתי ׁשחֹולקין הּוא - ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָׁשּמֹוציאין

אֹותֹו. ואֹוכלין ּגדֹול; ּכהן עם ְְְִִֵֵַָֹוהּיֹוצאת,

ׁשנים„. נכנסים, כהנים ארּבעה הּלחם? את מסּדרין ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוכיצד
וארּבעה בזיכין; ׁשני ּבידם ּוׁשנים סדרים, ׁשני ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָּבידם
ׁשני לּטל ּוׁשנים סדרים, ׁשני לּטל ׁשנים לפניהם, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹמקּדימין
ּופניהם ּבּצפֹון עֹומדין הּנכנסין הּׁשלחן. על ׁשם ׁשהיּו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻבזיכין
אּלּו לּצפֹון. ּופניהם ּבּדרֹום עֹומדין והּיֹוצאין ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָלּדרֹום,
זה ׁשל טפחֹו לתֹו זה ׁשל וטפחֹו מּניחין, ואּלּו [-מֹוׁשכין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַ

ּתמיד"יחד] "לפני ׁשּנאמר: לחם]- בלא השולחן יהיה .[שלא ְֱִֶֶַַָָ

אחר‰. זהב ׁשלחן על ׁשהֹוציאּו הּלחם את ונתנּו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻיצאּו
מחּלקין ּכ ואחר הּבזיכין, והקטירּו ּבאּולם; ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָׁשהיה
החּלֹות ּבׁשּבת, להיֹות הּכּפּורים יֹום חל ואם ְְְִִִִַַַַַַָָהחּלֹות.

לערב. ְְִֶֶַָמתחּלקֹות

.Âוארּבע עׂשרים מביאין הּפנים? לחם מעׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּכיצד
וׁשפין למנחֹות, הראּויין חּטים אֹותן[משפשפין]סאים ְְְְִִִִִִָָָָ

ּומנּפין אֹותן, וטֹוחנין מנחֹות; חּטי ּכׁשאר ּבהן ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָּובֹועטין
סלת, עּׂשרֹון ועׂשרים ארּבעה נפה עׂשרה ּבאחת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמהן

מּצֹות חּלֹות עׂשרה ׁשּתים מהן חמץ]ועֹוׂשין לא[שאינם . ְְְִֵֵֵֶֶַַֹ
מעׂשרים הֹוציאן ׁשּלא אֹו נפה, עׂשרה ּבאחת אֹותן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹנּפה
לא ּכׁשרֹות; מקֹום, מּכל סלת ונעׂשּו הֹואיל - סאים ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹוארּבע

למצוה. אּלא האּלּו הּׁשעּורין ְְְִִִֵֶֶֶַָָָנאמרּו

.Êּכׁשא ּבעזרה ּבפנים ואפּיתן ּבחּוץ, ועריכתן רוליׁשתן ְְְֲֲֲִִִִִִַַַָָָָָָָָָָ
ׁשּתים. ׁשּתים אֹותן ואֹופין אחת, אחת אֹותן ולׁשין ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָהּמנחֹות.

.Áדפּוסין אחד[תבניות]ּוׁשלׁשה - להן היּו זהב ׁשל ְְִֶֶֶָָָָָָֹ
ּבֹו, אֹותּה ׁשאֹופין והּׁשני ּבצק, והּוא החּלה ּבֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנֹותנין
ּכדי הּתּנּור, מן אֹותּה ּכׁשרֹודין ּבֹו אֹותּה ׁשּנֹותנין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָוהּׁשליׁשי

ּתתקלקל .[תשבר]ׁשּלא ְְִֵֶַֹ

.Ëׁשּיהיּו ּפנים", "לחם ׁשּנאמר: מרּבעת, מהן חּלה ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּכל
ורחּבּה טפחים, עׂשרה מהן חּלה ּכל אר רּבים. ּפנים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלֹו

ורּומּה טפחים, -[גובהה]חמּׁשה והּׁשלחן אצּבעֹות; ׁשבע ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻ
אר נֹותן טפחים. ׁשּׁשה ורחּבֹו טפח, עׂשר ׁשנים ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹארּכֹו
טפחים ׁשני יֹוצאת החּלה נמצאת - הּׁשלחן רחב על ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָֹֻהחּלה
ּומּכאן, מּכאן הּיֹוצא את וכֹופל מּכאן; טפחים ּוׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמּכאן
על חּלה מּניח וכן ּבאמצע. רוח הּקצוֹות ׁשני ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָויּׁשאר
מערכה ּבצּדּה עֹוׂשה וכן חּלֹות. ׁשׁש ׁשעֹור עד חּלה, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּגּבי

חּלֹות. ׁשׁש ְִֵַָׁשנּיה,

.È,טֹוב יֹום את ולא ׁשּבת, ּדֹוחה הּפנים לחם אפּית ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹאין
ואם למחר; אֹותן ועֹורכין אֹותן, אֹופין ׁשּבת ּבערב ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָאּלא
ּבחמיׁשי להיֹות הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹובים ימים ׁשני ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹחל

רביעי. מּיֹום אֹותן אֹופין ׁשּבת, ְְִִִִֶֶַָָּובערב

.‡Èאּלא ׁשּבת; ּדֹוחה נטילתן ולא הּקנים סּדּור ְְְִִִֶַַָָָָָָֹֹולא
ּובאחד הּׁשלחן, לאר ונֹותנן וׁשֹומטן נכנס ׁשּבת ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמערב

א']ּבׁשּבת החּלֹות.[יום ּבין הּקנים את ּומכניס נכנס ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

.·Èּבזיכי עּמֹו הּניח ולא ּכמצותֹו, ּבׁשּבת הּלחם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹסּדר
נפסל - הּבזיכין הקטיר הּבאה ּולׁשּבת למחר, עד ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָָלבֹונה
ּבאחד והּבזיכין הּלחם את סּדר אם וכן קדֹוׁש; ואינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּלחם,
אינֹו הּלחם - הּבאה ׁשּבת לאחר הּבזיכין והקטיר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבׁשּבת,
הּלחם. נפסל ּבׁשּבת, הּבזיכין הקטיר אם אבל ונפסל. ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָקדֹוׁש,

.‚È?הּׁשּבת לאחר ׁשּסּדרם ּובבזיכין ּבלחם יעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכיצד
והן הּׁשּבת יֹום עליהן ׁשּיעבר עד הּׁשלחן על ׁשם ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻיּניחם

השולחן]מסּדרין לׁשּבת[על הּבזיכין יקטיר ּכ ואחר , ְְְְִִִִַַַַַָָָָֻ
והם[-בשבת] עליהן ׁשעברה הּׁשּבת אחר [היו]הּבאה, ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

הּׁשלחן על הּבזיכין עם הּלחם נׁשאר ׁשאפּלּו - ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֻֻמסּדרין
ּכלּום. ּבכ אין ׁשּבתֹות, ְְֵַַָָָּכּמה

.„Èאת והקטיר ּכמצותן, ּבׁשּבת והּבזיכין הּלחם את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָסּדר
ׁשּבת לאחר ּבין זֹו, ׁשּבת לאחר ּבין הּׁשּבת, לאחר ְְְִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָהּבזיכין
ׁשּנפסלּו, ּכקדׁשים הּוא והרי הּלחם; נפסל - הּבאה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאחרת

ּפּגּול מּׁשּום עליהן פסול]ׁשחּיבין ּכמֹו[זבח וטמא, ונֹותר ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

.ÂËהסיר ׁשּלא עד אם - הּלחם מן אחת חּלה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹנפרסה
מקטיר ואינֹו ּפסּול, הּלחם - נפרסה הּׁשלחן מעל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּלחם
הּלחם - נפרס הּלחם ׁשהסיר אחר ואם הּבזיכין; את ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעליו

הּבזיכין. את עליו ּומקטיר ְִִִֶַַָָָָּפסּול,

.ÊËואםה ׁשהסירֹו; ּכמי זה הרי להסירֹו, הּלחם זמן ּגיע ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַ
ּפרק ׁשּלא ּפי על אף הּבזיכין, מקטיר - הּלחם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹנפרס
ּבין הקטרה לפני ּבין הּסדרים, מן אחד נטמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמערכת.
הּטמא - הּבזיכין מן אחד ׁשּנטמא אֹו הקטרה, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלאחר

ּבטהרתֹו. והּטהֹור ְְְְֳַָָָָֻּבטמאתֹו,

רביעי יום

ו ּפרק ּומּוספין ּתמידין ¤¤¦¨¦¦§§¦הלכֹות

.‡סמּו הּוא: ּכ יֹום ּבכל הּתמידֹות עבֹודֹות ְְֲִֵֶַָָָסדר
הּפיסֹות ׁשעל הממּנה יבֹוא הּׁשחר, ויּקיׁש[גורלות]לעלֹות , ְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָֻ

ּומבּלׁשין לֹו, ּופֹותחין העזרה, העזרה,[בודקים]על ּכל את ְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָ
עֹוׂשי וכל[מנחת]ּומעמידין החבּתין; לעׂשֹות חבּתין ְֲֲֲֲִִִִִִֵַַַָ

ּבגדי ולבׁשּו הממּנה, ׁשּיבֹוא קדם טבלּו ּכבר ׁשּׁשם ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהּכהנים
הראׁשֹון ּפיס ויפיסּו הּגזית, ּבלׁשּכת ויעמדּו ויבֹואּו ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֻכהּנה.
זה ּומתחיל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמלאכּתֹו, אחד ּכל ויזּכה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוׁשני,
ואחר ׁשאמרנּו.. הּסדר על ותֹורם הּדׁשן, ּבתרּומת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּזכה

מסּדר המזבח]ּכ מסּדר[על ּכ ואחר ּגדֹולה, מערכה ְְְְֲֵֵַַַַַָָָָָ
על ּומּניחן עצים גזרי ׁשני מעלה ּכ ואחר ׁשנּיה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָמערכה
ללׁשּכת נכנסין ּכ ואחר האׁש. להרּבֹות ּגדֹולה ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָמערכה
הּיֹום. ּכל להן ׁשּצריכין הּׁשרת ּכלי ּכל ּומֹוציאין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּכלים,

את ּבׁשחיטתֹו,[קרבן]ּומׁשקין ׁשּזכה וזה מים, הּתמיד ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּזכּו הּכהנים אחריו וילכּו הּמטּבחים; לבית ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹמֹוׁשכֹו
ההיכל ׁשער ׁשּפֹותחין עד ׁשם וׁשֹוהין האברין, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָלהעלֹות
ואחר הּתמיד. את ׁשֹוחטין הּׁשער, ּפתיחת ּובׁשעת ְְְֲִִִִֶַַַַַַַַַָָהּגדֹול.

ּבדּׁשּון ׁשּזכה האחד - כהנים ׁשני להיכל נכנסין [ניקוי]ּכ ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
הּמנֹורה. ּבדּׁשּון ׁשּזכה והּׁשני הּפנימי, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמזּבח

ׁשֹוחט·. ׁשהּׁשֹוחט ּבׁשעה מדּׁשנֹו הּמזּבח את ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָוהמדּׁשן
ׁשּקּבלֹו. זה הּדם, זֹורק ּכ ואחר הּתמיד. ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָאת
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מעּכבין‚. הּבזיכין ּוׁשני זה, את זה מעּכבין הּסדרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשני
ואין זה. את זה מעּכבין והּבזיכין והּסדרים זה, את ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָזה

מּיֹום[חונכים]מחּנכין ּבׁשּבת. הּפנים ּבלחם אּלא הּׁשלחן ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
על ׁשם ׁשהּוא הּלחם את מֹוציאין הּׁשּבת, ליֹום ְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשּבת
וזה אחר. לחם ּומסּדרין ׁשעברה, מּׁשּבת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּׁשלחן
הּנכנסת הּמׁשמרֹות, ׁשּתי ׁשחֹולקין הּוא - ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָׁשּמֹוציאין

אֹותֹו. ואֹוכלין ּגדֹול; ּכהן עם ְְְִִֵֵַָֹוהּיֹוצאת,

ׁשנים„. נכנסים, כהנים ארּבעה הּלחם? את מסּדרין ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוכיצד
וארּבעה בזיכין; ׁשני ּבידם ּוׁשנים סדרים, ׁשני ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָּבידם
ׁשני לּטל ּוׁשנים סדרים, ׁשני לּטל ׁשנים לפניהם, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹמקּדימין
ּופניהם ּבּצפֹון עֹומדין הּנכנסין הּׁשלחן. על ׁשם ׁשהיּו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻבזיכין
אּלּו לּצפֹון. ּופניהם ּבּדרֹום עֹומדין והּיֹוצאין ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָלּדרֹום,
זה ׁשל טפחֹו לתֹו זה ׁשל וטפחֹו מּניחין, ואּלּו [-מֹוׁשכין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַ

ּתמיד"יחד] "לפני ׁשּנאמר: לחם]- בלא השולחן יהיה .[שלא ְֱִֶֶַַָָ

אחר‰. זהב ׁשלחן על ׁשהֹוציאּו הּלחם את ונתנּו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻיצאּו
מחּלקין ּכ ואחר הּבזיכין, והקטירּו ּבאּולם; ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָׁשהיה
החּלֹות ּבׁשּבת, להיֹות הּכּפּורים יֹום חל ואם ְְְִִִִַַַַַַָָהחּלֹות.

לערב. ְְִֶֶַָמתחּלקֹות

.Âוארּבע עׂשרים מביאין הּפנים? לחם מעׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּכיצד
וׁשפין למנחֹות, הראּויין חּטים אֹותן[משפשפין]סאים ְְְְִִִִִִָָָָ

ּומנּפין אֹותן, וטֹוחנין מנחֹות; חּטי ּכׁשאר ּבהן ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָּובֹועטין
סלת, עּׂשרֹון ועׂשרים ארּבעה נפה עׂשרה ּבאחת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמהן

מּצֹות חּלֹות עׂשרה ׁשּתים מהן חמץ]ועֹוׂשין לא[שאינם . ְְְִֵֵֵֶֶַַֹ
מעׂשרים הֹוציאן ׁשּלא אֹו נפה, עׂשרה ּבאחת אֹותן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹנּפה
לא ּכׁשרֹות; מקֹום, מּכל סלת ונעׂשּו הֹואיל - סאים ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹוארּבע

למצוה. אּלא האּלּו הּׁשעּורין ְְְִִִֵֶֶֶַָָָנאמרּו

.Êּכׁשא ּבעזרה ּבפנים ואפּיתן ּבחּוץ, ועריכתן רוליׁשתן ְְְֲֲֲִִִִִִַַַָָָָָָָָָָ
ׁשּתים. ׁשּתים אֹותן ואֹופין אחת, אחת אֹותן ולׁשין ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָהּמנחֹות.

.Áדפּוסין אחד[תבניות]ּוׁשלׁשה - להן היּו זהב ׁשל ְְִֶֶֶָָָָָָֹ
ּבֹו, אֹותּה ׁשאֹופין והּׁשני ּבצק, והּוא החּלה ּבֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנֹותנין
ּכדי הּתּנּור, מן אֹותּה ּכׁשרֹודין ּבֹו אֹותּה ׁשּנֹותנין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָוהּׁשליׁשי

ּתתקלקל .[תשבר]ׁשּלא ְְִֵֶַֹ

.Ëׁשּיהיּו ּפנים", "לחם ׁשּנאמר: מרּבעת, מהן חּלה ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּכל
ורחּבּה טפחים, עׂשרה מהן חּלה ּכל אר רּבים. ּפנים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלֹו

ורּומּה טפחים, -[גובהה]חמּׁשה והּׁשלחן אצּבעֹות; ׁשבע ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻ
אר נֹותן טפחים. ׁשּׁשה ורחּבֹו טפח, עׂשר ׁשנים ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹארּכֹו
טפחים ׁשני יֹוצאת החּלה נמצאת - הּׁשלחן רחב על ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָֹֻהחּלה
ּומּכאן, מּכאן הּיֹוצא את וכֹופל מּכאן; טפחים ּוׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמּכאן
על חּלה מּניח וכן ּבאמצע. רוח הּקצוֹות ׁשני ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָויּׁשאר
מערכה ּבצּדּה עֹוׂשה וכן חּלֹות. ׁשׁש ׁשעֹור עד חּלה, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּגּבי

חּלֹות. ׁשׁש ְִֵַָׁשנּיה,

.È,טֹוב יֹום את ולא ׁשּבת, ּדֹוחה הּפנים לחם אפּית ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹאין
ואם למחר; אֹותן ועֹורכין אֹותן, אֹופין ׁשּבת ּבערב ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָאּלא
ּבחמיׁשי להיֹות הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹובים ימים ׁשני ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹחל

רביעי. מּיֹום אֹותן אֹופין ׁשּבת, ְְִִִִֶֶַָָּובערב

.‡Èאּלא ׁשּבת; ּדֹוחה נטילתן ולא הּקנים סּדּור ְְְִִִֶַַָָָָָָֹֹולא
ּובאחד הּׁשלחן, לאר ונֹותנן וׁשֹומטן נכנס ׁשּבת ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמערב

א']ּבׁשּבת החּלֹות.[יום ּבין הּקנים את ּומכניס נכנס ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

.·Èּבזיכי עּמֹו הּניח ולא ּכמצותֹו, ּבׁשּבת הּלחם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹסּדר
נפסל - הּבזיכין הקטיר הּבאה ּולׁשּבת למחר, עד ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָָלבֹונה
ּבאחד והּבזיכין הּלחם את סּדר אם וכן קדֹוׁש; ואינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּלחם,
אינֹו הּלחם - הּבאה ׁשּבת לאחר הּבזיכין והקטיר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבׁשּבת,
הּלחם. נפסל ּבׁשּבת, הּבזיכין הקטיר אם אבל ונפסל. ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָקדֹוׁש,

.‚È?הּׁשּבת לאחר ׁשּסּדרם ּובבזיכין ּבלחם יעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכיצד
והן הּׁשּבת יֹום עליהן ׁשּיעבר עד הּׁשלחן על ׁשם ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻיּניחם

השולחן]מסּדרין לׁשּבת[על הּבזיכין יקטיר ּכ ואחר , ְְְְִִִִַַַַַָָָָֻ
והם[-בשבת] עליהן ׁשעברה הּׁשּבת אחר [היו]הּבאה, ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

הּׁשלחן על הּבזיכין עם הּלחם נׁשאר ׁשאפּלּו - ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֻֻמסּדרין
ּכלּום. ּבכ אין ׁשּבתֹות, ְְֵַַָָָּכּמה

.„Èאת והקטיר ּכמצותן, ּבׁשּבת והּבזיכין הּלחם את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָסּדר
ׁשּבת לאחר ּבין זֹו, ׁשּבת לאחר ּבין הּׁשּבת, לאחר ְְְִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָהּבזיכין
ׁשּנפסלּו, ּכקדׁשים הּוא והרי הּלחם; נפסל - הּבאה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאחרת

ּפּגּול מּׁשּום עליהן פסול]ׁשחּיבין ּכמֹו[זבח וטמא, ונֹותר ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

.ÂËהסיר ׁשּלא עד אם - הּלחם מן אחת חּלה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹנפרסה
מקטיר ואינֹו ּפסּול, הּלחם - נפרסה הּׁשלחן מעל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּלחם
הּלחם - נפרס הּלחם ׁשהסיר אחר ואם הּבזיכין; את ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעליו

הּבזיכין. את עליו ּומקטיר ְִִִֶַַָָָָּפסּול,

.ÊËואםה ׁשהסירֹו; ּכמי זה הרי להסירֹו, הּלחם זמן ּגיע ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַ
ּפרק ׁשּלא ּפי על אף הּבזיכין, מקטיר - הּלחם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹנפרס
ּבין הקטרה לפני ּבין הּסדרים, מן אחד נטמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמערכת.
הּטמא - הּבזיכין מן אחד ׁשּנטמא אֹו הקטרה, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלאחר

ּבטהרתֹו. והּטהֹור ְְְְֳַָָָָֻּבטמאתֹו,

רביעי יום

ו ּפרק ּומּוספין ּתמידין ¤¤¦¨¦¦§§¦הלכֹות

.‡סמּו הּוא: ּכ יֹום ּבכל הּתמידֹות עבֹודֹות ְְֲִֵֶַָָָסדר
הּפיסֹות ׁשעל הממּנה יבֹוא הּׁשחר, ויּקיׁש[גורלות]לעלֹות , ְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָֻ

ּומבּלׁשין לֹו, ּופֹותחין העזרה, העזרה,[בודקים]על ּכל את ְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָ
עֹוׂשי וכל[מנחת]ּומעמידין החבּתין; לעׂשֹות חבּתין ְֲֲֲֲִִִִִִֵַַַָ

ּבגדי ולבׁשּו הממּנה, ׁשּיבֹוא קדם טבלּו ּכבר ׁשּׁשם ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהּכהנים
הראׁשֹון ּפיס ויפיסּו הּגזית, ּבלׁשּכת ויעמדּו ויבֹואּו ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֻכהּנה.
זה ּומתחיל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמלאכּתֹו, אחד ּכל ויזּכה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוׁשני,
ואחר ׁשאמרנּו.. הּסדר על ותֹורם הּדׁשן, ּבתרּומת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּזכה

מסּדר המזבח]ּכ מסּדר[על ּכ ואחר ּגדֹולה, מערכה ְְְְֲֵֵַַַַַָָָָָ
על ּומּניחן עצים גזרי ׁשני מעלה ּכ ואחר ׁשנּיה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָמערכה
ללׁשּכת נכנסין ּכ ואחר האׁש. להרּבֹות ּגדֹולה ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָמערכה
הּיֹום. ּכל להן ׁשּצריכין הּׁשרת ּכלי ּכל ּומֹוציאין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּכלים,

את ּבׁשחיטתֹו,[קרבן]ּומׁשקין ׁשּזכה וזה מים, הּתמיד ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּזכּו הּכהנים אחריו וילכּו הּמטּבחים; לבית ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹמֹוׁשכֹו
ההיכל ׁשער ׁשּפֹותחין עד ׁשם וׁשֹוהין האברין, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָלהעלֹות
ואחר הּתמיד. את ׁשֹוחטין הּׁשער, ּפתיחת ּובׁשעת ְְְֲִִִִֶַַַַַַַַַָָהּגדֹול.

ּבדּׁשּון ׁשּזכה האחד - כהנים ׁשני להיכל נכנסין [ניקוי]ּכ ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
הּמנֹורה. ּבדּׁשּון ׁשּזכה והּׁשני הּפנימי, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמזּבח

ׁשֹוחט·. ׁשהּׁשֹוחט ּבׁשעה מדּׁשנֹו הּמזּבח את ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָוהמדּׁשן
ׁשּקּבלֹו. זה הּדם, זֹורק ּכ ואחר הּתמיד. ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָאת
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מטיב‚. הּדם, ׁשּזֹורקין חמׁש[מדליק]ואחר ׁשּבהיכל זה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הּמטּבחים ׁשּבבית ואּלּו ההיכל. מן ׁשניהן ויֹוצאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּנרֹות;
ּבֹו ׁשּזכה אבר מעלה אחד וכל ּומנּתחין, מפׁשיטין -ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּולמּטה ּכבׁש מחצי האברים ונֹותנין בחלקולּכבׁש. -] ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
מחציהתחתון] אֹותן נֹותנין היּו - מּוספין וׁשל ּבמערבֹו; ,ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָ

וׁשל ּבמזרחֹו; ּולמּטן, -[קרבנות]ּכבׁש חדׁשים ראׁשי ְְְְֳִִֵֶֶֶַָָָָ
הּלּו ּבמקֹום לקרן קרן ּבין מּלמעלה, הּמזּבח על ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָנֹותנין

מעבר]רגלי חדׁש.[- ראׁש ׁשהּוא לפרסמֹו ּכדי הּכהנים, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַֹֹֹ
ּובֹוזקין האברים; את ׁשם ּגּבי[מפזרים]ּומֹולחין על מלח ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשם הּכהנים ויּפלּו יחליק, ׁשּלא ּכדי - ּבׁשּבת אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּכבׁש
ּבעצים הליכתן עצים]ּבעת הובלת ּפי[- על ואף לּמערכה; ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָ

ואין הֹואיל הּכבׁש, ּובין רגליהן ּבין חֹוצץ ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַׁשהּמלח
חֹוׁשׁשין אינן עבֹודה, הּזאת חציצה]ההֹולכה זה אין -]. ְֲִֵַַָָָָֹ

ללׁשּכת„. ּכּלם מתּכּנסין לּכבׁש, האברים ׁשּמעלין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻואחר
אחת ּברכה 'ּברכּו להן: אֹומר והממּנה והןהּגזית, !' ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

ּו'ׁשמע', הּדּברֹות, ועׂשר עֹולם', 'אהבת וקֹוראין ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָּפֹותחין
ו'ׂשים ּו'רצה', ויּציב', ו'אמת 'וּיאמר', ׁשמֹוע', אם ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ'והיה
אנׁשי ׁשּיאמרּו והיא אחת, ּברכה מֹוסיפין ּובׁשּבת ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשלֹום';
ּבּבית ׁשמֹו ׁשּׁשּכן 'מי הּנכנס: מׁשמר לאנׁשי הּיֹוצא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמׁשמר
ּכ ואחר ורעּות'. ׁשלֹום אחוה אהבה ּביניכם יׁשּכין ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּזה,
ׁשּזֹוכה, מי ּבּקטרת וזֹוכה ּורביעי, ׁשליׁשי ּפיס ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַֹמפיסין
הּמנֹורה, ּבדּׁשּון ׁשּזכה זה נכנס ּכ ואחר ּומקטיר; ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָונכנס
הּמנֹורה, מדּׁשן עם ׁשהקטיר זה ויֹוצא הּנרֹות. ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּומטיב

הּכהנים. ואחיו הּוא האּולם, מעלֹות על ְְֲֲִֵֶַַַָָָֹועֹומד

הּמגרפה,‰. את אחד נטל ולּמזּבח, האּולם ּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּכׁשּיּגיעּו
ּוׁשלׁשה ּגדֹול. קֹול לּה והיה ולּמזּבח, האּולם ּבין ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָֹּוזרקּה
יֹודע קֹולּה, ׁשֹומע ׁשהּוא ּכהן מׁשּמׁשת: היתה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹדברים
לוי ּובן ּובא; רץ והּוא להׁשּתחוֹות, נכנסין הּכהנים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאחיו
לדּבר נכנסין הּלוּיים ׁשאחיו יֹודע קֹולּה, ׁשֹומע ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא

הּמעמד וראׁש ּובא; רץ והּוא שלּבׁשיר, משמרת -] ְְְֲִַַָָָֹ
העם] בשליחות בהקרבה, שנוכחים ׁשֹומע'ישראלים' ְֵֶַּכׁשהּוא

הּטמאים את מעמיד היה ׁשער[מצורעים]קֹולּה, על ְֲִִֵֶַַַַַָָָ
החׁשד מּפני רוציםהּמזרח שאינם בהם יחשדו שלא -] ְְֲִִֵַַָָ

ּכּפרתן[אלא],להיכנס] הביאּו לא ׁשעדין הּכל [ולכןׁשּידעּו ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
נכנסו] האבריםלא את ּבאברים ׁשּזכה זה מעלה ּכ ואחר .ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

מתחילין האברים, את ׁשּמעלין ואחר ולּמזּבח, הּכבׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמן
ּברכה ּכהנים ּברּכת ּומברכין האּולם, מעלֹות ׁשעל ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹאּלּו
ּכ ואחר ּבמקֹומּה. ׁשּבארנּו ּכמֹו המפרׁש, ּבּׁשם ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֹאחת
ואחר החבּתין, מקטיר הּסלת ואחר הּנסכים, סלת ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַָֹֹמעלין
הּלוּיים אֹומרין ,הּנּסּו ּובׁשעת ;לּנּסּו הּיין מעלין ְְְֲֲִִִִִִִִִִַַַַַַַַהחבּתין
ותֹוקעים ׁשּבּמקּדׁש, נּגּון ּבמיני המׁשֹוררין ּומּכין ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָּבׁשיר,

הּׁשיר. ּפרקי על ּתקיעֹות ְְִִִֵֵַַַּתׁשע

.Âעל עֹומדין כהנים ׁשני היּו ,למנּס הּיין נֹותנין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּכׁשהיּו
והּסגן ּבידן; חצֹוצרֹות ּוׁשּתי החלבים גדול]ׁשלחן כהן [של ְְְְְְֲֲִֵַַַָָָָֻ

והּסּודרין הּמזּבח, קרן על ּתקעּו[דגלים]עֹומד ּבידֹו. ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הּצלצל על הממּנה זה אצל ועמדּו ּובאּו ותקעּו, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻוהריעּו

מּׂשמאלֹו.[מצילתיים] ואחד מימינֹו אחד ,ְְִִִֶֶָָֹ

.Êזה הקיׁש ּבּסּודרין, הּסגן מניף - לנּס המנּס ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשחה

ּבּׁשיר. הּלוּיים ודּברּו ּבחצֹוצרֹות, אּלּו ותקעּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָּבּצלצל,
ּכל על ׁשּבעזרה; העם ּכל והׁשּתחוּו ּתקעּו, - לּפרק ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָהּגיעּו
הּתקיעֹות וכל הׁשּתחויה. - ּתקיעה ּכל ועל ּתקיעה, - ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָּפרק

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתׁשע, - הּתמיד ְְִֵֵֶֶַַַַָׁשעל

.Áוזבחי הּצּבּור עֹולת על אּלא ׁשירה אֹומרין ְְְִִִִֵֵֶַַַָָאין
ׁשּמקריבין נדבה עֹולת אבל ּבּתֹורה; האמּורין ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשלמיהן

מ:]מּמֹותר ׁשל[מהנשאר ׁשהן ּפי על אף - הּלׁשּכה ּתרּומת ְְִִִֵֶֶַַַַַָ
ּבפני הּבאין נסכים וכן ׁשירה; עליהן אֹומרין אין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָצּבּור,

ׁשירה. עליהן אֹומרין אין - ְְֲִִֵֵֶַָָעצמן

.Ë'לה" - הראׁשֹון ּבּיֹום אֹומרין: הּלוּים ׁשהיּו ְְִִִִִֶַַַַָָהּׁשיר
ּומהּלל ה' "ּגדֹול אֹומרין: היּו ּבּׁשני ּומלֹואּה"; ְְְִִֵֶַָָָָָָֻהארץ

" - ּבּׁשליׁשי "אלמאד"; - ּברביעי אל"; ּבעדת נּצב אלהים ְְְֱֲִִִִִִֵֵַַַָָֹֹ
- ּבּׁשּׁשי עּוּזנּו"; לאלהים "הרנינּו - ּבחמיׁשי ה'"; ְְֲִִִִִִֵֵַַַָֹנקמֹות,
ליֹום ׁשיר "מזמֹור - ּבׁשּבת לבׁש"; ּגאּות ,מל ְְְִִֵֵַָָָָ"ה'
וחֹולקין "האזינּו", ׁשירת אֹומרין ׁשּבת ּבמּוספי ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָהּׁשּבת".
ּבבית ׁשּׁשה אֹותּה ׁשּקֹוראין ּכדר ּפרקים, לׁשּׁשה ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָאֹותּה
ּבׁשּׁשה הּׁשירה ּגמרּו ׁשּבת. ּבכל ּפרק ואֹומרין ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּכנסת;
"אז אֹומרין: ׁשּבת ׁשל ּבמנחה לראׁש. חֹוזרין ְְְְִִִֶַַָָָָָֹׁשּבתֹות,
היּו הּׁשנה ראׁש ׁשל ּבמּוסף כמכה". ּו"מי מׁשה" ְִִֶֶַָָָָָָָֹֹֹיׁשיר
להיֹות חל ואם עּוּזנּו"; לאלהים "הרנינּו ְְְְִִִִִֵֵַָֹאֹומרין:
ׁשל ּבמנחה ׁשכמֹו". מּסבל "הסירֹותי אֹומרין: ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַָּבחמיׁשי,

מדּבר". יחיל ה' "קֹול אֹומרים: היּו הּׁשנה ְְִִִַָָָָָֹראׁש

.Èחדׁש ראׁש ׁשל ׁשירה - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל חדׁש ְְִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹראׁש
חדׁש. ראׁש ׁשהּיֹום לפרסמֹו ּכדי ׁשּבת, ׁשל ׁשירה את ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּדֹוחה

.‡Èקדם הּמּוספין, עם לבֹונה בזיכי ׁשני מקטירין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשּבת
ּכ ּבּבקר, יֹום ּכל ׁשעֹוׂשין וכּסדר מּוספין. ׁשל יין ְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹנּסּו
החיצֹון, מּמזּבח הּדׁשן מהרמת חּוץ הערּבים; ּבין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָעֹוׂשין
אּלא אּלּו ּדברים עֹוׂשין ׁשאין והּפיסֹות, הּמערכֹות, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָוסּדּור

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, ּבּׁשחר יֹום ְְְְִֵֶַַַַַָּבכל
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ּתמיד‡. אחר החדׁש ראׁש מּוסף מקריבין - חדׁשים ְְֳִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹּבראׁשי
ואיל ׁשנים, ּפרים חדׁש? ראׁש מּוסף הּוא וכּמה ׁשחר. ְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹֹׁשל
חּטאת. עּזים ּוׂשעיר עֹולֹות, הּכל - ּכבׂשים וׁשבעה ְְְְִִִִִֶַַָָָָֹאחד,

הּתמיד;·. ּכמעׂשה הּוא, אחד העֹולֹות ּכל ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָמעׂשה
ּכמעׂשה מֹועדֹות, וׁשל חדׁשים ראׁשי ׁשל החּטאת ְְֲֲֲֳִֵֵֵֶֶַַַַָָָּומעׂשה

ׁשּבארנּו. הּנאכלת ְֱֵֶֶֶֶַַַַָהחּטאת

הראׁשֹון‚. מּיֹום יֹום, ּבכל מּוסף קרּבן מקריבין - ְְְְִִִִֶַַַָָָָּבפסח
ואיל ׁשנים, ּפרים חדׁשים: ראׁשי ּכמּוסף הּׁשביעי, יֹום ְְְְֳִִִִִִֵַַַַַָָָעד
חּטאת וׂשעיר עֹולֹות, הּכל - ּכבׂשים וׁשבעה ְְְְִִִֶַַָָָָָֹאחד,
ּבניסן עׂשר ׁשּׁשה יֹום ׁשהּוא ּפסח, ׁשל ׁשני ּביֹום ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּנאכלת.
עמר עם לעֹולה ּכבׂש יֹום, ּכל ׁשל מּוסף על יתר מקריבין -ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

העומר]הּתנּופה קרבן ּכמֹו[- צּבּור, ׁשל מנחה והּוא ; ְְְְִִֶַָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

הּטמאה.„ ואת הּׁשּבת את ּדֹוחה לפיכ קבּוע, ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻּוזמּנֹו

ׁשּנאמר:‰. יׂשראל, מארץ אּלא זֹו מנחה מביאין ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאין
מן לבֹוא מצותֹו קצירכם". ראׁשית עמר את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ"והבאתם
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ּבּכר[לירושלים]הּקרֹוב לא ראשון]; הבשיל הּקרֹוב,[- ִֵַַָָֹ
יׂשראל. מארץ מקֹום מּכל אֹותֹו ְְִִִִֵֵֶֶָָָמביאין

.Âּבין עׂשר, ׁשּׁשה ּבליל - ּבּלילה להּקצר [חלמצותֹו ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָ
ּביןפסח] ּבׁשּבת.[חל]ּבחל ְְֵַָֹ

.Ê,ּבּיֹום קצרּוהּו ואם העמר; לקצירת ּכׁשר הּלילה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹוכל
ֵָּכׁשר.

.Áהּקמה מן לבֹוא לקרקע]מצותֹו המחוברת לא[תבואה ; ְִִַָָָָֹ
העמרין מן יביאּו התלושמצאּו, .ות][מהערמות ְֳִִִָָָָ

.Ëהּלח מן לבֹוא לחה]מצותֹו יביאּו[תבואה מצאּו, לא ; ְְִִִַַָָָָֹ
הּיבׁש. ִֵַָמן

.Èנר היה ׁשּבּדרֹום: הּׂשדֹות מן להביא ּדרּכם [חורש]היה ְְִִֶַַַָָָָָָָָָ
החצי נר אחרת ּובׁשנה זֹו; ּבׁשנה חציּה וזֹורע הּׂשדה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָחצי

מּמּנּו. ּומביא ׁשּנר החצי וזֹורע ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּזרע,

.‡Èקּבלה זה ודבר בא; היה הּׂשעֹורים מן זה, ְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹעמר
יֹוצאין טֹוב יֹום מערב נעׂשה? היה וכיצד רּבנּו. ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמּמׁשה

ּכריכֹות אֹותֹו ועֹוׂשין ּדין, בית אותם]ׁשלּוחי קושרין -] ְְְִִִֵֵ
העירֹות ּכל לקצר. נֹוח ׁשּיהיה ּכדי לּקרקע, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻּבמחּבר

ּבעסק נקצר ׁשּיהיה ּכדי מתּכּנסֹות לׁשם, [המולה]הּסמּוכֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
אנׁשים ּבׁשלׁשה ׂשעֹורים, סאין ׁשלׁש וקֹוצרין ְְְְְֲִִִִִָָָָֹֹּגדֹול;
להן אֹומר ׁשחׁשכה, ּכיון מּגלֹות. ּובׁשלׁש קּפֹות ְְְֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֻּובׁשלׁש

הּׁשמׁש'? 'ּבא ׁשם: העֹומדים לכל השמש]הּקֹוצר [שקעה ְְִֵֶֶַַָָָָ
'ּבא 'הן'! לֹו: אֹומרין הּׁשמׁש'? 'ּבא 'הן'! לֹו: ְְִִֵֵֶֶַָָאֹומרין
'הן'! לֹו: אֹומרין זה'? 'מּגל 'הן'! לֹו: אֹומרין ְְִִֵֵֶֶֶַַָהּׁשמׁש'?
'הן'! לֹו: אֹומרין זה'? 'מּגל 'הן'! לֹו: אֹומרין זה'? ְְִִֵֵֶֶַַָָ'מּגל
'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? 'קּפה 'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? ְְִִֵֵָָֻֻ'קּפה
להן: אֹומר ׁשּבת, היה ואם 'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? ְְִִֵֵֶַָָָָָֻ'קּפה
'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? 'ׁשּבת 'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? ְְִִֵֵַַָָ'ׁשּבת
להן: אֹומר ּכ ואחר 'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? ְְִֵֵֶַַַָָָ'ׁשּבת
לֹו: אֹומרים והן 'אקצר'? 'קצר'! לֹו: אֹומרין והן ְְְְְְְִִֵֵֶֶֹֹֹ'אקצר'?
ּפעמים ׁשלׁשה 'קצר'! לֹו: אֹומרין והן 'אקצר'? ְְְְְְְִִֵֶָָֹֹֹֹ'קצר'!
הּטֹועין אּלּו מּפני לּמה? ּכ וכל ודבר. ּדבר ּכל ְְְִִֵֵַַָָָָָָָָָעל

יׂשראל[צדוקים] מּכלל -]ׁשּיצאּו ׁשהן[בימי ׁשני, ּבבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבּתֹורה ׁשּכתּוב ׁשּזה העומר]אֹומרין הקרבת "מּמחרת[לגבי ְֳִִֶֶֶַַָָָ

ּבראׁשית ׁשּבת הּוא הרגיל]הּׁשּבת", במובן שבת ּומּפי[- ; ְִִִֵַַַַָ
רבינו]הּׁשמּועה ממשה אּלא[מסורת ׁשאינּה חכמים, למדּו ְְֲִֵֶֶַָָָָָ

-]ׁשּבת שביתה הּנביאים[מלשון ּתמיד ראּו וכן טֹוב. יֹום ְְִִִֵַַַָָ
ּבׁשּׁשה העמר את מניפין ׁשהיּו ודֹור, ּדֹור ּבכל ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹוהּסנהדרין
ּבּתֹורה: נאמר והרי ּבׁשּבת. ּבין ּבחל ּבין ּבניסן, ְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹעׂשר

תאכלּו" לא וכרמל וקלי העומר]"ולחם הקרבת עד -], ְְְְְִֶֶֶַָֹֹ
מּצֹות הּפסח, מּמחרת הארץ מעבּור "וּיאכלּו ְְֱֲֳִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹונאמר:
ׁשּדּמּו ּכמֹו ארע, ּבׁשּבת הּפסח ׁשאֹותֹו ּתאמר ואם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹוקלּוי".

אכילתן[הצדוקים]הּטּפׁשים הּתר הּכתּוב ּתלה היא , ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
החדש]לחדׁש היבול הּסּבה,[- ולא העּקר ׁשאינֹו ּבדבר ְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹ

ּבמחרת הּדבר ׁשּתלה מאחר אּלא נקרה? נקרה ְְְֳִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹאּלא
את הּמּתרת העּלה היא הּפסח ׁשּמחרת ּברּור הּדבר ֳִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּפסח,
הּׁשבּוע. מימי הּוא יֹום איזה על מׁשּגיחין ואין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהחדׁש,

.·Èוחבטּו לעזרה, הביאּוהּו ּבּקּפֹות, ּונתנּוהּו ְְְְֱֲִַָָָָָָֻקצרּוהּו
ּומהבהבין הּׂשעֹורין, את ולֹוקחין ּובֹוררין. וזֹורין, ְְְְְְְֲִִִִִֶַַאֹותֹו,

ּבאּבּוב[קולים] האׁש על קליה]אֹותֹו ּכדי[כלי מנּקב, ְְְֵֵַַָָֻ
האּור קלּוי[האש]ׁשּיהיה "אביב ׁשּנאמר: ּבכּלן, ׁשֹולט ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֻ

ּבמנחת אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבאׁש"
ּבעזרה, אֹותֹו ׁשֹוטחין אֹותֹו, ׁשּקֹולין ואחר ּבלבד. ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹהעמר
ּגרֹוסֹות ׁשל לרחים אֹותֹו ונֹותנין ּבֹו; מנּׁשבת [-והרּוח ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

עבה] הּכלטחינה מן ּומֹוציאין סאין, הּׁשלׁש את וטֹוחנין ,ְְֲִִִִִֶַַָֹֹ
נפּדה והּׁשאר נפה. עׂשרה ּבׁשלׁש מנּפה ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻעּׂשרֹון

לחולין] ּבחּלה[נמכר וחּיב אדם, לכל הפרשתונאכל -] ְְְְֱֶַַָָָָָָ
זהחלה] ולֹוקחין ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמעׂשרֹות, מן ְְְְְִִֵֶֶַַַַָּופטּור

ּביֹום ׁשמן ּבלג אֹותֹו ּובֹוללין הּׂשעֹורים, סלת ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶַָָֹֹהעּׂשרֹון
ּכׁשאר לבֹונה, קמץ עליו ונֹותנין ּבניסן, עׂשר ְְְְְִִִִֶָָָָָָָָֹׁשּׁשה
ּומֹוריד; ּומעלה ּומביא, מֹולי - ּבּמזרח ּומניפֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָהּמנחֹות.
ּכׁשאר ּדרֹומית מערבית קרן ׁשל חּדּה ּכנגד ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֻּומּגיׁשֹו
ּכל ּכׁשירי לּכהנים, נאכל והּׁשאר ּומקטיר; וקֹומץ ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּמנחֹות,
מּוסף ׁשּמקריבין אחר אֹותֹו? קֹומצין ואימתי ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָהּמנחֹות.
הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד קדם - העֹולה וכבׂש ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּיֹום;

.‚Èתבּואה מיני מחמׁשת מין יׂשראל ּבארץ לקצר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאסּור
ׁשּיהיה - קצירכם" "ראׁשית ׁשּנאמר: העמר, לקצירת ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹקדם
ׁשראּוי ּבקציר אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנקצרים. לכל ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָּתחּלה

הּׁשלהין ּבית אבל עמר; מּמּנּו בנוסףלהביא אותו שמשקין -] ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ
מּמּנּו,לגשמים] להביא ראּוי ואינֹו הֹואיל - ְְֲִִִִֵֶֶָָָָׁשּבעמקים

יגּדׁש לא אבל העמר, מּלפני אֹותֹו ערמות]קֹוצרין .[יערום ְְְֲִִִִֵֶָָֹֹֹ

.„Èׁשהׁשריׁשה שורשיה]ּתבּואה ויצאו לעמר[נזרעה קדם ְְִִֶֶֶָָָֹֹ
להקרבתו] לקצרּה[- אסּור - לאו ואם מּתירּה; העמר ,ְְְִִֶַָָָָָָֹ

הּבא. העמר ׁשּיבֹוא עד לאכלּה, ׁשאסּור ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכדר

.ÂËׁשליׁש הביאה ׁשּלא הבשילה]ּתבּואה מּתר[לא , ְְִִֵֶָָָֹֻ
וקֹוצרין לבהמה; להאכיל מּמּנה ביןלקצר שגדלה [תבואה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָֹ

לפּנֹותהאילנות] וקֹוצרין יּפסדּו; ׁשּלא הּנטיעֹות, ְְְְְְִִִִֵֶַַָֹמּפני
"קצירכם", ׁשּנאמר: הּמדרׁש, לבית אֹו האבל לבית ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמקֹום

מצוה. קציר ְְְִִָֹולא

.ÊËּכריכֹות אֹותן יעׂשה לא לקצר, ׁשּמּתר ּפי על ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹֻואף
צבתים[גדולות] יּניחם אּלא הּקֹוצרין, אגודותּכדר] ְְְִִִֵֶֶֶַַָָ

.קטנות]

.ÊÈ,נסכים מנחת ולא מנחֹות, מביאין ׁשאין ּבארנּו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּכבר
הביא, ואם העמר; הבאת קדם החדׁש מן ּבּכּורים, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹולא
ּכׁשר. הביא, ואם הּלחם; ׁשּתי להבאת קדם יביא ולא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּפסּול.

.ÁÈ.'ׁשהחינּו' מבר ּתחּלה, החדׁש מן מנחה הּמקריב ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָוכל

.ËÈהעמר אחר ּוקצרּה העמר, ׁשּקרב אחר ׁשּזרעּה ְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּתבּואה
מנחֹות מּמּנה מביאין אם ספק זה הרי - הּבאה ׁשנה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשל
עבר זֹו ּותבּואה הֹואיל הּלחם, ׁשּתי הבאת קדם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלכּתחּלה
עד מביאין אין אֹו העמר, ּוקצירת הּלחם ׁשּתי הבאת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעליה

הבאת אחר הּלחם ׁשּתי אחרת.ׁשּיביאּו ׁשנה ׁשל העמר ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

.Îּבּקרקע ּתבּואה הוציאוה]וכן ואח"כ וחנטּו[והשרישה , ְְְְְֵַַַָָ
ׁשּלּה עלים הנצּו אֹו בקרקע]עליה שאיננה ּכׁשּיביאּו[למרות ְִִֵֵֶֶֶָָָָָ

ּכמֹו חנטתן אֹו העלים הנצת אם ספק זה הרי - הּלחם ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּתי
חׁשּובה אינּה אֹו מנחֹות, מּמּנה להביא והּתרה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֻהׁשרׁשה,

הּורצה. הביא, ואם יביא; לא לפיכ ְְְְְִִִִֵַָָָָָֹּכהׁשרׁשה.

.‡Î.ּכׁשר והּקציר לֹוקה, אינֹו - העמר קצירת קדם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹוהּקֹוצר
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ּבּכר[לירושלים]הּקרֹוב לא ראשון]; הבשיל הּקרֹוב,[- ִֵַַָָֹ
יׂשראל. מארץ מקֹום מּכל אֹותֹו ְְִִִִֵֵֶֶָָָמביאין

.Âּבין עׂשר, ׁשּׁשה ּבליל - ּבּלילה להּקצר [חלמצותֹו ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָ
ּביןפסח] ּבׁשּבת.[חל]ּבחל ְְֵַָֹ

.Ê,ּבּיֹום קצרּוהּו ואם העמר; לקצירת ּכׁשר הּלילה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹוכל
ֵָּכׁשר.

.Áהּקמה מן לבֹוא לקרקע]מצותֹו המחוברת לא[תבואה ; ְִִַָָָָֹ
העמרין מן יביאּו התלושמצאּו, .ות][מהערמות ְֳִִִָָָָ

.Ëהּלח מן לבֹוא לחה]מצותֹו יביאּו[תבואה מצאּו, לא ; ְְִִִַַָָָָֹ
הּיבׁש. ִֵַָמן

.Èנר היה ׁשּבּדרֹום: הּׂשדֹות מן להביא ּדרּכם [חורש]היה ְְִִֶַַַָָָָָָָָָ
החצי נר אחרת ּובׁשנה זֹו; ּבׁשנה חציּה וזֹורע הּׂשדה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָחצי

מּמּנּו. ּומביא ׁשּנר החצי וזֹורע ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּזרע,

.‡Èקּבלה זה ודבר בא; היה הּׂשעֹורים מן זה, ְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹעמר
יֹוצאין טֹוב יֹום מערב נעׂשה? היה וכיצד רּבנּו. ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמּמׁשה

ּכריכֹות אֹותֹו ועֹוׂשין ּדין, בית אותם]ׁשלּוחי קושרין -] ְְְִִִֵֵ
העירֹות ּכל לקצר. נֹוח ׁשּיהיה ּכדי לּקרקע, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻּבמחּבר

ּבעסק נקצר ׁשּיהיה ּכדי מתּכּנסֹות לׁשם, [המולה]הּסמּוכֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
אנׁשים ּבׁשלׁשה ׂשעֹורים, סאין ׁשלׁש וקֹוצרין ְְְְְֲִִִִִָָָָֹֹּגדֹול;
להן אֹומר ׁשחׁשכה, ּכיון מּגלֹות. ּובׁשלׁש קּפֹות ְְְֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֻּובׁשלׁש

הּׁשמׁש'? 'ּבא ׁשם: העֹומדים לכל השמש]הּקֹוצר [שקעה ְְִֵֶֶַַָָָָ
'ּבא 'הן'! לֹו: אֹומרין הּׁשמׁש'? 'ּבא 'הן'! לֹו: ְְִִֵֵֶֶַָָאֹומרין
'הן'! לֹו: אֹומרין זה'? 'מּגל 'הן'! לֹו: אֹומרין ְְִִֵֵֶֶֶַַָהּׁשמׁש'?
'הן'! לֹו: אֹומרין זה'? 'מּגל 'הן'! לֹו: אֹומרין זה'? ְְִִֵֵֶֶַַָָ'מּגל
'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? 'קּפה 'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? ְְִִֵֵָָֻֻ'קּפה
להן: אֹומר ׁשּבת, היה ואם 'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? ְְִִֵֵֶַָָָָָֻ'קּפה
'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? 'ׁשּבת 'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? ְְִִֵֵַַָָ'ׁשּבת
להן: אֹומר ּכ ואחר 'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? ְְִֵֵֶַַַָָָ'ׁשּבת
לֹו: אֹומרים והן 'אקצר'? 'קצר'! לֹו: אֹומרין והן ְְְְְְְִִֵֵֶֶֹֹֹ'אקצר'?
ּפעמים ׁשלׁשה 'קצר'! לֹו: אֹומרין והן 'אקצר'? ְְְְְְְִִֵֶָָֹֹֹֹ'קצר'!
הּטֹועין אּלּו מּפני לּמה? ּכ וכל ודבר. ּדבר ּכל ְְְִִֵֵַַָָָָָָָָָעל

יׂשראל[צדוקים] מּכלל -]ׁשּיצאּו ׁשהן[בימי ׁשני, ּבבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבּתֹורה ׁשּכתּוב ׁשּזה העומר]אֹומרין הקרבת "מּמחרת[לגבי ְֳִִֶֶֶַַָָָ

ּבראׁשית ׁשּבת הּוא הרגיל]הּׁשּבת", במובן שבת ּומּפי[- ; ְִִִֵַַַַָ
רבינו]הּׁשמּועה ממשה אּלא[מסורת ׁשאינּה חכמים, למדּו ְְֲִֵֶֶַָָָָָ

-]ׁשּבת שביתה הּנביאים[מלשון ּתמיד ראּו וכן טֹוב. יֹום ְְִִִֵַַַָָ
ּבׁשּׁשה העמר את מניפין ׁשהיּו ודֹור, ּדֹור ּבכל ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹוהּסנהדרין
ּבּתֹורה: נאמר והרי ּבׁשּבת. ּבין ּבחל ּבין ּבניסן, ְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹעׂשר

תאכלּו" לא וכרמל וקלי העומר]"ולחם הקרבת עד -], ְְְְְִֶֶֶַָֹֹ
מּצֹות הּפסח, מּמחרת הארץ מעבּור "וּיאכלּו ְְֱֲֳִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹונאמר:
ׁשּדּמּו ּכמֹו ארע, ּבׁשּבת הּפסח ׁשאֹותֹו ּתאמר ואם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹוקלּוי".

אכילתן[הצדוקים]הּטּפׁשים הּתר הּכתּוב ּתלה היא , ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
החדש]לחדׁש היבול הּסּבה,[- ולא העּקר ׁשאינֹו ּבדבר ְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹ

ּבמחרת הּדבר ׁשּתלה מאחר אּלא נקרה? נקרה ְְְֳִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹאּלא
את הּמּתרת העּלה היא הּפסח ׁשּמחרת ּברּור הּדבר ֳִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּפסח,
הּׁשבּוע. מימי הּוא יֹום איזה על מׁשּגיחין ואין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהחדׁש,

.·Èוחבטּו לעזרה, הביאּוהּו ּבּקּפֹות, ּונתנּוהּו ְְְְֱֲִַָָָָָָֻקצרּוהּו
ּומהבהבין הּׂשעֹורין, את ולֹוקחין ּובֹוררין. וזֹורין, ְְְְְְְֲִִִִִֶַַאֹותֹו,

ּבאּבּוב[קולים] האׁש על קליה]אֹותֹו ּכדי[כלי מנּקב, ְְְֵֵַַָָֻ
האּור קלּוי[האש]ׁשּיהיה "אביב ׁשּנאמר: ּבכּלן, ׁשֹולט ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֻ

ּבמנחת אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבאׁש"
ּבעזרה, אֹותֹו ׁשֹוטחין אֹותֹו, ׁשּקֹולין ואחר ּבלבד. ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹהעמר
ּגרֹוסֹות ׁשל לרחים אֹותֹו ונֹותנין ּבֹו; מנּׁשבת [-והרּוח ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

עבה] הּכלטחינה מן ּומֹוציאין סאין, הּׁשלׁש את וטֹוחנין ,ְְֲִִִִִֶַַָֹֹ
נפּדה והּׁשאר נפה. עׂשרה ּבׁשלׁש מנּפה ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻעּׂשרֹון

לחולין] ּבחּלה[נמכר וחּיב אדם, לכל הפרשתונאכל -] ְְְְֱֶַַָָָָָָ
זהחלה] ולֹוקחין ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמעׂשרֹות, מן ְְְְְִִֵֶֶַַַַָּופטּור

ּביֹום ׁשמן ּבלג אֹותֹו ּובֹוללין הּׂשעֹורים, סלת ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶַָָֹֹהעּׂשרֹון
ּכׁשאר לבֹונה, קמץ עליו ונֹותנין ּבניסן, עׂשר ְְְְְִִִִֶָָָָָָָָֹׁשּׁשה
ּומֹוריד; ּומעלה ּומביא, מֹולי - ּבּמזרח ּומניפֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָהּמנחֹות.
ּכׁשאר ּדרֹומית מערבית קרן ׁשל חּדּה ּכנגד ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֻּומּגיׁשֹו
ּכל ּכׁשירי לּכהנים, נאכל והּׁשאר ּומקטיר; וקֹומץ ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּמנחֹות,
מּוסף ׁשּמקריבין אחר אֹותֹו? קֹומצין ואימתי ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָהּמנחֹות.
הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד קדם - העֹולה וכבׂש ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּיֹום;

.‚Èתבּואה מיני מחמׁשת מין יׂשראל ּבארץ לקצר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאסּור
ׁשּיהיה - קצירכם" "ראׁשית ׁשּנאמר: העמר, לקצירת ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹקדם
ׁשראּוי ּבקציר אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנקצרים. לכל ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָּתחּלה

הּׁשלהין ּבית אבל עמר; מּמּנּו בנוסףלהביא אותו שמשקין -] ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ
מּמּנּו,לגשמים] להביא ראּוי ואינֹו הֹואיל - ְְֲִִִִֵֶֶָָָָׁשּבעמקים

יגּדׁש לא אבל העמר, מּלפני אֹותֹו ערמות]קֹוצרין .[יערום ְְְֲִִִִֵֶָָֹֹֹ

.„Èׁשהׁשריׁשה שורשיה]ּתבּואה ויצאו לעמר[נזרעה קדם ְְִִֶֶֶָָָֹֹ
להקרבתו] לקצרּה[- אסּור - לאו ואם מּתירּה; העמר ,ְְְִִֶַָָָָָָֹ

הּבא. העמר ׁשּיבֹוא עד לאכלּה, ׁשאסּור ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכדר

.ÂËׁשליׁש הביאה ׁשּלא הבשילה]ּתבּואה מּתר[לא , ְְִִֵֶָָָֹֻ
וקֹוצרין לבהמה; להאכיל מּמּנה ביןלקצר שגדלה [תבואה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָֹ

לפּנֹותהאילנות] וקֹוצרין יּפסדּו; ׁשּלא הּנטיעֹות, ְְְְְְִִִִֵֶַַָֹמּפני
"קצירכם", ׁשּנאמר: הּמדרׁש, לבית אֹו האבל לבית ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמקֹום

מצוה. קציר ְְְִִָֹולא

.ÊËּכריכֹות אֹותן יעׂשה לא לקצר, ׁשּמּתר ּפי על ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹֻואף
צבתים[גדולות] יּניחם אּלא הּקֹוצרין, אגודותּכדר] ְְְִִִֵֶֶֶַַָָ

.קטנות]

.ÊÈ,נסכים מנחת ולא מנחֹות, מביאין ׁשאין ּבארנּו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּכבר
הביא, ואם העמר; הבאת קדם החדׁש מן ּבּכּורים, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹולא
ּכׁשר. הביא, ואם הּלחם; ׁשּתי להבאת קדם יביא ולא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּפסּול.

.ÁÈ.'ׁשהחינּו' מבר ּתחּלה, החדׁש מן מנחה הּמקריב ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָוכל

.ËÈהעמר אחר ּוקצרּה העמר, ׁשּקרב אחר ׁשּזרעּה ְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּתבּואה
מנחֹות מּמּנה מביאין אם ספק זה הרי - הּבאה ׁשנה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשל
עבר זֹו ּותבּואה הֹואיל הּלחם, ׁשּתי הבאת קדם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלכּתחּלה
עד מביאין אין אֹו העמר, ּוקצירת הּלחם ׁשּתי הבאת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעליה

הבאת אחר הּלחם ׁשּתי אחרת.ׁשּיביאּו ׁשנה ׁשל העמר ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

.Îּבּקרקע ּתבּואה הוציאוה]וכן ואח"כ וחנטּו[והשרישה , ְְְְְֵַַַָָ
ׁשּלּה עלים הנצּו אֹו בקרקע]עליה שאיננה ּכׁשּיביאּו[למרות ְִִֵֵֶֶֶָָָָָ

ּכמֹו חנטתן אֹו העלים הנצת אם ספק זה הרי - הּלחם ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּתי
חׁשּובה אינּה אֹו מנחֹות, מּמּנה להביא והּתרה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֻהׁשרׁשה,

הּורצה. הביא, ואם יביא; לא לפיכ ְְְְְִִִִֵַָָָָָֹּכהׁשרׁשה.

.‡Î.ּכׁשר והּקציר לֹוקה, אינֹו - העמר קצירת קדם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹוהּקֹוצר
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.·Îהבאת מּיֹום ּתמימֹות ׁשּבתֹות ׁשבע לסּפר עׂשה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹמצות
ּומצוה הּׁשּבת"; מּמחרת לכם "ּוספרּתם ׁשּנאמר: ְְְֱֳִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהעמר,
חמּׁשים "ּתסּפרּו ׁשּנאמר: הּׁשבּועֹות, עם הּימים ְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָלמנֹות
מּליל ּבּלילה, מֹונה לפיכ מֹונין; הּיֹום ּומּתחּלת ְְְִִִִִֵֶַַַַָָיֹום".

ּבניסן. עׂשר ְִִָָָָׁשּׁשה

.‚Îאּלא מֹונין ואין ּבּיֹום. מֹונה ּבּלילה, מנה ולא ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשכח
יצא. מיּׁשב, מנה ואם ְְְִָָָָָָֻֻמעּמד;

.„Îּובכל מקֹום ּובכל מּיׂשראל, איׁש ּכל על זֹו ְְְְִִִִֵַָָָָָָמצוה
העמר. מּספירת ּפטּורין ועבדים ונׁשים ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹזמן;

.‰Îמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' לילה: ּבכל לבר ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוצרי
העמר', ספירת על וצּונּו ּבמצוֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹהעֹולם,
.ּומבר חֹוזר ואינֹו יצא, - ּבר ולא מנה ׁשּיסּפר; ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹקדם

שישי יום

ח ּפרק ּומּוספין ּתמידין ¤¤¦¨¦¦§§¦הלכֹות

הּׁשבּועֹות,‡. חג הּוא - העמר מּספירת חמּׁשים ְְֲִִִִֶַַַָָֹּביֹום
מּוסף ּכמֹו מּוסף מקריבין הּזה ּובּיֹום עצרת. יֹום ְְְֲִִֶֶֶַַַַָוהּוא
עֹולֹות, ּכּלן - כבׂשים וׁשבעה ואיל ּפרים ׁשני חדׁש: ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֻראׁש
ּבחּמׁש האמּורֹות הּקרּבנֹות הן ואּלּו חּטאת. ְְְְֲִֵֵַַַָָָָֻּוׂשעיר

על[במדבר]הּפקּודים יתר מביאין ועֹוד הּיֹום. מּוסף והן , ְְְְִִִֵֵַַַַָ
ּומקריבין הּלחם. ׁשּתי - חדׁשה מנחה הּזה, ּבּיֹום ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמּוסף
עֹולֹות, הּכל - ּכבׂשים וׁשבעה אילים ּוׁשני ּפר הּלחם: ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹעם
הן ואּלּו ׁשלמים. זבח כבׂשים ּוׁשני חּטאת, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּוׂשעיר
זה ּביֹום הּקרב נמצא וּיקרא. ּבחּמׁש האמּורֹות ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻהּקרּבנֹות

אילים[נוסף]יתר ּוׁשלׁשה ּפרים ׁשלׁשה הּתמידין: ׁשני על ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹ
ּוׁשני עֹולֹות, ּבהמה עׂשרים הּכל - ּכבׂשים עׂשר ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹוארּבעה
נאכלים. ׁשלמים כבׂשים ּוׁשני נאכלים, חּטאֹות ְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶַָָָָָׂשעירים

ּומן·. הארץ מן אּלא ּבאין אינן הּלחם [היבול]ׁשּתי ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּתנּופה לחם ּתביאּו "מּמֹוׁשבתיכם ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהחדׁש,

העלּיה. מן יביאּו חדׁש, מצאּו לא ְְֲִִִִַָָָָָָֹׁשּתים";

ׁשּירדּו‚. אם[בעננים]ּבעבים[בנס]חּטים ספק ּבהן יׁש - ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
"מּמֹוׁשבתיכם". אינם אֹו "מּמֹוׁשבתיכם", ּבהן אני ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹקֹורא
עֹוׂשין? היּו וכיצד ּכׁשר. הביא, ואם יביא; לא ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹלפיכ

וׁשפין חדׁשֹות, חּטין סאין ׁשלׁש אֹותן[משפשפים]מביאין ְְְֲִִִִִִָָָָֹ
סלת, אֹותן וטֹוחנין הּמנחֹות, ּכל ּכדר ּבהן ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָֹּובֹועטין

עׂש ׁשני מהן והּׁשארּומנּפין נפה. עׂשרה ּבׁשּתים רֹונֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
לחולין]נפּדה ּופטּור[נמכר ּבחּלה וחּיב אדם, לכל ונאכל ְְְְְֱִֶֶַַָָָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמעׂשרֹות, ְְְִֵֶַַַַמן

עּׂשרֹון„. לבֹוא צריכין - החדׁש מן ׁשהן הּלחם, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּתי
ולחם נפה. עׂשרה ּבׁשּתים אֹותן ּומנּפין ּומחצה, סאה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמּכל
נפה; עׂשרה ּבאחת לֹו ּדי - הּיׁשן מן ּבא ׁשהּוא ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּפנים,
ּבא ׁשהּוא העמר, אבל סאה. מּכל עּׂשרֹון ּבא ְְֲִִֶֶָָָָָָָֹוהּוא
סאין מּׁשלׁש אּלא הּמבחר, מן ּבא אינֹו - חדׁשֹות ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹֻמּׂשעֹורים

נפה. עׂשרה ְְִֵֶָָֹּובׁשלׁש

.‰- מעט אֹו מהן, ׁשּבאין הּסאין ּבמּדת רּבה אם - ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻוכּלן
ְֵּכׁשרֹות.

.Â,אחת אחת אֹותן ולׁשין העׂשרֹונֹות, ׁשני ְְְְְִִֵֶַַַַָָָולֹוקחין
אחת. אחת אֹותן ְִַַַַָואֹופין

.Êּבחּוץ ועריכתן לעזרה]וליׁשתן ּבפנים,[-חוץ ואפּיתן ; ְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָ
הּמנחֹות. ְְַָָּככל

.Á,ׁשּבת לֹומר צרי ואין טֹוב, יֹום ּדֹוחה עׂשּיתן ְְֲִִֵֵַַָָָָָואין
לבּדֹו "הּוא ׁשּנאמר: טֹוב, יֹום מערב אֹותן אֹופין ְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָאּלא

לּגבֹוּה ולא "לכם", - לכם" .[לה']יעׂשה ְֵֶֶֶַַָָָָֹ

.Ë,ׁשּבת מערב אֹותן אֹופין ׁשּבת, טֹוב יֹום ערב ִֵֶֶֶֶַַָָָָָהיה
והרי טֹוב. יֹום ׁשהּוא לאפּיתן, ּבּׁשליׁשי וכן]ונאכלֹות -] ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָ
ׂשאֹור מביא עֹוׂשה? וכיצד חמץ. ׁשהן ּבּתֹורה [חומרמפרׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ּוממּלאהתפחה] העּׂשרֹון; לתֹו ונֹותנֹו אחר, ְְְְִִֵֵַַָָָמּמקֹום
ּומחּמצֹו סלת, הּׂשאֹור.[מתפיחו]העּׂשרֹון ּבאֹותֹו ְְְְִֶַַָָֹ

.Èורחּבּה טפחים, ׁשבעה חּלה ּכל אר - הן ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹֻּומרּבעֹות
אצּבעֹות. ארּבע וגבהּה טפחים, ְְְְְְִֶַַַָָָָָָארּבעה

.‡Èמביא הּׁשלמים? כבׂשי ׁשני עם הּלחם הנפת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכיצד
"והניף ׁשּנאמר: חּיים, ּכׁשהן אֹותן ּומניף הּכבׂשים, ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשני
עצמֹו, ּבפני וזה עצמֹו ּבפני זה הניף ואם ּתנּופה"; ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָאֹותם
וׁשֹוק חזה ולֹוקח ּומפׁשיט, אֹותן, ׁשֹוחטין ּכ ואחר ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָיצא.
ׁשּתי ּומּניח הּלחם; ׁשּתי ּבצד ּומּניחן מׁשניהן, אחד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמּכל
הּתנּופֹות ּכל ּבמקֹום ּבּמזרח ּכאחד הּכל ּומניף מּלמּטן, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹידיו
יצא. אחד, אחד הניפן ואם ּומֹוריד. מעלה ּומביא, מֹולי -ְֱֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

אמּורי מקטיר ּכ הּבׂשר[אברי]ואחר ּוׁשאר כבׂשים, ׁשני ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָ
אחת ּגדֹול ּכהן נֹוטל - החּלֹות ׁשּתי וכן לּכהנים. ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹנאכל
ּוׁשּתיהן הּמׁשמרֹות; לכל מתחּלקת והּׁשנּיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּׁשּתיהן,
קדׁשים. קדׁשי ּכבׂשר הּלילה, וחצי הּיֹום אֹותֹו ּכל ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָנאכלֹות

.·È:אמר אם - חּלֹות ארּבע על כבׂשים ׁשני ְְְִִֵַַַַַַָָָׁשחט
והּׁשאר ּומניפן, ׁשּתים מֹוׁש ארּבע', מּתֹו ׁשּתים ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָ'יקּדׁשּו
לא ואם החּלין. ּכׁשאר ּבחּוץ ונאכלין ּבפנים, אֹותן ְְְְֱִִִִִִִֶַַָָָֹֻּפֹודין

הּלחם. קדׁש לא ְִֶֶַַָָֹהתנה,

.‚Èׁשנים מֹוׁש - חּלֹות ׁשּתי על כבׂשים ארּבעה ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָׁשחט
לׁשמן ׁשּלא ּדמן וזֹורק ה'לחם']מהן, קרבן עבור לא -]; ְְִֵֵֶֶָָָֹ
הּנׁשארים הּׁשנים הּלחם.ּומניף ׁשּתי עם הּכׁשרים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

.„Èהּכבׂשים ּוׁשני זֹו. את זֹו מעּכבֹות החּלֹות ְְְְְִֵֵֶַַַַָׁשּתי
נעׂשה אֹו ּברח, אֹו מּׁשניהם, אחד מת זה: את זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמעּכבין
זּוג. לֹו יּקח לׁשמֹו, אחד ׁשחט לּׁשני; זּוג יּקח - ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָטרפה

.ÂËהּכבׂשים ּוׁשני הּכבׂשים, את מעּכבין הּלחם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּתי
מעּכבין הּכבׂשים, עם הּונפּו ואם הּלחם. את מעּכבין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָאינן
אבדּו ואם הּכבׂשים; יאבדּו הּלחם, אבד ואם זה: את ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹזה
אחרים. ּוכבׂשים אחר לחם וּיביאּו הּלחם, יאבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּכבׂשים,

.ÊËּכיצד כבׂשים, ּבלא עצמן ּבפני הּבאֹות הּלחם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּתי
צּורתן ּותעּבר יּונפּו, ּבהן? בלינה]עֹוׂשין יפסלום ויצאּו[- , ְְְְִֵֶַָָָֻ

הּבאה, לּׁשנה כבׂשים יּמצאּו ׁשּמא ּגזרה - הּׂשרפה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָלבית
וׁשבעת האילים ּוׁשני הּפר כבׂשים. ּבלא לחם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹויביאּו
אינן - הּלחם ּבגלל זה ּביֹום הּבאין והּׂשעיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּכבׂשים

מעּכבן. הּלחם ולא הּלחם, את ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָֹמעּכבין

.ÊÈ- הּלחם ּבגלל הּבא ּופר הּיֹום, מּוסף ׁשל פרים ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשני
זה. את זה מעּכבין ְְִֵֶֶֶַָאינן

.ÁÈהּלחם ּבגלל הּבאין אילים ּוׁשני הּיֹום, מּוסף ׁשל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָאיל
זה. את זה מעּכבין אינן -ְְִֵֶֶֶַָ

.ËÈכבׂשים וׁשבעה הּיֹום, מּוסף ׁשל כבׂשים ְְְְְִִִִֶַַָָָָׁשבעה
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ואם זה. את זה מעּכבין אינן - הּלחם ּבגלל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּבאים
זה. את זה מעּכבין ּכּלם ְְְֲִִֶֶֶַָֻנׁשחטּו,

.Îהּמּוספין ולא הּמּוספין, את מעּכבין אינן ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹהּתמידין
ולא זה, את זה מעּכבין הּמּוספין ולא הּתמידין; ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹמעּכבין
ׁשּׁשה אּלא מצאּו ׁשּלא הרי ּכיצד? מעּכב. ּכּלן העֹולֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻמנין
אחד, אּלא מצאּו לא אפּלּו ׁשּׁשה; מקריבין ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָֹכבׂשים,
הּמֹועדֹות ּבימי ּבין חדׁשים, ּבראׁשי ּבין אֹותֹו; ְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָמקריבין
למֹועד אֹו למחר הּׁשאר להקריב חּיבין ואינן ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָוהּׁשּבתֹות.
לא קרּבנֹו. ּבטל - זמּנֹו ׁשעבר צּבּור קרּבן ּכל אּלא ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאחר,
אין הּיֹום למּוסף אֹותן יקריבּו אם כבׂשים, ׁשני אּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָמצאּו
למּוסף הקריבּום אם ׁשקּול: הּדבר הרי - למחר ּתמידין ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָלהן
יּניחּו. לתמידין, למחר להּניחם רצּו ואם הקריבּו; ְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָהּיֹום,

קודש שבת

ט ּפרק ּומּוספין ּתמידין ¤¤¦¨¦¦§§¦הלכֹות

וׁשבעה‡. ואיל ּפר הּיֹום: מּוסף מקריבין ּבתׁשרי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָּבאחד
מּוסף וזה הּנאכלת. חּטאת וׂשעיר עֹולֹות, הּכל - ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּכבׂשים
חדׁש; ראׁש יֹום ּבכל הּקרב חדׁש ראׁש מּוסף על יתר ְֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹהּיֹום,
מּוספין: ׁשלׁשה ׁשם היּו ּבׁשּבת, להיֹות חל אם ְְְְִִִִַָָָָָָָֹלפיכ

הּיֹום. ּומּוסף חדׁש, ראׁש ּומּוסף ׁשּבת, ֶַַַַַָֹֹמּוסף

ואחריו·. ּתחּלה, ׁשּבת מּוסף הקרבתן? סּדּור ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָוכיצד
הּתדיר ׁשּכל טֹוב; יֹום מּוסף ואחריו חדׁש, ראׁש ְֲִֶֶַַַַָָָֹֹמּוסף
את קֹודם מחברֹו המקּדׁש ּכל וכן חברֹו. את קֹודם ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻמחברֹו
ׁשּירצה. מהן איזה יקּדים ּומקּדׁש, ּתדיר לפניו היה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻחברֹו.

הּפחּות‚. אֹו ּתדיר ׁשאינֹו את וׁשחט ׁשכח, אֹו ְִֵֶֶַַַַָָָָָעבר
אֹו הּתדיר את ׁשֹוחט ּכ ואחר מקריבֹו, - ּתחּלה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻּבקדּׁשה

המקּדׁש. ְֶַָֻאת

ממרס„. זה יהיה - ּכאחד ׁשניהם נׁשחטּו [מנענע]ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָ
יקרוש]ּבּדם המקּדׁש.[שלא ּדם אֹו הּתדיר ּדם ׁשּיּזרק עד , ְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ

החּטאת‰. ׁשּדם מּפני העֹולה, לדם קֹודם החּטאת ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָּדם
לאמּורי קֹודמין עֹולה אברי מּפני[אברי]מכּפר; חּטאת, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָ

ּכּלּה עֹולה,[נקרבת]ׁשהעֹולה ואברי חּטאת ּדם לאּׁשים. ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻ
ּדם אֹו חּטאת, ואמּורי עֹולה ּדם וכן יקּדים; ׁשּירצה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאיזה

יקּדים. ׁשּירצה איזה - אׁשם ודם ְְְִִֵֶֶֶַַָָָעֹולה

.Âקֹודמת העֹוף, חּטאת אפּלּו לעֹולה; קֹודמת ְֲִֶֶֶֶַַַָָָחּטאת
לחּטאת אׁשר את "והקריב ׁשּנאמר: ּבהמה, ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָלעֹולת

אב ּבנין - מלמד]ראׁשֹונה" קֹודמת[- ׁשהיא חּטאת, לכל ְְִִִֶֶֶַַָָָָ
החּטאת מפריׁש - הפרׁשה ּבׁשעת וכן עּמּה. הּבאה ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָלעֹולה

העֹולה. ּכ ואחר ְְִַַָָָָּתחּלה,

.Êהחג סדר[סוכות]ּבקרּבנֹות על קרבין אּלא ּכן, אינֹו - ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּבּתחּלה ּכיצד? "ּכמׁשּפטם". ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּכתּוב
ואחריהם ּכבׂשים, ואחריהם אילים, ואחריהם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּפרים,
ׁשּקדמּו אּלּו וכל חּטאֹות, ׁשהּׂשעירים ּפי על אף - ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׂשעירים
מביאין ׁשהן זרה, ּבעבֹודה צּבּור ּבׁשגגת וכן עֹולֹות. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָאֹותן
ּבֹו: ׁשּנאמר קֹודם, הּפר - חּטאת ּוׂשעיר עֹולה ְֱִֵֶֶַַַַָָָּפר

מׁשיח ּכהן ּופר וחטא]"ּכּמׁשּפט". - בשמן שנמשח קֹודם[- ְִִֵֵַַַָָֹ
צּבּור ׁשל ּדבר העלם הוראתלפר פי על הציבור חטאו -] ְְִֵֶֶַָָ

בטעות] הדין ּופרבית זרה; עבֹודה לפר קֹודם העלם ּופר ,ְְֲֵֵֶַַַָָָ
עֹולה ׁשהּפר ּפי על אף ׁשּלּה, לּׂשעיר קֹודם זרה ֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעבֹודה
ׂשעיר ּבּתֹורה. הּכתּוב סדר הּוא ׁשּכ חּטאת; ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּׂשעיר

נׂשיא לׂשעיר קֹודם זרה יחיד;[שחטא]עבֹודה ׁשהּנׂשיא , ְֲִִִִִֵֶַָָָָָָ
קֹודמת יחיד ּוׂשעירת יחיד. לׂשעירת קֹודם נׂשיא ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָּוׂשעיר
ראּויה ׁשהּׂשעירה - חּטאת ׁשּׁשניהם ּפי על אף ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלכבׂשה,

הּכריתֹות ּכל על כרת]לבֹוא דינו שבמזיד חטא ׁשּמביאין[- ְְִִִֶַַָָ
ׁשגגת[בשוגג]עליהם על ּבאה אינּה והּכבׂשה חּטאת, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

זרה. ֲָָָעבֹודה

Áחּטאת לכבׂשּה. קֹודמת יֹולדת, ׁשל העֹוף חּטאת ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָאפּלּו
ועל קרנֹות ארּבע על נּתן ׁשּדמּה מּפני לאׁשם, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָקֹודמת
חּוץ - האׁשמֹות לכל קֹודמין ׁשּבּתֹורה חּטאֹות וכל ְְְְֲִֶַַַָָָָָָהיסֹוד;

הכׁשר ידי על ּבא ׁשהּוא מּפני מצרע, אתמאׁשם שמשלים -] ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
קדׁשיטהרתו] ׁשהּוא מּפני נזיר, ּולאיל לתֹודה קֹודם האׁשם .ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָ

ׁשהן מּפני לׁשלמים, קֹודמין נזיר ואיל ּתֹודה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָקדׁשים;
לאיל קֹודמת והּתֹודה לחם; ּוטעּונין אחד ליֹום ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָנאכלין
קֹודמין ׁשלמים מנחֹות. מיני ארּבעה ּבּה ׁשּיׁש מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָנזיר,
ּוטעּונין ּכארּבע, ׁשהן ׁשּתים מּתן טעּונין ׁשהן מּפני - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַלבכֹור
- ּבהמה למעׂשר קֹודם והּבכֹור ּונסכים; ּותנּופה ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָסמיכה
קֹודם הּמעׂשר ּבלבד. לּכהנים ונאכל מרחם, ׁשּקדּׁשתֹו ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻמּפני
ּדמֹו - קדׁשים קדׁשי ּבֹו ויׁש זבח, ׁשהּוא מּפני ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָלעֹופֹות,
דמים מיני ׁשהם מּפני למנחֹות, קֹודמין והעֹופֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָָואמּוריו;

דם] זריקת בהם שיש העֹוף[- חּטאת לפניו ׁשהיּו הרי .ְֲֵֶַַָָָָ
חּטאת ׁשם היּו זבח; ׁשהּוא מּפני קֹודם, הּמעׂשר - ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּומעׂשר

וע ּומעׂשר למעׂשר,העֹוף קֹודמת ועֹולה הֹואיל - ּבהמה ֹולת ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָ
העֹוף חּטאת מקריב ּבהמה, לעֹולת קֹודמת העֹוף ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָוחּטאת

הּמעׂשר. ּכ ואחר העֹולה ּכ ואחר ְְְֲִֵַַַַַַָָָָָּתחּלה,

.Ëהן ּכיצד אחד, קרּבן מּמין הרּבה בהמה מיני ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרי
בּנסכים; נתרּבּו ׁשּכן לאילים, קֹודמין הּפרים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָקרבין?
ּוכבׂשים בּנסכים; נתרּבּו ׁשּכן לכבׂשים, קֹודמין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָואילים
אמּורי ׁשּבכלל - ּבאמּורין נתרּבּו ׁשּכן לׂשעירים, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַקֹודמין

אליה. ּבׂשעירים ואין האליה, קֹודם[קרבן]ּכבׂשים העמר ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
זה כבׂשים. לׁשני קֹודמין הּלחם ּוׁשּתי עּמֹו, הּבא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלּכבׂש
הּלחם. ּבגלל הּבא לדבר קֹודם הּיֹום, ּבגלל הּבא ּדבר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּכלל:

.Èחּטים מנחת האּׁשה, למנחת קֹודמת האיׁש ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָמנחת
למנחת קֹודמת חֹוטא מנחת ׂשעֹורים; למנחת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַקֹודמת
ּומנחת נדבה מנחת חטא. על ּבאה ׁשהיא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָנדבה,

יקּדים. מהן, ׁשּירצה איזה - ְְִִֵֵֶֶֶֶַָׂשֹוטה

.‡Èוהּׁשמן לּׁשמן, קֹודם והּיין ליין, קֹודמֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָמנחֹות
לעצים. קֹודם ּומלח לּמלח, קֹודמת ּולבֹונה לּלבֹונה, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקֹודם
קרב ראׁשֹון הּבא אבל ּכאחד; ּכּלן ׁשּבאּו ּבזמן ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻאימתי?

אחרֹון. קרב אחרֹון והּבא ְֲֲִֵַַַָָראׁשֹון,

.·È.ּבאכילה קֹודם ּבהקרבה, הּקֹודם ְֲִֵֵַַַָָָָָּכל

.‚Èׁשל - יֹום ׁשל ּוׁשלמים אמׁש ׁשל ׁשלמים לפניו ְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָהיּו
קרב ׁשהרי קֹודמין, ׁשל[להאכל]זמּנן[סוף]אמׁש ׁשלמים ; ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

קֹודמין, ואׁשם חּטאת - יֹום ׁשל אׁשם אֹו וחּטאת ְְְִֶֶֶַַָָָָָָאמׁש
ׁשּבארנּו. ּכמֹו קדׁשים, קדׁשי ׁשהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָמּפני
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ואם זה. את זה מעּכבין אינן - הּלחם ּבגלל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּבאים
זה. את זה מעּכבין ּכּלם ְְְֲִִֶֶֶַָֻנׁשחטּו,

.Îהּמּוספין ולא הּמּוספין, את מעּכבין אינן ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹהּתמידין
ולא זה, את זה מעּכבין הּמּוספין ולא הּתמידין; ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹמעּכבין
ׁשּׁשה אּלא מצאּו ׁשּלא הרי ּכיצד? מעּכב. ּכּלן העֹולֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻמנין
אחד, אּלא מצאּו לא אפּלּו ׁשּׁשה; מקריבין ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָֹכבׂשים,
הּמֹועדֹות ּבימי ּבין חדׁשים, ּבראׁשי ּבין אֹותֹו; ְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָמקריבין
למֹועד אֹו למחר הּׁשאר להקריב חּיבין ואינן ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָוהּׁשּבתֹות.
לא קרּבנֹו. ּבטל - זמּנֹו ׁשעבר צּבּור קרּבן ּכל אּלא ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאחר,
אין הּיֹום למּוסף אֹותן יקריבּו אם כבׂשים, ׁשני אּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָמצאּו
למּוסף הקריבּום אם ׁשקּול: הּדבר הרי - למחר ּתמידין ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָלהן
יּניחּו. לתמידין, למחר להּניחם רצּו ואם הקריבּו; ְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָהּיֹום,

קודש שבת

ט ּפרק ּומּוספין ּתמידין ¤¤¦¨¦¦§§¦הלכֹות

וׁשבעה‡. ואיל ּפר הּיֹום: מּוסף מקריבין ּבתׁשרי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָּבאחד
מּוסף וזה הּנאכלת. חּטאת וׂשעיר עֹולֹות, הּכל - ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּכבׂשים
חדׁש; ראׁש יֹום ּבכל הּקרב חדׁש ראׁש מּוסף על יתר ְֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹהּיֹום,
מּוספין: ׁשלׁשה ׁשם היּו ּבׁשּבת, להיֹות חל אם ְְְְִִִִַָָָָָָָֹלפיכ

הּיֹום. ּומּוסף חדׁש, ראׁש ּומּוסף ׁשּבת, ֶַַַַַָֹֹמּוסף

ואחריו·. ּתחּלה, ׁשּבת מּוסף הקרבתן? סּדּור ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָוכיצד
הּתדיר ׁשּכל טֹוב; יֹום מּוסף ואחריו חדׁש, ראׁש ְֲִֶֶַַַַָָָֹֹמּוסף
את קֹודם מחברֹו המקּדׁש ּכל וכן חברֹו. את קֹודם ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻמחברֹו
ׁשּירצה. מהן איזה יקּדים ּומקּדׁש, ּתדיר לפניו היה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻחברֹו.

הּפחּות‚. אֹו ּתדיר ׁשאינֹו את וׁשחט ׁשכח, אֹו ְִֵֶֶַַַַָָָָָעבר
אֹו הּתדיר את ׁשֹוחט ּכ ואחר מקריבֹו, - ּתחּלה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻּבקדּׁשה

המקּדׁש. ְֶַָֻאת

ממרס„. זה יהיה - ּכאחד ׁשניהם נׁשחטּו [מנענע]ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָ
יקרוש]ּבּדם המקּדׁש.[שלא ּדם אֹו הּתדיר ּדם ׁשּיּזרק עד , ְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ

החּטאת‰. ׁשּדם מּפני העֹולה, לדם קֹודם החּטאת ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָּדם
לאמּורי קֹודמין עֹולה אברי מּפני[אברי]מכּפר; חּטאת, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָ

ּכּלּה עֹולה,[נקרבת]ׁשהעֹולה ואברי חּטאת ּדם לאּׁשים. ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻ
ּדם אֹו חּטאת, ואמּורי עֹולה ּדם וכן יקּדים; ׁשּירצה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאיזה

יקּדים. ׁשּירצה איזה - אׁשם ודם ְְְִִֵֶֶֶַַָָָעֹולה

.Âקֹודמת העֹוף, חּטאת אפּלּו לעֹולה; קֹודמת ְֲִֶֶֶֶַַַָָָחּטאת
לחּטאת אׁשר את "והקריב ׁשּנאמר: ּבהמה, ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָלעֹולת

אב ּבנין - מלמד]ראׁשֹונה" קֹודמת[- ׁשהיא חּטאת, לכל ְְִִִֶֶֶַַָָָָ
החּטאת מפריׁש - הפרׁשה ּבׁשעת וכן עּמּה. הּבאה ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָלעֹולה

העֹולה. ּכ ואחר ְְִַַָָָָּתחּלה,

.Êהחג סדר[סוכות]ּבקרּבנֹות על קרבין אּלא ּכן, אינֹו - ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּבּתחּלה ּכיצד? "ּכמׁשּפטם". ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּכתּוב
ואחריהם ּכבׂשים, ואחריהם אילים, ואחריהם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּפרים,
ׁשּקדמּו אּלּו וכל חּטאֹות, ׁשהּׂשעירים ּפי על אף - ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׂשעירים
מביאין ׁשהן זרה, ּבעבֹודה צּבּור ּבׁשגגת וכן עֹולֹות. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָאֹותן
ּבֹו: ׁשּנאמר קֹודם, הּפר - חּטאת ּוׂשעיר עֹולה ְֱִֵֶֶַַַַָָָּפר

מׁשיח ּכהן ּופר וחטא]"ּכּמׁשּפט". - בשמן שנמשח קֹודם[- ְִִֵֵַַַָָֹ
צּבּור ׁשל ּדבר העלם הוראתלפר פי על הציבור חטאו -] ְְִֵֶֶַָָ

בטעות] הדין ּופרבית זרה; עבֹודה לפר קֹודם העלם ּופר ,ְְֲֵֵֶַַַָָָ
עֹולה ׁשהּפר ּפי על אף ׁשּלּה, לּׂשעיר קֹודם זרה ֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעבֹודה
ׂשעיר ּבּתֹורה. הּכתּוב סדר הּוא ׁשּכ חּטאת; ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּׂשעיר

נׂשיא לׂשעיר קֹודם זרה יחיד;[שחטא]עבֹודה ׁשהּנׂשיא , ְֲִִִִִֵֶַָָָָָָ
קֹודמת יחיד ּוׂשעירת יחיד. לׂשעירת קֹודם נׂשיא ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָּוׂשעיר
ראּויה ׁשהּׂשעירה - חּטאת ׁשּׁשניהם ּפי על אף ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלכבׂשה,

הּכריתֹות ּכל על כרת]לבֹוא דינו שבמזיד חטא ׁשּמביאין[- ְְִִִֶַַָָ
ׁשגגת[בשוגג]עליהם על ּבאה אינּה והּכבׂשה חּטאת, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

זרה. ֲָָָעבֹודה

Áחּטאת לכבׂשּה. קֹודמת יֹולדת, ׁשל העֹוף חּטאת ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָאפּלּו
ועל קרנֹות ארּבע על נּתן ׁשּדמּה מּפני לאׁשם, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָקֹודמת
חּוץ - האׁשמֹות לכל קֹודמין ׁשּבּתֹורה חּטאֹות וכל ְְְְֲִֶַַַָָָָָָהיסֹוד;

הכׁשר ידי על ּבא ׁשהּוא מּפני מצרע, אתמאׁשם שמשלים -] ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
קדׁשיטהרתו] ׁשהּוא מּפני נזיר, ּולאיל לתֹודה קֹודם האׁשם .ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָ

ׁשהן מּפני לׁשלמים, קֹודמין נזיר ואיל ּתֹודה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָקדׁשים;
לאיל קֹודמת והּתֹודה לחם; ּוטעּונין אחד ליֹום ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָנאכלין
קֹודמין ׁשלמים מנחֹות. מיני ארּבעה ּבּה ׁשּיׁש מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָנזיר,
ּוטעּונין ּכארּבע, ׁשהן ׁשּתים מּתן טעּונין ׁשהן מּפני - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַלבכֹור
- ּבהמה למעׂשר קֹודם והּבכֹור ּונסכים; ּותנּופה ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָסמיכה
קֹודם הּמעׂשר ּבלבד. לּכהנים ונאכל מרחם, ׁשּקדּׁשתֹו ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻמּפני
ּדמֹו - קדׁשים קדׁשי ּבֹו ויׁש זבח, ׁשהּוא מּפני ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָלעֹופֹות,
דמים מיני ׁשהם מּפני למנחֹות, קֹודמין והעֹופֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָָואמּוריו;

דם] זריקת בהם שיש העֹוף[- חּטאת לפניו ׁשהיּו הרי .ְֲֵֶַַָָָָ
חּטאת ׁשם היּו זבח; ׁשהּוא מּפני קֹודם, הּמעׂשר - ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּומעׂשר

וע ּומעׂשר למעׂשר,העֹוף קֹודמת ועֹולה הֹואיל - ּבהמה ֹולת ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָ
העֹוף חּטאת מקריב ּבהמה, לעֹולת קֹודמת העֹוף ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָוחּטאת

הּמעׂשר. ּכ ואחר העֹולה ּכ ואחר ְְְֲִֵַַַַַַָָָָָּתחּלה,

.Ëהן ּכיצד אחד, קרּבן מּמין הרּבה בהמה מיני ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרי
בּנסכים; נתרּבּו ׁשּכן לאילים, קֹודמין הּפרים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָקרבין?
ּוכבׂשים בּנסכים; נתרּבּו ׁשּכן לכבׂשים, קֹודמין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָואילים
אמּורי ׁשּבכלל - ּבאמּורין נתרּבּו ׁשּכן לׂשעירים, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַקֹודמין

אליה. ּבׂשעירים ואין האליה, קֹודם[קרבן]ּכבׂשים העמר ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
זה כבׂשים. לׁשני קֹודמין הּלחם ּוׁשּתי עּמֹו, הּבא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלּכבׂש
הּלחם. ּבגלל הּבא לדבר קֹודם הּיֹום, ּבגלל הּבא ּדבר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּכלל:

.Èחּטים מנחת האּׁשה, למנחת קֹודמת האיׁש ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָמנחת
למנחת קֹודמת חֹוטא מנחת ׂשעֹורים; למנחת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַקֹודמת
ּומנחת נדבה מנחת חטא. על ּבאה ׁשהיא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָנדבה,

יקּדים. מהן, ׁשּירצה איזה - ְְִִֵֵֶֶֶֶַָׂשֹוטה

.‡Èוהּׁשמן לּׁשמן, קֹודם והּיין ליין, קֹודמֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָמנחֹות
לעצים. קֹודם ּומלח לּמלח, קֹודמת ּולבֹונה לּלבֹונה, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקֹודם
קרב ראׁשֹון הּבא אבל ּכאחד; ּכּלן ׁשּבאּו ּבזמן ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻאימתי?

אחרֹון. קרב אחרֹון והּבא ְֲֲִֵַַַָָראׁשֹון,

.·È.ּבאכילה קֹודם ּבהקרבה, הּקֹודם ְֲִֵֵַַַָָָָָּכל

.‚Èׁשל - יֹום ׁשל ּוׁשלמים אמׁש ׁשל ׁשלמים לפניו ְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָהיּו
קרב ׁשהרי קֹודמין, ׁשל[להאכל]זמּנן[סוף]אמׁש ׁשלמים ; ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

קֹודמין, ואׁשם חּטאת - יֹום ׁשל אׁשם אֹו וחּטאת ְְְִֶֶֶַַָָָָָָאמׁש
ׁשּבארנּו. ּכמֹו קדׁשים, קדׁשי ׁשהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָמּפני
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― הצ"ד מּלהקטירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
"ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא מּומין, ּבעלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָאמּורי

עלֿהּמזּבח" מהם ak)לאֿתּתנּו ,ak `xwie)ּולׁשֹון ְְְִִֵֵֶַַַֹ
`xen)ספרא zyxt)― מהם" לאֿתּתנּו "ואּׁשה : ְְְִִִֵֶֶָֹ

מּנין ּכּלם, אּלא לי אין "לאֿתּתנּו", החלבים; ְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹֻאּלּו
אף "מהם", לֹומר: ּתלמּוד ― מקצתם ְְִֵֶַַַַָָאף
― מּום ּבעל ׁשהּמקריב ל נתּבאר הּנה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָמקצתם.
אם אמּורים? ּדברים ּבּמה לאוין, ארּבעה על ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָעֹובר
נעׂשה אם אבל אחד: לאו אמּורין הקטר ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָנעׂשה
ּכאן המדּבר זה ּתּנא ׁשעֹוׂשה ּכמֹו לאוין ׁשני ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹותם
ׁשהּוא לפי לאוין, ּבחמּׁשה עֹובר יהיה הרי ―ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָ

ענין האמּורין מקצת envr)עֹוׂשה ipta)וכּלם ְְְִִִֵֶָָָָֻ
אףֿעלּֿפי מקצתן, אף "מהם" ׁשאמר ּכמֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָענין,
על לֹוקין סֹובר הּזה ׁשהּתּנא הרי אחד. לאו ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא

ּבספרא אמר לפיכ ׁשּבכללּות :(my)לאו ְְְְִִִֶַָָָָָ
מּׁשּום עֹובר ― לּמזּבח מּום ּבעל ְְִִִֵֵַַַַַַ"הּמקּדיׁש
ּבל ּתׁשחֹוט, ּבל ּתקּדיׁש, ּבל מּׁשּום ּדברים: ְְְֲִִִִִַַַַָָחמּׁשה
ּתקטיר ּבל אתֿהחלב, ּתקטיר ּבל אתֿהּדם, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּתזרֹוק

ּתמּורה ּובגמרא "הּמעלה(f:)מקצתֹו". אמרּו: ְְְְֲִִֶַַָָָָָ
אּבּיי: אמר ― הּמזּבח לגּבי מּומין ּבעלי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָאיברי
ּתקטיר ּבל ּומּׁשּום ּכּלֹו, ּתקטיר ּבל מּׁשּום ְְִִִִֶַַַַֻלֹוקה
ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין אמר: רבא .מקצתֹו; ְְִִִֵֶַַָָָָָָ

ax`)מתיבי zhiy lr zeywdl yi)הּמקּדיׁש" : ְִִֵֵַַ
חמּׁשה מּׁשּום עֹובר ― הּמזּבח לגּבי מּומין ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָּבעלי

אלמא epi`x)ׁשמֹות". dpd)לאו על לֹוקין ְִֵַַַָ
ׁשּזה ל נתּבאר הּנה ּדרבא". ּתיּובּתא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשּבכללּות?
חמּׁשה, נעׂשּו ׁשהם ― ּבחמּׁשה עֹובר ֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָהאֹומר:
ּולפיכ ׁשּבכללּות, לאו על ׁשּלֹוקין סברתֹו ְְְְִִִִֶֶַָָָָָלפי
וזהּו ׁשמֹות, ּבׁשני ּומקצתן ּכּלן הּכֹולל הּלאו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻמֹונה
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבכלֿמקֹום אּבּיי ּבדעת ְְְְְְֵֵֶַַַַַַָָָֻהמפרסם
זה. למאמר ׁשּקדמּו מןֿהּכללים הּתׁשיעי ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָּבּכלל
ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין ׁשאֹומר: לרבא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָאבל
ּכמֹו ההקטר על אחת מלקּות אּלא חּיב אינֹו ―ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָ
אין הּנכֹון: ׁשהּכלל אצלנּו נתּברר ּוכבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנזּכר.
ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּבכללּות. לאו על ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָלֹוקין

הּתׁשיעי,(bq.)סנהדרין ּבּכלל ׁשהדּגמנּו ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָ
ׁשּבאר ּכמֹו ּבלבד לאוין ארּבעה יהיּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּולפיכ
מּום ּבעל והקריב ׁשהקּדיׁש ׁשּמי נמצא ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָהּכתּוב,
אּלּו, לאוין ארּבעה על מלקּיֹות ארּבע לֹוקה ―ְְְִִֵֶַַַַַָָָ
ּבבעל אמּורים הּללּו וכלֿהּלאוין ׁשּבארנּו. ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָּכמֹו
וקלּוט, "ׂשרּוע, ואמר: ׁשהדּגים ּכמֹו קבּוע, ְְְְִִֶַַַָָָָמּום

וכרּות" ונתּוק, וכתּות, ,ּומעּו(ckÎbk ,my)ֿׁשּכל . ְְְֶָָָָָ
ּכלֿמּומי נתּבארּו ּוכבר קבּועין. מּומין ְְְֲִִִֵֵָָָאּלּו
וכן מּבכֹורֹות. ו' ּבפרק והעֹובר, הּקבּוע ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָּבהמה,
המיחדֹות אּלּו לאוין ארּבעת הלכֹות ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֻנתּבארּו
ּבמּסכת מפּזרים ּבמקֹומֹות מּום, ּבעל ְְְְְִִֶֶַַַַַָָֻּבהקרבת

ּתמּורה. ּומּסכת ְְִֶֶַָָזבחים

― הצ"ה מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
תֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא עֹובר, מּום ְְְְִֵֵַַָָּבעל
בֹו יהיה אׁשר וׂשה ׁשֹור אלהי לה' ְְֱֲִִֶֶֶֶַַָֹֹ"לאֿתזּבח

וגֹו'" `)מּום ,fi mixac)ׁשּבבעלי ּבספרי ונתּבאר , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָ
אם לֹוקה, זה על וגם מדּבר. הּכתּוב עֹוברין ְְְִִִֵֶֶַַַַָמּומין

והקריבֹו. ְְִִַָעבר

― הצ"ו מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
נאמר ולא מּומין, ּבעלי הם אם הּגֹוים ְְְֲִִִֵֵַַַָֹֹקרּבנֹות
אמרֹו והּוא מּום, ּבעל ּבעדֹו יקרב ּגֹוי ׁשהּוא ְְְֲֵֶַַַַָָֻּכיון
אתֿלחם תקריבּו לא ּבןֿנכר "ּומּיד ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹיתעּלה:

מּכלֿאּלה" dk)אלהיכם ,ak `xwie)ׁשעבר ּומי . ֱִִֵֵֶֶֶַָָֹ
ּכן. ּגם לֹוקה ― ְְִִֵֶַוהקריבֹו

― הצ"ז מּוםהּמצוה מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
ּבּקדׁשים. מּום מּטיל הּנקרא: וזהּו ְְֳֳִִִִֶַַַַָָָּבּקדׁשים,
ּובתנאי לֹוקה, ― ּבּקדׁשים מּום ְְֳִִִֶַַַַָָוכלֿהּמּטיל

ּדחזי קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן זה (lqtyׁשּיהא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
(ie`x didy xacּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְִִֵֶָָָָָלקרּבן,

זרה ּבּקרּבן:(bi:)עבֹודה ּבאמרֹו ּכ על הּלאו ּובא . ְְְֲַַַָָָָָָָָָ
יהיהּֿבֹו" לא k`)"ּכלֿמּום ,my):ספרא ּולׁשֹון , ְְְִִֶָָֹ

מּום. ּבֹו ּתּתן אל ― יהיהּֿבֹו" לא ְִִֵֶַָֹ"ּכלֿמּום

― הפ"ו לפּדֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ
ּומּתר לחּלין ויצא מּום ּבֹו ּׁשּנֹולד מה ְְֳִִִֵֵֶַַַָָֻֻמןֿהּקדׁשים
ּבכלֿ "רק יתעּלה: אמרֹו והּוא ּולאכלֹו, ְְְְְְְֲִֶַַָָָָלׁשחטֹו
"אלהי ה' ּכברּכת בׂשר ואכלּת ּתזּבח נפׁש ְְְְְְְֱִִֶַַַַַַָָָָֹאּות

(eh ,ai mixac)ספרי d`x)ּולׁשֹון zyxt)רק" : ְְִֵַ

iyily mei ,ipy mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

אּלא מדּבר אינֹו ― ּתזּבח נפׁש ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָּבכלֿאּות
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּיּפדּו". הּמקּדׁשין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻּבפסּולי
ּבכֹורֹות ּבמּסכת הּקדׁשים, ּפדיֹון ּכלֹומר: זֹו, ְְְְְֳִִִֶֶַַַָָמצוה

(.eh)ּותמּורה(.al)מחּלין מקֹומֹות (lw.)ּובכּמה ְְְִֵַָָֻ
.(hi:)ּומעילה(dÎc)וערכים ְֲִִַָָ

שני ,יום
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― הס' ּכלֿהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
ימים ּבןֿׁשמנה מןֿהּבהמה ׁשּנקריב ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹקרּבן
זמן מחּסר מצות היא וזֹו מּזה, ּפחֹות ולא ְְְְְְְִִִֶַַַַָָֹֻּולמעלה

eilraa"ּבגּופֹו onf xqegn"n licadl .oaxwd ly) ְ
(xg` oic `edyׁשבעת "והיה יתעּלה: אמרֹו והּוא .ְְְְְִִֶַַָָָ

ירצה והלאה הּׁשמיני ּומּיֹום אּמֹו ּתחת ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָימים
fk)לקרּבן" ,ak `xwie)ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִֶַַָָָ

עםֿאּמֹו" יהיה ימים "ׁשבעת אמרֹו: והּוא ְְְְִִִִִֵֶַַָָאחר,
(hk ,ak zeny)ּֿכל את ּכֹוללת זֹו ּומצוה .ְִֶֶֶָָ

סּוגיהם על צּבּור, וקרּבן יחיד קרּבן ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּקרּבנֹות,
והלאה הּׁשמיני "ּומּיֹום ּומּמהּֿׁשאמר: ְְִִִִִֶַַַַָָָָהּׁשֹונים.
הּנה ירצה. לא לכן ׁשּקדם מׁשמע ― ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹירצה"
אּלא זמן; מחּסר מּלהקריב האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֻנתּבררה
לֹוקין אין ּולפיכ עׂשה, מּכלל הּבא לאו ְְֲִִִֵֵֶַַָָָׁשהּוא
ּכמֹו לֹוקה, אינֹו זמן מחּסר ׁשהקריב מי ׁשּכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻעליו,

ואתּֿבנֹו' 'אֹותֹו ּבפרק t:)ׁשּנתּבאר oileg)וׁשם , ְְְְְִֵֶֶֶֶָָ
נּתקֹו ׁשהּכתּוב זמן למחּסר "הּנח (e`ldn,נאמר: ְְְֱִִֶֶַַַַַַָֻ

(ed`yreזֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְֲֲִִִֵֵַָָָלעׂשה".
`xen)ּבספרא zyxt)זבחים .(aiw:)ּובסֹוף ְְְְִִָָ

― מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְִִֵַַַַָָָָָָ
לגּבי ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן מּלהקריב ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֻׁשהזהרנּו
אתנן "לאֿתביא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹהּמזּבח,

ּכלב" ּומחיר hi)זֹונה ,bk mixac)נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִֶֶָָָ
ּומי ּתמּורה. מּמּסכת ו' ּבפרק זֹו מצוה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָּדיני
ּפסּול ׁשהּקרּבן אףֿעלּֿפי מהם מּׁשהּו ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּמקריב

מּום. ּבעל ּכדין לֹוקה, זה הרי ―ְֲִֵֶֶַַ

― הצ"ח מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּודבׁש zewizn)ׂשאר ea yiy e` ung ly xac) ְְַֹ

כלֿׂשאר "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמזּבח, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹלגּבי
לה'" אּׁשה מּמּנּו לאֿתקטירּו a,וכלּֿדבׁש `xwie) ְְְִִִֶֶַַַָֹ

(`iאחר ּבלׁשֹון זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר .ְְְְְִִֵֶַַַָָָָ
תעׂשה לא לה' ּתקריבּו אׁשר "ּכלֿהּמנחה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹואמר:

הּתׁשיעי(my)חמץ" ּבּכלל ּבארנּו ּוכבר . ְְְְִִֵֵַַַָָָ
ואינֹו אחת לֹוקה ― ּודבׁש ׂשאֹור ְְְְִֵֶֶַַַַַׁשהּמקריב
ּכמֹו ׁשּבכללּות לאו ׁשהּוא מּפני ׁשּתים, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָלֹוקה
ׁשּלאו לנּו נתּברר ׁשּכבר לפי ׁשם, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּבארנּו
ּבזה הּמׁשל אחת, עליו לֹוקין ְִִֶֶַַַָָָָָָׁשּבכללּות
ּדבׁש, הּמקריב וכן אחת, לֹוקה חמץ ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָׁשהּמקריב

ּכאחת. ּודבׁש חמץ הּמקריב ְְְְִֵֵֶַַַָָוכן

― הס"ב להקריבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
"על יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿקרּבן, עם ְְְְִִֶֶַַַָָָָמלח

מלח" ּתקריב ּכלֿקרּבנ(bi ,my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִֶַַָָָָָ
ּבספרא זֹו מצוה xwie`)ּדיני zyxt)ּובכּמה ְְְְִִִֵַָָָ

ּבמנחֹות .(k`.)מקֹומֹות ְְִָ

― הצ"ט מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
תׁשּבית "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא מלח, ּבלי ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹקרּבן

"אלהי ּברית מּלהׁשּבית(my)מלח מּׁשהזהיר ּכי , ְְְְֱִִִִִִִֶֶֶַַֹ
ּתפל להקריב ׁשאסּור מׁשמע elהּמלח oi`y) ְְְִֵֶֶַַַַַָָ

(mrhקרּבן ּכלֹומר ― ּתפל ּדבר איזה והּמקריב ,ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. חּיב ― מנחה ְְְְֲִִִֵַַָָָָאֹו

מּזבחים ז' ּבפרק זֹו .(kÎk`)מצוה ְְְִִִֶֶָָ

שלישי יום
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― הס"ג ׁשּנהּמצוה ּבמעׂשההּצּוּוי צטּוינּו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָ
ּבין ׁשּקרב, עֹולה ׁשּכלֿקרּבן והּוא העֹולה, ְְְֵֵֶֶַָָָָָָָָקרּבן
ּכזה ּבאפן יהיה צּבּור, קרּבן אֹו יחיד קרּבן ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיהיה
מּכם יקריב ּכי "אדם ּבוּיקרא: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָוכזה.
וגֹו'" מןֿהּבקר קרּבנֹו אםֿעלה וגֹו' לה' ְְְְִִַַָָָָָָָֹקרּבן

(bÎa ,` `xwie).

― הקמ"ו מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
"לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו והּוא העֹולה, ְְְְִִֶַַַָָָֹמּבׂשר

ּתּדר" אׁשר וכלֿנדרי וגֹו' ּבׁשערי (mixacלאכל ְְְְֱֲִִֶֶֶֶָָָֹֹ
(fi ,aiאׁשר נדרי לאכל ּתּוכל לא אמר: ּכאּלּו ,ְְֱֲִֶֶֶַַָָֹֹ

הּפרּוׁש ּובא d`x)ּתּדר. zyxt ixtq)"ּונדרי" : ְִֵֶַָָֹ
לאֹוכל ללּמד אּלא הּכתּוב ּבא לא עֹולה. זֹו ―ְְְֵֶֶַַָָָָֹ
זריקת לאחר ּבין ּדמים זריקת לפני ּבין ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָעֹולה,
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אּלא מדּבר אינֹו ― ּתזּבח נפׁש ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָּבכלֿאּות
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּיּפדּו". הּמקּדׁשין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻּבפסּולי
ּבכֹורֹות ּבמּסכת הּקדׁשים, ּפדיֹון ּכלֹומר: זֹו, ְְְְְֳִִִֶֶַַַָָמצוה

(.eh)ּותמּורה(.al)מחּלין מקֹומֹות (lw.)ּובכּמה ְְְִֵַָָֻ
.(hi:)ּומעילה(dÎc)וערכים ְֲִִַָָ

שני ,יום

.Áˆ .˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ò ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
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― הס' ּכלֿהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
ימים ּבןֿׁשמנה מןֿהּבהמה ׁשּנקריב ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹקרּבן
זמן מחּסר מצות היא וזֹו מּזה, ּפחֹות ולא ְְְְְְְִִִֶַַַַָָֹֻּולמעלה

eilraa"ּבגּופֹו onf xqegn"n licadl .oaxwd ly) ְ
(xg` oic `edyׁשבעת "והיה יתעּלה: אמרֹו והּוא .ְְְְְִִֶַַָָָ

ירצה והלאה הּׁשמיני ּומּיֹום אּמֹו ּתחת ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָימים
fk)לקרּבן" ,ak `xwie)ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִֶַַָָָ

עםֿאּמֹו" יהיה ימים "ׁשבעת אמרֹו: והּוא ְְְְִִִִִֵֶַַָָאחר,
(hk ,ak zeny)ּֿכל את ּכֹוללת זֹו ּומצוה .ְִֶֶֶָָ

סּוגיהם על צּבּור, וקרּבן יחיד קרּבן ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּקרּבנֹות,
והלאה הּׁשמיני "ּומּיֹום ּומּמהּֿׁשאמר: ְְִִִִִֶַַַַָָָָהּׁשֹונים.
הּנה ירצה. לא לכן ׁשּקדם מׁשמע ― ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹירצה"
אּלא זמן; מחּסר מּלהקריב האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֻנתּבררה
לֹוקין אין ּולפיכ עׂשה, מּכלל הּבא לאו ְְֲִִִֵֵֶַַָָָׁשהּוא
ּכמֹו לֹוקה, אינֹו זמן מחּסר ׁשהקריב מי ׁשּכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻעליו,

ואתּֿבנֹו' 'אֹותֹו ּבפרק t:)ׁשּנתּבאר oileg)וׁשם , ְְְְְִֵֶֶֶֶָָ
נּתקֹו ׁשהּכתּוב זמן למחּסר "הּנח (e`ldn,נאמר: ְְְֱִִֶֶַַַַַַָֻ

(ed`yreזֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְֲֲִִִֵֵַָָָלעׂשה".
`xen)ּבספרא zyxt)זבחים .(aiw:)ּובסֹוף ְְְְִִָָ

― מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְִִֵַַַַָָָָָָ
לגּבי ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן מּלהקריב ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֻׁשהזהרנּו
אתנן "לאֿתביא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹהּמזּבח,

ּכלב" ּומחיר hi)זֹונה ,bk mixac)נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִֶֶָָָ
ּומי ּתמּורה. מּמּסכת ו' ּבפרק זֹו מצוה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָּדיני
ּפסּול ׁשהּקרּבן אףֿעלּֿפי מהם מּׁשהּו ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּמקריב

מּום. ּבעל ּכדין לֹוקה, זה הרי ―ְֲִֵֶֶַַ

― הצ"ח מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּודבׁש zewizn)ׂשאר ea yiy e` ung ly xac) ְְַֹ

כלֿׂשאר "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמזּבח, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹלגּבי
לה'" אּׁשה מּמּנּו לאֿתקטירּו a,וכלּֿדבׁש `xwie) ְְְִִִֶֶַַַָֹ

(`iאחר ּבלׁשֹון זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר .ְְְְְִִֵֶַַַָָָָ
תעׂשה לא לה' ּתקריבּו אׁשר "ּכלֿהּמנחה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹואמר:

הּתׁשיעי(my)חמץ" ּבּכלל ּבארנּו ּוכבר . ְְְְִִֵֵַַַָָָ
ואינֹו אחת לֹוקה ― ּודבׁש ׂשאֹור ְְְְִֵֶֶַַַַַׁשהּמקריב
ּכמֹו ׁשּבכללּות לאו ׁשהּוא מּפני ׁשּתים, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָלֹוקה
ׁשּלאו לנּו נתּברר ׁשּכבר לפי ׁשם, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּבארנּו
ּבזה הּמׁשל אחת, עליו לֹוקין ְִִֶֶַַַָָָָָָׁשּבכללּות
ּדבׁש, הּמקריב וכן אחת, לֹוקה חמץ ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָׁשהּמקריב

ּכאחת. ּודבׁש חמץ הּמקריב ְְְְִֵֵֶַַַָָוכן

― הס"ב להקריבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
"על יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿקרּבן, עם ְְְְִִֶֶַַַָָָָמלח

מלח" ּתקריב ּכלֿקרּבנ(bi ,my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִֶַַָָָָָ
ּבספרא זֹו מצוה xwie`)ּדיני zyxt)ּובכּמה ְְְְִִִֵַָָָ

ּבמנחֹות .(k`.)מקֹומֹות ְְִָ

― הצ"ט מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
תׁשּבית "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא מלח, ּבלי ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹקרּבן

"אלהי ּברית מּלהׁשּבית(my)מלח מּׁשהזהיר ּכי , ְְְְֱִִִִִִִֶֶֶַַֹ
ּתפל להקריב ׁשאסּור מׁשמע elהּמלח oi`y) ְְְִֵֶֶַַַַַָָ

(mrhקרּבן ּכלֹומר ― ּתפל ּדבר איזה והּמקריב ,ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. חּיב ― מנחה ְְְְֲִִִֵַַָָָָאֹו

מּזבחים ז' ּבפרק זֹו .(kÎk`)מצוה ְְְִִִֶֶָָ

שלישי יום

.‚Ò ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
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― הס"ג ׁשּנהּמצוה ּבמעׂשההּצּוּוי צטּוינּו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָ
ּבין ׁשּקרב, עֹולה ׁשּכלֿקרּבן והּוא העֹולה, ְְְֵֵֶֶַָָָָָָָָקרּבן
ּכזה ּבאפן יהיה צּבּור, קרּבן אֹו יחיד קרּבן ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיהיה
מּכם יקריב ּכי "אדם ּבוּיקרא: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָוכזה.
וגֹו'" מןֿהּבקר קרּבנֹו אםֿעלה וגֹו' לה' ְְְְִִַַָָָָָָָֹקרּבן

(bÎa ,` `xwie).

― הקמ"ו מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
"לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו והּוא העֹולה, ְְְְִִֶַַַָָָֹמּבׂשר

ּתּדר" אׁשר וכלֿנדרי וגֹו' ּבׁשערי (mixacלאכל ְְְְֱֲִִֶֶֶֶָָָֹֹ
(fi ,aiאׁשר נדרי לאכל ּתּוכל לא אמר: ּכאּלּו ,ְְֱֲִֶֶֶַַָָֹֹ

הּפרּוׁש ּובא d`x)ּתּדר. zyxt ixtq)"ּונדרי" : ְִֵֶַָָֹ
לאֹוכל ללּמד אּלא הּכתּוב ּבא לא עֹולה. זֹו ―ְְְֵֶֶַַָָָָֹ
זריקת לאחר ּבין ּדמים זריקת לפני ּבין ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָעֹולה,
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לּקלעים חּוץ ּבין מןֿהּקלעים לפנים ּבין ְְְִִִִִִֵֵַַָָָּדמים,
האזהרה הּוא זה ולאו ּבלאֿתעׂשה. עֹובר ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא
האֹוכל ּכלֹומר: זה, לאו על והעֹובר ְְְֵֵֵֶַַָָָָלכלֿמֹועל.
ׁשחּיבין הּקדׁשים מּׁשאר הּנהנה אֹו עֹולה ְְֱֳִִִִֶֶֶַַַַָָָָמּבׂשר
אם מעילה: ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו מעילה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָעליהם
מקריב ― ׁשֹוגג הּוא ואם לֹוקה; ― מזיד ְְִִִֵֵֶַהּוא
חמׁש, ּומֹוסיף ּׁשּנהנה מה ּומחזיר מעילה, ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָֹקרּבן
ט' ּובפרק מעילה. ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָּכמֹו

יהּודה(bt.)מּסנהדרין רּבי ּבמעילה, "הזיד אמרּו: ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ
ּבאזהרה", אֹומרים: וחכמים ּבמיתה; ְְְְֲִִִֵַַָָָָאֹומר:
יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו מאמרֹו ראיתם ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָֻוהביאּו

(h ,ak `xwie).ּבּמעילה ולא ― "ּבֹו" ְְְִַָָֹאמרּו:

― הס"ד ׁשּיהאהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַַַָ
חּטאת איזֹו הּנזּכר, ּבאפן חּטאת קרּבן ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹמעׂשה

eke')ׁשּתהיה miax ly oia cigi ly oia)אמרֹו והּוא . ְְְִֶֶָ
וגֹו'" החּטאת ּתֹורת "זאת gi)יתעּלה: ,e my)וגם . ְְְִֶַַַַַָֹ

ּומהּֿמּמּנה נׁשחטת היא אי ּבוּיקרא ׁשם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבאר
ּומהּֿנאכל. ְֱִֶַָָנקטר

רביעי ,יום
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― הקל"ט הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
ּבפנים הּנעׂשֹות חּטאֹות ּבׂשר qpkpמּלאכֹול oncy) ְְֱֲִִִֶַַַַָ

(ycwnd miptlוכלֿחּטאת" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִֶַַָָָ
לא ּבּקדׁש לכּפר מֹועד אלֿאהל מּדמּה יּובא ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹאׁשר

ּתּׂשרף" ּבאׁש bk)תאכל ,e `xwie)מּמּנה והאֹוכל . ְִִֵֵֵֵֵֶָָָָָ
ספרא ּולׁשֹון לֹוקה. ―(ev zyxt)תאכל "לא : ְְִֵֵֶָָֹ

לּתן ׂשרפה, טעּון ׁשהּוא ּכל ― ּתּׂשרף" ְִִֵֵֵֵֶָָָָֹּבאׁש
אכילתֹו. על ּבלאֿתעׂשה ְֲֲִֶַַָָָֹעליו

― הקי"ב מּלהבּדילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
(cixtdl)הּמליקה ּבׁשעת העֹוף חּטאת ְְִִַַַַָָֹראׁש

(x`evd xera ielz x`ydl eilre)אמרֹו והּוא ,ְְָ
ולא ערּפֹו מּמּול אתֿראׁשֹו "ּומלק ְְְִִֶֶַַָָֹֹיתעּלה:

g)יבּדיל" ,d my)ּוכבר ּפסל. ― הבּדיל ואם ; ְְְְִִִִַַָָ
מּזבחים. ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָנתּבארּו

― הס"ה ׁשּיהאהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָ
ּבאמרֹו ּבוּיקרא הּנזּכר ּבאפן אׁשם קרּבן ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹמעׂשה

האׁשם" ּתֹורת "וזאת `)יתעּלה: ,f my)ּובאר . ְְִֵֵֶַַָָָֹ

ּומהּֿנאכל. נקטר ּומהּֿמּמּנּו קרב אי ְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכתּוב

חמישי יום

.ËÙ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÁÓ˜ .‰Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ(hnw)*

(mipey miqetca*)

― הפ"ט הּכהניםהּמצוה ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָֹ
והאׁשם החּטאת ּכלֹומר: הּקדׁשים, ּבׂשר ְְְֱֳִֶַַַַַָָָָָלאכֹול

"ואכלּוׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא קדׁשים, קדׁש ם ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ּבהם" ּכּפר אׁשר bl)אתם ,hk zeny)ספרא ּולׁשֹון . ְְֲִֶֶַָָָֹֻ

(ipiny zyxt)על ּכּפרה קדׁשים ׁשאכילת "מּנין :ֲִִִִֶַַַַָָָָ
לכם נתן "ואתּה לֹומר: ּתלמּוד ְְְִֵֶַַַָָָָָֹּכלֿיׂשראל?
ה'" לפני עליהם לכּפר העדה אתֿעון ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹלׂשאת

(fi ,i `xwie)ויׂשראל אֹוכלין הּכהנים ּכיצד? הא ,ְְְֲִִִֵֵַַָָֹ
ׁשהיא זֹו ׁשאכילה זֹו מצוה ּומּתנאי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָמתּכּפרין".

אינּה ― dxez)מצוה oicn)עד ולילה ליֹום אּלא ְְְִֵֶַַָָָָָ
אֹו החּטאת אֹותּה אכילת ּתאסר ואחריֿכן ְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָחצֹות.
הּקבּוע. ּבּזמן אּלא מצוה אכילתּה ואין ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָהאׁשם,
ואינה הּכהנים, לזכרי מיחדת זֹו מצוה ׁשּגם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּוברּור
ׁשּבהם ― קדׁשים ׁשּקדׁשי לפי לּנׁשים, ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָחֹובה
אבל לּנׁשים; נאכלים אינם ― זה ּפסּוק ֱֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָנאמר
נאכלים קּלים, קדׁשים ּכלֹומר: הּקדׁשים, ְְֱֳִִִִֶַַַָָָָָׁשאר
נזיר ואיל מּתֹודה חּוץ אחד, ולילה ימים ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָלׁשני
ׁשהם אףֿעלּֿפי חצֹות עד ולילה ליֹום ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָׁשהם
קּלים קדׁשים אֹוכלֹות הּנׁשים וגם קּלים; ְְִִִִִַַַַָָָָָקדׁשים

אכילתם וגם iciÎlrאּלּו. milw miycwd ly) ְֲִֵַָָ
(mipdkdאכילתּה הּתרּומה ּגם וכן למצוה. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָנגררת

קּלים קדׁשים אכילת ׁשאין אּלא למצוה, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָנגררת
ׁשאכילת לפי ואׁשם. חּטאת ּבׂשר ּכאכילת ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָּותרּומה
הּמתּכּפר ּכּפרת ּבּה נׁשלמת ואׁשם חּטאת ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבׂשר
― האכילה על הּצּוּוי נאמר ּובהן ׁשּבארנּו, ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו
ּבתרּומה ולא קּלים ּבקדׁשים לא נאמר ְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹֹֹמהּֿׁשּלא
עׂשה והאֹוכלם אּלּו אחר נגררים הם ּולפיכ ―ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ

ספרי ּולׁשֹון gxw)מצוה. zyxt)מּתנה "עבדת : ְְְֲִִֵַַָָָֹ
אתּֿכהּנתכם" f)אּתן ,gi xacna)לעׂשֹות" ― ְְֲֵֶֶֶַַֻ

ּבּגבּולין קדׁשים ycwnl)אכילת uegn)ּכעבֹודת ְֲֲִִִַַַַָָ
מקּדׁש ּבּמקּדׁש מקּדׁש עבֹודת מה ּבּמקּדׁש: ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָמקּדׁש

(ugex)קדׁשים אכילת אף עֹובד, ואחרּֿכ ְֲִִֵַַַַָָָָָידיו
ּוכבר אֹוכל". ואחרּֿכ ידיו מקּדׁש ְְְְִֵֵַַַַָָָָּבּגבּולין
ּבּזבחים. מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָנתּבארּו

ycew zay ,iyiy mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

― הקמ"ה מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
והּוא הּכהנים, ואפּלּו לעזרה חּוץ ואׁשם ְְֲֲֲִִַַַָָָָָָֹחּטאת

"וצאנ ּבקר" זה: ּבפסּוק ּכאן ai,אמרֹו mixac) ְְְְְֶֶָָָָֹ
(fiמעׂשר ּבׁשערי לאכל לאֿתּוכל אמר: ְְְֱִִֶֶַַַַָָֹֹּכאּלּו

הּפרּוׁש ּובא ,וצאנ ּבקר ּדגנzyxt ixtq) ְְְְְֵֶַָָָֹ
(d`xאּלא הּכתּוב ּבא לא ― "וצאנ ּבקר" :ְְְֶֶַָָָָֹֹ

לּקלעים חּוץ ואׁשם חּטאת dxfrd)לאֹוכל ilzk) ְְְִֵַַָָָָ
אֹוכל ּגם וכן לֹוקה. וזה ּבלאֿתעׁשה, עֹובר ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַֹׁשהּוא
ׁשּנתּבאר ּכמֹו לֹוקה, לחֹומה חּוץ קּלים ְְִִִֵֶֶַַָָָָקדׁשים

מּכֹות חּוץ(fi.)ּבגמרא ּכלּֿדבר ׁשאֹוכל לפי , ְְִִֵֶַָָָָָ
"ּבׁשערי לאכֹול תּוכל "לא אכילתֹו ְְֱֲִִִֶֶַָָֹלמקֹום

זאת. ּוזכֹור ּביּה. ְֵֵָָֹקרינא

― הקמ"ח הּזרהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַָָָָָֻ
קדׁשים קדׁשי dnecke)מּלאכֹול ze`hg)והּוא , ְְֱִִֵֶָָָ

הם" ּכיֿקדׁש לאֿיאכל "וזר hk,אמרֹו: zeny) ְְִֵֶַָָֹֹֹ
(blאחר ּבעזרה ׁשּיאכל עד מלקּות חּיב ואינֹו .ְְֲֵֶַַַַַַָָָָֹ

ּדמים. ְִִַָזריקת

שישי ,יום
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― הס"ו מעׂשההּמצוה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

"ואםֿזבח ּבאמרֹו: הּנזּכר ּבאפן הּׁשלמים ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹזבח
וגֹו'" קרּבנֹו `)ׁשלמים ,b `xwie)עֹוד ואמר . ְְְְִַָָָָ

הּׁשלמים זבח ּתֹורת "וזאת הּמעׂשה: ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָֹלהׁשלמת
יקריבּנּו" עלּֿתֹודה אם aiÎ`i)וגֹו' ,f my)ארּבעת . ְְְִִֶַַַַַָ

העֹולההּמע מעׂשה ּכלֹומר: ― האּלה ׂשים ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָ
ּכלֿמעׂשי הם ― והּׁשלמים והאׁשם ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָוהחּטאת
הּיחיד ׁשּמקריב ּבהמה ׁשּכלֿקרּבן לפי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּקרּבנֹות,
האּלה, הּסּוגים מארּבעת אחד אּלא אינֹו הּצּבּור ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאֹו
ּכמֹו יחיד, קרּבן לעֹולם ׁשהּוא מןֿהאׁשם ְְְִִֶַָָָָָָחּוץ
ּגם ּכֹוללת זבחים ּומּסכת ּפעמים. ּכּמה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבארנּו
הּדֹומה מן אליהן והּנסּפח אּלּו מצות ארּבע ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּדיני

לעׂשֹותם ׁשחֹובה ּדברים zakrn)להן, oziiyre), ְֲִֶֶַָָָָ
עליהם ׁשחּיבים ozeyrl)ּודברים xeq`y)ּודברים , ְְֲִִִֵֶֶַָָָ

ּפסל עׂשה oaxwd)ׁשאם z`).ּכתּקנֹו והּנעׂשה , ְְְֲִִֶַַַָָָָ

― הקמ"ז מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּדמים, זריקת קדם קּלים קדׁשים ְְְְִִִִֶַַַָָָָֹּבׂשר

"ונדבתי וגֹו' ּבׁשערי לאכל (mixac"לאֿתּוכל ְְְְֱִִֶֶֶַָֹֹֹ
(fi ,aiּובא .נדבתי לאכל ּתּוכל לא אמר: ּכאּלּו ,ְְֱִִֶֶַַָָֹֹֹ

my)ּבּקּבלה d`x zyxt ixtq)הּכתּוב ּבא לא : ַַַָָָָֹ
ּדמים זריקת לפני ּוׁשלמים ּתֹודה לאֹוכל ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָאּלא

לֹוקה. זה וגם ּבלאֿתעׂשה, עֹובר ְְֲֵֶֶֶֶַַֹׁשהּוא

― הס"ז מעׂשההּמצוה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
והּוא מהן, וסּוג ּבכלֿסּוג הּנזּכר ּבאפן ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹהּמנחה
וגֹו'; לה' מנחה קרּבן ּכיֿתקריב "ונפׁש ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָאמרֹו:
ואםֿמנחת וגֹו'; קרּבנ עלֿהּמחבת ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָואםֿמנחה

f)מרחׁשת" ,d .` ,a my)להׁשלמת ואמר . ְְְְֶֶַַַַָָ
וגֹו'" הּמנחה ּתֹורת "וזאת f)הּמעׂשה: ,e `xwie). ְְְֲִֶַַַַָֹ

מבארים הרּבים חלקיה על זֹו מצוה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹודיני
מנחֹות. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבּמּסכּתא

― הק"ב מּלּתןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא חֹוטא, ּבמנחת זית ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָׁשמן

ׁשמן" עליה i`)"לאֿיׂשים ,d my)ׁשּנֹותן ּומי . ִִֵֶֶֶֶָָָֹ
לֹוקה. ― ׁשמן ֶֶֶֶָָעליה

― הק"ג מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא לבֹונה, עם חֹוטא ְְְְְִִִֵֶַַָָמנחת

לבנה" עליה עליה(my)"ולאֿיּתן ׁשּנֹותן ּומי ; ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ
הּמׁשנה ּולׁשֹון לֹוקה. ― hp)לבֹונה zegpn): ְְְִֶַָָ

ּבפני הּלבֹונה ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן על ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָ"וחּיב
ּוכבר ספק. ּבלי לאוין ׁשני ׁשהם לפי ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָעצמּה",
חֹוטא, מנחת ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֵַַָָנתּבארּו

מּמנחֹות ה' .(my)ּבפרק ְְִֶֶָ

― הקל"ח ׁשהזהרנּוהּמצוה (mbהאזהרה ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
(mipdkdּכהן מנחת mipdkdמּלאכֹול milke`y s`) ְֱִִֵֶַֹ

('l`xyi zgpn' ixiiyֿוכל" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִֶַָָ
תאכל" לא ּתהיה ּכליל ּכהן fh)מנחת ,e my). ְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹ

מנחה, היא ׁשּגם ּגדֹול ּכהן ּבחבּתי הּלאו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹונכּפל
('zagn'a ziyrpy itl jk z`xwpe)זה על והעֹובר .ְֵֶַָ

ספרא ּולׁשֹון לֹוקה. ―(my ,ev zyxt)ּכליל" : ְְִִֶָָ
ּתהיה", ּב"כליל ׁשהּוא ּכל ― תאכל" לא ְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹֹּתהיה

אכילתֹו. על לאֿתעׂשה ֲֲִִֵֶַַָֹלּתן
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― הקכ"ד מּלאפֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
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― הקמ"ה מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
והּוא הּכהנים, ואפּלּו לעזרה חּוץ ואׁשם ְְֲֲֲִִַַַָָָָָָֹחּטאת

"וצאנ ּבקר" זה: ּבפסּוק ּכאן ai,אמרֹו mixac) ְְְְְֶֶָָָָֹ
(fiמעׂשר ּבׁשערי לאכל לאֿתּוכל אמר: ְְְֱִִֶֶַַַַָָֹֹּכאּלּו

הּפרּוׁש ּובא ,וצאנ ּבקר ּדגנzyxt ixtq) ְְְְְֵֶַָָָֹ
(d`xאּלא הּכתּוב ּבא לא ― "וצאנ ּבקר" :ְְְֶֶַָָָָֹֹ

לּקלעים חּוץ ואׁשם חּטאת dxfrd)לאֹוכל ilzk) ְְְִֵַַָָָָ
אֹוכל ּגם וכן לֹוקה. וזה ּבלאֿתעׁשה, עֹובר ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַֹׁשהּוא
ׁשּנתּבאר ּכמֹו לֹוקה, לחֹומה חּוץ קּלים ְְִִִֵֶֶַַָָָָקדׁשים

מּכֹות חּוץ(fi.)ּבגמרא ּכלּֿדבר ׁשאֹוכל לפי , ְְִִֵֶַָָָָָ
"ּבׁשערי לאכֹול תּוכל "לא אכילתֹו ְְֱֲִִִֶֶַָָֹלמקֹום

זאת. ּוזכֹור ּביּה. ְֵֵָָֹקרינא

― הקמ"ח הּזרהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַָָָָָֻ
קדׁשים קדׁשי dnecke)מּלאכֹול ze`hg)והּוא , ְְֱִִֵֶָָָ

הם" ּכיֿקדׁש לאֿיאכל "וזר hk,אמרֹו: zeny) ְְִֵֶַָָֹֹֹ
(blאחר ּבעזרה ׁשּיאכל עד מלקּות חּיב ואינֹו .ְְֲֵֶַַַַַַָָָָֹ

ּדמים. ְִִַָזריקת

שישי ,יום
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.ÊÒ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ÊÓ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.ÁÏ˜ .‚˜ .·˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הס"ו מעׂשההּמצוה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

"ואםֿזבח ּבאמרֹו: הּנזּכר ּבאפן הּׁשלמים ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹזבח
וגֹו'" קרּבנֹו `)ׁשלמים ,b `xwie)עֹוד ואמר . ְְְְִַָָָָ

הּׁשלמים זבח ּתֹורת "וזאת הּמעׂשה: ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָֹלהׁשלמת
יקריבּנּו" עלּֿתֹודה אם aiÎ`i)וגֹו' ,f my)ארּבעת . ְְְִִֶַַַַַָ

העֹולההּמע מעׂשה ּכלֹומר: ― האּלה ׂשים ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָ
ּכלֿמעׂשי הם ― והּׁשלמים והאׁשם ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָוהחּטאת
הּיחיד ׁשּמקריב ּבהמה ׁשּכלֿקרּבן לפי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּקרּבנֹות,
האּלה, הּסּוגים מארּבעת אחד אּלא אינֹו הּצּבּור ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאֹו
ּכמֹו יחיד, קרּבן לעֹולם ׁשהּוא מןֿהאׁשם ְְְִִֶַָָָָָָחּוץ
ּגם ּכֹוללת זבחים ּומּסכת ּפעמים. ּכּמה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבארנּו
הּדֹומה מן אליהן והּנסּפח אּלּו מצות ארּבע ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּדיני

לעׂשֹותם ׁשחֹובה ּדברים zakrn)להן, oziiyre), ְֲִֶֶַָָָָ
עליהם ׁשחּיבים ozeyrl)ּודברים xeq`y)ּודברים , ְְֲִִִֵֶֶַָָָ

ּפסל עׂשה oaxwd)ׁשאם z`).ּכתּקנֹו והּנעׂשה , ְְְֲִִֶַַַָָָָ

― הקמ"ז מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּדמים, זריקת קדם קּלים קדׁשים ְְְְִִִִֶַַַָָָָֹּבׂשר

"ונדבתי וגֹו' ּבׁשערי לאכל (mixac"לאֿתּוכל ְְְְֱִִֶֶֶַָֹֹֹ
(fi ,aiּובא .נדבתי לאכל ּתּוכל לא אמר: ּכאּלּו ,ְְֱִִֶֶַַָָֹֹֹ

my)ּבּקּבלה d`x zyxt ixtq)הּכתּוב ּבא לא : ַַַָָָָֹ
ּדמים זריקת לפני ּוׁשלמים ּתֹודה לאֹוכל ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָאּלא

לֹוקה. זה וגם ּבלאֿתעׂשה, עֹובר ְְֲֵֶֶֶֶַַֹׁשהּוא

― הס"ז מעׂשההּמצוה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
והּוא מהן, וסּוג ּבכלֿסּוג הּנזּכר ּבאפן ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹהּמנחה
וגֹו'; לה' מנחה קרּבן ּכיֿתקריב "ונפׁש ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָאמרֹו:
ואםֿמנחת וגֹו'; קרּבנ עלֿהּמחבת ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָואםֿמנחה

f)מרחׁשת" ,d .` ,a my)להׁשלמת ואמר . ְְְְֶֶַַַַָָ
וגֹו'" הּמנחה ּתֹורת "וזאת f)הּמעׂשה: ,e `xwie). ְְְֲִֶַַַַָֹ

מבארים הרּבים חלקיה על זֹו מצוה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹודיני
מנחֹות. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבּמּסכּתא

― הק"ב מּלּתןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא חֹוטא, ּבמנחת זית ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָׁשמן

ׁשמן" עליה i`)"לאֿיׂשים ,d my)ׁשּנֹותן ּומי . ִִֵֶֶֶֶָָָֹ
לֹוקה. ― ׁשמן ֶֶֶֶָָעליה

― הק"ג מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא לבֹונה, עם חֹוטא ְְְְְִִִֵֶַַָָמנחת

לבנה" עליה עליה(my)"ולאֿיּתן ׁשּנֹותן ּומי ; ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ
הּמׁשנה ּולׁשֹון לֹוקה. ― hp)לבֹונה zegpn): ְְְִֶַָָ

ּבפני הּלבֹונה ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן על ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָ"וחּיב
ּוכבר ספק. ּבלי לאוין ׁשני ׁשהם לפי ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָעצמּה",
חֹוטא, מנחת ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֵַַָָנתּבארּו

מּמנחֹות ה' .(my)ּבפרק ְְִֶֶָ

― הקל"ח ׁשהזהרנּוהּמצוה (mbהאזהרה ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
(mipdkdּכהן מנחת mipdkdמּלאכֹול milke`y s`) ְֱִִֵֶַֹ

('l`xyi zgpn' ixiiyֿוכל" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִֶַָָ
תאכל" לא ּתהיה ּכליל ּכהן fh)מנחת ,e my). ְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹ

מנחה, היא ׁשּגם ּגדֹול ּכהן ּבחבּתי הּלאו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹונכּפל
('zagn'a ziyrpy itl jk z`xwpe)זה על והעֹובר .ְֵֶַָ

ספרא ּולׁשֹון לֹוקה. ―(my ,ev zyxt)ּכליל" : ְְִִֶָָ
ּתהיה", ּב"כליל ׁשהּוא ּכל ― תאכל" לא ְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹֹּתהיה

אכילתֹו. על לאֿתעׂשה ֲֲִִֵֶַַָֹלּתן
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― הקכ"ד מּלאפֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
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מנחֹות dvinwd)ׁשירי xg`l x`ypd),חמץ ― ְְֵֵָָָ
נתּתי חלקם חמץ תאפה "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּוא

מאּׁשי" i)אתּה ,e `xwie)ׁשהּוא ׁשחלקם אמר ּכאּלּו , ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ
אֹותֹו ׁשאפה ּומי חמץ. יאפה לא הּמנחה ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשירי

ׁשּב ּכמֹו מלקּות, ―חּיב הּמׁשנהחמץ (zegpnארה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
(a dpyn d wxtּוכבר אפּיתּה. על וחּיבין ואמרה: ,ְְְְֲִִַַָָָָָָ

מּמנחֹות ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(dp.)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

― הפ"ח לאכלהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָֹֹ
dn)ׁשירי unewd):יתעּלה אמרֹו והּוא מנחֹות, ְְְְְִֵֶַָָָ

ּתאכל" מּצֹות ּובניו אהרן יאכלּו מּמּנה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ"והּנֹותרת
(h ,e my)ספרא ּולׁשֹון .(ev zyxt)ּתאכל "מּצֹות : ְְִֵֵַָָ

עליה יבֹוא יבמּה ּבֹו: ּכּיֹוצא מצוה. ―mixac) ְְִֵֶַָָָָָָ
(d ,dkמנחֹות ׁשירי ׁשאכילת ּכלֹומר: מצוה", ―ְְְְֲִִֵֶַַָָָ

ּדבר לא עׂשה מצות ׁשהיא היבמה ּביאת ּכמֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹהיא
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. רׁשּות ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָׁשל

מנחֹות ּבמּסכת הּוא(ar)ּבמקֹומם הּתֹורה ּולׁשֹון : ְְְְִֶֶַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּזכרים, מיחדת זֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֻׁשּמצוה

יאכלּנה" אהרן ּבבני i`)"ּכלֿזכר ,e `xwie). ְֲֲִֵֶַָָָָֹֹ

― הפ"ג ידיהּמצוה לצאת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ
הראׁשֹון ּברגל עלינּו הּמּטלים ְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻּכלֿהּקרּבנֹות
רגל יחלף ׁשּלא ּכדי רגלים מּׁשלׁשה עלינּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּיעבר
ּכלֿ הקריב ּכבר אּלאֿאםּֿכן רגלים, ְְְְִִִִִֵֶָָָָָמּׁשלׁשה
"לׁשכנֹו יתעּלה: אמרֹו והּוא עליו. הּמּטל ְְְְְְִִֶַַָָָָָָֻקרּבן
עלתיכם" ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ּובאת ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹתדרׁשּו

(eÎd ,ai mixac):אֹומר ׁשהּוא הּוא, זה צּוּוי ענין .ְִִֵֶֶַ
מּׁשלׁשה ּבכלֿרגל והּוא ― ׁשּמה ׁשּתבֹוא ְְְְִִֶֶֶַָָָָָּבזמן

ycwnd)רגלים ziaa dii`x zaeg yiy)חּיב ― ְִַָָ
ספרי ּולׁשֹון .עלי הּמּטל ּכלֿקרּבן להביא ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻאּתה

(d`x zyxt)― ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה, "ּובאת :ֲֵֶַָָָָָָ

הראׁשֹון ּברגל ׁשּיביאּו חֹובה לקבעם נאמר? ְְֱִִֶֶֶֶַָָָָָָָָלּמה
מּׁשּום עליו עֹובר "אינֹו נאמר: וׁשם ּבֹו". ְֱִֵֵֶֶַַָָָָׁשּפגע
ּכּלּה", ׁשנה רגלי עליו ׁשּיעברּו עד ּתאחר' ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻ'ּבל
הביא, ולא רגלים ׁשלׁשה עליו עברּו אם ְְְְְִִִֵַָָָָָֹּכלֹומר:
רגל עליו עבר אם אבל לאו; על עֹובר יהא ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָאז
ּובגמרא ּבלבד. עׂשה על עבר זה הרי ― ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאחד

הּׁשנה רגל(e.)ראׁש עליו ׁשעבר ּכיון רבא: אמר : ֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ּבּתלמּוד ואמרּו ּבעׂשה. עֹובר v:)אחד my)מאי" : ְְְֲֵֵֶַַַַָָ

מאיר? ּדרּבי lbxטעמיּה eilr xary oeik" :xne`d) ְְִִֵֵַַ
("xg`z la"a xaer cg`ּׁשּמה ּובאת ְִִָָָָּדכתיב:

ׁשּמה aezkd:)והבאתם xn` eli`ke)אתית ּכי ― ֲִֵֵֶַָָָ
(ycwnd zial `a jpdyk)איּתי(zepaxwd `ad). ְֵַ

,ל נתּבאר הּנה ּדאתא, הּוא לעׂשה אמרי: ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָורּבנן
עׂשה, מצות ― ׁשּמה" "והבאתם ׁשּנאמר ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּזה
עליו. הּמּטלֹות לה' ּכלֿהחֹובֹות ׁשּיביא ְִֶַַַָָָָָֻוהּוא:
מּמיני הם ׁשאּלה ּבין ּבכלֿרגל, חֹובתֹו ידי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָויצא

ּדמים ׁשהם ּובין ilr")הּקרּבנֹות inc" xne`d) ְִֵֵֶַָָָ
ilr")וערכים ikxr" xne`d)וחרמיםlr xne`d) ֲֲִִַַָָ

("mxg" `edy oennּופאה וׁשכחה ולקט ְְְְְִֵֵֶֶֶָָוהקּדׁשֹות
(mgwle xar m`)ידי לצאת היא עׂשה ּומצות .ְְֲִִֵֵֵַָ

ּכמֹו ּבֹו, ׁשּפגע ראׁשֹון ּברגל הּללּו ְְִֶֶֶַַַָָהחֹובֹות
הּׁשנה. ראׁש ּבגמרא ְְִִֵֶַָָָָָֹׁשּנתּבאר

― הקנ"ה מּלאחרהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
חּיבים ׁשאנּו הּקרּבנֹות ּוׁשאר והּנדבֹות ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָאתֿהּנדרים
לה' נדר "ּכיֿתּדר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹּבהם,

לׁשּלמֹו" תאחר לא אלהי(ak ,bk my)ּובא , ְְְֱֵֶַַָֹֹ
c:)ּבּקּבלה dpyd y`x),זה לאו על עֹובר ׁשאינֹו ֵֵֶֶַַַָָָ

נתּבארּו ּוכבר רגלים. ׁשלׁשה עליו ׁשּיעברּו ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָעד
הּׁשנה ראׁש ּבתחּלת זֹו מצוה .(my)ּדיני ְְִִִִֵַַָָָֹ
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àéàlà ìéòBî éàðzä ïéàL ,íeìk ìéòBî äæ ïéà øepzä øëNa Bnò ózzLpL íã÷ älçzî ïk Bnò äðúä elôàå©£¦¦§¨¦¥¦§¦¨Ÿ¤¤¦§©¥¦¦§©©©¥¤¦§¤¥©§©¦¤¨
éøëpäì úaMä øëN àäiL älçzî Bnò äðúnLk æàL ,äëàìnä Ba äNBòL øácä óeâa ÷ìç éøëpäì LiLk§¤¥§©¨§¦¥¤§©¨¨¤¤©§¨¨¤¨§¤©§¤¦¦§¦¨¤§¥§©©©¨§©¨§¦
øác BúBà óeb ìk àäiL øác BúBà óeâa Bì LiL B÷ìç Bì äð÷îk äæ éøä Bcáì ìàøNiäì ãçà íBé øëNe Bcáì§©§©¤¨§©¦§¨¥§©£¥¤§©§¤¤§¤¥§¨¨¤§¥¨¨¨
,ìàøNiä ìL àeä øepzä óeb ìkL ïàk ìáà ,Bcáì ìàøNiäì ïcâðk ãçà íBéáe úBúaMä éîé ìk Bcáì éøëpäì éeð÷̈§©¨§¦§©¨§¥©©¨§¤¨§¤§¨§©¦§¨¥§©£¨¨¤¨©©¤©¦§¨¥
úBúaMä ìëì ïéèeìçì øeîb ïéð÷ Bì eäð÷ä àG íB÷î ìkî ,Bcáì éøëpäì úaLa øepzä àäiL Bnò äðúäL óà©¤¦§¨¦¤§¥©©§©¨§©¨§¦§©¦¨¨¦§¨¦§¨¨©£¦§¨©©¨

éàðz ìò eäð÷ä àlà ,ìàøNiä øëN ìéáLa ìça ïcâðk øepza ÷qòúé àG íà óà*ãâðk ìça ÷qòúiL úðî ìò ©¦¦§©¥©©§¤§¨§Ÿ¦§¦§©©¦§¨¥¤¨¦§¨©§©©§¨¤¦§©¥§Ÿ§¤¤
ì Bì BøékNîk äæ éøäå ,úaMäúBúaL*:äòìáäa àHL úaL øëN ìèBð àeä éøäå ,ìça BìéáLa ÷ñòiL ãòa ©©¨©£¥¤§©§¦§©¨§©¤©£Ÿ¦§¦©Ÿ©£¥¥§©©¨¤§©§¨¨

áééøëpä íò úBðúäì Bì øzî ìáà*älçzî)*øëN ìàøNiäì ïzé äæ ãâðëe ,íéîé 'â Bà 'á øëN Bîöòì ìhiL ( £¨ª¨§©§¦©¨§¦¦§¦¨¤¦Ÿ§©§§©¨¦§¤¤¤¦¥§©¦§¨¥§©
äæa ïéà ¯ ìàøNiä ìèBð Bcâðëe éøëpä ìèBpL íéîiä ïúBàa àeä úaMäL ét ìò óà ;íéøçà íéîé 'â Bà 'á¨¦£¥¦©©¦¤©©¨§¨©¨¦¤¥©¨§¦§¤§¥©¦§¨¥¥¨¤
Bì äð÷äLk àlà ìéòBî äæ éàðz ïéà ,íB÷î ìkîe .øçà íBé íò äòìáäa BìèBpL ïåék ,úaL øëN íeMî øeqà¦¦§©©¨¥¨¤§§©§¨¨¦©¥¦¨¨¥§©¤¦¤¨§¤¦§¨

÷ìç*äëàìî äNBò àeä àöîpL ,éøëpäì éeð÷ àeä øepzä óeb íëBúa úaMäL elà íéîéaL eðéäc ,øepzä óeâa ¥¤§©©§©§¤§¨¦¥¤©©¨§¨©©¨§©¨§¦¤¦§¨¤§¨¨
Bì ìhiL Bì øîBì øeñà ,øepzä óeâa ÷ìç Bì äð÷ä àG íà ìáà .ìàøNé ìL BçeìLk äàøð Bðéàå BlL øepza©©¤§¥¦§¤¦§¤¦§¨¥£¨¦¦§¨¥¤§©©¨©¤¦Ÿ
ìàøNéì çåø Léå ìàøNé ìL Bøepúa úaLa ÷éqnL ïåéëc ,ìça Bì ÷éqiL ãòa íëBúa úaMäL elà íéîé øëN§©¨¦¥¤©©¨§¨§©¤©¦§Ÿ§¥¨¤©¦§©¨§©¤¦§¨¥§¥¤©§¦§¨¥
úaLa ÷éqî elàk äàøð éøä ,ìça ìàøNéì ÷éqî äéä àG Bîöòì úaLa ÷éqî äéä àG íàL ,úaMä ÷qäa§¤¥©©¨¤¦¨¨©¦§©¨§©§¨¨©¦§¦§¨¥§Ÿ£¥¦§¤§¦©¦§©¨

:úaLa ÷ñòì eäevL BúeçéìLáe ìàøNiä ìéáLa¦§¦©¦§¨¥¦§¦¤¦¨©£Ÿ§©¨

âéBà äëàìîa Bà íéçøa Bà õçøîa Bà øepúa íéôzL íäL ïBâk ,ìàøNiä ìò íb úìhî äëàìnä íà elôà£¦¦©§¨¨ª¤¤©©©¦§¨¥§¤¥ª¨¦§©§¤§¨§¥©¦¦§¨¨
ãáòL úaMä ãâðk ìça ãçà íBéa Bcáì ãáBò àeäLk àlà älçzî eðúä àHLk øeqà ïéà ,úeðça äøBçña¦§¨©£¥¦§¤¦§¦§¦¨¤¨§¤¥§©§¤¨§Ÿ§¤¤©©¨¤¨©
øékNäì ìëé ,øëOáe äãBáòa íéåL íä ìçä úBîé ìk íà ìáà .Bîöòì àeää íBé øëN ìk ìèBðå Bcáì éøëpä©¨§¦§©§¥¨§©©§©§£¨¦¨§©Ÿ¥¨¦¨£¨©¨¨¨Ÿ§©§¦
ìàøNiäì ïziL ÷ø ,èòî ïä áø ïä Bîöòì øëOä ìk ìhéå íéîé 'â Bà 'á Bcáì ãáòiL äòìáäa éøëðì úBúaMä ìk̈©©¨§¨§¦§©§¨¨¤©£Ÿ§©¨¦§¦Ÿ¨©¨¨§©§¥©¥§©©¤¦¥§©¦§¨¥
,úaLa äNòiL Bì äeöî BðéàL ïåék ,íeìk Cëa ïéà ¯ íììëa úaMäL ô"òà ;elà íéîé 'â Bà 'á ãòa áeö÷ øác̈¨¨§©¨¦¥¤©©¨¦§¨¨¥§¨§¥¨¤¥§©¤¤©£¤§©¨

.BúáBèì Bîöòî äNBò éøëpäå§©¨§¦¤¥©§§¨

mixe`ia

éàðú ìò åäð÷ä àìà,התנור על בעלות לנכרי שכשיש –

ליום שבבעלותו החלק על מוותר שהישראל לומר אפשר
בעלות לנכרי כשאין אבל אחד, יום על מוותר והנכרי אחד,
מן נכרי סתם יקח שהישראל כמו ממש הוא התנור, על
לשבת התנור את לו ויקנה כלל) עמו עובד (שאינו השוק
שהנכרי הישראל של בכוונתו ודאי אלא תמורה, כל ללא

הישראל. בשביל בשבוע אחד יום בתמורה יעבוד
úåúáùì åì åøéëùîë'א ליום תנור לו שמשכיר דהיינו –

הנכרי עבודת ידי על הוא השכירות ותשלום בשבוע,
שבת. שכר היא הנכרי שעבודת נמצא השבוע, במשך

éøëðä íò úåðúäìלמפרע מתברר התנה, לא ואם –

השב שכר את לישראל שילם חול ביום הנכרי ת,שבעבודת

הנכרי כאילו נראה השבת, מעבודת הרויח שהישראל וכיון
ביום הנכרי שעבודת מתברר תנאי כשעשו אבל שלוחו,

ביניהם התנו שכן אלא לישראל, תשלום אינה .21חול

äìçúî'ב בביאור האריך ד ס"ק אחרון בקונטרס –

שמתנה במה סגי או בתחלה, להתנות צריך אם האופנים,
(מספק) במוסגר נכתב כאן ולכן .22עתה.

÷ìç åì äð÷äùëגמור קנין זה שאין שאף מועיל23– אבל ,
שאינו דהטעם התנור, את לו השכיר כאילו להחשיבו עכ"פ
אחר יום לעבוד מוכרח שהנכרי מפני הוא גמור קנין
כלום לו הקנה כשלא אבל כשכיר, ממש והוא – זה תמורת
את סידר הישראל כאילו נראה אלא כשכירות, נראה אין

כזה. באופן התנור עבודת

zexewn

ו.21) סעיף כדלעיל
החדשה.22) למהדורה ציונים

יא.23) סעיף כנ"ל
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:úaLa ÷ñòì eäevL BúeçéìLáe ìàøNiä ìéáLa¦§¦©¦§¨¥¦§¦¤¦¨©£Ÿ§©¨

âéBà äëàìîa Bà íéçøa Bà õçøîa Bà øepúa íéôzL íäL ïBâk ,ìàøNiä ìò íb úìhî äëàìnä íà elôà£¦¦©§¨¨ª¤¤©©©¦§¨¥§¤¥ª¨¦§©§¤§¨§¥©¦¦§¨¨
ãáòL úaMä ãâðk ìça ãçà íBéa Bcáì ãáBò àeäLk àlà älçzî eðúä àHLk øeqà ïéà ,úeðça äøBçña¦§¨©£¥¦§¤¦§¦§¦¨¤¨§¤¥§©§¤¨§Ÿ§¤¤©©¨¤¨©
øékNäì ìëé ,øëOáe äãBáòa íéåL íä ìçä úBîé ìk íà ìáà .Bîöòì àeää íBé øëN ìk ìèBðå Bcáì éøëpä©¨§¦§©§¥¨§©©§©§£¨¦¨§©Ÿ¥¨¦¨£¨©¨¨¨Ÿ§©§¦
ìàøNiäì ïziL ÷ø ,èòî ïä áø ïä Bîöòì øëOä ìk ìhéå íéîé 'â Bà 'á Bcáì ãáòiL äòìáäa éøëðì úBúaMä ìk̈©©¨§¨§¦§©§¨¨¤©£Ÿ§©¨¦§¦Ÿ¨©¨¨§©§¥©¥§©©¤¦¥§©¦§¨¥
,úaLa äNòiL Bì äeöî BðéàL ïåék ,íeìk Cëa ïéà ¯ íììëa úaMäL ô"òà ;elà íéîé 'â Bà 'á ãòa áeö÷ øác̈¨¨§©¨¦¥¤©©¨¦§¨¨¥§¨§¥¨¤¥§©¤¤©£¤§©¨

.BúáBèì Bîöòî äNBò éøëpäå§©¨§¦¤¥©§§¨

mixe`ia

éàðú ìò åäð÷ä àìà,התנור על בעלות לנכרי שכשיש –

ליום שבבעלותו החלק על מוותר שהישראל לומר אפשר
בעלות לנכרי כשאין אבל אחד, יום על מוותר והנכרי אחד,
מן נכרי סתם יקח שהישראל כמו ממש הוא התנור, על
לשבת התנור את לו ויקנה כלל) עמו עובד (שאינו השוק
שהנכרי הישראל של בכוונתו ודאי אלא תמורה, כל ללא

הישראל. בשביל בשבוע אחד יום בתמורה יעבוד
úåúáùì åì åøéëùîë'א ליום תנור לו שמשכיר דהיינו –

הנכרי עבודת ידי על הוא השכירות ותשלום בשבוע,
שבת. שכר היא הנכרי שעבודת נמצא השבוע, במשך

éøëðä íò úåðúäìלמפרע מתברר התנה, לא ואם –

השב שכר את לישראל שילם חול ביום הנכרי ת,שבעבודת

הנכרי כאילו נראה השבת, מעבודת הרויח שהישראל וכיון
ביום הנכרי שעבודת מתברר תנאי כשעשו אבל שלוחו,

ביניהם התנו שכן אלא לישראל, תשלום אינה .21חול

äìçúî'ב בביאור האריך ד ס"ק אחרון בקונטרס –

שמתנה במה סגי או בתחלה, להתנות צריך אם האופנים,
(מספק) במוסגר נכתב כאן ולכן .22עתה.

÷ìç åì äð÷äùëגמור קנין זה שאין שאף מועיל23– אבל ,
שאינו דהטעם התנור, את לו השכיר כאילו להחשיבו עכ"פ
אחר יום לעבוד מוכרח שהנכרי מפני הוא גמור קנין
כלום לו הקנה כשלא אבל כשכיר, ממש והוא – זה תמורת
את סידר הישראל כאילו נראה אלא כשכירות, נראה אין

כזה. באופן התנור עבודת

zexewn

ו.21) סעיף כדלעיל
החדשה.22) למהדורה ציונים

יא.23) סעיף כנ"ל
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mixe`ia

íéøåñàù úåîå÷îá óàå.כ אות לעיל כמובא –
óúåù éøëðäùåîòאו בעצמו, עובד כשהנכרי רק והוא –

אבל השנה, כל במשך במקומו העובדים פועלים לו שיש
עובדים ובשבת בעצמם, שניהם עובדים השבוע כל אם
שגם עין מראית חשש ישנו שניהם, במקום פועלים
שמסתבר כתב משה' 'אגרות ובשו"ת השכירם, הישראל
לא שבדינא נמצא בשוי"ט, סגור שיהיה היהודים יתנו דאם
לימי הנכרים שישכרו הפועלים בשכירות היהודים יתחייבו
אותן ששכרו הנכרים על שכירותן בהכרח והוי השוי"ט,

עצמם .24לצורך

ïéò úéàøî ïàë ïéà,שותפות מיני ג' מצויים בזמננו –'à
שעליה בעסק, חלק לגוי שגם יודעים שהכל גלויה שותפות

עין, מראית חשש דאין – זה בסעיף שותפותá'מדובר
טובא כדשכיח הנכרי שם על נקרא דהעיקר העין מן סמויה
לחלוק כדי כספו משקיע והישראל העסק בעל הוא דהנכרי
עין, מראית כאן ואין דמותר שכן כל בזה ברווחים, â'עמו

והגוי ישראל, שם על נקרא דהעסק העין מן סמויה שותפות
איסור משום דאיכא פשיטא ובזה החשאי, השותף הוא
לבד, ישראל של רבות שנים העסק היה אם וכן עין, מראית
מפורסם הכל בזה ומודעות הפרסומים וכל השלטים וכל
נכנס הגוי אם גם עין מראית לבטל קשה ישראל, ע"ש
עסק שמעתה באמת הדבר שיתפרסם עד בגלוי, לשותפות

הפירמ"א על נכתב וכך גוי שותפות הוא .25זה

ïéò úéàøî ïàë ïéàוהנה זה: בענין צדק הצמח כתב –

כנזכר העין מראית משום ג"כ איסור דאין הרווחנו עי"ז
מדינא איסור דאין דאע"ג קבולת גבי ורמ"ד רמ"ג בסי'

דשכירי ויאמרו שיחשדוהו העין מראית משום אסור מ"מ
להאינו שיש כיון לחשדא, חיישינן לא הכא מ"מ נינהו. יום
הסימן וסוף ססק"א רמ"ה סי' המ"א וכמ"ש בו חלק יהודי
שהא"י דהיכא י"ד י"ג סעיף שם ז"ל אאזמו"ר והביאו
אפילו דאל"כ כו'.. העין מראית חשש כאן אין עמו שותף
דמראית חשדא חשש דשייך איתא דאי ור"ל ליתסר. התנו
א"כ המרחץ. או התנור בגוף חלק להא"י כשיש אף העין
מבואר מרחץ גבי והרי . . במרחץ גם בהתנו . . התירו איך
אף לא"י להשכירו שאסור דע"ז ספ"ק וגמרא במשנה
ואיכא שמו, על שנקראת משום מדינא איסור שאין בענין
כשהם בפשיטות התירו ואיך העין. דמראית חשדא
הוא שהא"י דכיון ודאי אלא תחלה. התנו אם שותפים

העין דמראית חשדא ליכא המרחץ בגוף .26שותף

ãîø 'éñáיעשה שהנכרי שיודע פי על אף א: סעיף –

עושהבשבת אינו הנכרי מקום מכל חפץ) הוא (ובכך
להשלים למהר עצמו בשביל אלא הישראל טובת בשביל
. . ליזהר צריך מקום ומכל . . שכרו לקבל כדי מלאכתו

בשבת שיעשה לו יאמר .27שלא

ïéò úéàøî ùùç ïàë ïéà.הקודם בסעיף כמבואר –

ïå÷éú ùéתנ בסימן גם28– מועיל זה שתיקון כתב
שם והביא בפסח, חמץ לגבי ונכרי יהודי של לשותפות
לו שיקנה ידי על בתחלה, התנו שלא למקרה נוסף תיקון

המועילים הקנין מדרכי בא' או .29במעות

éøëðä úééð÷ ïéã î"çá ïééòåבדברים שקנין נתבאר בהם –
בנוסף שטר לכתוב וצריך מועיל, אינו בעלמא בחזקה או

המעות. לנתינת

zexewn

סה.24) סי' ח"ב או"ח אג"מ שו"ת
כג.25) סי' ח"ג הלוי שבט שו"ת
ד.26) לד, סי' או"ח צ"צ שו"ת
סי"ב.27) שם וראה

ז.28) סעיף
נתבארו29) בפסח ונכרי יהודי בשותפות מכירה מעניני עוד

וסי"ב. ס"ח תמח סי' וסי"ב, ס"ט תמא בסי'

יא-טו סעיפים בשותפות יתנהגו איך ונכרי ישראל רמה, סימן שבת הלכות ערוך שולחן
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צאת„ ּדהינּו חּמה, עליו וׁשקעה ּבראׁשֹו ּותפּלין ּבּדר ּבא ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהיה
יּפלּו ׁשּמא ּבידֹו אֹותן ולּׂשא לחלצן רֹוצה ואינֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָהּכֹוכבים,
ׁשּלא הרֹואים, מּפני לביתֹו, ׁשּמּגיע עד עליהם ידֹו מּניח ― ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמּידֹו

ּבּלילה. לכּתחּלה ּתפּלין להניח מּתר לֹומר ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָֻיטעּו

ּבערבי עליו וקדׁש ּבראׁשֹו, ּותפּלין הּמדרׁש ּבבית הּיֹוׁשב ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹוכן
ולהניחן לחלץ יכֹול ואינֹו ּתפּלין, זמן ׁשאין טֹובים וימים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּבתֹות
― הּמׁשּתּמר מקֹום ׁשאינֹו מּפני ׁשּבּׂשדה, הּמדרׁש ּבבית ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשם
הּתירּו הּתפּלין ּבזיֹון ׁשּמּׁשּום לביתֹו, ׁשיבֹוא עד עליהן ידֹו ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמּניח

לעיר. מלּבּוׁש ּדר ְְְִִֶֶַַָָלהכניסן

ּומּניחן חֹולצן ― ׁשם ׁשּמׁשּתּמרין לחֹומה קרֹוב ּבית יׁש ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָואם
טֹובים וימים ׁשּבתֹות ּבלילי ּבין ּבעיר, יֹותר ּבהן יל ולא ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹׁשם,

החל: ּבלילי ְֵֵֵַֹּבין

ׁשהתּפּלל‰ אחר ונזּכר הּיֹום ּכל ּתפּלין הניח ולא ׁשּׁשכח ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹמי
לֹו ׁשאסּור ׁשאֹומר מי יׁש ― יֹום מּבעֹוד ערבית ְְְִִִִֵֵֶֶַַָּתפּלת
ׁשכיבה (ּוזמן לילה זה לזמן עׂשאֹו ׁשּכבר לפי אז, ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָלהניחן
יחזר ― ּתפּלין ּבֹו יניח ואם ערבית). ׁשל ּותפּלה ׁשמע ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָֹּבקריאת

זֹו. את זֹו ׁשּסֹותרֹות קּלֹות ׁשּתי הן והרי יֹום, ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַֻויעׂשהּו

אין ― התּפּללּו הּצּבּור אפּלּו עדין, התּפּלל לא הּוא אם ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַָֹאבל
זּו. את זּו ׁשּסֹותרין קּולֹות ׁשּתי עֹוׂשה אין ׁשהּוא ּכיון ּכלּום, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָּבכ

האחרֹונה: לּסברה לחּוׁש וטֹוב זה. על ׁשחֹולק מי ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָויׁש
דֿה סעיפים הנחתן זמן ל סימן

"והיה‡ ׁשּנאמר: ּתפּלין, זמן אינן ― טֹובים וימים ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּבתֹות
אֹות עצמן ׁשהן טֹובים וימים ׁשּבתֹות יצא וגו'", לאֹות ְְְְִִֵֶַַָָָָָל

ליׂש הּוא ּברּו הּקדֹוׁש וגו'".ּבין ּביני היא אֹות "ּכי ׁשּנאמר: ראל, ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

וגם ּתֹוסיף", "ּבל על עֹובר ― מצוה לׁשם ּבהם מניחן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָואם
ּבהן עליו ּׁשּמניח ּבמה טֹובים וימים ׁשּבתֹות ׁשל לאֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמזלזל

מיתה. וחּיב אחר, ְִֵַַָָאֹות

ּכגֹון מּתר, ― אחר לצר אּלא מצותן לׁשם מניחן אין אם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻאבל
ּולהכניסן ללבׁשם מּתר ― ּבּׂשדה מּנחים ּבׁשּבת ּתפּלין ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻֻהּמֹוצא

שא: ּבסימן ׁשּיתּבאר ּכמֹו מלּבּוׁש, ּדר ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָלעיר

חּיּוב· הּוא טֹובים וימים ׁשּבתֹות ׁשל ׁשהאֹות אֹומרים ְְִִִִֵֶֶַָָָיׁש
ּתפּלין, זמן אינֹו הּמֹועד חל ּגם ּולפיכ ּבהן, הּתלּויֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּמצֹות
ּובחג חמץ, אכילת מניעת ― ּבפסח ּבֹו: ּתלּויֹות מצֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָׁשהרי

ּבּסּכה. יׁשיבה מצות ―ְְִִַַָָֻ

חל לפיכ ּבלבד, מלאכה עׂשּית אּסּור הּוא ׁשהאֹות אֹומרים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹויׁש
ּבתפּלין. חּיב ― הּתֹורה מן ּבמלאכה ׁשּמּתר ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻהּמֹועד

אּלא עליהן, ּולבר ּבּמֹועד, להניחן אּלּו ּגלילֹות ּבכל נֹוהגין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
ימֹות ּבׁשאר ּכמֹו רם ּבקֹול הּכנסת ּבבית עליהם מברכין ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשאין
ׁשּיׁש לפי ועֹוד, האֹות. קדּׁשת קצת ּבהן ׁשּיׁש להֹורֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּׁשנה,

ׁשּנהגּו אֹותן לכן הּמֹועד, ּבחל ּתפּלין על לבר ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאֹומרים
למחלקת, הּדבר יבֹוא ׁשּלא ּכדי ּבחׁשאי, לבר נהגּו ― ְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹלבר

מנהגינּו. טעם ְִֵֶַַָזהּו

ּברכֹות ספק ּכי עֹוׂשה, הּוא יפה ― ּברכה ּבלא ׁשּמניחן מי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹאבל
מעּכבֹות. אינן ּוברכֹות ְְְְֵֵַָָָלהקל,

הּמֹועד ׁשחל להאֹומרים אף ּתֹוסיף" ל"בל ּבהנחתן לחּוׁש ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹואין
מצ לׁשם ּבהנחתֹו מכּון ׁשאינֹו לפי ּתפּלין, זמן אּלאאינֹו וּדאי, וה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשל ׁשני יֹוםֿטֹוב ּבׁשמירת אין זה ּומּטעם מניחן. הּוא ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּספק
ּתֹוס "ּבל מּׁשּום זהּגלּיֹות מּטעם לחּוׁש ׁשאין ׁשּכן וכל יף". ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

אּלא אינֹו ּכן ּגם זה ׁשאּסּור הּמֹועד, חל ׁשל האֹות זלזּול ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלאּסּור
מצוה: לׁשם ְְְְִִֵֵַָּבמתּכּון

סעיפים ב' ובו טובים וימים בשבתות תפילין דין לא סימן

מצותן,‡ ּבהן ׁשהזּכרּו ּפרׁשּיֹות ארּבע ׁשּיכּתב ― ּתפּלין ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻמצות
ימימה", מּימים "למֹועדּה עד ּבכֹור" כל לי "קּדׁש ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשהן:
ּופרׁשת מּמצרים", ה' הֹוציאנּו יד ּבחזק "ּכי עד "יבא ּכי ְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָָָָָֹ"והיה
"על עד ׁשמע" אם "והיה ּופרׁשת ,"ּובׁשערי" עד ְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֹ"ׁשמע"

ֶָָהארץ".

ּפרׁשת ּתחּלה לכּתב ּבּתֹורה, ּכתּובֹות ׁשהן ּכּסדר לכתבן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹוצרי
ואחרּֿכ "ׁשמע", ואחרּֿכ ,"יבא ּכי "והיה ואחרּֿכ ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָ"קּדׁש",
הּנעׂשים (הּתפּלין ּפסּולין ― סדרן ׁשּנה ואם ׁשמע". אם ְְְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָָֹ"והיה
ׁשהּמקּדמת ּתּקנה, להן יׁש עצמן הּפרׁשּיֹות אבל אּלּו. ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻמּפרׁשּיֹות
ּפרׁשּיֹות עֹוד לכּתב יכֹול הרי ― ּבאחרֹונה ׁשּכתבּה ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹּבּתֹורה
ּבראׁשֹונה ׁשּכתבן המאחרֹות וכן אליה, ּולצרפן לּה ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻֻהמאחרֹות
ּבהן ׁשּנפסלּו אחרֹות מּתפּלין מקּדמת, לפרׁשה לצרפן יכֹול ―ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֻ
ּגניזה). צריכים ― לצרפן לֹו אפׁשר אי ואם המאחרֹות. ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָָֻּפרׁשּיֹות

ראׁש, לׁשל יד ׁשל ּפרׁשּיֹות ּכן ּגם להקּדים ׁשראּוי אֹומרים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹויׁש
ּפסּול. לא ― הקּדים לא אם א ּבּפסּוק. ׁשּמקּדמת ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֻמּפני

לׁשל ראׁש ׁשל ּפרׁשּיֹות להקּדים ראּוי ׁשּלכּתחּלה אֹומרים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ(ויׁש
ּפי על נכֹון וכן יד. מּׁשל חמּורה ראׁש ׁשל ׁשּקדּׁשת מּפני ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻיד,

ַַָָהּקּבלה):

ּכמֹו· ּכלּֿכ ּגדֹולה "אחד" ׁשל ד' לכּתב צרי הּקּבלה ּפי ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹעל
קטּנים: ּדלּתי"ן ְְְִִַַַָָארּבעה

אחד,‚ ּבקלף יד ׁשל ּפרׁשּיֹות ארּבע לכּתב צרי ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹלכּתחּלה
אחד, ּבית ּדהינּו אחד, אֹות מׁשמע לאֹות", ל "והיה ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
― מּבחּוץ אחד אֹות ׁשהּוא ּוכׁשם מּבחּוץ, הּנראה אֹות ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשהּוא
ּכאּגרת הּפרׁשּיֹות ּכל ׁשּתהיינה מּבפנים, אחד אֹות להיֹות יׁש ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכ

אחד. קלף על ְֶַַַָָאחת

ׁשּתהיינה צרי ― ּבּתים ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש ראׁש, ׁשל ּבתפּלין ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאבל
ׁשּיתּבאר: ּכמֹו לכּתחּלה, קלפים ּבארּבעה ּכתּובֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּפרׁשּיֹות

אֿג סעיפים התפילין כתיבת דין לב סימן

•
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צאת„ ּדהינּו חּמה, עליו וׁשקעה ּבראׁשֹו ּותפּלין ּבּדר ּבא ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהיה
יּפלּו ׁשּמא ּבידֹו אֹותן ולּׂשא לחלצן רֹוצה ואינֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָהּכֹוכבים,
ׁשּלא הרֹואים, מּפני לביתֹו, ׁשּמּגיע עד עליהם ידֹו מּניח ― ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמּידֹו

ּבּלילה. לכּתחּלה ּתפּלין להניח מּתר לֹומר ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָֻיטעּו

ּבערבי עליו וקדׁש ּבראׁשֹו, ּותפּלין הּמדרׁש ּבבית הּיֹוׁשב ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹוכן
ולהניחן לחלץ יכֹול ואינֹו ּתפּלין, זמן ׁשאין טֹובים וימים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּבתֹות
― הּמׁשּתּמר מקֹום ׁשאינֹו מּפני ׁשּבּׂשדה, הּמדרׁש ּבבית ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשם
הּתירּו הּתפּלין ּבזיֹון ׁשּמּׁשּום לביתֹו, ׁשיבֹוא עד עליהן ידֹו ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמּניח

לעיר. מלּבּוׁש ּדר ְְְִִֶֶַַָָלהכניסן

ּומּניחן חֹולצן ― ׁשם ׁשּמׁשּתּמרין לחֹומה קרֹוב ּבית יׁש ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָואם
טֹובים וימים ׁשּבתֹות ּבלילי ּבין ּבעיר, יֹותר ּבהן יל ולא ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹׁשם,

החל: ּבלילי ְֵֵֵַֹּבין

ׁשהתּפּלל‰ אחר ונזּכר הּיֹום ּכל ּתפּלין הניח ולא ׁשּׁשכח ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹמי
לֹו ׁשאסּור ׁשאֹומר מי יׁש ― יֹום מּבעֹוד ערבית ְְְִִִִֵֵֶֶַַָּתפּלת
ׁשכיבה (ּוזמן לילה זה לזמן עׂשאֹו ׁשּכבר לפי אז, ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָלהניחן
יחזר ― ּתפּלין ּבֹו יניח ואם ערבית). ׁשל ּותפּלה ׁשמע ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָֹּבקריאת

זֹו. את זֹו ׁשּסֹותרֹות קּלֹות ׁשּתי הן והרי יֹום, ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַֻויעׂשהּו

אין ― התּפּללּו הּצּבּור אפּלּו עדין, התּפּלל לא הּוא אם ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַָֹאבל
זּו. את זּו ׁשּסֹותרין קּולֹות ׁשּתי עֹוׂשה אין ׁשהּוא ּכיון ּכלּום, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָּבכ

האחרֹונה: לּסברה לחּוׁש וטֹוב זה. על ׁשחֹולק מי ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָויׁש
דֿה סעיפים הנחתן זמן ל סימן

"והיה‡ ׁשּנאמר: ּתפּלין, זמן אינן ― טֹובים וימים ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּבתֹות
אֹות עצמן ׁשהן טֹובים וימים ׁשּבתֹות יצא וגו'", לאֹות ְְְְִִֵֶַַָָָָָל

ליׂש הּוא ּברּו הּקדֹוׁש וגו'".ּבין ּביני היא אֹות "ּכי ׁשּנאמר: ראל, ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

וגם ּתֹוסיף", "ּבל על עֹובר ― מצוה לׁשם ּבהם מניחן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָואם
ּבהן עליו ּׁשּמניח ּבמה טֹובים וימים ׁשּבתֹות ׁשל לאֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמזלזל

מיתה. וחּיב אחר, ְִֵַַָָאֹות

ּכגֹון מּתר, ― אחר לצר אּלא מצותן לׁשם מניחן אין אם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻאבל
ּולהכניסן ללבׁשם מּתר ― ּבּׂשדה מּנחים ּבׁשּבת ּתפּלין ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻֻהּמֹוצא

שא: ּבסימן ׁשּיתּבאר ּכמֹו מלּבּוׁש, ּדר ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָלעיר

חּיּוב· הּוא טֹובים וימים ׁשּבתֹות ׁשל ׁשהאֹות אֹומרים ְְִִִִֵֶֶַָָָיׁש
ּתפּלין, זמן אינֹו הּמֹועד חל ּגם ּולפיכ ּבהן, הּתלּויֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּמצֹות
ּובחג חמץ, אכילת מניעת ― ּבפסח ּבֹו: ּתלּויֹות מצֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָׁשהרי

ּבּסּכה. יׁשיבה מצות ―ְְִִַַָָֻ

חל לפיכ ּבלבד, מלאכה עׂשּית אּסּור הּוא ׁשהאֹות אֹומרים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹויׁש
ּבתפּלין. חּיב ― הּתֹורה מן ּבמלאכה ׁשּמּתר ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻהּמֹועד

אּלא עליהן, ּולבר ּבּמֹועד, להניחן אּלּו ּגלילֹות ּבכל נֹוהגין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
ימֹות ּבׁשאר ּכמֹו רם ּבקֹול הּכנסת ּבבית עליהם מברכין ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשאין
ׁשּיׁש לפי ועֹוד, האֹות. קדּׁשת קצת ּבהן ׁשּיׁש להֹורֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּׁשנה,

ׁשּנהגּו אֹותן לכן הּמֹועד, ּבחל ּתפּלין על לבר ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאֹומרים
למחלקת, הּדבר יבֹוא ׁשּלא ּכדי ּבחׁשאי, לבר נהגּו ― ְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹלבר

מנהגינּו. טעם ְִֵֶַַָזהּו

ּברכֹות ספק ּכי עֹוׂשה, הּוא יפה ― ּברכה ּבלא ׁשּמניחן מי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹאבל
מעּכבֹות. אינן ּוברכֹות ְְְְֵֵַָָָלהקל,

הּמֹועד ׁשחל להאֹומרים אף ּתֹוסיף" ל"בל ּבהנחתן לחּוׁש ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹואין
מצ לׁשם ּבהנחתֹו מכּון ׁשאינֹו לפי ּתפּלין, זמן אּלאאינֹו וּדאי, וה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשל ׁשני יֹוםֿטֹוב ּבׁשמירת אין זה ּומּטעם מניחן. הּוא ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּספק
ּתֹוס "ּבל מּׁשּום זהּגלּיֹות מּטעם לחּוׁש ׁשאין ׁשּכן וכל יף". ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

אּלא אינֹו ּכן ּגם זה ׁשאּסּור הּמֹועד, חל ׁשל האֹות זלזּול ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלאּסּור
מצוה: לׁשם ְְְְִִֵֵַָּבמתּכּון

סעיפים ב' ובו טובים וימים בשבתות תפילין דין לא סימן

מצותן,‡ ּבהן ׁשהזּכרּו ּפרׁשּיֹות ארּבע ׁשּיכּתב ― ּתפּלין ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻמצות
ימימה", מּימים "למֹועדּה עד ּבכֹור" כל לי "קּדׁש ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשהן:
ּופרׁשת מּמצרים", ה' הֹוציאנּו יד ּבחזק "ּכי עד "יבא ּכי ְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָָָָָֹ"והיה
"על עד ׁשמע" אם "והיה ּופרׁשת ,"ּובׁשערי" עד ְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֹ"ׁשמע"

ֶָָהארץ".

ּפרׁשת ּתחּלה לכּתב ּבּתֹורה, ּכתּובֹות ׁשהן ּכּסדר לכתבן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹוצרי
ואחרּֿכ "ׁשמע", ואחרּֿכ ,"יבא ּכי "והיה ואחרּֿכ ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָ"קּדׁש",
הּנעׂשים (הּתפּלין ּפסּולין ― סדרן ׁשּנה ואם ׁשמע". אם ְְְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָָֹ"והיה
ׁשהּמקּדמת ּתּקנה, להן יׁש עצמן הּפרׁשּיֹות אבל אּלּו. ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻמּפרׁשּיֹות
ּפרׁשּיֹות עֹוד לכּתב יכֹול הרי ― ּבאחרֹונה ׁשּכתבּה ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹּבּתֹורה
ּבראׁשֹונה ׁשּכתבן המאחרֹות וכן אליה, ּולצרפן לּה ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻֻהמאחרֹות
ּבהן ׁשּנפסלּו אחרֹות מּתפּלין מקּדמת, לפרׁשה לצרפן יכֹול ―ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֻ
ּגניזה). צריכים ― לצרפן לֹו אפׁשר אי ואם המאחרֹות. ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָָֻּפרׁשּיֹות

ראׁש, לׁשל יד ׁשל ּפרׁשּיֹות ּכן ּגם להקּדים ׁשראּוי אֹומרים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹויׁש
ּפסּול. לא ― הקּדים לא אם א ּבּפסּוק. ׁשּמקּדמת ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֻמּפני

לׁשל ראׁש ׁשל ּפרׁשּיֹות להקּדים ראּוי ׁשּלכּתחּלה אֹומרים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ(ויׁש
ּפי על נכֹון וכן יד. מּׁשל חמּורה ראׁש ׁשל ׁשּקדּׁשת מּפני ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻיד,

ַַָָהּקּבלה):

ּכמֹו· ּכלּֿכ ּגדֹולה "אחד" ׁשל ד' לכּתב צרי הּקּבלה ּפי ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹעל
קטּנים: ּדלּתי"ן ְְְִִַַַָָארּבעה

אחד,‚ ּבקלף יד ׁשל ּפרׁשּיֹות ארּבע לכּתב צרי ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹלכּתחּלה
אחד, ּבית ּדהינּו אחד, אֹות מׁשמע לאֹות", ל "והיה ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
― מּבחּוץ אחד אֹות ׁשהּוא ּוכׁשם מּבחּוץ, הּנראה אֹות ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשהּוא
ּכאּגרת הּפרׁשּיֹות ּכל ׁשּתהיינה מּבפנים, אחד אֹות להיֹות יׁש ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכ

אחד. קלף על ְֶַַַָָאחת

ׁשּתהיינה צרי ― ּבּתים ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש ראׁש, ׁשל ּבתפּלין ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאבל
ׁשּיתּבאר: ּכמֹו לכּתחּלה, קלפים ּבארּבעה ּכתּובֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּפרׁשּיֹות

אֿג סעיפים התפילין כתיבת דין לב סימן

•
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ïéáäì ùé äðä .'åâå êááì ìà úåáùäå íåéä úòãéå
ãåò åäîå ,'åâå úòãì úàøä äúà øîàð øáë àìä

.úòãéå
יש תורה, מתן מעמד בתיאור ואתחנן, פ' בתחילת
האלקים הוא ה' כי לדעת הראת "אתה כתובים: שני
ה' כי לבבך אל והשבות היום "וידעת מלבדו", עוד אין
עוד". אין מתחת הארץ ועל ממעל בשמים האלקים הוא
ש"ה' ישראל לבני נתגלה שכבר מאחר מובן: ואינו

") ממש בראי' האלקים" למההראתהוא לדעת"),
היום". "וידעת כאמרו הידיעה על ציווי לעוד הוצרכו

.íåéä åäî íâ
מהו היום", "וידעת שנאמר מה להבין צריך גם
האלקים הוא ה' כי לדעת שהציווי וההדגשה הדיוק
אל והשבות "וידעת סתם והול"ל דוקא, "היום" הוא

גו'". לבבך

כאן:] בכתובים שאלה עוד מקדים זה [להבין

íéðô ìà íéðô åàøù äøåú ïúî øçà äðä êà
úåøáãä úøùò íîöòá åòîùå,הקב"ה åøîàמפי

,'åâå òîùå äúà áø÷ 'åâå òåîùì åðçðà íéôñåé íà
åøáã øùà ìë åáéèéä øîàå íãé ìò íéëñä ä"á÷äå

'åâå íäì øåîà êì 'åâå.(משה אליהם ידבר (שמעתה

áéúëåזה לאחרי úåùòìתיכף 'åâå äåöîä úàæå
äéøúá áéúëå ,ùáãå áìç úáæ õøà ãò 'åâå õøàá
,'åâå úáäàå ãçà 'éåä åðé÷ìà 'éåä ìàøùé òîù
úøùò øçà ¯ ååèöðù äðåùàøä äåöîä àéäù

.äùî éôî ¯ äøåáâä éôî åòîùù úåøáãä
פרשת על קאי - יחיד ל' זאת - המצוה" "זאת
תורה), דמתן זו פרשה לאחרי תיכף (שנאמרה ק"ש

המצות". כל "כוללת היא כי סתם "מצוה" שנק'

'åâå äåöîä úàæå øîåì íéã÷ä äîì ïéáäì êéøöå
óåâä úáåç òîù äùøô àäã ,'åâå õøàá úåùòì

.'åë õøàá ïéá úâäåðå àéä
שה דוקא, בארץ אינה שמע קריאת חובתחובת היא רי

"לעשות אומר ואמאי לארץ, בחוץ גם שנוהגת הגוף
"ארץ כאן מדייק מדוע וגם, ודבשבארץ". חלב -זבת "

ודבש. חלב זבת לארץ ק"ש מצות בין השייכות מהי

ïéðòå úòã ïéðò øåàéá íéã÷äì êéøö äæ ìë ïéáäìå
úà òã áéúë äðä éë .úåöî éúù íäù ,äðåîà

.'éåäá åðéîàéå áéúëå ,'åâå êéáà éäìà

שונים ענינים שני הם וה"אמונה" ה"דעת"
דבר על אלא נופל אינו האמונה ענין כי בתכלית,
בו, להאמין צריך רק השכל בראיית נראה שאינו
דוקא שצריך פסוקים בכמה ומצינו הדעת. משא"כ
אביך", אלקי את "דע כמו באלקות, דעת בחינת
האמונה ענין נזכר פסוקים ובכמה ידע", לא "ישראל
בה'". "והאמין כתיב באברהם וכן בה'" "ויאמינו כמו
- אמונה והן דעת הן בשתיהן, צורך שיש מובן שמזה

מצוות. שתי והן

בקצרה לעמוד, יש להלן, שיתבארו הענינים [להבנת

באלקות."עכ ואמונה דדעת הענינים שני של מהותם על פ,

- הדעת והן האמונה דהן להקדים, יש כל ראשית

ספק שום בלי גמורה בוודאות מוחלטת ידיעה פירושן

ח בעולם ספיקא ו."וספק

ב הכוונה שאין מובן, מזה להכרהדעת"אשר כאן "

שכליות, והוכחות מראיות הנובעת הבורא במציאות

הרבה האמיתיים ישראל מגדולי החקירה בספרי כמבואר

הוכחות על הבנוי' ידיעה שכן, הבורא, מציאות על ראיות

יותר גדול חכם שיבוא יתכן שהרי מוחלטת, אינה שכליות

גדולות. בקושיות הראיות את ויפריך ממנו

אצל מקום מכל אמיתיות, ראיות הן שלמעשה [ואף

הוודאות. נחלשה השאלות לתרץ יודע שאינו קטן חכם

לקושיות מקום יש שתמיד עצמו, מצד השכל שגדר ונמצא,

גמורה]. ווודאות החלטיות באדם לקבוע יכול אינו כו',

ענין כמו הוא באלקות והאמונה הדעת ענין אלא

הוכחותראי'ה לשום זקוק אינו דבר שרואה דאדם .

הדבר את ראה שהוא מאחר כי - ידיעתו את לחזק שכליות

שגם עד גמורה, בוודאות הדבר אצלו נתאמת עיניו, במו

אפשר שאי חזקות בראיות לו ויוכיח גדול חכם יבוא אם

הגמורה והוודאות בטחונו כלל יתערער לא כזה, דבר שיהי'

עיניו. במו אותו ראה בעצמו שהוא מאחר ההוא, בדבר

בני אצל באלקות והאמונה הדעת ענין הוא וכך

" שהם מאמיניםישראל, בני הכרה"מאמינים להם שיש ,

במ בעמוקה הבורא, אדםהתאמתות"ציאות כמו כזאת "

עיניו. במו דבר שרואה

ואמונה? דעת בין ההבדל כן, אם מהו,

הדברים: ביאור הוא כך אך

מאד נרגש שהדבר - הוא חסידות פי על הדעת ענין

אדמו שביאר וכמו האדם, ש"בנפש הזקן הוא"ר הדעת
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התקשרות לשון והוא חוה את ידע והאדם מלשון

ש"והתחברות היינו שידעו", לבדה הידיעה אינה הדעת

הוא העיקר אלא ספרים, ומפי סופרים מפי ה' גדולת

בקשר בה' מקושרת מחשבתו שתהא עד . . דעתו להעמיק

בעיני שרואה גשמי בדבר מקושרת שהיא כמו וחזק אמיץ

באיזה"בשר להתקשר באדם שיש הכח הוא שהדעת היינו, .

בנפשו. מאד מורגש ההוא שהדבר עד אמיץ בקשר דבר

ומכוסה,"משא נעלם דבר על רק נופל האמונה ענין כ

לעינים הנראה דבר שעל אדם, בני בלשון האמונה ענין וכמו

ש לומר יתכן הרימאמינים"לא הדבר את דכשרואים - בו "

דבריודעים על רק אלא - לאמונה צריכים ואין קיים שהוא

קיים, שהוא שכלית הוכחה לו אין ואף ונגלה, נראה שאינו

" הוא מקום שמכל לומר ההוא.מאמיןניתן בדבר "

" אדם, בני שבלשון אלאאמונהאלא אינה כזאת "

שום לו אין ואף הדבר את ראה לא אם כי השערה, בדרך

הוא שאכן באמת לי' מנא מציאותו, על שכלית ראי'

בעלמא. השערה אלא זו ואין קיים?

בהקב"משא ישראל בני של האמונה ידיעה"כ היא ה

כנ גמורה בוודאות כל"מוחלטת בקרב שיש לפי והיינו ל,

" שהיא קדושה נשמה ישראל ממעלאיש אלקה חלק

שום"ממש צריכה אינה עצמה שהנשמה ופשוט, מובן .

" היא שהרי הבורא, מציאות על והוכחה חלקראי'

היא"אלקה יודעת בעצמה ומהותה שממציאותה ונמצא ,

" שיש הוכחהאלקהבבירור צריך חי איש שאין (וכמו "

גוף בתוך שוכנת זו קדושה שנשמה ומאחר חי). שהוא

ידיעה ותחושתו במחשבתו מכניסה היא הרי האדם,

ה במציאות ממנו),אלקה"מוחלטת חלק היא (שנשמתו "

להחלישו. יוכל שבעולם דבר שום שאין כזאת בוודאות

ר הכופר ישראל איש של מציאות שיש באלקי"[ומה ל

ועכ כו', ספיקות לו שיש או חלישות"ישראל, מרגיש פ

וחומריות הבהמית שנפשו לפי זה הרי - אמונה בעניני

מ האלקית שנשמתו עד כך כל בו גברו לגמריגופו כוסה

" דקליפהבתוך שק באדם,לבוש כלל נרגשת שאינה עד "

שבאדם האלקות בין המפסקת ברזל של מחיצה וכמו

האמונה גם ובמילא עצמו, ישראלשישנהלאדם בכל

" מאמינים(שהם בני מכוסה"מאמינים - הלזה באיש וגם ,(

בו]. נרגשת ואינה דקליפה שק בלבוש ונעלמת

והאמונה: הדעת בין ההבדל גם וזהו

בינה חכמה (שהם: שבאדם השכל מכוחות היא הדעת

לאדם ניתן ידו שעל אנושי וכח תכונה שזוהי היינו דעת),

דבר כמו עמו ולהתקשר נפשו בעמקי דבר איזה להרגיש

כנ בשר בעיני ל."שרואה

האנושיים"משא והחושים מהכוחות אינה האמונה כ

" שהיא הקדושה מהנשמה תוצאה היא אלא חלקשבאדם,

ממש ממעל שהיאאלקה בנשמתו, השורה והאלקות "

לגמרי. מהם ומובדלת שבאדם האנושיים מהכוחות למעלה

על גיסא, מחד והיפוכו: דבר האמונה בכח יש ולפיכך

גמורה בוודאות מוחלטת ידיעה לנו יש האמונה ידי

ולא אדם בני מעיני ונסתרים הנעלמים רוחניים בדברים

אבל שלהם; האנושיים וחושים בכוחות לתפיסא ניתנו

זו ידיעה אין האמונה, לאחרי גם עצמו, זה מטעם מאידך,

הקדושהנרגשת מנשמתו נובעת שהיא מאחר אדם, בלב

האנושיים וחושים לכוחות מתייחסת ואינה בו השוכנת

" כמו הוא הידיעה ובמילא רחוקשלו, עליו.דבר המרחף "

ומבאר:] שהולך מה וזהו

,äðåîà íùá ïéøå÷ íìåòäù äæ úîàá éë ,ïéðòäå
àøá àåäå íìåë úà äéçî ä"á÷äù äî ïéîàäì
êéøö ïéàù ,íä íéòåè ,ùéì ïéàî úåîìåòä ìë úà
íâä ,äéàø úðéçáá ùâøð äæ éøäù äðåîà äæì

äàåø åìéàë äæ éøä øùá éðéòá äàåø åðéàùמאחר)
שכלו). בעיני שרואה

,à÷ééã äæçà ,äåìà äæçà éøùáîå øîàð äæ ìòå
.éøùáî åðééäå

שאפשר והיינו ראי', של תרגום הוא "אחזה"
על והיינו באלקות, ממש ראי' לבחינת להגיע לאדם

ב"בשרי". ההתבוננות ידי

פירוש:

åîåé÷å óåâä úåéç äàåøù ìéáùá ,éøùáá åîëù
äéçîä àéä àéäù ,åá àéä åùôð éë ùéâøîå òãåé

.óåâì íåé÷å úåéç ïéà äãòìáå óåâä úà
כבשר בלבד דומם חומר אלא אינו עצמו מצד הגוף

בקד המונחים גשמי היאועצם חיותו וכל ובתבשיל רה
לא שמעולם הגם ולפיכך, בו. המלובשת מנפשו רק
זה כל עם היא, ומה איך שבו הנפש מהות אדם ראה
שהיא שכלו, בראיית מציאותה בבירור אצלו נתאמת
עיניו. בראיית ממש רואה כאילו חזקה "התאמתות"

íäù úåîìåòä úà ïéàåøù øçàî ,äåìà äæçà êë
,ìåãâ óåâ åîëרז"ל êìäîכמאמר òé÷øì õøàäî
.'åë äðù ÷"ú

הקב"ה כך הגוף את ממלאה הנפש מה חז"ל אמרו
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הקב"ה כך הגוף את ממלאה הנפש מה חז"ל אמרו
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כדמיון העולמות כל את מחי' שהקב"ה העולם, את ממלא
גדול" "גוף בשם נקרא העולם כי בגוף, הנפש התלבשות
לרקיע הארץ מן העולם, מידת גודל בחז"ל (וכמבואר
של עוביו וכן ורקיע, רקיע כל בין וכן שנה, ת"ק מהלך
העולם כל - הזה הגדול שהגוף רואים, ואנו כו'), הרקיע
מתנענעים, הגלגלים כמו: ערכו, לפי נברא כל וקיים, חי -
עושים ואילנות עשבים להצמיח הצומח כח בה יש הארץ

שבאדם. הנפש וכן מרגישים, חיים ובעלי פרי,

הרי ונברא, נברא שבכל הזה החיות נובע ומאין
חיות אלא זאת אין אלא עצמו, את מחי' העולם אין בוודאי
העולמות. את להחיות ומשפיע מאיר יתברך שהוא אלקית

'åë úåîùðå íéëàìî åîë íéðçåø íéøáã åìéôà ïëå
ä"á óåñ ïéàî íëåúáù úåéçä éáâì óåâë ïä
íåøî åàù ù"îë ,íîéé÷îå íúåà 'éçîäå äååäîä

.äìà àøá éî åàøå íëéðéò
גם כך וגוף, לנפש נחלקים גשמיים שיצורים כמו
ונפש. גוף יש עליונים, מלאכים כמו רוחניים, ביצורים
יש למלאכים שגם (כידוע, גופו זוהי המלאך דמציאות
המלאך ובתוך רוחניים), גופות שהן אלא גופות,
בהם המתלבש ה' אור שהוא אלקית, חיות שוכנת

אליו). המיוחד ה' אור יש מלאך (ולכל

.äæçà ïåùì åäæå ,'åë äàåø åìàë úùâøåî åæ äòéãéå
àìà ùãå÷ä ïåùìá äðåîà íùá àø÷ð äæ ïéà ïëìå

.äùâøäå äøëä ïåùì àåä úòã éë ,úòã íùá
נופל אינו העולם את מחי' שהקב"ה זה על ולכן,
דבר על אלא יתכן לא אמונה לשון כי אמונה, לשון

בעיניו רואה שאדםשאינו לומר יתכן שלא וכמו ,

החיות ידי על מתנענעים ידיו שאצבעות "מאמין"
רואה שהרי אמונה צריך אין שלזה שבהם, הרוחני
לשון שהיא דעת, לשון נופל זה ענין על אלא זה. ומרגיש
במוח עמוקה הכרה היא שהדעת היינו והרגשה, הכרה
עם שמתקשר עד מאד אצלו נרגש שהדבר בלב, והרגשה
בנפש. לו נוגע שהדבר היינו אמיץ, בקשר ההוא הדבר

רק שייך זה שאין "דערהער", הנקרא החוש והוא
(משא"כ האדם של האנושיים בכוחות המושג בדבר
בהמאמין, הרגשה בבחינת אינו בו מאמינים שרק דבר
שענין בעניננו, וכך ממנו) ומובדל רחוק נשאר הדבר כי
איך בנפשו להרגיש יכול שהאדם הוא, באלקות הדעת
בגוף, הנפש חיות כדמיון העולם את מחי' יתברך שהוא
גמורה, בהתאמתות נפשו בחיי האדם שמרגיש דכמו

כולם. החיים בחיי להרגיש יכול הוא כך

äæî åúòã çéñé àìù áìä ú÷îòä àåä úòã íâå
.åáìî øåñéå çëùé àìù ãéîú åéðôì ïåøëæì åì äéäéå
דבר הוא העולם את מחי' שהקב"ה שזה אע"פ
בעיני זה דבר רואים כאילו דהוי עד לאדם הנגלה

לשון זה על נופל מקום מכל "ציוויבשר, אתדע,
מזה דעתו יסיח שהאדם שיתכן לפי אביך", אלקי

בו. נרגש יהי' שלא וכ"ש הדבר וישכח

להרגישו שניתן לאדם ונגלה הנראה דבר גם כלומר:
בו. נרגש יהי' לא אליו לבו ישים לא אם ממש,

שנפשו עצמו, אהבת מחמת כלל, בדרך ולמשל:
לטובתו, שהוא דבר כל הנה בעיניו, מאד יקרה אדם של
ולהיפך, גדולה, בהתפעלות האהבה בתכלית יאהבנו
רואים, אנו אך השנאה. בתכלית ישנאהו לו המזיק דבר
אז ומסולק גדול, בענין מאד שטרוד אדם יש שלפעמים
כך כל נפשו תיקר לא זאת ובשעה עצמו", מ"הרגשת
וכן רצונו, נגד שהוא מדבר כ"כ יתפעל ולא בעיניו,

לטובתו. שהוא דבר עבור באהבה מתפעל אינו

כאהבת האדם אל כך כל הקרוב דבר שגם הרי,
בענין שכן וכל מזה. דעתו להסיח ניתן עצמו, והרגשת
לאדם שאפשר דאע"פ ב"ה", החיים ב"חיי ההרגשה
אם מקום, מכל בעיניו, רואה כאילו ממש זה להרגיש

אותו. לשכוח יכול לכך לבו ישים לא

דהיינו אביך", אלקי את "דע הציווי ענין וזהו
בחוש שירגיש עד בזה, מחשבתו ולהעמיק להתבונן
חושיית "ראי' בשם נקרא אשר והוא הדבר, אותו

בשר. בעיני רואה כאילו דהוי במוח",

ההתבוננות - היא הדעת כח של ה"פעולה" כלומר:
לידי בא שהאדם - היא מזה והתוצאה בדבר; וההעמקה
בקשר עמו שמתקשר עד (בלב), והרגשה (במוח) הכרה

בשר. בעיני שרואה דבר כמו אמיץ

åàì øåäøäã éãéî ãéáò àì àîìòá øåäøä ë"àùî
.éîã øåáãë

האדם במחשבת ועובר עולה כשענין נקרא הרהור
כלום פועלת אינה זאת ומחשבה והעמקה, עיון בלי
לאו ב"הרהור הפנימי הפירוש וזהו האדם, בנפש
באדם, פנימית פעולה לו יש דדיבור דמי", כדיבור

מידי. עביד דלא הרהור משא"כ

` wxt meid zrcie d"c
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הנ"ל,Á‡Â¯(ז) משיח חבלי ענין בשרש ג"כ יובן הנ"ל כל
בשרש ידוע בחי'דהנה שהוא משיח בחי' ענין

היו"ם בנ"י כו' אספרה כמ"ש ישראל נשמות כללו' לידת
היא דאצי' מל' ובחי' דאצי' לזו"נ ב"ן בחי' שהוא ילדתי"ך
מראש כי ע"פ בלק בזהר כמ"ש אותו המולדת תתאה אימא
כו', משיח נולד ט"ב דבכל אמרו ולזה כו' [אראנו] צורים
עיבו"ר נק' הגלות שבזמן ללד"ת תקריב הר"ה כמו וז"ש
וכמארז"ל כנ"ל ליד"ה בחי' נק' משיח וביאת נ"י, דכללו'
כל שהן כו' גוף ששמו שבאוצר הנשמו' כל שיכלו עד
שאמרו כמו גוף, שנק' המל' מבחי' שנולדי' ישראל נשמות
כו' מלמעלה [ו]קצר מלמטה רחב לאוצר דומה האשה למה
משיח, יולד אז המל' בבטן דכנ"י העיבור זמן יושלם וכאשר
צירי' יש ללידה וסמוך וקודם כו' ילדתי"ך היום אנ"י וז"ש
כמו והשיעבוד הגלות דוחק והוא כנ"ל לידה וחבלי
דצפרא קדרותא (וכמו כו' הגדול יום בוא לפני גוג במלחמת
[ו]עת וכמ"ש דוקא), השחר אור להארת וסמוך שקודם
המונעי' שהחבלי' יושע דוקא וממנ"ה ליעקב [היא] צר"ה
באריכות, כנ"ל ללידה הכח תוס' הגורמי' הוא הלידה
ויוצא ומתהפך העליון במדור הולד סתימות הוא שהעיבור
כו'. דוקא לה ובסמוך היפוכו מדבר נעשית שהלידה כו',

Ô·ÂÈÂשהוא דדכורא יסוד בבחי' הנ"ל כל ע"ד זה כל
להמשיך עליו"ן לצדי"ק הזרוע אור ז"א יסוד בחי'
המל', בבטן נ"י כללו' להוליד דז"א בנוקבא מ"ד בחי'
מן למטה מלמעלה ישר אור בבחי' הולך מ"ד שהשפע
נמשך הזה ההילוך ואין יסוד בחי' עד כו' החוט אל המוח
אלא באמצען ומונעי' עיכובי' בלתי לסופו מראשו והולך
וכן בחוט, גשמיי' טפה שנעשי' עד תחלה מתעכב במוח
וכנ"ל כו', לבשל ביעין בתרין יועצות כליות עד כו' בחוט
שפע הדבר למנוע דחו"ג והתכללות המזיגו' ענין שהוא
הדעת בחי' שהוא במוחי' בתחלה ולהמשיכו ולחזור
בהיות העיכוב עיקר ששם בנו"ה ואח"כ במדות, ואח"כ
עד"מ כמו למקבל השפע להביא וסוף לגמר קרוב שהוא
מתעכב יותר ששם בפ"מ מעשה לידי הדבר כשצריך
הוא עצמו זה אך כו', והיפוכו לדין יותר בדבר ושוקל
למקבל המצטרך אח"כ השפע יציאת להיות ועוז כח הנותן
ולכך גדולה, ומהירות בכח כו' המנגדי' מכל הבירור אחר
כמבואר דוקא לבסוף הוא להשפיע התשוקה להב עיקר
המקבל בחי' דנוק' יסוד בבחי' יובן ממש וכך הנ"ל, בכל
מיד הנה כי חוזר אור בבחי' שהוא דדכורא דמ"ד השפע
נק' קליט"ה בחי' דהיינו שלה ביסוד המ"ד שקיבלה

בתוכה בהעלם הנוק' ברחם ומתעלם נכלל שהוא עיבו"ר
העלם ומתעלם חוזר השניי' ובג"ח כו', מקיפו המ"ן ובחי'
בין ראשו יותר בסתימות למעלה הראשון העלם אחר
העליון במדור הוא האחרוני' ג"ח סוף עד כו' ברכיו
כמו וה"ז כידוע, כו' בבטן יותר והעצירות העיכוב בתכלית
המקבל אל המשפיע מן השפע שבירידת א"י בבחי'
למטה יותר שיורד וכל המנגדו בהיפוכו בהילוכו מתעכב
שצריך מפני יותר מתעכב כו' שבכליו' עד מתעכב יותר
בחיש המ"ד בהילוך הכח הוא ומזה יסוד, בבחי' לבא
כך כנ"ל, מוליד הי' לא וא"ל כחץ מורה להיות ומהר
למעלה א"ח בבחי' עולה שהוא דמקבל השפע בקבלת
עד יותר והתכללו' בסתימות למעלה העלם אחר בהעלם
ויוצא שם מתהפך דוקא העליון במדור כשהוא ט"ח סוף
והיינו המונעי' וחבלי' צירי' ע"י שם ומתעכב מטה למטה
בגילוי הלידה בחי' להיות שצריך מפני דוקא ט"ח בסוף
להיות כשצריך במשפיע בנו"ה שמתעכב כמו בפ"ע יש
וחבלי' צירי' יש ואז כו' במקבל המ"ד מבחי' תולד"ה
את שסוגרי' ודלתו' צירי' ונק' הלידה את ומעכבי' המונעי'
הפתיחה סיבת דוקא יבא הזאת הסגירה שמן בכדי הרחם
והצירי' החבלי' מן דוקא בא ללידה דכח כנ"ל, להוליד
דדכורא נו"ה בבחי' הכליות דוגמת כמו הן בנוק' והחבלי'
כידוע הלידה לצורך מבאיש באשה הנוספי' אברי' והן
בעוסק הנ"ל וכמשלים כו', שבאשה יתירה בינה בענין
ביאה בגמר וכן הלהב כח נתוסף מלאכתו שבגמר בבנין
ללידה הכח יגבר שאז דוקא הלידה לגמר בסמוך כך כו',
חבל"י תחלה להיות צריך דנוק' יסוד בבחי' גמר לידי לבא
מלאכתו בסוף לאדם שיש הגדול הצער כמו (והוא ליד"ה
בפ"מ), גמרו להיות הגורם והוא כו' מהר תגמר לא למה
כלולי' בהיותם נ"י דכללו' העליונה לידה בבחי' יובן וכך
כנ"ל עיבו"ר שנק' הגלות זמן כל למעלה המל' בבטן
משיח ביאת זמן שהוא הלידה לבחי' וסמוך לבסוף ודוקא
יושעו שממנה ישראל צרות שהן בחבלי"ה תזעק תחיל אז
(ומ"ד כנ"ל דוקא דגאולה לאתחלתא הסימן והוא דוקא
עה"ד מסיבת רק החבלי' שאין משום כו' משיח חבלי אין
יחולל ה' קול מ"ש שהוא קלין ע' בענין בזוהר כמ"ש טו"ר
ולעתיד כו' נחש לה ונשך צ"ר רחמ"ה דאיל"ה אילו"ת
שא' וכמו כו' אענה ואני תקר"א בטרם נא' ואז הכל יבורר

וילד המיילד"ת תבא בטרם כעבריו"ת המצריו"ת כו',לא "ו
כמו יו"ם בכל שתל"ד אש"ה עתיד"ה לעתיד שאמרו וע"ד
וד"ל). במ"א כמ"ש כו' ב' למטה שעלו עה"ד חטא לפני
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הנ"ל,Á‡Â¯(ז) משיח חבלי ענין בשרש ג"כ יובן הנ"ל כל
בשרש ידוע בחי'דהנה שהוא משיח בחי' ענין

היו"ם בנ"י כו' אספרה כמ"ש ישראל נשמות כללו' לידת
היא דאצי' מל' ובחי' דאצי' לזו"נ ב"ן בחי' שהוא ילדתי"ך
מראש כי ע"פ בלק בזהר כמ"ש אותו המולדת תתאה אימא
כו', משיח נולד ט"ב דבכל אמרו ולזה כו' [אראנו] צורים
עיבו"ר נק' הגלות שבזמן ללד"ת תקריב הר"ה כמו וז"ש
וכמארז"ל כנ"ל ליד"ה בחי' נק' משיח וביאת נ"י, דכללו'
כל שהן כו' גוף ששמו שבאוצר הנשמו' כל שיכלו עד
שאמרו כמו גוף, שנק' המל' מבחי' שנולדי' ישראל נשמות
כו' מלמעלה [ו]קצר מלמטה רחב לאוצר דומה האשה למה
משיח, יולד אז המל' בבטן דכנ"י העיבור זמן יושלם וכאשר
צירי' יש ללידה וסמוך וקודם כו' ילדתי"ך היום אנ"י וז"ש
כמו והשיעבוד הגלות דוחק והוא כנ"ל לידה וחבלי
דצפרא קדרותא (וכמו כו' הגדול יום בוא לפני גוג במלחמת
[ו]עת וכמ"ש דוקא), השחר אור להארת וסמוך שקודם
המונעי' שהחבלי' יושע דוקא וממנ"ה ליעקב [היא] צר"ה
באריכות, כנ"ל ללידה הכח תוס' הגורמי' הוא הלידה
ויוצא ומתהפך העליון במדור הולד סתימות הוא שהעיבור
כו'. דוקא לה ובסמוך היפוכו מדבר נעשית שהלידה כו',

Ô·ÂÈÂשהוא דדכורא יסוד בבחי' הנ"ל כל ע"ד זה כל
להמשיך עליו"ן לצדי"ק הזרוע אור ז"א יסוד בחי'
המל', בבטן נ"י כללו' להוליד דז"א בנוקבא מ"ד בחי'
מן למטה מלמעלה ישר אור בבחי' הולך מ"ד שהשפע
נמשך הזה ההילוך ואין יסוד בחי' עד כו' החוט אל המוח
אלא באמצען ומונעי' עיכובי' בלתי לסופו מראשו והולך
וכן בחוט, גשמיי' טפה שנעשי' עד תחלה מתעכב במוח
וכנ"ל כו', לבשל ביעין בתרין יועצות כליות עד כו' בחוט
שפע הדבר למנוע דחו"ג והתכללות המזיגו' ענין שהוא
הדעת בחי' שהוא במוחי' בתחלה ולהמשיכו ולחזור
בהיות העיכוב עיקר ששם בנו"ה ואח"כ במדות, ואח"כ
עד"מ כמו למקבל השפע להביא וסוף לגמר קרוב שהוא
מתעכב יותר ששם בפ"מ מעשה לידי הדבר כשצריך
הוא עצמו זה אך כו', והיפוכו לדין יותר בדבר ושוקל
למקבל המצטרך אח"כ השפע יציאת להיות ועוז כח הנותן
ולכך גדולה, ומהירות בכח כו' המנגדי' מכל הבירור אחר
כמבואר דוקא לבסוף הוא להשפיע התשוקה להב עיקר
המקבל בחי' דנוק' יסוד בבחי' יובן ממש וכך הנ"ל, בכל
מיד הנה כי חוזר אור בבחי' שהוא דדכורא דמ"ד השפע
נק' קליט"ה בחי' דהיינו שלה ביסוד המ"ד שקיבלה

בתוכה בהעלם הנוק' ברחם ומתעלם נכלל שהוא עיבו"ר
העלם ומתעלם חוזר השניי' ובג"ח כו', מקיפו המ"ן ובחי'
בין ראשו יותר בסתימות למעלה הראשון העלם אחר
העליון במדור הוא האחרוני' ג"ח סוף עד כו' ברכיו
כמו וה"ז כידוע, כו' בבטן יותר והעצירות העיכוב בתכלית
המקבל אל המשפיע מן השפע שבירידת א"י בבחי'
למטה יותר שיורד וכל המנגדו בהיפוכו בהילוכו מתעכב
שצריך מפני יותר מתעכב כו' שבכליו' עד מתעכב יותר
בחיש המ"ד בהילוך הכח הוא ומזה יסוד, בבחי' לבא
כך כנ"ל, מוליד הי' לא וא"ל כחץ מורה להיות ומהר
למעלה א"ח בבחי' עולה שהוא דמקבל השפע בקבלת
עד יותר והתכללו' בסתימות למעלה העלם אחר בהעלם
ויוצא שם מתהפך דוקא העליון במדור כשהוא ט"ח סוף
והיינו המונעי' וחבלי' צירי' ע"י שם ומתעכב מטה למטה
בגילוי הלידה בחי' להיות שצריך מפני דוקא ט"ח בסוף
להיות כשצריך במשפיע בנו"ה שמתעכב כמו בפ"ע יש
וחבלי' צירי' יש ואז כו' במקבל המ"ד מבחי' תולד"ה
את שסוגרי' ודלתו' צירי' ונק' הלידה את ומעכבי' המונעי'
הפתיחה סיבת דוקא יבא הזאת הסגירה שמן בכדי הרחם
והצירי' החבלי' מן דוקא בא ללידה דכח כנ"ל, להוליד
דדכורא נו"ה בבחי' הכליות דוגמת כמו הן בנוק' והחבלי'
כידוע הלידה לצורך מבאיש באשה הנוספי' אברי' והן
בעוסק הנ"ל וכמשלים כו', שבאשה יתירה בינה בענין
ביאה בגמר וכן הלהב כח נתוסף מלאכתו שבגמר בבנין
ללידה הכח יגבר שאז דוקא הלידה לגמר בסמוך כך כו',
חבל"י תחלה להיות צריך דנוק' יסוד בבחי' גמר לידי לבא
מלאכתו בסוף לאדם שיש הגדול הצער כמו (והוא ליד"ה
בפ"מ), גמרו להיות הגורם והוא כו' מהר תגמר לא למה
כלולי' בהיותם נ"י דכללו' העליונה לידה בבחי' יובן וכך
כנ"ל עיבו"ר שנק' הגלות זמן כל למעלה המל' בבטן
משיח ביאת זמן שהוא הלידה לבחי' וסמוך לבסוף ודוקא
יושעו שממנה ישראל צרות שהן בחבלי"ה תזעק תחיל אז
(ומ"ד כנ"ל דוקא דגאולה לאתחלתא הסימן והוא דוקא
עה"ד מסיבת רק החבלי' שאין משום כו' משיח חבלי אין
יחולל ה' קול מ"ש שהוא קלין ע' בענין בזוהר כמ"ש טו"ר
ולעתיד כו' נחש לה ונשך צ"ר רחמ"ה דאיל"ה אילו"ת
שא' וכמו כו' אענה ואני תקר"א בטרם נא' ואז הכל יבורר

וילד המיילד"ת תבא בטרם כעבריו"ת המצריו"ת כו',לא "ו
כמו יו"ם בכל שתל"ד אש"ה עתיד"ה לעתיד שאמרו וע"ד
וד"ל). במ"א כמ"ש כו' ב' למטה שעלו עה"ד חטא לפני
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איךÙÒÂ˙ÏÂ˙מו) הנ"ל ענין היטב באר להבין ביאור
ולעשות טעמו לשנות יוכל דוקא שבעוה"ז
והתיקון התהו ענין בהקדים ויובן בעוה"ב, משא"כ תשו'
רק היו התהו שבבחי' כך הוא ביניהם ההפרש שעיקר
שנק' אדום בארץ שמלכו זמ"ל והן בלבד נקודות בבחי'
מהם נעשו ובתיקון הנקודים, עולם ונק' נקודות ז' בשם
ומוי"ו כו' אבא פרצוף נעשה חכמה נקודת מבחי' פרצופים
הנוק' פרצוף נעשה הז' ומנקודה ז"א פרצוף נעשה נקודות
פרצוף ספירה נקודה בין ההפרש וענין בע"ח, כמבואר
לבד חסד בחי' היא החסד נקודת א' בחי' הוא שהנקודה
החסד שבחי' מיו"ד כלולה בחי' כל וכאשר כו' גבורה וכן
נבנית וכאשר ספירה, נק' כו' חג"ת חב"ד בחי' מעשר כלול
המוחי' הם שבו חב"ד דהיינו אדם פרצוף של קומה בציור
עד"מ האיברים פרטי שאר וכן כו' וגופא זרועות הם וחג"ת
מענין האחד משלים ב' ע"פ זה ויובן פרצוף. נק' אז
יש בהאילן דהנה בארץ הנטוע הגרעין מן האילן צמיחת
האילן וענפי ממנו הצומחת והפרי העץ דברים ריבוי
וכ"ז וגרעינין, ופרי קליפה יש עצמה בהפרי גם וכן והעלין
היו אלו בחינות שכל בהכרח וצ"ל האחד מגרעין צומח
זריעת ע"י מהארץ וגדלו צמחו שהרי בהגרעין כלולים
היו לא בהגרעין בהתכללות שבהיותם אלא דוקא הגרעין
יחד כלולים כולם כ"א בפ"ע בחי' כל התחלקות בבחי'
בארץ הגרעין זריעת ע"י ואח"כ הגרעין הוא א' בבחי'
כל מוציא הצומח כח אזי שבארץ הצומח בכח שנכלל
להצמיח הגילוי אל מהעלם בהגרעין הכלולים כחות פרטי
וגרעיניהן בקליפתן רבים ופירות ועלין ענפים בו שיש אילן
בבחי' בפ"ע לגילוי יוצאת בחי' שכל כו' ועוקציהן
והתהוות גידול מן הוא השני והמשל מזולתה, התחלקות
רמ"ח בו יש שהולד ואם, האב מזרע האשה בבטן הולד
ולב מוח הפנימים ואיברים ורגלים ידים וגוף ראש איברים
בחינה רק שהיא הטפה מן והתהוותו כו' מעיים ובני וכרס
הרמ"ח פרטי כל בהעלם הי' בהטפה שבאמת אך א'
רמ"ח שם שכלול האב ממוח נמשכת שהטפה (לפי איברים
בלק"א כמ"ש איברים ברמ"ח המתפשטים הנפש כחות
שא"א י"ז ר"פ הקדושה שער בר"ח ועיין פנ"א וע"ש פ"ג
אלא כו') איברים כל חימום ע"י אלא לצאת הזרע לטפת
שהייתה ע"י ואח"כ בהטפה יחד התכללות בבחי' שהיו
ממש איברים רמ"ח בבנין ולד מזה נתהוה האם בבטן
כו'. הגילוי אל מהעלם שבהטפה כחות יציאת ע"י דהיינו
נתהוה שהאילן שאע"פ אלו משלים משני המובן ואמנם
היינו עכ"ז ואם אב טפת ע"י והולד הגרעין נטיעת ע"י
המצמיח שהוא שבארץ הצומח הכח ע"י ג"כ דוקא

ואז הארץ לרוות גשם ג"כ צ"ל ולכן הגרעין ע"י הנטיעה
להיות הזה הכח בה יש באשה וכן כו' והצמיחה והולידה
ממה אוכל הולד ג"כ וצ"ל מהטפה ברחמה הולד התהוות
והיינו כו' מתגדל ג"כ שעי"ז לידה ירחי בט' אוכלת שאמו
אילן להיות מהגרעין הגילוי אל מהעלם זו שיציאה משום
גדול ובשינוי ברכה ותוספת הגדלה שהיא ולד ומהטפה

ועצ מהותן שהרי ממש למהות הפירותממהות של מותן
ועצמותו ממהותו מעלה למעלה ועצום רב בעילוי מעולה
ועצום רב בעילוי מעולה האדם גוף מהות וכן הגרעין של
והגרעין שהטפה ואע"פ כו' הטפה ממהות מאד מאד
הוא עכ"ז האילן ופירות הגוף איברי מעין במהותם כוללים
שבארץ הצומח כח שע"י אלא כו' הרבה המהות בשינוי
כו' הגרעין ע"י הפירות שמצמיח הוא כו' תדשא ממאמר
(ועיין הנקבה בבטן הטפה מן הולד הגדלת וכעד"ז
למעלה יובן מזה והנמשל צדקות). זורע ע"פ באגה"ק
מבחי' התיקון פרצופי שהגדלת והתיקון התוהו בענין
והאילן מהטפה הולד גידול כעין הוא הנ"ל דתוהו נקודות
העלם בבחי' שכוללת אע"פ דהנקודה מהגרעין, והפירות
מוחי' שהוא פרצוף בחי' בתיקון ממנה אח"כ שנתחלק מה
וקיצור גדול בהעלם הכל הי' בהנקודה הרי כו' ודרועי'
בעולם שאח"כ אלא כו' הולד לגבי הטפה כערך נמרץ
להיות הגילוי אל מההעלם שיצא שנתתקן היינו התיקון
הולד כשגדל עד"מ שבאדם כמו והנה שלם. פרצוף מזה
ומתחלה כו' המותרות שהם וצפרנים שערות גם נגדלים אז
למעלה כמ"כ האיברים כל עם יחד כלולים היו בהטפה
אבל א' בהתכללות היה הכל דתוהו נקודות בבחי' ג"כ
דהיינו בפ"ע ניכרת בחי' כל ונעשה בגילוי יצאו בתיקון
חב"ד ומוחי' ראש בחי' ואח"כ כתר בחי' נתקן שבתחלה
ושערות צפרנים בחי' ג"כ שיצאו עד כו' חג"ת ואח"כ
יניקה העיבור מזמני זמן דבכל בע"ח ומבואר כנודע,
מאימא לנוק' מלמעלה עליונים אורות נמשכים ומוחי'
סוף אין עד למעלה ומלמעלה יומין עתיק ומבחי' עילאה
הוא דוקא שעי"ז לידה ירחי ז' או ט' כל בנוק' המתלבשי'
אימא בבטן הז"א גידול ועד"ז הנוק' בבטן הנשמות גידול
מהגרעין פירות עם האילן בגידול במשל כנ"ל והיינו כו'
ה' דבר בחי' שהוא שבארץ הצומח כח ע"י אלא זה שאין
לרוות גשמי' המשכת ג"כ צ"ל ולכן כו' תדשא ממאמר
גידול למעלה כך שבה, הצומח כח שיתגלה הארץ
אורות המשכת ע"י הוא דתוהו מהנקודות הפרצופים
כו', זה גידול נעשה שעי"ז בהנוק' ב"ה מא"ס עליונים
יהי' כאשר רק מעצמו יוציא לא הצומח שהכח וכמו
ונכלל בארץ שנקבר הגרעין זריעת ע"י מ"ן העלא' מתחלה
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כך האילן להגדיל הצומח כח נמשך אז הצומח בכח
שנזכר הבירורים וה"ע בתחלה מ"ן העלא' צ"ל למעלה
ואח"כ בע"י שבו ז"ת מבחי' העלו דאו"א בע"ח תמיד
העלו זו"נ ועד"ז ולתקנם לבררם המברר אור נמשך עי"ז
מנקודות שנפל ממה הוא זו והעלא' כו' באו"א למעלה
לשם עי"ז נמשך ואח"כ מ"ן בבחי' עולים שהן דתוהו
בבחי' ולעשותם לתקנם ב"ה מא"ס עליונים אורות
וכן הטפה מן הנקבה בבטן הולד גידול וכמשל פרצופים
שהתשובה הטעם היטב יובן ומעתה כו': הגרעין מן האילן
היום המעשה עולם שהוא דוקא בעוה"ז רק מועלת אינה
דתוהו נקודות בין ההפרש ענין מבואר דהנה לעשותם,
בבחי' הכחות כל שנכלל הם שהנקודות דתיקון לפרצופים
ממנו ליגדל שיוכל מה בהעלם בגרעין שיש כמו א' נקודה
פרטי שכל כו' וגרעיניהן ופירות וענפים ועלין אילן אח"כ
מזה זה ועצמותן במהותן ושונים המחולקים אלו בחי'
התחלקות בלי יחד בהתכללות היו הם צמיחתן לאחר
מהות א' כל להיות יוצאים הצמיחה ע"י ואח"כ בהגרעין
וזה כו' העץ על הפירות מעלת כמו מזולתו ומשונה בפ"ע
שהנקודות ידוע למעלה וכמ"כ הצומח, כח ע"י נעשה
מאחר והנה רע, בהם ונתערב בשבה"כ ונשברו נפלו דתוהו
נמצא ביחד שונות הבחינות כל שכלול נקודות בבחי' שהיו
נמצא מהטוב חלק שבכל בתכלית הטוב עם נתערב שהרע
העץ כח עם הפרי כח כלול שבגרעין כמו וזה רע קצת
יחד, והשליא הולד נכלל בהטפה וכן כאחד ממש
התיקון בעולם נכללים להיות מתתקנים דתוהו וכשנקודות
הכחות שיוצאים שענינם פרצופים בחי' הוא ששם
כו' הגרעין מן והאילן הפרי כגידול הגילוי אל מההעלם
ניכר במהות בחי' כל ונעשה הטפה, מן והשליא והולד
מן הטוב ג"כ מתברר אז א"כ זולתו, ממהות ומובדל בפ"ע
וכמו יחד מעורבים יהיו ולא און פועלי כל ויתפרדו הרע
הבדל וכן הפרי כשגדלה הפרי מן הפרי קליפת הבדל
כו', פסולת בבחי' שיוצאים נדה דמי וכן הולד מן השליא
עליונים אורות המשכת ע"י הוא זה ותיקון זה ובירור
וכנ"ל, בתיקון להכלל תוהו בחי' המתקנים ב"ה מא"ס
דא"ק ממצחא שנמשך מ"ה שם בחי' הוא אלו ואורות
בחכמה המברר הוא מ"ה שם כי לתיקון תוהו בחי' לתקן
מדריגות בו יש זה שבירור מ"ה אות נת"ל וכבר אתברירו,
באצילות נכלל דתוהו דנקודות מניצוצות שהמובחר רבות
בבריאה ונכלל נתברר באצי' נכלל להיות יכול שלא ומה
ביצי' ונכלל נתברר בבריאה נכלל להיות יכול שלא ומה
הסיגים הוא העשי' בקדושת נכלל להיות יכול שלא ומה
הבירור קודם עדיין הוא עוה"ז והנה בקליפות, שנדחו
המותרים הדצ"ח וחיות שקיום פ"ז ח"א בלק"א וכמ"ש

מעט רק רע ככולו רובו כו' נוגה מקליפת מעורבהוא טוב

שע"י והיינו ק"נ לברר בתומ"צ עבודתינו וכל כו' בתוכו
לאהפכא המברר מ"ה שם את ממשיכים התומ"צ עסק
הבירור לאחר הוא וג"ע עוה"ב אמנם לנהורא חשוכא
כבר דתוהו שהנקודות דהיינו הרע מן הטוב נברר שכבר
ומציאותו מהותו ניכר בחי' כל שאז פרצופים בבחי' נעשו
כיון המברר מ"ה שם נסתלק הרי בג"ע שם לזאת ואי
דבר לך ואין בא מקומו על א' וכל הכל שם נברר שכבר
מחשוכא לאתהפכא לשם א"א וא"כ מקום לו שאין
האילן גדלו שכבר שלאחר הנ"ל במשלים וכמו לנהורא
אחר וכן כו' פירות מעלין ולהעשות לשנות א"א והפירות
רגל נשאר הרגל אלא ראש מרגל להעשות א"א הולד גידול
הבירור קודם שהוא בעוה"ז אמנם הראש, הוא והראש
הזמן הוא עתה לכן כו' ומתקן המברר מ"ה שם ומאיר
תחשך לא אשר עד דהיינו התשו' ומהני תשובה לעשות
מ"ה ששם מאחר כי המברר מ"ה שם יסתלק שלא השמש
נבררו שלא דתוהו הנקודות ולתקן לברר מאיר המברר
לא חשך גם דקמי' הסוכ"ע ב"ה א"ס הארת והוא עדיין
ממש ומרירו לאור ממש חושך להפוך ויוכל יחשיך
שבעוד תדשא ממאמר הצומח בכח עד"מ וכמו למיתקו
מאה להצמיח ה' ברכת להיות יוכל הפירות גדלו שלא
יוכל הולד שנצטייר קודם בהטפה וכן כו' שערים
יום מ' עד וכמארז"ל כך או כך הולד ולהיות להשתנות
כח שאותו מפני והיינו כו' זכר שיהי' רחמים לבקש יוכל
ביכלתו שיש כמו הולד מגדל או הפירות המצמיח האלקי'
ביכול' יש כמ"כ הולד ולהצטייר הפירות ולהצמיח להגדיל
הגידול נגמר שכבר לאחר אבל ית', הרצון כפי בו לשנות
דבר שישונה דרך אין ואז האלקי כח אותו מסתלק שוב
שוא תפלת הוא יום מ' אחר שהמתפלל ארז"ל ולכן בהולד
וכאו"א הבירור לאחר שהוא בעוה"ב בנמשל וכמ"כ כו'
כמו לטוב הרע שיהופך להשתנות א"א בא מקומו על
הלכך כו' הולד בריאת לאחר ראש הרגל שיעשה שא"א
שם העליונים שבעולמות הביטול רואה הרע שגם אע"פ
מרע להתהפך לו א"א עכ"ז משתחוים לך השמים וצבא
אבל כו' המברר מסתלק הבירור דלאחר משום והיינו שלו
הקצה אל מהקצה טעמו לשנות האדם יוכל בעוה"ז
עולמו שקנה דרודייא בן אלעזר ר' כמו כרגע תשו' ולעשות
ומאיר הבירור קודם הוא שעוה"ז משום דהיינו א' בשעה
ע"ד וזה כו', מחשוכא לאהפכא יוכל ולכך המברר מ"ה ש'
וידליק לחומץ יאמר וידליק לשמן שאמר מי רחב"ד שאמר
וכמ"ש המחי' הצירוף ושינוי התהפכות להיות שיוכל
מלפני מיני' לעיל כמ"ש דהיינו מים אגם הצור ההפכי
יכול הכל הוא הא"ס ית' שהוא כו' ארץ חולי אדון
אתהפכא להיות כן גם ועד"ז לחסדים הגבורות שיהופכו

כו': לנהורא חשוכא
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כך האילן להגדיל הצומח כח נמשך אז הצומח בכח
שנזכר הבירורים וה"ע בתחלה מ"ן העלא' צ"ל למעלה
ואח"כ בע"י שבו ז"ת מבחי' העלו דאו"א בע"ח תמיד
העלו זו"נ ועד"ז ולתקנם לבררם המברר אור נמשך עי"ז
מנקודות שנפל ממה הוא זו והעלא' כו' באו"א למעלה
לשם עי"ז נמשך ואח"כ מ"ן בבחי' עולים שהן דתוהו
בבחי' ולעשותם לתקנם ב"ה מא"ס עליונים אורות
וכן הטפה מן הנקבה בבטן הולד גידול וכמשל פרצופים
שהתשובה הטעם היטב יובן ומעתה כו': הגרעין מן האילן
היום המעשה עולם שהוא דוקא בעוה"ז רק מועלת אינה
דתוהו נקודות בין ההפרש ענין מבואר דהנה לעשותם,
בבחי' הכחות כל שנכלל הם שהנקודות דתיקון לפרצופים
ממנו ליגדל שיוכל מה בהעלם בגרעין שיש כמו א' נקודה
פרטי שכל כו' וגרעיניהן ופירות וענפים ועלין אילן אח"כ
מזה זה ועצמותן במהותן ושונים המחולקים אלו בחי'
התחלקות בלי יחד בהתכללות היו הם צמיחתן לאחר
מהות א' כל להיות יוצאים הצמיחה ע"י ואח"כ בהגרעין
וזה כו' העץ על הפירות מעלת כמו מזולתו ומשונה בפ"ע
שהנקודות ידוע למעלה וכמ"כ הצומח, כח ע"י נעשה
מאחר והנה רע, בהם ונתערב בשבה"כ ונשברו נפלו דתוהו
נמצא ביחד שונות הבחינות כל שכלול נקודות בבחי' שהיו
נמצא מהטוב חלק שבכל בתכלית הטוב עם נתערב שהרע
העץ כח עם הפרי כח כלול שבגרעין כמו וזה רע קצת
יחד, והשליא הולד נכלל בהטפה וכן כאחד ממש
התיקון בעולם נכללים להיות מתתקנים דתוהו וכשנקודות
הכחות שיוצאים שענינם פרצופים בחי' הוא ששם
כו' הגרעין מן והאילן הפרי כגידול הגילוי אל מההעלם
ניכר במהות בחי' כל ונעשה הטפה, מן והשליא והולד
מן הטוב ג"כ מתברר אז א"כ זולתו, ממהות ומובדל בפ"ע
וכמו יחד מעורבים יהיו ולא און פועלי כל ויתפרדו הרע
הבדל וכן הפרי כשגדלה הפרי מן הפרי קליפת הבדל
כו', פסולת בבחי' שיוצאים נדה דמי וכן הולד מן השליא
עליונים אורות המשכת ע"י הוא זה ותיקון זה ובירור
וכנ"ל, בתיקון להכלל תוהו בחי' המתקנים ב"ה מא"ס
דא"ק ממצחא שנמשך מ"ה שם בחי' הוא אלו ואורות
בחכמה המברר הוא מ"ה שם כי לתיקון תוהו בחי' לתקן
מדריגות בו יש זה שבירור מ"ה אות נת"ל וכבר אתברירו,
באצילות נכלל דתוהו דנקודות מניצוצות שהמובחר רבות
בבריאה ונכלל נתברר באצי' נכלל להיות יכול שלא ומה
ביצי' ונכלל נתברר בבריאה נכלל להיות יכול שלא ומה
הסיגים הוא העשי' בקדושת נכלל להיות יכול שלא ומה
הבירור קודם עדיין הוא עוה"ז והנה בקליפות, שנדחו
המותרים הדצ"ח וחיות שקיום פ"ז ח"א בלק"א וכמ"ש

מעט רק רע ככולו רובו כו' נוגה מקליפת מעורבהוא טוב

שע"י והיינו ק"נ לברר בתומ"צ עבודתינו וכל כו' בתוכו
לאהפכא המברר מ"ה שם את ממשיכים התומ"צ עסק
הבירור לאחר הוא וג"ע עוה"ב אמנם לנהורא חשוכא
כבר דתוהו שהנקודות דהיינו הרע מן הטוב נברר שכבר
ומציאותו מהותו ניכר בחי' כל שאז פרצופים בבחי' נעשו
כיון המברר מ"ה שם נסתלק הרי בג"ע שם לזאת ואי
דבר לך ואין בא מקומו על א' וכל הכל שם נברר שכבר
מחשוכא לאתהפכא לשם א"א וא"כ מקום לו שאין
האילן גדלו שכבר שלאחר הנ"ל במשלים וכמו לנהורא
אחר וכן כו' פירות מעלין ולהעשות לשנות א"א והפירות
רגל נשאר הרגל אלא ראש מרגל להעשות א"א הולד גידול
הבירור קודם שהוא בעוה"ז אמנם הראש, הוא והראש
הזמן הוא עתה לכן כו' ומתקן המברר מ"ה שם ומאיר
תחשך לא אשר עד דהיינו התשו' ומהני תשובה לעשות
מ"ה ששם מאחר כי המברר מ"ה שם יסתלק שלא השמש
נבררו שלא דתוהו הנקודות ולתקן לברר מאיר המברר
לא חשך גם דקמי' הסוכ"ע ב"ה א"ס הארת והוא עדיין
ממש ומרירו לאור ממש חושך להפוך ויוכל יחשיך
שבעוד תדשא ממאמר הצומח בכח עד"מ וכמו למיתקו
מאה להצמיח ה' ברכת להיות יוכל הפירות גדלו שלא
יוכל הולד שנצטייר קודם בהטפה וכן כו' שערים
יום מ' עד וכמארז"ל כך או כך הולד ולהיות להשתנות
כח שאותו מפני והיינו כו' זכר שיהי' רחמים לבקש יוכל
ביכלתו שיש כמו הולד מגדל או הפירות המצמיח האלקי'
ביכול' יש כמ"כ הולד ולהצטייר הפירות ולהצמיח להגדיל
הגידול נגמר שכבר לאחר אבל ית', הרצון כפי בו לשנות
דבר שישונה דרך אין ואז האלקי כח אותו מסתלק שוב
שוא תפלת הוא יום מ' אחר שהמתפלל ארז"ל ולכן בהולד
וכאו"א הבירור לאחר שהוא בעוה"ב בנמשל וכמ"כ כו'
כמו לטוב הרע שיהופך להשתנות א"א בא מקומו על
הלכך כו' הולד בריאת לאחר ראש הרגל שיעשה שא"א
שם העליונים שבעולמות הביטול רואה הרע שגם אע"פ
מרע להתהפך לו א"א עכ"ז משתחוים לך השמים וצבא
אבל כו' המברר מסתלק הבירור דלאחר משום והיינו שלו
הקצה אל מהקצה טעמו לשנות האדם יוכל בעוה"ז
עולמו שקנה דרודייא בן אלעזר ר' כמו כרגע תשו' ולעשות
ומאיר הבירור קודם הוא שעוה"ז משום דהיינו א' בשעה
ע"ד וזה כו', מחשוכא לאהפכא יוכל ולכך המברר מ"ה ש'
וידליק לחומץ יאמר וידליק לשמן שאמר מי רחב"ד שאמר
וכמ"ש המחי' הצירוף ושינוי התהפכות להיות שיוכל
מלפני מיני' לעיל כמ"ש דהיינו מים אגם הצור ההפכי
יכול הכל הוא הא"ס ית' שהוא כו' ארץ חולי אדון
אתהפכא להיות כן גם ועד"ז לחסדים הגבורות שיהופכו
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גשמי'Ô·ÂÈÂ[לה)] משלים מכמה כל28ד"ז לעין שנראה
ויש, ואין יש אלו דברים מג' ימלט שלא
אשר התהום מן המעיינות מנביעת הוא הפשוט והמשל
התהום הרי רבות, נהרות נמשכים ומהמעיינות לארץ, מתחת
ודבר יש בבחי' הם ג"כ שהם להנהרות, המקור היש הוא
הנראה ושטחי וכמות ואיכות במהות מה דבר התפשטות
לאט ונובע דק אשר המעיין הוא ביניהם והממוצע כל, לעין
לכל המקור שהוא הא' היש הוא התהום כי ונמצא לאט,

אין בבחי' המה והמעיינות וערך29הנהרות, דקותם שהרי
התהום נגד כלל מקום תופס אינו הוא בהם הנמצאים המים
הנמשך הנהר נגד בשם עולה אינו וכן לארץ, מתחת אשר רבה
הנ"ל ויש ואין יש כענין זהו ונמצא מנביעתו. אח"כ
א"ל מיש יש שיומשך שא"א לפי והיינו הנבראי', שבכלליות
היש בין ממוצע הוא אשר האין בחי' והוא ממוצע, ע"י
מענין יותר בדקות זה ויובן כו'. המקבל להיש המשפיע

גינה30הצמיחה וזרעוני ותבואות ודשאים אילנות שצומח
פרי הן הצמיחה בחי' כל על בכלל הצומח כח והרי וכדומה,
שהרי המשפיע, יש בחי' הוא הנה בכלל האדמה פרי והן העץ
פרטיות הצמיחה אמנם כו', דבר כל שיוצמח המשפיע הוא
מכח הארה בה יש הנה פרטי קש בכל כמו פרטי דבר בכל

ה שלהצומח הרוחני כח בחי' והיינו אין, בחי' הוא הרי כללי,
האין, בחי' הוא הראות בעיני עדיין ונגלה נראה שאינו הפרי
כי ונמצא המקבל. השני היש בחי' היא הרי הפרי וכשצומח
יש, הוא הכללי הצומח כח היינו ויש, ואין יש זו בצמיחה יש
היא הנצמחת הפרי וגשם אין, בחי' הוא זו דפרי הרוחני וכח
א"א הפירות גרעיני או תבואה כשזורעים ולכן כו', השני היש

תחלה כשמרקיבין כ"א לצמוח כלי31להם שיהי' בכדי והיינו ,
הישות מבחי' להתבטל תחלה צריכה הצומח כח בחי' לקבל
הצומח כח הארת בחי' לקבל כלי ה"ה ואז לגמרי, שלה

משל ועוד כו'. הלזה הגשמי פרי לצמיחת מקור שהוא הרוחני
הנפש מחיות יובן רוחני בחי'32היותר שבודאי שבאדם

יש בחי' הוא הנפש כחות מבחי' שלמעלה שבנפש יחידה
האברים פרטי וחיות כו', הנפש חיות כל היינו הכל המשפיע
הגוף את שמחי' מהנפש ההארה כלליות כי אין, בחי' ה"ה
מקום תופסת שאינה בעלמא הארה היא הנפש עצמיות לגבי
שנמצא המקבל, יש בחי' הוא הנפש מהארת החי והגוף כלל,
מב' כלול הממוצע האין ובאמת ויש. ואין יש בחי' באדם יש
שמקור והאין המשפיע, היש לגבי האין בחי' הוא אין, בחי'

יותר בזה להאריך שאין רק המקבל, .33ליש

Ì�Ó‡Âרק זהו שהבאנו המשלים שכל מיושב, אינו עדיין
חיות או הצמחי' שמציאות שלנו, הגשמי' מהנבראי'
שהם דוקא אלו דברים ג' ע"י כ"א א"א המים נביעת או האדם
הנבראי' התהוות מציאות שגם נבין מזה אשר ויש, ואין יש
ית' הוא הלא אלו, בחי' ג' ע"י כ"א א"א ית' מאתו והנאצלי'

יכול מיש34כל יש התהוות שיהי' לעשות ויכולתו 35ובכחו

לעשות רצה שלא הוא הענין אך מאין. ויש מיש אין ולא
עושה הי' אם ובאמת זה, להיות א"א בהם אשר דבר בנבראי'
בהכרח הי' מיש יש התהוות שיהי' כזה נפלא דבר בנבראים
וברצונו כעת, הם מאשר יותר וגבוה עליון דבר בנבראי' שיהי'
שהם באופן בעולם אשר והנבראים העולם שיהי' עלה ית'
ח"ו, זה מאתו ימנע לא יכול כל היותו מצד אם ולכן עתה,
כזה באופן שיהיו הוגבלו אשר הנבראים מצב מצד אמנם
ושיהי' ליש האין קדימת ע"י כן הדבר שיהי' מעכב דוקא
מצד כי ואם האין. של ממוצע ע"י הנברא יש התהוות מציאות
יש בבחי' הנבראי' מציאות להתהוות יכול הי' יכול כל היותו
עלה כך אמנם עתה, שהם מכמו יתרון יהי' לא בהם ומ"מ מיש
והיינו כמותם שוה הנבראי' התהוות שיהי' ית' ברצונו
כו'. בא"א הי' ביכולתו כי הגם קבלתם לפ"ע יהי' שחיותם

`"lxz ,oeivn 'd glyi jfer dhn d''c

(28'inyb milyn dnkn f"c oaeieראה זו בפיסקא לקמן בהבא :

תרנ"ז סה"מ משלים). ד' ע"ז הובאו (שם ואילך ב סב, שם אורה שערי
מהמתהווה המהווה והסתר העלם וענין מוסיף: (ושם ואילך רב ע' שם
כו'). בנבראים נמצא לא מאין יש התהוות דענין כו', במשל יש לא

(29oi` 'igaa dnd zepiirndeבסה"מ עליהם תפול ד"ה ראה :

שם. תשל"א
(30dginvd oiprn . .df oaeie . .medzd on zepiirnd zriapn . .lynde:

וכח דתהום המשלים ב' מבארים דתמיד הא :150 ע' תרצ"א סה"ש ראה
והתהום שבארץ העצמי הצומח שכח מפני ואין), יש (לענין יחד הצומח
וראה זה. טעם מפרסמים אין אבל זל"ז, שייכות להם יש לארץ שמתחת

ואילך. שיב ע' ח"ב מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק גם
(31dlgz oiaiwxnyk . .xac lk gnveiy ritynd . .gnevd gkראה :

נב ואילך. ד נ, נצבים ב. מ, בהר לקו"ת א). (קיג, ח סי' אגה"ק בכ"ז
ואילך. ז ע' שם תרס"ט ואילך. רפח ע' ח"א תרל"ג סה"מ ואילך. סע"ג

(32ytpd zeign . .ipgex xzeid lyn cereובסה"מ) שמות בתו"ח :
זה. לכל האמיתי המשל שם: תרנ"ג)

(33jix`dl oi`y wx . .oi` 'iga 'an lelk rvennd oi`d zn`ae

xzei dfaתשס"ד [ובהוצאת ואילך. סע"ב רסו, שם שמות תו"ח ראה :
שנסמנו מקומות (ובעוד קע. ע' שם תרנ"ג ובסה"מ ואילך]. ב קפז,

המאמר). בתחילת לעיל
(34leki lk 'zi `ed `ldהוא הלא בגוכי"ק: נרשם הגליון בשולי :

קדימת בלי האמיתי מיש גם הנברא היש להיות יכול הי' הרי יכול, כל
הענין אך יכול. כל שהוא כלל, להמשלים דומה אינו שהרי האין,
לגבם שהוא מה בנבראים לעשות רצה לא אמנם יכול, כל הוא שמצ"ע

שלהם. לפ"ע הנבראים ועשה אפשרי, בלתי
(35yin yi zeedzd 'idiy zeyrl . .leki lk 'zi `ed `ldראה :

קמד. ע' תרנ"ט קכ. ע' תרנ"ח קע-קעא. ס"ע שם תרנ"ג סה"מ בכ"ז

ועוד. .135 ע' ח"א תשמ"ח סה"ש .30 ע' חכ"ט לקו"ש .69 ע' תש"ד
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oirne qxhpew

„BÚעצמֹו את מצּדיק ּׁשהאדם מה חֹולה, רעה היא ְְִִֶֶַַַָָָָָָֹזאת
הּנה ּבטבעֹו האדם הּנה ּכי ׁשעׂשה, החטא מעׂשה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָעל
מּדֹות ׁשל ענין ּובין ּדיעֹות ׁשל ענין ּבין רע, אֹו טֹוב ּדבר, ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָּכל
ׁשּיהיה ּובין לּמקֹום אדם ׁשּבין ּבדבר ׁשּיהיה ּבין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָוהנהגה,
טֹוב הּוא הּדבר אם לעצמֹו, אדם ּבין אֹו לחברֹו אדם ְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָּבין
הּוא הּנה רע הּוא הּדבר ואם לעצמֹו ּומייחסֹו ּתֹולה הּוא ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָהּנה
עצמֹו, אהבת מּפני הּוא הּדבר וטעם לזּולתֹו, ּומייחסֹו ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָּתֹולה
לא זאת אהבתֹו הּנה עצמֹו את אֹוהב ּבטבעֹו האדם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹּדלהיֹות
אׁשר ּכלל מרּגיׁש ׁשאינֹו עצמֹו ּפׁשעי על ׁשּמכּסה ּבלבד ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָזֹו
את מצּדיק ׁשהּוא זאת עֹוד אּלא ּבזה, האׁשם בעצמֹו ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּוא

וה עֹוׂשהעצמֹו, ילדּות הרּבה אׁשר הּדבר אמת ּכי אף ּנה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
אבל יחּדו, ׁשניהם ּובפרט עֹוׂשים רעים חברים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָוהרּבה
רעים חברים לֹו ׁשּבחר ּבזה אׁשם בעצמֹו הּוא ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבאמת
את רק להאׁשים צרי אינֹו ּפנים ּכל ועל רעה, ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּוסביבה
טבע מּפני אּלא זה ואין עצמֹו, את להצּדיק ּובפרט ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָזּולתֹו
נכׁשלים זה ּדבפרט זה, חּסרֹון לֹו ּגֹורם עצמֹו ּבאהבת ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהאדם
על גמּורה ּבחרטה ׁשהם הגם תׁשּובה, ּבעלי ּגם ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָלפעמים
מחׁשבֹותיו אֹו ׁשּדיּבר אֹו ׁשעׂשה טֹוב הּלא הּדבר ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹעׂשּיית
ּובֹוכה גמּורה ּבחרטה עליהם ּומתחרט הרעים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָוהרהּוריו
על עצמֹו את להצּדיק בדעּתֹו עֹולה זה ּכל ועם נפׁשֹו, ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָּבמר
לפעמים לתלֹות, ּבּמה סּבֹות ּכּמה ּומֹוצא הּזה הּדבר ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָעׂשּיית
הּטבעי, החֹום ּתגּבֹורת לסּבת לֹו ּבא זה ׁשּכל תֹולה ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָהּוא
יחם הּטבעי חֹום ּבהתּגּברּות לכן ּבטבעֹו מרּוּתח ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָּדלהיֹותֹו
מחׁשבה אֹו והּדּבּור הּכעס מן ּבעדֹו לעצֹור יכֹול ואינֹו ְְְֲֲֲִִֵַַַַַַַָָָָלבבֹו
ּדהגם ּבפֹועל, ּבמעׂשה וכן אסּורים והרהּורים ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַּבדּבּורים
מחליׁש ּגם הרֹוב ועל נפׁשֹו את מאּבד הּוא, אסּור ּכי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּיֹודע
לעמֹוד יכֹול אינֹו הּטבעי חֹום הגּברת ּגֹודל מּפני אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָּגּופֹו

ׁשּלֹו הרע ענין ּכל תֹולה הּוא הּנה ולפעמים עצמֹו, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָעל
ּובעצמֹו והּיׁשר הּטֹוב מּדר והּטהּו הסיתֹו ּפלֹוני ּכי ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָּבזּולתֹו
אינֹו התנּצלּותֹו עיּקר ּכל הּנה ּדבאמת ּכן, עֹוׂשה היה ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלא
היא זֹו ורק לעצמֹו, אהבתֹו מּפני עצמֹו ׁשּמטעה הטעה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאּלא
חֹום ּדהגּברת הּטענה ּדהּנה עצמֹו, ּׁשּמצּדיק מה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָהּסּבה
מהּנפׁש הּוא הּטבעי החֹום ׁשהרי ּבאמת, טענה אינּה ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּטבעי
ׁשּיתּגּבר האלקית הּנפׁש לֹו ניּתנה זה ועל הּבהמית ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּטבעית
להגּביר ּבעֹולם ּבריאתֹו ּתכלית וזה הּטבעית, הּנפׁש ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָעל
הּטבעית, ּדנפׁש הּכחֹות ּולהכניע האלקית ּדנפׁש ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹהּכחֹות
היה לא הּטבעית הּנפׁש ּבהכנעת הּזאת העבֹודה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹולּולא
ּבאהבה ה' את ׁשעֹובדים מלאכים יׁש ּדהרי ּכלל, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָנברא
האדם, נברא מה ּובׁשביל ּתמיד, ּבביּטּול ועֹומדים ְְְְְְְִִִִִִִָָָָָָָויראה,
ּבעבֹודתם, חיּדּוׁש ואין הרע יצר ּבהם אין ׁשהּמלאכים ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
ׁשּיגּביר טֹוב ויצר הרע יצר ּבֹו ׁשּיׁש האדם נברא זה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּובׁשביל
למעלה ּתענּוג גֹורם הּוא ּובזה הרע הּיצר על טֹוב הּיצר ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאת
ואם אחר, ּבמקֹום ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבעבֹודתֹו החיּדּוׁש ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָמּצד
הּוא הּטבעי והחֹום יֹותר חּומרי ׁשהּוא ׁשּלֹו הּטבעית ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַהּנפׁש
ּכחֹות יׁש ׁשּלֹו האלקית ּבהּנפׁש ּגם ּבוּדאי יתרה, ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבהתּגּברּות
ּכי ׁשּלֹו, הּטבעי החֹום על להתּגּבר ּבכחֹו ויׁש יֹותר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹחזקים
רּבֹותינּו ּוכמאמר ּכחֹותיו מער יֹותר לאדם נֹותנים ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאין
ּומאחר ׁשיחנא, ּגמלא לפּום א) סז. (ּכתּוּבֹות לברכה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָזכרֹונם
ּגם רּוחנים ּכחֹות לֹו ניּתנּו מסּתמא חזק טבעי חֹום לֹו ְְְִִִִִִֶַַָָָָָֹׁשּניּתן

ׁשּלֹו. הּטבעי החֹום על להתּגּבר ׁשּיּוכל חזקים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָּכן
.¯evÈ˜ּבזּולתֹו וחסרֹונֹותיו רעתֹו סּבת לתלֹות האדם טבע ƒְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ

עצמֹו אהבת ּבעצמֹו, ּומעלֹותיו טֹובֹותיו ְְְְֲֲִַַַַַַָָוסּבת
חֹום הגּברת ּבסּבת ההצטּדקּות הּמּומין, ּומקֹור הּטעּות ְְְְְִִִִַַַַַַַַָָסּבת

הּמלאכים. על האדם מעלת ׁשקר, ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּטבעי
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‰�‰Âוקוב"ה דאורייתא בזהר כדאי' הוא דתורה היחוד
יותר נעלה יחוד עצמו מצד שהוא ממש, חד כולא

ת"ז בהקדמת אי' דהנה האברים. יחוד וחיוהי40מכמו איהו
כלים. וגרמוהי אור, הוא חיוהי חד, וגרמוהי איהו חד

חד וגרמוהי וחיוהי איהו הול"ל את41ולכאו' מחלק ולמה ,

חד. וגרמוהי איהו חד, וחיוהי איהו באמרו בפ"ע כ"א
זל"ז, דומים שאינם צ"ל בכ"א, חד לומר מדמחלק אמנם
היחוד דומה אינו מ"מ חד, ג"כ וגרמוהי דאיהו דאף והיינו

וחיוהי דאיהו להיחוד וגרמוהי דהנה42דאיהו הוא והענין .
אלי' פתח במאמר תיקונין43אי' עשר דאפיקת הוא אנת

סע"ב.40) ג,
רבים41) מים המשך שעח. ע' רד. ע' תרכ"ט המאמרים ספר ראה

פל"ב. פ"ל. תרל"ו

ג.42) לט, שה"ש ב. כז, ראה פ' לקו"ת א. עא, תו"א ראה
א).43) (יז, בהקדמה תקו"ז
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„BÚעצמֹו את מצּדיק ּׁשהאדם מה חֹולה, רעה היא ְְִִֶֶַַַָָָָָָֹזאת
הּנה ּבטבעֹו האדם הּנה ּכי ׁשעׂשה, החטא מעׂשה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָעל
מּדֹות ׁשל ענין ּובין ּדיעֹות ׁשל ענין ּבין רע, אֹו טֹוב ּדבר, ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָּכל
ׁשּיהיה ּובין לּמקֹום אדם ׁשּבין ּבדבר ׁשּיהיה ּבין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָוהנהגה,
טֹוב הּוא הּדבר אם לעצמֹו, אדם ּבין אֹו לחברֹו אדם ְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָּבין
הּוא הּנה רע הּוא הּדבר ואם לעצמֹו ּומייחסֹו ּתֹולה הּוא ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָהּנה
עצמֹו, אהבת מּפני הּוא הּדבר וטעם לזּולתֹו, ּומייחסֹו ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָּתֹולה
לא זאת אהבתֹו הּנה עצמֹו את אֹוהב ּבטבעֹו האדם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹּדלהיֹות
אׁשר ּכלל מרּגיׁש ׁשאינֹו עצמֹו ּפׁשעי על ׁשּמכּסה ּבלבד ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָזֹו
את מצּדיק ׁשהּוא זאת עֹוד אּלא ּבזה, האׁשם בעצמֹו ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּוא

וה עֹוׂשהעצמֹו, ילדּות הרּבה אׁשר הּדבר אמת ּכי אף ּנה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
אבל יחּדו, ׁשניהם ּובפרט עֹוׂשים רעים חברים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָוהרּבה
רעים חברים לֹו ׁשּבחר ּבזה אׁשם בעצמֹו הּוא ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבאמת
את רק להאׁשים צרי אינֹו ּפנים ּכל ועל רעה, ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּוסביבה
טבע מּפני אּלא זה ואין עצמֹו, את להצּדיק ּובפרט ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָזּולתֹו
נכׁשלים זה ּדבפרט זה, חּסרֹון לֹו ּגֹורם עצמֹו ּבאהבת ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהאדם
על גמּורה ּבחרטה ׁשהם הגם תׁשּובה, ּבעלי ּגם ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָלפעמים
מחׁשבֹותיו אֹו ׁשּדיּבר אֹו ׁשעׂשה טֹוב הּלא הּדבר ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹעׂשּיית
ּובֹוכה גמּורה ּבחרטה עליהם ּומתחרט הרעים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָוהרהּוריו
על עצמֹו את להצּדיק בדעּתֹו עֹולה זה ּכל ועם נפׁשֹו, ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָּבמר
לפעמים לתלֹות, ּבּמה סּבֹות ּכּמה ּומֹוצא הּזה הּדבר ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָעׂשּיית
הּטבעי, החֹום ּתגּבֹורת לסּבת לֹו ּבא זה ׁשּכל תֹולה ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָהּוא
יחם הּטבעי חֹום ּבהתּגּברּות לכן ּבטבעֹו מרּוּתח ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָּדלהיֹותֹו
מחׁשבה אֹו והּדּבּור הּכעס מן ּבעדֹו לעצֹור יכֹול ואינֹו ְְְֲֲֲִִֵַַַַַַַָָָָלבבֹו
ּדהגם ּבפֹועל, ּבמעׂשה וכן אסּורים והרהּורים ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַּבדּבּורים
מחליׁש ּגם הרֹוב ועל נפׁשֹו את מאּבד הּוא, אסּור ּכי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּיֹודע
לעמֹוד יכֹול אינֹו הּטבעי חֹום הגּברת ּגֹודל מּפני אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָּגּופֹו

ׁשּלֹו הרע ענין ּכל תֹולה הּוא הּנה ולפעמים עצמֹו, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָעל
ּובעצמֹו והּיׁשר הּטֹוב מּדר והּטהּו הסיתֹו ּפלֹוני ּכי ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָּבזּולתֹו
אינֹו התנּצלּותֹו עיּקר ּכל הּנה ּדבאמת ּכן, עֹוׂשה היה ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלא
היא זֹו ורק לעצמֹו, אהבתֹו מּפני עצמֹו ׁשּמטעה הטעה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאּלא
חֹום ּדהגּברת הּטענה ּדהּנה עצמֹו, ּׁשּמצּדיק מה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָהּסּבה
מהּנפׁש הּוא הּטבעי החֹום ׁשהרי ּבאמת, טענה אינּה ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּטבעי
ׁשּיתּגּבר האלקית הּנפׁש לֹו ניּתנה זה ועל הּבהמית ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּטבעית
להגּביר ּבעֹולם ּבריאתֹו ּתכלית וזה הּטבעית, הּנפׁש ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָעל
הּטבעית, ּדנפׁש הּכחֹות ּולהכניע האלקית ּדנפׁש ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹהּכחֹות
היה לא הּטבעית הּנפׁש ּבהכנעת הּזאת העבֹודה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹולּולא
ּבאהבה ה' את ׁשעֹובדים מלאכים יׁש ּדהרי ּכלל, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָנברא
האדם, נברא מה ּובׁשביל ּתמיד, ּבביּטּול ועֹומדים ְְְְְְְִִִִִִִָָָָָָָויראה,
ּבעבֹודתם, חיּדּוׁש ואין הרע יצר ּבהם אין ׁשהּמלאכים ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
ׁשּיגּביר טֹוב ויצר הרע יצר ּבֹו ׁשּיׁש האדם נברא זה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּובׁשביל
למעלה ּתענּוג גֹורם הּוא ּובזה הרע הּיצר על טֹוב הּיצר ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאת
ואם אחר, ּבמקֹום ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבעבֹודתֹו החיּדּוׁש ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָמּצד
הּוא הּטבעי והחֹום יֹותר חּומרי ׁשהּוא ׁשּלֹו הּטבעית ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַהּנפׁש
ּכחֹות יׁש ׁשּלֹו האלקית ּבהּנפׁש ּגם ּבוּדאי יתרה, ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבהתּגּברּות
ּכי ׁשּלֹו, הּטבעי החֹום על להתּגּבר ּבכחֹו ויׁש יֹותר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹחזקים
רּבֹותינּו ּוכמאמר ּכחֹותיו מער יֹותר לאדם נֹותנים ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאין
ּומאחר ׁשיחנא, ּגמלא לפּום א) סז. (ּכתּוּבֹות לברכה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָזכרֹונם
ּגם רּוחנים ּכחֹות לֹו ניּתנּו מסּתמא חזק טבעי חֹום לֹו ְְְִִִִִִֶַַָָָָָֹׁשּניּתן

ׁשּלֹו. הּטבעי החֹום על להתּגּבר ׁשּיּוכל חזקים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָּכן
.¯evÈ˜ּבזּולתֹו וחסרֹונֹותיו רעתֹו סּבת לתלֹות האדם טבע ƒְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ

עצמֹו אהבת ּבעצמֹו, ּומעלֹותיו טֹובֹותיו ְְְְֲֲִַַַַַַָָוסּבת
חֹום הגּברת ּבסּבת ההצטּדקּות הּמּומין, ּומקֹור הּטעּות ְְְְְִִִִַַַַַַַַָָסּבת

הּמלאכים. על האדם מעלת ׁשקר, ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּטבעי
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‰�‰Âוקוב"ה דאורייתא בזהר כדאי' הוא דתורה היחוד
יותר נעלה יחוד עצמו מצד שהוא ממש, חד כולא

ת"ז בהקדמת אי' דהנה האברים. יחוד וחיוהי40מכמו איהו
כלים. וגרמוהי אור, הוא חיוהי חד, וגרמוהי איהו חד

חד וגרמוהי וחיוהי איהו הול"ל את41ולכאו' מחלק ולמה ,

חד. וגרמוהי איהו חד, וחיוהי איהו באמרו בפ"ע כ"א
זל"ז, דומים שאינם צ"ל בכ"א, חד לומר מדמחלק אמנם
היחוד דומה אינו מ"מ חד, ג"כ וגרמוהי דאיהו דאף והיינו

וחיוהי דאיהו להיחוד וגרמוהי דהנה42דאיהו הוא והענין .
אלי' פתח במאמר תיקונין43אי' עשר דאפיקת הוא אנת

סע"ב.40) ג,
רבים41) מים המשך שעח. ע' רד. ע' תרכ"ט המאמרים ספר ראה

פל"ב. פ"ל. תרל"ו

ג.42) לט, שה"ש ב. כז, ראה פ' לקו"ת א. עא, תו"א ראה
א).43) (יז, בהקדמה תקו"ז
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קוין בג' מתחלקים דהע"ס ספירן, עשר לון קו44וקרינן ,

נצח חסד חכ' דהספירות השמאל, וקו האמצעי קו הימין
האמצעי, בקו יסוד תפארת דעת הספירות הימני, בקו הם
המלכות וספירת השמאלי, בקו הוד גבורה בינה והספירות

ישועות כוס ונקראת דרגין דכל סופא מכל45היא שמקבלת
בכלל,46הספירות זמ"ז הפכים הם ושמאל ימין קוין דהב' ,

היא החכ' דספי' שבהן הספירות וכן שמאל, וזה ימין דזה
וכמ"ש אין בחי'47בחי' הבינה וספי' תמצא, מאין והחכמה

וכמ"ש יש48יש אוהבי הפכים49להנחיל הן חו"ג וכן ,

גי בחי' הוא דחסד לצמצםזמ"ז, הוא וגבו' אור לוי
הוא אוא"ס והלא ע"ס שייך איך וצ"ל האור, את ולהעלים
שם שייך ואיך הפשיטות, בתכלית פשוטה אחדות
אחדות הוא ב"ה אוא"ס דבאמת הענין אך חו"ג. התחלקות

בתה"פ שאנו50פשוטה ומה כלל, איהו א"מ מכל ולאו ,
יש דבהכלים בהכלים, כ"א בהאור זה אין ע"ס אומרים
דאחליפו אומרים אנו שלפעמים והגם חו"ג. התחלקות

בכלי51דוכתייהו הגבו' ואור הגבו' בכלי החסד אור
דק"ש52החסד ראשונות פרשיות ב' דזהו"ע דבפרשה53, ,

ואהבת בה נאמר מ"ב54ראשונה בה ויש חסד, בחי' שזהו
כידוע55תיבין בגבו' הוא מ"ב ושם החסד56, אור והיינו ,

בה נא' שני' ובפ' הגבו', וחרה57בכלי וגו' לכם השמרו
שהיא ושמתם עד התיבות ומספר גבו', בחי' שזהו וגו' אף

תיבין ע"ב הוא זו פרשה של בגימט'55עיקרה חסד בחי' ,

ומאחר58ע"ב החסד. בכלי הגבו' אור בחי' והיינו ,

אור דוכתייהו ואחליפו הגבו' ואור החסד אור שאומרים
יש לכאו' הרי החסד, בכלי הגבו' ואור הגבו' בכלי החסד
בהאור דבאמת הוא הענין אך חו"ג. התחלקות ג"כ בהאור
היינו כו' החסד אור שאמרו ומה התחלקות, בו אין בעצם
שייך שבהכלים ומפני בכלים, שמתלבשים האורות בבחי'
אור בחי' הן בהם המתלבשים האורות גם לזאת חו"ג
אין בהכלי שמתלבש קודם האור אבל הגבו', ואור החסד
אור תוס' נמשך כאשר ולכן חו"ג, בחי' התחלקות בו
האורות מתייחד הרי מהכלים שלמעלה האור מבחי'

אחליפו נעשה מהכלים שלמעלה האור עם הכלים שבתוך
ובהכלים התחלקות בו אין בעצם בהאור ונמצא דוכתייהו.
וגרמוהי איהו שאמר וזהו חו"ג. התחלקות בהם יש בעצם
חד הם מ"מ התחלקות בהם יש דהכלים דאף חד,
למטה גם כזו דוגמא מוצאי' ואנו באוא"ס. שמיוחדים
זמ"ז נבדלים דברים ב' הם והנפש הגוף שהרי בהאדם,
הם ומ"מ גשמי, והגוף רוחני דהנפש זמ"ז, הפכים והם
הגוף כלל לחלק שאין גמור, ביחוד זע"ז מתייחדים

פועל59מהנפש והנפש הנפש, חיות יש הגוף חלקי דבכל ,
ברצונו כשעולה בזה וכמו הזולת, בדבר כמו לא בהגוף
כאילו זה הרי מנענע, הוא תומ"י הרי רגלו או ידו לנענע
דאברי והיחוד הביטול מפני והיינו המתנענע, עצמו הנפש
וכאבי ממקרי מתפעלת הנפש וכמו"כ הנפש, עם הגוף

נראה60הגוף דמכ"ז עצמו. הנפש בחיות הוא זה כל כאילו
והגוף הנפש גמור.61התייחדות ביחוד מיוחדים שהן

שאף חד, וגרמוהי דאיהו למעלה יובן מזה שהדוגמא
עם מיוחדים הם מ"מ חו"ג, התחלקות בבחי' הם שהכלים
היחוד דומה דאינו מובן זה אך היחוד. בתכלית אוא"ס
שהיחוד דהיינו וחיוהי, דאיהו להיחוד וגרמוהי דאיהו
שבבחי' מהיחוד הרבה נעלה באופן הוא האור בבחי'
ב' כמו זהו מ"מ מיוחדים שהן אף הכלים דיחוד הכלים,
שמתאחד הוא האור יחוד אבל שמתייחדים, נבדלים דברים

בשמש השמש זיו וכמו ממש. אחד רק62כעצם שהוא דאף
בערך אינו הרי בלבד זיו שהוא זה ומשום בלבד והארה זיו
באין שהוא מה דזה ממש, העצם מעין ה"ה מ"מ העצם,
לבד, הארה שהוא מפני ורק אך זהו הנה המאור לגבי ערוך
הוא מ"מ אבל כלל העצם בערך אינו הארה דכל וידוע
חד שנעשים הוא בהם ההתיחדות הנה ולזאת המאור. מעין
מאוא"ס ג"כ שנאצלו הגם הנה הכלים בחי' אבל ממש,
כמו יהיו שלא כזה באופן נאצלו הרי מ"מ המאציל,
הכלים, לאצי' האורות אצי' בין ההפרש דזהו מקורם,
והיינו ממש, מקורם כמו שיהיו באופן נאצלו דהאורות
באופן נאצלו והכלים בהמאור, דבוק ולהיות המאור מעין

עמידתן)44) סדר (שער ו שער פרדס (ברע"מ). ב קנג, זח"ג ראה
כג, שה"ש לקו"ת ב. ענף ויושר) עגולים (דרוש א שער חיים עץ פ"א.

ובכ"מ. ג.
יג.45) קטז, תהלים
ע'46) מקץ האמצעי אדמו"ר מאמרי ג. פ, שמע"צ לקו"ת ראה

ואילך. תקמא ע' לקמן ואילך. רעט
יב.47) כח, איוב
כא.48) ח, משלי
ובכ"מ.49) .53 שבהערה ואתחנן ב. ו, פקודי לקו"ת ראה
הפשיטות.50) =בתכלית
סב51) ע' ענינים הזקן אדמו"ר מאמרי וראה רע"א. פז, זח"א

כ ס"ע ח"א תער"ב המשך ואילך. תקנז ע' בשלח אוה"ת ואילך.
ובכ"מ. ואילך. רח ס"ע תרס"ח המאמרים ספר ואילך.

שער52) חיים עץ וראה האריז"ל. בשם - שם לזהר מלך מקדש
פ"ו. המוחין) הארת (שער לב

הזקן53) אדמו"ר מאמרי ד. יב, ואתחנן לקו"ת ראה - לקמן בהבא
בינה אמרי ואילך. תשכג ע' ואילך. תשח ע' ח"ב התורה פרשיות על
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הדביקות בהם ניכר שאינו ר"ל בפ"ע למציאות שיהיו
מיוחדים63במקורם שהן אף וגרמוהי דאיהו היחוד ולזאת ,

דברים כב' זהו מ"מ ונפש, דגוף במשל כנ"ל בתכלית
בין ההפרש וזהו ממש. אחד כעצם ונעשים שמתאחדים

דמצות ליחוד דתורה אברים,64היחוד בחי' הן דמצות

והרי כלים, בחי' דהיינו מ"מ65דמלכא באוא"ס, מיוחדים
בחי' הוא דתורה היחוד אבל וגרמוהי, דאיהו כיחוד זהו
זיו כמו ומתייחדים אור בחי' הוא דתורה חד, וחיוהי איהו
ליחודם אברים שנק' המצות מעשה משא"כ בשמש, השמש

חד.66והוא וגרמוהי איהו בחי' דהיינו הנפש עם הגוף כיחוד

xe` dxeze devn xp ik d''c

ואילך63) קלד ע' תרס"ד רכט. ע' תרס"ב המאמרים ספר ראה
.35 ע' תש"ד ואילך). ח ע' - החדשה (בהוצאה

שם64) לתניא והערות (קיצורים ד כא, א. כ, ראה פ' לקו"ת ראה

קו). ע'
וה"ה.65) ואוצ"ל: .2 שבהערה מצוה נר כי בד"ה גם כ"ה
הוא.66) ויחודם שם: מצוה נר כי בד"ה

•
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.‡Ïלנו שיתן וכוח להבין מוח הרבה כך כל לנו אין

שהוא הגדולה המתנה על השי"ת את ולשבח להלל יכולת

מורנו בהתגלות חב"ד, חסידי לנו, העניק ויתעלה יתברך

של עולה שהקים בענקים הגדול האדם הגדול, ורבנו

החסידות. עבודת

הרב ממורנו קיבלו התלמידים כל ניתנו. אחד מרועה

שער פתח הקדושים התלמידים מן אחד כל אך המגיד,

הפשוטים שלרבים כדי לרבים, סלולה דרך ויסד מיוחד

השמים. לשער להגיע היכולת תהיה

תרכ"ח־ בשנות � היה ז"ל הרשב"ץ החסיד מורי

בערי מוהר"ש אדמו"ר כ"ק הוד מטעם שד"ר � תרל"ב

דא"ח, שם וחזר קרמנצ'וג בעיר כשהיה הקטנה. רוסיה

ושמו � וואהלין חסידי מגדולי אחד גם אותו לשמוע בא

וחסיד. למדן יהודי � אהרן ר' החסיד

הנכבדים כל ונתאספו רבה, קידושא נערכה בשבת

הידועים המשכילים נכחו התוועדות באותה החסידיים.

ווילנסקי רח"ד מאסייעוו, דוב ר' חב"ד, חסידי בתוככי

וואהלין. מחסידי ידועים חסידים וכן

לה ובסמוך שבוואהלין ואמרו וואהלין חסידי נענו

ואילו המפורסמים, ותלמידיו המגיד הבעש"ט, היה

הקדושים. והרביים ה"רב" רק היו בליטא

היו וואהלין, חסידי והן חב"ד חסידי הן המסובים, כל

בעלי וגם החסידות בידיעת רחבה דעה בעלי אנשים

מהם אחד וכל בדיעותיהם, חלוקים שהיו ולמרות עבודה,

שלו, לדרך נלהב היה � וואהלין ומחסידי חב"ד מחסידי �

היתה מהם אחד ולכל נאמנים אוהבים מקום מכל היו

השני. של הרבי בפני ביותר הגדולה הכבוד הדרת

וואהלין וחסידי חב"ד חסידי � החסידים כל בין

� ר'ופולין המפורסם החסיד של אימרתו ידועה היתה

פאן". טא "פאן � קלעצקער בנימין

מויטבסק הרמ"מ ישראל,1כשהרה"צ לארץ נסע

הזקן רבנו את המגיד הרב תלמידי כללי,2בחרו למנהיג

של לתורתו המתנגדים עם להתנהג איך הכללית, בשאלה

המגיד. הרב ותלמידו הבעש"ט מורנו

צדיקי הקדושים התלמידים של אחת כללית באסיפה

החלטה החליטו תקמ"ג, או תקמ"ב בשנת וואהלין,

החסידים. נגד שנגזרה קשה לגזירה בקשר מסויימת

איך הצעה קיבלה המגיד הרב תלמידי של האסיפה

הזקן רבנו נכח לא מסויימת סיבה בגלל זו. גזירה לבלום

מתוך שלוחים בשני בחרה והאסיפה אסיפה, באותה

האסיפה. הצעת לו ולמסור הזקן רבנו אל לנסוע החבריא,

והרה"צ מקארלין שלמה ר' הרה"צ היו הנבחרים שני

הזקן רבנו אל לליאזנא נסעו שניהם מזיטומיר. וואלף ר'

האמורה. בהחלטה להשתתף האסיפה בשם לבקשו

החבריא של האמורה האסיפה והחלטת הצעת

האסיפה, שלוחי בין שהתפתח, הגדול והויכוח הקדושה

הזקן רבנו לבין וואלף, זאב ר' והרה"ח שלמה ר' הרה"צ

אז שאמר ביותר הקשות המלים הזקן, רבנו של בחדרו

ואינו עיקרי, ענין הם � הזקן לרבנו שלמה ר' הרה"צ

אלא כעת, כך על ידובר לא לכן אגב, בדרך של סיפור

לעניננו. הנוגע את נספר

.·Ïקרוב בליאזנא אז נשאר מזיטומיר זאב הר' הרה"צ

האמצעי הרבי שסיפר סיפורים ישנם חדשים. לשלשה

מזיטומיר זאב הר' הרה"צ שהה בה תקופה מאותה

המקום. את מיד עזב שלמה הר' הרה"צ ואילו בליאזנא.

מליאזנא, לנסוע צריך היה שלמה הר' כשהרה"צ

ללוותו. ב' חדר מתלמידי אברכים כמה הזקן רבנו שלח

נסיעתם בדרך קלעצקער. בנימין ר' גם היה המלווים בין

גדולה כבוד בהדרת שלמה הר' הרה"צ את שימשו

� שהם מה שלבד היטב הבין שלמה הר' והרה"צ ביותר.

בעיקר זה הרי עצמו, מצד אותו מייקרים � רבנו תלמידי

לשמשו. ידם את מילא הזקן שרבנו מפני

הארץ.1) פרי ספר המחבר התניא.2)בעל בעל
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הדביקות בהם ניכר שאינו ר"ל בפ"ע למציאות שיהיו
מיוחדים63במקורם שהן אף וגרמוהי דאיהו היחוד ולזאת ,

דברים כב' זהו מ"מ ונפש, דגוף במשל כנ"ל בתכלית
בין ההפרש וזהו ממש. אחד כעצם ונעשים שמתאחדים

דמצות ליחוד דתורה אברים,64היחוד בחי' הן דמצות

והרי כלים, בחי' דהיינו מ"מ65דמלכא באוא"ס, מיוחדים
בחי' הוא דתורה היחוד אבל וגרמוהי, דאיהו כיחוד זהו
זיו כמו ומתייחדים אור בחי' הוא דתורה חד, וחיוהי איהו
ליחודם אברים שנק' המצות מעשה משא"כ בשמש, השמש

חד.66והוא וגרמוהי איהו בחי' דהיינו הנפש עם הגוף כיחוד
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שם64) לתניא והערות (קיצורים ד כא, א. כ, ראה פ' לקו"ת ראה
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.‡Ïלנו שיתן וכוח להבין מוח הרבה כך כל לנו אין

שהוא הגדולה המתנה על השי"ת את ולשבח להלל יכולת

מורנו בהתגלות חב"ד, חסידי לנו, העניק ויתעלה יתברך

של עולה שהקים בענקים הגדול האדם הגדול, ורבנו

החסידות. עבודת

הרב ממורנו קיבלו התלמידים כל ניתנו. אחד מרועה

שער פתח הקדושים התלמידים מן אחד כל אך המגיד,

הפשוטים שלרבים כדי לרבים, סלולה דרך ויסד מיוחד

השמים. לשער להגיע היכולת תהיה

תרכ"ח־ בשנות � היה ז"ל הרשב"ץ החסיד מורי

בערי מוהר"ש אדמו"ר כ"ק הוד מטעם שד"ר � תרל"ב

דא"ח, שם וחזר קרמנצ'וג בעיר כשהיה הקטנה. רוסיה

ושמו � וואהלין חסידי מגדולי אחד גם אותו לשמוע בא

וחסיד. למדן יהודי � אהרן ר' החסיד

הנכבדים כל ונתאספו רבה, קידושא נערכה בשבת

הידועים המשכילים נכחו התוועדות באותה החסידיים.

ווילנסקי רח"ד מאסייעוו, דוב ר' חב"ד, חסידי בתוככי

וואהלין. מחסידי ידועים חסידים וכן

לה ובסמוך שבוואהלין ואמרו וואהלין חסידי נענו

ואילו המפורסמים, ותלמידיו המגיד הבעש"ט, היה

הקדושים. והרביים ה"רב" רק היו בליטא

היו וואהלין, חסידי והן חב"ד חסידי הן המסובים, כל

בעלי וגם החסידות בידיעת רחבה דעה בעלי אנשים

מהם אחד וכל בדיעותיהם, חלוקים שהיו ולמרות עבודה,

שלו, לדרך נלהב היה � וואהלין ומחסידי חב"ד מחסידי �

היתה מהם אחד ולכל נאמנים אוהבים מקום מכל היו

השני. של הרבי בפני ביותר הגדולה הכבוד הדרת

וואהלין וחסידי חב"ד חסידי � החסידים כל בין

� ר'ופולין המפורסם החסיד של אימרתו ידועה היתה

פאן". טא "פאן � קלעצקער בנימין

מויטבסק הרמ"מ ישראל,1כשהרה"צ לארץ נסע

הזקן רבנו את המגיד הרב תלמידי כללי,2בחרו למנהיג

של לתורתו המתנגדים עם להתנהג איך הכללית, בשאלה

המגיד. הרב ותלמידו הבעש"ט מורנו

צדיקי הקדושים התלמידים של אחת כללית באסיפה

החלטה החליטו תקמ"ג, או תקמ"ב בשנת וואהלין,

החסידים. נגד שנגזרה קשה לגזירה בקשר מסויימת

איך הצעה קיבלה המגיד הרב תלמידי של האסיפה

הזקן רבנו נכח לא מסויימת סיבה בגלל זו. גזירה לבלום

מתוך שלוחים בשני בחרה והאסיפה אסיפה, באותה

האסיפה. הצעת לו ולמסור הזקן רבנו אל לנסוע החבריא,

והרה"צ מקארלין שלמה ר' הרה"צ היו הנבחרים שני

הזקן רבנו אל לליאזנא נסעו שניהם מזיטומיר. וואלף ר'

האמורה. בהחלטה להשתתף האסיפה בשם לבקשו

החבריא של האמורה האסיפה והחלטת הצעת

האסיפה, שלוחי בין שהתפתח, הגדול והויכוח הקדושה

הזקן רבנו לבין וואלף, זאב ר' והרה"ח שלמה ר' הרה"צ

אז שאמר ביותר הקשות המלים הזקן, רבנו של בחדרו

ואינו עיקרי, ענין הם � הזקן לרבנו שלמה ר' הרה"צ

אלא כעת, כך על ידובר לא לכן אגב, בדרך של סיפור

לעניננו. הנוגע את נספר

.·Ïקרוב בליאזנא אז נשאר מזיטומיר זאב הר' הרה"צ

האמצעי הרבי שסיפר סיפורים ישנם חדשים. לשלשה

מזיטומיר זאב הר' הרה"צ שהה בה תקופה מאותה

המקום. את מיד עזב שלמה הר' הרה"צ ואילו בליאזנא.

מליאזנא, לנסוע צריך היה שלמה הר' כשהרה"צ

ללוותו. ב' חדר מתלמידי אברכים כמה הזקן רבנו שלח

נסיעתם בדרך קלעצקער. בנימין ר' גם היה המלווים בין

גדולה כבוד בהדרת שלמה הר' הרה"צ את שימשו

� שהם מה שלבד היטב הבין שלמה הר' והרה"צ ביותר.

בעיקר זה הרי עצמו, מצד אותו מייקרים � רבנו תלמידי

לשמשו. ידם את מילא הזקן שרבנו מפני

הארץ.1) פרי ספר המחבר התניא.2)בעל בעל
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קבלה, בנגלה, תורה בדברי בילו נסיעתם בדרך

בהתפעלות היה שלמה הר' והרה"צ וחסידות, חקירה

ידיעתם. מעומק גדולה

והאברכיםהרה"צ לביעשינקוביץ נסע שלמה הר'

ויטבסק. עד רק אתו לנסוע חשבו

בנימין לר' שלמה הר' הרה"צ אמר לויטבסק בבואם

עד אותו ילווה אם טובה לו שיחזיק קלעצקער

ביעשינקוביץ.

גדול. ועמקן נפלאים חושים בעל בנימין ר' היה כידוע

את ללוות והחליט בויטבסק מספר ימים שהה הוא

לביעשינקוביץ. עד שלמה הר' הרה"צ

הר' הרה"צ ציווה לביעשינקוביץ ויטבסק בין בדרך

מנחה. להתפלל רצה כי השדות, בין לעצור לעגלון שלמה

מים לו היו לא אך מהעגלה ירד שלמה הר' הרה"צ

התפלה. לפני ידיו לנטילת

ונכנס בעגלה שוב שלמה הר' הרה"צ התיישב

בדרך במהירות לדהור הסוסים החלו כך ובתוך לדביקות,

המשיכו הם אותם. לעצור אופן בשום ניתן ולא צדדית

קטן. לנהר שהגיעו עד בריצתם

ידיו נטל מהעגלה, ירד חייך, שלמה הר' הרה"צ

מנחה. והתפלל

לקבל יכול היה לא כי אם קלעצקער בנימין ר'

שלמה הר' הרה"צ של הגדולה והתפעלותו התלהבותו

מרובה. רוח קורת הדבר לו הסב זאת בכל בתפלתו,

בעגלה, שוב שלמה הר' הרה"צ התיישב מנחה אחרי

את מכיר הוא שאין אמר העגלון לנסוע. לאן ידעו ולא

באופן יסעו שהסוסים שלמה הר' הרה"צ ציווה הסביבה.

דרך על שעלו עד לרוץ המשיכו הסוסים כרצונם. חפשי
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בליובאוויטש. שלמה תקופה חי אשר זה, וכשר פשוט אדם של לטיפוסו מיוחד פרק לייחד הי' ראוי
אאזמו"ר כ"ק הוד הולדת טרם עוד צמחֿצדק הרב הקדוש הרב אאזמו"ר כ"ק הוד את לשרת בא הוא

תרנ"ח. חורף עד - מוהר"ש הקדוש הרב

פשוט, אדם הי' כי ואם רבינו, בבית מרדכי יוסף הי' שנים ושבע ששים כי לחשוב יש שנים במספר
אפשרי בלתי ועושר גדול רכוש הוא - באזניו ושמע בעיניו שראה מה אבל חסרונות, בכמה ומולקה

גליון. עלי להיכתב

דיבור כל על הי', נפלא זכרון בעל כהווייתן דברים מספר הי' אשר בו היתה טובה אחת מדה
בו כאלו גמור בדיוק הכל האנשים. ושמות הזמן, המקום, שם מזכיר הי' מקרה, או מעשה, ודיבור,

ההוא. הדבר הי' ביום

הי' עת בכל אשר לו גרם זה אבל החדרים, ולנקות התנורים, להסיק פשוטה שירות היתה עבודתו
שמדברים. מה ושמע שראה, מה ראה שאלה, שום בלי בא

שמעתי מאד הרבה הרבה, זאת בגלל אבל המרורים, השנים בשתי זה מרדכי מיוסף סבלתי הרבה
אין אך ביותר, ומדוייקים המה כנים כי נאמנה ואדע ּבדמי וקלוטים במוחי קבועים הסיפורים ְִָממנו,

יתברך. ה' בעזרת עת יבא ובטח לרושמם, גורמים הזמן ואין המקום

* * *

מענדל המשרת יצא לרגע1פתאום כי אם החדרה, אליו לכנוס אותי קורא אבא כי לי ויאמר
גדולה. בשמחה ואלך נרגעתי ומיד תיכף אבל נתבלבלתי,

ודברים אומר למאד,באין עד דכאוני כוחו וחלישות עייפותו, הלבנות, פניו אבא. מטת אצל עמדתי
הזמן במשך למדת מה לומד, אתה האם עושה, אתה מה יצחק, יוסף שואל: החלש קולו שמעתי כי עד

בציבור. להתפלל ללכת השמרת הזה,

אותי הזהירו אבל למדתי, גם ביום, פעמים ג' בציבור להתפלל הלכתי - עניתי - ויום יום בכל
אגרום שלא אני וירא לחדרך, לכנוס לי נתנו לא הימים משך כל מנוחתך, להפריע שלא בדיבור למעט

מפה. ישלחוני אשר

אבא. שואל טיי? שתית האם אלי, מלכנוס בעדך, יעצרו לא מעתה אבא, שפתי על נראו קל שחוק

בוודאי ויודע וצדיק חסיד אבא הלא יראתי, הנה חפצתי שלא מלבד שקר לדבר המצרים, בין באתי
הצדיקים אל הנוגעים בדברים כי ואפשר חפצתי לא גםֿכן האמת את להגיד לפניו, אשקר ואיך הכל,

מיעקב והעלים ידע שיצחק יוסף מכירת במעשה נזכרתי ברגע בה להם. מגלים אין .2בעצמם

החדרה תי' הרבנית מורתי אמי כבוד נכנסה זה ברגע בעתו, וכדבר לענותו, מה ידעתי ולא גמגמתי
השינה. עד זו בלילה כוסות כשלשה לשתות ציוו הרופאים כי ותאמר בידה חלב וכוס

כאשר לי יגיש יצחק ויוסף הכוס את והעמיד אשתה, אפשר שיהי' כמה עד - אבא עונה - טוב
ואשתה. במעט, יתקרר

את אשרת אנכי גוי, בכל וחלף עבר רוח וקורת עונג תחלואי, כל נתרפאו האלה הדברים ְִֵַָלשמע

תש"ז1) .74 ע' תש"ג .149 ע' ה'ש"ת קיץ השיחות בספר נזכר
וש"נ. .142 ע'

לג.2) לז, וישב רש"י פירוש ראה
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האלקים כי לראות זכיתי עתה רחמים, בקשתי בכיתי האהל, אל רצתי שעות כי"א זה אשר אנכי אבא,
מוגבלת. בלתי אהבה אביו, את האוהב יחיד בן תפלת תפלתי, קיבל

מתוך אבא את ומשמש מאומה טעמתי לא עוד אשר על מרובה הנאה הנני נהנה לבבי ובפנימיות
משמש שהנני רוח קורת אבל טיי, שתיתי אם הפעם עוד אבא ישאל שלא הנני ומתיירא לי מעיק תענית,

יראה. כל מגרשת אבא את

התם אחיו את להרוג שחפץ הרשע עשו ומה תענית: מתוך אבא את משמש הנני כי עונגי וכפול
לאמו רק שמירתם האמין שלא יקרים, בגדים לבש אביו את כששמש אבינו, בן3יעקב אני שכן ומכל ,
לב. וטוהר תענית מתוך אבא את לשמש זו למדריגה לבוא אני שראוי וצדיק חסיד

בסוף כי עד כחו מתחזק ליום ומיום אבא, של בבריאותו גדול שינוי הוכר והלאה ההוא מהיום
גדול. ענג לי שגרם דבר בקשתי, עלֿפי אבא של בחדרו הנני היום ורוב כסא, על לשבת הותר השבוע

הי' כן כי קדיש, ולהגיד השני לחדר לצאת הוא יכול אשר ברודא הרופא לו התיר טבת בכ"ד
ליום שיר מזמור המאמר (והוא חסידות כתב ההוא ביום גם קדיש, מגיד הי' טבת בכ"ד אשר מנהגו

טבת).4השבת בכ"ד ונכתב תשרי, י"ג יארֿצייט בשבת נאמר כתבֿידֿקדשו: כתוב, שעליו ,

המשחק הנני עוזב נערות, מעשה עוזב הנני לאט לאט גדלות, סימני בי הוכרו והלאה ההיא העת מן
ז"ל הענדיל חנוך ר' החסיד אל הנני ומתקרב בחברתם, למאס הנני מתחיל לאה, דבורה דודתי בני עם

יסודיים. חסידות מדרכי הבאות מדותיו בשבח ומפליג מחבבו, אבא אשר

הרוממה, משפחתנו ימי דברי בתולדת מיוחד לפרק הוא ראוי אשר האישיים אחד הוא הלזה החסיד
כמו הי' שנה כארבעים אשר משפחתנו, לבית וקרבתו התייחסותו מצד והן הפרטית אישיותו מצד הן

זה. לדבר אשוב עוד ובעזרתֿהשם לנו, המתייחס פרטי ענין כל בראש גדול חלק ונוטל בית, בן

על סמוכים היו כולם כי אף הרמ"מ, דודי אבא, הרז"א, דודי זקנתי, אמי כבוד משפחתנו, מצב
אבל לכולם, אחת הוצאה כי ואם מיוחדת בדירה גר הי' אחד כל אבל אמיֿזקנתי כבוד של שולחנה
יבוא זה וגם לחמם, מטה ונשבר גדולים בעליֿחוב דודיי ונשארו העסקים, כל כלו כבר הוא, ריק הכיס

מיוחד. בפרק

כי בזה, המה מרגישים בלתי הבאים מקרובינו האורחים כי ואם עוז, בתוקף בבית שרר הדוחק
גרי אבל נוסעים, וקרובים באים קרובים כרגיל, הוא והסדר לרווחה, הוא פתוח אמיֿזקנתי כבוד ֵָבית

היטיב. זאת יודעים הבית

הוא, טוב לא המצב כי הבנתי אני גם

מתלמד הייתי יום ובכל - בעלֿפה משניות פרק לימוד עבור קאפ' חמשה לי לתת אבא הוא רגיל
אשר נכון זמן וזה יום, בכל קאפ' חמשה לי לתת תי' הרבנית מורתי אמי כבוד היא ורגילה - אחד פרק

השורר. המצב על לי הי' גמור אות אבל בקשתי, לא אנכי קבלתי, לא
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הייתי ואגב ההוא, ביום למדתי אשר החדש הפרק את אבא לפני לחזור עלי - בחדר הלימוד זמן גמירת
בקי. שהנני ממה בעלֿפה לפניו חוזר

ספכ"ד.3) רבתי פסיקתא טז. פס"ה, רבה בראשית ואילך.4)ראה נד ע' תרנ"א המאמרים בספר נדפס

igiegn fnoey`x mei qelwpe`

æîçëéçéåïåùàøäðL äøNr òáL íéøöî õøàa á÷ré ©§¦³©«£ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§©¬¤§¥−¨¨®
íéraøàå íéðL òáL åéiç éðL á÷ré-éîé éäéå©§¦³§¥©«£ŸÆ§¥´©½̈¤´©¨¦½§©§¨¦¬

äðL úàîei''yx:èëúeîì ìàøNé-éîé eáø÷iå §©−¨¨«©¦§§´§¥«¦§¨¥»¨¼
àø÷iå|éúàöî àð-íà Bì øîàiå óñBéì Bðáì ©¦§¨´¦§´§¥À©³Ÿ¤Æ¦¨̧¨¨³¦

éðéra ïçúéNrå éëøé úçz Eãé àð-íéN E ¥Æ§¥¤½¦«¨¬¨«§−©´©§¥¦®§¨¦³¨
éðøa÷ú àð-ìà úîàå ãñç éãnr¦¨¦Æ¤´¤¤«¡¤½©¨¬¦§§¥−¦

íéøöîai''yx:ìéðúàNðe éúáà-ír ézáëLå §¦§¨«¦§¨«©§¦Æ¦£Ÿ©½§¨©̧¦Æ
éëðà øîàiå íúøá÷a éðzøá÷e íéøönî¦¦§©½¦§©§©−¦¦§ª«¨¨®©Ÿ©¾¨«Ÿ¦−

Eøáãë äNrài''yx:àìéì äráMä øîàiå ¤§¤¬¦§¨¤«©ÀŸ¤¦¨«§¨Æ¦½
Làø-ìr ìûøNé eçzLiå Bì òáMiå©¦¨©−®©¦§©¬¦§¨¥−©¬Ÿ

ähnäi''yx:ô(éåì)çîàíéøácä éøçà éäéå ©¦¨«©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´
éáà äpä óñBéì øîàiå älàäçwiå äìç E ¨¥½¤©´Ÿ¤§¥½¦¥¬¨¦−Ÿ¤®©¦©º

„ÌÈ¯ˆÓכח ‡Ú¯‡a ·˜ÚÈ ‡ÈÁÂ«¬»«¬…¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

·˜ÚÈ ÈÓBÈ BÂ‰Â ÔÈ�L È¯NÚ Ú·L¿«∆¿≈¿ƒ«¬≈«¬…

Ú·Le ÔÈÚa¯‡Â ‰‡Ó È‰BiÁ È�L¿≈«ƒ¿»¿«¿¿ƒ¿«

:ÔÈ�LכטÏ‡¯NÈ ÈÓBÈ e·È¯˜e ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿»≈

¯Ó‡Â ÛÒBÈÏ d¯·Ï ‡¯˜e ˙ÓÓÏƒ¿»¿»ƒ¿≈¿≈«¬«

ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ dÏ≈ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ

Èk¯È ˙BÁz C„È ÔÚÎ ÈeL CÈ�ÈÚa¿≈»«ƒ¿«¿»¿«¿ƒ

ÔÚÎ ‡Ï ËBL˜e e·ÈË ÈnÚ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒƒƒ¿»¿«

:ÌÈ¯ˆÓa È�p¯a˜zל·ekL‡Â ƒ¿¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿

ÌÈ¯ˆnÓ È�pÏh˙Â È˙‰·‡ ÌÚƒ¬»»«¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿«ƒ

‡�‡ ¯Ó‡Â ÔB‰z¯·˜a È�p¯a˜˙Â¿ƒ¿¿ƒ«ƒƒ¿À¿¿«¬«¬»

:CÓb˙Ùk „aÚ‡לאÌi˜ ¯Ó‡Â ∆¿≈¿ƒ¿»»«¬«««

ÏÚ Ï‡¯NÈ „È‚Òe dÏ ÌÈi˜Â ÈÏƒ¿«ƒ≈¿ƒƒ¿»≈«

:‡Ò¯Ú LÈ¯א¯˙a ‰Â‰Â ≈«¿»«¬»»«

‡‰ ÛÒBÈÏ ¯Ó‡Â ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙tƒ¿»«»»ƒ≈«¬«¿≈»

ÔÈ¯z ˙È ¯·„e Ú¯Ó ·ÈÎL Ce·‡¬¿ƒ¿»¿«»¿≈

˙ÈÂ ‰M�Ó ˙È dnÚ È‰B�a¿ƒƒ≈»¿«∆¿»

é"ùø

(ÁÎ)·˜ÚÈ ÈÁÈÂ.?סתּומה זֹו ּפרׁשה לפילּמה «¿ƒ«¬…ְְִָָָָָָ

ולּבם עיניהם נסּתמּו אבינּו, יעקב ׁשּנפטר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּכיון

ׁשהתחילּו הּׁשעּבּוד, מּצרת יׂשראל לׁשעּבדם.ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ונסּתם לבניו הּקץ את לגּלֹות ׁשּבּקׁש אחר: ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּדבר

eÓÏ˙(ËÎ):(בב"ר)מּמּנּו Ï‡¯NÈŒÈÓÈ e·¯˜iÂ. ִֶ«ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»
הּגיע(ב"ר) לא למּות', 'קריבה ּבֹו: ׁשּנאמר מי ְֱִִִִֶֶַַָָָֹּכל

אבֹותיו. ּבדוד(לימי קמ"ז. ויעקב ק"פ חי יצחק ְְְֲֲִִִֵַַָָָֹ

ת' חי אביו 'קריבה', פ')נאמר: והּוא(ס"א ׁשנים ְְֱִִִֶַַָָָ

ע'): ÛÒBÈÏחי B�·Ï ‡¯˜iÂ.ּבידֹו יכלת ׁשהיה למי ַ«ƒ¿»ƒ¿¿≈ְְְִֶֶָָָֹ

E„È:לעׂשֹות ‡�ŒÌÈN.והּׁשבע:˙Ó‡Â „ÒÁ.חסד ֲַƒ»»¿ְִַָ∆∆∆¡∆ֶֶ

אמת, ׁשל חסד הּוא הּמתים עם ׁשאינֹוׁשעֹוׂשין ֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַ

ּגמּול: לתׁשלּום ÌÈ¯ˆÓaמצּפה È�¯a˜˙ ‡�ŒÏ‡. ְְְְֶַַ«»ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒ
ּגּופי), ּתחת (ּומרחׁשין ּכּנים עפרּה להיֹות ְְֲֲִִִִִַַַָָָסֹופּה

ּגלּגּול ּבצער אּלא חּיים, לארץ חּוצה מתי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוׁשאין

אלילים עבֹודת מצרים יעׂשּוני וׁשּלא ְְְֱֲֲִִִִִִֶַַַֹמחּלֹות,

È˙·‡ŒÌÚ(Ï):(ב"ר) Èz·ÎLÂ.מחּבר זֹו וי"ו ¿»«¿ƒƒ¬…«ְָָֻ

הּמקרא: לתחּלת ירכי"למעלה ּתחת יד נא "ׂשים ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָ

ואּתה אבֹותי עם לׁשּכב סֹופי ואני לי, ְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָוהּׁשבע

אבתי", עם "וׁשכבּתי לֹומר: ואין מּמצרים. ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָֹּתּׂשאני

אחריו: ּכתיב ׁשהרי ּבּמערה, אבֹותי עם ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהׁשּכיבני

מצינּו ועֹוד ּבקברתם". ּוקברּתני מּמצרים ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָֻ"ּונׂשאתני

הּגויעה היא אבֹותיו', עם 'ׁשכיבה לׁשֹון מקֹום ְְְְֲִִִִַָָָָָּבכל

ּכמֹו: הּקבּורה, ב)ולא א עם(מלכים ּדוד "וּיׁשּכב ְְְְִִִַַַָָֹ

:ּכ ואחר ּדודאבֹותיו", ּבעיר ":"וּיּקבר ְְֲִִִֵַַַָָָָ

(‡Ï)Ï‡¯NÈ eÁzLiÂ.ּבעיּדניּה ליּה:ּתעלא סגיד «ƒ¿«ƒ¿»≈ְְֲִִֵֵַָָ

‰hn‰ L‡¯ŒÏÚ.,הּׁשכינה לצד עצמֹו מּכאןהפ «…«ƒ»ְְְִִַַַַָָָ

חֹולה ׁשל מראׁשתיו למעלה ׁשהּׁשכינה (שבתאמרּו ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

מ) נדרים עלי הּמּטה", ראׁש "על אחר: ּדבר .ִֵַַַַָָָֹ

ׁשהרי רׁשע, ּבּה היה ולא ׁשלמה מּטתֹו ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹׁשהיתה

והרי הּגֹוים לבין ׁשּנׁשּבה ועֹוד, הּוא, מל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָיֹוסף

ּבצדקֹו: עֹומד ÛÒBÈÏ(‡)הּוא ¯Ó‡iÂ.מן אחד ְְִֵ«…∆¿≈ִֶָ

אֹומרים: ויׁש קצר. מקרא זה והרי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָהּמּגידים,

ּוכׁשחלה ּבתלמּוד, יעקב לפני רגיל היה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאפרים

ּגׁשן, ּבארץ למצריםיעקב אביו אצל אפרים הל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
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(ÁÎ)·˜ÚÈ ÈÁÈÂ.?סתּומה זֹו ּפרׁשה לפילּמה «¿ƒ«¬…ְְִָָָָָָ
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ונסּתם לבניו הּקץ את לגּלֹות ׁשּבּקׁש אחר: ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּדבר

eÓÏ˙(ËÎ):(בב"ר)מּמּנּו Ï‡¯NÈŒÈÓÈ e·¯˜iÂ. ִֶ«ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»
הּגיע(ב"ר) לא למּות', 'קריבה ּבֹו: ׁשּנאמר מי ְֱִִִִֶֶַַָָָֹּכל

אבֹותיו. ּבדוד(לימי קמ"ז. ויעקב ק"פ חי יצחק ְְְֲֲִִִֵַַָָָֹ

ת' חי אביו 'קריבה', פ')נאמר: והּוא(ס"א ׁשנים ְְֱִִִֶַַָָָ

ע'): ÛÒBÈÏחי B�·Ï ‡¯˜iÂ.ּבידֹו יכלת ׁשהיה למי ַ«ƒ¿»ƒ¿¿≈ְְְִֶֶָָָֹ

E„È:לעׂשֹות ‡�ŒÌÈN.והּׁשבע:˙Ó‡Â „ÒÁ.חסד ֲַƒ»»¿ְִַָ∆∆∆¡∆ֶֶ

אמת, ׁשל חסד הּוא הּמתים עם ׁשאינֹוׁשעֹוׂשין ֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַ

ּגמּול: לתׁשלּום ÌÈ¯ˆÓaמצּפה È�¯a˜˙ ‡�ŒÏ‡. ְְְְֶַַ«»ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒ
ּגּופי), ּתחת (ּומרחׁשין ּכּנים עפרּה להיֹות ְְֲֲִִִִִַַַָָָסֹופּה

ּגלּגּול ּבצער אּלא חּיים, לארץ חּוצה מתי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוׁשאין

אלילים עבֹודת מצרים יעׂשּוני וׁשּלא ְְְֱֲֲִִִִִִֶַַַֹמחּלֹות,

È˙·‡ŒÌÚ(Ï):(ב"ר) Èz·ÎLÂ.מחּבר זֹו וי"ו ¿»«¿ƒƒ¬…«ְָָֻ

הּמקרא: לתחּלת ירכי"למעלה ּתחת יד נא "ׂשים ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָ

ואּתה אבֹותי עם לׁשּכב סֹופי ואני לי, ְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָוהּׁשבע

אבתי", עם "וׁשכבּתי לֹומר: ואין מּמצרים. ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָֹּתּׂשאני

אחריו: ּכתיב ׁשהרי ּבּמערה, אבֹותי עם ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהׁשּכיבני

מצינּו ועֹוד ּבקברתם". ּוקברּתני מּמצרים ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָֻ"ּונׂשאתני

הּגויעה היא אבֹותיו', עם 'ׁשכיבה לׁשֹון מקֹום ְְְְֲִִִִַָָָָָּבכל

ּכמֹו: הּקבּורה, ב)ולא א עם(מלכים ּדוד "וּיׁשּכב ְְְְִִִַַַָָֹ

:ּכ ואחר ּדודאבֹותיו", ּבעיר ":"וּיּקבר ְְֲִִִֵַַַָָָָ

(‡Ï)Ï‡¯NÈ eÁzLiÂ.ּבעיּדניּה ליּה:ּתעלא סגיד «ƒ¿«ƒ¿»≈ְְֲִִֵֵַָָ

‰hn‰ L‡¯ŒÏÚ.,הּׁשכינה לצד עצמֹו מּכאןהפ «…«ƒ»ְְְִִַַַַָָָ

חֹולה ׁשל מראׁשתיו למעלה ׁשהּׁשכינה (שבתאמרּו ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

מ) נדרים עלי הּמּטה", ראׁש "על אחר: ּדבר .ִֵַַַַָָָֹ

ׁשהרי רׁשע, ּבּה היה ולא ׁשלמה מּטתֹו ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹׁשהיתה

והרי הּגֹוים לבין ׁשּנׁשּבה ועֹוד, הּוא, מל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָיֹוסף

ּבצדקֹו: עֹומד ÛÒBÈÏ(‡)הּוא ¯Ó‡iÂ.מן אחד ְְִֵ«…∆¿≈ִֶָ

אֹומרים: ויׁש קצר. מקרא זה והרי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָהּמּגידים,

ּוכׁשחלה ּבתלמּוד, יעקב לפני רגיל היה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאפרים

ּגׁשן, ּבארץ למצריםיעקב אביו אצל אפרים הל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ



��igiegnoey`x meiqelwpe`
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:È˙È CÈ¯·e ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a ÊeÏ·¿¿«¿»ƒ¿»«»ƒ»ƒ

CÏד LÈtÓ ‡�‡ ‡‰ ÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ»¬»«≈»
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Ôep‡ ÈÏÈc ÌÈ¯ˆÓÏ C˙ÂÏ È˙ÈÓ „Ú«≈≈¿»»¿ƒ¿«ƒƒƒƒ

ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯k ‰L�Óe ÌÈ¯Ù‡∆¿«ƒ¿«∆ƒ¿≈¿ƒ¿

:ÈÓ„˜ ÔB‰Èו„ÈÏB˙ Èc CÈ�·e ¿√»»¿»ƒƒ

ÌeL ÏÚ ÔB‰È CÏÈc ÔB‰È¯˙a«¿≈ƒ»¿«

:ÔB‰z�ÒÁ‡a ÔB¯˜˙È ÔB‰eÁ‡¬ƒ¿¿¿«¬«¿¿

ÈÏÚז ˙˙ÈÓ ÔctÓ È˙ÈÓa ‡�‡Â«¬»¿≈ƒƒ«»≈«¬«

„BÚa ‡Á¯‡a ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a ÏÁ»̄≈¿«¿»ƒ¿««¿»¿»¿

˙¯Ù‡Ï ÏÚÈÓÏ ‡Ú¯‡„ ‡·e¯k¿»¿«¿»¿≈«¿∆¿»

‡È‰ ˙¯Ù‡ Á¯‡a Ônz dz¯·˜e¿»ƒ««»¿…«∆¿»ƒ

é"ùø

לֹו: BnÚלהּגיד ÂÈ�· È�LŒ˙‡ ÁwiÂ.ׁשּיברכם ּכדי ְִַ«ƒ«∆¿≈»»ƒְְְֵֵֶָ

לפני ולא.biÂ„(·)מֹותֹו:יעקב ליעקב, הּמּגיד ְֲִֵַֹ««≈ְְֲִַַַֹֹ

לׁשֹון: קצרי מקראֹות והרּבה מי, fÁ˙iÂ˜ּפרׁש ְְְְִִִֵֵֵַַָָ«ƒ¿«≈
Ï‡¯NÈ.,הּוא מל ּבני, ׁשהּוא ּפי על 'אף אמר: ƒ¿»≈ְִִֶֶֶַַַָ

לּמלכּות, ּכבֹוד ׁשחֹולקים מּכאן ּכבֹוד', לֹו ְְֱִִֶֶַַָָָֹאחלק

עבדי כל "וירדּו לּמלכּות: ּכבֹוד חלק מׁשה ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹוכן

אלי" יא)אּלה מתניו(שמות "ויׁשּנס אלּיהּו: וכן , ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

יח)וגֹו'" א ÌÈnÚ(„):(מלכים Ï‰˜Ï EÈz˙�e. ְ¿«ƒƒ¿««ƒ
ואף ועּמים, קהל עֹוד מּמּני לצאת ׁשעתידים ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָּבּׂשרני

לי אמר "ּגֹוי", ּגֹוים", ּוקהל "ּגֹוי לי: ׁשאמר ּפי ְִִִִֶַַַַָָעל

מּבנימין, לבד ׁשנים הרי ּגֹוים", "קהל ּבנימין, ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָעל

מּׁשבטי אחד ׁשעתיד לּמדני, ּבן. לי נֹולד לא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוׁשּוב

ל:ליח נֹותן אני מּתנה אֹותּה ועּתה, לק, ְְֲִֵֵֵַַָָָָָ

(‰)EÈÏ‡ È‡aŒ„Ú 'B‚Â EÏ ÌÈ„ÏBp‰.ּבֹואי לפני «»ƒ¿¿«…ƒ≈∆ְִִֵ

,ׁשּבאתיאלי עד מּמּני מּׁשּפרׁשּת ׁשּנֹולדּו ּכלֹומר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

:אצלÌ‰ŒÈÏ.חלק לּטל הם, ּבני ׁשאר ּבחׁשּבֹון ְְֶƒ≈ְְְִֵֵֶֶַָָֹ

ּכנגּדֹו: איׁש B‚Â'(Â)ּבארץ Ez„ÏBÓe.ּתֹוליד אם ְְִֶֶָָ«¿¿¿ִִ

אפריםעֹוד ׁשבטי ּבתֹו אּלא ּבני, ּבמנין יהיּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹלא

ּבּׁשבטים ׁשם להם יהא ולא נכללים, יהיּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּומנּׁשה

למנין הארץ ׁשנחלקה ּפי על ואף הּנחלה, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָלענין

איׁש וכל נחלתֹו", ּתרּבּו "לרב ּכדכתיב: ְְְְְְֲִִִַַַָָָָֻּגלגלֹותם,

לא מקֹום מּכל הּבכֹורֹות, מן חּוץ ּבׁשוה נטל ְְְִִִֶַַָָָָֹואיׁש

ׁשבטים למניןנקראּו הארץ ּגֹורל (להּטיל אּלּו אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּודגלים וׁשבט, ׁשבט לכל ונׂשיא הּׁשבטים, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָׁשמֹות

ולזה): B‚Â'(Ê)לזה ÔctÓ È‡·a È�‡Â.על ואף ְֶֶָָ«¬ƒ¿…ƒƒ«»¿ְַַ

ּכנען ּבארץ להּקבר להֹוליכני עלי מטריח ׁשאני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּפי

לבית סמּו מתה ׁשהרי ,לאּמ עׂשיתי ּכ ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹולא

אּמה,.ı¯‡Œ˙¯·kלחם: אלּפים והם ארץ, מּדת ֶֶƒ¿«∆∆ְְִִֵֶֶַַַַָ

ולא הּדרׁשן. מׁשה רּבי ּכדברי ׁשּבת, ּתחּום ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹּכמּדת

ׁש ּולקברּהּתאמר מּלהֹוליכּה ּגׁשמים עלי עּכבּו ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹ

ּומנּקבת חלּולה ׁשהארץ היה, הּגריד עת ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻּבחברֹון.

ÌMּככברה: ‰¯a˜‡Â.לבית אפּלּו הֹולכּתיה ולא ְִָָ»∆¿¿∆»»ְְְֲִִֵַָֹ

לארץ, להכניסּה אבללחם עלי, ּבלּב ׁשּיׁש וידעּתי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

לעזרה ׁשּתהא ׁשם, קברּתיה הּדּבּור ּפי ׁשעל ל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּדע

igiegnipy mei qelwpe`
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é"ùø

ּדר עֹוברים והיּו נבּוזראדן, אֹותם ּכׁשּיגלה ְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָלבניה

עליהם ּומבּקׁשת ּובֹוכה קברּה על רחל יצאת ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשם,

ׁשּנאמר: לא)רחמים, נׁשמע(ירמיה ּברמה "קֹול ְְֱֲִִֶֶַַָָָ

ׂשכר "יׁש מׁשיבּה: הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ְְְִֵַָָָָָוגֹו'",

לגבּולם". ּבנים וׁשבּו וגֹו' ה' נאם ְְְְְִִִֵָָָָֻֻלפעּלת

חריׁשת ׁשעּור ּכדי ארעא', 'ּכרּוב ּתרּגם: ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָואּונקלֹוס

להם ׁשהיה אני, ואֹומר ארץ), אחרים: (ספרים ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָיֹום

אחת, מחרׁשה ּכדי אֹותֹו קֹורין ׁשהיּו ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָקצב

'ּכריב ּכדאמרינן: ּבלע"ז, 'ּכּמהקוריאד"א ותני' ְְְְִִִִַַַָָָָָ

ּכרבא': מּבי ּתעלא Ï‡¯NÈ(Á)דמּסיק ‡¯iÂ ְְֲִִֵַַָָָ««¿ƒ¿»≈
ÛÒBÈ È�aŒ˙‡.ׁשכינה ונסּתּלקה לברכם, ּבּקׁש ∆¿≈≈ְְְְְְִִִֵַָָָָ

מאפרים, לצאת ואחאב ירבעם ׁשעתיד לפי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּמּנּו,

מּמנּׁשה: ּובניו l‡ŒÈÓ‰ויהּוא ¯Ó‡iÂ.יצאּו מהיכן ְְִֵֶַָָ«…∆ƒ≈∆ְֵֵָָ

לברכה?: ראּויין ׁשאינן לֹו.Êa‰(Ë)אּלּו הראה ְְִִֵֵֶָָָ»∆ְֶָ

על רחמים יֹוסף ּובּקׁש ּכתּבה, ּוׁשטר ארּוסין ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָֻׁשטר

הּקדׁש: רּוח עליו ונחה ˜ŒÌÁ�‡הּדבר, ¯Ó‡iÂ ְֶַַַָָָָָָֹ«…«»∆»
ÌÎ¯·‡Â ÈÏ‡.הּכתּוב ׁשאמר יא)זהּו :(הושע ≈««¬»¬≈ֶֶַַָָ

אנכי זרֹועתיו", על קחם לאפרים, ּתרּגלּתי ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֹֹ"ואנכי

ׁשּלקחם עד אפרים, ּבׁשביל ּביעקב רּוחי ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָֹּתרּגלּתי

זרֹועֹותיו: לּבי.ÏÈzÏlÙ‡(È‡)על מלאני לא ְַָ…ƒ»¿ƒְִִִַָֹ

עֹוד: ּפני ׁשאראה מחׁשבה לׁשֹוןÈzÏlt.לחׁשב ְֲֲֶֶֶֶַַָָָֹƒ»¿ƒְ

ּכמֹו: טז)מחׁשבה, עׂשי(ישעיה עצה, "הביאי ְֲֲִִִֵַָָָָ

‡˙Ì(È·)":פלילה ÛÒBÈ ‡ˆBiÂ.ׁשּנׁשקם לאחר ְִָ«≈≈…»ְְֶַַָָ

לימין זה ליּׁשבם ּכדי ּברּכיו, מעם יֹוסף ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָהֹוציאם

ּולברכם: עליהם ידיו לסמ לׂשמאל, eÁzLiÂוזה ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָֹֹ«ƒ¿«
ÂÈt‡Ï.:אביו מּלפני לאחֹוריו ‡˙Œ(È‚)ּכׁשחזר ¿«»ְְֲִִִֵֶַַָָָ∆

Ï‡¯NÈ Ï‡ÓOÓ B�ÈÓÈa ÌÈ¯Ù‡.לקראת הּבא ∆¿«ƒƒƒƒ¿…ƒ¿»≈ְִַַָ

הּבכֹור, ׁשיהא וכון חברֹו, ׂשמאל ּכנגד ימינֹו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַֹחברֹו,

לברכה: ‡˙ÂÈ„ÈŒ(È„)מיּמן ÏkN.:ּכתרּגּומֹו ְְִָָָֻƒ≈∆»»ְְַ

לכ ידיו את הׂשּכיל וחכמה, ּבהׂשּכל ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ'אחּכימּנּון',
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õøà-úøák ãBòa Cøca ïrðk õøàa ìçø̈¥¹§¤³¤§©̧©Æ©¤½¤§¬¦§©¤−¤
àåä úøôà Cøãa íM äøa÷àå äúøôà àáì̈´Ÿ¤§¨®¨¨«¤§§¤³¨¨Æ§¤´¤¤§½̈¦−

íçì úéai''yx:çóñBé éða-úà ìûøNé àøiå ¥¬¨«¤©©¬§¦§¨¥−¤§¥´¥®
älà-éî øîàiåi''yx:èåéáà-ìà óñBé øîàiå ©−Ÿ¤¦¥«¤©³Ÿ¤¥Æ¤¨¦½

øîàiå äæa íéýìû éì-ïúð-øLà íä éðä©´¥½£¤¨«©¦¬¡Ÿ¦−¨¤®©Ÿ©¾
íëøáàå éìà àð-íç÷i''yx:(ìåçá ë''ò)éðùééðérå ¨«¤¨¬¥©−©«£¨«£¥«§¥¥³

Lbiå úBàøì ìëeé àì ï÷fî eãák ìàøNé¦§¨¥Æ¨«§´¦½Ÿ¤¬Ÿ©−¦§®©©¥³
:íäì ÷açéå íäì ÷Miå åéìà íúààéøîàiå Ÿ¨Æ¥½̈©¦©¬¨¤−©§©¥¬¨¤«©³Ÿ¤

éðô äàø óñBé-ìà ìàøNéäpäå ézìlô àì E ¦§¨¥Æ¤¥½§¬Ÿ¨¤−´Ÿ¦®̈§¦§¦¥̧
Erøæ-úà íb íéýìû éúà äàøäi''yx:áéàöBiå ¤§¨¬Ÿ¦²¡Ÿ¦−©¬¤©§¤«©¥¬

åétàì eçzLiå åékøa írî íúà óñBé¥²Ÿ−̈¥¦´¦§¨®©¦§©¬§©−̈
äöøài''yx:âé-úà íäéðL-úà óñBé çwiå ¨«§¨©¦©´¥»¤§¥¤¼¤

äMðî-úàå ìàøNé ìàîOî Bðéîéa íéøôà¤§©³¦¦«¦Æ¦§´Ÿ¦§¨¥½§¤§©¤¬
åéìà Lbiå ìûøNé ïéîéî BìàîNái''yx:ãéBðéîé-úà ìàøNé çìLiå ¦§Ÿ−¦¦´¦§¨¥®©©¥−¥¨«©¦§©Á¦§¨¥̧¤§¦¹

:ÌÁÏ ˙Èaח˙È Ï‡¯NÈ ‡ÊÁÂ ≈»∆«¬»ƒ¿»≈»

:ÔÈl‡ ÔÓ ¯Ó‡Â ÛÒBÈ È�a¿≈≈«¬««ƒ≈

‡Ôepט È�a È‰e·‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿«ƒ

Ôep·¯˜ ¯Ó‡Â ‡Î‰ ÈÈ ÈÏ ·‰Ècƒ«ƒ¿»»»«¬«»≈ƒ

:ÔepÎ¯·‡Â È˙ÂÏ ÔÚkיÈ�ÈÚÂ ¿«¿»ƒ¿≈»≈ƒ¿≈≈

ÏekÈ ‡Ï e·ÈqÓ Ô¯˜È Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»»ƒ≈»ƒ

˜ÈM�Â d˙ÂÏ ÔB‰˙È ·È¯˜Â ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈¿»ƒ»¿¿»≈¿«ƒ

:ÔB‰Ï ÛÈt‚Â ÔB‰Ïיא¯Ó‡Â ¿¿«ƒ¿«¬«

‡Ï CÈt‡ ÈÊÁÓÏ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈¿∆¡≈«»»

˙È Û‡ ÈÈ È˙È ÈÊÁ‡ ‡‰Â ˙È¯·Ò¿»ƒ¿»«¬ƒ»ƒ¿»«»

:CÈ�aיבÔÓ ÔB‰˙È ÛÒBÈ ˜Èt‡Â ¿»¿«≈≈»¿ƒ

ÏÚ È‰Bt‡ ÏÚ „È‚Òe È‰BÓ„√̃»ƒ¿≈««ƒ«

:‡Ú¯‡יגÔB‰ÈÂ¯z ˙È ÛÒBÈ ¯·„e «¿»¿«≈»«¿≈

‡Ï‡ÓqÓ d�ÈÓÈa ÌÈ¯Ù‡ ˙È»∆¿«ƒƒƒ≈ƒ¿»»

dÏ‡Óq· ‰M�Ó ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈¿»¿«∆ƒ¿»≈

:d˙ÂÏ ·È¯˜Â Ï‡¯NÈ„ ‡�ÈÓÈÓƒƒ»¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿»≈

d�ÈÓÈיד ˙È Ï‡¯NÈ ËÈLB‡Â¿ƒƒ¿»≈»¿ƒ≈

‡e‰Â ÌÈ¯Ù‡„ ‡LÈ¯ ÏÚ ÈeLÂ¿«ƒ«≈»¿∆¿«ƒ¿

‡LÈ¯ ÏÚ dÏ‡Óq ˙ÈÂ ‡¯ÈÚÊ¿≈»¿»¿»≈«≈»

é"ùø

ּדר עֹוברים והיּו נבּוזראדן, אֹותם ּכׁשּיגלה ְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָלבניה

עליהם ּומבּקׁשת ּובֹוכה קברּה על רחל יצאת ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשם,

ׁשּנאמר: לא)רחמים, נׁשמע(ירמיה ּברמה "קֹול ְְֱֲִִֶֶַַָָָ

ׂשכר "יׁש מׁשיבּה: הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ְְְִֵַָָָָָוגֹו'",

לגבּולם". ּבנים וׁשבּו וגֹו' ה' נאם ְְְְְִִִֵָָָָֻֻלפעּלת

חריׁשת ׁשעּור ּכדי ארעא', 'ּכרּוב ּתרּגם: ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָואּונקלֹוס

להם ׁשהיה אני, ואֹומר ארץ), אחרים: (ספרים ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָיֹום

אחת, מחרׁשה ּכדי אֹותֹו קֹורין ׁשהיּו ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָקצב

'ּכריב ּכדאמרינן: ּבלע"ז, 'ּכּמהקוריאד"א ותני' ְְְְִִִִַַַָָָָָ

ּכרבא': מּבי ּתעלא Ï‡¯NÈ(Á)דמּסיק ‡¯iÂ ְְֲִִֵַַָָָ««¿ƒ¿»≈
ÛÒBÈ È�aŒ˙‡.ׁשכינה ונסּתּלקה לברכם, ּבּקׁש ∆¿≈≈ְְְְְְִִִֵַָָָָ

מאפרים, לצאת ואחאב ירבעם ׁשעתיד לפי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּמּנּו,

מּמנּׁשה: ּובניו l‡ŒÈÓ‰ויהּוא ¯Ó‡iÂ.יצאּו מהיכן ְְִֵֶַָָ«…∆ƒ≈∆ְֵֵָָ

לברכה?: ראּויין ׁשאינן לֹו.Êa‰(Ë)אּלּו הראה ְְִִֵֵֶָָָ»∆ְֶָ

על רחמים יֹוסף ּובּקׁש ּכתּבה, ּוׁשטר ארּוסין ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָֻׁשטר

הּקדׁש: רּוח עליו ונחה ˜ŒÌÁ�‡הּדבר, ¯Ó‡iÂ ְֶַַַָָָָָָֹ«…«»∆»
ÌÎ¯·‡Â ÈÏ‡.הּכתּוב ׁשאמר יא)זהּו :(הושע ≈««¬»¬≈ֶֶַַָָ

אנכי זרֹועתיו", על קחם לאפרים, ּתרּגלּתי ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֹֹ"ואנכי

ׁשּלקחם עד אפרים, ּבׁשביל ּביעקב רּוחי ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָֹּתרּגלּתי

זרֹועֹותיו: לּבי.ÏÈzÏlÙ‡(È‡)על מלאני לא ְַָ…ƒ»¿ƒְִִִַָֹ

עֹוד: ּפני ׁשאראה מחׁשבה לׁשֹוןÈzÏlt.לחׁשב ְֲֲֶֶֶֶַַָָָֹƒ»¿ƒְ

ּכמֹו: טז)מחׁשבה, עׂשי(ישעיה עצה, "הביאי ְֲֲִִִֵַָָָָ

‡˙Ì(È·)":פלילה ÛÒBÈ ‡ˆBiÂ.ׁשּנׁשקם לאחר ְִָ«≈≈…»ְְֶַַָָ

לימין זה ליּׁשבם ּכדי ּברּכיו, מעם יֹוסף ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָהֹוציאם

ּולברכם: עליהם ידיו לסמ לׂשמאל, eÁzLiÂוזה ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָֹֹ«ƒ¿«
ÂÈt‡Ï.:אביו מּלפני לאחֹוריו ‡˙Œ(È‚)ּכׁשחזר ¿«»ְְֲִִִֵֶַַָָָ∆

Ï‡¯NÈ Ï‡ÓOÓ B�ÈÓÈa ÌÈ¯Ù‡.לקראת הּבא ∆¿«ƒƒƒƒ¿…ƒ¿»≈ְִַַָ

הּבכֹור, ׁשיהא וכון חברֹו, ׂשמאל ּכנגד ימינֹו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַֹחברֹו,

לברכה: ‡˙ÂÈ„ÈŒ(È„)מיּמן ÏkN.:ּכתרּגּומֹו ְְִָָָֻƒ≈∆»»ְְַ

לכ ידיו את הׂשּכיל וחכמה, ּבהׂשּכל ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ'אחּכימּנּון',



��igiegniyily meiqelwpe`

-úàå øérvä àeäå íéøôà Làø-ìr úLiå©¨̧¤©³Ÿ¤§©¸¦Æ§´©¨¦½§¤
ék åéãé-úà ìkN äMðî Làø-ìr BìàîN§Ÿ−©´Ÿ§©¤®¦¥Æ¤¨½̈¦¬

øBëaä äMðîi''yx:åèøîàiå óñBé-úà Cøáéå §©¤−©§«©§¨¬¤¤¥−©Ÿ©®
íäøáà åéðôì éúáà eëläúä øLà íéýìûä̈«¡Ÿ¦¿£¤Á¦§©§¸£Ÿ©³§¨¨Æ©§¨¨´
íBiä-ãr éãBòî éúà ärøä íéýìûä ÷çöéå§¦§½̈¨«¡Ÿ¦Æ¨«Ÿ¤´Ÿ¦½¥«¦−©©¬

:äfäæèCøáé òø-ìkî éúà ìàbä Càìnä ©¤«©©§¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¦¹¦¨À̈§¨¥»
éúáà íLå éîL íäá àøwéå íéørpä-úà¤©§¨¦¼§¦¨¥³¨¤Æ§¦½§¥¬£Ÿ©−

õøàä áø÷a áøì ebãéå ÷çöéå íäøáài''yx: ©§¨¨´§¦§¨®§¦§¬¨−Ÿ§¤¬¤¨¨«¤
éùéìùæéBðéîé-ãé åéáà úéLé-ék óñBé àøiå©©´§¥À¦«¨¦̧¨¦¯©§¦²

åéáà-ãé Cîúiå åéðéra òøiå íéøôà Làø-ìr©¬Ÿ¤§©−¦©¥´©§¥¨®©¦§´Ÿ©¨¦À
Làø-ìr íéøôà-Làø ìrî dúà øéñäì§¨¦¬Ÿ¨²¥©¬«Ÿ¤§©−¦©¬Ÿ

äMðîi''yx:çéïë-àì åéáà-ìà óñBé øîàiå §©¤«©Ÿ̄¤¥²¤¨¦−Ÿ¥´
ðéîé íéN øëaä äæ-ék éáà:BLàø-ìr E ¨¦®¦¤´©§½Ÿ¦¬§¦«§−©Ÿ«

èé-íb ézrãé éðá ézrãé øîàiå åéáà ïàîéå©§¨¥´¨¦À©¸Ÿ¤Æ¨©³§¦§¦Æ¨©½§¦©
åéçà íìeàå ìcâé àeä-íâå írì-äéäé àeä¬¦«§¤§−̈§©´¦§¨®§À̈¨¦³

íéBbä-àìî äéäé Bòøæå epnî ìcâé ïèwäi''yx: ©¨ŸÆ¦§©´¦¤½§©§−¦«§¤¬§«Ÿ©¦«
ëCøáé Ea øBîàì àeää íBia íëøáéå©§¨̧£¥¹©´©»¥¼§À§¨¥³

å íéøôàk íéýìû Eîùé øîàì ìàøNéíéøôà-úà íNiå äMðîë ¦§¨¥Æ¥½Ÿ§¦«Ÿ§´¡Ÿ¦½§¤§©−¦§¦§©¤®©¨¬¤¤¤§©−¦

È¯‡ È‰B„ÈÏ ÔepÓÈkÁ‡ ‰M�Ó„ƒ¿«∆«¿ƒƒƒƒ¬≈

:‡¯Îea ‰L�ÓטוÛÒBÈ ˙È CÈ¯·e ¿«∆¿»»ƒ»≈

È‰BÓ„˜ È˙‰·‡ eÁÏÙ Èc ÈÈ ¯Ó‡Â«¬»¿»ƒ¿»¬»»«√»ƒ

È˙È ÔÊc ÈÈ ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡«¿»»¿ƒ¿»¿»¿«»ƒ

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú È�˙È‡cÓƒ¿ƒ»ƒ«»»≈

ÏkÓטז È˙È ˜¯Ù Èc ‡Î‡ÏÓ«¿»»ƒ¿«»ƒƒ»

È¯˜˙ÈÂ ‡iÓÏeÚ ˙È C¯·È ‡LÈaƒ»¿»≈»≈«»¿ƒ¿¿≈

Ì‰¯·‡ È˙‰·‡ ÌeLÂ ÈÓL ÔB‰·¿¿ƒ¿¬»»««¿»»

È�· B‚a ÔebÒÈ ‡nÈ È�e�Îe ˜ÁˆÈÂ¿ƒ¿»¿≈«»ƒ¿¿¿≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡L�‡יזÛÒBÈ ‡ÊÁÂ ¡»»««¿»«¬»≈
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ּפי על ואף הּבכֹור, מנּׁשה ּכי היה יֹודע ּכי ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָּומּדעת,

עליו: ימינֹו ׁשת לא ‡˙È(ÊË)כן Ï‡b‰ C‡Ïn‰. ְִֵָָָֹ««¿»«…≈…ƒ
להׁשּתּלח הרגיל ׁשּנאמר:מלא ּכענין ּבצרתי, אלי ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

וגֹו' יעקב ּבחלֹום: האלהים מלא אלי ְְֱֲֲִֵֶַַַַַַָֹֹֹ"וּיאמר

אל": ּבית האל ‡˙ÌÈ¯Úp‰Œאנכי C¯·È.מנּׁשה ִֵֵֵָָֹ¿»≈∆«¿»ƒְֶַ

ואין.eb„ÈÂואפרים: ורבים, ׁשּפרים הּללּו ּכּדגים ְְִֶַ¿ƒ¿ְְִִִֵֶַַָָָָ

ּבהם: ׁשֹולטת הרע ÂÈ·‡Œ„È(ÊÈ)עין CÓ˙iÂ. ִֶֶֶַָָָ«ƒ¿…«»ƒ
ּבנֹו ראׁש מעל ּבידֹו:הרימּה ÈzÚ„È(ËÈ)ּותמכּה ְְְִֵֵַָָָָֹ»«¿ƒ

ÈzÚ„È È�·.:הּבכֹור ÌÚlŒ‰È‰Èׁשהּוא ‡e‰ŒÌb ¿ƒ»«¿ƒְֶַ«ƒ¿∆¿»

'B‚Â.ּברּו ׁשהּקדֹוׁש מּמּנּו, לצאת ּגדעֹון ׁשעתיד ¿ְִִִֵֶֶֶַָָָָ

ידֹו על נס עֹוׂשה Ïc‚È:הּוא ÔËw‰ ÂÈÁ‡ ÌÏe‡Â ֵֶַָ¿»»ƒ«»…ƒ¿«
epnÓ.את ׁשּינחיל מּמּנּו, לצאת יהֹוׁשע ׁשעתיד ƒ∆ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֻ

ליׂשראל: ּתֹורה וילּמד Œ‡ÏÓהארץ ‰È‰È BÚ¯ÊÂ ְְִִֵֵֶַָָָָ¿«¿ƒ¿∆¿…
ÌÈBb‰.,ּוׁשמֹו ׁשמעֹו ּבצאת יתמּלא העֹולם ּכל «ƒְְְְִִֵֵַָָָ

אּילֹון: ּבעמק וירח ּבגבעֹון חּמה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּכׁשּיעמיד

(Î)Ï‡¯NÈ C¯·È Ea.,ּבניו את לבר הּבא ¿¿»≈ƒ¿»≈ְֵֶַָָָָ

אלהים יׂשימ" לבנֹו: איׁש ויאמר ּבברכתם ְְְְְְְְֱִִִִִֵַָָָֹֹיברכם

וכמנּׁשה": ‡˙ÌÈ¯Ù‡Œּכאפרים ÌNiÂ.,ּבברכתֹו ְְְְִִֶֶַַ«»∆∆∆¿«ƒְְִָ
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הּנׂשיאים:לפני ּובחנּכת ּבדגלים להקּדימֹו מנּׁשה, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָֻ

(·Î)EÏ Èz˙� È�‡Â.להתעּסק טֹורח ׁשאּתה לפי «¬ƒ»«ƒ¿ְְְִִֵֵֶַַַָ

ואיּבקבּורתי, ּבּה, ׁשּתּקבר נחלה ל נתּתי אני וגם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּנאמר: ׁשכם, זֹו כד)זֹו? עצמֹות(יהושע "ואת ְְְֱֶֶֶֶַַ

קברּו מּמצרים יׂשראל ּבני העלּו אׁשר ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַָָיֹוסף

EÈÁ‡ŒÏÚ:ּבׁשכם" „Á‡ ÌÎL.היא מּמׁש, ׁשכם ְִֶ¿∆««««∆ְִֶַָ

ל אחי:ּתהיה על יתרה אחד Èa¯Áaחלק ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָ¿«¿ƒ
ÈzL˜·e.,ׁשכם אנׁשי את ולוי ׁשמעֹון ּכׁשהרגּו ¿«¿ƒְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָ

יעקב וחגר להם, להזּדּוג סביבֹותיהם ּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹנתּכּנסּו

היא אחד", "ׁשכם אחר: ּדבר ּכנגּדן. מלחמה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכלי

לׁשֹון 'ּוׁשכם', חלקים, ׁשני ּבניו ׁשּיּטלּו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָהּבכֹורה,

ּבּמקרא: ּדֹומים לֹו יׁש והרּבה ּכתרּגּומֹו, הּוא, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָחלק

כא) לפני(תהלים ׂשֹונאי ּתׁשית ׁשכם", תׁשיתמֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָ"ּכי

ס)לחלקים. ׁשכם",(שם ו)"אחּלקה "ּדר(הושע ְְֲֲִֶֶֶַַָָ

חלקֹו, איׁש ג)ירּצחּוֿׁשכמה", ׁשכם(צפניה "לעבדֹו ְְְְְְְִֶֶֶַָָ

‰‡È¯Óאחד": „iÓ ÈzÁ˜Ï ¯L‡.,עׂשו מּיד ֶָ¬∆»«¿ƒƒ«»¡…ƒִֵַָ

אביו צד ׁשהיה אחר: ּדבר אמֹורי. מעׂשה ֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשעׂשה

פיו ÈzL˜·e:ּבאמרי Èa¯Áa.חכמתי ּותפּלתיהיא ְְִִֵ¿«¿ƒ¿«¿ƒְְִִִִָָָ

חרּבם על לפרׁש אפׁשר ּדאי ׁשּכתב ּברא"ם ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ(ועּין

ּכעס ׁשהרי מּדעּתֹו, עׂשּו לא ּדהא ולוי, ׁשמעֹון ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשל

אפׁשר אי הכי ּבלאו ּדעּתי, ולענּיּות זה. על ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעליהם

ׁשּנתנֹו על יהיה טעם ּנתינת ּדמה עליהם, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלפרׁש

ּבחרּבם ולוי ׁשמעֹון ׁשּלקחּוהּו מּפני ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָליֹוסף

ׁשּיּנתן ראּוי הּטעם מּזה אדרּבא, והלא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּובקׁשּתם,

ודֹוק): ליֹוסף, ולא ולוי, Èb‡Â„‰(‡)לׁשמעֹון ְְְְְְִִֵֵֹ¿«ƒ»
ÌÎÏ.(ב"ר),הּקץ את לגּלֹות מּמּנּוּבּקׁש ונסּתּלקה »∆ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ

אחרים: ּדברים לֹומר והתחיל ְְְְֲִִִִִֵַָָׁשכינה,

(‚)È�B‡ ˙ÈL‡¯Â.ׁשּלא ׁשּלֹו, ראׁשֹונה טּפה היא ¿≈ƒƒִִִֶֶָָֹ

מּימיו קרי ּכמֹו:.‡È�B:(ב"ר)ראה יב)ּכחי, (הושע ְִִָָָָƒְִֹ

לי", אֹון מ)"מצאתי "ּולאין(ישעיה אֹונים", "מרב ְִִִֵֵָָֹ

N‡˙אֹונים": ¯˙È.על יתר להיֹות היית ראּוי ִ∆∆¿≈ְִִֵַָָָָ

ּכּפים: נׂשיאּות לׁשֹון ּבכהּנה, אחיÊÚ ¯˙ÈÂ. ְְְִִִֶַַַָֻ¿∆∆»
ּכמֹו: ב)ּבמלכּות, א ּומי(שמואל למלּכֹו", עז "ויּתן ְְְְְְִִֵַַֹ

אּלה?: ּכל להפסיד ל ÌÈnk(„)ּגרם ÊÁt. ְְְִֵֶַַָָ««««ƒ
ּכּמים ,ּכעס להראֹות מהרּת אׁשר והּבהלה ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָהּפחז

:לכ למרּוצתם, הּממהרים אל.‡BzŒÏ˙¯הּללּו ְְְֲִִַַַָָָָ««ַ

,ל ראּויֹות ׁשהיּו הּללּו היתרֹות ּכל לּטל ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹּתרּבה

ּפחזּת?: אׁשר הּפחז ‡·EÈּומהּו È·kLÓ ˙ÈÏÚ Èk ְֲֶַַַַַָָƒ»ƒ»ƒ¿¿≈»ƒ
zÏlÁ Ê‡.והיא יצּועי, על ׁשעלה ׁשם אֹותֹו »ƒ«¿»ְְִִֵֶַָָ

יצּועיהּׁשכינה, על עֹולה להיֹות ּדרּכה :ׁשהיה ְְְְִִִֶַַַָָָָָ
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:‡iÓBÈ ÛBÒa ÔBÎ˙È Ú¯ÚÈ¿««»¿¿«»

ÚÈ˜·ב È�a eÚÓLe eLpk˙‡ƒ¿«»¿»¿≈«¬…

Ï‡¯NÈ ÔÓ ÔÙÏe‡ eÏÈa˜Â¿«ƒ¿«ƒƒ¿»≈

:ÔBÎe·‡גÈÏÈÁ z‡ È¯Îea Ô·e‡¯ ¬¿≈¿ƒ«¿≈ƒ

·qÓÏ ÈÊÁ ‰Â‰ CÏ Èt˜z LÈ¯Â¿≈»¿ƒ»¬»»≈¿ƒ«

‡z�‰k ‡˙e¯ÈÎa ÔÈ˜ÏeÁ ‡˙Ïz¿»»»ƒ¿≈»¿À¿»

:‡˙eÎÏÓeדÏ·˜Ï ‡zÏÊ‡c ÏÚ «¿»««¬«¿»»√≈

‡˙È�‰‡ ‡Ï Ì¯a ‡iÓÎ ‡‰ CÈt‡«»»¿«»¿«»«¬≈»
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הּנׂשיאים:לפני ּובחנּכת ּבדגלים להקּדימֹו מנּׁשה, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָֻ

(·Î)EÏ Èz˙� È�‡Â.להתעּסק טֹורח ׁשאּתה לפי «¬ƒ»«ƒ¿ְְְִִֵֵֶַַַָ

ואיּבקבּורתי, ּבּה, ׁשּתּקבר נחלה ל נתּתי אני וגם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּנאמר: ׁשכם, זֹו כד)זֹו? עצמֹות(יהושע "ואת ְְְֱֶֶֶֶַַ

קברּו מּמצרים יׂשראל ּבני העלּו אׁשר ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַָָיֹוסף

EÈÁ‡ŒÏÚ:ּבׁשכם" „Á‡ ÌÎL.היא מּמׁש, ׁשכם ְִֶ¿∆««««∆ְִֶַָ

ל אחי:ּתהיה על יתרה אחד Èa¯Áaחלק ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָ¿«¿ƒ
ÈzL˜·e.,ׁשכם אנׁשי את ולוי ׁשמעֹון ּכׁשהרגּו ¿«¿ƒְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָ

יעקב וחגר להם, להזּדּוג סביבֹותיהם ּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹנתּכּנסּו

היא אחד", "ׁשכם אחר: ּדבר ּכנגּדן. מלחמה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכלי

לׁשֹון 'ּוׁשכם', חלקים, ׁשני ּבניו ׁשּיּטלּו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָהּבכֹורה,

ּבּמקרא: ּדֹומים לֹו יׁש והרּבה ּכתרּגּומֹו, הּוא, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָחלק

כא) לפני(תהלים ׂשֹונאי ּתׁשית ׁשכם", תׁשיתמֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָ"ּכי

ס)לחלקים. ׁשכם",(שם ו)"אחּלקה "ּדר(הושע ְְֲֲִֶֶֶַַָָ

חלקֹו, איׁש ג)ירּצחּוֿׁשכמה", ׁשכם(צפניה "לעבדֹו ְְְְְְְִֶֶֶַָָ

‰‡È¯Óאחד": „iÓ ÈzÁ˜Ï ¯L‡.,עׂשו מּיד ֶָ¬∆»«¿ƒƒ«»¡…ƒִֵַָ

אביו צד ׁשהיה אחר: ּדבר אמֹורי. מעׂשה ֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשעׂשה

פיו ÈzL˜·e:ּבאמרי Èa¯Áa.חכמתי ּותפּלתיהיא ְְִִֵ¿«¿ƒ¿«¿ƒְְִִִִָָָ

חרּבם על לפרׁש אפׁשר ּדאי ׁשּכתב ּברא"ם ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ(ועּין

ּכעס ׁשהרי מּדעּתֹו, עׂשּו לא ּדהא ולוי, ׁשמעֹון ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשל

אפׁשר אי הכי ּבלאו ּדעּתי, ולענּיּות זה. על ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעליהם

ׁשּנתנֹו על יהיה טעם ּנתינת ּדמה עליהם, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלפרׁש

ּבחרּבם ולוי ׁשמעֹון ׁשּלקחּוהּו מּפני ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָליֹוסף

ׁשּיּנתן ראּוי הּטעם מּזה אדרּבא, והלא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּובקׁשּתם,

ודֹוק): ליֹוסף, ולא ולוי, Èb‡Â„‰(‡)לׁשמעֹון ְְְְְְִִֵֵֹ¿«ƒ»
ÌÎÏ.(ב"ר),הּקץ את לגּלֹות מּמּנּוּבּקׁש ונסּתּלקה »∆ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ

אחרים: ּדברים לֹומר והתחיל ְְְְֲִִִִִֵַָָׁשכינה,

(‚)È�B‡ ˙ÈL‡¯Â.ׁשּלא ׁשּלֹו, ראׁשֹונה טּפה היא ¿≈ƒƒִִִֶֶָָֹ

מּימיו קרי ּכמֹו:.‡È�B:(ב"ר)ראה יב)ּכחי, (הושע ְִִָָָָƒְִֹ

לי", אֹון מ)"מצאתי "ּולאין(ישעיה אֹונים", "מרב ְִִִֵֵָָֹ

N‡˙אֹונים": ¯˙È.על יתר להיֹות היית ראּוי ִ∆∆¿≈ְִִֵַָָָָ

ּכּפים: נׂשיאּות לׁשֹון ּבכהּנה, אחיÊÚ ¯˙ÈÂ. ְְְִִִֶַַַָֻ¿∆∆»
ּכמֹו: ב)ּבמלכּות, א ּומי(שמואל למלּכֹו", עז "ויּתן ְְְְְְִִֵַַֹ

אּלה?: ּכל להפסיד ל ÌÈnk(„)ּגרם ÊÁt. ְְְִֵֶַַָָ««««ƒ
ּכּמים ,ּכעס להראֹות מהרּת אׁשר והּבהלה ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָהּפחז

:לכ למרּוצתם, הּממהרים אל.‡BzŒÏ˙¯הּללּו ְְְֲִִַַַָָָָ««ַ

,ל ראּויֹות ׁשהיּו הּללּו היתרֹות ּכל לּטל ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹּתרּבה

ּפחזּת?: אׁשר הּפחז ‡·EÈּומהּו È·kLÓ ˙ÈÏÚ Èk ְֲֶַַַַַָָƒ»ƒ»ƒ¿¿≈»ƒ
zÏlÁ Ê‡.והיא יצּועי, על ׁשעלה ׁשם אֹותֹו »ƒ«¿»ְְִִֵֶַָָ

יצּועיהּׁשכינה, על עֹולה להיֹות ּדרּכה :ׁשהיה ְְְְִִִֶַַַָָָָָ
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ÊÁt.וכּלֹו למעלה טעמֹו לפיכ הּוא, ּדבר ׁשם ««ְְְְֲִֵַַָָָָֻ

חציֹו נקּוד היה עבר, לׁשֹון היה ואּלּו ּפּת"ח, ְְְִֶַַָָָָָָָָנקּוד

למּטה: וטעמֹו ּפּת"ח וחציֹו לׁשֹון.ÈÚeˆÈקמ"ץ ְְְְֲֶַַַָָָָ¿ƒְ

לבדין ידי על אֹותֹו ׁשּמּציעים ׁשּום על ְְְִִִִֵֶַַַָָמׁשּכב,

לֹו: ּדֹומים והרּבה סג)ּוסדינין, "אםֿזכרּתי(תהלים ְְְְְִִִִִֵַַ

קלב)עלֿיצּועי", יצּועי(שם עלֿערׂש ":"אםֿאעלה ְְֱִֶֶֶֶַַָָ

(‰)ÌÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL.ׁשכם על אחת ּבעצה ƒ¿¿≈ƒ«ƒְְֵֶַַַָ

לכּו ועּתה וגֹו' אחיו אל איׁש "וּיאמרּו יֹוסף: ְְְְְִִֵֶַַַָָֹועל

יהּודה, אֹו ראּובן ּתאמר: אם הם? מי ְְְְִִֵֵֵַַַָֹונהרגהּו",

ּבני ּתאמר: אם ּבהריגתֹו. הסּכימּו לא ְְֲֲִִִִֵֵַַָֹֹהרי

ׁשּנאמר: ׁשלמה, ׂשנאתן היתה לא הרי ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּׁשפחֹות,

וגֹו'", זלּפה ואתּֿבני בלהה אתּֿבני נער ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ"והּוא

אחיהם ּבפני מדּברים היּו לא ּוזבּולּון ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹיׂששכר

ׁשּקראם הם, ולוי ׁשמעֹון ,ּכרח על מהם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּגדֹולים

אחים: ÒÓÁאביהם ÈÏk.,רציחה ׁשל זֹו אּמנּות ֲִִֶַ¿≈»»ְִֶָָֻ

ׁשּלֹו אּמנּות זֹו. היא עׂשו מּברּכת ּבידכם, הּוא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֻחמס

הימּנּו: אֹותּה חמסּתם ואּתם לׁשֹון.Ì‰È˙¯ÎÓהיא, ְְֲִֵֶֶֶַַָ¿≈…≈∆ְ

מכי"ר יוני ּבלׁשֹון ּסיף זין. ּדבר(תנחומא)ּכלי . ְְְִִִֵַַָָָָ

"מכרתיהם" מגּורתם(ב"ר)אחר: נהגּוּבארץ ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

ּכמֹו: חמס, ּבכלי טו)עצמן "מכרתי(יחזקאל ְְְְִִֵַַָָָֹֹ

אּונקלֹוס: ׁשל ּתרּגּום וזה ,"ּומלדתי(Â)Ì„Òa ְְְְְִֶֶַַֹֹ¿…»
ÈLÙ� ‡·zŒÏ‡.(ב"ר)ּכׁשּנתקּבצּו זמרי, מעׂשה זה «»…«¿ƒְְְְֲִִִֵֶֶַַ

מׁשה, לפני הּמדינית את להביא ׁשמעֹון ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָֹׁשבטֹו

ּתאמר אם מּתרת'? אֹו אסּורה 'זֹו לֹו: ְְֲִֶֶַָָֹֻואמרּו

?ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת ׁשמיאסּורה, יּזכר אל ְְְֲִִִִִִֵַַָָָ

ביתֿאב נׂשיא ּבןֿסלּוא "זמרי ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָּבּדבר,

יעקב ּבן ּכתב ולא ּכׁשּיקהיל.ÌÏ‰˜a:לּׁשמעֹוני" ְְֲִִֶַַַָֹֹƒ¿»»ְְִֶַ

עלקר העדה ּכל את לוי, ׁשל מּׁשבטֹו ׁשהּוא ח, ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

אהרן: ועל È„·kמׁשה „ÁzŒÏ‡.יתיחד אל ׁשם ְֲֶַַֹֹ«≈«¿…ƒְִֵַַָ

ּבןֿקהת ּבןֿיצהר "קרח ׁשּנאמר: ׁשמי, ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹעּמהם

הּימים ּבדברי אבל יעקב', 'ּבן נאמר: ולא ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּבןֿלוי",

נאמר: הּדּוכן, על קרח ּבני הימיםּכׁשּנתיחסּו (דברי ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָֹ

ו) ּבןֿא ּבןֿלוי ּבןֿקהת ּבןֿיצהר, ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ"ּבןֿקרח,

È„·kיׂשראל": „ÁzŒÏ‡.,הּוא זכר לׁשֹון ּכבֹוד ְִֵָ«≈«¿…ƒְָָָ

הּכבֹוד אל ּכמדּבר לפרׁש צרי אּתה ּכרח ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָועל

ּכמֹו: עּמהם, ּתתיחד אל ּכבֹודי, אּתה, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָואֹומר:

יד) ּבקבּורה":(ישעיה אּתם ·‡Ìt"לאֿתחד Èk ְִִֵַָָֹƒ¿«»
LÈ‡ e‚¯‰.חׁשּובין ואינן ׁשכם, ואנׁשי חמֹור אּלּו »¿ƒְְְְֲֲִֵֵֵֶַָ

ּבגדעֹון: אֹומר הּוא וכן אחד. ּכאיׁש אּלא ְְְְִִֵֵֶֶָָָֻּכּלם

ו) וכן(שופטים אחד", ּכאיׁש מדין את ְְְְִִִִֵֶֶָָָ"והּכית

מדרׁשֹו. זהּו בּים", רמה ורֹוכבֹו "סּוס ְְְְְִִִֶַַָָָָּבמצרים:

אחד ּכל איׁש, קֹורא הרּבה אנׁשים ְְֲִִֵֵֶַָָָּופׁשּוטֹו:

וכן: עליו', ׁשּכעסּו איׁש ּכל הרגּו 'ּבאּפם ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָלעצמֹו:

יט) אכל"(יחזקאל אדם טרף לטרף :"וּילמד ְְִִֶֶַַַָָָֹ

¯BLŒe¯wÚ Ì�ˆ¯·e.ׁשּנקרא יֹוסף את לעקר רצּו ƒ¿…»ƒ¿ְֲִֵֶֶַָָֹ

עּקרּו, לֹו" הדר ׁשֹורֹו "ּבכֹור ׁשּנאמר: ְְֱִֶֶַָָׁשֹור,

לׁשֹון ּבלע"ז, יא)אשריטו"ר סּוסיהם(יהושע "את ְְֵֶֶַַ

ÊÚ(Ê)":ּתעּקר Èk Ìt‡ ¯e¯‡.ּבׁשעת אפּלּו ְֵַ»«»ƒ»ְֲִִַ

ּבלעם: ׁשאמר וזהּו אּפם, את אּלא קּלל לא ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּתֹוכחה

אל": קּבה לא אּקֹוב ÚÈa˜·"מה Ì˜lÁ‡. ֵֶַָֹֹ¬«¿≈¿«¬…
הּׁשבטים, ּבמנין לוי יהא ׁשּלא מּזה, זה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹאפרידם

ענּיים ל אין אחר: ּדבר חלּוקים. הם ְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָוהרי

ּכדי מּׁשמעֹון, אּלא ּתינֹוקֹות, ּומלּמדי ְְְְְְִִִִֵֵֶַָוסֹופרים

על מחּזר עׂשאֹו לוי ׁשל וׁשבטֹו נפֹוצים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָׁשּיהיּו

igiehniriax mei qelwpe`

ìàøNéa íöéôàåi''yx:ôçäãeäéEeãBé äzà ©«£¦¥−§¦§¨¥«§À̈©¨Æ´
éçàéáéà óøòa Eãé Eéða Eì eåçzLé E ©¤½¨«§−§´Ÿ¤«Ÿ§¤®¦§©«£¬§−§¥¬
éáàEi''yx:èúéìr éða óøhî äãeäé äéøà øeb ¨¦«³©§¥Æ§½̈¦¤−¤§¦´¨¦®¨

epîé÷é éî àéáìëe äéøàk õáø òøki''yx: ¨©¸¨©¯§©§¥²§¨¦−¦¬§¦¤«
éåéìâø ïéaî ÷÷çîe äãeäéî èáL øeñé-àì«Ÿ¨¬¥̧¤Æ¦«½̈§Ÿ¥−¦¥´©§®̈

íénr úäwé Bìå äìéL àáé-ék ãri''yx: ©µ¦«¨´Ÿ¦½Ÿ§−¦§©¬©¦«
àéïôbì éøñàáéúëäøéòéø÷éða ä÷øOìå Bøér «Ÿ§¦³©¤̧¤Æ¦½§©«¥−̈§¦´

:Ï‡¯NÈaח‡˙È„B‡ z‡ ‰„e‰È ¿ƒ¿»≈¿»«¿≈»

C„È CÈÁ‡ Ôe„BÈ Ca ‡˙˙È‰· ‡ÏÂ¿»¿≈¿»»«»¿»

Ôe¯ca˙È C··„ ÈÏÚa ÏÚ Û˜˙zƒ¿≈««¬≈¿»»ƒ¿«¿

CÓ„˜ Ï„˜ ÔÈ¯fÁÓ ÔB‰È C‡�Ò«¿»¿¿«¿ƒ¿«√»»

CÓÏLa Ï‡LÓÏ ÔÈÓc˜Ó ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»»

:Ce·‡ È�aט‡Èe¯L· È‰È ÔBËÏL ¿≈»ƒ¿¿≈¿≈»

˙È·cÓ ‡kÏÓ ‡a¯˙È ‡ÙBÒ·e¿»ƒ¿«»«¿»ƒ¿≈

È¯a ‡ÏË˜ ÔÈcÓ È¯‡ ‰„e‰È¿»¬≈ƒƒ«¿»¿ƒ

ÛB˜˙· È¯LÈ Áe�È ‡z˜ÏÒ CLÙ�«¿»¿∆¿»¿«ƒ¿≈ƒ¿

eÎÏÓ ˙ÈÏÂ ‡˙ÈÏÎe ‡È¯‡k¿«¿»¿≈»¿≈«¿

:dpÚÊÚÊ˙„י„·Ú È„ÚÈ ‡Ï ƒ¿«¿¿ƒ≈»«¬≈»≈

ÔeÚnzLÈ dÏÂ ‡˙eÎÏÓ ‡È‰ dÏÈ„c ‡ÁÈLÓ È˙ÈÈc „Ú ‡ÓÏÚ „Ú È‰B�· È�aÓ ‡¯ÙÒÂ ‰„e‰È ˙È·cÓ ÔËÏL»¿«ƒ¿≈¿»¿«¿»ƒ¿≈¿ƒ«»¿»«¿≈≈¿ƒ»¿ƒ≈ƒ«¿»¿≈ƒ¿«¿

:‡iÓÓÚיאÔÙÏe‡a ‡˙È¯B‡ È„·ÚÂ dÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡i˜Ècˆ ÔB‰È dÏÎÈ‰ Ôe�·È ‡nÚ dz¯˜Ï Ï‡¯NÈ ¯ÁÒÈ «¿«»«¿«ƒ¿»≈¿«¿≈«»ƒ¿≈¿≈¿«ƒ«»¿¿≈¿»¿≈«¿»¿¿«

é"ùø

ּתפּוצתֹו לֹו נתן ּולמעׂשרֹות, לתרּומֹות ּדרהּגרנֹות ְְְְְִֶֶַַַַָָָ

‡EÈÁ(Á)ּכבֹוד: Ee„BÈ ‰z‡ ‰„e‰È.לפי ָ¿»«»«∆ְִ

יהּודה התחיל ּבקנטּורים, הראׁשֹונים את ְְְְִִִִִִִֶֶַָָׁשהֹוכיח

ּתמר), מעׂשה על יֹוכיחּנּו (ׁשּלא לאחֹוריו ֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹלּסֹוג

אּתה לא 'יהּודה, רּצּוי: ּבדברי יעקב ְְְְֲִִֵַַָָָֹֹּוקראֹו

‡EÈ·È:(ב"ר)ּכמֹותם' Û¯Úa E„È.:ּדוד ּבימי ְָ»¿¿…∆…¿∆ִִֵָ

כב) ב ערף":(שמואל לי ּתּתה ‡·EÈ"ואֹויבי, È�a. ְְִֶַַָֹ¿≈»ƒ
,'אּמ 'ּבני אמר: לא הרּבה מּנׁשים ׁשהיּו ׁשם ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹעל

יצחק: ׁשאמר ּכדר(Ë)‰È¯‡ ¯eb.ּדוד על ְְִֶֶֶַָָ«¿≈ִַָ

'ּגּור': ּבתחּלה, ה)נתנּבא: ב ׁשאּול(שמואל "ּבהיֹות ְְְִִִִֵַָָ

את והּמביא הּמֹוציא היית אּתה עלינּו, ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמל

עליהם, ּכׁשהמליכּוהּו אריה, ּולבּסֹוף, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָיׂשראל",

ּבׁשרּויא', יהי 'ׁשלטֹון אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָוזהּו

טרף.Û¯hÓּבתחּלתֹו: ּב"טרף ּׁשחׁשדּתי מּמה ְִִָƒ∆∆ְְֲִִֶַַַָֹֹ

ׁשּנמׁשל יהּודה וזהּו אכלתהּו", רעה חּיה ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָיֹוסף,

ÈÏÚ˙לאריה: È�a.:ואמרּת עצמ את סּלקּת ְְֵַ¿ƒ»ƒ»ְְְְְִֶַַַָָָ

ּתמר, ּבהריגת וכן וגֹו'", ׁשהֹודה:"מהּֿבצע ְְֲִֵֶֶַַַַָָָ

:לפיכ מּמּני", B‚Â'."צדקה ı·¯ Ú¯kּבימי ְְִִִֶָָָ»«»«¿ִֵ

ה)ׁשלמה: א וגֹו'"איׁש(מלכים ּגפנֹו ":ּתחת ְְְִַַַֹֹ

(È)‰„e‰ÈÓ Ë·L ¯eÒÈŒ‡Ï.,ואיל אּלּומּדוד …»≈∆ƒ»ִִֵֵָָָ

ּבּׁשבט, העם את ׁשרֹודים ׁשּבבבל, ּגלּיֹות ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻראׁשי

הּמלכּות ּפי על ה)ׁשּממּנים ÔÈaÓ:(סנהדרין ˜˜ÁÓe ְְִִֶַַַֻ¿…≈ƒ≈
ÂÈÏ‚¯.:יׂשראל ארץ נׂשיאי אּלּו Ú„ּתלמידים, «¿»ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָ«

‰ÏÈL ‡·ÈŒÈk.ׁשהּמלּוכה הּמׁשיח, וכןמל ׁשּלֹו, ƒ»…ƒ…ְְִֵֶֶֶֶַַַָָ

לֹו, ׁשי "ׁשילֹו", אּגדה: ּומדרׁש אּונקלֹוס. ְְְְִִִֵַַַָָּתרּגם

עו)ׁשּנאמר: לּמֹורא":(תהלים ׁשי wÈ‰˙"יֹובילּו BÏÂ ֱִֶֶַַַָ¿ƒ¿«
ÌÈnÚ.,ּביסֹוד היא עּקר ׁשהּיּו"ד העּמים, אסיפת «ƒְֲִִִִֶַַַַָָ

וכּמה מּמּנּו, ׁשּנֹופלת ּופעמים ,"יפעת" ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָּכמֹו:

עּקר נקראים והם זה, ּבלׁשֹון מׁשּמׁשֹות ְְְְְִִִִֵֶַָָָאֹותּיֹות

ואל"ף ,נֹוׁש וׁשל נֹוגף, ׁשל נּו"ן ּכגֹון ְְְֵֵֵֶֶֶָנֹופל,

ּבאזניכם" יג)ׁשּב"אחותי וׁשּב"אבחתֿחרב"(איוב . ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

כא) 'אימת(יחזקאל ּופרּוׁשֹו: חרב לׁשֹון ְְֵֵֶֶַ(והּוא

זין), לׁשֹון והּוא ד)חרב', ב ׁשמן",(מלכים ואסּו" ְְְִֶֶֶַָָ

ׁשּנאמר: עּמים, אסיפת עּמים", "יּקהת זה, ְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַאף

יא) לֹו:(ישעיה ודֹומה ידרׁשּו", ּגֹוים (משלי"אליו ְְִִֵֶָֹ

לקּבּוץל) אם", ליּקהת ותבז לאב ּתלעג ְְְְְְִִִִֵַַַָָֻ"עין

'דיתבי ּובּגמרא: זקנתּה, מּפני ׁשּבפניה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָקמטים

אקהתא [דפּומּבדיתא]',ּומקהּו דנהרּדעא ּבׁשּוקי ְְְְְְְְְֲִִִֵַַָָָ

יבמֹות קי)ּבמּסכת קהּית(דף לֹומר: היה ויכל . ְְְְִֶֶַַַָָָָֹ

ÈÚ¯‰(È‡)עּמים: ÔÙbÏ È¯Ò‡.ארץ על נתנּבא ִַ…¿ƒ«∆∆ƒ…ְִֵֶֶַַ

יאסר יהּודה איׁש ּכמעין, יין מֹוׁשכת ׁשּתהא ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹיהּודה

אחד, ּומּׂשֹורק אחת מּגפן ויטענּנּו אחד, עיר ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָלּגפן

אחד: אתֹון קורייר"א.N¯˜‰ּבן ארּכה, זמֹורה ֲֶֶָ≈»ְֲָָֻ

ÔÈiaּבלע"ז: Òak.:יין רּבּוי לׁשֹון זה .eÒ˙‰ּכל ְַַƒ≈««ƒְִִֶַָ…
ּבּמקרא:לׁש ּדמיֹון לֹו ואין הּוא, ּבגד מין .‡È¯Òֹון ְְְְִִִֵֶֶַָ…¿ƒ

ּדגמתֹו: אֹוסר, קיג)ּכמֹו ּדל",(תהלים מעפר "מקימי ְְְִִֵֵָָָָֻ
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'ּגּור': ּבתחּלה, ה)נתנּבא: ב ׁשאּול(שמואל "ּבהיֹות ְְְִִִִֵַָָ

את והּמביא הּמֹוציא היית אּתה עלינּו, ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמל

עליהם, ּכׁשהמליכּוהּו אריה, ּולבּסֹוף, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָיׂשראל",

ּבׁשרּויא', יהי 'ׁשלטֹון אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָוזהּו

טרף.Û¯hÓּבתחּלתֹו: ּב"טרף ּׁשחׁשדּתי מּמה ְִִָƒ∆∆ְְֲִִֶַַַָֹֹ

ׁשּנמׁשל יהּודה וזהּו אכלתהּו", רעה חּיה ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָיֹוסף,

ÈÏÚ˙לאריה: È�a.:ואמרּת עצמ את סּלקּת ְְֵַ¿ƒ»ƒ»ְְְְְִֶַַַָָָ

ּתמר, ּבהריגת וכן וגֹו'", ׁשהֹודה:"מהּֿבצע ְְֲִֵֶֶַַַַָָָ

:לפיכ מּמּני", B‚Â'."צדקה ı·¯ Ú¯kּבימי ְְִִִֶָָָ»«»«¿ִֵ

ה)ׁשלמה: א וגֹו'"איׁש(מלכים ּגפנֹו ":ּתחת ְְְִַַַֹֹ

(È)‰„e‰ÈÓ Ë·L ¯eÒÈŒ‡Ï.,ואיל אּלּומּדוד …»≈∆ƒ»ִִֵֵָָָ

ּבּׁשבט, העם את ׁשרֹודים ׁשּבבבל, ּגלּיֹות ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻראׁשי

הּמלכּות ּפי על ה)ׁשּממּנים ÔÈaÓ:(סנהדרין ˜˜ÁÓe ְְִִֶַַַֻ¿…≈ƒ≈
ÂÈÏ‚¯.:יׂשראל ארץ נׂשיאי אּלּו Ú„ּתלמידים, «¿»ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָ«

‰ÏÈL ‡·ÈŒÈk.ׁשהּמלּוכה הּמׁשיח, וכןמל ׁשּלֹו, ƒ»…ƒ…ְְִֵֶֶֶֶַַַָָ

לֹו, ׁשי "ׁשילֹו", אּגדה: ּומדרׁש אּונקלֹוס. ְְְְִִִֵַַַָָּתרּגם

עו)ׁשּנאמר: לּמֹורא":(תהלים ׁשי wÈ‰˙"יֹובילּו BÏÂ ֱִֶֶַַַָ¿ƒ¿«
ÌÈnÚ.,ּביסֹוד היא עּקר ׁשהּיּו"ד העּמים, אסיפת «ƒְֲִִִִֶַַַַָָ

וכּמה מּמּנּו, ׁשּנֹופלת ּופעמים ,"יפעת" ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָּכמֹו:

עּקר נקראים והם זה, ּבלׁשֹון מׁשּמׁשֹות ְְְְְִִִִֵֶַָָָאֹותּיֹות

ואל"ף ,נֹוׁש וׁשל נֹוגף, ׁשל נּו"ן ּכגֹון ְְְֵֵֵֶֶֶָנֹופל,

ּבאזניכם" יג)ׁשּב"אחותי וׁשּב"אבחתֿחרב"(איוב . ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

כא) 'אימת(יחזקאל ּופרּוׁשֹו: חרב לׁשֹון ְְֵֵֶֶַ(והּוא

זין), לׁשֹון והּוא ד)חרב', ב ׁשמן",(מלכים ואסּו" ְְְִֶֶֶַָָ

ׁשּנאמר: עּמים, אסיפת עּמים", "יּקהת זה, ְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַאף

יא) לֹו:(ישעיה ודֹומה ידרׁשּו", ּגֹוים (משלי"אליו ְְִִֵֶָֹ

לקּבּוץל) אם", ליּקהת ותבז לאב ּתלעג ְְְְְְִִִִֵַַַָָֻ"עין

'דיתבי ּובּגמרא: זקנתּה, מּפני ׁשּבפניה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָקמטים

אקהתא [דפּומּבדיתא]',ּומקהּו דנהרּדעא ּבׁשּוקי ְְְְְְְְְֲִִִֵַַָָָ

יבמֹות קי)ּבמּסכת קהּית(דף לֹומר: היה ויכל . ְְְְִֶֶַַַָָָָֹ

ÈÚ¯‰(È‡)עּמים: ÔÙbÏ È¯Ò‡.ארץ על נתנּבא ִַ…¿ƒ«∆∆ƒ…ְִֵֶֶַַ

יאסר יהּודה איׁש ּכמעין, יין מֹוׁשכת ׁשּתהא ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹיהּודה

אחד, ּומּׂשֹורק אחת מּגפן ויטענּנּו אחד, עיר ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָלּגפן

אחד: אתֹון קורייר"א.N¯˜‰ּבן ארּכה, זמֹורה ֲֶֶָ≈»ְֲָָֻ

ÔÈiaּבלע"ז: Òak.:יין רּבּוי לׁשֹון זה .eÒ˙‰ּכל ְַַƒ≈««ƒְִִֶַָ…
ּבּמקרא:לׁש ּדמיֹון לֹו ואין הּוא, ּבגד מין .‡È¯Òֹון ְְְְִִִֵֶֶַָ…¿ƒ

ּדגמתֹו: אֹוסר, קיג)ּכמֹו ּדל",(תהלים מעפר "מקימי ְְְִִֵֵָָָָֻ
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קכג) אתנֹו",(שם "ּבני וכן: ּבּׁשמים", ְְְֲִִִֵַַָָֹ"הּיֹוׁשבי

ּבמל ּתרּגם ואּונקלֹוס זה. הםּכענין ּגפן, הּמׁשיח: ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

יׂשראל אּלּו ׂשרקה, ירּוׁשלים, זֹו עירה, ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָֹיׂשראל,

ב) ׂשֹורק":(ירמיה נטעּתי ‡˙B�B."ואנכי È�aיבנּון ְְְִִֵַָֹ¿ƒ¬ְִ

יחזקאל ּבספר האיתֹון" "ׁשער לׁשֹון: ,(מ)היכלּה, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָ

ּבני צּדיקים. אּלּו ּגפן, אחרים: ּבפנים ּתרּגמֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָועֹוד

"רֹוכבי ׁשם: על ּבאלפן, אֹוריתא עבדי ְְְְְֲֵֵֵַַַַָֻאתֹונֹו,

טבאתֹונֹות ארּגון יהא ּבּיין, ּכּבס צחֹורֹות". ְְְְֲִִֵֶַַַָָ

לׁשֹון הּוא וצבעֹונין ליין, ּדֹומה ׁשּצּבּועֹו ְְְְְִִִִִֶֶַלבּוׁשּוהי,

הּזכר את ּבהן ּומסיתה לֹובׁשּתן ׁשהאּׁשה ְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹסּותה,

לׁשֹון ּבּגמרא ּפרׁשּו רּבֹותינּו ואף ּבּה. עיניו ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָליּתן

ּכתּבֹות ּבמּסכת ׁשכרּות קיא)הסתת הּיין,(דף 'ועל : ְְְְֲִִֶֶַַַַַָֻ

"סּותה לֹומר: ּתלמּוד מרוה'? אינֹו ּתאמר ":ׁשּמא ְְֵֶֶַַַַָֹֹ

(·È)ÈÏÈÏÎÁ.:וכן ּכתרּגּומֹו, אדם, (משלילׁשֹון «¿ƒƒְְְְֵֶַֹ

יין,כג) ׁשֹותי ּדר ׁשּכן עינים", חכלילּות ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַ"למי

מאדימין: ּבארצֹו.ÏÁÓ·עיניהם ׁשּיהא חלב, מרב ֲִִֵֵֶַ≈»»ְְְֵֵֶַָָֹ

אדם הּמקרא: ּפירּוׁש וכן צאן, לעדרי טֹוב ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָֹֹמרעה

חלב. מרב יהא ּולבןֿׁשּנים יין, מרב יהא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹעינים

צֹופים ׁשּמּׁשם הרים, לׁשֹון עינים, ּתרּגּומֹו: ְְְִִִִִֵֶַַָָּולפי

מעינֹות לׁשֹון אחרים: ּבפנים ּתרּגמֹו ועֹוד ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָלמרחֹוק.

ארּמי ולׁשֹון ׁשּלֹו, יקבים נעוֹוהי, הּיקבים: ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָוקּלּוח

זרה עבֹודה ּבמּסכת עד)הּוא ארּתחּו'.(דף 'נעוה : ְְֲֲֶֶַַַָָָָָ

"ׁשּנ ּתרּגם: ּבקעתּה, ׁשּנייחורן לׁשֹון: ים", ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָ

ÌÈnÈ(È‚)הּסלעים: ÛBÁÏ ÔÏe·Ê.יּמים חֹוף על ְִַָ¿À¿«ƒִַַ

ארצֹו: מרק"אÛBÁ.ּתהיה 'ספר', ּכתרּגּומֹו: ְְְְְִֶַַַ

מח)ּבלע"ז, חֹוף(יבמות על ּתדיר מצּוי יהיה והּוא ְְְִִֶַַַָָ

ׁשם מביאֹות ׁשאנּיֹות הּנמל ּבמקֹום ְְֳֳִִִִֶַָָָאנּיֹות,

ּוממציא ּבפרקמטיא עֹוסק זבּולן ׁשהיה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻּפרקמטיא,

יּׂששכר, לׁשבט ּבּתֹורה.(תנחומא)מזֹון עֹוסקים והם ְְְִִֵֵֶַָָָָ

מׁשה: ׁשאמר לג)הּוא ּבצאת(דברים זבּולן "ׂשמח ְְְֵֶֶֶַַָֹֻ

ּבפרקמטיא, יֹוצא זבּולן ,"ּבאהלי ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֻויּׂששכר

ּבאהלים: ּבּתֹורה עֹוסק Ô„ÈˆŒÏÚויּׂששכר B˙Î¯ÈÂ. ְִִֵַָָָָָֹ¿«¿»«ƒ…
לצידֹון: סמּו יהיה ּגבּולֹו ּכמֹו:B˙Î¯ÈÂ.סֹוף סֹופֹו, ְְְִִֶָ¿«¿»ְ

הּמׁשּכן Ì¯b(È„)":"ּולירּכתי ¯ÓÁ ¯Î˘OÈ. ְְְְִֵַַָƒ»»¬…»∆
חזק ּכחמֹור ּתֹורה על סֹובל עצמֹות, ּבעל ֲֲֲֵַַַָָָָֹחמֹור

ּכבד מּׂשא אֹותֹו ‰ÌÈ˙tLn:ׁשּמטעינין ÔÈa ı·¯. ְִִֵֶַַָָ…≈≈«ƒ¿¿»ƒ
ּבּבית, לינה לֹו ואין ּובּלילה, ּבּיֹום הּמהּל ְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָּכחמֹור

ּבתחּומי הּתחּומין, ּבין רֹובץ לנּוח, רֹוצה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָּוכׁשהּוא

ּפרקמטיא: ׁשם ׁשהֹולי Á�Ó‰(ÂË)העירֹות ‡¯iÂ ְְְֲִֶַַָָָָ««¿¿À»
·BË Èk.להֹוציא וטֹובה מברכת ארץ לחלקֹו ראה ƒְְְְְִֶֶֶֶֶָָָֹ

ÏaÒÏּפרֹות: BÓÎL ËiÂ.:ּתֹורה לכל.È‰ÈÂעל ֵ«≈ƒ¿ƒ¿…ָֹ«¿ƒְָ

יׂשראל: BÚ·„אחיו ÒÓÏ.ׁשל הֹוראֹות להם לפסק ְִֵֶָָ¿«≈ְִֶֶָָֹ

ׁשּנאמר: עּבּורין, וסדרי יב)ּתֹורה א הימים (דברי ְְֱִִִֵֶֶַָ

מהֿ לדעת לעּתים, בינה יֹודעי יּׂששכר ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ"ּומּבני

ראׁשי מאתים מאתים", ראׁשיהם יׂשראל, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּיעׂשה

א וכל העמיד ּפיהםסנהדראֹות על ËiÂ:חיהם ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָ«≈
BÓÎL.הּטּו" ׁשמים", "וּיט ּכמֹו ׁשכמֹו, הׁשּפיל ƒ¿ְְְִִִִֵַַַָ

"וּיט אחרים: ּבפנים ּתרּגם ואּונקלֹוס ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָאזנכם",

ׁשהם מחֹוזֹות, ולכּבׁש מלחמֹות לסּבל", ְְְְְְִִִִֵֶָֹֹׁשכמֹו

למס ּתחּתיו ּכבּוׁש האֹויב ויהיה הּספר על ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָיֹוׁשבים

igiehniying mei qelwpe`

ãáò-ñîì éäéå ìañì BîëLi''yx:ñæèïéãé ïc ¦§Æ¦§½Ÿ©§¦−§©Ÿ¥«−̈¨¦´
àk BnrìàøNé éèáL ãçi''yx:æéLçð ïã-éäé ©®§©©−¦§¥¬¦§¨¥«§¦¨Æ¨¨´

ñeñ-éáwr CLpä çøà-éìr ïôéôL Cøã-éìr£¥¤½¤§¦−Ÿ£¥®Ÿ©©¥Æ¦§¥½
øBçà Báëø ìtiåi''yx:çééúée÷ EúreLéì ©¦¬Ÿ«Ÿ§−¨«¦«¨«§−¦¦¬¦

ýåýéi''yx:ñéùéîçèéãâé àeäå epãeâé ãeãb ãb §Ÿ̈«−̈§´§¤®§−¨ª¬
á÷ri''yx:ñëïzé àeäå Bîçì äðîL øLàî ¨¥«¥«¨¥−§¥¨´©§®§¬¦¥−

Cìî-épãrîi''yx:ñàëäçìL äìià éìzôð ©«£©¥¤«¤©§¨¦−©¨¨´§ª¨®

ÔÈÁÏt dÏ ÔB‰È ÔB‰a Ôe¯‡zL‡„e¿ƒ¿«¬¿¿≈«¿ƒ

:ÔÈqÓ È˜qÓeטזÔc ˙È·cÓ «¿≈«ƒƒ¿≈»

È‰BÓBÈa ‡¯·b Ìe˜ÈÂ ¯Áa˙Èƒ¿¿«ƒ«¿»¿ƒ

ÔeÁe�È È‰B�L·e dnÚ ˜¯t˙Èƒ¿¿≈«≈ƒ¿ƒ¿

:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ‡„ÁkיזÈ‰È «¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈

Ôc ˙È·cÓ Ìe˜ÈÂ ¯Áa˙Èc ‡¯·‚«¿»¿ƒ¿¿«ƒƒ¿≈»

d˙ÓÈ‡‡iÓÓÚ ÏÚ ÈÓ¯˙z ≈¿≈ƒ¿¿≈««¿«»

ÈÂÈÁk È‡zLÏÙa Û˜˙z d˙ÁÓe¿»≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ≈

‡�˙ÙÎe ‡Á¯‡ ÏÚ È¯LÈ ÔÓ¯eÁ¿»ƒ¿≈«»¿»¿ƒ¿»

È¯ab Ïh˜È ‡ÏÈ·L ÏÚ ÔBÓÎÈƒ¿«¿ƒ»¿«≈ƒ»≈

ÌÚ ÔÈL¯t È‡zLÏt ˙È¯MÓ«ƒ¿«¿ƒ¿»≈»»ƒƒ

:‡¯BÁ‡Ï ÔB‰È·ÎB¯ ¯bÓÈÂ ÔÈk˙¯e ÔÂÒeÒ ¯wÚÈ ÔÈ‡Ï‚¯יח:ÈÈ ˙È¯aÒ C�˜¯eÙÏיטÔÈ�iÊÓ ˙È¯MÓ „b ˙È·cÓ «¿»ƒ¿«≈»»¿ƒƒƒ«≈¿≈«¬»¿¿»»«»ƒ¿»ƒ¿≈»«ƒ¿«¿«¿ƒ

:ÔB‰Ú¯‡Ï Ôe·e˙È ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÒÎ�·e ‡·¯˜Ï ÔB‰ÈÁ‡ Ì„˜ ‡�c¯È ˙È Ôe¯·ÚÈ „kכ‡e‰Â dÚ¯‡ ‡·Ë ¯L‡c «««¿»«¿¿»√»¬≈ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«ƒƒ¿¿«¿¬¿»≈»»«¿≈¿

:ÔÈÎÏÓ È˜e�Ù˙a ‡È·¯ÓכאÔ„BÓ ÔB‰È ÔÈ¯ÈÙ ‡„aÚÓ È‰z dz�ÒÁ‡Â d·„Ú ÈÓ¯˙È ‡·Ë Ú¯‡a ÈÏzÙ� ¿«¿»¿«¿≈«¿ƒ«¿»ƒ¿««»»ƒ¿¿≈«¿≈¿«¬«¿≈¿≈¿«¿»≈ƒ¿«

é"ùø

BnÚ(ÊË)עֹובד: ÔÈ„È Ôc.עּמֹו נקמת ינקם ֵ»»ƒ«ְְִִַַֹ

עּמֹו": ה' ידין "ּכי ּכמֹו: ÈË·Lמּפלׁשּתים, „Á‡k ְְְִִִִִַָ¿««ƒ¿≈
Ï‡¯NÈ.עּמֹו ּכאחד יהיּו יׂשראל ידין,ּכל ּכּלם ואת ƒ¿»≈ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֻ

לפרׁש: יׁש ועֹוד זֹו, נבּואה נּבא ׁשמׁשֹון ְְְְְִִֵֵַָָָועל

הּוא ׁשּבּׁשבטים, ּכּמיחד יׂשראל", ׁשבטי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻ"ּכאחד

מיהּודה: ׁשּבא ואֹומר.ÔÙÈÙL(ÊÈ)ּדוד נחׁש, הּוא ִִֶָָָ¿ƒ…ְֵָָ

נֹוׁשף ׁשהּוא ׁשם על ּכן ׁשּקרּוי (בראשיתּכמֹו:אני ְֲִֵֵֵֶֶַָ

עקב":ג) ּתׁשּופּנּו ÒeÒŒÈ·wÚ"ואּתה CLp‰.ּכ ְְֵֶַָָ«…≈ƒ¿≈ָ

סּוס": עּקבי הּנֹוׁש" לנחׁש ודּמהּו נחׁש, ׁשל ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּדרּכֹו

¯BÁ‡ B·Î¯ ÏtiÂ.מצינּו ודגמתֹו ּבֹו, נגע ׁשּלא «ƒ……¿»ְְִֶַָָָֹֻ

טז)ּבׁשמׁשֹון: עּמּודי(שופטים ׁשני את וגֹו' "וּילּפת ְְְְְִִֵֵֶַַֹ

ּתרּגם: ואּונקלֹוס מתּו". הּגג וׁשעל וגֹו' ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָהּתו
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צפעֹוני, והּוא ׁשםלנׁשיכתֹו, על חּורמן וקרּוי ְְְְְִִִִֵַָָָ

'יכמֹון', ּפתן, ּכמֹו 'ּוכפתנא', חרם. הּכל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹׁשעֹוׂשה

‰'(ÁÈ)יארב: È˙Èe˜ E˙ÚeLÈÏ.ׁשּינּקרּו נתנּבא ֱֶֹƒ»¿ƒƒƒְְְִֵֶַַ
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ּתאמר: ואם מנחם. חּברֹו וכ הם, ּגדּוד לׁשֹון ְְְְְְִִֵֵַַָָֹֻּכּלם

ּדבר, ׁשם ּגדּוד, לֹומר יׁש ּדלתי"ן, ּב' ּבלא ּגדּוד ְְְִֵֵֵֶַָָָֹאין
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אינֹו יפעל ּבלׁשֹון מדּבר ּוכׁשהּוא הם, אחת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָמּגזרה

ּוכׁשהּוא יׁשּוב, יׁשּוד, ירּום, ינּוד, יגּוד, ּכמֹו: ְְֶָָָָָָּכפּול

ּכמֹו: ּכפּול, הּוא אחרים, מפעיל אֹו ְְְֲִִִֵֵַַָמתּפעל,

יתעֹודד, יתּבֹולל, יתרֹומם, יתנֹודד, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵיתּגֹודד,

מפעיל: קמו)ּובלׁשֹון ואלמנה(תהלים "יתֹום ְְְְִִַַָָָ

מט)יעֹודד", אליו",(ישעיה יעקב נח)"לׁשֹובב (שם ְְֲֵֵֵַָֹ

אינֹו ּכאן, האמּור יגּודּנּו אף נתיבֹות", ְְְִֵֵֶַָָָ"מׁשֹובב

הימּנּו, יגּוד ּכמֹו אּלא אחרים, ׁשּיפעילּוהּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָלׁשֹון

י)ּכמֹו: ּגדּוד(ירמיה "ּגד מּמּני. יצאּו יצאּוני", "ּבני ְְְְִִִֶַָָָָ

עם הּירּדן ׁשּיעברּו הימּנּו, יגּודּו ּגדּודים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָיגּודּנּו",

הארץ ׁשּנכּבׁשה עד חלּוץ ּכל לּמלחמה :אחיהם ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

·˜Ú „e‚È ‡e‰Â.עקבם על יׁשּובּו ּגדּודיו ּכל ¿»»≈ְֲֵַָָָָ

מהם יּפקד ולא הּירּדן, ּבעבר ׁשּלקחּו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלנחלתם

יׁשּובּו,.Ú˜·איׁש: ׁשהלכּו, ּובמסּלֹותם ּבדרּכם ִ»≈ְְְְִִֶַָָָָ

עז)ּכמֹו: וכן(תהלים נֹודעּו", לא שיר"ועּקבֹותי) ְְְְִֵֶָֹ

א) תרציא"ס:השירים לע"ז ּבלׁשֹון הּצאן", ְְְִִֵַַַֹ"ּבעקבי

(Î)BÓÁÏ ‰�ÓL ¯L‡Ó.ׁשל מחלקֹו הּבא מאכל ≈»≈¿≈»«¿ְֲֵֶֶַַָָ

והּוא ּבחלקֹו מרּבים זיתים ׁשּיהיּו ׁשמן, יהא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֻאׁשר

ּבּׁשמן "וטבל מׁשה: ּברכֹו וכן ּכמעין, ׁשמן ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹמֹוׁש

ּבמנחֹות ׁשּׁשנינּו ּכמֹו פה)רגלֹו", אחת(דף ּפעם : ְְְִִֶַַַַַָָ

וכּו':הצר לׁשמן לּודקּיא אנׁשי ‡Ïi‰(Î‡)כּו ְְְְְְִֵֶֶַָֻ«»»
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טז)ּבׁשמׁשֹון: עּמּודי(שופטים ׁשני את וגֹו' "וּילּפת ְְְְְִִֵֵֶַַֹ

ּתרּגם: ואּונקלֹוס מתּו". הּגג וׁשעל וגֹו' ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָהּתו

רפּואה ׁשאין נחׁש מין ׁשם חּורמן', ְְְִִֵֵֵֶָָָָ'ּכחיוי

צפעֹוני, והּוא ׁשםלנׁשיכתֹו, על חּורמן וקרּוי ְְְְְִִִִֵַָָָ

'יכמֹון', ּפתן, ּכמֹו 'ּוכפתנא', חרם. הּכל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹׁשעֹוׂשה

‰'(ÁÈ)יארב: È˙Èe˜ E˙ÚeLÈÏ.ׁשּינּקרּו נתנּבא ֱֶֹƒ»¿ƒƒƒְְְִֵֶַַ

לֹומר: וסֹופֹו עיניו את נא(שם)ּפלׁשּתים "זכרני ְְְְִִִֵֵֶַָָָ

הּפעם א נא ep„e‚È(ËÈ)":וחּזקני „e„b „b. ְְִֵַַַַַָ»¿¿∆
ּתאמר: ואם מנחם. חּברֹו וכ הם, ּגדּוד לׁשֹון ְְְְְְִִֵֵַַָָֹֻּכּלם

ּדבר, ׁשם ּגדּוד, לֹומר יׁש ּדלתי"ן, ּב' ּבלא ּגדּוד ְְְִֵֵֵֶַָָָֹאין

אֹותּיֹות ׁשּתי ּבת ּתבה ּדר ׁשּכן ּדלתי"ן ׁשני ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָצרי

וכן אֹותּיֹות, ׁשּתי אּלא יסֹודּה ואין ּבסֹופּה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָלהּכפל

כו)אמר: מּגזרת:(משלי לנּוד", ז)"ּכּצּפר (איוב ְִִִַַַָָֹ

נדּודים", ה)"וׂשבעּתי ׁשדּוד",(שופטים נפל "ׁשם ְְְִִַַָָָָ

ּוגדּוד, יגּודּנּו יגּוד, אף צהרים", "יׁשּוד ְְְֳִִִֶַַָָָָמּגזרת:

אינֹו יפעל ּבלׁשֹון מדּבר ּוכׁשהּוא הם, אחת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָמּגזרה

ּוכׁשהּוא יׁשּוב, יׁשּוד, ירּום, ינּוד, יגּוד, ּכמֹו: ְְֶָָָָָָּכפּול

ּכמֹו: ּכפּול, הּוא אחרים, מפעיל אֹו ְְְֲִִִֵֵַַָמתּפעל,

יתעֹודד, יתּבֹולל, יתרֹומם, יתנֹודד, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵיתּגֹודד,

מפעיל: קמו)ּובלׁשֹון ואלמנה(תהלים "יתֹום ְְְְִִַַָָָ

מט)יעֹודד", אליו",(ישעיה יעקב נח)"לׁשֹובב (שם ְְֲֵֵֵַָֹ

אינֹו ּכאן, האמּור יגּודּנּו אף נתיבֹות", ְְְִֵֵֶַָָָ"מׁשֹובב

הימּנּו, יגּוד ּכמֹו אּלא אחרים, ׁשּיפעילּוהּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָלׁשֹון

י)ּכמֹו: ּגדּוד(ירמיה "ּגד מּמּני. יצאּו יצאּוני", "ּבני ְְְְִִִֶַָָָָ

עם הּירּדן ׁשּיעברּו הימּנּו, יגּודּו ּגדּודים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָיגּודּנּו",

הארץ ׁשּנכּבׁשה עד חלּוץ ּכל לּמלחמה :אחיהם ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

·˜Ú „e‚È ‡e‰Â.עקבם על יׁשּובּו ּגדּודיו ּכל ¿»»≈ְֲֵַָָָָ

מהם יּפקד ולא הּירּדן, ּבעבר ׁשּלקחּו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלנחלתם

יׁשּובּו,.Ú˜·איׁש: ׁשהלכּו, ּובמסּלֹותם ּבדרּכם ִ»≈ְְְְִִֶַָָָָ

עז)ּכמֹו: וכן(תהלים נֹודעּו", לא שיר"ועּקבֹותי) ְְְְִֵֶָֹ

א) תרציא"ס:השירים לע"ז ּבלׁשֹון הּצאן", ְְְִִֵַַַֹ"ּבעקבי

(Î)BÓÁÏ ‰�ÓL ¯L‡Ó.ׁשל מחלקֹו הּבא מאכל ≈»≈¿≈»«¿ְֲֵֶֶַַָָ

והּוא ּבחלקֹו מרּבים זיתים ׁשּיהיּו ׁשמן, יהא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֻאׁשר

ּבּׁשמן "וטבל מׁשה: ּברכֹו וכן ּכמעין, ׁשמן ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹמֹוׁש

ּבמנחֹות ׁשּׁשנינּו ּכמֹו פה)רגלֹו", אחת(דף ּפעם : ְְְִִֶַַַַַָָ

וכּו':הצר לׁשמן לּודקּיא אנׁשי ‡Ïi‰(Î‡)כּו ְְְְְְִֵֶֶַָֻ«»»
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‰ÁÏL.לבּׁשל קּלה ׁשהיא ּגינֹוסר, ּבקעת זֹו ¿À»ְְִִִֵֶַַַָָ

"אּילה לרּוץ, קּלה ׁשהיא זֹו ּכאּילה ְִֵֶֶַַַָָָָָָָּפרֹותיה,

לרּוץ: מׁשּלחת אּילה ‡ÙLŒÈ¯Ó¯ׁשלחה", Ô˙p‰. ְְַַַָָָָֻֻ«…≈ƒ¿≈»∆
נתנּבא: סיסרא מלחמת על אחר: ּדבר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכתרּגּומֹו.

ד) מּבני(שופטים איׁש אלפים עׂשרת עּמ ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָ"ולקחּת

ׁשם נאמר וכן ּבזריזּות, ׁשם והלכּו וגֹו'" ְְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָנפּתלי

ּברגליו": ׁשּלח "ּבעמק ׁשּלּוח ‡ŒÈ¯Óלׁשֹון Ô˙p‰ ְְְִֵֶַַַָָֻ«…≈ƒ¿≈
.¯ÙLורּבֹותינּו ׁשירה. ּוברק ּדבֹורה ׁשרּו ידם על »∆ְְִֵַַָָָָָָָ

על עׂשו ּכׁשערער יעקב: קבּורת יֹום על ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹּדרׁשּוהּו

סֹוטה ּבמּסכת יג)הּמערה, 'יתרמי(דף ותרּגּומֹו: , ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָ

חבלֹו יּפל אמריםעדביּה', חלקֹו על יֹודה והּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹ

וׁשבח: t¯˙(Î·)נאים Ôa.לׁשֹון והּוא חן, ּבן ְִֶַָ≈…»ְֵֶָ

ּבבא ּבסֹוף ׁשמעֹון, לרּבי נמטּיּה אּפרין ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָארּמי:

קיח)מציעא ÔÈÚŒÈÏÚ:(דף ˙¯t Ôa.על נטּוי חּנֹו ְִָ≈…»¬≈»ƒִַָ

אֹותֹו הרֹואה eLŒÈÏÚ¯:העין ‰„Úˆ ˙B�a.ּבנֹות ִַָָָ»»¬»¬≈ְ

ּביפיֹו, להסּתּכל החֹומה על צֹועדֹות היּו ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָמצרים

ואחת אחת ּכל צעדה הרּבה, ּבמקֹוםּו'בנֹות' ְְְֲֵַַַַַָָָָָ

לֹומר, צרי ּכן אחר, (ּדבר מּׁשם לראֹותֹו ְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּתּוכל

להבין). וקל חֹומה ׁשּור, הּוא ראׁשֹון לפרּוׁש ְְְִִִֵַָָּכי

ראּיתֹו, על כד)ּכמֹו:"עליֿׁשּור", "אׁשּורּנּו(במדבר ְְֲֲִֵֶַָ

נֹוטה וזה רּבים, יׁש אּגדה ּומדרׁשי קרֹוב", ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹולא

הּמקרא: ׁשּבֹו.t¯˙ליּׁשב הּלׁשֹוןּתי"ו ּתּקּון הּוא ְְִֵַַָ…»ִֶַָָ

ג)ּכמֹו: האדם"(קהלת ּבני ּכמֹו.eL¯:"עלּֿדברת ְְְְִֵַַָָָ

לׁשּור. ּבׁשביל "עליֿׁשּור", אחר: ּדבר ְֲִִֵֵַָָָָלׁשּור,

עליֿׁשּור", צעדה "ּבנֹות אּונקלֹוס: ׁשל ְְְְֲֲֵֶַָָָותרּגּום

על "ּבנֹות" וכתב וכּו'', מּבנֹוהי יּפקּון ׁשבטין ְְְְְְִִִִִֵַַָָ'ּתרין

ּבׁשני חלק ׁשּנטלּו צלפחד, ּבנֹות מנּׁשה, ּבנֹות ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשם

ּפרּיה לׁשֹון "ּפרת", יֹוסף', ּדיסּגי 'ּברי הּירּדן. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹעברי

על המתיּׁשבים ּבֹו אּגדה מדרׁשי ויׁש ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּורבּיה,

ּבכּלן יעקב, לקראת עׂשו ׁשּבא ּבׁשעה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹֻהּלׁשֹון:

להׁשּתחוֹות, ּבניהם לפני ללכת האּמהֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָקּדמּו

אמר וּיׁשּתחוּו". ורחל יֹוסף "נּגׁש ּכתיב: ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָּוברחל

ּבאּמי', עיניו יּתן ׁשּמא רמה, עינֹו זה, 'רׁשע ְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָיֹוסף:

ׁשּברכֹו והּוא לכּסֹותּה, קֹומתֹו וׁשרּבב לפניה ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָיצא

"עליֿעין" יֹוסף, ,עצמ הגּדלּת ּפרת", "ּבן ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹאביו:

לגדּלה: זכית ,לפיכ עׂשו, ˆÚ„‰ׁשל ˙B�a ְְִִִֵֶָָָָָֻ»»¬»
¯eLŒÈÏÚ.ועֹוד מצרים. על ּבצאת ּב להסּתּכל ¬≈ְְְְְְְִִִֵֵַַַ

ואף הרע, עין ּבזרעֹו יׁשלט ׁשּלא לענין ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֹּדרׁשּוהּו

עין ׁשאין ּכדגים, ּברכם ואפרים, מנּׁשה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכׁשּבר

ּבהם: ׁשֹולטת ea¯Â(Î‚)הרע e‰¯¯ÓÈÂ. ֶֶֶַָָ«¿»¬À»…
לאסרֹו, ואׁשּתֹו ּפֹוטיפר וימררּוהּו אחיו, ְְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָוימררּוהּו

חּייהם": את "וימררּו אחיו.ea¯Âלׁשֹון: לֹו נעׂשּו ְְֲֵֶֶַַָ»…ֲֶַָ

ּכן ׁשאם ּפעלּו, לׁשֹון הּזה הּלׁשֹון ואין ריב, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָאנׁשי

אׁשר מריבה מי "הּמה ּכמֹו: ורבּו, ליּנקד: לֹו ְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָהיה

היה ּכן הּוא, חּצים רבּית לׁשֹון אם ואף וגֹו'", ְְְְִִִִֵַַָָָרבּו

ּכמֹו: ּפעלּו, לׁשֹון אּלא ואינֹו ליּנקד, ב)לֹו (ירמיה ְְְֲִֵֵֶָָֻ

"רּמּו וכן הּוׁשּמּו, לׁשֹון ׁשהּוא ׁשמים", ְְִֵֶַָָֹֹ"ׁשּמּו

הּורמּו ׁשּלׁשֹון אּלא הּורמּו, לׁשֹון ׁשהּוא ְְְְְֶֶֶַָמעט",

רּבּו,ו רּמּו, ׁשמּו, ּולׁשֹון אחרים, ידי על הּוׁשמּו, ְְְְֲִֵֵַֹֹֹ

נתרֹוממּו עצמם, את מׁשֹוממים הם הּוא, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָמאליהם

אי", יֹוׁשבי "ּדּמּו וכן: ריב. אנׁשי נעׂשּו ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָֹמעצמם,

'ונקמֹוהי': אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן נדּמּו, ÈÏÚaּכמֹו ְְְְְְְִִֵֵַַָ«¬≈
ÌÈvÁ.,'פלּגֹותא 'מרי ותרּגּומֹו: ּכחץ, ׁשּלׁשֹונם ƒƒְְְְְֵֵֶַַָָָ

לחלק ראּויים ׁשהיּו אֹותן הּמחצה", "וּתהי ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָֹלׁשֹון:

נחלה: ˜BzL(Î„)עּמֹו Ô˙È‡a ·LzÂ.נתיּׁשבה ֲִַָ«≈∆¿≈»«¿ְְִַָ

ÂÈ„Èחזקֹו:.˜BzLּבחזק: ÈÚ¯Ê efÙiÂ.היא זֹו ְֶֹ«¿ְָ«»…¿…≈»»ִ

זאת מּופז". "זהב לׁשֹון: ידֹו, על טּבעת ְְִַַַַַָָָָֹנתינת

אביר ׁשהּוא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מידי לֹו ְֲִִֵֶַָָָָהיתה

igiehniyy mei qelwpe`
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עּקרן יׂשראל", אבן "רעה להיֹות עלה ּומּׁשם ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹיעקב,

מלכּות, לׁשֹון הראׁשה, אבן לׁשֹון יׂשראל, ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹׁשל

ּבהֹון 'ותבת וּתׁשב, ּתרּגמֹו. ּכ הּוא אף ְְְְְְְִֵֶַַַָָואּונקלֹוס,

דקּים 'על להם חלם אׁשר החלֹומֹות ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָנביאּותּה'

הּוא, ּתֹוספת ּבסתרא', עבריאֹוריתא מּלׁשֹון ולא ְְְְְְִִִִֶֶַָָֹ

ׁשל ּתרּגּום רֹוחצנּה', ּבתקפא 'וׁשוי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻׁשּבּמקרא,

העברי: על הּתרּגּום לׁשֹון וכ קׁשּתֹו", ְְְְְְִִֵַַַַָָָ"ּבאיתן

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשאיתנֹו ּבׁשביל נבּואתֹו ְְִִֵֶֶַַָָָָָָוּתׁשב

דהב יתרמא 'ּבכן ּולמבטח. לקׁשת לֹו היתה ְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָהּוא

ּפז: לׁשֹון ידיו", זרעי "וּיפּזּו :לכ דרעֹוהי', ְְְְִֵַַָָָָָָֹֹעל

Ï‡¯NÈ Ô·‡.אבהן' ּובן, אב נֹוטריקֹון: לׁשֹון ∆∆ƒ¿»≈ְְֲִֵָָָ

ּובניו: יעקב ‡·EÈ(Î‰)ּובנין': Ï‡Ó.ל היתה ְֲִַָָֹ≈≈»ƒְְָָ

יעזרּך: והּוא ÈcLזאת, ˙‡Â.ּברּו הּקדֹוׁש ועם ְְְֶַָֹ¿≈««ְִַָָ

והּוא ,אדֹונת לדברי ׁשמעּת ּכׁשּלא ,לּב היה ְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹהּוא

ÌÁ¯Âיברכּך: ÌÈ„L ˙Î¯a.'ּדאּבא ּברכתא ְֲֶָָƒ¿…»«ƒ»»«ְְִַָָָ

והּיֹולדֹות, הּמֹולידים יתּברכּו ּכלֹומר ְְְְְְִִִִַַַָָּודאּמא',

להריֹון, הראּויה טּפה מזריעים הּזכרים ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָׁשּיהיּו

להּפיל ׁשּלהן, רחם את יׁשּכלּו לא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹוהּנקבֹות

'איׁשּתדאי.ÌÈ„Lעּבריהן: מתרּגמינן: יּירה" "ירה ֵֶָֻ»«ƒְְְְְִִִֶַַַָָֹ

ּכאן, ׁשדים אף ּכחץ:יׁשּתדי', יֹורה ׁשהּזרע ׁשם על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

(ÂÎ)'B‚Â e¯·b EÈ·‡ ˙Î¯a.ׁשּברכני הּברכֹות ƒ¿…»ƒ»¿¿ְְִֵֶַַָ

ׁשּבר הּברכֹות על והלכּו ּגברּו הּוא, ּברּו ְְְְֵֶַַַַָָָָָהּקדֹוׁש

הֹורי ÌÏBÚ:את ˙Ú·b ˙Â‡zŒ„Ú.ׁשהּברכֹות לפי ֶַ««¬«ƒ¿…»ְְִֶַָ

לי ׁשּנתן עֹולם, ּגבעֹות ּגבּולי סֹוף עד ּגברּו ְְְִִִֵֶֶַַָָָׁשּלי

קצֹות ארּבע עד מּגעת מצרים, ּבלי ּפרּוצה ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָּברכה

מה וגֹו'" וקדמה יּמה "ּופרצּת ׁשּנאמר: ְְְֱֵֶֶַַַָָָָָָָָהעֹולם,

אמר לאברהם ּוליצחק. אבינּו לאברהם אמר ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָֹּׁשּלא

הארץ ּכל את ּכי וגֹו' ּוראה עיני נא "ׂשא ְְִֵֵֶֶֶָָָָָלֹו:

ארץ אּלא הראהּו ולא אּתנּנה", ל ראה ְְְְֲֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאׁשרֿאּתה

ּולזרע ּכיֿל" לֹו: אמר ליצחק ּבלבד. ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָיׂשראל

אתֿהּׁשבּועה והקימתי האל אתּֿכלֿהארצֹות ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאּתן

יׁשעיה: ׁשאמר זהּו נח)וגֹו'", "והאכלּתי(ישעיה ְְְְְֲִֶֶַַַַָָ

אברהם': 'נחלת אמר: ולא ,"אבי יעקב ְְֲֲֲִַַַַַַַָָָָֹֹנחלת

˙Â‡z.:סרּוק ּבן מנחם חּברֹו ּכ .‰È¯Bאשמול"ץ, «¬«ְְִֵֵַָָ«
הריֹון, ּכמֹולׁשֹון אּמי, ּבמעי ג)ׁשהֹורּוני (איוב ְְְִִִִֵֵֶָ

ּגבר": ּכמֹו:.Â‡zŒ„Ú˙"הרה קצֹות, (במדברעד ֶָָֹ««¬«ְְַ

קדמה",לד) לגבּול לכם ח)"והתאּויתם :(שם ְְְְִִִֵֶֶַָָ

חמת": לבא יֹוסף:.ÔÈÈ‰z"ּתתאּו לראׁש �ÈÊ¯ּכּלם ְְֲָָֹƒ¿∆»ְֵָֹֻ¿ƒ
ÂÈÁ‡.:ּכמֹו מאחיו, ׁשּנבּדל דאחֹוהי', 'ּפריׁשא ∆»ְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

ורּבֹותינּו אחֹור. נזרּו יׂשראל", ּבני מּקדׁשי ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָֹ"ויּנזרּו

יצרֹו ּכביׁשת על קׁשּתֹו", ּבאיתן "וּתׁשב ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָּדרׁשּו:

יֹורה ׁשהּזרע ׁשם על 'קׁשת', וקֹוראֹו אדֹוניו, ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּבאׁשת

ÂÈ„È":ּכחץ ÈÚB¯Ê efÙiÂ".,וּיפּוצּו ׁשּיצאּכמֹו: ְֵ«»…¿≈»»ְֶַָָָ

ידיו: אצּבעֹות מּבין ÚÈ˜·הּזרע ¯È·‡ È„ÈÓ. ְְִֵֶֶַַָָƒ≈¬ƒ«¬…
ּכדאיתא וכּו', אביו ׁשל ּדיֹוקנֹו ּדמּות לֹו ְְְְְְֲִִִִֶֶָָָׁשּנראתה

לו)ּבסֹוטה עֹולם",(דף "ּתאות ּתרּגם ואּונקלֹוס , ְְְְְֲִֵַַָָ

"מצקי לׁשֹון: ּו"גבעֹות", וחמּדה, ּתאוה ְְְְְְֲֵֶַָָָֻלׁשֹון

והזקיקתֹו אּמֹו ׁשחּמדתן הּברכֹות והם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָארץ",

Û¯ËÈ(ÊÎ)לקּבלם: ·‡Ê ÔÈÓÈ�a.אׁשרזאב הּוא ְְַָƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ְֲֵֶ

חטפנין:יטרף, להיֹות עתידין ׁשּיהיּו על נּבא ְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָ
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עּקרן יׂשראל", אבן "רעה להיֹות עלה ּומּׁשם ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹיעקב,

מלכּות, לׁשֹון הראׁשה, אבן לׁשֹון יׂשראל, ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹׁשל

ּבהֹון 'ותבת וּתׁשב, ּתרּגמֹו. ּכ הּוא אף ְְְְְְְִֵֶַַַָָואּונקלֹוס,

דקּים 'על להם חלם אׁשר החלֹומֹות ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָנביאּותּה'

הּוא, ּתֹוספת ּבסתרא', עבריאֹוריתא מּלׁשֹון ולא ְְְְְְִִִִֶֶַָָֹ

ׁשל ּתרּגּום רֹוחצנּה', ּבתקפא 'וׁשוי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻׁשּבּמקרא,

העברי: על הּתרּגּום לׁשֹון וכ קׁשּתֹו", ְְְְְְִִֵַַַַָָָ"ּבאיתן

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשאיתנֹו ּבׁשביל נבּואתֹו ְְִִֵֶֶַַָָָָָָוּתׁשב

דהב יתרמא 'ּבכן ּולמבטח. לקׁשת לֹו היתה ְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָהּוא

ּפז: לׁשֹון ידיו", זרעי "וּיפּזּו :לכ דרעֹוהי', ְְְְִֵַַָָָָָָֹֹעל

Ï‡¯NÈ Ô·‡.אבהן' ּובן, אב נֹוטריקֹון: לׁשֹון ∆∆ƒ¿»≈ְְֲִֵָָָ

ּובניו: יעקב ‡·EÈ(Î‰)ּובנין': Ï‡Ó.ל היתה ְֲִַָָֹ≈≈»ƒְְָָ

יעזרּך: והּוא ÈcLזאת, ˙‡Â.ּברּו הּקדֹוׁש ועם ְְְֶַָֹ¿≈««ְִַָָ

והּוא ,אדֹונת לדברי ׁשמעּת ּכׁשּלא ,לּב היה ְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹהּוא

ÌÁ¯Âיברכּך: ÌÈ„L ˙Î¯a.'ּדאּבא ּברכתא ְֲֶָָƒ¿…»«ƒ»»«ְְִַָָָ

והּיֹולדֹות, הּמֹולידים יתּברכּו ּכלֹומר ְְְְְְִִִִַַַָָּודאּמא',

להריֹון, הראּויה טּפה מזריעים הּזכרים ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָׁשּיהיּו

להּפיל ׁשּלהן, רחם את יׁשּכלּו לא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹוהּנקבֹות

'איׁשּתדאי.ÌÈ„Lעּבריהן: מתרּגמינן: יּירה" "ירה ֵֶָֻ»«ƒְְְְְִִִֶַַַָָֹ

ּכאן, ׁשדים אף ּכחץ:יׁשּתדי', יֹורה ׁשהּזרע ׁשם על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

(ÂÎ)'B‚Â e¯·b EÈ·‡ ˙Î¯a.ׁשּברכני הּברכֹות ƒ¿…»ƒ»¿¿ְְִֵֶַַָ

ׁשּבר הּברכֹות על והלכּו ּגברּו הּוא, ּברּו ְְְְֵֶַַַַָָָָָהּקדֹוׁש

הֹורי ÌÏBÚ:את ˙Ú·b ˙Â‡zŒ„Ú.ׁשהּברכֹות לפי ֶַ««¬«ƒ¿…»ְְִֶַָ

לי ׁשּנתן עֹולם, ּגבעֹות ּגבּולי סֹוף עד ּגברּו ְְְִִִֵֶֶַַָָָׁשּלי

קצֹות ארּבע עד מּגעת מצרים, ּבלי ּפרּוצה ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָּברכה

מה וגֹו'" וקדמה יּמה "ּופרצּת ׁשּנאמר: ְְְֱֵֶֶַַַָָָָָָָָהעֹולם,

אמר לאברהם ּוליצחק. אבינּו לאברהם אמר ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָֹּׁשּלא

הארץ ּכל את ּכי וגֹו' ּוראה עיני נא "ׂשא ְְִֵֵֶֶֶָָָָָלֹו:

ארץ אּלא הראהּו ולא אּתנּנה", ל ראה ְְְְֲֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאׁשרֿאּתה

ּולזרע ּכיֿל" לֹו: אמר ליצחק ּבלבד. ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָיׂשראל

אתֿהּׁשבּועה והקימתי האל אתּֿכלֿהארצֹות ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאּתן

יׁשעיה: ׁשאמר זהּו נח)וגֹו'", "והאכלּתי(ישעיה ְְְְְֲִֶֶַַַַָָ

אברהם': 'נחלת אמר: ולא ,"אבי יעקב ְְֲֲֲִַַַַַַַָָָָֹֹנחלת

˙Â‡z.:סרּוק ּבן מנחם חּברֹו ּכ .‰È¯Bאשמול"ץ, «¬«ְְִֵֵַָָ«
הריֹון, ּכמֹולׁשֹון אּמי, ּבמעי ג)ׁשהֹורּוני (איוב ְְְִִִִֵֵֶָ

ּגבר": ּכמֹו:.Â‡zŒ„Ú˙"הרה קצֹות, (במדברעד ֶָָֹ««¬«ְְַ

קדמה",לד) לגבּול לכם ח)"והתאּויתם :(שם ְְְְִִִֵֶֶַָָ

חמת": לבא יֹוסף:.ÔÈÈ‰z"ּתתאּו לראׁש �ÈÊ¯ּכּלם ְְֲָָֹƒ¿∆»ְֵָֹֻ¿ƒ
ÂÈÁ‡.:ּכמֹו מאחיו, ׁשּנבּדל דאחֹוהי', 'ּפריׁשא ∆»ְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

ורּבֹותינּו אחֹור. נזרּו יׂשראל", ּבני מּקדׁשי ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָֹ"ויּנזרּו

יצרֹו ּכביׁשת על קׁשּתֹו", ּבאיתן "וּתׁשב ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָּדרׁשּו:

יֹורה ׁשהּזרע ׁשם על 'קׁשת', וקֹוראֹו אדֹוניו, ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּבאׁשת

ÂÈ„È":ּכחץ ÈÚB¯Ê efÙiÂ".,וּיפּוצּו ׁשּיצאּכמֹו: ְֵ«»…¿≈»»ְֶַָָָ

ידיו: אצּבעֹות מּבין ÚÈ˜·הּזרע ¯È·‡ È„ÈÓ. ְְִֵֶֶַַָָƒ≈¬ƒ«¬…
ּכדאיתא וכּו', אביו ׁשל ּדיֹוקנֹו ּדמּות לֹו ְְְְְְֲִִִִֶֶָָָׁשּנראתה

לו)ּבסֹוטה עֹולם",(דף "ּתאות ּתרּגם ואּונקלֹוס , ְְְְְֲִֵַַָָ

"מצקי לׁשֹון: ּו"גבעֹות", וחמּדה, ּתאוה ְְְְְְֲֵֶַָָָֻלׁשֹון

והזקיקתֹו אּמֹו ׁשחּמדתן הּברכֹות והם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָארץ",

Û¯ËÈ(ÊÎ)לקּבלם: ·‡Ê ÔÈÓÈ�a.אׁשרזאב הּוא ְְַָƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ְֲֵֶ

חטפנין:יטרף, להיֹות עתידין ׁשּיהיּו על נּבא ְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָ
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כא) ּבפילגׁש(שופטים אׁשּתֹו", איׁש לכם ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָ"וחטפּתם

ּבאֹויביוּבּגבע נֹוצח ׁשּיהיה ׁשאּול על ונּבא ה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּנאמר: יד)סביב, א הּמלּוכה(שמואל לכד "וׁשאּול ְְֱִֶֶַַַָָָָ

יפנה אׁשר ּובכל וגֹו', ּובאדֹום ּבמֹואב, ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָוּיּלחם

Ú„ירׁשיע": ÏÎ‡È ¯˜aa.,וׁשלל ּבּזה לׁשֹון ְִַַ«…∆…««ְְִָָָ

עברית: ּבלׁשֹון ּדֹומה לֹו יׁש ועֹוד 'עדאה', ְְְְְֲִִִֵֶַָָָֻהּמתרּגם

לג) הּוא(ישעיה ׁשאּול ועל עדֿׁשלל", חּלק ְַַַָָָָֻ"אז

אחרים: (ספרים ּבקרן ּבתחּלת ׁשעמד ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹאֹומר,

יׂשראל: ׁשל ּוזריחתן ÏÏLּפריחתן) ˜lÁÈ ·¯ÚÏÂ. ְְְִִִֵֶָָָָָ¿»∆∆¿«≈»»
ידי על יׂשראל ׁשל ׁשמׁשן מּׁשּתׁשקע ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָאף

לבבל: ׁשּיגלם ÏÏL.נבּוכדנּצאר, ˜lÁÈמרּדכי ְְְְֵֶֶֶַַַָ¿«≈»»ְְַָ

המן, ׁשלל את יחּלקּו מּבנימין ׁשהם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָואסּתר

ואּונקלֹוס לאסּתר", נתּתי המן בית "הּנה ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:

הּמקּדׁש: ּבקדׁשי הּכהנים ׁשלל על ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹּתרּגם

(ÁÎ)C¯·ÈÂ Ì‰È·‡ Ì‰Ï ¯acŒ¯L‡ ˙‡ÊÂ¿…¬∆ƒ∆»∆¬ƒ∆«¿»∆
Ì˙B‡.?קנטרן אּלא ּברכם, ׁשּלא מהם יׁש והלא »ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

אביהם", להם אׁשרּֿדּבר "וזאת ּפרּוׁשֹו: ּכ ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶָָָֹאּלא

ׁשמעֹון לראּובן, ּבר ׁשּלא יכל ּבענין. ּׁשּנאמר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמה

ּבמׁשמע: ּכּלם אֹותם", ויבר" לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְִֵֶַַַַָָָָֻולוי?

B˙Î¯·k ¯L‡ LÈ‡.ּכל על לבא העתידה ּברכה ƒ¬∆¿ƒ¿»ְֲִַָָָָָָֹ

ואחד: ‡˙Ìאחד C¯a.אּלא לֹומר, לֹו היה לא ְֶֶָָ≈«…»ֶַָָָֹ

לֹומר: ּתלמּוד מה אֹותֹו". ּבר ּכברכתֹו אׁשר ְְְֲִִֵֶַַַַָ"איׁש

ארי, ּגבּורת ליהּודה ׁשּנתן לפי אתם"? ּבר"ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ

ׁשל קּלּותֹו ּולנפּתלי זאב ׁשל חטיפתֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָּולבנימין

ּתלמּוד הּברכֹות? ּבכל ּכּלם ּכללן ׁשּלא יכל ְְְְֶַַַָָָָָָָָֹֹֻאּילה,

אתם ּבר" ‡ÈnÚŒÏ(ËÎ)":לֹומר: ÛÒ‡�.על ֵַַָֹ∆¡»∆«ƒַ

ׁשּיׁש ּגניזתן, מקֹום אל הּנפׁשֹות ׁשּמכניסין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשם

ּכגֹון: הכנסה, לׁשֹון ׁשהיא עברי ּבלׁשֹון ְְְְְֲִִִִֶַָָָָאסיפה

יט) הּביתה",(שופטים אֹותם מאּסף איׁש ְְְִֵֵַַַָָ"ואין

כב) ּבית",(דברים ּתֹו אל כג)"ואספּתֹו (ויקרא ְֲֵֶֶַַ

מּפני לּבית הכנסתם הארץ", ּתבּואת את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ"ּבאסּפכם

א וכל אתֿמעׂשיכם. ּבאסּפכם סיפההּגׁשמים. ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
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הכנסה: לׁשֹון היא אף ּבמיתה ‡ŒÏהאמּורה ְְְֲִִַַָָָָָ∆
È˙B·‡.:אבֹותי ¯‚ÂÈÏ(Ï‚)עם ÛÒ‡iÂ.הכניס ¬»ֲִַ«∆¡…«¿»ְִִ

ÛÒ‡iÂרגליו: ÚÂ‚iÂ.ואמרּו ּבֹו, נאמרה לא ּומיתה ְַָ«ƒ¿««≈»∆ְְְִֶֶָָָֹ

לא אבינּו יעקב לברכה: זכרֹונם (תעניתמתרּבֹותינּו ְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֹ

‡˙ÂÈ·‡Œ(·):ה) Ë�ÁÏ.ּבׂשמים מרקחת ענין «¬…∆»ƒְְְִִִַַַָ

חניטתֹו,.BÏŒe‡ÏÓiÂ(‚)הּוא: ימי לֹו הׁשלימּו «ƒ¿¿ְְֲִִִֵָ

יֹום: ארּבעים לֹו ׁשּמלאּו ‡˙Bעד ek·iÂ.'B‚Â ְְִֶַַָָ«ƒ¿…¿
להם ׁשּבאה לפי לבכּיה, ּוׁשלׁשים לחניטה ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹארּבעים

נילּוס מי והיּו הרעב ׁשּכלה לרגלֹו, ְְְְִֵֶַָָָָָָָָּברכה

ÈÏ(‰)מתּברכין: È˙È¯k ¯L‡.:ּכמֹו ּכפׁשּוטֹו, ְְִִָ¬∆»ƒƒƒְְִ

כא) מתיּׁשב(שמות עֹוד ּומדרׁשֹו איׁש". ְְְִִִִִֵֶַָ"ּכיֿיכרה

קניתי", "אׁשר ּכמֹו: הּלׁשֹון כו)על רּבי(ר"ה אמר ְֲִִִֶַַַַָָָ

למכירה, קֹורין היּו הּים, לּכרכי ּכׁשהלכּתי ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָעקיבא:

ּדגּור, ּכרי לׁשֹון מדרׁשֹו ועֹוד ּכלּכירה. יעקב ׁשּנטל ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹ

ּכרי, אֹותֹו ועׂשה לבן מּבית ׁשהביא וזהב ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָּכסף

'ט לעׂשו: ּבּמערה':ואמר חלק ּבׁשביל זה ל ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

(Â)EÚÈaL‰ ¯L‡k.,הּׁשבּועה ּבׁשביל לא ואם «¬∆ƒ¿ƒ∆ְְְִִִַָֹ

על 'עבר לֹומר: ירא אבל ,מּניח הייתי ֲֲֲִִִֵַַַָָָֹֹלא

הּׁשבּועה על אעבר ּכן, אם יאמר: ׁשּלא ְְֱִֵֶֶַַַַָָֹֹֹהּׁשבּועה'!

ׁשאני הּקדׁש, לׁשֹון על אגּלה ׁשּלא ,ל ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּנׁשּבעּתי
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ּבֹו, מּכיר אינ ואּתה לׁשֹון, ׁשבעים על עדף ְְְִִִִֵֶַַַַָָֹמּכיר

סֹוטה ּבמּסכת לו)ּכדאיתא ‰‡Ë„(È):(דף Ô¯b. ְְִִֶֶַָָ…∆»»»
ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו היה. אטדין יג)מּקף ׁשם(סוטה על ְְֲִֵֵַַָָָָָֻ

יׁשמעאל ּונׂשיאי ּכנען מלכי ּכל ׁשּבאּו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּמארע,

ּבארֹונֹו ּתלּוי יֹוסף ׁשל ּכתרֹו ׁשראּו וכיון ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָלמלחמה,

והּקיפּוהּו ּכתריהם ּבֹו ותלּו ּכּלן עמדּו יעקב, ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹֻׁשל

קֹוצים: ׁשל סיג הּמּקף ּכגרן L‡k¯(È·)ּכתרים ְְְִִֶֶַָָָֹֻ«¬∆
Ìeˆ.:?צּום אׁשר ·�ÂÈ(È‚)מהּו B˙‡ e‡NiÂ. ƒ»ֲִֶַָ«ƒ¿…»»

איׁש לא מּטתי יּׂשא 'אל צּום: ׁשּכ ּבניו, ּבני ְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹֹולא

אּלא ּכנען, מּבנֹות ׁשהם מּבניכם, אחד ולא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹמצרי

לד'(ב"ר)אּתם', וכן למזרח ג' מקֹום: להם וקבע ְְְְְִֵֶֶַַָָָָ

ּכאן. נקּבעּו ּדגלים ׁשל מחנה למּסע ּוכסדרן ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָרּוחֹות,

ויֹוסף הארֹון, את לׂשאת עתיד ׁשהּוא יּׂשא, לא ְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹלוי

ּתחּתיהם, יהיּו ואפרים מנּׁשה ,מל ׁשהּוא יּׂשא, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹלא

להם ׁשּמסר ּבאֹות ּבאתת", עלּֿדגלֹו "איׁש ְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹוזהּו:

מּטתֹו: ליּׂשא ŒÏÎÂ(È„)אביהם ÂÈÁ‡Â ‡e‰ ֲִִִֶָָ¿∆»¿»
Bz‡ ÌÈÏÚ‰.לּמצרים אחיו הקּדים ּכאן, ּבחזרתן »…ƒƒְְֲִִִִֶַַָָָָָ

לאחיו, מצרים הקּדים ּובהליכתן אּתֹו, ְְְֲִִִִִִִֶַָָָָהעֹולים

ואחר וגֹו'" פרעה עבדי ּכל אּתֹו "וּיעלּו ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַַַָֹׁשּנאמר:

הּכבֹוד ׁשראּו לפי אּלא ואחיו", יֹוסף ּבית "ּכל :ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָּכ

ׁשל ּבארֹונֹו ּכתריהם ׁשּתלּו ּכנען, מלכי ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשעׂשּו

ּכבֹוד: ּבהם נהגּו ‡ÛÒBÈŒÈÁ(ÂË)יעקב, e‡¯iÂ ֲֲֶַָָָֹ«ƒ¿¬≈≈
Ì‰È·‡ ˙ÓŒÈk.אצל ּבמיתתֹו הּכירּו "וּיראּו"? מהּו ƒ≈¬ƒ∆ְְִִִִֵֶַַָ

והיה יֹוסף ׁשל ׁשלחנֹו על לסעד רגילים ׁשהיּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻיֹוסף,

קרבן לא יעקב ּומּׁשּמת אביו, ּכבֹוד ּבׁשביל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹֹמקרבן

e�ÓËNÈ:(ב"ר) eÏ.מתחּלק 'לּו' יׂשטמנּו, ׁשּמא ƒ¿¿≈ְְְִִֵֵֶַָ
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ּבּקׁשה ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' יׁש הרּבה: ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָלענינים

"לּו ,"כדבר יהי "לּו ּכגֹון: 'הלואי', ְְְְְִִֶַַָּולׁשֹון

'לּו' ויׁש מתנּו", "לּו הֹואלנּו" "ולּו ְְְְְִֵֵַַָׁשמעני",

"לּו חכמּו", "לּו ּכגֹון: ו'אּולי', 'אם' ּבלׁשֹון ְְְְְִִֵַַָמׁשּמׁש

ויׁש עלּֿכּפי", ׁשקל אנכי "ולּו למצותי", ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֹֹהקׁשבּת

לֹו ואין יׂשטמנּו", "לּו 'ׁשּמא': ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַָ'לּו'

ּבּמקרא, ּדֹומה "אליעֹוד ּכמֹו: 'אּולי', לׁשֹון והּוא ְְְְִֶַַַָֻ

ויׁש הּוא, 'ׁשּמא' לׁשֹון אחרי", האּׁשה ְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹלאֿתל

ּבּקׁשה, לׁשֹון ּבעניי",'אּולי' ה' יראה "אּולי ּכגֹון: ְְְְְִִֶַַַָָָ

יהי "לּו ּכמֹו: הּוא הרי אֹותי", ה' יׁשיב ְְֲִִִֵַָ"אּולי

חמּׁשים יׁש "אּולי 'אם': לׁשֹון 'אּולי' ויׁש ,"ְְְֲִִִִֵֵֶַַָכדבר

‡ÛÒBÈŒÏ(ÊË)":צּדיקם eeˆÈÂ.ויצּום" ּכמֹו ִִַ«¿«∆≈ְְֵַַ

להיֹות ּולאהרן למׁשה צּוה יׂשראל", ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹאלּֿבני

אל "ויצּוּו" זה: אף יׂשראל, ּבני אל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָׁשלּוחים

ואת ּכן. לֹו לֹומר יֹוסף אל ׁשליח להיֹות ְְְִִֵֵֶֶַַָָׁשלּוחם,

אצלֹו, רגילין ׁשהיּו ּבלהה, ּבני את צּוּו? ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָמי

בלהה": ּבני את נער "והּוא ˆe‰ׁשּנאמר: EÈ·‡. ְְְֱִֵֶֶֶַַַָ»ƒƒ»
סה) יבמות צּוה(ב"ר. לא ּכי הּׁשלֹום, מּפני ּבּדבר ְִִִִֵַַָָָָֹׁשּנּו

ּבעיניו: יֹוסף נחׁשד ׁשּלא ּכן, �‡(ÊÈ)יעקב ‡N ְֱֲֵֵֵֶֶַַָֹֹ»»
EÈ·‡ È‰Ï‡ È„·Ú ÚLÙÏ.אלהיו מת, אבי אם ¿∆««¿≈¡…≈»ƒֱִִֵָָֹ

עבדיו: והם ÂÈÁ‡ŒÌb(ÁÈ)קּים eÎÏiÂ.על מּוסף ְֲֵַָָָ«≈¿«∆»ַָ

‡�È(ËÈ)הּׁשליחּות: ÌÈ‰Ï‡ ˙Á˙‰ Èk.ׁשּמא ְִַƒ¬««¡…ƒ»ƒֶָ

להרע רֹוצה הייתי אם ּבתמיהה, אני? ְְְֲִִִִִִִֶַָָָּבמקֹומֹו

חׁשבּתם ּכלכם אּתם והלא יכֹול? אני ּכלּום ְְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַָָֹֻלכם,

והיא לטֹובה, חׁשבּה הּוא ּברּו והּקדֹוׁש רעה, ְְְֲֵַַָָָָָָָָָעלי

לכם?: להרע יכל לבּדי ŒÏÚ(Î‡)אני ¯a„ÈÂ ְְֲִִֶַַָָָֹ«¿«≈«
ÌaÏ.ׁשּלא עד הּלב: על הּמתקּבלים ּדברים ƒ»ְְְִִִֵֶַַַַַָֹ

ועל עבד, ׁשאני עלי מרּננים היּו לכאן, ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָירדּתם
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ּבּקׁשה ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' יׁש הרּבה: ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָלענינים

"לּו ,"כדבר יהי "לּו ּכגֹון: 'הלואי', ְְְְְִִֶַַָּולׁשֹון

'לּו' ויׁש מתנּו", "לּו הֹואלנּו" "ולּו ְְְְְִֵֵַַָׁשמעני",

"לּו חכמּו", "לּו ּכגֹון: ו'אּולי', 'אם' ּבלׁשֹון ְְְְְִִֵַַָמׁשּמׁש

ויׁש עלּֿכּפי", ׁשקל אנכי "ולּו למצותי", ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֹֹהקׁשבּת

לֹו ואין יׂשטמנּו", "לּו 'ׁשּמא': ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַָ'לּו'

ּבּמקרא, ּדֹומה "אליעֹוד ּכמֹו: 'אּולי', לׁשֹון והּוא ְְְְִֶַַַָֻ

ויׁש הּוא, 'ׁשּמא' לׁשֹון אחרי", האּׁשה ְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹלאֿתל

ּבּקׁשה, לׁשֹון ּבעניי",'אּולי' ה' יראה "אּולי ּכגֹון: ְְְְְִִֶַַַָָָ

יהי "לּו ּכמֹו: הּוא הרי אֹותי", ה' יׁשיב ְְֲִִִֵַָ"אּולי

חמּׁשים יׁש "אּולי 'אם': לׁשֹון 'אּולי' ויׁש ,"ְְְֲִִִִֵֵֶַַָכדבר

‡ÛÒBÈŒÏ(ÊË)":צּדיקם eeˆÈÂ.ויצּום" ּכמֹו ִִַ«¿«∆≈ְְֵַַ

להיֹות ּולאהרן למׁשה צּוה יׂשראל", ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹאלּֿבני

אל "ויצּוּו" זה: אף יׂשראל, ּבני אל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָׁשלּוחים

ואת ּכן. לֹו לֹומר יֹוסף אל ׁשליח להיֹות ְְְִִֵֵֶֶַַָָׁשלּוחם,

אצלֹו, רגילין ׁשהיּו ּבלהה, ּבני את צּוּו? ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָמי

בלהה": ּבני את נער "והּוא ˆe‰ׁשּנאמר: EÈ·‡. ְְְֱִֵֶֶֶַַַָ»ƒƒ»
סה) יבמות צּוה(ב"ר. לא ּכי הּׁשלֹום, מּפני ּבּדבר ְִִִִֵַַָָָָֹׁשּנּו

ּבעיניו: יֹוסף נחׁשד ׁשּלא ּכן, �‡(ÊÈ)יעקב ‡N ְֱֲֵֵֵֶֶַַָֹֹ»»
EÈ·‡ È‰Ï‡ È„·Ú ÚLÙÏ.אלהיו מת, אבי אם ¿∆««¿≈¡…≈»ƒֱִִֵָָֹ

עבדיו: והם ÂÈÁ‡ŒÌb(ÁÈ)קּים eÎÏiÂ.על מּוסף ְֲֵַָָָ«≈¿«∆»ַָ

‡�È(ËÈ)הּׁשליחּות: ÌÈ‰Ï‡ ˙Á˙‰ Èk.ׁשּמא ְִַƒ¬««¡…ƒ»ƒֶָ

להרע רֹוצה הייתי אם ּבתמיהה, אני? ְְְֲִִִִִִִֶַָָָּבמקֹומֹו

חׁשבּתם ּכלכם אּתם והלא יכֹול? אני ּכלּום ְְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַָָֹֻלכם,

והיא לטֹובה, חׁשבּה הּוא ּברּו והּקדֹוׁש רעה, ְְְֲֵַַָָָָָָָָָעלי

לכם?: להרע יכל לבּדי ŒÏÚ(Î‡)אני ¯a„ÈÂ ְְֲִִֶַַָָָֹ«¿«≈«
ÌaÏ.ׁשּלא עד הּלב: על הּמתקּבלים ּדברים ƒ»ְְְִִִֵֶַַַַַָֹ

ועל עבד, ׁשאני עלי מרּננים היּו לכאן, ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָירדּתם
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מה אתכם? הֹורג ואני חֹורין, ּבן ׁשאני נֹודע ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַידיכם

ונׁשּתּבח ראה ּבחּורים ׁשל ּכת אֹומרֹות? ְְְְִִִֶַַַַַָָהּברּיֹות

ל יׁש אֹותם, הרג ּולבּסֹוף הם, אחי ואמר ְְְֵֵֶַַַַַָָָָּבהן,

נרֹות עׂשרה אחר: ּדבר אחיו? את ׁשהֹורג לאאח ֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

וכּו': אחד נר לכּבֹות ÛÒBÈ(Î‚)יכלּו Èk¯aŒÏÚ. ְְְֵֶַָָ«ƒ¿≈≈
ּברּכיו: ּבין ּגּדלן ויחיּכתרּגּומֹו 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 ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
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éçéå úøèôäá ÷øô à íéëìîá
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øîàì ýåýéá Bì òáMàå ïcøiä éúàø÷ì ãøé-àeäå íéðçî ézëì íBéa úöøîð äìì÷ éðìì÷¦§©̧¦Æ§¨¨´¦§¤½¤§−¤§¦´©£¨®¦§«¨©³¦§¨¦Æ©©§¥½¨¤¨̧©³©Ÿ̈Æ¥½Ÿ
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

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



��

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¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

éçéå úøèôäá ÷øô à íéëìîá

áà:øîàì Bðá äîìL-úà åöéå úeîì ãåã-éîé eáø÷iåáõøàä-ìk Cøãa Cìä éëðà ©¦§§¬§¥¨¦−¨®©§©²¤§Ÿ¬Ÿ§−¥«Ÿ¨Ÿ¦´Ÿ¥½§¤−¤¨¨¨®¤
:Léàì úééäå z÷æçåâúøîLî-úà zøîLå|éäìà ýåýéì åéëøãa úëìì Eåéúwç øîL §¨©§−̈§¨¦¬¨§¦«§¨©§º̈¤¦§¤´¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¨¤³¤¦§¨¨Æ¦§¸ŸªŸ¨³

úàå äNrz øLà-ìk úà ìékNz ïrîì äLî úøBúa áeúkk åéúBãrå åéètLîe åéúBöî¦§¨Æ¦§¨¨´§¥§½̈©¨−§©´Ÿ¤®§©´©©§¦À¥µ¨£¤´©£¤½§¥²
:íL äðôz øLà-ìkãéðá eøîLé-íà øîàì éìr øac øLà Bøác-úà ýåýé íé÷é ïrîìE ¨£¤¬¦§¤−¨«§©Á©Á¨¦̧§Ÿ̈¹¤§¨À£¤̧¦¤´¨©»¥Ÿ¼¦¦§§¸¨¤¹

ìrî Léà Eì úøké-àì øîàì íLôð-ìëáe íááì-ìëa úîàa éðôì úëìì íkøc-úà¤©§À̈¨¤³¤§¨©Æ¤«¡¤½§¨§¨−̈§¨©§¨®¥¾Ÿ«Ÿ¦¨¥³§Æ¦½¥©−
:ìàøNé àqkäì äNr øLà äéeøö-ïa áàBé éì äNr-øLà úà zrãé äzà íâåéøN-éðL ¦¥¬¦§¨¥«§©´©¨´¨©¿§¨¥Á£¤¨̧¨¦¹¨´¤§À̈£¤´¨¨´¦§¥¨¥´

ïziå íìLa äîçìî-éîc íNiå íâøäiå øúé-ïá àNîrìå øð-ïa øðáàì ìàøNé úBàáö¦§´¦Â§¨¥Â§©§¥̧¤¥¹§©£¨¨³¤¤̧¤Æ©©´©§¥½©¨¬¤§¥¦§¨−̈§¨®Ÿ©¦¥º
:åéìâøa øLà Bìrðáe åéðúîa øLà Búøâça äîçìî éîcåãøBú-àìå Eúîëçk úéNrå §¥´¦§¨À̈©«£«Ÿ̈Æ£¤´§¨§½̈«§©£−£¤¬§©§¨«§¨¦−¨§¨§¨¤®§«Ÿ¥¯

:ìàL íìLa BúáéNæðçìL éìëàa eéäå ãñç-äNrz éãrìbä élæøá éðáìåeáø÷ ïë-ék E ¥¨²§¨−Ÿ§«Ÿ§¦§¥̧©§¦©³©¦§¨¦Æ©£¤¤½¤§¨−§«Ÿ§¥´ª§¨¤®¦¥Æ¨§´
éçà íBìLáà éðtî éçøáa éìà:Eçàeäå íéøçaî éðéîéä-ïá àøb-ïá érîL Enr äpäå ¥©½§¨§¦¾¦§¥−©§¨¬¨¦«§¦¥´¦Â§Â¦§¦̧¤¥¨¬¤«©§¦¦»¦©ª¦¼§³

øîàì ýåýéá Bì òáMàå ïcøiä éúàø÷ì ãøé-àeäå íéðçî ézëì íBéa úöøîð äìì÷ éðìì÷¦§©̧¦Æ§¨¨´¦§¤½¤§−¤§¦´©£¨®¦§«¨©³¦§¨¦Æ©©§¥½¨¤¨̧©³©Ÿ̈Æ¥½Ÿ
:áøça Eúéîà-íàèBl-äNrz øLà úà zrãéå äzà íëç Léà ék eäwðz-ìà äzrå ¦£¦§−¤¨«¤§©¨Æ©§©¥½¦²¦¬¨¨−¨®¨§¨©§¨Æ¥´£¤´©£¤½

:ìBàL íãa BúáéN-úà zãøBäåé:ãåc øéra øáwiå åéúáà-ír ãåc ákLiåàéíéîiäå §«©§¨¯¤¥¨²§−̈§«©¦§©¬¨¦−¦£Ÿ¨®©¦¨¥−§¦¬¨¦«§©¨¦À
Cìî íéìLeøéáe íéðL òáL Cìî ïBøáça äðL íéraøà ìàøNé-ìr ãåc Cìî øLà£¤̧¨©³¨¦Æ©¦§¨¥½©§¨¦−¨¨®§¤§³¨©Æ¤´©¨¦½¦«¨©´¦¨©½

ìLìLå íéL:íéðL Láé:ãàî Búëìî ïkzå åéáà ãåc àqk-ìr áLé äîìLe §Ÿ¦¬§¨−Ÿ¨¦«§Ÿ¾Ÿ¨©¾©¦¥−¨¦´¨¦®©¦¬Ÿ©§ª−§«Ÿ

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

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 ויחי 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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