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a"kyz'd ,hay g"dan ,zeny t"y .c"qa

(dben izla dgpd)

‰Ï‡Âבאו וביתו איש יעקב את מצרימה הבאים ישראל בני למה1שמות הקושיא וידועה .
ויגש בפרשת ב"פ, מצרימה הבאים בנ"י שמות בתורה שמות.2נכפל ובפרשת

ובתו"ח בתו"א הענין שהיו3ומבואר הירידות ב' כנגד הוא ב"פ מצרימה הבאים שמש"נ ,

כמ"ש מצרים, ממצרים4בגלות והיציאה בהגאולה גם שלכן ירידה, אחר ירידה ירדנו, ירד
כמ"ש עליות, ב' שם5ישנם ומבאר עלה. גם אעלך מצרים6ואנכי דגלות הירידות ב' ענין

הירידה שהו"ע למטה), מצרים דגלות הירידות ב' נשתלשלו (שמהם למעלה הענינים בשורש
(ירידה הדיבור ולאותיות הא') (ירידה המחשבה לאותיות יעקב) של (בחינתו חכמה דבחי'
הדיבור) (אותיות ורחל יעקב ויחוד המחשבה), (אותיות ולאה יעקב יחוד והו"ע .7הב'),

לבאר עד8וממשיך החכמה דבחי' והמשכה (הירידה זה ענין נקרא איך תמוה דלכאורה ,

העולמות והתהוות השתלשלות סדר צ"ל כך הלא מצרים, גלות בשם הדיבור) לאותיות
אופן ישנו האותיות ענין דבכללות הוא, הענין אך מאמרות. עשרה ע"י החכמה מבחי'
כמו הדיבור לאותיות עד מחכמה ההמשכה והו"ע שבתוכם, האור את מגלים שהאותיות
האור, על מעלימים הם שהאותיות אופן ישנו אך כשלעצמו. ההשתלשלות ענין מצד שהוא

מ"ש גלות9שזהו וזהו"ע בהאותיות, המוסתר האור וניכר נראה שאין ראינו, לא אותותינו
ממש שמות בנ"י, (שמות שהשמות הדיבור,10מצרים, באותיות והעלם הסתר בבחי' הם (

מות יורדות שרגלי' המלכות, בהאותיות,11בחינת האור גילוי שיהי' הוא הגאולה וענין .
וגאלם הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם דנגלה גילוי12שזהו"ע ע"י היתה שהגאולה היינו ,

הגילוי הוא מזה ולמעלה הא', עלי' שזוהי ביצי"מ, שהי' האור גילוי ישנו גופא ובזה אור.
לעלם מברך רבא שמי' יהא מבקשים זה שעל הב', עלי' שזוהי העתידה, בגאולה שיהי' אור
ג"כ וזהו העולמות. בהשתלשלות ויתגלה יומשך ממש הגדול שמו שבחי' עלמיא, ולעלמי

קאי13מ"ש המלך דאלקי המלך, אלקי שזהו14ארוממך לבי"ע, היורדת המלכות בחי' על
נתינת נעשה שמזה כו', יש למציאות מקור להיות שיכול עד האור והעלם צמצום ע"י דוקא
הגאולה. תהי' שעי"ז הא"ס, רוממות בחי' בה להמשיך וצריך גלות, של לענין מקום

Í‡נתינת יהי' זו שמבחי' אפשר איך אלקות, בחי' הוא המלך שאלקי דכיון להבין, צריך
נתינת יש המלך אלקי שמבחי' דכיון מובן, אינו גיסא ולאידך גלות. של לענין מקום

המלך. אלקי בבחי' הרוממות המשכת ע"י הגלות יתבטל איך לגלות, מקום

פרשתנו.)1 ריש

ואילך.)2 ח מו,

פרשתנו.)3 ריש

כ.)4 מג, מקץ

ד.)5 מו, ויגש

ואילך.)6 א כה, שם תו"ח ואילך. א נ, תו"א

נ.)7 ע' פרשתנו אוה"ת

ג.)8 שם, תו"א

ט.)9 עד, תהלים

ד.)10 מט, שם תו"א

ואילך).)11 תקסד (ע' עה"פ נ"ך אוה"ת וראה ה. ה, משלי

זו".)12 "מצה פיסקא פסח של הגדה

א.)13 קמה, תהלים

שלט.)14 ר"פ ח"ב תער"ב המשך גם ראה



�

a"kyz'd ,hay g"dan ,zeny t"y .c"qa

(dben izla dgpd)

‰Ï‡Âבאו וביתו איש יעקב את מצרימה הבאים ישראל בני למה1שמות הקושיא וידועה .
ויגש בפרשת ב"פ, מצרימה הבאים בנ"י שמות בתורה שמות.2נכפל ובפרשת

ובתו"ח בתו"א הענין שהיו3ומבואר הירידות ב' כנגד הוא ב"פ מצרימה הבאים שמש"נ ,

כמ"ש מצרים, ממצרים4בגלות והיציאה בהגאולה גם שלכן ירידה, אחר ירידה ירדנו, ירד
כמ"ש עליות, ב' שם5ישנם ומבאר עלה. גם אעלך מצרים6ואנכי דגלות הירידות ב' ענין

הירידה שהו"ע למטה), מצרים דגלות הירידות ב' נשתלשלו (שמהם למעלה הענינים בשורש
(ירידה הדיבור ולאותיות הא') (ירידה המחשבה לאותיות יעקב) של (בחינתו חכמה דבחי'
הדיבור) (אותיות ורחל יעקב ויחוד המחשבה), (אותיות ולאה יעקב יחוד והו"ע .7הב'),

לבאר עד8וממשיך החכמה דבחי' והמשכה (הירידה זה ענין נקרא איך תמוה דלכאורה ,

העולמות והתהוות השתלשלות סדר צ"ל כך הלא מצרים, גלות בשם הדיבור) לאותיות
אופן ישנו האותיות ענין דבכללות הוא, הענין אך מאמרות. עשרה ע"י החכמה מבחי'
כמו הדיבור לאותיות עד מחכמה ההמשכה והו"ע שבתוכם, האור את מגלים שהאותיות
האור, על מעלימים הם שהאותיות אופן ישנו אך כשלעצמו. ההשתלשלות ענין מצד שהוא

מ"ש גלות9שזהו וזהו"ע בהאותיות, המוסתר האור וניכר נראה שאין ראינו, לא אותותינו
ממש שמות בנ"י, (שמות שהשמות הדיבור,10מצרים, באותיות והעלם הסתר בבחי' הם (

מות יורדות שרגלי' המלכות, בהאותיות,11בחינת האור גילוי שיהי' הוא הגאולה וענין .
וגאלם הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם דנגלה גילוי12שזהו"ע ע"י היתה שהגאולה היינו ,

הגילוי הוא מזה ולמעלה הא', עלי' שזוהי ביצי"מ, שהי' האור גילוי ישנו גופא ובזה אור.
לעלם מברך רבא שמי' יהא מבקשים זה שעל הב', עלי' שזוהי העתידה, בגאולה שיהי' אור
ג"כ וזהו העולמות. בהשתלשלות ויתגלה יומשך ממש הגדול שמו שבחי' עלמיא, ולעלמי

קאי13מ"ש המלך דאלקי המלך, אלקי שזהו14ארוממך לבי"ע, היורדת המלכות בחי' על
נתינת נעשה שמזה כו', יש למציאות מקור להיות שיכול עד האור והעלם צמצום ע"י דוקא
הגאולה. תהי' שעי"ז הא"ס, רוממות בחי' בה להמשיך וצריך גלות, של לענין מקום

Í‡נתינת יהי' זו שמבחי' אפשר איך אלקות, בחי' הוא המלך שאלקי דכיון להבין, צריך
נתינת יש המלך אלקי שמבחי' דכיון מובן, אינו גיסא ולאידך גלות. של לענין מקום

המלך. אלקי בבחי' הרוממות המשכת ע"י הגלות יתבטל איך לגלות, מקום

פרשתנו.)1 ריש

ואילך.)2 ח מו,

פרשתנו.)3 ריש

כ.)4 מג, מקץ

ד.)5 מו, ויגש

ואילך.)6 א כה, שם תו"ח ואילך. א נ, תו"א

נ.)7 ע' פרשתנו אוה"ת

ג.)8 שם, תו"א

ט.)9 עד, תהלים

ד.)10 מט, שם תו"א

ואילך).)11 תקסד (ע' עה"פ נ"ך אוה"ת וראה ה. ה, משלי

זו".)12 "מצה פיסקא פסח של הגדה

א.)13 קמה, תהלים

שלט.)14 ר"פ ח"ב תער"ב המשך גם ראה



�l`xyi ipa zeny dl`e

דהנהÔÈ·‰ÏÂב) (המלך), דאלקי הענין ביאור תחילה להקדים יש ישנם15זה אלקי בתיבת ,
בשו"ע (כמ"ש כח מלשון אלקי א', פירוש פירושים, השמות),16ב' כוונת בענין

כמובן הפכיים, ענינים ב' לכאורה הם אלו פירושים וב' אלקות. מלשון אלקי ב', ופירוש
במק"א מאור,17מהמבואר הפכי הו"ע שכח וכיון הפכיים, ענינים ב' שהם וכח אור בענין

והוא המאור, מעין הוא שאור הוא לכח אור בין ההפרש דהנה, מאלקות. הפכי שהו"ע כ"ש
משא בהמאור, תמיד כחדבוק ובפרט העשי', כח כללות וכמו ממקורו, נפרד הוא כח "כ

אמנם ממקורו. נפרד נעשה הכח הרי הנזרק, בדבר ונתלבש האדם מיד שיוצא ,18הזריקה

האור גילוי דהנה, חדש. דבר מתגלה הכח שבענין האור, ענין על הכח בענין מעלה גם יש
התחדשות של ענין בו וכמבואר19אין המאור, שהוא במקורו תחילה כלול הוא האור שהרי ,

בהיותו20בתניא ואדרבה, השמש, כדור וחומר בגוף ג"כ ישנו שבודאי השמש וזיו אור בענין
אם כי חדש, דבר אינו המתגלה האור הרי וא"כ, עז, ויתר שאת ביתר הוא הרי בהמאור
שאינו בלבד זו שלא זאת, ועוד במקורו. בהעלם כלול שהי' מה שנתגלה ההעלם, גילוי
שהרי עצמו, המאור לגבי גם התחדשות שאינו אלא בהמאור, כלול היותו לגבי התחדשות
עצמו, המאור הוא ענינו כל אלא המאור, על נוסף מציאות אינו בהמאור הכלול שהאור ידוע
גם התחדשות אינו הרי הכלול, האור לגבי התחדשות אינו המתגלה שהאור מאחר וא"כ,
הרי בהמאור כלול ובהיותו לעצמו, מציאות אינו הכלול שהאור לפי עצמו, המאור לגבי
הוא זה וכל המאור. לגבי התחדשות אינו המתגלה אור הרי וא"כ המאור, הוא מציאותו כל
כדי ועד מהמאור, הארה התפשטות להיותו המאור ומעין בהמאור דבוק הוא שהאור לפי
להאיר. מוכרח הוא הרי מאור ישנו שכאשר הכרח, בדרך הוא למטה האור שענין כך,
תלוי אלא לפעול, או לזרוק מוכרח אינו שהרי הכרח, בדרך אינה שהמשכתו כח משא"כ
התפשטות אינו שהכח לפי והיינו, מגלה, אינו וברצונו הכח את מגלה הוא דברצונו ברצון,
של באופן היא פעולתו גם ולכן העצם, מן התחדשות בבחי' בא הוא אלא מהעצם, הארה
לגבי התחדשות הוא הפועל כח וגם הכח, לגבי התחדשות הוא שהפועל והיינו, התחדשות,
כלול היותו לגבי רק לא התחדשות שאינו האור בענין שנת"ל כשם דהנה, הכח. עצם

הכח בענין הוא כן עצמו, המאור לגבי אלא הוא21בהמאור שהפועל בלבד זו שלא ,

פעולה היא מזה שנעשית והפעולה רוחני, כח הוא הפועל כח (שהרי מהכח התחדשות
עצם לגבי מחודש הוא הפועל כח עצמו, בהכח גם אלא הפועל), ממהות שאינה גשמית
בעצם ממש במציאותם נמצאים אינם הפרטיים שהכחות וזריקה, המעשה בכח וכמו הכח,
בכח וכמו"כ שתהי', איזה תנועה כל ממנו להיות היולי כח כמו הוא אלא התנועה, כח
בו אין עצמו הדיבור דכח הדיבור, כח עצם לגבי התחדשות הם אותיות שהצירופי הדיבור,

בתניא (כמ"ש לדבר שביכלתו מה רק והוא כלל, אותיות ופרט,22צירופי כלל כמו ואינו ,(

שי)15 (פרק ח"א סוף הנ"ל המשך ראה ― לקמן בהבא

קונטרסים (סה"מ ואילך פ"ג תרצ"ב טובך רב מה ד"ה ואילך).

ואילך). לה ע' ח"ג

ה.)16 סימן או"ח

ועוד.)17 ואילך. קכח ע' תרס"ד סה"מ ראה

שכטֿשלד.)18 פרק ח"ב הנ"ל המשך ―ראה לקמן הבא בכל

שכ.)19 פרק הנ"ל המשך גם ראה

פ"ג.)20 שעהיוה"א

שכב.)21 פרק הנ"ל המשך גם ראה

כ.)22 פרק
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כלולים שהם מכמו הפרטים גילוי כמו הוא הדיבור מכח האותיות שגילוי שנאמר והיינו
של הו"ע האותיות וציור אותיות, מציור לגמרי מושלל הוא עצמו הדיבור כח אלא בהכלל,

כמאמר הדיבור, כח שהו"ע ההתהוות כח בענין למעלה גם יובן ועד"ז בעשרה23התחדשות.
בבחי' בא שהכח ואור, כח בין חילוק ועוד התחדשות. של שהו"ע העולם, נברא מאמרות
לפרטים שמתחלק זאת, ועוד וחיצוניות, פנימיות התחלקות בו שיש והיינו, התחלקות,
אין וגם פרטים, לריבוי מתחלק שאינו התחלקות, בו ואין פשוט הוא האור משא"כ רבים,
שאינו וכמו המאור, מצד הם שבאור שהחילוקים והיינו, וחיצוניות, דפנימיות החילוק בו
האור אבל המאור, אופן לפי הוא שהאור לפי הנר, ואור הירח לאור השמש אור דומה
של ענין בהאור שמצינו וזה התחלקות, של ענין בו ואין פשוט, הוא זה ממאור שנמשך
ועד"ז כלל. התחלקות בו אין עצמו האור אבל הכלים, מצד רק זה הרי וחיצוניות, פנימיות

כמ"ש התחלקות, בבחי' שבא למעלה, הכח בענין אצבעותיך,24הוא מעשה שמיך אראה כי
ההתחלקות ענין ומצד רבים. לפרטים הכח את מחלקים שהם הוא אצבעות העשר דענין
שבעליון תחתון) (או דחיצוניות בזה, זה הפרצופים התלבשות ענין גם בו יש כח, שבבחי'
מאלקות, הפכי שהוא ומכ"ש מאור, הפכי הוא שכח מובן זה ומכל לתחתון. פנימיות נעשה
תיבת בענין הקושיא תגדל ועפ"ז כו'. והפירוד ההתחלקות היפך פשוטה, אחדות שהוא
זמ"ז. הפכיים הם שלכאורה אלקות, ומלשון כח מלשון הפירושים, ב' בו שישנם אלקי,

ממקורו‡Íג) נפרד הוא למטה שהכח למטה, לכח למעלה הכח דומה שאינו הוא, הענין
משא"כ ס"ב), שענין(כנ"ל והיינו, האור, כמו מקורו, עם בדביקות הוא למעלה הכח

מקורו. עם בדביקות שהוא שלמעלה הכח בענין גם הוא שכן לנו מגלה בהמאור שדבוק האור
במק"א המבואר זולתך25וע"ד ואין לך ערוך אין ע"י26בענין מתגלה לך ערוך דאין שהענין ,

שהאור והיינו, העצמות, לגבי ערוך אין בבחי' הוא האור שגם יודעים אנו ומזה דוקא, הכח
בדביקות הוא שהאור לפי אלקות, זולת דבר שאין זולתך, דאין הענין רק מגלה עצמו מצד
המאור, זולת דבר שאין מובן שמזה האור, מציאות מתבטל אזי ממנו נפרד וכאשר המאור, עם
ערוך, אין בדרך שהוא הכח ענין ע"י אם כי האור, ע"י מתגלה אינו לך ערוך דאין הענין אבל
מצד הוא זה שענין מעצמותו, שמציאותו אצלו שנרגש היש את שמהווה ההתהוות כח וכמו
לו שקדמה וסיבה עילה שום לו ואין מעצמותו שמציאותו ב"ה המאציל של ועצמותו מהותו

כו' המוחלט ואפס מאין יש לברוא ויכלתו בכחו לבדו הוא ולכן דאין27ח"ו, הענין ובהתגלות ,
מגלה כן כמו הנה ― העצמות לגבי ערוך באין הוא האור שגם אנו יודעים הכח ע"י ערוך
ח"ו. נפרד ואינו במקורו דבוק הוא שלמעלה שהכח הדביקות, ענין את הכח על האור לנו

¯Â‡È·Âנפרד הוא הנבראים את שמהווה הכח שבחי' לומר מקום יש דלכאורה הענין,
מוגבל זמן משך על הוא שבהם והחיות העולמות התהוות שהרי ח"ו, ממקורו

עלמא דהוה שנין אלפי שית יהי'28על אם גם לכאורה להיות יכול מוגבל זמן משך ועל ,

רפ"ה.)23 אבות

ד.)24 ח, תהלים

א'קנה.)25 ע' הנ"ל המשך גם ראה

לשבת.)26 שחרית בתפלת יודוך" "הכל

ס"כ.)27 אגה"ק תניא

א.)28 לא, ר"ה
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כלולים שהם מכמו הפרטים גילוי כמו הוא הדיבור מכח האותיות שגילוי שנאמר והיינו
של הו"ע האותיות וציור אותיות, מציור לגמרי מושלל הוא עצמו הדיבור כח אלא בהכלל,

כמאמר הדיבור, כח שהו"ע ההתהוות כח בענין למעלה גם יובן ועד"ז בעשרה23התחדשות.
בבחי' בא שהכח ואור, כח בין חילוק ועוד התחדשות. של שהו"ע העולם, נברא מאמרות
לפרטים שמתחלק זאת, ועוד וחיצוניות, פנימיות התחלקות בו שיש והיינו, התחלקות,
אין וגם פרטים, לריבוי מתחלק שאינו התחלקות, בו ואין פשוט הוא האור משא"כ רבים,
שאינו וכמו המאור, מצד הם שבאור שהחילוקים והיינו, וחיצוניות, דפנימיות החילוק בו
האור אבל המאור, אופן לפי הוא שהאור לפי הנר, ואור הירח לאור השמש אור דומה
של ענין בהאור שמצינו וזה התחלקות, של ענין בו ואין פשוט, הוא זה ממאור שנמשך
ועד"ז כלל. התחלקות בו אין עצמו האור אבל הכלים, מצד רק זה הרי וחיצוניות, פנימיות

כמ"ש התחלקות, בבחי' שבא למעלה, הכח בענין אצבעותיך,24הוא מעשה שמיך אראה כי
ההתחלקות ענין ומצד רבים. לפרטים הכח את מחלקים שהם הוא אצבעות העשר דענין
שבעליון תחתון) (או דחיצוניות בזה, זה הפרצופים התלבשות ענין גם בו יש כח, שבבחי'
מאלקות, הפכי שהוא ומכ"ש מאור, הפכי הוא שכח מובן זה ומכל לתחתון. פנימיות נעשה
תיבת בענין הקושיא תגדל ועפ"ז כו'. והפירוד ההתחלקות היפך פשוטה, אחדות שהוא
זמ"ז. הפכיים הם שלכאורה אלקות, ומלשון כח מלשון הפירושים, ב' בו שישנם אלקי,

ממקורו‡Íג) נפרד הוא למטה שהכח למטה, לכח למעלה הכח דומה שאינו הוא, הענין
משא"כ ס"ב), שענין(כנ"ל והיינו, האור, כמו מקורו, עם בדביקות הוא למעלה הכח

מקורו. עם בדביקות שהוא שלמעלה הכח בענין גם הוא שכן לנו מגלה בהמאור שדבוק האור
במק"א המבואר זולתך25וע"ד ואין לך ערוך אין ע"י26בענין מתגלה לך ערוך דאין שהענין ,

שהאור והיינו, העצמות, לגבי ערוך אין בבחי' הוא האור שגם יודעים אנו ומזה דוקא, הכח
בדביקות הוא שהאור לפי אלקות, זולת דבר שאין זולתך, דאין הענין רק מגלה עצמו מצד
המאור, זולת דבר שאין מובן שמזה האור, מציאות מתבטל אזי ממנו נפרד וכאשר המאור, עם
ערוך, אין בדרך שהוא הכח ענין ע"י אם כי האור, ע"י מתגלה אינו לך ערוך דאין הענין אבל
מצד הוא זה שענין מעצמותו, שמציאותו אצלו שנרגש היש את שמהווה ההתהוות כח וכמו
לו שקדמה וסיבה עילה שום לו ואין מעצמותו שמציאותו ב"ה המאציל של ועצמותו מהותו

כו' המוחלט ואפס מאין יש לברוא ויכלתו בכחו לבדו הוא ולכן דאין27ח"ו, הענין ובהתגלות ,
מגלה כן כמו הנה ― העצמות לגבי ערוך באין הוא האור שגם אנו יודעים הכח ע"י ערוך
ח"ו. נפרד ואינו במקורו דבוק הוא שלמעלה שהכח הדביקות, ענין את הכח על האור לנו

¯Â‡È·Âנפרד הוא הנבראים את שמהווה הכח שבחי' לומר מקום יש דלכאורה הענין,
מוגבל זמן משך על הוא שבהם והחיות העולמות התהוות שהרי ח"ו, ממקורו

עלמא דהוה שנין אלפי שית יהי'28על אם גם לכאורה להיות יכול מוגבל זמן משך ועל ,
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האבן את נושא הוא הרי ומ"מ האדם, מיד ונפרד יוצא שהכח בזריקה, וכמו ממקורו, נפרד
נפרד להיות יכול שהכח ההתהוות, בענין גם הוא שכן לומר מקום יש וא"כ, זמן, משך למעלה
במקורו, בדביקות הוא למעלה הכח בחי' הנה באמת אבל כו'. מוגבל זמן למשך ממקורו ח"ו

מלבדו עוד שאין הוא פשוט דבר הנמצאים29שהרי כל נמצאו המצאו ומאמיתית גם30, וא"כ, ,
נפרד בבחי' שהוא לומר שייך לא המהווה האלקי וכ"ששבכח ית', ממנו חוץ אינה היש מציאות

מאחדותו שהפרידן הקליפות בענין שמצינו ומה ועוד31ח"ו. מאחדותו, רק הוא הפירוד הרי ,
הרצון, העדר מבחי' הוא התהוותם תחילת שהרי כלל, מציאות בבחינת אינם שהקליפות זאת,

וענינם32כמאמר המציאות, העדר בבחי' הוא ומציאותם התהוותם ובמילא לי', הניין לא דין
כמ"ש אלא לנסיונות33אינו בירורים שבין ההפרש כידוע אתכם, אלקיכם הוי' מנסה ,34כי

משא"כ בקדושה, ויתעלה במציאותו יהי' המתברר שהדבר היא הכוונה הבירורים שבענין
הוא ענינם שכל והיינו, האדם, את מנסים שבו הדבר את לדחות היא הכוונה הנסיונות בענין
הוא הדחי' כוונת בגלל בהנסיונות ההעדר שענין לומר אפשר שלכאורה ואף המציאות. העדר
וקודם המלחמה בעת אבל אותו, מנסים שבו הדבר עם האדם של המלחמה עבודת לאחר רק
הוא לנסיונות בירורים בין ההפרש שהרי כן, אינו באמת הנה דבר, מציאות הם הרי המלחמה
הכוונה אין בנסיונות משא"כ המתברר, בדבר והן המברר בהאדם הן היא הכוונה שבבירורים
וידע הנסיון על ויתגבר שיתעורר בהאדם רק היא הכוונה אלא האדם, את מנסים שבו בהדבר
המלחמה שקודם לומר אפשר אי וא"כ, העדר, של מציאות רק הוא הנסיון ענין שכל וירגיש
ואילו בהאדם, רק היא האלקית דהכוונה אלקית, כוונה אין גופא שבהם כיון מציאות, איזה הם
בבחי' הוא שלכן אלקית, כוונה בו שיש דבר כל אבל העדר. של ענין רק הוא עצמו הנסיון

ממנו. שחוץ דבר לך אין שהרי מאלקות, ח"ו נפרד אינו מציאות,

ÛÒÂ�Â,ממנו שחוץ דבר לך שאין זה מצד מאלקות ח"ו פירוד של ענין שייך שלא לזה
אלפי דשית זמן למשך ממקורו נפרד שאינו מוכח גופא ההתהוות מכח גם הנה

כתיב וארץ שמים בהתהוות דהנה, בזה, והענין במקורו. תמיד דבוק הוא אלא אלה35שנין,
וארז"ל בהבראם, והארץ השמים שכח36תולדות נאמר ואם הבראם, כיום חזקים שהם

צריך הי' הרי ממקורו, שנפרד שנין) אלפי דשית הזמן משך (על מוגבל כח הוא המהווה
רגע שבכל והיינו, עלמא, דהוה שנין אלפי דשית הזמן במשך ונחלש הולך להיות
מ"ש ע"ד ונחלש, הולך צ"ל הי' חרוב להחד ומתקרבים ההתהוות מרגע שמתרחקים

מוכח,37הבחיי הבראם, כיום חזקים שהם ומאחר להתייבש. מתחיל משנולד שהתינוק
משך על ממקורו נפרד אינו המהווה שהכח מובן ומזה גבול, בלי כח ישנו דעולם שבגבול
ומה הנצחיות. תוקף בו יש ולכן במקורו, תמיד דבוק הוא אלא שנין, אלפי דשית זמן

לה.)29 ד, ואתחנן

יסוה"ת.)30 הל' ריש רמב"ם

ובכ"מ.)31 תתכב. ע' ח"ב תקס"ה אדה"ז מאמרי ראה

ב.)32 פ"ט, שם ז. פ"ג, ב"ר

ד.)33 יג, ראה פ'

ועוד.)34 .206 ע' תרפ"ט ואילך. קז ע' פר"ת סה"מ ראה

ד.)35 ב, בראשית

להצ"צ)36 החקירה ספר וראה ה"א. פ"א ברכות ירושלמי

ועוד. פל"ג. תרל"ו רבים מים המשך בתחילתו.

כח)37 א, בראשית עה"ת בפי' [הבחיי] למש"כ הכוונה אולי

(142 ע' תשי"א בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק .(הערת
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באופן הוא הפסידות דענין הפסידות, ענין זה אין חרוב, חד יהי' שנין אלפי שית שלאחרי
כיום חזקים הם עלמא דהוה שנין אלפי השית כל שבמשך ומאחר תמיד, ונפסד שהולך
הבורא רצון הוא שכך אלא הפסידות, של ענין זה אין אח"כ שנפסדים מה הנה הבראם,
כך קיימים, שיהיו הוא הבורא רצון שנין אלפי שית שבמשך דכשם והיינו, נפסדים, שיהיו
הפסידות. של ענין זה אין אבל מציאותם, שתתבטל הבורא רצון יהי' שנין אלפי שית בסיום

הענינים בפנימיות שהוא כמו חרוב דחד הפירוש ע"פ מציאותם,38ובפרט תתבטל שלא ,

שאין ודאי הרי מקורם, בהם ויתגלה במקורם שיתעלו גבוה, ומדריגה במעלה שיתעלו אלא
זמן משך על מוגבל כח אינו המהווה שכח לפי הוא זה וכל כלל. הפסידות של ענין זה

במקורו. דבוק הוא אלא ממקורו, שנפרד

דבוק‡Íד) יהי' ואעפ"כ כח, בבחינת שיהי' יחד, שניהם להיות אפשר איך להבין, צריך
דבוק שיהי' יתכן ואיך ס"ב), (כנ"ל נפרד היותו הוא הכח ענין הרי במקורו,
כמו אינו האלקי הכח של הדביקות שאופן הוא, הענין אך כח. בבחי' יהי' ומ"מ במקורו,
של באופן היא הדביקות אלא העצם, מן וגילוי התפשטות בבחי' שהוא האור דביקות
התחדשות, של באופן הוא הכח דענין (ס"ב) נת"ל דהנה, ממקורו. שמתחדש התחדשות

בתניא כמבואר המחדש, הכח תמיד צ"ל התחדשות של וארץ,39ובענין שמים בריאת בענין
לצורף יצא כאשר כי ותחבולותיו אנוש למעשה וארץ שמים מעשה לדמות שטועים שיש
כי כו', הגדול ההבדל עיניהם מראות טח אך כו' הצורף לידי צריך הכלי אין שוב כלי
מסתלק שהאומן לאחרי גם ולכן קודם, גם הי' הכלי גולם הרי כלי עושה האומן כאשר
הכח צריך מאין, יש גמור, חידוש שהוא וארץ שמים בבריאת משא"כ קיים, הכלי נשאר

וכמ"ש תמיד, אותו לחדש לחדש40האלקי צריך שהכח וכשם בשמים. נצב דברך הוי' לעולם
מ"ש דזהו ממקורו, תמיד מתחדש עצמו הכח גם כן כמו תמיד, הנברא בטובו41את המחדש

תמיד שמתחדש הנברא את המהווה האלקי כח על שקאי בראשית, מעשה תמיד יום בכל
כתיב42ממקורו דהנה הוא, והענין במאמרי43. (ובפרט בכ"מ ומבואר ושוב, רצוא והחיות

אדמו"ר מו"ח את44כ"ק ומהווה המחי' האלקי החיות וכן חיות, שנקראים שהמלאכים (

ונעשה במקורו שנכלל הוא דרצוא שהתנועה ושוב, רצוא של בתנועה תמיד הם הנבראים,
ב' וזהו הנבראים. את להוות למטה שנמשך דשוב בתנועה הוא ואח"כ ואפס, אין שם
את להוות דפירוד בתנועה הוא דשוב התנועה שמצד והדביקות, הפירוד שבכח, הענינים
כח דבחי' שהדביקות והיינו, ממקורו. תמיד שמתחדש בדביקות, הוא מ"מ אך הנבראים,
באופן אלא ניכרת, דביקות שזוהי העצם, מן התפשטות של באופן האור דביקות כמו אינה

ניכרת בלתי דביקות התעלמות,45של בבחי' אם כי התפשטות, בבחינת אינה שהדביקות ,

נבדל. כח בבחי' ומתגלה וחוזר במקורו ונכלל שמתעלם
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באופן הוא הפסידות דענין הפסידות, ענין זה אין חרוב, חד יהי' שנין אלפי שית שלאחרי
כיום חזקים הם עלמא דהוה שנין אלפי השית כל שבמשך ומאחר תמיד, ונפסד שהולך
הבורא רצון הוא שכך אלא הפסידות, של ענין זה אין אח"כ שנפסדים מה הנה הבראם,
כך קיימים, שיהיו הוא הבורא רצון שנין אלפי שית שבמשך דכשם והיינו, נפסדים, שיהיו
הפסידות. של ענין זה אין אבל מציאותם, שתתבטל הבורא רצון יהי' שנין אלפי שית בסיום

הענינים בפנימיות שהוא כמו חרוב דחד הפירוש ע"פ מציאותם,38ובפרט תתבטל שלא ,

שאין ודאי הרי מקורם, בהם ויתגלה במקורם שיתעלו גבוה, ומדריגה במעלה שיתעלו אלא
זמן משך על מוגבל כח אינו המהווה שכח לפי הוא זה וכל כלל. הפסידות של ענין זה

במקורו. דבוק הוא אלא ממקורו, שנפרד

דבוק‡Íד) יהי' ואעפ"כ כח, בבחינת שיהי' יחד, שניהם להיות אפשר איך להבין, צריך
דבוק שיהי' יתכן ואיך ס"ב), (כנ"ל נפרד היותו הוא הכח ענין הרי במקורו,
כמו אינו האלקי הכח של הדביקות שאופן הוא, הענין אך כח. בבחי' יהי' ומ"מ במקורו,
של באופן היא הדביקות אלא העצם, מן וגילוי התפשטות בבחי' שהוא האור דביקות
התחדשות, של באופן הוא הכח דענין (ס"ב) נת"ל דהנה, ממקורו. שמתחדש התחדשות

בתניא כמבואר המחדש, הכח תמיד צ"ל התחדשות של וארץ,39ובענין שמים בריאת בענין
לצורף יצא כאשר כי ותחבולותיו אנוש למעשה וארץ שמים מעשה לדמות שטועים שיש
כי כו', הגדול ההבדל עיניהם מראות טח אך כו' הצורף לידי צריך הכלי אין שוב כלי
מסתלק שהאומן לאחרי גם ולכן קודם, גם הי' הכלי גולם הרי כלי עושה האומן כאשר
הכח צריך מאין, יש גמור, חידוש שהוא וארץ שמים בבריאת משא"כ קיים, הכלי נשאר

וכמ"ש תמיד, אותו לחדש לחדש40האלקי צריך שהכח וכשם בשמים. נצב דברך הוי' לעולם
מ"ש דזהו ממקורו, תמיד מתחדש עצמו הכח גם כן כמו תמיד, הנברא בטובו41את המחדש

תמיד שמתחדש הנברא את המהווה האלקי כח על שקאי בראשית, מעשה תמיד יום בכל
כתיב42ממקורו דהנה הוא, והענין במאמרי43. (ובפרט בכ"מ ומבואר ושוב, רצוא והחיות

אדמו"ר מו"ח את44כ"ק ומהווה המחי' האלקי החיות וכן חיות, שנקראים שהמלאכים (

ונעשה במקורו שנכלל הוא דרצוא שהתנועה ושוב, רצוא של בתנועה תמיד הם הנבראים,
ב' וזהו הנבראים. את להוות למטה שנמשך דשוב בתנועה הוא ואח"כ ואפס, אין שם
את להוות דפירוד בתנועה הוא דשוב התנועה שמצד והדביקות, הפירוד שבכח, הענינים
כח דבחי' שהדביקות והיינו, ממקורו. תמיד שמתחדש בדביקות, הוא מ"מ אך הנבראים,
באופן אלא ניכרת, דביקות שזוהי העצם, מן התפשטות של באופן האור דביקות כמו אינה

ניכרת בלתי דביקות התעלמות,45של בבחי' אם כי התפשטות, בבחינת אינה שהדביקות ,

נבדל. כח בבחי' ומתגלה וחוזר במקורו ונכלל שמתעלם
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מהדביקות‡Ì�Óה) דביקות) טיפערע (א יותר עליונה במדריגה היא כח דבחי' ַהדביקות
בלבד, הגילוי אל השייך ההעלם בבחי' היא האור דביקות כי, האור, דבחי'
כמשנת"ל בזה, והענין העצמי. העלם בבחי' יותר, עליונה במדריגה היא הכח ודביקות

כלול הוא שאור שבמקורו(ס"ב) אלא האור, למציאות ישנו במקורו שגם היינו בהמאור,
בבחי' היא האור של הדביקות ולכן ההעלם, גילוי בבחי' הוא האור והתגלות בהעלם, הוא
שבא כיון במקורו, כלול שהוא לומר שייך שלא הכח, משא"כ לגילוי. השייך ההעלם
הרצוא ע"י שמתחדש מה היא שלו והדביקות ערוך, אין ובדרך התחדשות, של באופן
הרי לגמרי, אין ונעשה במקורו ונכלל מתעלם הוא הרי הרצוא שבתנועת היינו, ושוב,
זו ומבחי' דוקא. העצמי העלם בבחי' אלא) לגילוי, השייך בהעלם (לא היא שלו הדביקות
בטובו כו', מחדש ובטובו מש"נ שזהו כח, דבחי' ההתחדשות גם נעשית העצמי) (העלם

הגנוז אור בחי' שהוא כמ"ש46דייקא, לגנוז47, טוב כי טוב, כי האור את אלקים בחי'48וירא ,
האור כמו אחר, מהות אינה שההתגלות שכל כידוע בזה, הענין וכללות העצמי. העלם
העצמי, באמת הוא אחר מהות שנמצא וכל עצם, ולא הארה רק זה הרי המאור, מעין שהוא
המבואר וע"ד העצמי. כח דוקא הוא באמת הנה אחר, מהות כמו שנמצא כח בחי' ולכן,

דוקא הנברא ביש אם כי בהאין, אינו האמיתי יש שגילוי ויש, אין יש .49בענין

‰�‰Âהעלם בבחי' ובא נמשך הוא הרי העצמי, העלם בבחי' היא הכח שדביקות כיון
בבחי' ובא נמשך ולכן לגילוי, השייך העלם בבחי' שדביקותו האור כמו (דלא
שבא וכיון כו'. התחלקות של באופן ובא ערוך, ואין התחדשות בבחי' שהוא וכנ"ל גילוי),
הוא זה כל אמנם, כו'. גלות של לענין מקום נתינת יש ההעלם מצד הרי העלם, בבחי'
העלם בחי' ממקורו, בו ומתגלה כשנמשך אבל העלם, בבחינת שנמשך הכח המשכת מצד
ארוממך וזהו"ע הגאולה. ענין נעשה זה ומצד אור, מבחינת גם למעלה הוא אזי העצמי,
שרגלי' המלכות בחי' על (דקאי המלך אלקי דבחינת ההעלם שמצד דאף המלך, אלקי
ארוממך, מבחינת בו כשממשיכים מ"מ, גלות, של לענין מקום נתינת יש מות) יורדות
ועלמי דעלם ההעלם שבבחי' עלמיא, ולעלמי לעלם מברך רבא שמי' יהא ענין שהוא
הגאולה. ענין נעשה אזי העצמי, העלם לבחינת עד הגדול, שמו בחינת יומשך עלמיא

גופאÂ‰ÊÂו) (ובזה הגלות ירידת ענין שכללות מצרימה, הבאים ישראל בני שמות ואלה
מתחילה, מכוונת בכוונה הוא כו', ראינו לא דאותותינו כו') ירידה אחרי ירידה
העלם של באופן כח דבחינת הירידה ע"י שדוקא לפי העלי', בשביל היא הירידה וכוונת
שיהי' בכדי הגלות, ענין כללות הי' זה ובשביל העצמי, העלם לבחינת מגיעים אזי כו'
הגשמי, הזה בעולם העצמי העלם בחי' שיתגלה העתידה, בגאולה הגילוי שלימות אח"כ

הוי'50וכמ"ש כבוד נגלה יהי' דוקא הגשמי שבבשר בשר, כל וראו הוי' כבוד .51ונגלה

ח"א)46 תרל"ה (סה"מ תרל"ה השמיני ביום ויהי ד"ה ראה

ע' חכ"ח (תו"מ תש"כ קמז); ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח סא); ע'

.(342 ע' חי"ג (תו"מ תשט"ו החודש ד"ה ואילך). 67

ד.)47 א, בראשית

סע"ב.)48 מה, זח"א

ג.)49 מג, בשלח האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי ראה

ה.)50 מ, ישעי'

51(37 ע' חכ"ב לקו"ש וש"נ. .100 ע' תרצ"ו סה"מ ראה

ועוד. .72 הערה

.`"ypz'd zah h"i ,zeny t"y zegiyn .c"qa

שמות‡. וספר פרשת שבהתחלת הראשון בפסוק
יעקב את מצרימה הבאים ישראל בני שמות "ואלה -

ומהם: דיוקים, כמה יש - באו" וביתו איש
" לומרmi`adא) מתאים הוה, לשון onfaמצרימה",

mixvnl mz`iaויגש בפרשת כמ"ש -1"e`eaieמצרימה
ישראל בני שמות ואלה . . אתו זרעו וכל mi`adיעקב

כשבנ"י שמות, ספר בהתחלת משא"כ מצרימה";
[אלא רבים ימים במצרים כבר xfegנמצאים aezkdy

xtqneלהמשך (כהקדמה למצרים בואם ע"ד (בקיצור)
הגאולה אודות ובעיקר, מצרים, שעבוד אודות הסיפור

"ואלה2ממצרים עבר, בלשון לומר יותר מתאים - [(

אשר ישראל בני הכתובe`aשמות כבסיום מצרימה",
וביתו "?e`a"איש

"ואלה נאמר הפסוק שבהתחלת הטעם מהו ב)
בני מצרימה",l`xyiשמות הפסוקjyndaeהבאים

"את נאמר דוקא?awriעצמו יעקב - "

שבפרשת - הכתובים לשון לשינוי הטעם מהו ג)
מצרימה "הבאים נאמר ובפרשתנוawriויגש ובניו",

מצרימה "הבאים יעקב"?`zנאמר

הלשון·. דיוק איתאmi`ad"בביאור - מצרימה"
:3במדרש

רבים ימים והלא באים, היום וכי מצרימה, "הבאים
קיים הי' שיוסף זמן כל אלא, למצרים? משבאו להם היו
משוי, עליהם נתנו יוסף מת מצרים, של משוי להם הי' לא

כתיב כאילוmi`adלפיכך ,mei eze`."למצרים נכנסו

בעבודת וההוראה להלימוד בנוגע ביאור וצריך
האדם:

נצחית" היא "התורה - יהיו4ובהקדמה יום ו"בכל ,
חדשים" פרשה5בעיניך שקורין בזמן יתירה ובהדגשה ,

"צריכים שאז בציבור, בתורה העניניםzeiglזו עם "

זו .6שבפרשה

ד" והשייכות הקשר להבין צריך mi`adועפ"ז

("כאילו meiמצרימה" eze`("למצרים `dlנכנסו epinil:

אנו עומדים חז"ל שבדברי הסימנים כל שלפי כיון
zelbd onf seqa"הקיצין כל "כלו שכבר לאחרי וכבר7, ,

נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של ובלשונו תשובה, עשו
עניני כל סיימו שכבר שנים) עשרות (לפני דורנו

הכפתורים" "צחצוח גם מוכנים8העבודה, ועומדים ,
צדקנו משיח פני לקבל כולכם") הכן מהו9("עמדו -

ד" מהענין וההוראה הלימוד מצרימה",mi`adהפירוש,
eqpkp"כאילו mei eze`בסמיכות כשעומדים למצרים"

ממצרים?! להיציאה ממש

ד"ואלה‚. הענין בכללות הביאור בהקדם ויובן
הוא זה שפסוק ישראל", בני שמותdgiztdשמות דספר

כ"ד כל והן חומש, ספרי ד' (הן שלאחריו והספרים
דתושב"כ קודש הימים)10ספרי (דברי חייהם סיפור - (

l`xyiשל ipaומצוות התורה בקיום :11ועבודתם

שלאחריו) (והספרים שמות ספר שבין החילוק
חייהם סיפור הוא בראשית שספר - בראשית לספר

של ויעקבzea`dועבודתם יצחק אברהם כמודגש12, ,

הישר" "ספר ויעקב13בשמו: יצחק אברהם ספר "זה ,
ישרים" שמות,14שנקראו ספר מתחיל זה ולאחרי ;

שמות שלipa"ואלה ועבודתם חייהם סיפור - ישראל"
mipadההוראה ע"פ האבות, של בדרכם שממשיכים ,

לבנים" סימן אבות "מעשה האבות, של .15והנתינתֿכח

לפני בראשית ספר דהקדמת הטעם מובן ועפ"ז
ושאר שמות ספר הן התורה ש"עיקר אף הספרים, שאר
- המצוות" מעשה בפירוש ומספר שכותב הספרים
. . האבות תולדות "סיפור (שעיקרו זה שספר "לפי

הוא קורותם") וכל מעשיהם oey`xdבפרטי yxydלכל
שהנתינתֿכח כיון האחרים", בספרים שנכתבו המצוות
מעשה ע"י היא הספרים שבשאר המצוות כל לקיום

וֿח.1) מו,
שנקרא2) - שמות ספר דכל התוכן היא ממצרים שהגאולה להעיר,

אור "ויהי ה: פ"ג, ב"ר וראה פקודי). ס"פ (רמב"ן הגאולה" "ספר
לאורה". מאפילה ישראל יצאו שבו שמות, ואלה ספר כנגד

ג.3) שם תנחומא ד). (פ"א, פרשתנו ריש שמו"ר
היא4) נצחי' "התורה פרשתנו: ריש תו"ח וראה רפי"ז. תניא

דור". ובכל זמן בכל ומדברת
ועוד.5) טז. כו, תבוא פרש"י
ובכ"מ.6) חשון. ב' יום" "היום
ב.7) צז, סנהדרין
תרפ"ט.8) שמח"ת שיחת
ובכ"מ.9) טבת. ט"ו יום" "היום ראה

א.10) ט, תענית (ראה באורייתא" רמיזא דלא מידי ש"ליכא וכיון
שתלמיד מה אפילו דתושבע"פ, הענינים כל כולל ה"ז - א) רכא, זח"ג

הדורות. כל בסוף לחדש עתיד ותיק
קלה,11) שרה חיי ואילך. ד פד, לך לך תו"ח ראה - לקמן בהבא

א'שעד. ע' ח"ג תער"ב המשך ואילך. א
ליעקב12) שאירע מה "כל יוסף", יעקב תולדות "אלה - יוסף וכן

נמשכים יוסף שע"י כידוע ובפרש"י), ב לז, (וישב ליוסף" אירע
וש"נ). .436 ע' חט"ו לקו"ש (ראה למטה יעקב של עניניו ומתגלים

יח.13) א, ש"ב
עה"פ.14) בפרש"י הובא א. כה, ע"ז
וראה15) ו. יב, לך לך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה

שם. תו"ח גם
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שמות‡. וספר פרשת שבהתחלת הראשון בפסוק
יעקב את מצרימה הבאים ישראל בני שמות "ואלה -

ומהם: דיוקים, כמה יש - באו" וביתו איש
" לומרmi`adא) מתאים הוה, לשון onfaמצרימה",

mixvnl mz`iaויגש בפרשת כמ"ש -1"e`eaieמצרימה
ישראל בני שמות ואלה . . אתו זרעו וכל mi`adיעקב

כשבנ"י שמות, ספר בהתחלת משא"כ מצרימה";
[אלא רבים ימים במצרים כבר xfegנמצאים aezkdy

xtqneלהמשך (כהקדמה למצרים בואם ע"ד (בקיצור)
הגאולה אודות ובעיקר, מצרים, שעבוד אודות הסיפור

"ואלה2ממצרים עבר, בלשון לומר יותר מתאים - [(

אשר ישראל בני הכתובe`aשמות כבסיום מצרימה",
וביתו "?e`a"איש

"ואלה נאמר הפסוק שבהתחלת הטעם מהו ב)
בני מצרימה",l`xyiשמות הפסוקjyndaeהבאים

"את נאמר דוקא?awriעצמו יעקב - "

שבפרשת - הכתובים לשון לשינוי הטעם מהו ג)
מצרימה "הבאים נאמר ובפרשתנוawriויגש ובניו",

מצרימה "הבאים יעקב"?`zנאמר

הלשון·. דיוק איתאmi`ad"בביאור - מצרימה"
:3במדרש

רבים ימים והלא באים, היום וכי מצרימה, "הבאים
קיים הי' שיוסף זמן כל אלא, למצרים? משבאו להם היו
משוי, עליהם נתנו יוסף מת מצרים, של משוי להם הי' לא

כתיב כאילוmi`adלפיכך ,mei eze`."למצרים נכנסו

בעבודת וההוראה להלימוד בנוגע ביאור וצריך
האדם:

נצחית" היא "התורה - יהיו4ובהקדמה יום ו"בכל ,
חדשים" פרשה5בעיניך שקורין בזמן יתירה ובהדגשה ,

"צריכים שאז בציבור, בתורה העניניםzeiglזו עם "

זו .6שבפרשה

ד" והשייכות הקשר להבין צריך mi`adועפ"ז

("כאילו meiמצרימה" eze`("למצרים `dlנכנסו epinil:

אנו עומדים חז"ל שבדברי הסימנים כל שלפי כיון
zelbd onf seqa"הקיצין כל "כלו שכבר לאחרי וכבר7, ,

נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של ובלשונו תשובה, עשו
עניני כל סיימו שכבר שנים) עשרות (לפני דורנו

הכפתורים" "צחצוח גם מוכנים8העבודה, ועומדים ,
צדקנו משיח פני לקבל כולכם") הכן מהו9("עמדו -

ד" מהענין וההוראה הלימוד מצרימה",mi`adהפירוש,
eqpkp"כאילו mei eze`בסמיכות כשעומדים למצרים"

ממצרים?! להיציאה ממש

ד"ואלה‚. הענין בכללות הביאור בהקדם ויובן
הוא זה שפסוק ישראל", בני שמותdgiztdשמות דספר

כ"ד כל והן חומש, ספרי ד' (הן שלאחריו והספרים
דתושב"כ קודש הימים)10ספרי (דברי חייהם סיפור - (

l`xyiשל ipaומצוות התורה בקיום :11ועבודתם

שלאחריו) (והספרים שמות ספר שבין החילוק
חייהם סיפור הוא בראשית שספר - בראשית לספר

של ויעקבzea`dועבודתם יצחק אברהם כמודגש12, ,

הישר" "ספר ויעקב13בשמו: יצחק אברהם ספר "זה ,
ישרים" שמות,14שנקראו ספר מתחיל זה ולאחרי ;

שמות שלipa"ואלה ועבודתם חייהם סיפור - ישראל"
mipadההוראה ע"פ האבות, של בדרכם שממשיכים ,

לבנים" סימן אבות "מעשה האבות, של .15והנתינתֿכח

לפני בראשית ספר דהקדמת הטעם מובן ועפ"ז
ושאר שמות ספר הן התורה ש"עיקר אף הספרים, שאר
- המצוות" מעשה בפירוש ומספר שכותב הספרים
. . האבות תולדות "סיפור (שעיקרו זה שספר "לפי

הוא קורותם") וכל מעשיהם oey`xdבפרטי yxydלכל
שהנתינתֿכח כיון האחרים", בספרים שנכתבו המצוות
מעשה ע"י היא הספרים שבשאר המצוות כל לקיום

וֿח.1) מו,
שנקרא2) - שמות ספר דכל התוכן היא ממצרים שהגאולה להעיר,

אור "ויהי ה: פ"ג, ב"ר וראה פקודי). ס"פ (רמב"ן הגאולה" "ספר
לאורה". מאפילה ישראל יצאו שבו שמות, ואלה ספר כנגד

ג.3) שם תנחומא ד). (פ"א, פרשתנו ריש שמו"ר
היא4) נצחי' "התורה פרשתנו: ריש תו"ח וראה רפי"ז. תניא

דור". ובכל זמן בכל ומדברת
ועוד.5) טז. כו, תבוא פרש"י
ובכ"מ.6) חשון. ב' יום" "היום
ב.7) צז, סנהדרין
תרפ"ט.8) שמח"ת שיחת
ובכ"מ.9) טבת. ט"ו יום" "היום ראה

א.10) ט, תענית (ראה באורייתא" רמיזא דלא מידי ש"ליכא וכיון
שתלמיד מה אפילו דתושבע"פ, הענינים כל כולל ה"ז - א) רכא, זח"ג

הדורות. כל בסוף לחדש עתיד ותיק
קלה,11) שרה חיי ואילך. ד פד, לך לך תו"ח ראה - לקמן בהבא

א'שעד. ע' ח"ג תער"ב המשך ואילך. א
ליעקב12) שאירע מה "כל יוסף", יעקב תולדות "אלה - יוסף וכן

נמשכים יוסף שע"י כידוע ובפרש"י), ב לז, (וישב ליוסף" אירע
וש"נ). .436 ע' חט"ו לקו"ש (ראה למטה יעקב של עניניו ומתגלים

יח.13) א, ש"ב
עה"פ.14) בפרש"י הובא א. כה, ע"ז
וראה15) ו. יב, לך לך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה

שם. תו"ח גם
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"ספר בשם נקרא ולכן בראשית, שבספר האבות
המצוות לכל והמקור הכולל שם שהוא "מפני הישר",
והאמת, היושר דרכי שנק' שאחריו, בספרים הכתובים

ה'"16כמ"ש דרכי ישרים .17כי

ביאור:„. ליתר
לפני היתה בראשית) (בספר האבות שעבודת אע"פ
והספרים שמות (בספר הבנים ועבודת מתןֿתורה,
שהיתה (יצי"מ לאחרי היא ככולה רובה שלאח"ז)

גזירה19ל)מתןֿתורה18הקדמה (הקב"ה) "בטל שאז ,

והעליונים לעליונים יעלו התחתונים ואמר ראשונה
לתחתונים" התומ"צ20ירדו דקיום העבודה שע"י ,

שהדברים למטה, הקדושה וגילוי המשכת נעשה
(משא"כ דקדושה חפצא נעשים שבעולם הגשמיים

מ"ת) (המשכת21לפני דמתןֿתורה החידוש הרי, -

וההכנה ההקדמה לאחרי נעשה גופא למטה) הקדושה
המרכבה" הן הן "האבות אשר, האבות, ,22דעבודת

"מרכבה" בבחינת היו התחתון בעוה"ז שבהיותם
קו כמו "ישרים", נקראו ולכן למעלה, כמו להקב"ה
שינוי) (ללא למעלה שהוא כמו למטה שנמשך ,23ישר

הבניםepikdועי"ז עבודת כל dhnlאת zewl` zkynda

מתןֿתורה. לאחרי התומ"צ בקיום

(רק) היא האבות שעבודת gkÎzpizpeאלא, dpkd

הבנים שבעבודת והחידוש למטה, הקדושה להמשכת
הוא האבות עבודת lretaלגבי dceardaרק לא היינו, ,

zexyt`dהמשכת אלא למטה, הקדושה להמשכת
למטה העבודהlretaהקדושה ע"י אשר, ,lreta

הכ עילוי היתהניתוסף זה שבשביל כך, כדי עד גדול, י
להיות הקב"ה נתאווה - ההשתלשלות סדר כל בריאת

בתחתונים דירה ית' דירה24לו תהי' התחתון שמציאות ,

ית' ielbaeלו lreta25.

(עבודת שלאח"ז והספרים שמות שספר מובן ומזה
כמו הם xe`iaeהבנים) yexitעבודת) בראשית לספר

דבינה26האבות) והביאור הפירוש ובדוגמת ע"ד -

לתושב"כ תושבע"פ x`ale-27לחכמה, yxtlאופן
למטה אלקות דהמשכת ynnהעבודה lreta.

הבנים‰. של לעבודתם lretaוה"פתיחה" `iadl

היא, למטה, אלקות ב)המשכת האבות של (הנתינתֿכח
בני שמות "ואלה - שמות (ופרשת) ספר בהתחלת
באו": וביתו איש יעקב את מצרימה הבאים ישראל

בסופו.16) הושע
שם.17) תו"ח
תעבדון18) ממצרים העם את "בהוציאך יב) (ג, בפרשתנו כמ"ש

הזה". ההר על האלקים את
"וארא19) - במנחה) לקרוא (שמתחילים וארא בר"פ הכתוב ובלשון

. . להם נודעתי לא ה' ושמי שדֿי באֿל יעקב ואל יצחק אל אברהם אל
הוי' שם נתגלה לא שלהאבות היינו, ה'", אני ישראל לבני אמור לכן

ל" אם כי הוי'ipaלאמיתתו, שם שגילוי כיון דוקא, להבנים ישראל",
ובכ"מ). פרשתנו. ריש תו"א בארוכה (ראה במתןֿתורה נתחדש לאמיתתו

ג.20) פי"ב, שמו"ר טו. וארא, תנחומא
ועוד.21) ואילך. 212 ע' חט"ז לקו"ש בארוכה ראה
ובכ"מ.22) רפל"ד. פכ"ג. תניא וראה ועוד. ו. פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
מדת23) שמדתו שבאבות"), ("בחור ליעקב בנוגע יתירה ובהדגשה

מן המבריח התיכון בריח ש"נקרא - ליעקב") אמת ("תתן האמת
ובכל דרגין, כל סוף עד ומדרגות המעלות מרום הקצה, אל הקצה
מדת ובחי' נקודת שהיא האמצעית נקודה תוך מבריח ומדרגה מעלה

ובכ"מ). ס"ו. אגה"ק שם וראה ספי"ג. (תניא כו'" שלה אמת

ובכ"מ.24) רפל"ו. תניא טז. נשא תנחומא ראה
חסר25) כח אין למעלה הרי, בפועל, העבודה לולי שגם י"ל ואולי

בסה"מ ונת' הובא פ"ג. הצחצחות) (שער יא שער פרדס (ראה פועל
ובכ"מ). פי"א. אלקות האמנת מצות להצ"צ

גם26) (וראה שם תער"ב המשך - ובארוכה שם. שרה חיי תו"ח ראה
- פרשתנו ריש ואוה"ת תושב"כ).תו"א על ד)תושבע"פ (הבירור מעלת

טבת27) לכ'* שמות דפרשת והשייכות הקשר לבאר יש עפ"ז
חל זו ובשנה שמות, פ' משבת שמתברך או שמות דפ' בשבוע (שחל
חכ"ו לקו"ש (ראה ז"ל דהרמב"ם ההילולא יום שמות), ש"פ במוצאי
קורא שאדם לפי תורה**, "משנה העיקרי שחיבורו - וש"נ) .26 ע'

בזה קורא ואח"כ תחלה שבכתב dtבתורה lray dxez epnn rceie

dlekדתושבע"פ וביאור פירוש לחיבורו), בהקדמתו הרמב"ם (כמ"ש "
רמיזא דלא מידי ("ליכא עצמה בתושב"כ שדוגמתו - לתושב"כ***
שלאח"ז) (והספרים שמות דספר וביאור הפירוש הוא באורייתא")
"כל ושלימות (גמר שלו ההילולא שיום ולהעיר, בראשית, לספר
בסמיכות הוא חייו"****) ימי כל עבד אשר ועבודתו ותורתו מעשיו

שמות. לפרשת

dt lray dxezl uawn" ,"dxez dpyn" xeaigl zekiiydn xirdle .(n"kae .b ,dl y"dy z"ewl d`x) xzk `ixhniba - mixyr extqne ,xzk z"x (*

'iga ,oeilrd oevx ieliby - "dlekבתושבע"פהוא,הכתר.(h"kq w"db` `ipz d`x) `wec

ik" :zeny zyxt meiqa dfl (t"kr `cecgl) fnxle l"ic - "dwfgd ci" (mb) `xwpe חזקה**) zekfaביד `id (mixvn) zelbdn d`ividy - "mglyi

zekfa `l` zeqpkzn zeilbd oi`" (b ,f"t x"wie) l"fx`nk ,"dwfgd ci" cenilהמשניותd`x) "mvaw` dzr mieba epzi ik mb xn`py ,(zeweqt zekld)

.(c"id xtql n"qkd zncwd) "dpynd oeylk gve xvw oeyla" ,zeweqt zekld - "dwfgd ci" xtqa mznbece ,(b ,hn epzyxt `"ez

ipiqa dynl el epzipy zevnd lk" :dncwdd zlgzda y"nk ניתנו***) dxezבפירושן ef dxez ,devnde dxezde oa`d zegel z` jl dpz`e xn`py ,

d"r epiax dyn cr iy` axn `vnp" miiqne ,xecl xecn dt lray dxez zlawc zlylyd x`al jiynne ,"dyexit ef devnde azkayארבעים"zexec

mirax` oa"c fnxle xirdle d"tq).לבינה- zea`) "

xexiaa ezcear zenilye mc`d iig zenily lr dxene xeywd xtqn - (f"kwzz `"c - ekxra c"dcq d`x) dpy miray 'id eiig zepy xtqny hxtae (****

."mininz mzepy . . mininz od" (g"ptx x"a) l"fg oeylae ,(c"ein dlelk dcn lky itk - zecnd 'fa `xapy mlerd xexiae ,mc`ay zecnd 'f xexia) mlerd

`"ypz'd zah h"i ,zeny t"y

אלקות והמשכת בגילוי הבנים של ,dhnlעבודתם

"באים זה תחתוןdnixvnשבשביל שאין (תחתון "

(מראה בגלוי בהם שניכר עי"ז - היא ממנו), למטה
" ואומר "בני`dlבאצבעו שהם ("l`xyiשל בנים ,"

zea`d"שבאבות ל"בחור עד (בשם28, שנקרא וכפי ,
" ".l`xyiהמעלה)

בזה: וההסברה

"כי ע"ש הוא - ועםzixy"ישראל" אלקים עם
ותוכל" "29אנשים אותיות "ישראל" - מזה ויתירה ,il

y`x"30ש"הם הקב"ה, של כביכול ה"ראש" בחי' ,

כביכול" ראש בחינת להקב"ה להיותם31נעשים ,

חכמה והגולגלת, (המוח הראש מבחי' גם למעלה
היא שמציאותם כיון דהקב"ה, "הגוף" כחלק ורצון)

חד" כולא וקב"ה ("ישראל ממש עם32חד (ezedn

'zi ezenvreהכתוב ובלשון מהראש), wlg"33(שלמעלה

lrnn dwl`הזקן ומפרש)34(ורבינו אשר,ynnמבאר ,"
"mvrdתופס תופסewlgaכשאתה .eleka"35אתה

ד" שבדרגא מקוםl`xyiומובן, נתינת אין "

"מצרים" והגבלה, מדידה - "מצרימה" להירידה
leabeמלשון xvinשל מצב ועאכו"כ ,zelb"מצרים" ,

שהם ע"ש מצרים ע"ש נקראו המלכיות ("כל כפשוטו
zexivn"'ש"36כו כיון - (zixyאנשים ועם אלקים עם

מצרים) עם שנעשהlkeze(ועאכו"כ אלא עוד ולא ,"
דמלך ה"ראש" שלגבי ובודאי ראש", "לי בבחינת
וגבול, מיצר של ענין שייך לא הקב"ה המלכים מלכי

גלות. של ענין ועאכו"כ

בדרגא רק שייכת "מצרימה" dhnlyהירידה

" - מצרימה",ipaמ"ישראל" הבאים (שהם) ישראל
את מצרימה) "(הבאים הכתוב מלשוןawriוכהמשך ,"

awrאוחזת ש"ידו ועד ,eyr awra"37.

שבה ויגש, פרשת בין חילוק יש - יותר ובפרטיות
מצרימה "הבאים שבהawriנאמר לפרשתנו, ובניו",
מצרימה "הבאים יעקב":`zנאמר

של במצב שאינה ויגש שבפרשת למצרים הירידה
יעקב38גלות מצרימה ("הבאים ביעקב גם שייכת -

שהיא שבפרשתנו למצרים הירידה משא"כ ובניו"),
של ליעקבzelbבמצב שייכת אינה (כבפשטות39-

יעקב מיתת לאחרי רק התחיל מצרים ששעבוד 40הענינים

ד"41(ויוסף בדרגא ורק ,((z`,"יעקבlthd42ליעקב,

ד" באופן מצרים לגלות הירידה e`aנעשית eziae yi`."

באו" וביתו איש יעקב את . . ישראל "בני שגם וכיון
"בני "בנים"l`xyiהם בדרגת בהיותם גם אשר, ,"

להאבות הם שייכים ה"אבות" מדרגת ,43שלמטה

האבותdyexiaומקבלים עניני ל"בחור44כל עד
" שהירידהl`xyiשבאבות", בלבד זו לא לכן, - "

ח"ו, וחסרון שינוי בהם פועלת אינה מצרימה
ושמעון45כמארז"ל ראובן נחתין ושמעון "ראובן

("ואלה וכו'" שמם את שינו "שלא בניzeny46סלקין",
יותר גדול עילוי אצלם שניתוסף אדרבה, אלא ישראל"),

הפרשה בהמשך כמ"ש דמצרים, הבירור "ונצלתם47ע"י
בה שאין וכמצולה דגן בה שאין "כמצודה מצרים", את

הקדושה48דגים" ניצוצות והעלאת בירור שזהו"ע ,49.

.Â" הדיוק גם לבאר יש (לשוןmi`adעפ"ז מצרימה"
משבאו להם היו רבים ש"ימים לאחרי שגם הוה),

"כאילו ה"ז meiלמצרים", eze`:"למצרים נכנסו
ש"בני עניניl`xyiכיון כל בירושה מקבלים "

שרית ("כי "ישראל" שבאבות" ל"בחור עד האבות,
שבהם "ישראל" בחינת מצד הרי, - ראש") "לי גו'",

רפע"ו.28) ב"ר
כט.29) לב, וישלח
אדהאמ"צ30) במאמרי בהנסמן וראה ואילך. א נ, פרשתנו תו"א

צה. ס"ע ח"א ויקרא
ובכ"מ.31) ב. מח, שלח לקו"ת
א.32) עג, זח"ג ראה
ב.33) לא, איוב
רפ"ב.34) תניא
וש"נ.35) סקט"ז. הוספות כש"ט
ד.36) פט"ז, ב"ר
כו.37) כה, תולדות
(38" בגימטריאigieואדרבה: - שנה" עשרה שבע מצרים בארץ יעקב

פ"ה). (תדבא"ר בטובה" הי' ימיו כל "כאילו שנותיו, מבחר טוב,
אוחזת39) ד"ידו להירידה (ועד "עקב" מלשון הוא ש"יעקב" דאף

יש בתחילתו הרי, עשו"), הוי',c"eiבעקב דשם ר"ת עקב), (יו"ד
נעשה העיקy`xוהיו"ד שהוא ד"יעקב", ה"עקב",התיבה על וגובר ר

הוי'. דשם היו"ד יומשך בה"עקב" שגם
ויחי.40) ר"פ ופרש"י ב"ר

(41.3 שבהערה מדרשים ראה
ב.42) קח, שם פרשתנו. ריש תו"ח
(43" הלשון בדיוק שמרומז לומר, "כלeויש וא"ו), (בתוספת אלה"

ריש (שמו"ר הראשונים" על שבח מוסיף ואלה . . שנאמר מקום
הדגשת - ב)) (פ"א, הוספהjynddפרשתנו של ובאופן להראשונים

שהבנים היינו, הראשונים, על ובאופןmikiynn(מוסיף) האבות, בדרך
ע"יdtqedשל ,lreta 'iyrd.ס"ד כנ"ל ,

וראה44) כו'". לבן זוכה "האב - מ"ט) פ"ב (עדיות המשנה ובלשון
ובכ"מ. וארא. ר"פ תו"א

וש"נ.45) ה. פל"ב, ויק"ר
שהרי46) לכאורה, חיצוני, הו"ע ("שמות") שה"שם" שאף להעיר,

בשביל אם כי שם, צריך אינו עצמו בשמו,zlefdמצד לקרותו שיוכל
של במצב נמצא כשאדם שלכן, הנפש, עצם עם השם קשור מ"מ,
מתחדשת שעי"ז בשמו, הקריאה ע"י אותו מעוררים ר"ל, התעלפות,
וש"נ). .37 ע' חט"ז לקו"ש בארוכה (ראה הנפש מעצם החיות המשכת

כב.47) ג,
ב.48) ט, ברכות
ובכ"מ.49) ג. ס, בא תו"א ראה
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אלקות והמשכת בגילוי הבנים של ,dhnlעבודתם

"באים זה תחתוןdnixvnשבשביל שאין (תחתון "

(מראה בגלוי בהם שניכר עי"ז - היא ממנו), למטה
" ואומר "בני`dlבאצבעו שהם ("l`xyiשל בנים ,"

zea`d"שבאבות ל"בחור עד (בשם28, שנקרא וכפי ,
" ".l`xyiהמעלה)

בזה: וההסברה

"כי ע"ש הוא - ועםzixy"ישראל" אלקים עם
ותוכל" "29אנשים אותיות "ישראל" - מזה ויתירה ,il

y`x"30ש"הם הקב"ה, של כביכול ה"ראש" בחי' ,

כביכול" ראש בחינת להקב"ה להיותם31נעשים ,

חכמה והגולגלת, (המוח הראש מבחי' גם למעלה
היא שמציאותם כיון דהקב"ה, "הגוף" כחלק ורצון)

חד" כולא וקב"ה ("ישראל ממש עם32חד (ezedn

'zi ezenvreהכתוב ובלשון מהראש), wlg"33(שלמעלה

lrnn dwl`הזקן ומפרש)34(ורבינו אשר,ynnמבאר ,"
"mvrdתופס תופסewlgaכשאתה .eleka"35אתה

ד" שבדרגא מקוםl`xyiומובן, נתינת אין "

"מצרים" והגבלה, מדידה - "מצרימה" להירידה
leabeמלשון xvinשל מצב ועאכו"כ ,zelb"מצרים" ,

שהם ע"ש מצרים ע"ש נקראו המלכיות ("כל כפשוטו
zexivn"'ש"36כו כיון - (zixyאנשים ועם אלקים עם

מצרים) עם שנעשהlkeze(ועאכו"כ אלא עוד ולא ,"
דמלך ה"ראש" שלגבי ובודאי ראש", "לי בבחינת
וגבול, מיצר של ענין שייך לא הקב"ה המלכים מלכי

גלות. של ענין ועאכו"כ

בדרגא רק שייכת "מצרימה" dhnlyהירידה

" - מצרימה",ipaמ"ישראל" הבאים (שהם) ישראל
את מצרימה) "(הבאים הכתוב מלשוןawriוכהמשך ,"

awrאוחזת ש"ידו ועד ,eyr awra"37.

שבה ויגש, פרשת בין חילוק יש - יותר ובפרטיות
מצרימה "הבאים שבהawriנאמר לפרשתנו, ובניו",
מצרימה "הבאים יעקב":`zנאמר

של במצב שאינה ויגש שבפרשת למצרים הירידה
יעקב38גלות מצרימה ("הבאים ביעקב גם שייכת -

שהיא שבפרשתנו למצרים הירידה משא"כ ובניו"),
של ליעקבzelbבמצב שייכת אינה (כבפשטות39-

יעקב מיתת לאחרי רק התחיל מצרים ששעבוד 40הענינים

ד"41(ויוסף בדרגא ורק ,((z`,"יעקבlthd42ליעקב,

ד" באופן מצרים לגלות הירידה e`aנעשית eziae yi`."

באו" וביתו איש יעקב את . . ישראל "בני שגם וכיון
"בני "בנים"l`xyiהם בדרגת בהיותם גם אשר, ,"

להאבות הם שייכים ה"אבות" מדרגת ,43שלמטה

האבותdyexiaומקבלים עניני ל"בחור44כל עד
" שהירידהl`xyiשבאבות", בלבד זו לא לכן, - "

ח"ו, וחסרון שינוי בהם פועלת אינה מצרימה
ושמעון45כמארז"ל ראובן נחתין ושמעון "ראובן

("ואלה וכו'" שמם את שינו "שלא בניzeny46סלקין",
יותר גדול עילוי אצלם שניתוסף אדרבה, אלא ישראל"),

הפרשה בהמשך כמ"ש דמצרים, הבירור "ונצלתם47ע"י
בה שאין וכמצולה דגן בה שאין "כמצודה מצרים", את

הקדושה48דגים" ניצוצות והעלאת בירור שזהו"ע ,49.

.Â" הדיוק גם לבאר יש (לשוןmi`adעפ"ז מצרימה"
משבאו להם היו רבים ש"ימים לאחרי שגם הוה),

"כאילו ה"ז meiלמצרים", eze`:"למצרים נכנסו
ש"בני עניניl`xyiכיון כל בירושה מקבלים "

שרית ("כי "ישראל" שבאבות" ל"בחור עד האבות,
שבהם "ישראל" בחינת מצד הרי, - ראש") "לי גו'",

רפע"ו.28) ב"ר
כט.29) לב, וישלח
אדהאמ"צ30) במאמרי בהנסמן וראה ואילך. א נ, פרשתנו תו"א

צה. ס"ע ח"א ויקרא
ובכ"מ.31) ב. מח, שלח לקו"ת
א.32) עג, זח"ג ראה
ב.33) לא, איוב
רפ"ב.34) תניא
וש"נ.35) סקט"ז. הוספות כש"ט
ד.36) פט"ז, ב"ר
כו.37) כה, תולדות
(38" בגימטריאigieואדרבה: - שנה" עשרה שבע מצרים בארץ יעקב

פ"ה). (תדבא"ר בטובה" הי' ימיו כל "כאילו שנותיו, מבחר טוב,
אוחזת39) ד"ידו להירידה (ועד "עקב" מלשון הוא ש"יעקב" דאף

יש בתחילתו הרי, עשו"), הוי',c"eiבעקב דשם ר"ת עקב), (יו"ד
נעשה העיקy`xוהיו"ד שהוא ד"יעקב", ה"עקב",התיבה על וגובר ר

הוי'. דשם היו"ד יומשך בה"עקב" שגם
ויחי.40) ר"פ ופרש"י ב"ר

(41.3 שבהערה מדרשים ראה
ב.42) קח, שם פרשתנו. ריש תו"ח
(43" הלשון בדיוק שמרומז לומר, "כלeויש וא"ו), (בתוספת אלה"

ריש (שמו"ר הראשונים" על שבח מוסיף ואלה . . שנאמר מקום
הדגשת - ב)) (פ"א, הוספהjynddפרשתנו של ובאופן להראשונים

שהבנים היינו, הראשונים, על ובאופןmikiynn(מוסיף) האבות, בדרך
ע"יdtqedשל ,lreta 'iyrd.ס"ד כנ"ל ,

וראה44) כו'". לבן זוכה "האב - מ"ט) פ"ב (עדיות המשנה ובלשון
ובכ"מ. וארא. ר"פ תו"א

וש"נ.45) ה. פל"ב, ויק"ר
שהרי46) לכאורה, חיצוני, הו"ע ("שמות") שה"שם" שאף להעיר,

בשביל אם כי שם, צריך אינו עצמו בשמו,zlefdמצד לקרותו שיוכל
של במצב נמצא כשאדם שלכן, הנפש, עצם עם השם קשור מ"מ,
מתחדשת שעי"ז בשמו, הקריאה ע"י אותו מעוררים ר"ל, התעלפות,
וש"נ). .37 ע' חט"ז לקו"ש בארוכה (ראה הנפש מעצם החיות המשכת

כב.47) ג,
ב.48) ט, ברכות
ובכ"מ.49) ג. ס, בא תו"א ראה
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למצרים; כלל שייכות להם אין האמיתית) (מציאותם
- מצרימה") הבאים ישראל ("בני למצרים וביאתם

של להםyecigהו"ע אין עצמם שמצד כיון אצלם,
למצרים. שייכות

מצרים, בגלות (הן במצרים כשנמצאים גם והןולכן,
" האחרון) זה לגלות עד שלאח"ז, miaxבגלויות mini,"

"כאילו meiה"ז eze`שמציאותם דכיון - למצרים" נכנסו
("בני היאl`xyiהאמיתית ("cinzמשייכות למעלה

היא במצרים והיותם נוסףyecigלמצרים, יום כל הרי, ,
לסוף ועד רבים", "ימים לאחרי גם - במצרים שנמצאים

" הוא - הגלות mixvnlזמן eqpkp mei eze` eli`k."

גם בהמשכתgkÎzpizpוזוהי הבנים של לעבודתם
למטה תחתון שאין לתחתון עד למטה, אלקות וגילוי
הבאים ישראל בני שמות מ"ואלה (מתחיל ממנו
("בני האמיתית מציאותם שמצד שכיון - מצרימה")

l`xyiלא) במצרים והיותם למצרים, שייכים אינם ("

ד" באופן הוא האמיתי) לשוןmi`adבמקומם מצרימה",
dedכאילו" ,mei eze`"יום וב"אותו למצרים", נכנסו

(רגע זה ברגע אצלםdeddגופא יותר מודגשת - ממש (

zilkze zpeekמצרימה ("רגע50בואם זה שברגע ,

אותיות51כמימרי'" ג' דאמירת זמן שיעור בו שיש ,

ית' לו לעשות הקב"ה של שליחותו ימלאו "רגע")
mipezgza dxic.

ועד מחדש, מצרימה" ש"באים ורגע רגע בכל ועד"ז
אריכות כל לאחרי שגם - הגלות דזמן האחרון לרגע
כך, מקומם, זה ואין לגלות, שייכים אינם הגלות, וקושי
אינו הגלות, של האחרון רגע זה, ברגע בגלות שהיותם

irah jyndוקשה ארוכה מצב52לגלות אלא ,ycg,

ולכן מצרים", נכנסו רגע) (ואותו יום אותו "כאילו
האחרון לרגע עד הגלות זמן משך כל העבודה נעשית
בביאת האמונה תוקף ומתוך התוקף, בכל הגלות דזמן
וממש. ומיד תיכף לביאתו חזקה ותקוה צפי' המשיח,

.Ê:יום בכל האדם בעבודת הענין וביאור
במשנה רבינו53איתא (ומבאר דור דור "בכל

"54הזקן היא בזה meieשהכוונה mei lkאדם חייב ("

) יצא הוא כאילו עצמו את -meid54לראות ממצרים" (

ליכלל . . הגוף ממאסר האלקית נפש יציאת ש"היא

בכלל והמצות התורה עסק ע"י ב"ה א"ס אור ביחוד
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ב.53) קטז, פסחים
פמ"ז.54) תניא

כג.55) ג, איכה
ו.56) לא, תהלים
ס"ו.57) סמ"ו רס"ו. שם וראה רס"ד. או"ח אדה"ז שו"ע
וש"נ.58) רע"א. נג, ב"ב ראה
בחוש59) שנתפס בגוף מלובשת בהיותה שגם - דייקא "ממש"

כביכול. ממש, אלקות ה"ה ממשות, מלשון ממש המישוש,
קידושין.60) מס' סוף וברייתא משנה

`"ypz'd zah h"i ,zeny t"y

ד"עבד מלך"61התוקף שייך62מלך אינו עצמו שמצד ,

ה"ה למצרים בבואו גם ולכן, ממצרים.dlrnlלמצרים,

הי' שלפנ"ז) (ובימים אתמול אם שגם מובן ומזה
מצד ד"מצרים" ומצב a"dpeבמעמד sebd xq`nכפי)

בנפשי' איניש ענין63שידע כללות מצד ועאכו"כ ,(

zelbd64ביום עבודתו ושלימות מתוקף גורע זה אין -

מצד להיות שצריכה כפי חלקeze`ivnזה נשמתו, ,
ממש, ממעל למצרים.dlrnlyאלקה משייכות

(מצד ל"מצרים" הירידה שכללות גם [ומה
אלא אינה dryהחיצוניות) itlהבטיחה" שהרי בלבד,
ישראל שסוף ומיד65תורה גלותן בסוף תשובה לעשות

נגאלין" אלא66הן אינו הגלות שכל יראו ואז ,melg

כחולמים" ו"חלומות67("היינו בלבד, (`ey"68ידברון,

אלא שאינו כיון אמיתי, שאינו ohwדבר rbxlכמ"ש ,69

אקבצך", גדולים ו(מיד)ברחמים עזבתיך קטן "ברגע
שינוי" הוה לא כו' לברייתו החוזר כך,70ו"שינוי ,

שעה לפי במצרים גםשהיותו שינוי פועל אינו
שלו]. בהחיצוניות

.Ëד"בני בהפירוש לעיל שהאמור להוסיף, ויש
שנמצאים לאחרי (שגם מצרימה" הבאים ישראל
נכנסו יום אותו "כאילו ה"ז רבים" "ימים במצרים
למצרים) שייכים אינם ישראל" ש"בני כיון למצרים",

הפרשה: בהמשך גם מודגש
הגאולה, על לבנ"י לבשר למשה אמר כשהקב"ה
אלקי ה' אליהם ואמרת ישראל זקני את ואספת "לך
ואלקי יצחק אלקי אברהם אלקי אלי נראה אבותיכם

לקולך ושמעו גו' אתכם פקדתי פקד לאמר יעקב
ולא71וגו'" לי יאמינו לא "והן להקב"ה משה השיב ,

ה'" אליך נראה לא יאמרו כי בקולי ואמרו72ישמעו .
הקב"ה כהוגן, שלא משה דיבר שעה "אותה חז"ל
. לי יאמינו לא והן אמר והוא לקולך, ושמעו לו אמר
מאמינים, בני מאמינים הם אומר) (והקב"ה .

שנאמר שנאמר73מאמינים, מאמינים, בני העם, 74ויאמן

בה'" ישראל,75והאמין דמהימני קוב"ה קמי "גליא ,

כו'" מאמינים בני מאמינים הן לו .76אמר

אם77ובמהרש"א גם דהא בזה, משה חטא "מה :

. . גליא לא משה קמי לו, דיאמינו גליא שמיא קמי
ויאמן מדכתיב מאמינים שהם ראי' מייתי מאי ועוד

דכתיב וגו' וגו',78ויעשxzaהעם העם לעיני האותות
וביקש אות, בלא אליו יאמינו דלא אמר נמי משה הרי
ומתרץ, האות"? ע"י לו שיאמינו אות להם ליתן

במדרשות בחומש79ש"אמרו רש"י שהקב"ה80והביאו
ביד מסור סימן שהי' וגו' לקולך ושמעו למשה אמר
ולזה נגאלין, יהיו פקדתי פקד שבלשון ישראל זקני
. . וגו' לקולך ושמעו למשה הקב"ה אמר שכבר אמר
כו', מאמינים בני שהם כאן שהזכיר נמי מבואר ולזה
מקובל דבר להם ויש מאמינים בני שהם דר"ל

המאמינים". מאבותיהם

ישראל זקני ביד מסור שסימן בידעו ביאור: וצריך
"והן משה אמר איך נגאלין, יהיו פקדתי פקד שבלשון

לי"?! יאמינו לא

בזה: הביאור לומר ויש

ב.61) מז, שבועות וראה ז. א, דברים ופרש"י ספרי
מציאותו62) וכל לעצמו, מציאות העבד אין הלכה שע"פ ולהעיר,

כג, (קידושין רבו" קנה עבד שקנה "מה שלכן, האדון, מציאות היא
- וש"נ) שם).dligzklnyב. הרשב"א חידושי (ראה רבו" "קנה

באורתא"*.63) עבדת מאי "אידכר ע"ז): (סוף חז"ל ובלשון
גלינו64) חטאינו "מפני - בלתיֿרצויים ענינים עם שקשור

מארצנו".
תשובה,65) לעשות סופו שבודאי - מישראל יחיד לכל בנוגע ועד"ז

סה"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' (ראה נדח" ממנו ידח "לבלתי כמ"ש
ספל"ט). תניא

ה"ה.66) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
ובכ"מ.67) ואילך. ג כח, וישב תו"א וראה א. קכו, תהלים
ב.68) נה, ברכות וראה ב. יו"ד, זכרי'

ז.69) נד, ישעי'
רע"א.70) סז, ב"ק
טזֿיח.71) ג,
א.72) ד, שם
לא.73) שם,
ו.74) טו, לך לך
כג.75) שם תנחומא יב. פ"ג, פרשתנו שמו"ר
א.76) צז, שבת
שם.77) לשבת בחדא"ג
ל.78) שם, פרשתנו
כד.79) שם תנחומא יג. פ"ה, פרשתנו שמו"ר
יח.80) ג, שם

" zaiza ezlgzdy ,(`ilil `le) "`zxe`" oeyld weicn xirdl ielirdאור*) sqezi f"iry ick ,`id ,jyegdc ziniptd dpeekdy fnexy ,l"ic Î "

`keyg `ktdz`"cראלנהו" eneiqe .(` ,c `"gf) jyege)תא" axr ,"`zxe`" dyexity ,mebxz oeyll ,"xe`" dyexity ,ycewd oeyln daizd jtdny) "

xaer sqk lwy ze`n rax`"n myxyy ,oiyw oipic iza 'z on mikynpd mipevigd ly miyw mipic ,eyrc yi` ze`n rax` lr fnex e"izdy ,l"i -

`"ez) zelylzyd xcq lkl siwnd `edy ,xegq xegq oeyl ,xgeq `xwp xzk ik ,xgeql xaer 'wpe ,wizr 'igan mikynpy oiteqikc oinlr 'z ,"xgeql

xaer"y ,l"ie .(b ,ck glyieלסוחר"d lr mb fnex a.מסחר" ,n n"a) l"fx`n c"r ,'ilr jxevl `idy dhnl dcixid i"r dyrpy (eheytk "xgeq") "

.(ayie t"x `"ez d`x) "ixwi` `xbz oiafe oeaf" (p"ye



�� `"ypz'd zah h"i ,zeny t"y

ד"עבד מלך"61התוקף שייך62מלך אינו עצמו שמצד ,

ה"ה למצרים בבואו גם ולכן, ממצרים.dlrnlלמצרים,

הי' שלפנ"ז) (ובימים אתמול אם שגם מובן ומזה
מצד ד"מצרים" ומצב a"dpeבמעמד sebd xq`nכפי)

בנפשי' איניש ענין63שידע כללות מצד ועאכו"כ ,(

zelbd64ביום עבודתו ושלימות מתוקף גורע זה אין -

מצד להיות שצריכה כפי חלקeze`ivnזה נשמתו, ,
ממש, ממעל למצרים.dlrnlyאלקה משייכות

(מצד ל"מצרים" הירידה שכללות גם [ומה
אלא אינה dryהחיצוניות) itlהבטיחה" שהרי בלבד,
ישראל שסוף ומיד65תורה גלותן בסוף תשובה לעשות

נגאלין" אלא66הן אינו הגלות שכל יראו ואז ,melg

כחולמים" ו"חלומות67("היינו בלבד, (`ey"68ידברון,

אלא שאינו כיון אמיתי, שאינו ohwדבר rbxlכמ"ש ,69

אקבצך", גדולים ו(מיד)ברחמים עזבתיך קטן "ברגע
שינוי" הוה לא כו' לברייתו החוזר כך,70ו"שינוי ,

שעה לפי במצרים גםשהיותו שינוי פועל אינו
שלו]. בהחיצוניות

.Ëד"בני בהפירוש לעיל שהאמור להוסיף, ויש
שנמצאים לאחרי (שגם מצרימה" הבאים ישראל
נכנסו יום אותו "כאילו ה"ז רבים" "ימים במצרים
למצרים) שייכים אינם ישראל" ש"בני כיון למצרים",

הפרשה: בהמשך גם מודגש
הגאולה, על לבנ"י לבשר למשה אמר כשהקב"ה
אלקי ה' אליהם ואמרת ישראל זקני את ואספת "לך
ואלקי יצחק אלקי אברהם אלקי אלי נראה אבותיכם

לקולך ושמעו גו' אתכם פקדתי פקד לאמר יעקב
ולא71וגו'" לי יאמינו לא "והן להקב"ה משה השיב ,

ה'" אליך נראה לא יאמרו כי בקולי ואמרו72ישמעו .
הקב"ה כהוגן, שלא משה דיבר שעה "אותה חז"ל
. לי יאמינו לא והן אמר והוא לקולך, ושמעו לו אמר
מאמינים, בני מאמינים הם אומר) (והקב"ה .

שנאמר שנאמר73מאמינים, מאמינים, בני העם, 74ויאמן

בה'" ישראל,75והאמין דמהימני קוב"ה קמי "גליא ,

כו'" מאמינים בני מאמינים הן לו .76אמר

אם77ובמהרש"א גם דהא בזה, משה חטא "מה :

. . גליא לא משה קמי לו, דיאמינו גליא שמיא קמי
ויאמן מדכתיב מאמינים שהם ראי' מייתי מאי ועוד

דכתיב וגו' וגו',78ויעשxzaהעם העם לעיני האותות
וביקש אות, בלא אליו יאמינו דלא אמר נמי משה הרי
ומתרץ, האות"? ע"י לו שיאמינו אות להם ליתן

במדרשות בחומש79ש"אמרו רש"י שהקב"ה80והביאו
ביד מסור סימן שהי' וגו' לקולך ושמעו למשה אמר
ולזה נגאלין, יהיו פקדתי פקד שבלשון ישראל זקני
. . וגו' לקולך ושמעו למשה הקב"ה אמר שכבר אמר
כו', מאמינים בני שהם כאן שהזכיר נמי מבואר ולזה
מקובל דבר להם ויש מאמינים בני שהם דר"ל

המאמינים". מאבותיהם

ישראל זקני ביד מסור שסימן בידעו ביאור: וצריך
"והן משה אמר איך נגאלין, יהיו פקדתי פקד שבלשון

לי"?! יאמינו לא

בזה: הביאור לומר ויש

ב.61) מז, שבועות וראה ז. א, דברים ופרש"י ספרי
מציאותו62) וכל לעצמו, מציאות העבד אין הלכה שע"פ ולהעיר,

כג, (קידושין רבו" קנה עבד שקנה "מה שלכן, האדון, מציאות היא
- וש"נ) שם).dligzklnyב. הרשב"א חידושי (ראה רבו" "קנה

באורתא"*.63) עבדת מאי "אידכר ע"ז): (סוף חז"ל ובלשון
גלינו64) חטאינו "מפני - בלתיֿרצויים ענינים עם שקשור

מארצנו".
תשובה,65) לעשות סופו שבודאי - מישראל יחיד לכל בנוגע ועד"ז

סה"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' (ראה נדח" ממנו ידח "לבלתי כמ"ש
ספל"ט). תניא

ה"ה.66) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
ובכ"מ.67) ואילך. ג כח, וישב תו"א וראה א. קכו, תהלים
ב.68) נה, ברכות וראה ב. יו"ד, זכרי'

ז.69) נד, ישעי'
רע"א.70) סז, ב"ק
טזֿיח.71) ג,
א.72) ד, שם
לא.73) שם,
ו.74) טו, לך לך
כג.75) שם תנחומא יב. פ"ג, פרשתנו שמו"ר
א.76) צז, שבת
שם.77) לשבת בחדא"ג
ל.78) שם, פרשתנו
כד.79) שם תנחומא יג. פ"ה, פרשתנו שמו"ר
יח.80) ג, שם

" zaiza ezlgzdy ,(`ilil `le) "`zxe`" oeyld weicn xirdl ielirdאור*) sqezi f"iry ick ,`id ,jyegdc ziniptd dpeekdy fnexy ,l"ic Î "

`keyg `ktdz`"cראלנהו" eneiqe .(` ,c `"gf) jyege)תא" axr ,"`zxe`" dyexity ,mebxz oeyll ,"xe`" dyexity ,ycewd oeyln daizd jtdny) "

xaer sqk lwy ze`n rax`"n myxyy ,oiyw oipic iza 'z on mikynpd mipevigd ly miyw mipic ,eyrc yi` ze`n rax` lr fnex e"izdy ,l"i -

`"ez) zelylzyd xcq lkl siwnd `edy ,xegq xegq oeyl ,xgeq `xwp xzk ik ,xgeql xaer 'wpe ,wizr 'igan mikynpy oiteqikc oinlr 'z ,"xgeql

xaer"y ,l"ie .(b ,ck glyieלסוחר"d lr mb fnex a.מסחר" ,n n"a) l"fx`n c"r ,'ilr jxevl `idy dhnl dcixid i"r dyrpy (eheytk "xgeq") "

.(ayie t"x `"ez d`x) "ixwi` `xbz oiafe oeaf" (p"ye
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השעבוד ואריכות קושי שמצד סבור הי' משה
אצלם נעשה שנה, ועשר מאתיים במשך פרך דעבודת

libxdהשעבוד xaclמשה דברי כשישמעו גם ולכן, ,
פקדתי פקד לאמר . . אלי נראה אבותיכם אלקי ש"ה'
בודאי מאמינים בני מאמינים (שבהיותם אתכם"

להם קשה יהי' בכך), הגאולהhelwlיאמינו בשורת את
malaבאופן ybxeiy81גאולתם זמן .82שהגיע

גם - לקולך" "ושמעו הקב"ה שאמר כפי אבל,
ועשר מאתיים במשך השעבוד ואריכות קושי לאחרי

libxdשנה xacl cearyd dyrp `lשמצד דכיון ,

הרי, למצרים, שייכים אינם ישראל") ("בני מציאותם
" הוא במצרים שנמצאים יום eqpkpכל df mei eli`k

mixvnlפקדתי "פקד ה' דברי כשישמעו ולכן, ,"

ויוקלט שיונח גו'", לקולך ש"ושמעו בודאי אתכם",
גאולתם זמן שהגיע בלבם .83ויורגש

.Èויאמר ה' אל משה "וישב - הפרשה בסיום ועד"ז
פרעה אל באתי ומאז גו' הזה לעם הרעותה למה אדנֿי
עמך", את הצלת לא והצל הזה לעם הרע בשמך לדבר
כי לפרעה אעשה אשר תראה עתה משה אל ה' "ויאמר

מארצו": יגרשם חזקה וביד ישלחם חזקה ביד
עד השעבוד, בקושי יותר עוד ניתוסף כאשר גם

כך, epiaxכדי dynyטוען דקדושה!) epi`y(חכמה

d`exהצלתשה לא ("והצל בנ"י את להציל עומד קב"ה
עמך" "84את הקב"ה: לו אומר - (d`xz dzr,"'גו
) דייקא,eiykr"עתה" (cine skizהתגברות של ממצב :

גאולה, של למצב - ביותר השעבוד dvwdקושי on iepiy

ynn dvwd l`.

(שקורין וארא בר"פ הכתוב כהמשך - הדבר וטעם
ואל יצחק אל אברהם אל "וארא - במנחה) תיכף

"אל נאקתzea`d"85יעקב", את שמעתי אני "וגם ,ipa

l`xyiאמור לכן l`xyiגו' ipalאתכם והוצאתי ה' אני
וגו'" והצלתי מצרים סבלות לשונות86מתחת הד' כל -

" שלהיותם היינו, גאולה, l`xyiשל ipaשל בניהם ,"

"והוצאתיzea`"87ה" ולכן, למצרים, שייכים אינם ,

וגו'". אתכם

.‡Èוחותם סיום - בהפטורה גם מודגש זה וענין
הפרשה:

הכתוב ופרח88בפירוש יציץ יעקב ישרש "הבאים
בדרושי מבואר ההפטורה, שבהתחלת וגו'" ישראל

"הבאים89חסידות ("הבאים", מצרים שביאת
שעי"ז יעקב") ("ישרש ההשרשה כמשל היא מצרימה")

גדול. בריבוי ישראל") ופרח ("יציץ הצמיחה תהי'

" הלשון דיוק ולבאר להוסיף וגםmi`adויש ,"

ד"ישרש ופרחawriהשינוי האמורl`xyiיציץ ע"פ - "
למצרים, מירידה למעלה הוא ש"ישראל" (ס"ה) לעיל
יעקב" "ישרש יעקב, בבחינת רק היא למצרים והירידה
ב"ישראל", גם יותר גדול עילוי ניתוסף שעי"ז (אלא
שנמצאים לאחרי גם ולכן, ישראל"), ופרח "יציץ

ד" באופן ה"ז רבים", "ימים (לשוןmi`adבמצרים "
למצרים". נכנסו זה יום "כאילו הוה),

בזמן בנ"י של ומצבם מעמדם על הבט מבלי ולכן,
האובדים (הם הנהר משבולת ה' "יחבוט - הגלות
בארץ הנדחים (הם מצרים נחל עד אשור) בארץ
בני אחד לאחד הגליות) (מן תלוקטו ואתם מצרים)

בארץ90ישראל" והנדחים אשור בארץ האובדים "ובאו ,
וגו'" קיימת91מצרים ומצב מעמד שבכל כיון -

בשלימות. ישראל" ד"בני המציאות

וחותם בסיום בנ"י של מעלתם לבאר וממשיך
יחוורו פניו עתה ולא יעקב יבוש עתה "לא ההפטורה:
שמי יקדישו בקרבו ידי מעשה ילדיו בראותו כי
יעריצו" ישראל אלקי ואת יעקב קדוש את 92והקדישו

יעקב וח"ו ח"ו מתבייש לא הגלות בזמן שגם -

ואחת אחד כל כי, ("ילדיו"), בבניו שבאבות") ("בחור
" הוא iciמהם dyrn"ש ובודאי הקב"ה), (של "eyicwi

inyאלקי ואת יעקב קדוש את "והקדישו ומוסיף, ,"
לחוזק" הדבר ("כפל יעריצו" היינו,93ישראל ,(`"e`ky

קרי'"81) רחמנא מחתרתא אפום "גנבא ע"ד מקיף, באופן רק לא
הע"י). גירסת ע"פ - א סג, (ברכות

מוחשי.82) ומופת אות שלהם בשר בעיני שיראו לאחרי משא"כ
את83) בשלימות העריך שלא זה גם - משה מעלת גודל ערך ולפי

אצלם נרגש השעבוד ואריכות קושי לאחרי (שגם ישראל של מעלתם
יחשב! לחטא למצרים) שייכים שאינם

"למה84) שטוען - מזה לעםdzerxdויתירה הרע גו' הזה לעם
עה"פ). (פרש"י עליהם" רעה "הרבה הזה",

עה"פ.85) פרש"י
הֿו.86) ו,
"אמר87) למשה, הקב"ה בדברי גם מרומז זה שענין לומר, ויש

על להתאונן לי יש הרבה משתכחין, ולא דאבדין על חבל הקב"ה לו

zea`d zzinהכיר שלא על שהוכיחו - ט) ו, וארא (פרש"י כו'"
הגלות בתוקף שגם ישראל" "בני של mdaבמעלתם 'ige zniiwרוחם

ה" "בחור`zeaשל ביעקב, (כמ"ש בחיים" זרעו "מה - שבאבות"
ויחי ש"פ משיחות קונטרס וראה ב. ה, (תענית בחיים" הוא אף

בתחלתו)).
ו.88) כז, ישעי'
שם89) אוה"ת - וביאורים הגהות ועם ואילך. ג נג, פרשתנו תו"א

ואילך. עז ע'
ובפרש"י.90) יב שם, ישעי'
יג.91) שם,
כבֿכג.92) כט, שם
עה"פ.93) מצו"ד

`"ypz'd zah h"i ,zeny t"y

l`xyinוכמ"פ) באמרו בעולם, הקב"ה של שמו מקדש
" יום) l`xyiבכל rny94cg` 'd epiwl` 'd"95מלכות" ,
ענינו" "אמליכתי'96הוא מלכיות), פסוקי וחותם (סיום

השמים" רוחות ולארבע ולמטה המלכת97למעלה ,

העולם בכל .98הקב"ה

*

.·Èוההוראה הלימוד גם מובן לעיל האמור ע"פ
אלה: לימינו בנוגע

יותר במשך האחרון הגלות ואריכות קושי לאחרי גם
מצרים לגלות בערך (שלא שנה מאות ותשע מאלף

"בני של מציאותם - שנה) ועשר מאתיים "l`xyiבמשך

בעצם zelbnהיא dlrnlבגלות שנמצאים נוסף רגע וכל ,
ד" באופן נכנסוmi`adה"ז יום אותו "כאילו מצרימה",

שתיכף והבטחון האמונה בתוקף הם ועומדים למצרים",
אתכם" פקדתי "פקד הבטחתו הקב"ה יקיים ומיד
ממשה כששומעים ובפרט והשלימה, האמיתית בגאולה

שבדורנו שכבר99רבינו דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ,
פני לקבלת מוכנים ועומדים העבודה עניני כל סיימו
גם שישנה לאחרי ועאכו"כ ס"ב), (כנ"ל צדקנו משיח
ועינים לדעת לב לכם ה' "נתן שנה, דארבעים השלימות

לשמוע" ואזנים הנ"א100לראות בשנת ועומדים ,

(p"`(ה'תש ר"ת ,(d'יzהאy(נתp101ראנו`פלאות.

ע"י בנ"י של רוחם את ולחזק לעודד יש ולכן,
ממש דחדש באופן יום בכל אומר שהקב"ה ההכרזה

"mkz` izcwt cwtאחר "עומד צדקנו ומשיח ,"

בא"102כתלנו" זה ו"הנה פניו103, את לקבל וישלהתכונן ,
התומ"צ, בקיום ההוספה m"anxdע"י c"qtk104יום (בעל

זה מוצש"ק טבת, דכ"ף אחת,105ההילולא "מצוה שע"י (

וגרם זכות, לכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע

והצלה". תשועה ולהם לו

ע"י וח"ו, ח"ו רוחם, את לשבור לא - ופשיטא
כפי - היל"ת ר"ל קשים, בעונשים ואיומים הפחדות
של גאולתן אודות בפרשתנו מהמסופר שלמדים
לגאולתן בנוגע גם מובן ומזה רבינו, משה ע"י ישראל
גואל הוא ראשון "גואל צדקנו, משיח ע"י ישראל של

כדלקמן.106אחרון" ,

.‚È:ובהקדמה
בנ"י היו במצרים שבהיותם חז"ל בדברי מסופר

טומאה שערי במ"ט שגם107שקועים כך, כדי ועד ,

טענו סוף, ים שפת על ועמדו ממצרים שיצאו לאחרי
עובדי והללו זרה עבודה עובדי "הללו המקטרגים

כו'" זרה רבינו:108עבודה משה להם אמר לא ואעפ"כ, .
ויוסיף ימשיך מעשיכם, תטיבו לא שאם לכם, דעו
משה - וכו'. וכו' פרך, בעבודת אתכם לשעבד פרעה

נוספות בצרות ור"ל ר"ל עליהם איים לא אלא,109רבינו ,
"כה הקב"ה: ע"י ה'110נצטווה ישראל בני אל תאמר

יעקב ואלקי יצחק אלקי אברהם אלקי אבותיכם אלקי
העשוי ואת אתכם פקדתי פקד לאמר . . עליכם שלחני
אל . . מצרים מעני אתכם אעלה ואמר במצרים לכם

להם הזכיר - לראש לכל ודבש": חלב זבת zekfארץ

zea`ענים את ראה שהקב"ה להם ואמר ,mze` l`ebe111.

מזה: יתירה

עצמם) לבנ"י (לא להקב"ה אמר רבינו משה כאשר
לא - גו'" יאמינו לא "והן בנ"י, על הגון שאינו דבר

אלא וח"ו, ח"ו עליהם לקטרג ezegilyכדי zlrezl

i"pa z` le`blלו שיאמינו אות לו יתן (שהקב"ה
גאולתם) זמן "מזה112שהגיע לו ואמר הקב"ה ענהו -

מטה" ויאמר צריך113בידך אתה שבידך "מזה ,zewll,

ליעקב94) אמרו (בנים) שהשבטים א) נו, (פסחים ממארז"ל להעיר
"שמע שבאבות) "l`xyi(בחור אחד", ה' אלקינו jalaשאיןmykה'

אחד מקראepalaאיןjkאלא אין - הפשוט ולהפירוש אחד". אלא
"שמע קאי - פשוטו מידי עלl`xyiיוצא "l`xyin `"e`k.

ד.95) ו, ואתחנן
ה"ט.96) פ"ג שופר הל' רמב"ם ב. לב, ר"ה
ב.97) יג, ברכות
ה'98) להיות עתיד הוא . . עתה אלקינו שהוא "ה' רש"י: כפירוש

בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי שנאמר אחד,
אחד". ושמו אחד ה' יהי' ההוא ביום ונאמר ה',

רעג,99) זח"ג וראה כמשה". בו שאין דור "אין ז: פנ"ו, ב"ר ראה
אגה"ק שם פמ"ד. תניא רע"א). קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז א.

בסופו. ז"ך לסי' ביאור
ג.100) כט, תבוא
"שלח101) יג): (ד, השבוע בפרשת מהרמז תשלח"p`להעיר ביד

" - פרש"י) - לעתיד" אראנו".p`("גואלם "נפלאות ר"ת "
ט.102) ב, שה"ש
(ב)).103) ח (פ"ב, עה"פ שהש"ר וראה ח. שם

ה"ד.104) פ"ג תשובה הל'
(105.27 הערה לעיל ראה
ויחי.106) פ' הפסוקים ש' א. רנג, זח"א ו. פ"ב, פרשתנו שמו"ר ראה
ועוד.107) יתרו. ר"פ זו"ח ראה
ראובני108) ילקוט כח. יד, בשלח מכילתא רע"ב. קע, זח"ב ראה
כז. שם,
עמם109) "אהי' אהי'", אשר "אהי' לו אמר כשהקב"ה מזה: ויתירה

לפניו, "אמר מלכיות", שאר בשעבוד עמהם אהי' אשר זאת, בצרה
`zxgרבש"ע, dxv mdl xikfn ip` dnקיבל והקב"ה זו", בצרה דיים ,

וגו'" תאמר כה אמרת, יפה למשה) (הקב"ה לו "אמר דבריו, את
ובפרש"י). יד ג, (פרשתנו

טוֿיז.110) ג,
לכם111) וקחו מע"ז ידיכם "משכו להם אמר זמן משך לאחרי ורק

כא). שם, ממכילתא - ו יב, בא (פרש"י מצוה" של צאן
לא112) "והן באמרו משה שכוונת (ס"ט) לעיל האמור על נוסף

הלב ברגש להקליטה בנוגע היתה לי" להאמונהיאמינו בנוגע ולא ,
כשלעצמה.
ב.113) ד, פרשתנו
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l`xyinוכמ"פ) באמרו בעולם, הקב"ה של שמו מקדש
" יום) l`xyiבכל rny94cg` 'd epiwl` 'd"95מלכות" ,
ענינו" "אמליכתי'96הוא מלכיות), פסוקי וחותם (סיום

השמים" רוחות ולארבע ולמטה המלכת97למעלה ,

העולם בכל .98הקב"ה

*

.·Èוההוראה הלימוד גם מובן לעיל האמור ע"פ
אלה: לימינו בנוגע

יותר במשך האחרון הגלות ואריכות קושי לאחרי גם
מצרים לגלות בערך (שלא שנה מאות ותשע מאלף

"בני של מציאותם - שנה) ועשר מאתיים "l`xyiבמשך

בעצם zelbnהיא dlrnlבגלות שנמצאים נוסף רגע וכל ,
ד" באופן נכנסוmi`adה"ז יום אותו "כאילו מצרימה",

שתיכף והבטחון האמונה בתוקף הם ועומדים למצרים",
אתכם" פקדתי "פקד הבטחתו הקב"ה יקיים ומיד
ממשה כששומעים ובפרט והשלימה, האמיתית בגאולה

שבדורנו שכבר99רבינו דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ,
פני לקבלת מוכנים ועומדים העבודה עניני כל סיימו
גם שישנה לאחרי ועאכו"כ ס"ב), (כנ"ל צדקנו משיח
ועינים לדעת לב לכם ה' "נתן שנה, דארבעים השלימות

לשמוע" ואזנים הנ"א100לראות בשנת ועומדים ,

(p"`(ה'תש ר"ת ,(d'יzהאy(נתp101ראנו`פלאות.

ע"י בנ"י של רוחם את ולחזק לעודד יש ולכן,
ממש דחדש באופן יום בכל אומר שהקב"ה ההכרזה

"mkz` izcwt cwtאחר "עומד צדקנו ומשיח ,"

בא"102כתלנו" זה ו"הנה פניו103, את לקבל וישלהתכונן ,
התומ"צ, בקיום ההוספה m"anxdע"י c"qtk104יום (בעל

זה מוצש"ק טבת, דכ"ף אחת,105ההילולא "מצוה שע"י (

וגרם זכות, לכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע

והצלה". תשועה ולהם לו

ע"י וח"ו, ח"ו רוחם, את לשבור לא - ופשיטא
כפי - היל"ת ר"ל קשים, בעונשים ואיומים הפחדות
של גאולתן אודות בפרשתנו מהמסופר שלמדים
לגאולתן בנוגע גם מובן ומזה רבינו, משה ע"י ישראל
גואל הוא ראשון "גואל צדקנו, משיח ע"י ישראל של

כדלקמן.106אחרון" ,

.‚È:ובהקדמה
בנ"י היו במצרים שבהיותם חז"ל בדברי מסופר

טומאה שערי במ"ט שגם107שקועים כך, כדי ועד ,

טענו סוף, ים שפת על ועמדו ממצרים שיצאו לאחרי
עובדי והללו זרה עבודה עובדי "הללו המקטרגים

כו'" זרה רבינו:108עבודה משה להם אמר לא ואעפ"כ, .
ויוסיף ימשיך מעשיכם, תטיבו לא שאם לכם, דעו
משה - וכו'. וכו' פרך, בעבודת אתכם לשעבד פרעה

נוספות בצרות ור"ל ר"ל עליהם איים לא אלא,109רבינו ,
"כה הקב"ה: ע"י ה'110נצטווה ישראל בני אל תאמר

יעקב ואלקי יצחק אלקי אברהם אלקי אבותיכם אלקי
העשוי ואת אתכם פקדתי פקד לאמר . . עליכם שלחני
אל . . מצרים מעני אתכם אעלה ואמר במצרים לכם

להם הזכיר - לראש לכל ודבש": חלב זבת zekfארץ

zea`ענים את ראה שהקב"ה להם ואמר ,mze` l`ebe111.

מזה: יתירה

עצמם) לבנ"י (לא להקב"ה אמר רבינו משה כאשר
לא - גו'" יאמינו לא "והן בנ"י, על הגון שאינו דבר

אלא וח"ו, ח"ו עליהם לקטרג ezegilyכדי zlrezl

i"pa z` le`blלו שיאמינו אות לו יתן (שהקב"ה
גאולתם) זמן "מזה112שהגיע לו ואמר הקב"ה ענהו -

מטה" ויאמר צריך113בידך אתה שבידך "מזה ,zewll,

ליעקב94) אמרו (בנים) שהשבטים א) נו, (פסחים ממארז"ל להעיר
"שמע שבאבות) "l`xyi(בחור אחד", ה' אלקינו jalaשאיןmykה'

אחד מקראepalaאיןjkאלא אין - הפשוט ולהפירוש אחד". אלא
"שמע קאי - פשוטו מידי עלl`xyiיוצא "l`xyin `"e`k.

ד.95) ו, ואתחנן
ה"ט.96) פ"ג שופר הל' רמב"ם ב. לב, ר"ה
ב.97) יג, ברכות
ה'98) להיות עתיד הוא . . עתה אלקינו שהוא "ה' רש"י: כפירוש

בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי שנאמר אחד,
אחד". ושמו אחד ה' יהי' ההוא ביום ונאמר ה',

רעג,99) זח"ג וראה כמשה". בו שאין דור "אין ז: פנ"ו, ב"ר ראה
אגה"ק שם פמ"ד. תניא רע"א). קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז א.

בסופו. ז"ך לסי' ביאור
ג.100) כט, תבוא
"שלח101) יג): (ד, השבוע בפרשת מהרמז תשלח"p`להעיר ביד

" - פרש"י) - לעתיד" אראנו".p`("גואלם "נפלאות ר"ת "
ט.102) ב, שה"ש
(ב)).103) ח (פ"ב, עה"פ שהש"ר וראה ח. שם

ה"ד.104) פ"ג תשובה הל'
(105.27 הערה לעיל ראה
ויחי.106) פ' הפסוקים ש' א. רנג, זח"א ו. פ"ב, פרשתנו שמו"ר ראה
ועוד.107) יתרו. ר"פ זו"ח ראה
ראובני108) ילקוט כח. יד, בשלח מכילתא רע"ב. קע, זח"ב ראה
כז. שם,
עמם109) "אהי' אהי'", אשר "אהי' לו אמר כשהקב"ה מזה: ויתירה

לפניו, "אמר מלכיות", שאר בשעבוד עמהם אהי' אשר זאת, בצרה
`zxgרבש"ע, dxv mdl xikfn ip` dnקיבל והקב"ה זו", בצרה דיים ,

וגו'" תאמר כה אמרת, יפה למשה) (הקב"ה לו "אמר דבריו, את
ובפרש"י). יד ג, (פרשתנו

טוֿיז.110) ג,
לכם111) וקחו מע"ז ידיכם "משכו להם אמר זמן משך לאחרי ורק

כא). שם, ממכילתא - ו יב, בא (פרש"י מצוה" של צאן
לא112) "והן באמרו משה שכוונת (ס"ט) לעיל האמור על נוסף

הלב ברגש להקליטה בנוגע היתה לי" להאמונהיאמינו בנוגע ולא ,
כשלעצמה.
ב.113) ד, פרשתנו



��`"ypz'd zah h"i ,zeny t"y

ipaשאתה lr rx my `ivenהם ,mipin`n ipa mipin`n"114,

הרע לשון שסיפר . לנחש). המטה (בהפיכת לו ו"רמז
נחש" של אומנתו ותפש ישראל ש"נענש115על ועד ,

בגמרא116לאלתר" כדאיתא לוקה117, בכשרים "החושד
עוד לו ה' ויאמר . . וגו' לי יאמינו לא והן דכתיב כו',

וגו'". בחיקך ידך נא הבא

לא כו' "בגנות שאפילו (אף התורה כתבה זה וכל
הכתוב" להזהר118דיבר צריכים כמה עד להורות כדי - (

ישראל! על הרע לשון לדבר שלא

משה דיבר שעה ש"אותה לכך שהסיבה לומר, ויש
ורק אך היא כהוגן", daeyzשלא jxc zexedl119ומרומז .

גם הכתובים משהoewizdבהמשך אל ה' "ויאמר זה: על
ואחוז ידך למטה"eapfaשלח ויהי מורה120גו' ש"הזנב -

xzeiaעל zeltyd"121מ"ש ע"ד לכלxtrk"ונפשי122,
והשפלות הענוה התגברות ע"י אשר, נתבטל123תהי'",
האלקים" "מטה מטה, להיות וחזר ש"את124הנחש ,

האותות" את בו תעשה אשר בידך תקח הזה .125המטה

.„È:קלֿוחומר של בנו בן קלֿוחומר הדברים והרי
dxezÎoznאם iptlלשון דיבור על והעניש הקב"ה טען

בלתיֿרצוי ומצב במעמד שהיו (אף בנ"י על ),126הרע

בני "מאמינים הם ושבנ"י אבות, זכות והדגיש והזכיר
וכמה127מאמינים" כמה אחת על -dxezÎozn ixg`l,

"סגולה סגולה, לעם לו להיות בבנ"י אז בחר שהקב"ה
העמים" קדוש"128מכל וגוי כהנים "ממלכת ,129.

(במשך הזה היום ועד מתןֿתורה שמזמן ובפרט
- בעולם הקב"ה של שמו בנ"י מקדשים דורות) ריבוי
ישראל אלקי ואת יעקב קדוש את והקדישו שמי "יקדישו
ומצוותי', תורה בעניני ופעולה פעולה כל ע"י - יעריצו"

אחד", ה' אלקינו ה' ישראל "שמע מאמירת החל

ורבבות אלפים נפשם מסרו זו שבאמירה -

ובפרט הדורות, כל במשך השם קידוש על מישראל
קידוש על יהודים מליון ששה שנהרגו האחרון בדור

- השפוך עבדיו דם נקמת יקום השם השם,

התומ"צ עניני כל שבצירוף ובודאי בודאי הרי
ופעולה פעולה כל אשר, הדורות, כל במשך דבנ"י
סוף עד לעד עומדת וזכותה ועד, לעולם ונצחית קיימת

לפיהדורות אלא שאינם בלתיֿרצויים, בדברים [והפכו
לעשות ישראל שסוף תורה שהבטיחה כפי שעה,

- וכו'] תשובה עשו וכבר mzekfתשובה, lceb xryl oi`

i"pa lk ly mzlrne!

אפשר d"awdואיך ly eipa lr rx my `ivedlהיפך -

ואחד אחד שכל תורתֿאמת, הקדושה, תורתנו פס"ד
. . מישראל להיות "רוצה להיפך) מכריז ח"ו אם (גם
ויצרו העבירות, מן ולהתרחק המצוות כל לקיים רוצה

שתקפו" שאינם130הוא שאלה זה, בדורנו ועאכו"כ ,
שהוא . . שנשבה "כתינוק הם תומ"צ מקיימים

כרימון"131כאנוס" מצות "מלאים הם שגם ובפרט ,132,

ה' אלקינו ה' ישראל "שמע באמירת שמו ומקדשים
aezkdאחד", xaic `ln `xwneיקדישו . . ידי "מעשה

וכתיב צדיקים133שמי", כולם ידי134"ועמך מעשה גו'
x`tzdlשהקב"ה ,"gazyne x`tzn135!בישראל

אלא) לבנ"י, (לא היא והתביעה d"awdl,הטענה

lekiakרבינו משה כדברי "למה136, ישראל: של אוהבן ,
"למה גדעון: וכדברי עמך"... את הצלת לא הצל גו'
לנו ספרו אשר נפלאותיו כל ואי' זאת כל מצאתנו

וגו'" ה' העלנו ממצרים הלא בגלל137אבותינו ואדרבא ,

חייב114) אתה שבידך "מזה עה"פ: ובפרש"י .75 שבהערה מדרשים
בכשרים". שחשדת ללקות

שם.115) ותנחומא משמו"ר - עה"פ פרש"י
פ"ב.116) השמד אגרת
ובפרש"י.117) שם שבת
א.118) ג, פסחים וראה א. קכג, ב"ב
(119. אלא . . מעשה לאותו ראוי דוד "לא - בכיו"ב מארז"ל ע"ד

ואילך). סע"ב ד, (ע"ז תשובה" של עולה שהקים .

ד.120) ד,
עה"פ.121) יקר כלי
א).122) יז, (ברכות כו' נצור אלקי ברכת
ראה123) - להוכחה בנוגע והשפלות הענוה מדת מהדגשת להעיר

סט"ו. לקמן
כ.124) שם,
יז.125) שם,
על126) רע שם "מוציא חז"ל: במדרשי הלשונות משינוי להעיר

ישראל על כשאומרים שגם - ישראל" על הרע לשון "סיפר או בני",
rxd oeylדבר שו"ע`izin(שהוא ה"ב. פ"ז דעות הל' רמב"ם (ראה

זה. על הקב"ה טוען ס"י)) סקנ"ו או"ח אדה"ז

אותם127) השם "קרא עה"פ: פרשתנו אברבנאל שהיוinrראה אף
וע"ש אבותם, זכות מפני . . המצריים בתועבות ומלוכלכים ע"ז עובדי

סגולה". לעם לו שיהיו סופם
ה.128) יט, יתרו
ו.129) שם,
ספ"ב.130) גירושין הל' רמב"ם
ה"ג.131) פ"ג ממרים הל' רמב"ם
וש"נ.132) בסופה. חגיגה
כא.133) ס, ישעי'
(134" l`xyiולכן lkהמשנה כפסק - הבא" לעולם חלק להם יש

רפי"א). (סנהדרין
(135. . דישראל בשבחייהו קוב"ה "משתבח סע"א: ו, ברכות ראה

הקב"ה להם אמר היום, האמירך וה' היום האמרת ה' את דכתיב
ישראל שמע שנאמר . . בעולם אחת חטיבה עשיתוני אתם לישראל,
שנאמר בעולם, אחת חטיבה אתכם אעשה ואני אחד, ה' אלקינו ה'

בארץ". אחד גוי ישראל כעמך ומי
ונפש136) נפש ש"כל כיון מישראל, לכאו"א בנוגע גם מובן ומזה

רפמ"ב). (תניא כו'" משרע"ה מבחי' בה יש ישראל מבית
יג.137) ו, שופטים

`"ypz'd zah h"i ,zeny t"y

ויאמר ה' אליו "ויפן dfזה jgka jlזכות ("בכח
בני" על l`xyi)138שלמדת z` zryede"139ועאכו"כ ,

במשך בנ"י כל שעברו והשמדות הגזירות כל לאחרי
ובודאי בודאי - האחרון בדור ובפרט הדורות, כל
הגלות, אריכות על להקב"ה ולצעוק לבקש שצריכים
את יותר עוד ומזרזים ממהרים שעי"ז מתי"... "עד

והשלימה האמיתית .140הגאולה

.ÂË:ולהבהיר להוסיף ויש
- גדול באילן עצמם לתלות שרוצים כאלה ישנם
ולאיים להפחיד קשים, דברים (לדבר זו שדרך באמרם

" היא כו') xqendבעונשים zhiyשל כדרכם ,"

וטוענים כו', ר"ל השואה שלפני בדורות ה"מגידים"
mi`ln mi`iapd ixtq lky.עונשים ואיומי תוכחה בדברי

לזה: והמענה

לכך נוסף - המוסר" "שיטת ע"ד לטענה בנוגע
השיטה בנ"י חוגי בכל התקבלה האחרונים שבדורות
לקרב הדרך שהיא במוחש ורואים החסידות, תורת של
בנוגע ועאכו"כ שבשמים, לאביהם ישראל של לבם
אותם מרחק הפכי בסגנון שדיבור שנשבו", ל"תינוקות
צריכה דבריֿמוסר אמירת הרי, - וביותר יותר עוד

ע"פ dxezdלהיות illkישראל גדולי שנהגו כפי ,

המוסר. בשיטת שהלכו

ומהם: בדבר, תנאים וכמה

l`xyi zad`:

"שמע "jia`"141מוסרipaכתיב ,eade`eשוחרו (בנו)
של142מוסר" כמו צ"ל דבריֿמוסר -epal a`שהאב ,

·‰Â‡וגםבעצם בנו, את תמיד ותמיד
ניכרת מענישו), גם (ולפעמים בדברים כשמוכיחו
ובאין לבנו, האמיתית אהבתו עצמו מעשה בשעת

כמוחש. כנראה עצמו, לאהבת ערוך

עמיתך" את תוכיח "הוכח להציווי בנוגע 143ועד"ז

להיות צריכים ההוכחה שדברי -l`xyi zad`a mixecg

דר"ע" אליבא (ש"כולהו עקיבא רבי )144[כדברי

כמוך" לרעך כלל145ש"ואהבת "זה ממש, "כמוך" ,

בתורה" התורה146גדול כל היא "זו מזה: ויתירה ,

הוא" פירושה ואידך שהיא147כולה לאהבה ועד ,[

d"awdבדוגמת zad`(שבשמים l`xyin(אבינו `"e`kl

ישראל" בכורי הידוע148("בני כפתגם ש"אוהב149),
אוהב". שהאהוב מה

- לזה ההוכחהrneydykוהבחינה דברי yibxnאת

מתוך ורק אך נאמרים .`dadשהדברים

zeltye depr:

על ישתרר לא שהמוכיח הוכחה בדברי עיקרי תנאי
צריך אלא העם, מכל גדול עצמו לראות הציבור

לקהל עצמו כלומר,150להשוות ,el a`eke xrhvnyמצבם
בדבריו ומודגש שניכר שמוכיחם, הקהל של הירוד

מתוך ורק אך alשנאמרים zripkאת באמת וכולל ,
ההוכחה בדברי הקהל עם 151mipipraעצמו envr z` owzl

mznbecלומר מקום כשיש ועאכו"כ עכ"פ, [בדקות
עיניך" מבין קורה שומע152"טול שכשהקהל ולהעיר, .[

נשמעים. דבריו שיהיו פועל ה"ז עצמו, את שמוכיח

בספרים המבואר ע"פ רואה153ובפרט אדם שכאשר
בו נמצא הרע אותו שדוגמת הוכחה ה"ז בזולתו, רע
נקיים פניו ש"אם בראי, המביט אדם בדוגמת בעצמו,
וכתם לכלוך רואה ואם דופי", שום במראה רואה אינו
הרי - מטונפין" ש"פניו משום אלא זה אין בראי,
עצמו, את לתקן צריך זולתו את שמוכיח שלפני בודאי

חז"ל אחרים".154וכציווי קשוט ואח"כ עצמך "קשוט

באופן אינם ההוכחה דברי שכאשר מובן ומזה
התיקון אודות דבר להזכיר מבלי שנאמרים האמור,
"בהפלגת אלא אינו ותוכנם אמותיו, ובד' בעצמו
שנמצאים הצער וח"ו ר"ל לו נוגע שאינו כאילו העונש,

ה'" מצות על העוברים דבר155כאלו עשה כשלא ובפרט ,
כאלה דברים - לתומ"צ לקרבם כדי דתורה נועם בדרכי

ליצלן רחמנא דברים אלא אביך", "מוסר כלל !156אינם

ד.138) שופטים תנחומא
יד.139) שם,
וש"נ.140) .183 ע' ל' חלק לקו"ש ראה
ח.141) א, משלי
פרשתנו.142) ריש שמו"ר גם וראה כד. יג, שם
יז.143) יט, קדושים
רע"א.144) פו, סנהדרין
יח.145) שם, קדושים
עה"פ.146) ופרש"י תו"כ
פל"ב.147) תניא וראה א. לא, שבת
כב.148) ד, פרשתנו
ובכ"מ.149) ניסן. כ"ח יום" "היום
"ויעמוד150) [ד]: א פ"י, קה"ר mrdראה lrnגדול עצמו ראה . .

את עוברים אתם למה להם ואומר גדולות מדבר התחיל . . העם מכל
. אלא כן, עשה לא יחזיאל אבל כו', מיד וגו', תצליחו ולא ה' מצות

.ldwd jezaרוח אם ד"ה בארוכה וראה לקהל". עצמו שהשוה ,

ואילך). ב שנח, ח"ב קונטרסים (סה"מ תרצ"ה המושל
הוכח151) כמ"ש עמהן, עצמו לכלול "צריך סקל"א: כש"ט ראה

חטא". עליו תשא ולא עמיתך, את כשתוכיח לעצמך
וש"נ.152) ב. טו, ב"ב
תרומה.153) ס"פ יוסף יעקב תולדות חוקת. ר"פ עינים מאור ראה

ואילך. 24 ע' ח"י לקו"ש .83 ע' ה'ש"ת סה"ש סע"א. לג, בהעלותך לקו"ת
וש"נ.154) סע"ב. קז, ב"מ
שם.155) המושל רוח אם ד"ה
ששלח156) משל ע"פ והוא מוכיחים, מיני "ב' שם: כש"ט ראה

את והלשין א' וחזר עבדיו, ב' את ושילח פניו מעל יחידו בנו המלך
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ויאמר ה' אליו "ויפן dfזה jgka jlזכות ("בכח
בני" על l`xyi)138שלמדת z` zryede"139ועאכו"כ ,

במשך בנ"י כל שעברו והשמדות הגזירות כל לאחרי
ובודאי בודאי - האחרון בדור ובפרט הדורות, כל
הגלות, אריכות על להקב"ה ולצעוק לבקש שצריכים
את יותר עוד ומזרזים ממהרים שעי"ז מתי"... "עד

והשלימה האמיתית .140הגאולה

.ÂË:ולהבהיר להוסיף ויש
- גדול באילן עצמם לתלות שרוצים כאלה ישנם
ולאיים להפחיד קשים, דברים (לדבר זו שדרך באמרם

" היא כו') xqendבעונשים zhiyשל כדרכם ,"

וטוענים כו', ר"ל השואה שלפני בדורות ה"מגידים"
mi`ln mi`iapd ixtq lky.עונשים ואיומי תוכחה בדברי

לזה: והמענה

לכך נוסף - המוסר" "שיטת ע"ד לטענה בנוגע
השיטה בנ"י חוגי בכל התקבלה האחרונים שבדורות
לקרב הדרך שהיא במוחש ורואים החסידות, תורת של
בנוגע ועאכו"כ שבשמים, לאביהם ישראל של לבם
אותם מרחק הפכי בסגנון שדיבור שנשבו", ל"תינוקות
צריכה דבריֿמוסר אמירת הרי, - וביותר יותר עוד

ע"פ dxezdלהיות illkישראל גדולי שנהגו כפי ,

המוסר. בשיטת שהלכו

ומהם: בדבר, תנאים וכמה

l`xyi zad`:

"שמע "jia`"141מוסרipaכתיב ,eade`eשוחרו (בנו)
של142מוסר" כמו צ"ל דבריֿמוסר -epal a`שהאב ,

·‰Â‡וגםבעצם בנו, את תמיד ותמיד
ניכרת מענישו), גם (ולפעמים בדברים כשמוכיחו
ובאין לבנו, האמיתית אהבתו עצמו מעשה בשעת

כמוחש. כנראה עצמו, לאהבת ערוך

עמיתך" את תוכיח "הוכח להציווי בנוגע 143ועד"ז

להיות צריכים ההוכחה שדברי -l`xyi zad`a mixecg

דר"ע" אליבא (ש"כולהו עקיבא רבי )144[כדברי

כמוך" לרעך כלל145ש"ואהבת "זה ממש, "כמוך" ,

בתורה" התורה146גדול כל היא "זו מזה: ויתירה ,

הוא" פירושה ואידך שהיא147כולה לאהבה ועד ,[

d"awdבדוגמת zad`(שבשמים l`xyin(אבינו `"e`kl

ישראל" בכורי הידוע148("בני כפתגם ש"אוהב149),
אוהב". שהאהוב מה

- לזה ההוכחהrneydykוהבחינה דברי yibxnאת

מתוך ורק אך נאמרים .`dadשהדברים

zeltye depr:

על ישתרר לא שהמוכיח הוכחה בדברי עיקרי תנאי
צריך אלא העם, מכל גדול עצמו לראות הציבור

לקהל עצמו כלומר,150להשוות ,el a`eke xrhvnyמצבם
בדבריו ומודגש שניכר שמוכיחם, הקהל של הירוד

מתוך ורק אך alשנאמרים zripkאת באמת וכולל ,
ההוכחה בדברי הקהל עם 151mipipraעצמו envr z` owzl

mznbecלומר מקום כשיש ועאכו"כ עכ"פ, [בדקות
עיניך" מבין קורה שומע152"טול שכשהקהל ולהעיר, .[

נשמעים. דבריו שיהיו פועל ה"ז עצמו, את שמוכיח

בספרים המבואר ע"פ רואה153ובפרט אדם שכאשר
בו נמצא הרע אותו שדוגמת הוכחה ה"ז בזולתו, רע
נקיים פניו ש"אם בראי, המביט אדם בדוגמת בעצמו,
וכתם לכלוך רואה ואם דופי", שום במראה רואה אינו
הרי - מטונפין" ש"פניו משום אלא זה אין בראי,
עצמו, את לתקן צריך זולתו את שמוכיח שלפני בודאי

חז"ל אחרים".154וכציווי קשוט ואח"כ עצמך "קשוט

באופן אינם ההוכחה דברי שכאשר מובן ומזה
התיקון אודות דבר להזכיר מבלי שנאמרים האמור,
"בהפלגת אלא אינו ותוכנם אמותיו, ובד' בעצמו
שנמצאים הצער וח"ו ר"ל לו נוגע שאינו כאילו העונש,

ה'" מצות על העוברים דבר155כאלו עשה כשלא ובפרט ,
כאלה דברים - לתומ"צ לקרבם כדי דתורה נועם בדרכי

ליצלן רחמנא דברים אלא אביך", "מוסר כלל !156אינם

ד.138) שופטים תנחומא
יד.139) שם,
וש"נ.140) .183 ע' ל' חלק לקו"ש ראה
ח.141) א, משלי
פרשתנו.142) ריש שמו"ר גם וראה כד. יג, שם
יז.143) יט, קדושים
רע"א.144) פו, סנהדרין
יח.145) שם, קדושים
עה"פ.146) ופרש"י תו"כ
פל"ב.147) תניא וראה א. לא, שבת
כב.148) ד, פרשתנו
ובכ"מ.149) ניסן. כ"ח יום" "היום
"ויעמוד150) [ד]: א פ"י, קה"ר mrdראה lrnגדול עצמו ראה . .

את עוברים אתם למה להם ואומר גדולות מדבר התחיל . . העם מכל
. אלא כן, עשה לא יחזיאל אבל כו', מיד וגו', תצליחו ולא ה' מצות

.ldwd jezaרוח אם ד"ה בארוכה וראה לקהל". עצמו שהשוה ,

ואילך). ב שנח, ח"ב קונטרסים (סה"מ תרצ"ה המושל
הוכח151) כמ"ש עמהן, עצמו לכלול "צריך סקל"א: כש"ט ראה

חטא". עליו תשא ולא עמיתך, את כשתוכיח לעצמך
וש"נ.152) ב. טו, ב"ב
תרומה.153) ס"פ יוסף יעקב תולדות חוקת. ר"פ עינים מאור ראה

ואילך. 24 ע' ח"י לקו"ש .83 ע' ה'ש"ת סה"ש סע"א. לג, בהעלותך לקו"ת
וש"נ.154) סע"ב. קז, ב"מ
שם.155) המושל רוח אם ד"ה
ששלח156) משל ע"פ והוא מוכיחים, מיני "ב' שם: כש"ט ראה

את והלשין א' וחזר עבדיו, ב' את ושילח פניו מעל יחידו בנו המלך
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ההוכחות mi`iapdוע"ד ixacay:הרי -

הם הנביאים דברי d'א) xacעבדיו אל סודו "גלה ,
לשוני"157הנביאים" על ומלתו בי דיבר ה' "רוח ,158,

של דברים mceמשא"כ xyaכשנאמרים ועאכו"כ ,

שהוא וסגנון d"awdבתוכן ly ekxc jtid159אב" ,

dxezd,160הרחמים" z`xede jxc jtide.כנ"ל ,

שרוח ישראל לנביאי בנוגע אפילו לזה, ונוסף ב)
במי רוצה הקב"ה "אין לשונם של ומלתו בם דבר ה'

ישראל" על דילטורייא על161שאומר שנענשו ועד ,

(גם דבריהם שאמרו אף ישראל, על דילטורייא שאמרו
(ע"פ מוכרחים שאז הנבואה, ברוח הדילטורייא) דברי

הנבואה דברי לומר בתורה) הקב"ה ואם162ציווי ,

בטלה ביהמ"ק שחרב שמיום כך, ישראל בנביאי
mceעאכו"כ163נבואה xyaכאלה דיבורים לדבר ,164

כזה לקרוא165ובסגנון . . ישראל על לשונו "יתיר ,

פושעים" הקדושה,116אותם תורתנו הוראת היפך ,

אמת. תורת

.ÊËהדיבורים ויבטלו ממרום, רוח שיערה ויה"ר
ובדפוס, בכתב ופירסומם בנ"י על הבלתיֿרצויים
גודל כמובן הארץ, עמי כל לעיני ובמיוחד ובהקדם

שבדבר! דקדה"ש ההיפך
הענינים וכל כלל, רושם שום יעשה לא ובודאי

כמ"ש לברכות, יהפכו ה'166הבלתיֿרצויים "ויהפוך
לברכה גו' לך `jiwlאלקיך 'd jad` ik,ובנדו"ד ,"

(אשתו) לכנס"י (איש) הקב"ה בין ואהבה ,167שלום

אהבו" והשלום "האמת בנ"י, בין ואהבה .168ושלום

ישראל באהבת ההוספה שע"י - העיקר והוא ועוד
הגלות סיבת מבטלים ישראל ובהבטל169ואחדות ,

שמתהפך ועד (הגלות), המסובב בטל הסיבה תומ"י
ל"ג170לטוב מ"גולה" .171ולה"`,

היעוד לקיום זוכים ממש ומיד שתיכף - ובפשטות
ישראל בני אחד לאחד תלוקטו "ואתם שבהפטורה:
מצרים בארץ והנדחים אשור בארץ האובדים ובאו גו'

בירושלים". הקודש בהר לה' והשתחוו

צער שהי' מצד שדיבר רק האלה, כדברים אמר והשני אביו, אל הבן
נימוסי ממנו שנשכח עד רב זמן פניו מעל שנשלח ובנו המלך בצער
יש כך כו', רחמים המלך נתמלא ואז הזילוהו, מכבדו וכל מלכות
נחש קטרוג גורם עי"ז וח"ו ישראל בגנות שמדבר בשער מוכיח
בארס ששורפים הנחשים את בעם ה' וישלח וז"ש כו', הקדמוני
שבשמים". לאביהם ישראל בין מדנים עי"ז גורם "ח"ו כו'", שבפיהם

ז.157) ג, עמוס
ב.158) כג, ש"ב
(159) הנביאים לדברי בנוגע שגם כך, כדי d'ועד xacש"אין מצינו (

מתנבא שהי' בשעה "ירמי' - תוכחות דברי על שמו" מייחד הקב"ה
לך זכרתי ה' אמר כה שנאמר שמו, מייחד (הקב"ה) הי' נחמות דברי
על משה, וכן ירמיהו. דברי כתיב תוכחות בדברי אבל נעוריך, חסד
הדברים אלה כתיב להוכיח וכשבא ה', וידבר כתיב ודיבור דיבור כל

סב). רמז שופטים (יל"ש משה)" דבר (אשר
המרחם160) הוא הרחמן "אב סע"ד: סב, ר"ה דרושי לקו"ת ראה

הוא הרחמים אב מדת אבל . . עליו לרחם מחייב שהשכל במה האדם על
דהיינו, עליו, לרחם . . מחייב השכל שאין אף שיעור, בלי גדולים רחמים
כו'". מדה"ר י"ג . . גדולים רחמים לעורר אנו וצריכים . . שחטא אחר

גם161) וראה ואילך. סע"א כג, נח חדש זהר (א). ו פ"א, שהש"ר
ס"ה. בטבת ועשרה ויחי ש"פ משיחות קונטרס

בנוגע162) ב) יד, (מגילה מארז"ל ע"פ - בזה הביאור לומר ויש
מפני . . איהי מתנביא היכי ירמי' דקאי "במקום חולדה, לנבואת

רחמיםzeipngxשהנשים עליהם "ותבקש daehlהן", drxn zepyl.*"

שוה באה היא הנבואה שאותיות "אע"פ א): (נג, להה"מ או"ת וראה
שאין באיש ע"כ לרחמים, מדין להפך יכול הנביא הי' אעפ"כ לנביא,
שטבעה האשה כן ולא . . מהפך הי' לא האשה כמו רחמני טבעו
ששמע הדיבורים ח"ו משנה הי' לא "הנביא ג): (קח, ושם רחמים".

תלוי הי' הדבר אך הקב"ה, iapd`מפי oebipaמדבר הי' ניגון באיזה ,

ל זו היתההנבואה אז חזקים, בטעמים מדבר הי' אם . . ישראל

ומה רחמנות. כעין היו אחרים בטעמים היו ואם רוגזא, כעין הנבואה
רחמים". של טעמים ע"י העליון רחמנות בזה מעורר הי' הנביא כי גם

ב.163) יב, ב"ב ראה
בנוגע164) מצינו מזו mi`iapdוגדולה ixaca d`ixwdlמעשה" :

את ירושלים את הודע אליעזר מרבי למעלה קורא שהי' אחד באדם
כו', ובדוק צא ירושלים בתועבות בודק שאתה עד לו אמר תועבותי',
לא אדם שאותו דאף - ב) כה, (מגילה כו'" בו ומצאו אחריו בדקו
רבי עליו הקפיד מ"מ, הנביאים, בדברי קרא אלא עצמו, דברי אמר

זה על ע"פxgayאליעזר בה כשמפטירין (משא"כ זו נבואה לקרות
זה שבגלל אלא עוד ולא היא**), תורה ישראל מנהג - התורה ציווי
בארוכה (ראה פסול שמץ בו שיש מפני היא לכך שהסיבה בטוח הי'

תשמ"ב). אלול אדר"ח שיחת
דברי165) הושפעו ידועה שבמדה ואילך) ב ריח, (ח"ב לקו"ד ראה

בעל הי' עצמו כשהמגיד והמוכיח: המגיד של טבעו ממהות המוסר
היו קשים דבריֿמוסר אפילו עין, וטוב רחמים בעל טובות, מדות
כשהמגיד אבל רחמנות, של ובנימה ("איידל") בעדינות נאמרים

כו'. קשה טבע בעל הי' ומוכיח
ו.166) כג, תצא
(167- חנוכה) הלכות (סוף זה ש"ק דערב הרמב"ם משיעור להעיר

לאשתו". איש בין שלום לעשות נמחק "השם
יט.168) ח, זכרי'
ב.169) ט, יומא ראה
הימים170) (משיעורי תעניות הלכות בסוף הרמב"ם ובלשון

ולא המשיח, לימות ליבטל עתידים האלו הצומות "כל האחרונים):
שנאמר ושמחה, ששון וימי טובים ימים להיות עתידים שהם אלא עוד
יהי' אזלינן) (דמיני' העשירי וצום וגו' הרביעי צום צבאות ה' אמר כה

ש) (עי"ז טובים ולמועדים ולשמחה לששון יהודה zn`deלבית

ead` melyde.(ואילך 413 ע' חט"ו לקו"ש בארוכה (ראה "
ובכ"מ.171) ג. לה, בהעלותך לקו"ת ספל"ב. ויק"ר ראה

xn`z i`ce `id mb ,drxl el `apzi 'inxiy (ediwlg) `xi 'id m`e ,daehl drxn dz`eap dpyz od zeipngxc meyn ike" :mye) `"yxdn b"`cg (*

.(miptak uxzne ,"ok

."milyexi z` rced mc` oa ,zeny dl`e" - zeny zyxtc dxehtdd f"d (dad` xtq seqay dpyd lk zeltz xcqa) m"anxd zrcly xirdl (**
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שמות "ואלה המלים את רש"י מצטט הפרשה בתחילת

בשמותם, בחייהן שמנאן "אףֿעלֿפי ומפרש: ישראל", בני

במיתתן ומנאן לכוכבים1חזר שנמשלו חיבתן, להודיע ,

שנאמר ובשמותם, במספר ומכניסן המוציא2שמוציאן

מנה שכבר שלמרות – יקרא" בשם לכולם צבאם במספר

בחייהם בשמותם במותם,3אותם שוב אותם מונה הוא ,

לכוכבים, מושווים בהיותם להם, החיבה את להראות כדי

ובשמות, בספירה ומכניסם מוציאם שהקדושֿברוךֿהוא

בפסוק. כנאמר

ומנאן"4בפשטות "חזר במלים מתכוון אינו רש"י ,

בנפרד מנייתם שהרי – יעקב של בניו – ישראל" ל"בני

ויגש בפרשת ולא בפרשתנו לא בפסוק, כלל מוזכרת 5אינה

וניניו, יעקב נכדי כולל יעקב", ירך ל"יוצאי כוונתו אלא, –

והן ויגש בפרשת הן מנויים שכולם למצרים, הגיעו אשר

שבעים", מצרימה הבאה יעקב לבית הנפש "כל – בפרשתנו

אומר כך ועל נפש". שבעים יעקב ירך יוצאי נפש כל ו"ויהי

חיבתן...". "להודיע היא בשנית למנייתם שהסיבה רש"י,

במיתתן" ומנאן "חזר בדבריו מדוע מובן זה לפי

לגבי רק זאת ואומר "בשמותם", המלה את רש"י משמיט

של שמותיהם נמנים אין בפרשתנו כי – בחייהן" "מנאן

הנפש. שבעים כל

.·
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של זה פירוש כל על קשיים מתעוררים זה לפי אך

סופו: ועד מתחילתו רש"י,

שוב התורה מציינת מדוע לבאר רש"י שכוונת כיון א)

נמנים מדוע ולא יעקב", ירך יוצאי נפש "כל של המספר את

הוא השבטים, הפסוקשמות על זאת להסביר צריך היה

ישראל"? בני שמות "ואלה על ולא נפש", שבעים "ויהי...

כבר יעקב ירך שיוצאי בכך הוא בפרשתנו הקושי ב)

שם. המפורטים השמות מפני ולא ויגש, בפרשת נספרו

שמנאן "אףֿעלֿפי לדבריו רש"י מוסיף אפוא מדוע

"בשמותם"? המלה את גם בחייהן"

במספר ומכניסן "שמוציאן רש"י אומר הכוכבים על ג)

בשני היא הוצאתם והן הכנסתם שהן – ובשמותם"

ש"מוציאן" מובן, בפשטות ובשמותם". "במספר הדברים:

דוגמא היא ו"מכניסן" בחייהן", ל"מנאן דוגמא היא

יוצאי נפש "כל של ששמותיהם וכיון במיתתן". ל"מנאן

"מנאן של הענין בפרשתנו, מוזכרים אינם יעקב" ירך

שאת רש"י מציין מדוע "בשמותם", איננו במיתתן"

בשמותם? מכניס הקדושֿברוךֿהוא הכוכבים

המפרשים היא6יש לכוכבים הנפש שבעים שהשוואת ,

(ומכניסן ש"מוציאן בכך המלה7רק את ואילו במספר", (

שבפסוק מפני אגב, בדרך רק רש"י מוסיף "ובשמותם"

נאמר במספר", ומכניסן ש"מוציאן רש"י מוכיח שממנו

יקרא". "בשם

צריך רש"י אם אף ביותר: דחוק זה שהסבר מובן, אך

לא "בשם", המלה את גם (המוכיח) הפסוק מן לצטט היה

שאין ובמיוחד בפירושו, מיותרת מלה כך לשם כותב היה

שהקדושֿברוךֿ שלם, ענין מבטאת היא אלא מלה, סתם זו

ועלֿאחתֿ בשמותם, גם הכוכבים את ומוציא מכניס הוא

צריך היה לא כלל רש"י הנ"ל, הפירוש שלפי כמהֿוכמה

כדלהלן. "בשם", המלה את פסוק מאותו לצטט

במקומות שרואים וכפי רבות, פעמים הוסבר כבר ד)

מאמר או פסוק מצטט רש"י שכאשר רש"י, בפירוש רבים

אך לפירושו, הדרושות המלים את רק מצטט הוא חז"ל,

במאמר. או שבפסוק האחרות המלים את משמיט הוא

"המוציא המלים את רק לצטט רש"י היה צריך זה ולפי

יקרא", צבאם... במספר

– "המוציא" לפירושו: חשובה מהן אחת כל אשר

המספר, ענין לצורך – "במספר" "מוציאן", לצורך

מיתתן.1) אחר כאן: ברמב"ן וכ"ה – דפוסים בכמה

כו.2) מ, ישעי'

ואילך.3) ח מו, ויגש

כאן.4) וגו"א רא"ם וראה

בשעה5) להמנין הוא בשמותם" בחייהן ב"מנאן רש"י שכוונת לפרש ואין

שבמנין כו') בנימין משנולד שם: פירש"י וראה ואילך. כב לה, (וישלח שנולדו

בפירוש עדיפות ישנה שלכאורה, אף – בשמותם ונמנו השבטים רק נמנו זה

בישמעאל גם מצינו זה כי – ומכניסן מוציאן דוגמת הוא ומיתתן לידתן כי זה,

חיבה. משום בזה אין שפ"א ועכצ"ל ואילך), יג כה, שרה (חיי

כאן.6) רא"ם

הכנסתן.7) משא"כ במספר רק הוא הוצאתן שבכוכבים, כאן, ברא"ם

שהרי לכוכבים, דומים אינם במיתתן" ומנאן ש"חזר במה גם פירושו, (ולפי

"שנמשלו רש"י לשון מפשטות אבל במספר). רק אינו הכוכבים הכנסת

ושבין נמשלו זה שבכל משמע ובשמותם" במספר ומכניסן שמוציאן לכוכבים

שמוכיח [ומה ובשמותם. במספר הענינים: בב' היא ההכנסה ובין ההוצאה

בגו"א פירש כבר – יקרא" בשם גו' במספר "המוציא הכתוב מלשון הרא"ם

"המוציא" על בין קאי בשם" גו' ש"במספר רש"י) על חיים מים בבאר (וכ"ה

עיי"ש]. "יקרא". על ובין
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שמות "ואלה המלים את רש"י מצטט הפרשה בתחילת

בשמותם, בחייהן שמנאן "אףֿעלֿפי ומפרש: ישראל", בני

במיתתן ומנאן לכוכבים1חזר שנמשלו חיבתן, להודיע ,

שנאמר ובשמותם, במספר ומכניסן המוציא2שמוציאן

מנה שכבר שלמרות – יקרא" בשם לכולם צבאם במספר

בחייהם בשמותם במותם,3אותם שוב אותם מונה הוא ,

לכוכבים, מושווים בהיותם להם, החיבה את להראות כדי

ובשמות, בספירה ומכניסם מוציאם שהקדושֿברוךֿהוא

בפסוק. כנאמר

ומנאן"4בפשטות "חזר במלים מתכוון אינו רש"י ,

בנפרד מנייתם שהרי – יעקב של בניו – ישראל" ל"בני

ויגש בפרשת ולא בפרשתנו לא בפסוק, כלל מוזכרת 5אינה

וניניו, יעקב נכדי כולל יעקב", ירך ל"יוצאי כוונתו אלא, –

והן ויגש בפרשת הן מנויים שכולם למצרים, הגיעו אשר

שבעים", מצרימה הבאה יעקב לבית הנפש "כל – בפרשתנו

אומר כך ועל נפש". שבעים יעקב ירך יוצאי נפש כל ו"ויהי

חיבתן...". "להודיע היא בשנית למנייתם שהסיבה רש"י,

במיתתן" ומנאן "חזר בדבריו מדוע מובן זה לפי

לגבי רק זאת ואומר "בשמותם", המלה את רש"י משמיט

של שמותיהם נמנים אין בפרשתנו כי – בחייהן" "מנאן

הנפש. שבעים כל
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של זה פירוש כל על קשיים מתעוררים זה לפי אך

סופו: ועד מתחילתו רש"י,

שוב התורה מציינת מדוע לבאר רש"י שכוונת כיון א)

נמנים מדוע ולא יעקב", ירך יוצאי נפש "כל של המספר את

הוא השבטים, הפסוקשמות על זאת להסביר צריך היה

ישראל"? בני שמות "ואלה על ולא נפש", שבעים "ויהי...

כבר יעקב ירך שיוצאי בכך הוא בפרשתנו הקושי ב)

שם. המפורטים השמות מפני ולא ויגש, בפרשת נספרו

שמנאן "אףֿעלֿפי לדבריו רש"י מוסיף אפוא מדוע

"בשמותם"? המלה את גם בחייהן"

במספר ומכניסן "שמוציאן רש"י אומר הכוכבים על ג)

בשני היא הוצאתם והן הכנסתם שהן – ובשמותם"

ש"מוציאן" מובן, בפשטות ובשמותם". "במספר הדברים:

דוגמא היא ו"מכניסן" בחייהן", ל"מנאן דוגמא היא

יוצאי נפש "כל של ששמותיהם וכיון במיתתן". ל"מנאן

"מנאן של הענין בפרשתנו, מוזכרים אינם יעקב" ירך

שאת רש"י מציין מדוע "בשמותם", איננו במיתתן"

בשמותם? מכניס הקדושֿברוךֿהוא הכוכבים

המפרשים היא6יש לכוכבים הנפש שבעים שהשוואת ,

(ומכניסן ש"מוציאן בכך המלה7רק את ואילו במספר", (

שבפסוק מפני אגב, בדרך רק רש"י מוסיף "ובשמותם"

נאמר במספר", ומכניסן ש"מוציאן רש"י מוכיח שממנו

יקרא". "בשם

צריך רש"י אם אף ביותר: דחוק זה שהסבר מובן, אך

לא "בשם", המלה את גם (המוכיח) הפסוק מן לצטט היה

שאין ובמיוחד בפירושו, מיותרת מלה כך לשם כותב היה

שהקדושֿברוךֿ שלם, ענין מבטאת היא אלא מלה, סתם זו

ועלֿאחתֿ בשמותם, גם הכוכבים את ומוציא מכניס הוא

צריך היה לא כלל רש"י הנ"ל, הפירוש שלפי כמהֿוכמה

כדלהלן. "בשם", המלה את פסוק מאותו לצטט

במקומות שרואים וכפי רבות, פעמים הוסבר כבר ד)

מאמר או פסוק מצטט רש"י שכאשר רש"י, בפירוש רבים

אך לפירושו, הדרושות המלים את רק מצטט הוא חז"ל,

במאמר. או שבפסוק האחרות המלים את משמיט הוא

"המוציא המלים את רק לצטט רש"י היה צריך זה ולפי

יקרא", צבאם... במספר

– "המוציא" לפירושו: חשובה מהן אחת כל אשר

המספר, ענין לצורך – "במספר" "מוציאן", לצורך

מיתתן.1) אחר כאן: ברמב"ן וכ"ה – דפוסים בכמה

כו.2) מ, ישעי'

ואילך.3) ח מו, ויגש

כאן.4) וגו"א רא"ם וראה

בשעה5) להמנין הוא בשמותם" בחייהן ב"מנאן רש"י שכוונת לפרש ואין

שבמנין כו') בנימין משנולד שם: פירש"י וראה ואילך. כב לה, (וישלח שנולדו

בפירוש עדיפות ישנה שלכאורה, אף – בשמותם ונמנו השבטים רק נמנו זה

בישמעאל גם מצינו זה כי – ומכניסן מוציאן דוגמת הוא ומיתתן לידתן כי זה,

חיבה. משום בזה אין שפ"א ועכצ"ל ואילך), יג כה, שרה (חיי

כאן.6) רא"ם

הכנסתן.7) משא"כ במספר רק הוא הוצאתן שבכוכבים, כאן, ברא"ם

שהרי לכוכבים, דומים אינם במיתתן" ומנאן ש"חזר במה גם פירושו, (ולפי

"שנמשלו רש"י לשון מפשטות אבל במספר). רק אינו הכוכבים הכנסת

ושבין נמשלו זה שבכל משמע ובשמותם" במספר ומכניסן שמוציאן לכוכבים

שמוכיח [ומה ובשמותם. במספר הענינים: בב' היא ההכנסה ובין ההוצאה

בגו"א פירש כבר – יקרא" בשם גו' במספר "המוציא הכתוב מלשון הרא"ם

"המוציא" על בין קאי בשם" גו' ש"במספר רש"י) על חיים מים בבאר (וכ"ה

עיי"ש]. "יקרא". על ובין
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לצורך – ו"יקרא" הכוכבים, על שמדובר – "צבאם"

שהוא מתכוונים למישהו, קוראים כאשר שהרי "מכניסן",

"מכניסן" – הקורא אל .8יבוא

בשם", "לכולם המלים את גם מצטט הוא מדוע

(שבעים בנמשל כאשר שמות?במיוחד פירוט אין נפש)

.‚
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חיבתן "להודיע שבפירושו להסביר, היה ניתן לכאורה

דברים: שני להבהיר רש"י מתכוון לכוכבים..." שנמשלו

ירך "יוצאי של המנין על בשנית התורה חזרת את הן

על בשנית התורה חזרת את והן ומנאן", "חזר – יעקב"

"מוציאן הכוכבים שאת כשם ישראל": "בני של השמות

ישראל" "בני גם נמנים כך ובשמותם", במספר ומכניסן

נמנים השבטים (רק בשמותיהם. ובמותם בחייהם

בחיבה, דרגות מספר שיש מפני ילדיהם, ולא בשמותם,

רבה כה אינה הנפש לשבעים ל"בני9והחיבה כחיבה

ישראל").

רש"י כולו: רש"י פירוש לכאורה, מובן, היה זה לפי

"שבעים על ולא ישראל", בני שמות "ואלה על זאת אומר

זוהי כי ומנאן", "חזר את גם מפרש שהוא למרות נפש",

שרש"י מקומות, במספר מוצאים שאנו כפי הענין, התחלת

או פסוק של הראשונות המלים על פירושו את אומר

הוא שעליהן המלים על רק אינו שהפירוש למרות פרשה,

מוסיף ורש"י הפרשה. או הפסוק כל על אלא זאת, מבאר

ולגבי בחייהן" "מנאן לגבי "בשמותם" של הענין את

השמות לגבי ולתשובה לשאלה קשור הדבר כי הכוכבים,

המלה את רש"י משמיט זאת למרות ישראל. בני של

המנויים רוב כי במיתתן", ומנאן "חזר לגבי "בשמותם"

בשמותיהם. נספרים אינם

.„
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כי: כך. זאת לבאר אפשר אי דבר של לאמיתו אך

לאלו מתייחסת לכוכבים..." "שנמשלו ההשוואה א)

כל הם אלו הנ"ל, הפירוש לפי אשר ומנאן", "חזר אשר

הכוכבים כל שאת וכיון הנפש. הקדושֿברוך10ֿשבעים –

שכל מובן, מוציאם, רק ולא ובשמות, במספר מכניס גם הוא

"שנמשלו רש"י אומר שעליהם ומנאן", "חזר אשר אלו

בחייהם. רק ולא במיתתם, גם בשמותם נמנים לכוכבים",

ומצטט פרשה, או שלם פסוק מפרש רש"י כאשר ב)

או הפסוק התחלת את פירושו בתחילת החומש מן

ממש, הראשונות המלים את רק לצטט נוהג הוא הפרשה,

יותר. ולא

המלים את גם כאן מפרש רש"י היה אילו ולכן,

את דיבורו בתחילת לציין חפץ והיה נפש", "שבעים

היה הוא הזו, הפסוקים קבוצת של הראשונות המלים

המלה את רק או שמות", "ואלה המלים את רק מצטט

"בני המלים את גם מביא היה ולא בלבד, "ואלה"

מודגש ישראל" "בני במלים כאשר ובמיוחד ישראל".

על ולא וכו'"), ("ראובן יעקב בני על כאן שמדובר

לפרש. מתכוון רש"י אשר נפש" "שבעים

וארא בפרשת מכן, לאחר רש"י מפירוש מובן11ג) ,

על מדובר אחיו..." וכל יוסף "וימת שבפסוק סובר שהוא

קביעה הנפש. שבעים כל מיתת על ולא השבטים, מיתת

מהן אחת היא יוכבד שהרי ובפשטות, הכרחית היא זו

לומר, אין כך, ואם מכן. לאחר רבות שנים חיתה והיא

של למנין היא הכוונה במיתתן" ומנאן "חזר שבמלים

נפש. שבעים
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את רק כאן מפרש שרש"י מובן, לעיל האמור מכל

שוב כאן נמנים יעקב) של (בניו ישראל שבני לכך הסיבה

נפש "כל של נפש" "שבעים של המנין ואילו בשמותיהם,

כה זה שדבר סובר ורש"י לרש"י. קשה אינו יעקב" ירך יוצאי

בעצמו: זאת יבין למקרא" חמש ש"בן עד בפשטות, מובן

פרו ישראל ש"ובני כחידוש, בתורה מסופר בהמשך

התורה מקדימה ולכך מאד". במאד ויעצמו וירבו וישרצו

בלבד, נפש שבעים היו הם למצרים שבהגיעם ומציינת,

אותם" הארץ "ותמלא כדי עד התרבו הם מכן .12ולאחר

ויגש בפרשת לבית13אמנם, הנפש "כל נאמר כבר

מוזכרים שבינתיים כיון אך שבעים", מצרימה הבאה יעקב

כאן.8) רש"י מפרשי כמ"ש

יג.9) נ, ויחי פירש"י ראה

דוגמת10) (שהם עצמם המזלות על קאי יקרא" ש"בשם כאן בגו"א

ע"ז נוסף – אבל נפש). השבעים דוגמת (שהם צבאיהם על ולא השבטים)

"לכולם הכתוב לשון מפשטות – ברמז לא ואפילו כלל, זה מזכיר אינו שרש"י

במספר. הנמנים צבאם כל על שקאי מוכח בשם",

קודם11) מתו נפש מהשבעים שהשאר לומר שאין ופשוט טז. ו,

קיימת. יוכבד שהרי – שם וברשב"ם סע"א קח, ב"ב ראה – להשבטים

יוסף של דורם בני על שקאי לפרש בהכרח ההוא", הדור "וכל כאן ומ"ש

ליוסף שני דור שהם השבטים בני על ולא עה"פ), הראב"ע פירוש (וראה ואחיו

כי עדיין), למד לא (שהתלמיד וארא בפ' מחדש רש"י אין זה ופירוש ואחיו.

ההוא" הדור ש"וכל הוא שמות בפ' הכתוב פשטות רש"י, שיטת שלפי אם,

הרשב"ם כפירוש נפש, השבעים על (ולא ואחיו יוסף של דורם בני על קאי

כו'. שנאמר שם: בוארא רש"י מלשון וכדמוכח והספורנו).

ה.12) א, מבעה"ת זקנים דעת א. א, כאן הרשב"ם וכפירוש

כז.13) מו,
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ל"פרו בקשר שוב, זאת מציינת היא אחרים, ענינים בתורה

.14וישרצו..."

בני שמות "ואלה המלים על דבריו מפרש רש"י

הסיפור שעצם כיון קושי: מעוררות הן דוקא כי ישראל",

בפרשת כן, לפני מופיע כבר למצרים ישראל בני ביאת על

באי כל של שמותיהם מוזכרים כבר שם (ואכן, ויגש

זרעו וכל יעקב מצרימה "ויבא בסיפור שהרי מצרים,

למצרים),15אתו" הבאים היו מי לספר התורה רוצה

מוזכר וישרצו...",ובפרשתנו ל"פרו כהקדמה רק זה ענין

של16כדלעיל שמותיהם את שוב כאן לפרט צורך אין לכן ,

את שוב לפרט הכרח שאין כשם בדיוק ישראל", "בני

האחרים? מצרים באי של שמותיהם

בחייהן שמנאן "אףֿעלֿפי רש"י: מפרש כך על

שבני לכך שהסיבה – במיתתן" ומנאן חזר בשמותם,

בשמותם שוב כאן נמנים היא17ישראל בחייהן שמנאן כפי

ומכניסן שמוציאן לכוכבים שנמשלו חיבתן "להודיע כדי

בני לגבי רק הם אלו שדברים וכיון ובשמותם". במספר

הם דוקא נמנים לפיכך ד', סעיף בסוף כדלעיל יעקב,

בשמותיהן.
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דלעיל ההסבר עלֿפי השאלה: מתעוררת זה לפי אך

את שוב התורה מזכירה מדוע רק כאן מפרש שרש"י יוצא,

מספרם כי – מספרם את ולא ישראל", "בני של שמותיהם

בפרשה, כלל מוזכר אינו בנפרד יעקב בני של

שאלה מעוררת אינה נפש" "שבעים בין שוב (והזכרתם

ל"פרו כהכנה הוא זה שמספר להסביר הכרחי והרי כלל,

שבעים לגבי שהרי חיבתן", "להודיע כדי ולא וישרצו...",

במיתתן), ספירה כאן אין הנפש

ומנאן" "חזר רש"י אומר מדוע כך, לגבי18ואם ואף ,

במספר"? ומכניסן "שמוציאן אומר הוא הכוכבים

הוא: לכך ההסבר

שבאו יעקב" ירך ש"יוצאי מספרת התורה כאשר

אותם מחשיבה אינה היא נפש", "שבעים היו למצרים

ה"באים ישראל". "בני של כ"בתים" אלא כשלעצמם,

אך וכו'. שמעון ראובן ישראל": "בני כאן הם מצרימה"

הכל בסך היו הם "ביתו", עם בא מהם אחד שכל כיון

נפש. שבעים

את לציין חשוב שבפרשתנו כיון השאלה: ומתעוררת

ש"פרו הדגשה ביתר לבטא כדי נפש" "שבעים המספר

אינה בלבד עשר שנים בתחילה היותם (עובדת וישרצו..."

כי במצרים, שהיה וישרצו..." "פרו של הענין את מדגישה

החומות בין עדיין למצרים, שבעים19בהגיעם היו כבר הם ,

שבאי בקצרה לציין צריכה היתה התורה כך, ואם נפש),

היו השבטיםמצרים את כלל להזכיר ולא נפש, שבעים

שמותיהם. פירוט ללא ואפילו כשלעצמם,

יעקב" ירך יוצאי נפש "כל את מזכירה שהתורה מכך

הנפש שבעים את מונה היא ואין השבטים, של כצאצאיהם

מוכח וביתו", "איש השבטים עשר שנים את אלא עצמם,

רש"י אומר לפיכך בנפרד. שלהם למנין חשיבות כאן שיש

כדי הם "בשמותם" של הענין והן "מנאן" של הענין שהן

ובשמותיהם. במספר שמכניסן ככוכבים חיבתן" "להודיע
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במיתתן" ומנאן ל"חזר שהסיבה מבאר שרש"י לאחר

לכוכבים "שנמשלו מוסיף: הוא חיבתן", "להודיע היא

ראשון במבט ובשמותם...". במספר ומכניסן שמוציאן

מהכוכבים, הוכחה להביא היא רש"י שכוונת נראה,

ובשם. במספר ומכניסים מוציאים חביבים שדברים

"שנמשלו רש"י בדברי הניסוח מובן אינו זה לפי אך

הכוכבים ידי על להביא רש"י חפץ אילו לכוכבים":

ובשם, במספר ומכניסים מוציאים חביבים שדברים הוכחה

ומדוע שמוציאן...", כוכבים "וכמו לומר צריך היה הוא

אילו גם לכוכבים: נמשלים ישראל שבני כאן לציין חשוב

ועוד.14) כט-ל. ו, וארא א. לט, וישב ויצא. ר"פ רש"י עד"ז ראה

היום "וכי ד: פ"א, שמו"ר (ראה הוה לשון הבאים מ"ש יומתק ועפי"ז

על חוזר זו בפרשה כי – למצרים") שבאו להם היו רבים ימים והלא באים

ויגש. שבפ' הסיפור

ו.15) מו, ויגש

ויגש16) כבפ' ודלא – יעקב" "את נאמר שבפרשתנו מה יומתק ועפי"ז

כי – שמות) ר"פ תו"א (ראה ובניו" "יעקב בניו עם בשווה נמנה שיעקב

בשווה יעקב מונה מצרימה", "הבאים אודות שמדבר מכיון ויגש, בפרשת

בא מצרימה" הבאים גו' שמות ד"ואלה הענין שכל בפרשתנו משא"כ לבניו.

עיקר שבו לפי יעקב", "את – הלשון גו'", וישרצו ל"פרו הקדמה בתור

דפרו יד).החידוש כח, (ויצא גו' ופרצת גו' זרעך והי' וכמש"נ: גו', וישרצו

ובשמותם.17) בכוכבים: רש"י וכסיום

מיתתן אחר ומנאן "חזר הוא: בפירש"י שגירסתו מוכח (כאן) ברמב"ן

שמותם). וכופל רש"י: כוונת מפרש עצמו, הרמב"ן בדברי (וכן בשמותם".

במספר. ומכניסן במספר שמוציאן שם: שמסיים מה שצע"ק אלא

הטעם18) לבאר (אינו ב"ומנאן" רש"י שכוונת לתרץ, אפשר הי' בדוחק

(כדלהלן "בשמותם" מנין – כאן אחד ענין – בפ"ע) ענין אינו כי שמנאן, מה

ובשמותם במספר "מכניסן כוכבים גבי שממ"ש מה על נוסף – אבל יג). סעיף

משמע ומנאן", "חזר רש"י לשון מפשטות – בזה ענינים ששני מוכח כו'"

מנאן שגבי הרמב"ן גירסת לפי (ובפרט שמנאן. מה הטעם לפרש הוא שכוונתו

הוא בשמותם" כו' ומנאן ב"חזר שכוונתו מוכרח בשמותם, כותב אינו בחייהן

מכיון כו', חזר לומר שייך אינו "בשמותם" לענין שהרי עצמו, המנין לענין גם

וי"ל). בשמותם. שנמנו כלל מזכיר אינו הראשון שבמנין

טו.19) מו, ויגש פירש"י
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ל"פרו בקשר שוב, זאת מציינת היא אחרים, ענינים בתורה

.14וישרצו..."

בני שמות "ואלה המלים על דבריו מפרש רש"י

הסיפור שעצם כיון קושי: מעוררות הן דוקא כי ישראל",

בפרשת כן, לפני מופיע כבר למצרים ישראל בני ביאת על

באי כל של שמותיהם מוזכרים כבר שם (ואכן, ויגש

זרעו וכל יעקב מצרימה "ויבא בסיפור שהרי מצרים,

למצרים),15אתו" הבאים היו מי לספר התורה רוצה

מוזכר וישרצו...",ובפרשתנו ל"פרו כהקדמה רק זה ענין

של16כדלעיל שמותיהם את שוב כאן לפרט צורך אין לכן ,

את שוב לפרט הכרח שאין כשם בדיוק ישראל", "בני

האחרים? מצרים באי של שמותיהם

בחייהן שמנאן "אףֿעלֿפי רש"י: מפרש כך על

שבני לכך שהסיבה – במיתתן" ומנאן חזר בשמותם,

בשמותם שוב כאן נמנים היא17ישראל בחייהן שמנאן כפי

ומכניסן שמוציאן לכוכבים שנמשלו חיבתן "להודיע כדי

בני לגבי רק הם אלו שדברים וכיון ובשמותם". במספר

הם דוקא נמנים לפיכך ד', סעיף בסוף כדלעיל יעקב,

בשמותיהן.
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דלעיל ההסבר עלֿפי השאלה: מתעוררת זה לפי אך

את שוב התורה מזכירה מדוע רק כאן מפרש שרש"י יוצא,

מספרם כי – מספרם את ולא ישראל", "בני של שמותיהם

בפרשה, כלל מוזכר אינו בנפרד יעקב בני של

שאלה מעוררת אינה נפש" "שבעים בין שוב (והזכרתם

ל"פרו כהכנה הוא זה שמספר להסביר הכרחי והרי כלל,

שבעים לגבי שהרי חיבתן", "להודיע כדי ולא וישרצו...",

במיתתן), ספירה כאן אין הנפש

ומנאן" "חזר רש"י אומר מדוע כך, לגבי18ואם ואף ,

במספר"? ומכניסן "שמוציאן אומר הוא הכוכבים

הוא: לכך ההסבר

שבאו יעקב" ירך ש"יוצאי מספרת התורה כאשר

אותם מחשיבה אינה היא נפש", "שבעים היו למצרים

ה"באים ישראל". "בני של כ"בתים" אלא כשלעצמם,

אך וכו'. שמעון ראובן ישראל": "בני כאן הם מצרימה"

הכל בסך היו הם "ביתו", עם בא מהם אחד שכל כיון

נפש. שבעים

את לציין חשוב שבפרשתנו כיון השאלה: ומתעוררת

ש"פרו הדגשה ביתר לבטא כדי נפש" "שבעים המספר

אינה בלבד עשר שנים בתחילה היותם (עובדת וישרצו..."

כי במצרים, שהיה וישרצו..." "פרו של הענין את מדגישה

החומות בין עדיין למצרים, שבעים19בהגיעם היו כבר הם ,

שבאי בקצרה לציין צריכה היתה התורה כך, ואם נפש),

היו השבטיםמצרים את כלל להזכיר ולא נפש, שבעים

שמותיהם. פירוט ללא ואפילו כשלעצמם,

יעקב" ירך יוצאי נפש "כל את מזכירה שהתורה מכך

הנפש שבעים את מונה היא ואין השבטים, של כצאצאיהם

מוכח וביתו", "איש השבטים עשר שנים את אלא עצמם,

רש"י אומר לפיכך בנפרד. שלהם למנין חשיבות כאן שיש

כדי הם "בשמותם" של הענין והן "מנאן" של הענין שהן

ובשמותיהם. במספר שמכניסן ככוכבים חיבתן" "להודיע
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במיתתן" ומנאן ל"חזר שהסיבה מבאר שרש"י לאחר

לכוכבים "שנמשלו מוסיף: הוא חיבתן", "להודיע היא

ראשון במבט ובשמותם...". במספר ומכניסן שמוציאן

מהכוכבים, הוכחה להביא היא רש"י שכוונת נראה,

ובשם. במספר ומכניסים מוציאים חביבים שדברים

"שנמשלו רש"י בדברי הניסוח מובן אינו זה לפי אך

הכוכבים ידי על להביא רש"י חפץ אילו לכוכבים":

ובשם, במספר ומכניסים מוציאים חביבים שדברים הוכחה

ומדוע שמוציאן...", כוכבים "וכמו לומר צריך היה הוא

אילו גם לכוכבים: נמשלים ישראל שבני כאן לציין חשוב

ועוד.14) כט-ל. ו, וארא א. לט, וישב ויצא. ר"פ רש"י עד"ז ראה

היום "וכי ד: פ"א, שמו"ר (ראה הוה לשון הבאים מ"ש יומתק ועפי"ז

על חוזר זו בפרשה כי – למצרים") שבאו להם היו רבים ימים והלא באים

ויגש. שבפ' הסיפור

ו.15) מו, ויגש

ויגש16) כבפ' ודלא – יעקב" "את נאמר שבפרשתנו מה יומתק ועפי"ז

כי – שמות) ר"פ תו"א (ראה ובניו" "יעקב בניו עם בשווה נמנה שיעקב

בשווה יעקב מונה מצרימה", "הבאים אודות שמדבר מכיון ויגש, בפרשת

בא מצרימה" הבאים גו' שמות ד"ואלה הענין שכל בפרשתנו משא"כ לבניו.

עיקר שבו לפי יעקב", "את – הלשון גו'", וישרצו ל"פרו הקדמה בתור

דפרו יד).החידוש כח, (ויצא גו' ופרצת גו' זרעך והי' וכמש"נ: גו', וישרצו

ובשמותם.17) בכוכבים: רש"י וכסיום

מיתתן אחר ומנאן "חזר הוא: בפירש"י שגירסתו מוכח (כאן) ברמב"ן

שמותם). וכופל רש"י: כוונת מפרש עצמו, הרמב"ן בדברי (וכן בשמותם".

במספר. ומכניסן במספר שמוציאן שם: שמסיים מה שצע"ק אלא

הטעם18) לבאר (אינו ב"ומנאן" רש"י שכוונת לתרץ, אפשר הי' בדוחק

(כדלהלן "בשמותם" מנין – כאן אחד ענין – בפ"ע) ענין אינו כי שמנאן, מה

ובשמותם במספר "מכניסן כוכבים גבי שממ"ש מה על נוסף – אבל יג). סעיף

משמע ומנאן", "חזר רש"י לשון מפשטות – בזה ענינים ששני מוכח כו'"

מנאן שגבי הרמב"ן גירסת לפי (ובפרט שמנאן. מה הטעם לפרש הוא שכוונתו

הוא בשמותם" כו' ומנאן ב"חזר שכוונתו מוכרח בשמותם, כותב אינו בחייהן

מכיון כו', חזר לומר שייך אינו "בשמותם" לענין שהרי עצמו, המנין לענין גם

וי"ל). בשמותם. שנמנו כלל מזכיר אינו הראשון שבמנין

טו.19) מו, ויגש פירש"י
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זו היתה אחר, חביב לדבר אלא לכוכבים, נמשלים היו לא

ובשם? במספר מנין ידי על מתבטאת שחיבה טובה הוכחה

יג), (ו, אסתר במגילת רש"י פירוש לפי כאשר ובמיוחד

נמשלים ישראל אין אותו" יענו "כאשר של בזמן הרי

לעפר. אלא לכוכבים,

אין לכוכבים" "שנמשלו שבדבריו לומר, אפוא הכרחי

מפני טעם: אלא בלבד, הוכחה להביא מתכוון רש"י

הדרך לכן להם, ודומים לכוכבים" "נמשלו שישראל

אשר ככוכבים ושם, מנין ידי על היא חיבתם את להראות

לעיל, האמור ולפי ובשמותם". במספר ומכניסן "מוציאן

לפני זה היה הרי ישראל, לבני רק היא הכוונה שבמיתתן

לכוכבים. נמשלו ואז – יענו" וכאשר חדש... מלך "ויקם
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הוא: לכך ההסבר

קריאה ידי על והן ספירה ידי על הן מתבטאת חיבה

אלו אפשרויות שתי מכיר כבר למקרא" החמש "בן בשם.

זאת. לפרש כלל צריך אינו ורש"י חייו, במציאות

חפץ הוא עליו, והאהובים היקרים שדברים יודע ילד

וחביב חשוב מהם אחד כל כי המדוייקת, כמותם את לדעת

במיוחד .20בעיניו

מבטאת בשם קריאה שאף למקרא" חמש "בן יודע כן

העת כל שמו את מזכירים ואמו שאביו בראותו חיבה,

אליו. אהבתם את בכך ומבטאים אליו, חיבתם מפני

מקומות במספר רש"י מציין מדוע מובן ענין21בכך את

מובן, ועוד בכך. החשיבות מהי מסביר ואינו השם, קריאת

אברהם" אליו "ויאמר הפסוק על רש"י מסביר אין ,22מדוע

אלו מלים משמעות ?23מהי

או בלבד ספירה – אלו מבין אחד שענין כיון אך

הענין צריך כאן מדוע חיבה, מבטא – בלבד בשם קריאה

והן ב"מנאן" הן להתבטא חיבתן" "להודיע של

נוספת פעולה כל שהרי קושי, זה אין אמנם, ב"שמותם"?

חיבה יותר הסבר:24מבטאת זאת בכל מוסיף רש"י אך .

כפי רש"י, מבהיר אלו מלים ידי על לכוכבים", "שנמשלו

כדלעיל קושי, כאן אין זה הסבר ללא שגם למרות – האמת

בשם וקריאה ספירה – הללו הענינים משני אחד שכל –

בחיבה. אחר פן מבטא –
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הפכיים ענינים שני מבטאות בשם וקריאה ספירה

בשם: והנקראים הנספרים בדברים

הנספרים, בדברים מסויימת נקודה מבטאת ספירה

מצד אפשרית ביחד רבים דברים ספירת אצלם. שזהה

ביניהם שאין דברים שהרי שבהם, המשותפת הנקודה

משותפת ספירה.25נקודה באותה להימנות יכולים אינם

שונה שבה מסויימת נקודה מבטא "שם" זאת, לעומת

לכל יש כן על אשר מזולתו. בשם הנקראים מן אחד כל

מיוחד שם .26אחד

לכוכבים": "שנמשלו באומרו רש"י מסביר זאת את

ענינים: שני יש בכוכבים

ומפני כוכב. הוא מהם אחד שכל שביניהם, המשותף א)

במספר. נמנה הוא ככוכב, כוכב כל של והמעלה החשיבות

הכוכ משאר נבדל הוא שבו ייחוד יש כוכב לכל בים,ב)

אחד של הדוגמא מן למקרא החמש בן למד שכבר כפי

כוכבים עשר אחד – השבטים שמוזכר27עשר וכפי .

אחר, שפע לעולם מגיע כוכב כל ידי שעל מקומות, במספר

לייחודיותו הייחודי,28בהתאם הענין של החשיבות ומפני .

שונה. בשם מהם אחד כל נקרא

שגם לכוכבים", "נמשלו בדבריו רש"י כוונת זוהי

הזהה היהדות נקודת עצם אלו: ענינים שני יש בישראל

יעקב בני היותם ממש, ממעל אלוקה חלק ישראל, כל אצל

אֿל קראו שבכל29שהקדושֿברוךֿהוא הייחודית והמעלה ,

לישראל החיבה צריכה כך משום כשלעצמו. יהודי

לכל החיבה מובעת "מנאן" ידי על דברים: בשני להתבטא

"בשמותם" ידי ועל שבו, היהדות נקודת מצד יהודי

המיוחדת. מעלתו מצד יהודי לכל החיבה מתבטאת
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תורה" של "יינה גם מכיל רש"י ובכך30פירוש ,

בשמותם", "מנאן ידי על גם מתבטא חיבתן" ש"להודיע

בטל.20) אינו שבמנין דדבר מהא להעיר

ועוד.21) לד. כט, כו. כה, לעיל

א.22) כב, בראשית

(בראשית23) פירש"י ראה – השם בכפילת יותר גלוי' חיבה שיש אלא

ב). מו, יא. כב,

השם.24) בכפילת וכנ"ל

יש25) אבל – הנמנים עם משותפת נקודה – שייכות להם כשיש ואפילו

מט). א, במדבר (פרש"י ביחד נמנין אין מיוחדת, חשיבות להם

ל.26) לב, וישלח מפירש"י להעיר

ט.27) לז, וישב

כו.28) מ, לישעי' רד"ק גם וראה לג. ע' שמות אוה"ת

יהודי29) כל הרי – מקרא" של ב"פשוטו וגם כ). (לג, בראשית פירש"י

א). (יז, שם פירש"י וראה כו). א, (שם בתחתונים" "כדמותי הוא

כד.30) ע' יום היום
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זה הסבר לפי אשר התורה, פנימיות של מעניין רעיון יש

בפשטות. כך כל ברורים שאינם דיוקים מספר יובנו

שמעל הדבר, עצם על שניהם מצביעים ו"שם" "מנין"

מסויימת: בצורה להגדרתו

שבגדולים הגדול בשווה, כולם נמנים הרי ב"מנין"

אינו שבפחותים והפחות מאחד, ליותר במנין נחשב אינו

הפחות ועד שבגדולים הגדול מן כי מאחד, פחות

ואב מתאימות "כולן הנשמה עצם מצד הם שבפחותים

לכולנה" .31אחד

לכוחות שמעל הדבר, לעצם קשור "שם" גם

ימי32הגלויים כל במשך שם באותו האדם נקרא ולכן ,

הגלויים בכוחותיו המתרחשים השינויים למרות חייו,

חייו. שנות במשך

להיעשות צריכה היהודי של שעבודתו כיון אך

לכוחות המאפשרת הכוח ונתינת הגלויים, בכוחותיו

מכך דוקא נובעת עבודתם את כראוי לבצע הגלויים

צורך יש לכן יד), בסעיף (כדלהלן העצמיות בהם שמאירה

לגילויים, שמעל העצם, שמצד שהחיבה חיבתן", "להודיע

שמצ החיבה וגילוי להודיע. – בהתגלות היאתהיה העצם ד

שמותיהם וקריאת ספירתם ידי על בשמותם": "מנאן ידי על

כדלעיל. ולשם, למנין הקשורה העצמיות מתגלית בגלוי
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לילדיהם הורים של העצמית שהאהבה ידוע,

הקדושֿ של העצמית לאהבה כביכול, ודומה, "משתלשלת"

לישראל על33ברוךֿהוא שלמעלה העצמית החיבה וגילוי ,

לבנם: ההורים באהבת דומה באופן קיים בשם קריאה ידי

קריאה ידי על לילדיהם ההורים שמביעים החיבה

עמוקה לשם, תוספת קביעת ידי על ובמיוחד בשמותיהם,

על או מתנה, נתינת ידי על המתבטאת מהחיבה יותר הרבה

ונישוק. חיבוק ידי על – ואפילו להם, אהבה דברי ידי

של ובהבנתו בגילו תלויים אהבה ודברי מתנה נתינת כי

קטן, לילד המתאימה מתנה בוגר לילד ניתנת אילו הילד:

ההיפך אלא חיבה, כאן מתבטאת שאין בלבד זו לא הרי

לילד לבוגר, המתאימה מתנה נתינת שני: מצד וכן, מכך.

חיבה מבטאת אינה .34קטן,

מותאמים הם כאשר רק אהבה: דברי לגבי גם וכך

החיבה. את מבטאים הם הבן, של ולהבנתו לגילו

– חיבה המבטאים כלים – אהבה ודברי שמתנה וכיון

שאף מובן, הרי הבן, של והבנתו שנותיו לפי נמדדים

מדודה היא אלו, כלים באמצעות המתבטאת החיבה

שאינה הבן, לעצם עצמית אהבה זו אין וממילא ומוגבלת,

וכו'. הבנתו לפי נמדדת

המתאימים ובנישוק, בחיבוק המתבטאת האהבה אפילו

שהחיבוק מכיון זאת, בכל – לגדולים והן לקטנים הן

מקום בקרבת הוא האהוב כאשר רק אפשריים והנישוק

עצמית אהבה כאן מתבטאת שאין הוכחה זו הרי לאוהב,

במקום. מוגבלת שאינה ממש,

הוא ונישוק חיבוק ידי על החיבה ביטוי מכך: יותר

המתבטאת שהאהבה רואים, ומכך ער. האהוב כאשר דוקא

בין הבדל אין ב"עצם" כי ממש, האהבה עצם אינה בכך

ישן. לבין ער

השם הזכרת ידי על המתבטאת באהבה זאת, לעומת

האהוב אם הבדל אין מגבלות: בה שאין במוחש, רואים

חכם, הבן אם הבדל ואין רחוק, או קרוב במקום נמצא

החיבה מתבטאת הבן של מצב בכל בהזכרתשהרי אליו

העצמית האהבה מתבטאת השם בהזכרת כי – שם אותו

ולתנאים. למגבלות מעל הבן, לעצם הקשורה
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שמעל לעצם קשורים שם והן מנין הן אמנם,

הבדל: ביניהם יש זאת, בכל אך להתחלקות,

מן אחד כל למשנהו, האחד בין הבדל אין ב"מנין"

"שם" אחד לכל יש זאת, לעומת כאחד. נמנה הנמנים

פל"ב.31) תניא

(שהתחלתה במדבר פרשת קוראין – מ"ת זמן – חגה"ש קודם שלכן

בארוכה (ראה הנשמה עצם מצד הוא דמ"ת הגילוי כי בנ"י), מנין הוא ותוכנה

רמז יל"ש ט. פ"ע, ב"ר א. יט, שמות ממכילתא ולהעיר במדבר. פ' ח"ד לקו"ש

ספע"ד). ב"ר וראה רבוא. ששים של המספר להיות הוצרך מ"ת שבשעת רפ,

כי32) מהתעלפותו, אותו מקיצים בשמו, האדם את כשקוראין שלכן

אותו משיבים בשם, הקריאה וע"י הגלוי, חיות סילוק היא ההתעלפות

פי"א). תש"ט המיצר מן פ"א. תש"א הזה היום בעצם ד"ה (ראה מהתעלפותו

להקב"ה.33) כנס"י אהבת היא שרשה להוריו, שמהבן עצמית האהבה וכן

מאהבת ביותר היא יחיד בן רק להם כשיש ההורים שאהבת מה יובן ובזה

להוריו יחיד הבן אהבת וכן ובנות. בנים הרבה להם כשיש לבניהם, ההורים

להוריו בנים ריבוי כשיש – הבן של מהאהבה ביותר היא

שיש שע"י לומר שייך אינו לבניהם, ההורים אהבת בנוגע גם דלכאורה, –

דבר במעוהי אית תחומי "כלום כי אהבתם, מתמעטת ובנות בנים הרבה להם

יחידי אחים, הרבה לו כשיש גם הרי להוריו, הבן אהבת בנוגע ועאכו"כ נש".

אם אחים לו יש אם להוריו באהבתו הפרש יהי' ומדוע עצמו, בהרגש הוא

– לאו

אהבת היא שרשה להוריו הבן ואהבת לבנם ההורים שאהבת מכיון כי

של ליחידו יחיד בן הם וישראל להקב"ה, ישראל ואהבת לישראל הקב"ה

כללות זה, (ומטעם יחיד. בבן הוא ובן אב של עצמית האהבה עיקר לכן עולם,

מבאו"ה, יותר בישראל הוא להוריו בן ושל לבנם הורים של עצמית האהבה

– להקב"ה) ישראל ואהבת לישראל הקב"ה אהבת היא זו אהבה ששרש לפי

תש"ב). משנת זה ד"ה מאמר עפ"י תשכ"ט, אחד אתה (ד"ה

חמישית.34) וכת ד"ה חלק ר"פ להרמב"ם מפיה"מ להעיר
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זה הסבר לפי אשר התורה, פנימיות של מעניין רעיון יש

בפשטות. כך כל ברורים שאינם דיוקים מספר יובנו

שמעל הדבר, עצם על שניהם מצביעים ו"שם" "מנין"

מסויימת: בצורה להגדרתו

שבגדולים הגדול בשווה, כולם נמנים הרי ב"מנין"

אינו שבפחותים והפחות מאחד, ליותר במנין נחשב אינו

הפחות ועד שבגדולים הגדול מן כי מאחד, פחות

ואב מתאימות "כולן הנשמה עצם מצד הם שבפחותים

לכולנה" .31אחד

לכוחות שמעל הדבר, לעצם קשור "שם" גם

ימי32הגלויים כל במשך שם באותו האדם נקרא ולכן ,

הגלויים בכוחותיו המתרחשים השינויים למרות חייו,

חייו. שנות במשך

להיעשות צריכה היהודי של שעבודתו כיון אך

לכוחות המאפשרת הכוח ונתינת הגלויים, בכוחותיו

מכך דוקא נובעת עבודתם את כראוי לבצע הגלויים

צורך יש לכן יד), בסעיף (כדלהלן העצמיות בהם שמאירה

לגילויים, שמעל העצם, שמצד שהחיבה חיבתן", "להודיע

שמצ החיבה וגילוי להודיע. – בהתגלות היאתהיה העצם ד

שמותיהם וקריאת ספירתם ידי על בשמותם": "מנאן ידי על

כדלעיל. ולשם, למנין הקשורה העצמיות מתגלית בגלוי

.‡È
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לילדיהם הורים של העצמית שהאהבה ידוע,

הקדושֿ של העצמית לאהבה כביכול, ודומה, "משתלשלת"

לישראל על33ברוךֿהוא שלמעלה העצמית החיבה וגילוי ,

לבנם: ההורים באהבת דומה באופן קיים בשם קריאה ידי

קריאה ידי על לילדיהם ההורים שמביעים החיבה

עמוקה לשם, תוספת קביעת ידי על ובמיוחד בשמותיהם,

על או מתנה, נתינת ידי על המתבטאת מהחיבה יותר הרבה

ונישוק. חיבוק ידי על – ואפילו להם, אהבה דברי ידי

של ובהבנתו בגילו תלויים אהבה ודברי מתנה נתינת כי

קטן, לילד המתאימה מתנה בוגר לילד ניתנת אילו הילד:

ההיפך אלא חיבה, כאן מתבטאת שאין בלבד זו לא הרי

לילד לבוגר, המתאימה מתנה נתינת שני: מצד וכן, מכך.

חיבה מבטאת אינה .34קטן,

מותאמים הם כאשר רק אהבה: דברי לגבי גם וכך

החיבה. את מבטאים הם הבן, של ולהבנתו לגילו

– חיבה המבטאים כלים – אהבה ודברי שמתנה וכיון

שאף מובן, הרי הבן, של והבנתו שנותיו לפי נמדדים

מדודה היא אלו, כלים באמצעות המתבטאת החיבה

שאינה הבן, לעצם עצמית אהבה זו אין וממילא ומוגבלת,

וכו'. הבנתו לפי נמדדת

המתאימים ובנישוק, בחיבוק המתבטאת האהבה אפילו

שהחיבוק מכיון זאת, בכל – לגדולים והן לקטנים הן

מקום בקרבת הוא האהוב כאשר רק אפשריים והנישוק

עצמית אהבה כאן מתבטאת שאין הוכחה זו הרי לאוהב,

במקום. מוגבלת שאינה ממש,

הוא ונישוק חיבוק ידי על החיבה ביטוי מכך: יותר

המתבטאת שהאהבה רואים, ומכך ער. האהוב כאשר דוקא

בין הבדל אין ב"עצם" כי ממש, האהבה עצם אינה בכך

ישן. לבין ער

השם הזכרת ידי על המתבטאת באהבה זאת, לעומת

האהוב אם הבדל אין מגבלות: בה שאין במוחש, רואים

חכם, הבן אם הבדל ואין רחוק, או קרוב במקום נמצא

החיבה מתבטאת הבן של מצב בכל בהזכרתשהרי אליו

העצמית האהבה מתבטאת השם בהזכרת כי – שם אותו

ולתנאים. למגבלות מעל הבן, לעצם הקשורה

.·È
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שמעל לעצם קשורים שם והן מנין הן אמנם,

הבדל: ביניהם יש זאת, בכל אך להתחלקות,

מן אחד כל למשנהו, האחד בין הבדל אין ב"מנין"

"שם" אחד לכל יש זאת, לעומת כאחד. נמנה הנמנים

פל"ב.31) תניא

(שהתחלתה במדבר פרשת קוראין – מ"ת זמן – חגה"ש קודם שלכן

בארוכה (ראה הנשמה עצם מצד הוא דמ"ת הגילוי כי בנ"י), מנין הוא ותוכנה

רמז יל"ש ט. פ"ע, ב"ר א. יט, שמות ממכילתא ולהעיר במדבר. פ' ח"ד לקו"ש

ספע"ד). ב"ר וראה רבוא. ששים של המספר להיות הוצרך מ"ת שבשעת רפ,

כי32) מהתעלפותו, אותו מקיצים בשמו, האדם את כשקוראין שלכן

אותו משיבים בשם, הקריאה וע"י הגלוי, חיות סילוק היא ההתעלפות

פי"א). תש"ט המיצר מן פ"א. תש"א הזה היום בעצם ד"ה (ראה מהתעלפותו

להקב"ה.33) כנס"י אהבת היא שרשה להוריו, שמהבן עצמית האהבה וכן

מאהבת ביותר היא יחיד בן רק להם כשיש ההורים שאהבת מה יובן ובזה

להוריו יחיד הבן אהבת וכן ובנות. בנים הרבה להם כשיש לבניהם, ההורים

להוריו בנים ריבוי כשיש – הבן של מהאהבה ביותר היא

שיש שע"י לומר שייך אינו לבניהם, ההורים אהבת בנוגע גם דלכאורה, –

דבר במעוהי אית תחומי "כלום כי אהבתם, מתמעטת ובנות בנים הרבה להם

יחידי אחים, הרבה לו כשיש גם הרי להוריו, הבן אהבת בנוגע ועאכו"כ נש".

אם אחים לו יש אם להוריו באהבתו הפרש יהי' ומדוע עצמו, בהרגש הוא

– לאו

אהבת היא שרשה להוריו הבן ואהבת לבנם ההורים שאהבת מכיון כי

של ליחידו יחיד בן הם וישראל להקב"ה, ישראל ואהבת לישראל הקב"ה

כללות זה, (ומטעם יחיד. בבן הוא ובן אב של עצמית האהבה עיקר לכן עולם,

מבאו"ה, יותר בישראל הוא להוריו בן ושל לבנם הורים של עצמית האהבה

– להקב"ה) ישראל ואהבת לישראל הקב"ה אהבת היא זו אהבה ששרש לפי

תש"ב). משנת זה ד"ה מאמר עפ"י תשכ"ט, אחד אתה (ד"ה

חמישית.34) וכת ד"ה חלק ר"פ להרמב"ם מפיה"מ להעיר
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עצמו, אדם אותו לגבי רק הוא בשם השינויים העדר שונה.

באותו נקרא הוא שינוי) מלשון (גם שנותיו כל שבמשך

למשנהו. אחד בין הבדל יש אך שם.

בנשמה כזו דרגה על מצביע ש"מנין" מובן מכך

בכל שווה והיא מסויים, לגוף דוקא מקשר הנעלית

לכולנה" אחד ואב מתאימות "כולן ו"שם"31הנשמות: .

בגוף "מתלבשת" שהיא כפי הנשמה, דרגת על מצביע

כידוע היא35מסויים. כאשר רק שם. אין למעלה שלנשמה ,

שם. לה יש לגוף, למטה יורדת

שב"שמותם", – בשמותם" "מנאן של המשמעות וזוהי

– הנשמה עצם גילוי להיות צריך שבגוף, הנשמה הארת

"מנאן".
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לפי לגמרי מובן שאינו דיוק, יובן לעיל האמור לפי

דברים: של פשוטם

שנאמר מפני היא (בשמותם)" ומנאן ל"חזר הסיבה

מכניסם הוא חיבתם ומפני אחיו", וכל יוסף "וימת בפרשה

והשמות המנין היו צריכים כך ומשום ובשמותם, במספר

וכל "יוסף שם נאמר מדוע "וימת". של בפסוק להופיע

ומנינם? שמותיהם שם מוזכרים ואין אחיו",

השמות מפורטים אכן שבה הפרשה, תחילת גם אמנם,

נפש", "שבעים (ספירת והמנין שמות...") ("ואלה

וכל יוסף "וימת של לפסוקים בהמשך היא כדלעיל),

צריכים זאת, בכל אך וישרצו...", פרו ישראל ובני אחיו...

של בענין לכאורה, מפורטים, להיות והשמות המנין היו

שמופיע מצרימה" ב"הבאים ולא עצמו, (מכניסן) "וימת"

בחייהם היו עצמם הבאים אך ל"וימת", ?36בסמיכות

חיבתן" "להודיע מצד קושי: זה אין דבר של לאמיתו

שמותיהם. מפרטת או אותם מונה התורה היתה לא בלבד

מצר באי כל את הכי בלאו מונה התורה שכאשר ים,אלא,

כדי שמותיהם, ומפרטת במיוחד, השבטים את מונה היא

חיבתם. להודיע

"מנאן בלשונו רש"י מדייק מדוע מובן זה לפי

והזכרת ספירתם אשר ככוכבים, שלא – בשמותן"

"במספר רש"י כדברי שונים, ענינים שני הם שמותיהם

אצל קיים אינו "שמותם" של הענין כל כי ובשמותם",

כאשר "מנאן": של אופן זהו אלא עצמו, בפני השבטים

מונה היא מצרים, באי כל בספירת אותם, מונה התורה

בשמותם. אותם

"בשמותם", של הענין קשור מדוע הסבר: נדרש אך

ל"מנאן", דוקא כשלעצמו, חיבה של ביטוי הוא אשר

להודיע כדי אינו השבטים לגבי "מנאן" של הענין ואפילו

במיוחד נפש"37חיבתן "שבעים במנין מופיע הוא אלא ,

מצרים? באי כל של

הדבר מובן התורה, פנימיות פי על דלעיל, ההסבר לפי

לגמרי.
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הנשמה עצם גילוי הוא חיבתן" ב"להודיע החידוש

"שם"). (בחינת שבגוף הנשמה בהארת "מנין") (בחינת

עצמו, בפני להופיע יכול "בשמותם" של הענין אין ממילא,

(הארת "שם" בבחינת "בשמותם", שדוקא הוא החידוש כי

הנשמה). (עצם "מנאן" של הענין יאיר שבגוף), הנשמה

דוקא מופיע בשמותם" "מנאן מדוע גם מובן זה לפי

"להודיע של הנחיצות כי מצרימה", "הבאים של בענין

"שמות מפני היא מצרימה"38חיבתן" הבאים ישראל 39בני

והנפש הגוף של ל"מצרים" הבאה הנשמה הארת מפני –

כפשוטה לגלות ועד "מנאן40הבהמית, ידי שעל .

מאירה ב"מצרים" הנמצאת שבהארה ידי על – בשמותם"

שלא הכוח בה יש – ל"מצרים" ירדה "שלא" הנשמה עצם

הנפש ושל הגוף של וההסתרים מההעלמות להבהל

ובכ"מ.35) .847 ע' ח"ג לקו"ש ג. סז, בלק ג. מא, בהר לקו"ת

מו,36) ויגש פירש"י (ראה הוה לשון הוא מצרימה" ש"הבאים ובפרט

ל]חייהן.ח), ב[שייכות הוא הסיפור בעת גם וא"כ, עבר. לשון ולא

בסופו).37) כב (לה, וישלח רש"י עיין

קנ.38) ע' ריש לאזניא אתהלך המאמרים] [ספר גם ראה

לומר,39) יש נפש), השבעים של (ולא השבטים שמות את שמפרט ומה

ההתחלקות ענין שעיקר ((304 ע' ח"ו לקו"ש (נדפס במ"א המבואר עפ"י

היתה א"י חלוקת וכן גזרים, לי"ב הי' קי"ס (שלכן השבטים מצד הוא שבבנ"י

בכ"א שלכן פרטית). עבודה – הוא וא"י קי"ס של ענינם כי שבטים, לי"ב

להיות צריך מישראל,

הנוסחאות ובענין בביהמ"ק שהיו השערים בענין כידוע שלו, שבט מבחי'

שבתפלה.

אלו" ומדריגות בחי' כלל בו שאין אדם לך "יש וארא ר"פ בתו"א (ומ"ש

כהאבות, ודלא השבטים. כל של הבחי' בו שאין הכוונה, – השבטים) (של

בכ"א). צ"ל האבות ג' כל שבחי'

דבנ"י ההתחלקות ענין עיקר זהו כי השבטים, שמות את רק מפרט ולכן

(ענין מכות העשר היו ידו שעל משה, ביד שהיה האלקים מטה (ובדוגמת

כא), יד, בשלח (תיב"ע שבטים הי"ב בו חקוק שהי' וקי"ס, מצרים) יציאת

.(304 ע' ח"ו בלקו"ש כמבואר

ע"י40) כ"א האבות בחי' גילוי להיות א"א שבגלות א), (כד, תו"א ראה

– ענינו "מנין", בשמותם": "מנאן ענין לבאר יש ועפי"ז עיי"ש. השבטים.

בחי' – המנין וגילוי וארא), ר"פ (תו"א מישראל אחד שבכל האבות בחי'

השבטים. שמות – "שמותם" ע"י הוא – האבות

דשבעים ושהמנין נפש, השבעים כל נמנו שבמנין, מה גם יובן ועפי"ז

עצם בחי' גילוי צ"ל בכולם כי – השבטים שמות פירוט לאחרי בא נפש

השבטים. ע"י הוא זה וגילוי האבות), (בחי' הנשמה
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ואת41הבהמית הגוף את לזכך תפקידה את לבצע ולהיפך, ,

לכלי להפיכתם בעולם, חלקו ואת הבהמית הנפש

.42לאלקות
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כך שבגוף, הנשמה בהארת פועל הנשמה שעצם כשם

עצם על משפיעה שבגוף הנשמה הארת שני: מצד גם

כידוע ידי43הנשמה. על לנשמה הנגרמת שההתעלות ,

ידי שעל אלא הנשמה, בהארת רק אינה למטה ירידתה
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במיתתן: והן בחייהן

תפקידה את לבצע הנשמה הארת של בכוחה שיהא כדי

של הענין בה שיאיר הכרחי – בחייהן – בגוף בהיותה

הנשמה. עצם – "מנאן"

נותן הנשמה שעצם בחייהן", בשמותם "מנאן ידי ועל

הרי הזה, בעולם תפקידה את לבצע הנשמה להארת כוח

מסיימת הנשמה הארת כאשר ל"במיתתן", מגיעים כאשר

הנשמה שהארת (בשמותם)", ומנאן "חזר – תפקידה את

הנשמה. לעצם התעלות גורמת

(d"kyz zeny t"y zgiyn)

נמסרו41) גופותינו "רק אביו: בשם אדמו"ר מו"ח כ"ק מ"ש יובן ובזה

יד (קונט' כו'" לגלות נשלחו לא נשמותינו אבל מלכיות, ושעבוד לגלות

מועיל ומה בהגוף, הוא דתומ"צ העבודה הרי דלכאורה, – ובכ"מ) בתחלתו.

נותן זה הוגלה, לא הנשמה ש[עצם] מה כי אלא – הוגלו לא שהנשמות מה

שב]גוף. הנשמה ב[הארת גם כח

ואילך.42) 100 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש גם ראה

ואילך.43) ב' סעיף סוף תש"ט היום זה ד"ה

תשכ"ט.44) ויכולו פ"ב. תש"ה דוד כמגדל וג'. פ"ב ש"ת ישיר אז ד"ה

•

תשי"ז טבת, י"ב ב"ה,

ברוקלין.

וברכה! שלום

הגדולה כנסת אנשי זיכוהו וגם חיבוהו מישראל אחד כל (שהרי הט' במחנו העגום המצב ע"ד כותב בו מכתבו על במענה

לדבר למי במחנו אחד אף אין כי מקומו לעזוב בדעתו עלה לכן אשר החינוך, בשטח ובפרט היא) טהורה בי שנתת נשמה לאמר:

וכו'.

עאכו"כ אמורים אלו דברים בכאו"א ואם המערכה, מן ניסה ע"י רצוי בלתי מצב לתקן אין אשר להאריך למותר ובודאי

באם אשר הדבר וודאי אנחות, מאלף אחת פעולה וטובה ריקם חוזרת שאינה לתעמולה שחזקה ג"כ אנו ומובטחים לרב, בנוגע

יעלה שגם אלא המצב יוגרע שלא יעכב שעי"ז לבד לא הנה והפצתה, היהדות להחזקת נמרצות בפעולות ויוסיף במחנו ישאר

וק"ל. המערכה, בעזיבתו האחריות מובנת ומ[ז]ה להיטיבו, בידו

וישתתפו שלו בהשתדלות שיתמכו צבורים גושים עם שיתקשר טוב ביותר, מוצלחות פעולותיו שתהיינה שבכדי ומובן

רמת 44 יהלם ליפשיץ, ד. ש. הרב שלו, הכתובת (אחת התורתי הפעילים חבר עם ג"כ בדברים שיבוא ומהנכון בזה, בפעולותיו

לעזרתו. לבוא יוכל ואפשר המצב, לו ויסביר גן)

וק"ל. שבזה, האפשריות כל מנצלים אין שבעוה"ר אלא הדבר כן לא ערעור", שום להשמיע א"א ישראל ש"במדינת ומ"ש

יצליח. סו"ס ובודאי ומצותי' תורתו ע"י סבא ישראל קרן להרמת תנופה מלחמת נלחם אשר לבשו"ט בברכה

בהנ"ל. הצלחה בברכת
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טו,11. בפרקים בהרחבה להלן דן הוא אהבה, של ואחרות אלו מדריגות על באהבה. שונות במדריגות כאן דן הזקן רבנו ז. ז, השירים שיר

מט. מו, מא, מ, יח, א.12.טז, קסג, ב חלק א.13.זהר ג, סוטה
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טבת ט"ו שני יום
פרקי'
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z` dilr hilyne zindad eytpa mgel mc`yk :ixiyrd wxta xiaqdl `a

" `xwp `ed - aehl jtdp eay rxde ,ziwl`d ytpdwicv,jka mipte` ipye ,"

,cg` ote` - :ipydn dhnl cg`

`ed f`e ,aehl jtdp elek rxdy

wicv"xenbaehe wicv" `xwpe ,"

- .aeh wx ea yiy wicv - "el

,dkenp xzei dbixcne ,ipy ote`

lk jtdp `l oiicr eay rxdy

wicv" `ed f`e ,aehl elek

xenb epi`yrxe wicv" `xwpe ,"

edyn oiicr ea yiy wicv - "el

- miletkd mix`zd .rxd on

,"el aehe wicv - xenb wicv"

rxe wicv - xenb epi`y wicv"e

oze`a mieey mix`z mpd - "el

"xenb" :"wicv"d ly zebixcnd

okid cr mix`zn ,"xenb epi`"e

"d ribdwicv'd zad`a "

,(wicv `xwp `ed jk llbay)

e` d`elna `id dad`d m`

dktdp dnk cr ,mix`zn - "el rx"e "el aeh" mix`zd eli`e ;`lytpd

zindadoiicr rxd on unyy e` ,dlek lk dktdp `id m` ,"aeh"l "rx"n

rxd zece` `le ,ytpay rxd zece` o`k xaecny eil`n oaen .da x`yp

:owfd epax xne` jke .dyrna e` xeaica ,daygna iehia icil `ad

íò Ck ìk íçìðå úéäìàä BLôð øéaâî íãàäLk ,äpäå- §¦¥§¤¨¨¨©§¦©§¨¡Ÿ¦§¦§¨¨¨¦
ytpd,éìàîOä ììçî daL òøä øòáîe LøânL ãò ,úéîäaä©§¥¦©¤§¨¥§©¥¨©¤¨¥¨¨©§¨¦

,''rx''d ly iy`xd enewin ,alay -áeúkL Bîk1òøä zøòáe" : §¤¨¦©§¨¨©
,"Eaøwîz` lilk yxyl icedi lk lry ,dxezd dyibcn jka - ¦¦§¤

ytpdy ,ezelbzda rxd lr xabziy wx `l :xnelk ,eaxway rxd

`l` ,rx ly miyrn dyrz `le xacz `l ,aeygz `l zindad

`ly ,zindad ytpd zegekay iniptd rxd z` ''cari'' s`y

.rxd on edyn ea yiy xacl llk dee`ziáBèì Ctäð òøä ïéàå§¥¨©¤§©§
Lnîrxd did eli` ,aehl elek jtdp `l oiicr rxdy ,`l` - ©¨

f` did ,aehl elek jtdplkelek,wxe j` ,jynp ,de`zdÎgek ly

,rxl de`zd mewna ,dyecwle zewl`lBðéàL ÷écö" àø÷ð¦§¨©¦¤¥

."Bì òøå ÷écö"å "øeîb:cin xiaqn `ede -,eðéäczernynd - ¨§©¦§©§©§
:''el rxe'' lyàlà ,éìàîOä ììça òø øòfî èòî ïéãò Ba LiL¤¥£©¦§©¦§¥©¤¨¨©§¨¦¤¨

?dnecke de`zd ybxa iehia icil `a df rx hrn oi` recn -

óeôkL,rx hrn eze` -äîãð ïëìå ,Bèeòî úîçî áBhì ìèáe ¤¨¨¥©¥£©¦§¨¥¦§¤
Bì,wicvl -eäLøâéå ék¦©§¨§¥

ìáà ,éøîâì Blk Bì Cìéå©¥¥ª§©§¥£¨
Bì Cìäå óìç elà úîàa¤¡¤¦¨©§¨©
äéä BaL òøä ìk ¯ éøîâì§©§¥¨¨©¤¨¨

Lnî áBèì Ctäð2øeàáe . ¤§©§©¨¥
,ïéðòä`a owfd epax - ¨¦§¨

xg`n :dl`y lr zeprl

epi` (xenb epi`y) wicvdy

ixd - rxd z` llk yibxn

jtdp eay rxd ok`y okzi

uny s` ea oi`e aehl elek

ea yiy epl oipne ,rxd on

epax xiaqn jk lr ?rx

zbixcnn oaei xacdy owfd

dcaerd :''xenb wicv''

elek lk jtdp eay rxdy

d`vezk d`a ,aehl

itk) ''mibeprza dad`''n

dad`''a (mxeba) daiqa xqg m`a - ixd ,(iriyzd wxta xaqedy

zkitda - (d`veza) aaeqna mb xqgy gxkdd on ,''mibeprza

,dbxc efi`a ''ogead oa`'' `id ''mibeprza dad`''d .aehl rxd

,mc`d `vnp ,rxd ly elehiaaòøä CtäpL øeîb ÷écö äpä ék¦¦¥©¦¨¤¤§©¨©
,"Bì áBèå ÷écö" àø÷ð ïëìå ,áBèì BlL,aeh wx ea yi -àeä ¤§§¨¥¦§¨©¦§

ñàîì eðéäc ,òøäî éøîâì "íéàBvä íéãâaä" úøñä éãé ìò©§¥£¨©©§¨¦©¦§©§¥¥¨©§©§¦§Ÿ
äfä íìBò éâeðòúa ãàîybx ea mixxern dfdÎmlerd ibeprz - §Ÿ§©£¥¨©¤

,ytp lrebe aeriz lyíãà éða úBâeðòúa ía âpòúäì,ick - §¦§©¥¨§©£§¥¨¨
,'ä úãBáòì àìå ,ãáìa óebä úåàz úàlîìokzi ixd ,oky - §©Ÿ©£©©¦§©§Ÿ©£©

zevna :lynl ,dyecwd cvl jiiyd dfdÎmlerd ibeprz ly beq

ze`pd eli`e .dnecke (iriayd wxta xkfpy itk) zay bper

miqe`n - miny myl `ly ,dfdÎmlerd ly miinzq mibeprze

- ?dnl jk lke .wicvd ipira ixnblíéëLîð íúBéä éðtî¦§¥¡¨¦§¨¦
.àøçà àøèñå ätìwäî íéòtLðåibeprz ly mxewn - §¦§¨¦¥©§¦¨§¦§¨¨¢¨

,''`xg` `xhq''ae ''dtilw''a `ed dfdÎmlerdäî ìëå§¨©

íéøîà éèå÷éì
äðäå é ÷øôúéäìàä åùôð øéáâî íãàäùë

ãò úéîäáä íò êë ìë íçìðå
ììçî äáù òøä øòáîå ùøâîùù"îë éìàîùä

àø÷ð ùîî áåèì êôäð òøä ïéàå êáø÷î òøä úøòáå
÷éãöå øåîâ åðéàù ÷éãöïééãò åá ùéù åðééäã åì òøå

áåèì ìèáå óåôëù àìà éìàîùä ììçá òø øòæî èòî
úîçîåìåë åì êìéå åäùøâéå éë åì äîãð ïëìå åèåòéî

éøîâì åì êìäå óìç åìà úîàá ìáà éøîâìåáù òøä ìë
øåîâ ÷éãö äðä éë ïéðòä øåàéáå .ùîî áåèì êôäð äéä

áåèì åìù òøä êôäðùàåä åì áåèå ÷éãö àø÷ð ïëìå
ñåàîì åðééäã òøäî éøîâì íéàåöä íéãâáä úøñä é"ò

ãàîíãà éðá úåâåðòúá íá âðòúäì æ"äåò éâåðòúá
åèéðôî 'ä úãåáòì àìå ãáìá óåâä úåàú úàìîì

äî ìëå à"ñå äôéì÷äî íéòôùðå íéëùîð íúåéä
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�� zah e"h ipy mei Ð 'i wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

טבת ט"ו שני יום
פרקי'

`xnbdy enk ,aizkn lkydy itkn dlrnl dyecw ipiprl

zxne`14dlired `aqd ly ''ezehy''=) ''`aql 'izehy 'il 'ipd`''

aezky enk ,eaxwa opekl icedi lk lry okynd zcear idef .(el15

,hay c''ei xn`na `hazd epiax w''ky enke ,''mkeza izpkye''

okynd mwene jled - eaxwa miwn icedi lky okynd iciÎlry

?xacd dyrp cvik .mlerd lka dpikyd z`xyde illkd ycwnde

ly ''zehy''l zindad ytpd ly ''zehy''d zkitd iciÎlr -

.lkyd zpadn dlrnl ,dyecw ipiprl xqnzdl ,dyecw

l''f epinkg xn`n xaqen zeciqgd zxeza16,aeh xvi df aeh''

rxdÎxvide zindad ytpd z` miktedyk - ''rxd xvi df c`n

ly aehdn dlrnl `ed df aeh ,''c`n aeh'' df ixd - ''aeh''l

.aehÎxvid

.é ÷øtzldpznd dnglnd z` ,iriyzd wxta xiaqd owfd epaxy ixg` ¤¤
`ed - icedi ly eteba dhilyd lr ,zindad ytpd oial ziwl`d ytpd oia

z` dilr hilyne zindad eytpa mgel mc`yk :ixiyrd wxta xiaqdl `a

" `xwp `ed - aehl jtdp eay rxde ,ziwl`d ytpdwicv,jka mipte` ipye ,"

,cg` ote` - :ipydn dhnl cg`

`ed f`e ,aehl jtdp elek rxdy

wicv"xenbaehe wicv" `xwpe ,"

- .aeh wx ea yiy wicv - "el

,dkenp xzei dbixcne ,ipy ote`

lk jtdp `l oiicr eay rxdy

wicv" `ed f`e ,aehl elek

xenb epi`yrxe wicv" `xwpe ,"

edyn oiicr ea yiy wicv - "el

- miletkd mix`zd .rxd on

,"el aehe wicv - xenb wicv"

rxe wicv - xenb epi`y wicv"e

oze`a mieey mix`z mpd - "el

"xenb" :"wicv"d ly zebixcnd

okid cr mix`zn ,"xenb epi`"e

"d ribdwicv'd zad`a "

,(wicv `xwp `ed jk llbay)

e` d`elna `id dad`d m`

dktdp dnk cr ,mix`zn - "el rx"e "el aeh" mix`zd eli`e ;`lytpd

zindadoiicr rxd on unyy e` ,dlek lk dktdp `id m` ,"aeh"l "rx"n

rxd zece` `le ,ytpay rxd zece` o`k xaecny eil`n oaen .da x`yp

:owfd epax xne` jke .dyrna e` xeaica ,daygna iehia icil `ad

íò Ck ìk íçìðå úéäìàä BLôð øéaâî íãàäLk ,äpäå- §¦¥§¤¨¨¨©§¦©§¨¡Ÿ¦§¦§¨¨¨¦
ytpd,éìàîOä ììçî daL òøä øòáîe LøânL ãò ,úéîäaä©§¥¦©¤§¨¥§©¥¨©¤¨¥¨¨©§¨¦

,''rx''d ly iy`xd enewin ,alay -áeúkL Bîk1òøä zøòáe" : §¤¨¦©§¨¨©
,"Eaøwîz` lilk yxyl icedi lk lry ,dxezd dyibcn jka - ¦¦§¤

ytpdy ,ezelbzda rxd lr xabziy wx `l :xnelk ,eaxway rxd

`l` ,rx ly miyrn dyrz `le xacz `l ,aeygz `l zindad

`ly ,zindad ytpd zegekay iniptd rxd z` ''cari'' s`y

.rxd on edyn ea yiy xacl llk dee`ziáBèì Ctäð òøä ïéàå§¥¨©¤§©§
Lnîrxd did eli` ,aehl elek jtdp `l oiicr rxdy ,`l` - ©¨

f` did ,aehl elek jtdplkelek,wxe j` ,jynp ,de`zdÎgek ly

,rxl de`zd mewna ,dyecwle zewl`lBðéàL ÷écö" àø÷ð¦§¨©¦¤¥

."Bì òøå ÷écö"å "øeîb:cin xiaqn `ede -,eðéäczernynd - ¨§©¦§©§©§
:''el rxe'' lyàlà ,éìàîOä ììça òø øòfî èòî ïéãò Ba LiL¤¥£©¦§©¦§¥©¤¨¨©§¨¦¤¨

?dnecke de`zd ybxa iehia icil `a df rx hrn oi` recn -

óeôkL,rx hrn eze` -äîãð ïëìå ,Bèeòî úîçî áBhì ìèáe ¤¨¨¥©¥£©¦§¨¥¦§¤
Bì,wicvl -eäLøâéå ék¦©§¨§¥

ìáà ,éøîâì Blk Bì Cìéå©¥¥ª§©§¥£¨
Bì Cìäå óìç elà úîàa¤¡¤¦¨©§¨©
äéä BaL òøä ìk ¯ éøîâì§©§¥¨¨©¤¨¨

Lnî áBèì Ctäð2øeàáe . ¤§©§©¨¥
,ïéðòä`a owfd epax - ¨¦§¨

xg`n :dl`y lr zeprl

epi` (xenb epi`y) wicvdy

ixd - rxd z` llk yibxn

jtdp eay rxd ok`y okzi

uny s` ea oi`e aehl elek

ea yiy epl oipne ,rxd on

epax xiaqn jk lr ?rx

zbixcnn oaei xacdy owfd

dcaerd :''xenb wicv''

elek lk jtdp eay rxdy

d`vezk d`a ,aehl

itk) ''mibeprza dad`''n

dad`''a (mxeba) daiqa xqg m`a - ixd ,(iriyzd wxta xaqedy

zkitda - (d`veza) aaeqna mb xqgy gxkdd on ,''mibeprza

,dbxc efi`a ''ogead oa`'' `id ''mibeprza dad`''d .aehl rxd

,mc`d `vnp ,rxd ly elehiaaòøä CtäpL øeîb ÷écö äpä ék¦¦¥©¦¨¤¤§©¨©
,"Bì áBèå ÷écö" àø÷ð ïëìå ,áBèì BlL,aeh wx ea yi -àeä ¤§§¨¥¦§¨©¦§

ñàîì eðéäc ,òøäî éøîâì "íéàBvä íéãâaä" úøñä éãé ìò©§¥£¨©©§¨¦©¦§©§¥¥¨©§©§¦§Ÿ
äfä íìBò éâeðòúa ãàîybx ea mixxern dfdÎmlerd ibeprz - §Ÿ§©£¥¨©¤

,ytp lrebe aeriz lyíãà éða úBâeðòúa ía âpòúäì,ick - §¦§©¥¨§©£§¥¨¨
,'ä úãBáòì àìå ,ãáìa óebä úåàz úàlîìokzi ixd ,oky - §©Ÿ©£©©¦§©§Ÿ©£©

zevna :lynl ,dyecwd cvl jiiyd dfdÎmlerd ibeprz ly beq

ze`pd eli`e .dnecke (iriayd wxta xkfpy itk) zay bper

miqe`n - miny myl `ly ,dfdÎmlerd ly miinzq mibeprze

- ?dnl jk lke .wicvd ipira ixnblíéëLîð íúBéä éðtî¦§¥¡¨¦§¨¦
.àøçà àøèñå ätìwäî íéòtLðåibeprz ly mxewn - §¦§¨¦¥©§¦¨§¦§¨¨¢¨

,''`xg` `xhq''ae ''dtilw''a `ed dfdÎmlerdäî ìëå§¨©

íéøîà éèå÷éì
äðäå é ÷øôúéäìàä åùôð øéáâî íãàäùë

ãò úéîäáä íò êë ìë íçìðå
ììçî äáù òøä øòáîå ùøâîùù"îë éìàîùä

àø÷ð ùîî áåèì êôäð òøä ïéàå êáø÷î òøä úøòáå
÷éãöå øåîâ åðéàù ÷éãöïééãò åá ùéù åðééäã åì òøå

áåèì ìèáå óåôëù àìà éìàîùä ììçá òø øòæî èòî
úîçîåìåë åì êìéå åäùøâéå éë åì äîãð ïëìå åèåòéî

éøîâì åì êìäå óìç åìà úîàá ìáà éøîâìåáù òøä ìë
øåîâ ÷éãö äðä éë ïéðòä øåàéáå .ùîî áåèì êôäð äéä

áåèì åìù òøä êôäðùàåä åì áåèå ÷éãö àø÷ð ïëìå
ñåàîì åðééäã òøäî éøîâì íéàåöä íéãâáä úøñä é"ò

ãàîíãà éðá úåâåðòúá íá âðòúäì æ"äåò éâåðòúá
åèéðôî 'ä úãåáòì àìå ãáìá óåâä úåàú úàìîì

äî ìëå à"ñå äôéì÷äî íéòôùðå íéëùîð íúåéä
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�zah f"h iyily mei Ð 'i wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

טבת ט"ז שלישי יום

úéìëúa BàðBN àeä øeîb ÷écvä ¯ àøçà àøèqäî àeäM¤¥©¦§¨¨¢¨©©¦¨§§©§¦
BúMã÷e 'äì Búáäà ìãb úîçî ,äàðOä3äaø äáäàa ©¦§¨¥£©Ÿ¤©£¨©§ª¨§©£¨©¨

íéâeðòúa,''mibeprza dax dad`'' z`xwpd dad` -äaçå §©£¦§¦¨
,ìéòì økæpä äøúéx`ya xy`n daig xzei da yi ef dad` - §¥¨©¦§¨§¥

xkfpy itk ,zead`d ibeq

oeikne .iriyzd wxta

dad`a cner wicvdy

efk dlibx izlae dlecb

okl - dyecwle zewl`l

z` jk lk `pey `ed

:`xg` `xhqe dtilwdék¦
`xhq licadle dyecw -

,`xg`,äæ únòì äæ íä¥¤§ª©¤
ipiprle d''awdl ezad` -

dcn dze`a `xg` `xhql d`py ,`linn ,ea zxxern ,dyecw

.zewl`l ezad` lceb lyáéúëãk4,íéúàðN äàðN úéìëz" : §¦§¦©§¦¦§¨§¥¦
,"'Bâå éááì òãå éðø÷ç ,éì eéä íéáéBàìxne` jlnd cec - §§¦¨¦¨§¥¦§©§¨¦§

di`xk .dlecb d`py mze` `pey `edy ,dyecwd icbpn itlk z`f

rce ipxwg'' :xne` `ed ,d`py dze`l''iaallcebn :xnelk -

iz`py dlecb dn ,`linn ,xikz - ialay ,d''awd ,jil` izad`

.dyecwd icbpnlìãb Cøò Ck ,'äì äáäàä ìãb Cøò éôëe§¦¥¤Ÿ¤¨©£¨©¨¥¤Ÿ¤
àøçà àøèñì äàðOäzeipgexd zetilwd ,''`xg` `xhq'' - ©¦§¨§¦§¨¨¢¨

,miiptebd mibeprzd lk ly ''zeig''de xewnd ,xen`k ,ody

,úéìëúa òøa ñeànäålceb mb jk 'dl dad`d jxr itle - §©¦¨©§©§¦
ipgex xac lr .miinybd mibeprzde zee`zd ly rxd z` eqe`in

,''d`py'' iehiad mi`zn ,mc`dn wegx `edy (''`xg` `xhq'')

ze`vnpe mc`d l` zeaexwd (''rx'') zeinyb zee`z lr eli`e

iehiad mi`zn ,eipir cbpl

lrbpy mc`k ,''qe`in''

cnerd ,`pey `edy xacn

.eipir cbplàeä ñeànä ék¦©¦
Bîk Lnî äáäàä Côä¥¤¨©£¨©¨§

.äàðOäiehiady ,`l` - ©¦§¨
,xen`k ,mi`zn ''d`py''

`xhq''e ''dtilw''l qgia

qgia eli`e ,''`xg`

mi`zn - zeipteb zee`zl

yiy d`pyd zilkzy ,xaqen ixd ,mipt lk lr .''qe`in'' iehiad

dbxca `id 'dl ezad`y zngn `id ,''rx''l xenbÎwicvl

zbixcny ,''xenb wicv'' `xwp `ed jk meyne ,xzeia dpeilrd

d`lnd dcna `id - ''mibeprza dad`''d - eay ''wicv''d

wx yecb `edy - ''el aehe wicv'' `xwp mb `ed .xzeia dpeilrde

qgia daeyzd z` oiap o`kn .aehl jtdp eay rxd lk :aeha

yiy ixd ,mibeprza dad`a ea xqgy oeik - ''xenb epi`y wicv''l

.llk df rxa yibxn `ed oi`y zexnl ,rxd on edyn oiicr ea

:jynda ''`ipz''d xne` jk lre

úéìëúa àøçà àøèqä àðBN BðéàL àeä ,øeîb BðéàL ÷écöå§©¦¤¥¨¤¥¥©¦§¨¨¢¨§©§¦
,äàðOä,zeipgexd zetilwd ,''`xg` `xhq''d z` `pey epi`y - ©¦§¨

,d`py zilkzòøa ïk íb ñàBî Bðéà ïëìåmibeprzae zee`za - §¨¥¥¥©¥¨©
,miiptebd.úéìëúa,xzeia dlecbd dcna -äàðOä ïéàL ìëå §©§¦§¨¤¥©¦§¨

ìò ,úéìëúa ñeànäå§©¦§©§¦©
õîL äæéà øàLð Eçøk̈§£¦§¨¥¤¤¤

ì âeðòúå äáäà,íL- ©£¨§©£§¨
,rxlíéãâaä" eøñeä àìå§Ÿ§©§¨¦

ìkî éøîâì "íéàBvä©¦§©§¥¦Ÿ
,ìëå- ''mi`ev micba'' - ¨Ÿ

Îmlerd zee`z ,rxdÎxvid

gekn exqed `l oiicr ,dfd

ztilwny zindad ytpd

`ed mb `xwpd ,''dbep''

.''rx''Ctäð àì ïëìå§¨¥Ÿ¤§©
LiL øçàî ,Lnî áBèì§©¨¥©©¤¥
ïéãò äæéçà äæéà Bì¥¤£¦¨£©¦

,"íéàBvä íéãâa"a.mda yeal did de`zd geky -àlà- ©§¨¦©¦¤¨
df rx hrn oi` recne ?llk rxa yibxn `ed oi` ,jk m` ,recn

iehia icil `a?dnecke zee`zaàeäL,rx hrn eze` -ìèa ¤¨¥

,áéLç àìëe Bèeòîa.llk aygp df rx oi` aehd iabl -ïëìå §¦§¨¨¦§¨¥
.Bì ¯ ìèáe óeôk ¯ òøå ÷écö àø÷ð''oezp'' rxd ,''el - rxe'' - ¦§¨©¦§©¨¨¥

.aexd `ed eay aehdy iptn ,ezhilyle ,wicvl ,elïk ìòåhrn - §©¥
y fnex ,eay rxd,úéìëúa dðéà 'äì Búáäà íbm` ,oky - ©©£¨©¥¨§©§¦

dzcna dzid dad`d

dzid ,xzeia dpeilrd

jtdidl rxd lr drityn

.aehl ixnblàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨
.øeîb BðéàL ÷écö- ©¦¤¥¨

mix`zd mipiivn ,xen`ke

z` ''xenb epi`''e ''xenb''

,xnelk ,ezad` zbixcn

;''aeh dyre''l qgia

rx''e ''el aehe'' mix`zde

- ''rxn xeq''l qgia - ''el

.aehl rxd jtdp dnk cr

Bæ äâøãî ,äpäåwicv'' - §¦¥©§¥¨
,''el rxe wicv''e ''xenb epi`yúBâøãî úBááøì ú÷lçúî- ¦§©¤¤§¦§©§¥

,ze`hazndøàLpä òøä èeòî úðéça ïéðòahrn eze` zeki` - §¦§©§¦©¦¨©©¦§¨
,wicva x`ypy rx,íéòøä úBãBñé òaøàî úçàîx`ypy yi - ¥©©¥©§©§¨¨¦

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úéìëúá åàðåù àåä øåîâ ÷éãöä à"ñäî àåäùäàðùä
äáø äáäàá åúùåã÷å 'äì åúáäà ìãåâ úîçî

äæ íä éë ì"ðä äøúé äáéçå íéâåðòúáäæ úîåòì
éðø÷ç éì åéä íéáéåàì íéúàðù äàðù úéìëú áéúëãë

êøò éôëå 'åâå éááì òãåìãåâ êøò êë 'äì äáäàä ìãåâ
àåä ñåàéîä éë úéìëúá òøá ñåàéîäå à"ñì äàðùä

äáäàä êôä.äàðùä åîë ùîî

øåîâ åðéàù ÷éãöå
åðéà ïëìå äàðùä úéìëúá à"ñä àðåù åðéàù àåä

ñàåîñåàéîäå äàðùä ïéàù ìëå úéìëúá òøá ë"â
íùì âåðòúå äáäà õîù äæéà øàùð ë"ò úéìëúá
àì ïëìå ìëå ìëî éøîâì íéàåöä íéãâáä åøñåä àìå

äæéà åì ùéù øçàî ùîî áåèì êôäðïééãò äæéçà
áéùç àìëå åèåòéîá ìèá àåäù àìà íéàåöä íéãâáá

óåôë òøå ÷éãö àø÷ð ïëìååúáäà íâ ïë ìòå .åì ìèáå
äðäå .øåîâ åðéàù ÷éãö àø÷ð ïëìå úéìëúá åðéà 'äì

äâøãîèåòéî 'éçá ïéðòá úåâøãî úåááøì ú÷ìçúî åæ
íéòøä úåãåñé òáøàî úçàî øàùðä òøäïéðòáå

.3:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰באה''ר ומש''כ אהבה! ע''י... שנתקדש אפ''ל אם צע''ג - הצדיק על קאי דוקדושתו דברור את''ל ''אפילו

גודל על ובי' פי' שלפ''ז''.‡‰·˙Âזהו כב.4.- קלט, תהלים

zah f"i iriax mei Ð 'i wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

טבת י"ז רביעי יום

efn ef zepey od ok .d`ld jke ,y`d ceqin - yie ,mind ceqin ea

ea x`ypy rxd xy` yi .aehl elehia zcnae x`ypy rxd zenka

lecb aehd ,''miyya lha'' `edy `l` ,xzei dlecb zvw dcna `ed

.llk ybxp enrh oi` ik ,miyya lha rxdy jk ,rxd on miyy it

x`ypy rxdy ,mb yi ,j`

,miyyd wlgn zegt `ed

lehia'' `ed aehl elehiae

e` ,sl` cbpk cg` ,''sl`a

:jkn xzeiBìeha ïéðòáe§¦§©¦
Cøc ìò íéMLa Bèeòîa§¦§¦¦©¤¤
äááøe óìàa Bà ,ìLî̈¨§¤¤§¨¨
.ìLî Cøc ìò àöBiëå- §©¥©¤¤¨¨

,aehl lehiad zcna

daaxa ,sl`a ,miyya

miiwd ipeyd ielz ,dnecke

wicvd ly eizebixcna

,xenb epi`y,úBøBcä ìëaL íéaøä íé÷écö úðéça íä ïäå- §¥¥§¦©©¦¦¨©¦¤§¨©
,''xenb epi`y wicv'' zpigaa mdy miwicv mze`àøîba àúéàãk¦§¦¨©§¨¨

`xnba mi`ven ep`y enk -5:dén÷ éîéé÷ é÷écö éôìà øñéðîúc¦§¨¦©©§¥©¦¥¨§¥©¥
.àeä-Ceøa-LBãwäiptl miniiw miwicv sl` xyr dpeny - ©¨¨

wicv'' zbxca dl` lk j` ,miwicva zebixcn daxd jk lk .d''awd

.''xenb epi`yb ÷écö úìòî ìò CàïBòîL éaø øîàL àeä ,øeî ©©©£©©¦¨¤¨©©¦¦§

éàçBé ïa6::''xdef''d xagn -íéèòeî íäå äiìò éða éúéàø" ¤©¨¦¦§¥£¦¨§¥¨¦
,"'eë,mihren mde ,xzeia dlrp mzbxcy dl` - ''dilr ipa'' -

,"äiìò éða" íéàø÷ð ïëlLiptn -òøä ïéëtänL,aehl - ¤¨¥¦§¨¦§¥£¦¨¤§©§¦¨©
äîc÷äa øäfa àúéàãk ,äMã÷ì BúBà íéìòîe7,aezky enk - ©£¦¦§ª¨¦§¦¨©Ÿ©©©§¨¨

xtq ly ''dncwd''a

,''xdef''déaø äöøLkL¤§¤¨¨©¦
éaø ìëéäì úBìòì àiç¦¨©£§¥©©¦

,éàçBé ïa ïBòîL- ¦§¤©
xa oerny iax ly ''elkid''

ly dnewn ernyn ,i`gei

,''xenb wicv'' zbxicnòîL̈©
:øîàå ÷éôð àì÷rny - ¨¨¨¦§¨©

:fixkne `veid lewïàî"©
ïëtäî àëBLç éc ïBëpî¦§¦£¨§©§¨
eøéøî ïéîòèå àøBäðì¦§¨§©£¦§¦
ïeúéé àì ãò à÷úîì§¦§¨©¨¥

:'eëå "àëä,dyecw ly xe`l mlerd jyeg z` jtdy mkn in - ¨¨§
beprzl jtd (rxd exvie zindad eytp ly) xnd mrhd z`e

,ixd .o`kl qpkidl leki - o`kl ribdy iptl ,(dyecwd) zewiznle

z` dlrn `ed ,xe`l jyegd z` jtdny df `ed ''xenb wicv''y

sqep mrh owfd epax siqen ,oldl .dyecwd xe`l zindad ytpd

''dilr ipa'' mi`xwp ,xzei dlrp beqa miwicvy dn lr8:

ãBòårecn ,sqep mrh -íúãBáò íbL éðtî ,äiìò éða íéàø÷ð §¦§¨¦§¥£¦¨¦§¥¤©£¨¨
Cøöì àeä ,äéúBöîe äøBzä íei÷a "áBè äNòå" úðéçáa¦§¦©©£¥§¦©¨¦§¤¨§Ÿ¤

,úBìònä íeø ãò äìòî äìòîe dBáb`id mzcear zxhn - ¨©©§¨©§¨©©©£
,xzeia zelrpd zebixcnle zelrnl cr cala d''awd mylàìå§Ÿ

,dpi` mzcear -éãk§¥
áãìãáìa Cøaúé Ba ä÷ §¨§¨¦§¨¥¦§©

,ick -úBeøì,mzceara - §©
äàîvä íLôð ïBàîö¦§©§¨©§¥¨

,'äìenk `l ,xnelk - ©
mpi`y dl`a `ed xacdy

miniiwnd ,ef dbixcna

iptn ,dxez micnele zeevn

z` ''mieexn'' md jkay

mzweyze ,zewl`l mpe`nv

- d''awa ''wacidl'' dfrd

.d''awa icedid xagzne wac zeevne dxez meiw iciÎlr ,okyBîk§
áeúkL9,"íénì eëì àîö ìk éBä" :dl` lk :fixkn `iapd - ¤¨¨¨¥§©©¦

.minl dlynpy dxez ecnli - zewl`l mi`nvdáeúkL Bîëe§¤¨
,øçà íB÷îam` ,oky .zewl`l `id ''oe`nv''d zernyny - §¨©¥

zxeva ynzydl `iapd jixv did `l ,dxezl `ed ''oe`nv''d

`nvy in ik ,dxezl - ''minl ekl'' zexedle !''ied'' dfxkdd

:`id dpeekd `l` !da cenll eiptl dpken dxezd ixd - dxezl

jkÎiciÎlr ,oky ,dxez cenll ,`iapd el dxen ,zewl`l `nvy in

,o`k xaecn mda ''dilrd ipa'' eli`e .d''awd mr cg`zie waczi

dxezd z` mcenile zeevnd z` mneiw :xzei zilrp dbxc md

mpe`nv zeexl ick wx mpi`

yi jka ixdy ,zewl`l

ieeix meyn dpicr dxeva

mdly invrd ybxd

icky ,zinvrd mzaehe

d''awdl aexiwd ''gieexdl''

mipipr mze` miyer md -

- aexiw eze`l mi`iand

àlà,`id mzcear - ¤¨
íéðewza eLøôãk10:- ¦§¥§©¦¦

''xdf ipewiz''a eyxity enk

:l''f epinkg xn`n z`,BðB÷ íò ãqçúnä ¯ ãéñç eäæéà- ¥¤¨¦©¦§©¥¦
:''mipewiz''a eyxiteìéc ï÷ íò,dé:xnelk ,''ow'' oeyln ''epew'' - ¦¥¦¥

ick ,d''awd - exewn ,ely ''ow''d mr cqga bdpzn ciqgdàãçéì§©£¨
éøa àLã÷,íéðBzçza dézðéëLe àeä C''cegii''d z` `iadl - ª§¨§¦§¦§¥©©§¦

zenlera mb xi`i df ''cegii'' xe`ye ,ezpiky mr d''awd ly

.mipezgzdàøák" :àöz úLøt àðîéäî àéòøa áeúkL Bîëe§¤¨§©§¨§¥§¨¨¨©¥¥§¨¨

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àöåéëå äááøå óìàá åà î"ãò íéùùá åèåòéîá åìåèéá
íé÷éãö 'éçá íä ïäå î"ãòúåøåãä ìëáù íéáøä

ä"á÷ä 'éî÷ éîéé÷ é÷éãö éôìà øñéðîúã 'îâá àúéàãë
úìòî ìò êàéðá éúéàø é"áùø øîàù àåä øåîâ ÷éãö

äéìò éðá íéàø÷ð ïëìù 'åë íéèòåî íäå äéìòïéëôäîù
äîã÷äá øäæá àúéàãë äùåã÷ì åúåà íéìòîå òøä

ìëéäì úåìòì àééç éáø äöøùëùòîù éàçåé ïá ù"ø
àøåäðì ïëôäî àëåùç éã ïåëðî ïàî øîàå ÷éôð àì÷

30åøéøî ïéîòèå:'åëå àëä ïåúéé àì ãò à÷úéîì

ãåòå
áåè äùòå 'éçáá íúãåáò íâù éðôî äéìò éðá íéàø÷ð
äìòî äìòîå äåáâ êøåöì àåä äéúåöîå äøåúä íåé÷á
úååøì ãáìá 'úé åá ä÷áãì éãë àìå úåìòîä íåø ãò
íéîì åëì àîö ìë éåä ù"îë 'äì äàîöä íùôð ïåàîö

åùøéôãë àìà à"îá ù"îëåãéñç åäæéà íéðå÷éúá
'éúðéëùå ä"á÷ àãçééì äéìéã ï÷ íò åðå÷ íò ãñçúîä

íéðåúçúáàøáë àöú 'ô àðîéäî 'éòøá ù"îëå

ב.5. צז, סנהדרין ב; מה, א.7.שם.6.סוכה ד, א צדיק8.חלק התואר כנגד א' טעם א': סוג על הטעמים ''ב' שליט"א: אדמו"ר כ''ק הערת

לו". וטוב (צדיק) התואר כנגד ב' טעם א.9.גמור; נה, א.10.ישעי' רפח, שם ב. רכב, ח''ג ב. קיד, זח''ב ראה ב; א, בהקדמה,



�י zah f"i iriax mei Ð 'i wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

טבת י"ז רביעי יום

efn ef zepey od ok .d`ld jke ,y`d ceqin - yie ,mind ceqin ea

ea x`ypy rxd xy` yi .aehl elehia zcnae x`ypy rxd zenka

lecb aehd ,''miyya lha'' `edy `l` ,xzei dlecb zvw dcna `ed

.llk ybxp enrh oi` ik ,miyya lha rxdy jk ,rxd on miyy it

x`ypy rxdy ,mb yi ,j`

,miyyd wlgn zegt `ed

lehia'' `ed aehl elehiae

e` ,sl` cbpk cg` ,''sl`a

:jkn xzeiBìeha ïéðòáe§¦§©¦
Cøc ìò íéMLa Bèeòîa§¦§¦¦©¤¤
äááøe óìàa Bà ,ìLî̈¨§¤¤§¨¨
.ìLî Cøc ìò àöBiëå- §©¥©¤¤¨¨

,aehl lehiad zcna

daaxa ,sl`a ,miyya

miiwd ipeyd ielz ,dnecke

wicvd ly eizebixcna

,xenb epi`y,úBøBcä ìëaL íéaøä íé÷écö úðéça íä ïäå- §¥¥§¦©©¦¦¨©¦¤§¨©
,''xenb epi`y wicv'' zpigaa mdy miwicv mze`àøîba àúéàãk¦§¦¨©§¨¨

`xnba mi`ven ep`y enk -5:dén÷ éîéé÷ é÷écö éôìà øñéðîúc¦§¨¦©©§¥©¦¥¨§¥©¥
.àeä-Ceøa-LBãwäiptl miniiw miwicv sl` xyr dpeny - ©¨¨

wicv'' zbxca dl` lk j` ,miwicva zebixcn daxd jk lk .d''awd

.''xenb epi`yb ÷écö úìòî ìò CàïBòîL éaø øîàL àeä ,øeî ©©©£©©¦¨¤¨©©¦¦§

éàçBé ïa6::''xdef''d xagn -íéèòeî íäå äiìò éða éúéàø" ¤©¨¦¦§¥£¦¨§¥¨¦
,"'eë,mihren mde ,xzeia dlrp mzbxcy dl` - ''dilr ipa'' -

,"äiìò éða" íéàø÷ð ïëlLiptn -òøä ïéëtänL,aehl - ¤¨¥¦§¨¦§¥£¦¨¤§©§¦¨©
äîc÷äa øäfa àúéàãk ,äMã÷ì BúBà íéìòîe7,aezky enk - ©£¦¦§ª¨¦§¦¨©Ÿ©©©§¨¨

xtq ly ''dncwd''a

,''xdef''déaø äöøLkL¤§¤¨¨©¦
éaø ìëéäì úBìòì àiç¦¨©£§¥©©¦

,éàçBé ïa ïBòîL- ¦§¤©
xa oerny iax ly ''elkid''

ly dnewn ernyn ,i`gei

,''xenb wicv'' zbxicnòîL̈©
:øîàå ÷éôð àì÷rny - ¨¨¨¦§¨©

:fixkne `veid lewïàî"©
ïëtäî àëBLç éc ïBëpî¦§¦£¨§©§¨
eøéøî ïéîòèå àøBäðì¦§¨§©£¦§¦
ïeúéé àì ãò à÷úîì§¦§¨©¨¥

:'eëå "àëä,dyecw ly xe`l mlerd jyeg z` jtdy mkn in - ¨¨§
beprzl jtd (rxd exvie zindad eytp ly) xnd mrhd z`e

,ixd .o`kl qpkidl leki - o`kl ribdy iptl ,(dyecwd) zewiznle

z` dlrn `ed ,xe`l jyegd z` jtdny df `ed ''xenb wicv''y

sqep mrh owfd epax siqen ,oldl .dyecwd xe`l zindad ytpd

''dilr ipa'' mi`xwp ,xzei dlrp beqa miwicvy dn lr8:

ãBòårecn ,sqep mrh -íúãBáò íbL éðtî ,äiìò éða íéàø÷ð §¦§¨¦§¥£¦¨¦§¥¤©£¨¨
Cøöì àeä ,äéúBöîe äøBzä íei÷a "áBè äNòå" úðéçáa¦§¦©©£¥§¦©¨¦§¤¨§Ÿ¤

,úBìònä íeø ãò äìòî äìòîe dBáb`id mzcear zxhn - ¨©©§¨©§¨©©©£
,xzeia zelrpd zebixcnle zelrnl cr cala d''awd mylàìå§Ÿ

,dpi` mzcear -éãk§¥
áãìãáìa Cøaúé Ba ä÷ §¨§¨¦§¨¥¦§©

,ick -úBeøì,mzceara - §©
äàîvä íLôð ïBàîö¦§©§¨©§¥¨

,'äìenk `l ,xnelk - ©
mpi`y dl`a `ed xacdy

miniiwnd ,ef dbixcna

iptn ,dxez micnele zeevn

z` ''mieexn'' md jkay

mzweyze ,zewl`l mpe`nv

- d''awa ''wacidl'' dfrd

.d''awa icedid xagzne wac zeevne dxez meiw iciÎlr ,okyBîk§
áeúkL9,"íénì eëì àîö ìk éBä" :dl` lk :fixkn `iapd - ¤¨¨¨¥§©©¦

.minl dlynpy dxez ecnli - zewl`l mi`nvdáeúkL Bîëe§¤¨
,øçà íB÷îam` ,oky .zewl`l `id ''oe`nv''d zernyny - §¨©¥

zxeva ynzydl `iapd jixv did `l ,dxezl `ed ''oe`nv''d

`nvy in ik ,dxezl - ''minl ekl'' zexedle !''ied'' dfxkdd

:`id dpeekd `l` !da cenll eiptl dpken dxezd ixd - dxezl

jkÎiciÎlr ,oky ,dxez cenll ,`iapd el dxen ,zewl`l `nvy in

,o`k xaecn mda ''dilrd ipa'' eli`e .d''awd mr cg`zie waczi

dxezd z` mcenile zeevnd z` mneiw :xzei zilrp dbxc md

mpe`nv zeexl ick wx mpi`

yi jka ixdy ,zewl`l

ieeix meyn dpicr dxeva

mdly invrd ybxd

icky ,zinvrd mzaehe

d''awdl aexiwd ''gieexdl''

mipipr mze` miyer md -

- aexiw eze`l mi`iand

àlà,`id mzcear - ¤¨
íéðewza eLøôãk10:- ¦§¥§©¦¦

''xdf ipewiz''a eyxity enk

:l''f epinkg xn`n z`,BðB÷ íò ãqçúnä ¯ ãéñç eäæéà- ¥¤¨¦©¦§©¥¦
:''mipewiz''a eyxiteìéc ï÷ íò,dé:xnelk ,''ow'' oeyln ''epew'' - ¦¥¦¥

ick ,d''awd - exewn ,ely ''ow''d mr cqga bdpzn ciqgdàãçéì§©£¨
éøa àLã÷,íéðBzçza dézðéëLe àeä C''cegii''d z` `iadl - ª§¨§¦§¦§¥©©§¦

zenlera mb xi`i df ''cegii'' xe`ye ,ezpiky mr d''awd ly

.mipezgzdàøák" :àöz úLøt àðîéäî àéòøa áeúkL Bîëe§¤¨§©§¨§¥§¨¨¨©¥¥§¨¨

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àöåéëå äááøå óìàá åà î"ãò íéùùá åèåòéîá åìåèéá
íé÷éãö 'éçá íä ïäå î"ãòúåøåãä ìëáù íéáøä

ä"á÷ä 'éî÷ éîéé÷ é÷éãö éôìà øñéðîúã 'îâá àúéàãë
úìòî ìò êàéðá éúéàø é"áùø øîàù àåä øåîâ ÷éãö

äéìò éðá íéàø÷ð ïëìù 'åë íéèòåî íäå äéìòïéëôäîù
äîã÷äá øäæá àúéàãë äùåã÷ì åúåà íéìòîå òøä

ìëéäì úåìòì àééç éáø äöøùëùòîù éàçåé ïá ù"ø
àøåäðì ïëôäî àëåùç éã ïåëðî ïàî øîàå ÷éôð àì÷

30åøéøî ïéîòèå:'åëå àëä ïåúéé àì ãò à÷úéîì

ãåòå
áåè äùòå 'éçáá íúãåáò íâù éðôî äéìò éðá íéàø÷ð
äìòî äìòîå äåáâ êøåöì àåä äéúåöîå äøåúä íåé÷á
úååøì ãáìá 'úé åá ä÷áãì éãë àìå úåìòîä íåø ãò
íéîì åëì àîö ìë éåä ù"îë 'äì äàîöä íùôð ïåàîö

åùøéôãë àìà à"îá ù"îëåãéñç åäæéà íéðå÷éúá
'éúðéëùå ä"á÷ àãçééì äéìéã ï÷ íò åðå÷ íò ãñçúîä

íéðåúçúáàøáë àöú 'ô àðîéäî 'éòøá ù"îëå

ב.5. צז, סנהדרין ב; מה, א.7.שם.6.סוכה ד, א צדיק8.חלק התואר כנגד א' טעם א': סוג על הטעמים ''ב' שליט"א: אדמו"ר כ''ק הערת

לו". וטוב (צדיק) התואר כנגד ב' טעם א.9.גמור; נה, א.10.ישעי' רפח, שם ב. רכב, ח''ג ב. קיד, זח''ב ראה ב; א, בהקדמה,
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,dénàå éBáà øúa ìczLàc,en`e eia` zaehl lczynd oa enk - §¦§©¥¨©£§¦¥
,'eë déúîLðå déçeøå déLôðå déîøbî øéúé ïBì íéçøc- §¨¦¨¦¦©§¥§©§¥§¥§¦§¨¥

,'eke eznype egex ,eytpe ,envr z` xy`n xzei mze` ade`yøñîe¨©
,"'eë ïBì ÷øôéîì eäéìò äúéîì déîøbzectl eytp z` xqene - ©§¥§¦¨£©§§¦§©

.iaydn en`e eia` z`Bîëe§
,øçà íB÷îa øàaúpL- ¤¦§¨¥§¨©¥

ipa'' ly dceard jxc idefy

ly enyl wx :''dilr

epax xiaqn oldl .d''awd

ipa''a miyexitd ipyy owfd

mixeywe min`ez ,''dilr

itk ,oky ,ipya cg`

,dlawd zxeza xaqeny

oiin z`lrd'' iciÎlr dyrp

oiin'' zkynd - ''oiawep

rxd ceair ici lr - ''oixekc

- ,''c''n zkynd'' zeevna jynp ,(''o''n z`lrd") dyecwl ezelrde

xaecndy oeikn .mzcear iciÎlr rval miwicv ly mpevxa yi z`fe

eze` oiap ,zeciqgd zxeza eagxle ewnerl xaqend ,ilaw oipr `ed

:mi`ad mixacd jynda ,dxaqd xziaíäéðLe]miyexitd ipy - §¥¤
,''dilr ipa''a,ãçà äð÷a íéìBò,ipyd z` cg` min`ez -ìò ék ¦§¨¤¤¨¦©

dâpî íéøøánL íéøeøaä éãézindad ytpd zkitd iciÎlr - §¥©¥¦¤§¨§¦¦Ÿ©
,aehl,"ïéá÷eð ïéî" íéìòîzexxerzd - ''o''n z`lrd'' milret - ©£¦©¦§¦

,''lawn''d ly ecvn zelrzdeíéðBéìò íéãeçé íéNòðåzenlera - §©£¦¦¦¤§¦
,mipeilrd,"ïéøeëc ïéî" ãéøBäì''oixekc oiin'' zrtyd jiyndl - §¦©¦§¦
Îmlerl,dfdíä íäL,''oixekc oiin''d -ìëaL íéãñçä éîéî ¤¥¥¥¥©£¨¦¤§¨

,äNò úBöî ç"îøî äåöîe äåöîlka milednd micqgd inin - ¦§¨¦§¨¥§¨¦§£¥
,dyrÎzeevn dpenye mirax` miz`nn devnïlkL,zeevnd lk - ¤ª¨

,"ïéøeëc ïéî"e íéãñç úðéça ïä,zertyde micqg zpiga -eðéäc ¥§¦©£¨¦©¦§¦§©§
Laìúäì ähîì äìòîlî Cøaúé Búeäìà úMã÷ úëLîä©§¨©§ª©¡Ÿ¦§¨¥¦§©§¨§©¨§¦§©¥

,íéðBzçza,inybd epnlera ziwl`d dyecwd dlbzzy -Bîk ©©§¦§
:[øçà íB÷îa øàaúpL"dilr ipa"a miyexitd ipyy ,ixd - ¤¦§¨¥§¨©¥

.ipyd z` cg` ahid min`eze mixeyw

,"dilr ipa" ,milecbd miwicvd ly mzcear lky ,xen`l xywda

myl wxe j` `idd"awdmzaehl `l mb ,md mzaehl `le ,

xetiql mewn yi - d"awd l` xzei miaexw zeidl ,zipgexd

cr ,ezewiaca wnrzdl minrt daxd bdep did owfd epax :`ad

epnn mirney eid dyrn zryae ,dtvxd lr lblbzn didy

:mirhewn mixeaicdvex ippi` ,jly `ad mlera dvex ippi`"

"cala (d"awa) ja wx ,dvex ip` ,jly ocrÎobaepiax w"k .

ixd ,df xetiq epl xteqy oeik :xn` ,zeyecwd eizegiyn zg`a

cenll mileki ep` mby

icedi lkl ,oky ,epnn

dad` ,eznypa ,dpyi

dad` cvne ,d"awl

d"awdl ef dwenre zinipt

ybxd icedi lka miiw -

cenlle zeevn miiwl

gex zgp zeeyl ick ,dxez

`iadl dvexy oak ,d"awl

epiax w"k) .eia`l gex zgp

"`ipz"a xaqen jky xirn

,114 cenr ,`"n wxt seqa

meyn jka yi ,ab` .("'ek zeidly s`e" dligznd dwqita

milrp mipipr cenila zlrezd dn :miprehy mze`l daeyz

jkn miwegx ep`y oeikn ,dnypde dxezd zebixcna dl`k

lr owfd epax mrt dpry daeyzd dreci ,ziy`x ?wegix zilkz

xn`p giynd ly epnf lr :ef dl`y11qde"oa`d al z` izexi

leki cg` lky zexnly ,oexqgd epyi ,zrk :xnelk ,"mkxyan

,oky ,llk eal lr dplrtz `l - xzeia zelrp zebixcn oiadl

lke ,df oexqg xqei giynd z`iaa eli`e ."oa` al" oae`n eal

.zebixcn oze`l mikiiy eidiy ,ala hlwii - gena epiaiy dn

zeidl - ,giynd z`ia iptl ,zrk xak dkixv ,jkl m`zda

mixacd ehlwii ,giynd z`iaa ,okn xg`ly ick ,gena dpadd

ly ef daeyz lr sqep .cenlle cenll mikixv jk myle - ala

oipr lkn :xen`d xetiqd on mb daeyz micnl ep` ,owfd epax

lkl qgia lretl edyn cenll xyt` ,zeciqgd zxeza `aend

miwicvd zebixcn lr df wxta epcnly dn :lynl .cg`e cg`

ixd ,cala d"awd myl wx mzcear miyerd ,xzeia milrpd

zniieqn dcna .icedi lkl zrbepd "dcewp" ,zn`a ,jka dpyi

zeevn meiwle dxez cenill df ybx ekeza xxerl icedi lk leki

dpyi ,icedi ly eznypa ,oky .d"awdl gex zgp `iadl dxhna

xxerl wx eilr ,d"awl gex zgp `iadl :dweyze dad` dze`

.df oevx zelble

íéøîà éèå÷éì
äéîøâî øéúé ïåì íéçøã äéîéàå éåáà øúá ìãúùàã

äéçåøå äéùôðååäééìò äúéîì äéîøâ øñîå 'åë 'éúîùðå
äð÷á íéìåò íäéðùå] .à"îá ù"îëå 'åë ïåì ÷øôéîì
ïééî íéìòî äâåðî íéøøáîù íéøåøéáä é"ò éë ãçà
íäù ïéøåëã ïééî ãéøåäì íéðåéìò íéãåçé 'éùòðå ïéá÷åð
úåöî ç"îøî äåöîå äåöî ìëáù íéãñçä éîéî íä
úëùîä åðééäã ïéøåëã ïééîå íéãñç 'éçá ïä ïìåëù äùò

äèîì äìòîìî êøáúé åúåäìà úùåã÷ùáìúäì
:[à"îá ù"îë íéðåúçúá

כו.11. לו, יחזקאל

zah g"i iying mei Ð `"i wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

טבת י"ח חמישי יום
פרקי"א

.àé ÷øtziwl`d ,zeytpd izyy ,owfd epax xiaqd ,iriyzd wxta ¤¤
ixiyrd wxtae .mc`d ly eteb yeaikl dngln odipia zeldpn ,zindade

ziwl`d ytpd zehlzydl ,ekeza lret mc`y dryay ,ezxaqda jiynd

- zindad ytpd ly rxd ly ezcgkde eyexib icil cr ,zindad ytpd lr

zbixcnl icedi eze` ribn

:zebixcn izy - jkae .''wicv''

eay ''rx''dy in - ''xenb wicv''

,dyecwle aehl ixnbl jtdp

aehe wicv'' mb `xwp `ed okle

.aeh wx ea yiy wicv - ''el

in - ''xenb epi`y wicv''

lk jtdp `l oiicr eay ''rx''dy

edyn oiicr ea x`yp ,aehl elek

mb `xwp `ed okle ,rxd on

mpn` ea yi - ''el rxe wicv''

hrn rxy `l` ,rxd on edyn

ok .aehd ly lecbd aexa lha df

epi`y wicv'' zbixcnay xiaqd

,zebixcn daxd opyi ,''xenb

zenk zcn itl zewlgznd

,ea x`yp oiicry rxd zeki`e

.aehl elehia zcn itle

epax xiaqi ,epiptly `''i wxta

zcbepnd dbixcnd zece` ,owfd

ytpdy ina mb :wicv zbixcnl

lr dxabzd ely zindad

miwlg ipyl mipiprd miwlgzn - ''ryx'' `xwp okly ,ziwl`d ytpd

aehe ryx'' :miillkryx - ''el rxe ryx'' .aehd on ea yi oiicry ryx - ''el

:xyrÎcg`d wxta micnel ep` jke .rx wx `ed elek lky

äæ únòì äæå1,eðéäc .Bì òøå ÷écö únòì Bì áBèå òLø ,- §¤§ª©¤¨¨§§ª©©¦§©§©§
,`ed - ''el aehe ryx''ììçáe BçîaL úéäìàä BLôðaL áBhäL¤©¤§©§¨¡Ÿ¦¤§Ÿ¤¨¨

,BaìaL éðîéäytpd ly dnewiny ,iriyzd wxta epcnly itk - ©§¨¦¤§¦
,alay ipnid ''llg''ae gena `id ziwl`dòøä éaâì ìèáe óeôk̈¨¥§©¥¨©

.éìàîOä ììçaL ätìwäîzindad ytpd ly ''rx''d - ¥©§¦¨¤§¨¨©§¨¦
.iriyzd wxta epcnly itk ,alay il`nyd ''llg''ay dtilwdn

ytpd ly aehd lr xab ,ely zindad ytpay rxd :xnelk

ly rxl rpkpe lha ziwl`d ytpd ly aehdy ,efk dcna ,ziwl`d

.zindad ytpdäæå,''el aehe ryx'' x`ezd -ïk íb ÷lçúî §¤¦§©¥©¥
,úBwìç úBâøãî úBááøì''el rxe wicv'' zbixcny myk - §¦§©§¥£ª

elehiae rxd zeki`e zenkl m`zda zebixcn daxdl zwlgzn

zebixcn daxdl ''el aehe ryx'' zbixcn zwlgzn mb jk - aehl

,rxl aehd ly elehia zcnl m`zdaìehaä úeëéàå úenk ïéðòa§¦§©©§¥©¦
m` :''zenk'' .rxl aehd zripk z`hazn megz dfi`ae dcn efi`a -

cg` `edy e` ,cala rxd ly eieaix llba `ed aehd ly elehia

eze` `hazn mihxt eli`a :''zeki`'' .'eke ,sl` iabl ,miyy iabl

yie ,mixeq` mixac zad`a `hazn df elv`y in yi ,oky ,lehia

:mixg` mihxta `hazn dfyLé .íBìLå ñç òøì áBhä úôéôëe§¦©©¨©©§¨¥
Bìöà ìehaäå äôéôkäL éî,`ed rxd iabl aehd ly -èòî ¦¤©§¦¨§©¦¤§§©

ìå ,úeãéîúa Bðéà úàæ íb óàå ,øòfîíé÷øôì øéãz à ¦§¥§©©Ÿ¥¦§¦§Ÿ¨¦¦§¨¦
,íéáBø÷,aehd lr ea xabzi rxdy c`n xicp -íézòì àlà §¦¤¨§¦¦

ìò òøä øabúî íé÷Bçø§¦¦§©¥¨©©
,áBhäax onf xaer - ©

lr aey xabzi eay rxdy

,aehdøéòä úà LáBëå§¥¤¨¦
,óebä àeä äpè÷itk - §©¨©

iriyzd wxta epcnly

xir'' `xwp mc`d seby

ytpd :odizye ''dphw

zengel zindade ziwl`d

xir ly dyeaikl odipia

.ef dphwBlk àì Càoi` - ©Ÿª
seba zhley zindad ytpd

lr zxaeb `idyk elek

ly df beqa ,ziwl`d ytpd

xaecnd ''el aehe ryx''

,o`k,Bcáì Búöwî àlà- ¤¨¦§¨§©
sebd on zvwna zhley `id

,calaøñ äéäiL¤¦§¤¨
,BzòîLîìon wlg eze` - §¦§©§

ytpd zhley eilr sebd

ly ezrnynl xq ,zindad

,zindad ytpd ly rxd

ìMî ãçà Ba Laìúäì ,Leáìe äákøî Bì äNòðåäéLeáì äL §©£¨¤§¨¨§§¦§©¥¤¨¦§Ÿ¨§¤¨
ìéòì íéøkæpä2,ãáì äNòîa Bà ,eðéäc .''yeal'' edfy - ©¦§¨¦§¥§©§§©£¤§©

:envr df yealae ,dyrndúBøeîç àìå úBl÷ úBøáò úBNòì©££¥©§Ÿ£
;íBìLå ñç,rxd zhily dribn `l jk ick cry -øeaãa Bà ©§¨§¦

,ãáìwx ,envr xeaicae -ì ÷áà øaãìòøä ïBLmdy mixeaic - §©§©¥£©¨¨©
,rxd oeyll mikiiye leabd lr;àðåb éàäëe úeðöéìå.dnecke - §¥¨§©©§¨

.seba yalzn zindad ytpd ly xeaicd yeal wxy ,xnelkBà
,ãáì äáLçîa,cala aeygl -íéLwä äøáò éøeäøämihxta - §©£¨¨§©¦§¥£¥¨©¨¦

,miniieqnäøáòî3.`id daygndy dcaerd llba -oicr ''yeal'' ¥£¥¨
ytpl xzei dxeywe xzei daexw ,dyrn e` xeaic xy`n ytpl xzei

xzei ,zniieqn dcna ,ytpd z` ''dxiar ixedxd'' ,mi`nhn -

.dnvr dxiard xy`ndúBNòì äøáòa øäøäî Bðéà íà íâå§©¦¥§©§¥©£¥¨©£¨
,íìBòa äá÷ðe øëæ âeeæ ïéðòa àlàdxeva daygnd mvr - ¤¨§¦§©¦¨¨§¥¨¨¨

,''dawpe xkf beeif'' zece` ,zhyten:äøBzä úøäæà ìò øáBòL¤¥©©§¨©©¨
"òø øác ìkî zøîLðå"4:l''f epinkg eyxce -øäøäé àlL" §¦§©§¨¦Ÿ¨¨¨¤Ÿ§©§¥

"'eë íBia5;.dxezd ev lr xaer `ed ,xaca exedxday ixd -Bà ©
,äìháì Baì äpôî àeäå äøBza ÷ñòì øLkä úòL àéäL¤¦§©©Ÿ¤©£Ÿ©¨§§©¤¦§©¨¨

úBáàa ïðúãk6::''zea`'' zkqna dpyna epcnly enk -øBòpä" §¦§©§¨©¥
'eëå äìéla,dxez f` cenll zexyt`d el yie -"'eë Baì äpôîe ©©§¨§§©¤¦

daygnd yeal wxy ,xnelk .miwix mixaca xdxdl ezaygne -

íéøîà éèå÷éì
äæå àé ÷øô÷éãö úîåòì åì áåèå òùø äæ úîåòì

'éäìàä åùôðáù áåèäù åðééäã åì òøå
åçåîáùòøä éáâì ìèáå óåôë åáìáù éðîéä ììçáå

úåááøì ïë íâ ÷ìçúî äæå éìàîùä ììçáù äôéì÷äî
úôéôëå ìåèéáä úåëéàå úåîë ïéðòá úå÷åìç úåâøãî

ìåèéáäå äôéôëäù éî ùé å"ç òøì áåèäèòî åìöà
íé÷øôì øéãú àìå úåãéîúá åðéà úàæ íâ óàå øòæî

íé÷åçø íéúòì àìà íéáåø÷áåèä ìò òøä øáâúî
àìà åìåë àì êà óåâä àåä äðè÷ øéòä úà ùáåëå

øñ äéäéù ãáì åúö÷îäáëøî åì äùòðå åúòîùîì
æèåðééäã ì"ðä äéùåáì äùìùî 'à åá ùáìúäì ùåáìå

ãáì äùòîá åàúåøåîç àìå úåì÷ úåøéáò úåùòì
úåðöéìå òøä ïåùì ÷áà øáãì ãáì øåáéãá åà å"ç

éàäëåíéù÷ä äøéáò éøåäøä ãáì äáùçîá åà àðååâ
äúåùòì äøéáòá øäøäî åðéà íà íâå äøéáòîàìà

úøäæà ìò øáåòù íìåòá äáé÷ðå øëæ âååéæ ïéðòá
àìù òø øáã ìëî úøîùðå äøåúä'åë íåéá øäøäé

åáì äðôî àåäå äøåúá ÷åñòì øùåëä úòù àéäù åà
úåáàá ïðúãë äìèáì'åë åáì äðôîå 'åë äìéìá øåòéðä

יד.1. ז, ו.2.קהלת א.3.בפרק כט, י.4.יומא כג, א.5.דברים מו, ד.6.כתובות ג, אבות
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טבת י"ח חמישי יום
פרקי"א

.àé ÷øtziwl`d ,zeytpd izyy ,owfd epax xiaqd ,iriyzd wxta ¤¤
ixiyrd wxtae .mc`d ly eteb yeaikl dngln odipia zeldpn ,zindade

ziwl`d ytpd zehlzydl ,ekeza lret mc`y dryay ,ezxaqda jiynd

- zindad ytpd ly rxd ly ezcgkde eyexib icil cr ,zindad ytpd lr

zbixcnl icedi eze` ribn

:zebixcn izy - jkae .''wicv''

eay ''rx''dy in - ''xenb wicv''

,dyecwle aehl ixnbl jtdp

aehe wicv'' mb `xwp `ed okle

.aeh wx ea yiy wicv - ''el

in - ''xenb epi`y wicv''

lk jtdp `l oiicr eay ''rx''dy

edyn oiicr ea x`yp ,aehl elek

mb `xwp `ed okle ,rxd on

mpn` ea yi - ''el rxe wicv''

hrn rxy `l` ,rxd on edyn

ok .aehd ly lecbd aexa lha df

epi`y wicv'' zbixcnay xiaqd

,zebixcn daxd opyi ,''xenb

zenk zcn itl zewlgznd

,ea x`yp oiicry rxd zeki`e

.aehl elehia zcn itle

epax xiaqi ,epiptly `''i wxta

zcbepnd dbixcnd zece` ,owfd

ytpdy ina mb :wicv zbixcnl

lr dxabzd ely zindad

miwlg ipyl mipiprd miwlgzn - ''ryx'' `xwp okly ,ziwl`d ytpd

aehe ryx'' :miillkryx - ''el rxe ryx'' .aehd on ea yi oiicry ryx - ''el

:xyrÎcg`d wxta micnel ep` jke .rx wx `ed elek lky

äæ únòì äæå1,eðéäc .Bì òøå ÷écö únòì Bì áBèå òLø ,- §¤§ª©¤¨¨§§ª©©¦§©§©§
,`ed - ''el aehe ryx''ììçáe BçîaL úéäìàä BLôðaL áBhäL¤©¤§©§¨¡Ÿ¦¤§Ÿ¤¨¨

,BaìaL éðîéäytpd ly dnewiny ,iriyzd wxta epcnly itk - ©§¨¦¤§¦
,alay ipnid ''llg''ae gena `id ziwl`dòøä éaâì ìèáe óeôk̈¨¥§©¥¨©

.éìàîOä ììçaL ätìwäîzindad ytpd ly ''rx''d - ¥©§¦¨¤§¨¨©§¨¦
.iriyzd wxta epcnly itk ,alay il`nyd ''llg''ay dtilwdn

ytpd ly aehd lr xab ,ely zindad ytpay rxd :xnelk

ly rxl rpkpe lha ziwl`d ytpd ly aehdy ,efk dcna ,ziwl`d

.zindad ytpdäæå,''el aehe ryx'' x`ezd -ïk íb ÷lçúî §¤¦§©¥©¥
,úBwìç úBâøãî úBááøì''el rxe wicv'' zbixcny myk - §¦§©§¥£ª

elehiae rxd zeki`e zenkl m`zda zebixcn daxdl zwlgzn

zebixcn daxdl ''el aehe ryx'' zbixcn zwlgzn mb jk - aehl

,rxl aehd ly elehia zcnl m`zdaìehaä úeëéàå úenk ïéðòa§¦§©©§¥©¦
m` :''zenk'' .rxl aehd zripk z`hazn megz dfi`ae dcn efi`a -

cg` `edy e` ,cala rxd ly eieaix llba `ed aehd ly elehia

eze` `hazn mihxt eli`a :''zeki`'' .'eke ,sl` iabl ,miyy iabl

yie ,mixeq` mixac zad`a `hazn df elv`y in yi ,oky ,lehia

:mixg` mihxta `hazn dfyLé .íBìLå ñç òøì áBhä úôéôëe§¦©©¨©©§¨¥
Bìöà ìehaäå äôéôkäL éî,`ed rxd iabl aehd ly -èòî ¦¤©§¦¨§©¦¤§§©

ìå ,úeãéîúa Bðéà úàæ íb óàå ,øòfîíé÷øôì øéãz à ¦§¥§©©Ÿ¥¦§¦§Ÿ¨¦¦§¨¦
,íéáBø÷,aehd lr ea xabzi rxdy c`n xicp -íézòì àlà §¦¤¨§¦¦

ìò òøä øabúî íé÷Bçø§¦¦§©¥¨©©
,áBhäax onf xaer - ©

lr aey xabzi eay rxdy

,aehdøéòä úà LáBëå§¥¤¨¦
,óebä àeä äpè÷itk - §©¨©

iriyzd wxta epcnly

xir'' `xwp mc`d seby

ytpd :odizye ''dphw

zengel zindade ziwl`d

xir ly dyeaikl odipia

.ef dphwBlk àì Càoi` - ©Ÿª
seba zhley zindad ytpd

lr zxaeb `idyk elek

ly df beqa ,ziwl`d ytpd

xaecnd ''el aehe ryx''

,o`k,Bcáì Búöwî àlà- ¤¨¦§¨§©
sebd on zvwna zhley `id

,calaøñ äéäiL¤¦§¤¨
,BzòîLîìon wlg eze` - §¦§©§

ytpd zhley eilr sebd

ly ezrnynl xq ,zindad

,zindad ytpd ly rxd

ìMî ãçà Ba Laìúäì ,Leáìe äákøî Bì äNòðåäéLeáì äL §©£¨¤§¨¨§§¦§©¥¤¨¦§Ÿ¨§¤¨
ìéòì íéøkæpä2,ãáì äNòîa Bà ,eðéäc .''yeal'' edfy - ©¦§¨¦§¥§©§§©£¤§©

:envr df yealae ,dyrndúBøeîç àìå úBl÷ úBøáò úBNòì©££¥©§Ÿ£
;íBìLå ñç,rxd zhily dribn `l jk ick cry -øeaãa Bà ©§¨§¦

,ãáìwx ,envr xeaicae -ì ÷áà øaãìòøä ïBLmdy mixeaic - §©§©¥£©¨¨©
,rxd oeyll mikiiye leabd lr;àðåb éàäëe úeðöéìå.dnecke - §¥¨§©©§¨

.seba yalzn zindad ytpd ly xeaicd yeal wxy ,xnelkBà
,ãáì äáLçîa,cala aeygl -íéLwä äøáò éøeäøämihxta - §©£¨¨§©¦§¥£¥¨©¨¦

,miniieqnäøáòî3.`id daygndy dcaerd llba -oicr ''yeal'' ¥£¥¨
ytpl xzei dxeywe xzei daexw ,dyrn e` xeaic xy`n ytpl xzei

xzei ,zniieqn dcna ,ytpd z` ''dxiar ixedxd'' ,mi`nhn -

.dnvr dxiard xy`ndúBNòì äøáòa øäøäî Bðéà íà íâå§©¦¥§©§¥©£¥¨©£¨
,íìBòa äá÷ðe øëæ âeeæ ïéðòa àlàdxeva daygnd mvr - ¤¨§¦§©¦¨¨§¥¨¨¨

,''dawpe xkf beeif'' zece` ,zhyten:äøBzä úøäæà ìò øáBòL¤¥©©§¨©©¨
"òø øác ìkî zøîLðå"4:l''f epinkg eyxce -øäøäé àlL" §¦§©§¨¦Ÿ¨¨¨¤Ÿ§©§¥

"'eë íBia5;.dxezd ev lr xaer `ed ,xaca exedxday ixd -Bà ©
,äìháì Baì äpôî àeäå äøBza ÷ñòì øLkä úòL àéäL¤¦§©©Ÿ¤©£Ÿ©¨§§©¤¦§©¨¨

úBáàa ïðúãk6::''zea`'' zkqna dpyna epcnly enk -øBòpä" §¦§©§¨©¥
'eëå äìéla,dxez f` cenll zexyt`d el yie -"'eë Baì äpôîe ©©§¨§§©¤¦

daygnd yeal wxy ,xnelk .miwix mixaca xdxdl ezaygne -

íéøîà éèå÷éì
äæå àé ÷øô÷éãö úîåòì åì áåèå òùø äæ úîåòì

'éäìàä åùôðáù áåèäù åðééäã åì òøå
åçåîáùòøä éáâì ìèáå óåôë åáìáù éðîéä ììçáå

úåááøì ïë íâ ÷ìçúî äæå éìàîùä ììçáù äôéì÷äî
úôéôëå ìåèéáä úåëéàå úåîë ïéðòá úå÷åìç úåâøãî

ìåèéáäå äôéôëäù éî ùé å"ç òøì áåèäèòî åìöà
íé÷øôì øéãú àìå úåãéîúá åðéà úàæ íâ óàå øòæî

íé÷åçø íéúòì àìà íéáåø÷áåèä ìò òøä øáâúî
àìà åìåë àì êà óåâä àåä äðè÷ øéòä úà ùáåëå

øñ äéäéù ãáì åúö÷îäáëøî åì äùòðå åúòîùîì
æèåðééäã ì"ðä äéùåáì äùìùî 'à åá ùáìúäì ùåáìå

ãáì äùòîá åàúåøåîç àìå úåì÷ úåøéáò úåùòì
úåðöéìå òøä ïåùì ÷áà øáãì ãáì øåáéãá åà å"ç

éàäëåíéù÷ä äøéáò éøåäøä ãáì äáùçîá åà àðååâ
äúåùòì äøéáòá øäøäî åðéà íà íâå äøéáòîàìà

úøäæà ìò øáåòù íìåòá äáé÷ðå øëæ âååéæ ïéðòá
àìù òø øáã ìëî úøîùðå äøåúä'åë íåéá øäøäé

åáì äðôî àåäå äøåúá ÷åñòì øùåëä úòù àéäù åà
úåáàá ïðúãë äìèáì'åë åáì äðôîå 'åë äìéìá øåòéðä

יד.1. ז, ו.2.קהלת א.3.בפרק כט, י.4.יומא כג, א.5.דברים מו, ד.6.כתובות ג, אבות



��zah g"i iying mei Ð `"i wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

.seba yalzn zindad ytpd lyïäa àöBiëå ,älà ìkî úçàaL¤§©©¦¨¥¤§©¥¨¤
mixeaic xacny e` ,`idy efi` dlw dxiara dyrna lykpyk -

- zexeq` zeaygna xdxdny e` ,mixeq`úòa "òLø" àø÷ð¦§¨¨¨¨¥
,àéää:`ed ''ryx''e -Bôeâa Laìúîe Ba øáBb BLôðaL òøäL ©¦¤¨©¤§©§¥¦§©¥§

øçàå .Bànèîe Bàéèçîe©£¦§©§§©©
Ckcg`a lykpy ixg`l - ¨

,mixen`d mixacdnøáBb¥
BLôðaL áBhä Ba©¤§©§

èøçúîe ,úéäìàälr - ¨¡Ÿ¦¦§¨¥
,ayg e` xaic ,dyry dn

äçéìñe äìéçî Lwáîe§©¥§¦¨§¦¨
áL íà ,Bì çìñé 'äå ,'äî¥§¦§©¦¨
ét ìò äéeàøä äáeLúa¦§¨¨§¨©¦

ìLa ì"æ eðéîëç úöòäL £©£¨¥©¦§Ÿ¨
'ø äéäL äøtk é÷elç¦¥©¨¨¤¨¨©

'eë LøBc ìàòîLé7,- ¦§¨¥¥
- aye dyrÎzevn lr xar''

;el oilgeny cr myn ff epi`

dyrzÎ`lÎdevn lr xar

meie dlez daeyz - aye

lr xar ;xtkn mixetikd

- oicÎzia zezine zezixk

mixetikd meie daeyz

,miwxnn mixeqie milez

haya izcwte :xn`py

,''mper mirbpae mryt.øçà íB÷îa øàaúpL Bîk:xnelk - §¤¦§¨¥§¨©¥
,mxa .xary dxiard lr d''awd el lgen - ie`xk daeyz iciÎlr

mb dpd - onfl onfn `hga lykidl el lwy dfk avna `edy xg`n

aehe ryx'' oiicr `xwp `ed - el lgn d''awde ,daeyza xfgy ixg`

.''el:epiax w''k zxrdlirlck xenb wicv 'wp ypere xky oiprle''

xzei ddeab dbixcn zece` xaec o`k cr ."'ek myd zzn`a - `''t

z`hazn ,zindad ytpd ly rxd zrtydy ,''el aehe ryx''a

xeaic lr ,cala dyrn lr :miyeald on cg` lr rxd zhilya

.zexicp mizrl - z`f mbe ,cala daygn lr e` calaéî Léå§¥¦
ìL ìk Ba íéLaìúîe ,øúBé Ba øáBb òøäLìL íéLeáì äL ¤¨©¥¥¦§©§¦¨§Ÿ¨§¦¤

,òøä,dyrna mbe xeaica mb ,daygna mb lykp `ed -Bàéèçîe ¨©©£¦
.øúBé íéáBø÷ íézòáe ,øúBé úBøeîç úBøáòa`ed z`f zexnl - ©£¥£¥§¦¦§¦¥

mpn` `ed ,oky ,aehd on ea yiy ryx ,''el aehe ryx'' oiicr `xwp

,`hga lykpíézðéa Cà`ed ,ipyl cg` `hg oia -,èøçúî ©¥§©¦¦§¨¥
øabúnL ,BLôðaL áBhä úðéçaî äáeLz éøeäøä Bì íéàáe¨¦¦§¥§¨¦§¦©©¤§©§¤¦§©¥

,íézðéa úö÷.daeyz ixedxd ea miler aeh eze`ne -ïéàL àlà §¨¥§©¦¤¨¤¥
Bìgek ,aehl -ì Ck ìk úeøabúäåéàèçî Løôì òøä úà çvð ¦§©§¨¨§©¥©¤¨©¦§Ÿ¥£¨¨

."áæBòå äãBî" úBéäì éøîâìely aehd geka oi` ,jk icil cr - §©§¥¦§¤§¥
,rxd lr xabzdlì"æø eøîà äæ ìòå8,"úBèøç íéàìî íéòLø" : §©¤¨§©©§¨¦§¥¦£¨

drya mbe ,oey`xd `hgd lr mihxgzn md ipyl cg` `hg oia -

mzlkia oi`y `l` ,xacd mdl dxegy c`n okzi mi`heg mdy

.mnvr lr helylíLôða áBè úðéça LiL ,íéòLøä áø íäL¤¥Ÿ¨§¨¦¤¥§¦©§©§¨
.ïéãò,o`kn .malae mgena zehxgd zeraep ''aeh'' eze`ne - £©¦

mbe ,xicp onfa lykpy dfn lgd :''el aehe ryx''a zebixcn daxdy

mizrl lykpy dfl cre ,ely cg` yealae dlw dxiara z`f

z`f mre - dyrne xeaic ,daygna ,eiyeal zyly lkae zeaexw

j` raep mdipia lcadd .''el aehe ryx'' zbixcna mlek md millkp

ly ezetitk zcnn wxe

ryx'' zbixcn .rxl aehd

cebipd deedn ''el aehe

rxe wicv'' zbixcnl xenbd

miax milcad mpyi da ,''el

rxd ly ezeki`ae ezenka

.ea x`ypyBðéàL éî Cà©¦¤¥
,íìBòì èøçúîlr - ¦§¨¥§¨

,ei`hgBì íéàa ïéàå§¥¨¦
¯ ììk äáeLz éøeäøä¦§¥§¨§¨
,"Bì òøå òLø" àø÷ð- ¦§¨¨¨§©

,cala rxd ea hleyy ryx

Bcáì àeä BLôðaL òøäL¤¨©¤§©§§©
ìk øáb ék ,Baø÷a øàLð¦§¨§¦§¦¨©¨
÷lzñpL ãò áBhä ìò Ck̈©©©¤¦§©¥

,aehd -ãîBòå Baøwî¦¦§§¥
éwî úðéçáaåéìò ó ¦§¦©©¦¨¨

.äìòîlîoi` ezeiniptae - ¦§©§¨
,mxa .llk aeha yibxn

''siwn'' zpigaay xg`n

yi ,ixdy ,aeh ea yi oiicr

- ziwl` dnyp eaì"æø eøîà ïëìå9àzðéëL äøNò éa ìkà" : §¨¥¨§©©©¨¥£¨¨§¦§¨
:"àéøLxac .dpiky dxey ,eidiy in eidi ,micedi dxyr lk lr - ©§¨

zpigaa ,oky ,''el rxe ryx'' zpigaa dlilg mdy dl`a mb xen` df

z`xydy xg`ne .aehd on mda mb yi ,mipt lk lr ,''siwn''

ly oipr ok mb `id ,micedi dxyr mi`vnp ea mewna dpikyd

.mdipia dpiky dxey - dielb dxeva da miyibxn `ly ,''siwn''

eytp lr zxaeb zindad eytpy in zece` epcnly dnl xywda

zg`a iaxd xtiqy `ad xetiqd z` `iadl ie`x ,ziwl`d

recn ,''wcv gnv''d iaxd z` mrt l`y cg` qxewit` :eizegiyn

,cg` c''eia llk jxca ''micedi'' dlnd daezk xzq` zlibna

?oic''ei ipya ''miicedi'' aezk ,dxifbd zece` my xaecnyk eli`e

zegek zxyr lr fnexd ,xyr df ''c''ei'' :''wcv gnv''d el dpr

.zegek dxyr zindad ytple zegek dxyr ziwl`d ytpl .ytpd

cala ziwl`d ytpd zegek zxyr iciÎlr mibdpeny micedi mpyi

iciÎlr mibdpen mde mda zxaeb zindad ytpdy dl`k mb mpyie

zelkl dvx ryxd ond .rxdÎxvide zindad ytpd zegek zxyr

zegekd zxyrn mibdpend dl` z` mb ,l`xyi ipa lk z`

,jk m` ,recn :qxewit` eze` aey l`y .rxdÎxvid ly miipyd

''miicedi'' minrt dnk aezk dxifbd dlhay ixg` ep` mi`ven

z` exar l`xyi ipay ixg` :''wcv gnv''d el dpr - ?oic''ei ipya

micedi mze` mb exfg - ziwl`d dreyid z` e`xe ond zexifb

ziwl`d ytpd iciÎlr mibdpend micedil mieey eidpe ,daeyza

.zg` dbxcl eezyd ''oic''ei''d ipy - cala aehÎxvide

íéøîà éèå÷éì
àéää úòá òùø àø÷ð ïäá àöåéëå äìà ìëî úçàáù

òøäùåàéèçîå åôåâá ùáìúîå åá øáåâ åùôðáù
èøçúîå 'éäìàä åùôðáù áåèä åá øáåâ ë"çàå åàîèîå
áù íà åì çìñé 'äå 'äî äçéìñå äìéçî ù÷áîå

åðéîëç úöò éô ìò äéåàøä äáåùúáäùìùá ì"æ
.à"îá ù"îë 'åë ùøåã ìàòîùé 'ø äéäù äøôë é÷åìç

øúåé åá øáåâ òøäù éî ùéåéùáìúîåäùìù ìë åá '
øúåé úåøåîç úåøéáòá åàéèçîå òøä ìù íéùåáì

øúåé íéáåø÷ íéúòáååì íéàáå èøçúî íééúðéá êà
úö÷ øáâúîù åùôðáù áåèä 'éçáî äáåùú éøåäøä

àìà íééúðéáòøä úà çöðì êë ìë úåøáâúä åì ïéàù
äæ ìòå áæåòå äãåî úåéäì éøîâì åéàèçî ùåøôìåøîà

ùéù íéòùøä áåø íäù úåèøç íéàìî íéòùø ì"æø
åðéàù éî êà .ïééãò íùôðá áåè 'éçáíìåòì èøçúî

åì òøå òùø àø÷ð ììë äáåùú éøåäøä åì íéàá ïéàå
åãáì àåä åùôðáù òøäùêë ìë øáâ éë åáø÷á øàùð

é÷î 'éçáá ãîåòå åáø÷î ÷ìúñðù ãò áåèä ìòåéìò ó
äìòîìî:àéøù àúðéëù äøùò éá ìë ì"æøà ïëìå

יומא.7. ב.8.סוף ט, א.9.נדרים לט, סנהדרין
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טבת י"ט שישי יום
פרקי"ב

.áé ÷øtly aehdy in `ed "wicv"y owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
.rxd ly eyexib ick cr ,zindad eytp ly rxd lr xaeb ziwl`d eytp

ziwl`d eytp ly aehd lr xaeb zindad eytp ly rxdy in `ed "ryx"

.daygna ,xeaica ,dyrna `ehgl mc`d z` `iane

z` owfd epax xiaqi a"i wxta

oiay dbixcn ,"ipepia"d zbixcn

in edfy - "ryx"l "wicv"

,daygna ,ziyrnd ezbdpday

ytpd ly dci ,dyrne xeaic

,zindad ytpl qgia ,ziwl`d

`id oi`e ,dpeilrd lr `id

helyl zindad ytpl zpzep

elit`e ,sebd on wlg lr `l s`

xedxd iciÎlr ,hw rbxl `l

`l xeaica ,daeh `l daygna

edyn ziiyra `ly i`ceae ,aeh

ytpd iyeal .lreta rx

lka ,mc`d ly eteb lr dhilyd mdl yi ,cala md ,"ipepia"a ziwl`d

dzeevn miiwle dxez ixac xacle aeygl - dyrne xeaic ,daygnl xeyw

ytpd "mvr"le ziwl`d ytpd "mvr"l qgia xaecnyk eli`e ,dyrna

qgia ,zindadzegeklzepeilr ziwl`d ytpl oi` - odly zecnde lkyd

zee`zdl ,dgeka yi oiicr ,ely zindad ytpd ,xnelk .zindad ytpd lr

el` zee`zl zpzep dpi`e dze` znlea ziwl`d ytpdy `l` ,mler ipiprl

.iyrn revia icil `eal

òøä ïéà íìBòlL àeä ,éðBðéaäå,zindad eytp ly -ìk øáBb §©¥¦¤§¨¥¨©¥¨
äpè÷ øéòä úà Laëì Cklry ,''dphw xir'' `xwpy sebd - ¨¦§Ÿ¤¨¦§©¨

ytpd oial ziwl`d ytpd oia dnglnd zldpzn eilr dhilyd

,zindad;Bàéèçäì óeba Laìúäìytpd ly rxd oi` - §¦§©¥©§©£¦
.ynn `hg icil e`iadl ,mrt s` ea xabzn zindad,eðéäc§©§

ìMLäNòîe øeac äáLçî íäL ,úéîäaä Lôð éLeáì äL ¤§Ÿ¨§¥¤¤©§¥¦¤¥©£¨¨¦©£¤
ätìwä ãvnLxeq`y mixeaic ,oze` aeygl xeq`y zeaygn - ¤¦©©§¦¨

miwpei ,xaqed xaky itky ,mzeyrl xeq`y miyrne mda xacl

ytpd ly dl` miyeal dyly - ''`xg` `xhq''e dtilwdn mzeig

y avna elv` md ,zindadúéäìàä Lôð ìò Ba íéøáBb ïéà¥§¦©¤¤¨¡Ÿ¦
çna óeba Laìúäìyeal'' - xeq`y dna xdxdi gendy - §¦§©¥©©Ÿ©

,zindad ytpd ly ''daygndätáe- mixeq` mixeaic xacl - ©¤
''xeaicd yeal'',íéøáà ç"îø øàLáemirax` miz`n x`ya - ¦§¨§¨¥¨¦

yeal'' - xeq`y dn z` mda zeyrl ,mc`d ixa` dpenye

,''dyrnd,íBìLå ñç íànèìe íàéèçäì`xwidl jkÎiciÎlre - §©£¦¨§©§¨©§¨
,''ryx''ìL ÷øíä úéäìàä Lôð éLeáì äLíéLaìúî ícáì ©§Ÿ¨§¥¤¤¨¡Ÿ¦¥§©¨¦§©§¦
,óebaehlyi `l zindad ytpd iyealy ,yibcn `ed cg` cvn - ©

cinz ehlyi ziwl`d ytpd iyealy - ipy cvne ,sebd lr mrt s`

,sebaíäL:md ,ziwl`d ytpd iyeal -äNòîe øeac äáLçî ¤¥©£¨¨¦©£¤
,äøBzä úBöî â"éøz ìL,gena zhley `id wx ziwl`d ytpd - ¤©§©¦§©¨

`id dipipr jxevl mda zynzyne ,mc`d ixa` x`yae dta

,cala,åéîiî äøáò øáò àìå-:epiax w"k zxrd`iyewd" §Ÿ¨©£¥¨¦¨¨
epaxy dn ,xnelk ,"dreci

"ipepia"y ,o`k xne` owfd

in `edxar `lydxiar

lr `iyewd dreci ,einin

icediy xacd okzi ixd :jk

dxiara dlilg lykii

,ie`xk daeyza xefgie

,daeyzd ixg` ,ezcearae

zbixcna envr z` cinri

ixg` ,oky) ?"ipepia"d

mc`d ,ixd ,leki "daeyz"

zbixcnl elit` ribdl

leki `edy i`ceae ,"wicv"

- ezxrda epiax w"k jiynn - c"prtle" (!"ipepia" zbixcnl ribdl

) eavny `ed ipepiay - 'itdzrkziiyr zllyeny dfk `ed (

ote`a xvid znglne zepeiqp f`y s`) cizra e` xara dxiar

ryx t"kr `ed - k"d`la ik ,dzr lyn dpeygkaipepia df oi`e ,

epaxy dn :jk `iyewd z` uxzn iaxd ."(l"t `ipz oiire ,zilkza

,miln ly oheytk dpeekd oi` "einin dxiar xar `le" xne` owfd

eavnay in `xwp "ipepia" :eiig ini jyna llk `hg `l "ipepia"y

iybxÎiniptdigkepdxara mb ,dxiara lykidl elv` rpnpd on

"ipepia"k ;cizra mbe`l.`hg `l `ed - `linne ,`heg did

eavn itl :xnelkigkepdxzei miywd zepeiqpa mb `heg did `l

dn .dxiara lykpyk el eidy ,rxdÎxvid mr wa`nd jldnae

,igkepd eavna wx `hgl zekiiyd z` zrpen ezbixcn m` ok oi`y

`le"ryx" `xwp `ed - xara eavnagekail`ivphet ote`a :

epi` oiicr `edy zxne` z`f - dxiar xearl ,xg` avna ,ezlkia

"ipepia"dn .l wxta oldl jk lr d`xe - dlnd oaen `elna

xacd jk ixd ,einin dxiar xar `ly in `ed "ipepia"y epcnly

:cizrl qgia mb,íìBòì øáòé àìåcizray dpeekd oi` -epi` §Ÿ©£Ÿ§¨
lelreavn ,xen`k ,`l` ,"dxiga" el yi ixd ik ,dxiar xearl

igkepdonf dfi`a ,`hgl zekiiy el didzy rpnpd ony ,dfk `ed

.`edyãçà òâøå úçà äòL elôà "òLø" íL åéìò àø÷ð àìå§Ÿ¦§¨¨¨¥¨¨£¦¨¨©©§¤©¤¨
.åéîé ìkxaery mc`l m`zen "ryx" mydy ,xaqed xaky itk - ¨¨¨

zpigany "ipepia"d eli`e .dyrna e` xeaica ,daygna dxiar

lg `l mrt s`y ixd ,dxiar xeariy rpnpd on ,zigkepd ezbixcn

,cala "ipepia" `xwp `ed ,`eti` ,recn ,mxa ."ryx" myd eilr

?"wicv" `le

íéøîà éèå÷éì
32éðåðéáäå áé ÷øôøáåâ òøä ïéà íìåòìù àåä

'ðè÷ øéòä úà ùåáëì êë ìë
åàéèçäì óåâá ùáìúäìùôð éùåáì 'ùìùù åðééäã

'ôéì÷ä ãöîù äùòîå øåáã äáùçî íäù úéîäáä
ìò åá íéøáåâ ïéàçåîá óåâá ùáìúäì úéäìàä ùôð

å"ç íàîèìå íàéèçäì íéøáà ç"îø øàùáå äôáå
äùìù ÷øíéùáìúî íãáì íä úéäìàä ùôð éùåáì

úåöî â"éøú ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù óåâá
äøåúäàìå íìåòì øåáòé àìå åéîéî äøéáò øáò àìå

ãçà òâøå úçà äòù 'éôà òùø íù åéìò àø÷ðåéîé ìë



�� zah h"i iyiy mei Ð a"i wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

טבת י"ט שישי יום
פרקי"ב

.áé ÷øtly aehdy in `ed "wicv"y owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
.rxd ly eyexib ick cr ,zindad eytp ly rxd lr xaeb ziwl`d eytp

ziwl`d eytp ly aehd lr xaeb zindad eytp ly rxdy in `ed "ryx"

.daygna ,xeaica ,dyrna `ehgl mc`d z` `iane

z` owfd epax xiaqi a"i wxta

oiay dbixcn ,"ipepia"d zbixcn

in edfy - "ryx"l "wicv"

,daygna ,ziyrnd ezbdpday

ytpd ly dci ,dyrne xeaic

,zindad ytpl qgia ,ziwl`d

`id oi`e ,dpeilrd lr `id

helyl zindad ytpl zpzep

elit`e ,sebd on wlg lr `l s`

xedxd iciÎlr ,hw rbxl `l

`l xeaica ,daeh `l daygna

edyn ziiyra `ly i`ceae ,aeh

ytpd iyeal .lreta rx

lka ,mc`d ly eteb lr dhilyd mdl yi ,cala md ,"ipepia"a ziwl`d

dzeevn miiwle dxez ixac xacle aeygl - dyrne xeaic ,daygnl xeyw

ytpd "mvr"le ziwl`d ytpd "mvr"l qgia xaecnyk eli`e ,dyrna

qgia ,zindadzegeklzepeilr ziwl`d ytpl oi` - odly zecnde lkyd

zee`zdl ,dgeka yi oiicr ,ely zindad ytpd ,xnelk .zindad ytpd lr

el` zee`zl zpzep dpi`e dze` znlea ziwl`d ytpdy `l` ,mler ipiprl

.iyrn revia icil `eal

òøä ïéà íìBòlL àeä ,éðBðéaäå,zindad eytp ly -ìk øáBb §©¥¦¤§¨¥¨©¥¨
äpè÷ øéòä úà Laëì Cklry ,''dphw xir'' `xwpy sebd - ¨¦§Ÿ¤¨¦§©¨

ytpd oial ziwl`d ytpd oia dnglnd zldpzn eilr dhilyd

,zindad;Bàéèçäì óeba Laìúäìytpd ly rxd oi` - §¦§©¥©§©£¦
.ynn `hg icil e`iadl ,mrt s` ea xabzn zindad,eðéäc§©§

ìMLäNòîe øeac äáLçî íäL ,úéîäaä Lôð éLeáì äL ¤§Ÿ¨§¥¤¤©§¥¦¤¥©£¨¨¦©£¤
ätìwä ãvnLxeq`y mixeaic ,oze` aeygl xeq`y zeaygn - ¤¦©©§¦¨

miwpei ,xaqed xaky itky ,mzeyrl xeq`y miyrne mda xacl

ytpd ly dl` miyeal dyly - ''`xg` `xhq''e dtilwdn mzeig

y avna elv` md ,zindadúéäìàä Lôð ìò Ba íéøáBb ïéà¥§¦©¤¤¨¡Ÿ¦
çna óeba Laìúäìyeal'' - xeq`y dna xdxdi gendy - §¦§©¥©©Ÿ©

,zindad ytpd ly ''daygndätáe- mixeq` mixeaic xacl - ©¤
''xeaicd yeal'',íéøáà ç"îø øàLáemirax` miz`n x`ya - ¦§¨§¨¥¨¦

yeal'' - xeq`y dn z` mda zeyrl ,mc`d ixa` dpenye

,''dyrnd,íBìLå ñç íànèìe íàéèçäì`xwidl jkÎiciÎlre - §©£¦¨§©§¨©§¨
,''ryx''ìL ÷øíä úéäìàä Lôð éLeáì äLíéLaìúî ícáì ©§Ÿ¨§¥¤¤¨¡Ÿ¦¥§©¨¦§©§¦
,óebaehlyi `l zindad ytpd iyealy ,yibcn `ed cg` cvn - ©

cinz ehlyi ziwl`d ytpd iyealy - ipy cvne ,sebd lr mrt s`

,sebaíäL:md ,ziwl`d ytpd iyeal -äNòîe øeac äáLçî ¤¥©£¨¨¦©£¤
,äøBzä úBöî â"éøz ìL,gena zhley `id wx ziwl`d ytpd - ¤©§©¦§©¨

`id dipipr jxevl mda zynzyne ,mc`d ixa` x`yae dta

,cala,åéîiî äøáò øáò àìå-:epiax w"k zxrd`iyewd" §Ÿ¨©£¥¨¦¨¨
epaxy dn ,xnelk ,"dreci

"ipepia"y ,o`k xne` owfd

in `edxar `lydxiar

lr `iyewd dreci ,einin

icediy xacd okzi ixd :jk

dxiara dlilg lykii

,ie`xk daeyza xefgie

,daeyzd ixg` ,ezcearae

zbixcna envr z` cinri

ixg` ,oky) ?"ipepia"d

mc`d ,ixd ,leki "daeyz"

zbixcnl elit` ribdl

leki `edy i`ceae ,"wicv"

- ezxrda epiax w"k jiynn - c"prtle" (!"ipepia" zbixcnl ribdl

) eavny `ed ipepiay - 'itdzrkziiyr zllyeny dfk `ed (

ote`a xvid znglne zepeiqp f`y s`) cizra e` xara dxiar

ryx t"kr `ed - k"d`la ik ,dzr lyn dpeygkaipepia df oi`e ,

epaxy dn :jk `iyewd z` uxzn iaxd ."(l"t `ipz oiire ,zilkza

,miln ly oheytk dpeekd oi` "einin dxiar xar `le" xne` owfd

eavnay in `xwp "ipepia" :eiig ini jyna llk `hg `l "ipepia"y

iybxÎiniptdigkepdxara mb ,dxiara lykidl elv` rpnpd on

"ipepia"k ;cizra mbe`l.`hg `l `ed - `linne ,`heg did

eavn itl :xnelkigkepdxzei miywd zepeiqpa mb `heg did `l

dn .dxiara lykpyk el eidy ,rxdÎxvid mr wa`nd jldnae

,igkepd eavna wx `hgl zekiiyd z` zrpen ezbixcn m` ok oi`y

`le"ryx" `xwp `ed - xara eavnagekail`ivphet ote`a :

epi` oiicr `edy zxne` z`f - dxiar xearl ,xg` avna ,ezlkia

"ipepia"dn .l wxta oldl jk lr d`xe - dlnd oaen `elna

xacd jk ixd ,einin dxiar xar `ly in `ed "ipepia"y epcnly

:cizrl qgia mb,íìBòì øáòé àìåcizray dpeekd oi` -epi` §Ÿ©£Ÿ§¨
lelreavn ,xen`k ,`l` ,"dxiga" el yi ixd ik ,dxiar xearl

igkepdonf dfi`a ,`hgl zekiiy el didzy rpnpd ony ,dfk `ed

.`edyãçà òâøå úçà äòL elôà "òLø" íL åéìò àø÷ð àìå§Ÿ¦§¨¨¨¥¨¨£¦¨¨©©§¤©¤¨
.åéîé ìkxaery mc`l m`zen "ryx" mydy ,xaqed xaky itk - ¨¨¨

zpigany "ipepia"d eli`e .dyrna e` xeaica ,daygna dxiar

lg `l mrt s`y ixd ,dxiar xeariy rpnpd on ,zigkepd ezbixcn

,cala "ipepia" `xwp `ed ,`eti` ,recn ,mxa ."ryx" myd eilr

?"wicv" `le

íéøîà éèå÷éì
32éðåðéáäå áé ÷øôøáåâ òøä ïéà íìåòìù àåä

'ðè÷ øéòä úà ùåáëì êë ìë
åàéèçäì óåâá ùáìúäìùôð éùåáì 'ùìùù åðééäã

'ôéì÷ä ãöîù äùòîå øåáã äáùçî íäù úéîäáä
ìò åá íéøáåâ ïéàçåîá óåâá ùáìúäì úéäìàä ùôð

å"ç íàîèìå íàéèçäì íéøáà ç"îø øàùáå äôáå
äùìù ÷øíéùáìúî íãáì íä úéäìàä ùôð éùåáì

úåöî â"éøú ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù óåâá
äøåúäàìå íìåòì øåáòé àìå åéîéî äøéáò øáò àìå

ãçà òâøå úçà äòù 'éôà òùø íù åéìò àø÷ðåéîé ìë



��zah 'k ycew zay Ð a"i wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

טבת כ' קודש שבת

äéúBðéça øNò ïäL ,úéäìàä Lôð úeîöòå úeäî Càdn - ©¨§©§¤¤¨¡Ÿ¦¤¥¤¤§¦¤¨
,ziwl`d ytpd ''mvr'' mi`xwp zecnd rahe lkyd zegek dylyy

miynynd ,dyrne xeaic ,daygnd iyeall d`eeyda wx df

,ziwl`d ytpd ly reviaÎilke mizxynkäëeìnä ïcáì ïäì àìŸ¨¤§©¨©§¨
,äpè÷ øéòa äìLînäå- §©¤§¨¨¨¦§©¨

yi ,oldl xiaqiy itk ,oky

zindad ytpd zegekl mb

,sebd lr zniieqn dhily

eala mixxern mdy jka

z`lrdl znxebd de`z

,egena mixedxdíà ék¦¦
,íéðnæî íézòayi - §¦¦§ª¨¦

ziwl`d ytpd zegekl

lr zhlgend dhilyd

ytpd zegekl f` oi`e ,sebd

,eilr drtyd lk zindad

òîL úàéø÷ úòLa Bîk§¦§©§¦©§©
ïéçî úòL àéäL ,älôúe§¦¨¤¦§©Ÿ¦

,äìòîì úeìãâc- §©§§©§¨
:xnelk .mipeilrd zenlera

dxi`n dry dze`a

miipgexd zenlera

,xzei dpeilr ziwl` zelbzd ,mipeilrdähîì íâådÎmlera -,df §©§©¨
,íãà ìëì øLkä úòL àéä,xzei zilrp dbixcnl zelrzdl - ¦§©©Ÿ¤§¨¨¨

æàL,dltze rny z`ixw zrya -øM÷îzegek z` ''ipepia''d - ¤¨§©¥
óBñ-ïéà úlãâa Bzòc ÷éîòäì ,'äì BlL úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©¤©§©£¦©§¦§ª©¥

,àeä-Ceøayibxne oian `ed epnn oipra ezaygna wnrzn `ed - ¨
,d''awd ly ezelcbøøBòìe,zeppeazd iciÎlr -äáäàä úà §¥¤¨©£¨

,BaìaL éðîéä ììça Là étLøkmiwxta xaqedy itk - §¦§¥¥¤¨¨©§¨¦¤§¦
zlecba daygnd zewnrzde zeppeazd iciÎlry ,mincewd

,eil` dad` eala zxxerzn ,d''awdäøBzä íei÷a Ba ä÷áãì§¨§¨§¦©¨
,äáäàî äéúBöîedxez miiwl eze` zxxern d''awdl ezad` - ¦§¤¨¥©£¨

mr cg`zne ezti`y z` `lnn `ed jkÎiciÎlr ,oky ,zeevne

,d''awdeäfLiciÎlr d''awdl dad`d z` ripdle xxerl - ¤¤
`ed ,zeevne dxez miiwl ef dad`ae ,myd zlecba zeppeazdïéðò¦§¨

,àúéøBàc òîL úàéø÷a øàáîä,dxezd on devn `idy - ©§Ÿ¨¦§¦©§©§©§¨
íei÷ì äðëä ïä ¯ ïðaøcî ïäL äéøçàìe äéðôlL äéúBëøáe¦§¤¨¤§¨¤¨§©£¤¨¤¥¦§©¨¨¥£¨¨§¦

,òîL úàéøwäod - ©§¦©§©
l''f epinkg epwizy zekxa

ly dpkez meiwl dpkdk

,rny z`ixwøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥
øçà íB÷îa1æàå ;- §¨©¥§¨

,dltzd zrya

zad`a `vnp ''ipepia''dyk

,'dl zadlyÎadlòøä̈©
éìàîOä ììçaL,alay - ¤§¨¨©§¨¦

ytpd ly iy`xd dnewin

,zindadìèáe óeôk̈¨¥
ììça èMtúnä áBhì©©¦§©¥¤¨¨

éðîéädnewin ,alay - ©§¨¦
.ziwl`d ytpd ly iy`xd

,'dl ef ezad` ,df ''aeh''

miraepúòc-äðéa-äîëçî¥¨§¨¦¨©©
úlãâa íéøM÷îä çnaL¤©Ÿ©©§ª¨¦¦§ª©

;àeä-Ceøa óBñ-ïéà- ¥¨
,zrce dpia ,dnkg ,zegekd zyly lka 'd zlecba ezeppeazdn

dfe ,z"iydl dad` ,alay ipnid "llg"dn zhytzne zxxerzn

aehl ,dyrn zrya ,lha didi zindad ytpd ly rxdy rityn

ipiprl de`z f` el didzy mewn oi` `linne ,ziwl`d ytpd ly

,zcgein zelrzd ly onfa xaecn ,xen`d lk - dnecke mlerd

,dltzd zryaúeìãâc ïéçnä úe÷lzñäa ,älôzä øçà ìáà£¨©©©§¦¨§¦§©§©Ÿ¦§©§
àeä-Ceøa óBñ-ïéàdxi`nd zcgeind ziwl`d zelbzdd - ¥¨

,xzei dxi`n dpi` ,dltzd zryaììça øBòðå øæBç òøä éøä£¥¨©¥§¥¤¨¨
.åéâeðòúå äfä íìBò úBåàúì äåàz äeàúîe ,éìàîOä- ©§¨¦¦§©¤©£¨§©£¨©¤§©£¨

y rxdy ,`id jkl daiqdalamb etwz lka mvra `ed ,''ipepia''d

.de`z zee`zdl leki `ed okle ,oldl xiaqiy itk ,dltzd ixg`

íéøîà éèå÷éì
äéúåðéçá øùò ïäù úéäìàä ùôð úåîöòå úåäî êà

äìùîîäå äëåìîä ïãáì ïäì àìíà éë äðè÷ øéòá
àéäù äìôúå òîù úàéø÷ úòùá åîë íéðîåæî íéúòá

úåìãâã ïéçåî úòùúòù àéä äèîì íâå äìòîì
÷éîòäì 'äì åìù ã"áç øù÷î æàù íãà ìëì øùåëä

úìåãâá åúòãéôùøë äáäàä úà øøåòìå ä"á ñ"à
äøåúä íåé÷á åá ä÷áãì åáìáù éðîéä ììçá ùà

äéúåöîåòîù úàéø÷á øàåáîä ïéðò åäæù äáäàî
ïðáøãî ïäù äéøçàìå äéðôìù äéúåëøáå àúééøåàã

ïäììçáù òøä æàå à"îá ù"îë ù"÷ä íåé÷ì äðëä
éðîéä ììçá èùôúîä áåèì ìèáå óåôë éìàîùä
ìáà .ä"á ñ"à úìåãâá íéøùå÷îä çåîáù ã"áçî

ñ"à úåìãâã ïéçåîä úå÷ìúñäá äìôúä øçàéøä ä"á
úåàúì äåàú äåàúîå éìàîùä ììçá øåòéðå øæåç òøä

.åéâåðòúå æ"äåò

נמשכת1. מצוה, כל על-ידי היא: הדבר משמעות מדרבנן. - עליה והברכה התורה, מן היא עצמה המצוה - הרי ובברכותיהן, בכלל במצוות

על לברך חכמים תיקנו - מצוה עשייתו בשעת זו אלקית קדושה לקליטת כלי יהיה שיהודי כדי יהודי. של בנפשו אלקית קדושה מלמעלה

לאותה הברכה של שייכותה בבהירות אנו רואים מצוה בכל אך, המצוה. קדושת את לקלוט אותו ומכשירה אותו מרוממת זו וברכה המצוה,

בציצית''; ''להתעטף או ציצית'', מצות ''על הציצית: בברכת תפילין'', ''להניח התפילין: בברכת כמו ברכה, באותה נזכרת והמצוה מצוה,

אותן תיקנו מה לשם להבין: צריכים - שמע קריאת שלפני לברכות ביחס ואילו, למצוות. והכנתן ושייכותן הברכות, של משמעותן הרי, מובנת

אלא שמע! לקריאת שייכות כל להן אין לכאורה, המעשיות)? המצוות בכל שהדבר כמו שמע, קריאת מצות על ברכות הן אין (הרי החכמים

להתעמק הכנה נדרשת זו, להתעוררות להגיע וכדי לבבך'', בכל אלקיך ה' את ה''ואהבת את בתוכו לעורר הוא שמע קריאת של ענינה עיקר -

הנעלים המלאכים איך הקב''ה, של גדולתו בהרחבה מוזכרת בהן שמע, קריאת ברכות תיקנו כך ולשם - להקב''ה אהבה המעוררים בענינים

ועל לישראל, הקב''ה אהבת גודל על - השניה ובברכה הראשונה; בברכה - לגמרי מהם מובדל הקב''ה ואיך להקב''ה, בתכלית בטלים - ביותר

מוסבר שהדבר כפי להקב''ה, להאהבה שמע, קריאת לתוכן להגיע יהודי שיוכל נכונה, הכנה משום יש זה בכל וכדומה. אליהם, קירבתו מדת

מט). פרק תניא (ראה בחסידות בהרחבה

. . .mei meid

iyily meizah cib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,igie :yneg
.erÎar :mildz

.w"dfay . . . z`xwpd `ide :`ipz

x`y lr fr xzie z`y xzia ,c`n adlp yi` 'id - rciif xrl`ty xrc - rl`tyn `aqd
xy` ,xtiq - r"wz e` h"qwz zpy - owfd epiax lv` ic`ila exewiaa .cibnd icinlz eixag
o'tie` hp`d rbiliid ic hbiilrbtiex` xin h`d xr oe`" h"yrad z` d`x mipy yly oa ezeida©

"mrx`ee xin fi` o` hl`nri oet oe` orvx`d.["il mg f`ne ,ial lr dyecwd eci gipd `ede"] ©¨

.crl gkyi `ly lertl jixv ,lew zriny e` 'i`x oky lkne ,wicv zrepz

iriax meizah ehb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,igie :yneg
.grÎfr :mildz

.d`pyd enk ÎehÎ . . . dpde .i wxt :`ipz

zendad elit` eltpy zevevip z`lrde" :l"v ,edf dpde ligznd sirq ixqe` d"c `"ez
."zligza 'idy enk elrzi

mi`ad mixeqide ,epwcv giyn ici lr dle`bd cren `id z`fd zrd ,l`xyi rnye zkqd
migihand xwyd i`iapl epin`z l` .daeyza `l` oil`bp l`xyi oi`e ,giyn ilag md epilr
mc`a ghai xy` xabd xex` (d ,fi 'inxi) 'd xac exkf ,dnglnd zelk ixg` zengpe zereyi mkl
ipt lawl jzia ipae jnvr okde ,jiwl` 'c cr l`xyi daey .eal xeqi 'c one erexf xya mye

.ynn aexwa `ad epwcv giyn

iying meizah fhb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,igie :yneg
.atÎhr :mildz

.'eke `kd Î30Î . . . epi`y wicve :`ipz

xxern fi` yxcn ,ytp mrc mnexn fi` xdef :zecigi sie` o'lcprd 'x hb`frb h`d v"v xrc¨¨
.ilk ic qie` hy`ee orxrxh hin mildz oe` ,ux`d q`c¨©

iytg mebxz

- zernca mildze ,ald z` xxern yxcn ,ytpd z` mnexn "xdef" :'zecigi'a lcprd 'xl xn` wcv gnvd

.ilkd z` gicn

iyy meizah fib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,igie :yneg
.ftÎbt :mildz

.`"na y"nk . . . cere :`ipz

.zeig siqedl `ly ick `edy ,mrhd x"en``n izrny ,lzipa cenll `ly mibdepy dn

hl`d hip ji` a`d ,ytpa rbep iif fi` dry hk` ic q`ee micinzn ic :x"en`` xn` mrt¨¨
[aagn ippi` - ytpa mdl 'rbep' [micnel `ly] elld zeryd dpenyy el` micinzn].

.dlil zevg cr wx `ede

íåé
ïåùàø
:mildz

ar :wxtn

er wxt cr

íåé
éðù
:mildz

fr :wxtn

gr wxt cr

íåé
éùéìù
:mildz

hr :wxtn

at wxt cr

íåé
éòéáø
:mildz

bt wxtn

ft wxt cr



�� . . .mei meid

iyily meizah cib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,igie :yneg
.erÎar :mildz

.w"dfay . . . z`xwpd `ide :`ipz

x`y lr fr xzie z`y xzia ,c`n adlp yi` 'id - rciif xrl`ty xrc - rl`tyn `aqd
xy` ,xtiq - r"wz e` h"qwz zpy - owfd epiax lv` ic`ila exewiaa .cibnd icinlz eixag
o'tie` hp`d rbiliid ic hbiilrbtiex` xin h`d xr oe`" h"yrad z` d`x mipy yly oa ezeida©

"mrx`ee xin fi` o` hl`nri oet oe` orvx`d.["il mg f`ne ,ial lr dyecwd eci gipd `ede"] ©¨

.crl gkyi `ly lertl jixv ,lew zriny e` 'i`x oky lkne ,wicv zrepz

iriax meizah ehb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,igie :yneg
.grÎfr :mildz

.d`pyd enk ÎehÎ . . . dpde .i wxt :`ipz

zendad elit` eltpy zevevip z`lrde" :l"v ,edf dpde ligznd sirq ixqe` d"c `"ez
."zligza 'idy enk elrzi

mi`ad mixeqide ,epwcv giyn ici lr dle`bd cren `id z`fd zrd ,l`xyi rnye zkqd
migihand xwyd i`iapl epin`z l` .daeyza `l` oil`bp l`xyi oi`e ,giyn ilag md epilr
mc`a ghai xy` xabd xex` (d ,fi 'inxi) 'd xac exkf ,dnglnd zelk ixg` zengpe zereyi mkl
ipt lawl jzia ipae jnvr okde ,jiwl` 'c cr l`xyi daey .eal xeqi 'c one erexf xya mye

.ynn aexwa `ad epwcv giyn

iying meizah fhb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,igie :yneg
.atÎhr :mildz

.'eke `kd Î30Î . . . epi`y wicve :`ipz

xxern fi` yxcn ,ytp mrc mnexn fi` xdef :zecigi sie` o'lcprd 'x hb`frb h`d v"v xrc¨¨
.ilk ic qie` hy`ee orxrxh hin mildz oe` ,ux`d q`c¨©

iytg mebxz

- zernca mildze ,ald z` xxern yxcn ,ytpd z` mnexn "xdef" :'zecigi'a lcprd 'xl xn` wcv gnvd

.ilkd z` gicn

iyy meizah fib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,igie :yneg
.ftÎbt :mildz

.`"na y"nk . . . cere :`ipz

.zeig siqedl `ly ick `edy ,mrhd x"en``n izrny ,lzipa cenll `ly mibdepy dn

hl`d hip ji` a`d ,ytpa rbep iif fi` dry hk` ic q`ee micinzn ic :x"en`` xn` mrt¨¨
[aagn ippi` - ytpa mdl 'rbep' [micnel `ly] elld zeryd dpenyy el` micinzn].

.dlil zevg cr wx `ede

íåé
ïåùàø
:mildz

ar :wxtn

er wxt cr

íåé
éðù
:mildz

fr :wxtn

gr wxt cr

íåé
éùéìù
:mildz

hr :wxtn

at wxt cr

íåé
éòéáø
:mildz

bt wxtn

ft wxt cr



��. . .mei meid

zayzah gib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,igie :yneg
.htÎgt :mildz

.`ixy . . . znerl dfe .`i wxt :`ipz

חו"נ. חזק אומר לתורה העולה גם

שחרית. בתפלת לא אבל גו', ימים אורך פסוק כופלים במוצש"ק נועם ויהי באמירת

exen el mbxiz ,dpy dxyr ray mixvn ux`a awri igie aezkd z` cnle cli v"vd zeida
mixvn oi` orxd`i rhqra odrvraif ic harlrb h`d epia` awri - h"dra 'it t"r -z` ig] ¨¨

[mixvna xzeia zeaehd mipyd dxyrÎrayokzid :owfd x"enc` epwf z` l`y xcgdn dziad `ayk .
.ux`d zexr mixvn ux`a xby dpy fi eiig zepy xgan eidi ,zea` xiga ,epia` awriy

l` eiptl gly dcedi z`e aizk :f"denc` edprieyxcna `zi`e ,dpyb eiptl zexedl sqei
mibed mihayd eidiye dxez my `dzy ,cenlz zia el oiwzdl dingp x"` - i"yxa `aen -
,d"a orhyxraie` mev xrhpdrp orn hxree dxez hprxrl orn f` ,dpyb eiptl zexedl .dxeza

harlrb igie oreerb fi` mixvn oi` jie` oe`'miybip' "dpyb" - if` "eiptl zexedl" dxez micnel xy`k]

[zeigaÎ"igie" 'id mixvna mbe ,d"awl miaxwzne.

oey`x meizah hib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,zeny :yneg
.evÎv :mildz

.eini lk Î32Î . . . ipepiade .ai wxt :`ipz

orn l`f b`h rl` f` ,dpwz ` q'iax orhl` mrc ,xec xecn laewn fi` c"ag iciqg iia¨¨
ic oreerb bdep jie` jif ora`d ief` .dxcq j`ee xrc oet i"yxit hin yneg dyxt ` orpxrl¨¨

.c"ag iciqg i`iyp miiax

iytg mebxz

zyxtn i"yxit mr yneg dyxt ecnli mei lky ,owfd x"enc` ly ezpwz ,xec xecn zlaewn c"ag iciqg lv`

.c"ag iciqg i`iyp mix"enc`d ebdp mb jk .reayd

ipy meizah kb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,zeny :yneg
.bwÎfv :mildz

.eibeprze Î32Î . . . zedn j` :`ipz

mrc hin hcrx xrpii` f` :zecigi ` sie` mrpii` hrxthprrb h`d iax xrlrhin xrc¨
ytp oii` sie` ziwl`d ytp iieev q`c fi` ,orn`fev orpxrl iif oe` dcear ipipra orxrcp`¨

.zirahd

iytg mebxz

x"enc`df ixd - cgi micnele ,'d zcear ipipra ezlef mr cg`d ggeyn xy`k :zecigia cg`l dpr irvn`d

.zg` 'zirahdÎytp' cbp 'ziwel`dÎytp' izy

íåé
éùéîç
:mildz

gt wxtn

ht wxt cr

íåé
éùù
:mildz

v :wxtn

ev :wxt cr

úáù
ùãå÷
:mildz

fv :wxtn

bw :wxt cr

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ראשון יום יותר חשובה ההתבטלות

:„È ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ˙Â�·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïéNBò ãöéëå§¥©¦

ïéúéMä éab ìò Blk Bëqðîe ,çìî åéìò ïúBð ?Bîöò éðôa àaä ïééa§©¦©¨¦§¥©§¥¨¨¤©§©§ª©©¥©¦¦

.íéëñpä ìëk§¨©§¨¦

הרמב"ם לדברי סותרת היין את למלוח זו הוראה לכאורה,

אחר יא)במקום ה, מזבח הקרבנות(איסורי כל למלוח עשה "מצות :

. ."mikqpd oiin ueg!

הדברים: ביאור

בחג היין ניסוך לבין השנה כל היין ניסוך בין לחלק יש

היה היין ניסוך השנה כל המים: ניסוך עם יחד הסוכות

מליחה טעון היה לא ולכן הדם, לזריקת ושיריים טפל

הסוכות בחג היין ניסוך זאת, לעומת הקרבן. שיירי רק להיותו

עצמו בפני קרבן של דין לו מט)יש טעון(סוכה הוא ולכן

מלח.

ה': בעבודת הוראה מכך ללמוד ניתן

כל בגילוי אינה הקבלת-עול כאשר והשגה, הבנה מסמל היין

והתבטלות. קבלת-עול מתוך ה' עבודת מסמל הקרבן ואילו כך;

שמים מלכות קבלת-עול כי לקרבן, טפל היין ניסוך השנה כל

ה'. את לעבוד העיקרית הדרך זו

השנה, בראש קבלת-עול של עבודה לאחר בסוכות, רק

ה' את לעבוד נדרש האדם הכיפורים, ויום תשובה ימי עשרת

כשלעצמו. השכל באמצעות גם

[65 cenr ,`k jxk mgpn zxez]

שני יום הם? מין אותו – וחלב ¥בשר

:‰ ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˙Â�·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰úà äìònä©©£¤¤

.õöBç çáfä øNa ïéà . . ïéøeîàä éðtî áiç ¯ õeça dlk äîäaä©§¥¨ª¨©©¨¦§¥¨¥¦¥§©©¤©¥

רב כדעת פוסק קי)הרמב"ם חוצץ.(זבחים אינו במינו שמין ,

הבשר אין ולכן הם, מין אותו האימורים וחלב הבהמה ֵבשר

המזבח. שעל המערכה לעצי האימורים בין חוצץ

ערוך בשולחן הנפסק על להקשות יש א)ומכאן צח, שאם(יו"ד ,

מין כתערובת דינו בבשר, חלב איךepi`yaהתערב – מינו ֵ

וחלב שבשר כאן, הרמב"ם מדברי למשתמע הדברים ֵיתאימו

הם? מין אותו

כך: לבאר ויש

מינים, משני בהיתר איסור התערב כאשר תערובות, בדיני

טעם נותן האיסור אם כלומר, כעיקר". ש"טעם היא ההלכה

אנו זה, לענין התורה. מן התערובת כל אסורה המותר, במאכל

("בתר הטעם אחר בטעמםnrh`הולכים שווים שניהם אם :("

זו הרי בטעמם הם שונים ואם במינו', כ'מין הם נחשבים

מינו'. בשאינו 'מין תערובת

("בתר השם אחר אנו הולכים אחרים דינים לגבי ").ny`אך

שווים הם שאין אף במינו', 'מין הם הרי שווה, שמם אם

בטעמם.

הנושאים: בין לחלק יש זה לפי

הבשר האם היא והשאלה – האימורים חלב הקרבת לענין

ומכיון הקובע, הוא השם – המערכה לעצי החלב בין ֵחוצץ

"מין כי חציצה, כאן אין לכן 'בשר', השם תחת נכללים ששניהם

חוצץ"; אינו במינו

אחר אנו הולכים – בשר עם חלב תערובת לענין כן שאין ֵמה

בשאינו מין תערובת שזו הרי שווה, אינו שטעמם ומכיון הטעם,

בתערובת. מורגש החלב טעם כאשר התורה מן ואסורה ֵמינו,

[` w"q gv oniq ,drc dxei mdxa` ci]

שלישי יום למוריש אחראי היורש

:·Î ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰ìBãb ïäk úî¥Ÿ¥¨

.íìL ïBøOò ïéLøBiä ïéàéáî . . ïBøOòä éöç áéø÷äL øçà úéøçLa§©£¦©©¤¦§¦£¦¨¦¨§¦¦©§¦¦¨¨¥

מקריב הגדול שהכהן חביתין מנחת אודות מדבר הרמב"ם

שאם ומלמדנו בערב, ומחציתו בבוקר העשרון מחצית יום, בכל

להביאה. יורשיו חייבים השני, החצי את שהקריב לפני מת

אמת' ה'שפת נא)וכתב זכר,(מנחות בן על רק הוא שהחיוב

מהפסוק נלמדת זו שהלכה כיון מקומו, את למלא (ויקראשראוי

טו) לוו, אין ואם אותה". יעשה מבניו תחתיו המשיח "והכהן

הלשכה. מתרומת כלומר, הציבור, מכספי אותה מביאים בן,

חינוך' ה'מנחת קלו)ואילו יורש(מצוה כל או בנות שגם סבור

אלא "בניו" בפסוק נאמר ולא המנחה, את להביא צריכים אחר

בהווה. הכתוב שדיבר מפני

עבור . . היורשין "מביאין הרמב"ם בלשון נדייק כאשר ואכן,

הכהן מות לאחר שאף ללמדנו באה זו שתוספת נראה כפרתו",

המוריש מטעם אלא היורש של מטעמו בא לא זה קרבן הגדול,

אחר מישהו או בנו הוא היורש אם הבדל אין ולכן, ולכפרתו.

לזכות באה המנחה כך, ובין כך בין –yixend.

[23 cenr ,ak jxk zegiy ihewl]

רביעי יום הגאולה שירת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰úaL éôñeîa§§¥©¨

ì dúBà ïé÷ìBçå ,"eðéæàä" úøéL ïéøîBà,ê"ì å"éæä :íé÷øt äML §¦¦©©£¦§§¦¨§¦¨§¨¦

.úñðkä úéáa äML dúBà ïéàøBwL Cøãk§¤¤¤§¦¨¦¨§¥©§¤¤

שמחה, מבטאת ציבור קרבנות הקרבת בעת הלויים שירת

היין ניסוך בעת השירה אמירת היתה ה"ב)ולכן פ"ג המקדש .(כלי

להבין: יש זה לפי

שבתות, שישה במשך במקדש הנאמרת האזינו", "שירת

בעת ישראל לעם תוכחה דברי היתר, בין בתוכה, כוללת

האם מכך. כתוצאה שיבואו העונשים וגם יירד, הרוחני שמצבם

"שירה" – אלו קטעים נקראים בהן שבשבתות לומר ניתן



�� v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ראשון יום יותר חשובה ההתבטלות

:„È ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ˙Â�·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïéNBò ãöéëå§¥©¦

ïéúéMä éab ìò Blk Bëqðîe ,çìî åéìò ïúBð ?Bîöò éðôa àaä ïééa§©¦©¨¦§¥©§¥¨¨¤©§©§ª©©¥©¦¦

.íéëñpä ìëk§¨©§¨¦

הרמב"ם לדברי סותרת היין את למלוח זו הוראה לכאורה,

אחר יא)במקום ה, מזבח הקרבנות(איסורי כל למלוח עשה "מצות :

. ."mikqpd oiin ueg!

הדברים: ביאור

בחג היין ניסוך לבין השנה כל היין ניסוך בין לחלק יש

היה היין ניסוך השנה כל המים: ניסוך עם יחד הסוכות

מליחה טעון היה לא ולכן הדם, לזריקת ושיריים טפל

הסוכות בחג היין ניסוך זאת, לעומת הקרבן. שיירי רק להיותו

עצמו בפני קרבן של דין לו מט)יש טעון(סוכה הוא ולכן

מלח.

ה': בעבודת הוראה מכך ללמוד ניתן

כל בגילוי אינה הקבלת-עול כאשר והשגה, הבנה מסמל היין

והתבטלות. קבלת-עול מתוך ה' עבודת מסמל הקרבן ואילו כך;

שמים מלכות קבלת-עול כי לקרבן, טפל היין ניסוך השנה כל

ה'. את לעבוד העיקרית הדרך זו

השנה, בראש קבלת-עול של עבודה לאחר בסוכות, רק

ה' את לעבוד נדרש האדם הכיפורים, ויום תשובה ימי עשרת

כשלעצמו. השכל באמצעות גם

[65 cenr ,`k jxk mgpn zxez]

שני יום הם? מין אותו – וחלב ¥בשר

:‰ ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˙Â�·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰úà äìònä©©£¤¤

.õöBç çáfä øNa ïéà . . ïéøeîàä éðtî áiç ¯ õeça dlk äîäaä©§¥¨ª¨©©¨¦§¥¨¥¦¥§©©¤©¥

רב כדעת פוסק קי)הרמב"ם חוצץ.(זבחים אינו במינו שמין ,

הבשר אין ולכן הם, מין אותו האימורים וחלב הבהמה ֵבשר

המזבח. שעל המערכה לעצי האימורים בין חוצץ

ערוך בשולחן הנפסק על להקשות יש א)ומכאן צח, שאם(יו"ד ,

מין כתערובת דינו בבשר, חלב איךepi`yaהתערב – מינו ֵ

וחלב שבשר כאן, הרמב"ם מדברי למשתמע הדברים ֵיתאימו

הם? מין אותו

כך: לבאר ויש

מינים, משני בהיתר איסור התערב כאשר תערובות, בדיני

טעם נותן האיסור אם כלומר, כעיקר". ש"טעם היא ההלכה

אנו זה, לענין התורה. מן התערובת כל אסורה המותר, במאכל

("בתר הטעם אחר בטעמםnrh`הולכים שווים שניהם אם :("

זו הרי בטעמם הם שונים ואם במינו', כ'מין הם נחשבים

מינו'. בשאינו 'מין תערובת

("בתר השם אחר אנו הולכים אחרים דינים לגבי ").ny`אך

שווים הם שאין אף במינו', 'מין הם הרי שווה, שמם אם

בטעמם.

הנושאים: בין לחלק יש זה לפי

הבשר האם היא והשאלה – האימורים חלב הקרבת לענין

ומכיון הקובע, הוא השם – המערכה לעצי החלב בין ֵחוצץ

"מין כי חציצה, כאן אין לכן 'בשר', השם תחת נכללים ששניהם

חוצץ"; אינו במינו

אחר אנו הולכים – בשר עם חלב תערובת לענין כן שאין ֵמה

בשאינו מין תערובת שזו הרי שווה, אינו שטעמם ומכיון הטעם,

בתערובת. מורגש החלב טעם כאשר התורה מן ואסורה ֵמינו,

[` w"q gv oniq ,drc dxei mdxa` ci]

שלישי יום למוריש אחראי היורש

:·Î ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰ìBãb ïäk úî¥Ÿ¥¨

.íìL ïBøOò ïéLøBiä ïéàéáî . . ïBøOòä éöç áéø÷äL øçà úéøçLa§©£¦©©¤¦§¦£¦¨¦¨§¦¦©§¦¦¨¨¥

מקריב הגדול שהכהן חביתין מנחת אודות מדבר הרמב"ם

שאם ומלמדנו בערב, ומחציתו בבוקר העשרון מחצית יום, בכל

להביאה. יורשיו חייבים השני, החצי את שהקריב לפני מת

אמת' ה'שפת נא)וכתב זכר,(מנחות בן על רק הוא שהחיוב

מהפסוק נלמדת זו שהלכה כיון מקומו, את למלא (ויקראשראוי

טו) לוו, אין ואם אותה". יעשה מבניו תחתיו המשיח "והכהן

הלשכה. מתרומת כלומר, הציבור, מכספי אותה מביאים בן,

חינוך' ה'מנחת קלו)ואילו יורש(מצוה כל או בנות שגם סבור

אלא "בניו" בפסוק נאמר ולא המנחה, את להביא צריכים אחר

בהווה. הכתוב שדיבר מפני

עבור . . היורשין "מביאין הרמב"ם בלשון נדייק כאשר ואכן,

הכהן מות לאחר שאף ללמדנו באה זו שתוספת נראה כפרתו",

המוריש מטעם אלא היורש של מטעמו בא לא זה קרבן הגדול,

אחר מישהו או בנו הוא היורש אם הבדל אין ולכן, ולכפרתו.

לזכות באה המנחה כך, ובין כך בין –yixend.

[23 cenr ,ak jxk zegiy ihewl]

רביעי יום הגאולה שירת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰úaL éôñeîa§§¥©¨

ì dúBà ïé÷ìBçå ,"eðéæàä" úøéL ïéøîBà,ê"ì å"éæä :íé÷øt äML §¦¦©©£¦§§¦¨§¦¨§¨¦

.úñðkä úéáa äML dúBà ïéàøBwL Cøãk§¤¤¤§¦¨¦¨§¥©§¤¤

שמחה, מבטאת ציבור קרבנות הקרבת בעת הלויים שירת

היין ניסוך בעת השירה אמירת היתה ה"ב)ולכן פ"ג המקדש .(כלי

להבין: יש זה לפי

שבתות, שישה במשך במקדש הנאמרת האזינו", "שירת

בעת ישראל לעם תוכחה דברי היתר, בין בתוכה, כוללת

האם מכך. כתוצאה שיבואו העונשים וגם יירד, הרוחני שמצבם

"שירה" – אלו קטעים נקראים בהן שבשבתות לומר ניתן
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ומוסר! תוכחה דברי הם הדברים תוכן והלוא בהן? נאמרת

הוא: והביאור

ישראל עם שקורות להוכיח באים האזינו" "שירת פרקי כל

האמיתית הגאולה – והיא אחת, לתכלית מכוונים השנים במשך

מהווה הטוב, בו נראה אין שלעינינו אף אירוע, כל והשלמה.

של מלכותו גילוי – בשלמותו טוב לעבר בהתקדמות שלב

הימים. באחרית הקב"ה

בעת נאמרת האזינו' ש'שירת בכותבו הרמב"ם מדגיש זאת ואת

הכנסת". בבית שישה אותה שקוראין "כדרך שבת מוספי הקרבת

אחד פרק שבת כל שבת, במוספי הנאמרת השירה הדברים: וכוונת

הינה האזינו' 'שירת כל אלא בנפרד, הנקראים כפרקים אינם –

חלק בהיותה – השירה של חלקית קריאה גם ולכן, אחת. חטיבה

הלב. ושמחת שירה מביעה – סופית ומטרה כללית מתמונה

[229 cenr ,ck jxk zegiy ihewl]

חמישי יום תמיד לא – קודם? תדיר

:· ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰øecñ ãöéëå§¥©¦

åéøçàå ,Lãç Làø óñeî åéøçàå ,älçz úaL óñeî ?ïúáø÷ä©§¨¨¨©©¨§¦¨§©£¨©ŸŸ¤§©£¨

.Bøáç úà íãB÷ Bøáçî øéãzä ìkL ;áBè íBé óñeî©¤¨©¨¦¥£¥¥¤£¥

שורש הוא חברו" את קודם מחברו התדיר ש"כל זה כלל

ומהם: הלכות. לכמה

תדירה הציצית כי תפילין, להנחת קודמת בטלית העטיפה א.

בשבת ובין בחול בין שנוהגת ב)יותר כה, סי' .(שו"ע

בברכת לומר יש בשבת, שחל יום-טוב או בראש-חודש ב.

שהשבת מפני ויבוא", "יעלה ואח"כ "רצה" תחילה המזון

יותר ו)תדירה ב, תפלה הל' רמב"ם .(ראה

מוסף התפלל שלא יחיד מנחהג. יתפלל מנחה, זמן והגיע

יותר תדירה שהיא מפני ד)תחילה רפו, סי' .(שו"ע

תדירה שהיא מפני העומר, לספירת קודמת ערבית תפלת ד.

סקט"ז)יותר תפט סי' יעקב .(חק

לבדיקת קודמת בבית) (ביחידות, ערבית שתפלת אומרים יש

יותר תדירה שהיא מפני סק"ז)חמץ תלא סי' .(ח"י

הזקן רבינו רק(שם)אך קודם שתדיר באומרו זו, סברה דוחה

אם אבל עוברות, ששתיהן או עוברות אינן המצוות כששתי

להקדים יש עוברת, תדירה והאינה עוברת מצוה אינה התדירה

תדיר שאינו את דוחה איננה התדיר הקדמת כי תדיר, שאינו את

לגמרי.

כעובר יחשב הכוכבים בצאת מיד חמץ יבדוק לא שאם וכיון

ותפלת לקריאת-שמע הבדיקה את להקדים יש חכמים, תקנת על

הלילה. חצות עד שמצוותם ערבית

שישי יום וטפל עיקר אין במצוות

:· ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰ïéðzpä ìëå§¨©¦¨¦

éçáæ íãå" :øîàpL ,àöé ¯ äëéôLa ïðúpL ä÷éøæa."CôMé E ¦§¦¨¤§¨¨¦§¦¨¨¨¤¤¡©§©§¨¤¦¨¥

קרן על באלכסון להזרק אמור שדמם קרבנות כלומר:

של הדם שימצא כדי דרומית, מזרחית קרן ועל צפונית מזרחית

המזבח כתלי ארבע על מתנות ו)שתי ה, הקרבנות מעשה ובמקום(הל' ,

יצא. – בשפיכה נתנן זאת

עצמם: את סותרים הרמב"ם שדברי אלא

דמו שאת פסח, קרבן – קרבנות שני הוקרבו בפסח כידוע,

ewxfדמו שאת חגיגה, וקרבן ;ektyברכה האם בגמרא נחלקו .

לא שאחד טוען עקיבא ורבי החגיגה, את גם פוטרת הפסח על

זריקה. פוטרת אינה שפיכה לדעתו כי השני, את פוטר

ששפיכה כאן כתב ואילוokהרמב"ם הזריקה, את פוטרת

הפסח שברכת פסק ומצה חמץ חגיגה.`dpiבהלכות את פוטרת

הכיצד?

הצל"ח: ומתרץ

אודות הדיון בזה. זה תלויים הדברים שאין סובר הרמב"ם

הוא הפסח קרבן האם – אחרת בשאלה תלוי הקרבן ברכת

בכל שפיכה, בכלל זריקה אם גם שלא. או טפל, והחגיגה העיקר

החגיגה. את תפטור לא הפסח שברכת יתכן זאת

הפסח שברכת הרמב"ם פסק באמת מדוע מובן: לא ועדיין

טפל, והחגיגה עיקר הפסח קרבן והרי החגיגה, את פוטרת אינה

השובע? על הפסח את לאכול כדי היא אכילתו כי

האדם, בדעת תלוי וטפל עיקר הנהנין בברכת הרבי: ומבאר

חשוב ה'טפל' גם במצוות אבל הטפל. פוטרת העיקר ברכת ולכן

שאין הרמב"ם סובר ולכן, אחשביה". "מצותיה כי עצמו, בפני

בדיעבד אפילו פוטרתו הפסח פסחים)ברכת על .('הדרן'

שבת-קודש ביוקר משלמים טעויות על

:Â ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰íézL Léøôä¦§¦§©¦

àlà áiç BðéàL àöîðå ,íézL áiç àeäL øeáñëe ,íézL éîc Bà§¥§©¦§¨¤©¨§©¦§¦§¨¤¥©¨¤¨

.äáãðì eìté øàMäå ,úçà àéáé ¯ úçà©©¨¦©©§©§¨¦§¦§¨¨

מי על מוסבים לנדבה" יפלו "והשאר הרמב"ם דברי

שתיincשהפריש שהפריש זה ואילו חטאות. zendaשתי

מום בה שיפול עד תרעה והשניה לחטאת, אחת יביא – לחטאת

לנדבה יפול ממכירתה שיתקבל והכסף .(כס"מ)וימכרנה,

כלל והרי לנדבה, יפלו השניה החטאת דמי באמת, מדוע,

ה את להביא חייב היה הפרשהלא היתה כן אם השניה. חטאת

הקדש" אינו טעות ו"הקדש בטעות, הל"ד)זו פ"ו ?(ערכים

שתיים שהפריש בשעה יודעים, אנו שאין מכיון הוא: ההסבר

אפשר אי – בטעות היתה ואיזו ההפרשההנכונה היא איזו אחת, בבת

נדבה. קרבן מדמיה לקנות לכן וצריך לחולין, בהמה אף להוציא

אלא אחת, בבת לא החטאות שתי את הפריש אם זה, לפי

שאינו לו נודע ובהמשך השניה, את כך ואחר אחת הקדיש קודם

לנו שברור כיון לחולין, השניה הבהמה תצא – אחת אלא חייב

בטעות. היתה השניה שההקדשה

[g sirq clw oniq ,miycw ,cizrd oglyd jexr]
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ראשון יום

טז ּפרק הּקרּבנֹות מעׂשה ¤¤¨§¨©¥£©§¦הלכֹות

.‡- ּגדֹול והביא קטן, יצא; לא - קטן והביא ּגדֹול, ְְִִֵֵֵַָָָָָָָָֹהּנֹודר
והביא 'ּכבׂש', 'ׁשלמים' אֹו עֹולה' עלי 'הרי אמר: ּכיצד? ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיצא.
יצא. - ׂשעיר והביא ּגדי ׁשֹור, והביא עגל ׁשּנדר אֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאיל,

ּפלּגס·. והביא האילים, מן אֹו הּכבׂשים מן עֹולה ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָנדר
איל] ואינו כבש שאינו יום, ול' שנה בן ספק[כבש זה הרי -ֲֵֵֶָ

מן עֹוף עֹולת הּנֹודר וכן יצא; לא אֹו נדרֹו ידי יצא ְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹאם
והביא הּיֹונה, ּבני מן אֹו ב:]הּתֹורים הּצהּוב[מהם ּתחּלת ְְְִִִִִֵֵַַַַָ

לבן לבן, והביא ׁשחֹור נדר ספק. זה הרי - וׁשּבזה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּבזה
לא - זכר והביא נקבה נקבה, והביא זכר ׁשחֹור, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָָָָָֹוהביא

ָָיצא.

ואם‚. ׁשּנדר; ׁשּבּמין הּגדֹולים מן מביא סתם, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּנֹודר
מביא הּמינין, מן לאחד ּבסתם לקרֹות רגילין הּמקֹום ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָאֹותֹו
ׁשֹור. יביא הּבקר, מן עֹולה נדר ּכיצד? הּמקֹום. ְְִִֵֵַַַַַָָָָָָּכאנׁשי
לקרֹות הּמקֹום אנׁשי ּדר אם - עֹולה' עלי 'הרי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָאמר:

ּפרידה מביא - העֹוף לעֹולת אפּלּו סתם [יחידה]'עֹולה' ְְְֲִִִֵַָָָָ
'עֹולה' קֹוראין ׁשאין ּדרּכן ואם יֹונה; ּבן אֹו ּתֹור ְְְִִֵֶֶַַַָָָאחת,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹור. יביא ּבקר, לעֹולת אּלא ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹסתם

.„- ּבהן וכּיֹוצא עגל אֹו ּכבׂש אֹו איל אֹו ׁשֹור ׁשּנדר ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמי
ׁשּדמיו מּפני הּמין, ׁשּבאֹותֹו ּביֹותר ּכחּוׁש יביא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹלא
ׁשם ׁשאין ּביֹותר הּׁשמן הּיפה להביא חּיב ואינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמּועטין;
יצא הּכחּוׁש, הביא ואם הּבינֹוני. יביא אּלא מּמּנּו, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלמעלה

נדרֹו. ְְִֵידי

ׁשּׁשוה‰. ׁשֹור יביא - מנה' ׁשוה ׁשֹור עלי 'הרי ֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהאֹומר:
מּנסכיו חּוץ מקֹום, ּבאֹותֹו עמו]מנה הבאים ומנחה יין -]; ְְִֶָָָָ

יצא. לא ּבמנה, ׁשנים ְְִִֵֶַָָָֹהביא

.Âיביא רצה, אם - מּום ּבֹו ונפל עֹולה', זה 'ׁשֹור ְִִֵֶַָָָָָָהאֹומר:
אמר: יצא. אחד, איל ּבדמיו הביא ואפּלּו ׁשנים; ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָּבדמיו
יביא רצה, אם - מּום ּבהן ונפל עֹולה', אּלּו ׁשורים ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ'ׁשני
רצה, אם - מּום ּבֹו ונפל עֹולה', זה 'איל אחד. ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבדמיהן
רצה, אם - ונפסל ּכבׂש נדר אם וכן ּכבׂש; ּבדמיו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָיביא

איל. ּבדמיו ְִִַָָָיביא

.Êּפֹוטר - ונגנב ׁשֹור, והפריׁש עֹולה', עלי 'הרי ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָאמר:
הקּבע עֹולה', עלי ודמיו זה 'ׁשֹור אמר: ּבׂשה. [-עצמֹו ְְְְֶֶַַַַָָָָָֻ

לשור] נדרו ׁשֹור.נקבע אּלא ּבדמיו יביא לא נפסל, ואם ;ְְְִִִֶַָָָָֹ

.Á,'הקּדׁש מּׁשורי ו'אחד הקּדׁש', מּכבׂשי 'אחד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהאֹומר:
הּגדֹול - ׁשלׁשה היּו הקּדׁש. ׁשּבהן הּגדֹול - ׁשנים לֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוהיּו
ימּתין יעׂשה? ּכיצד לּבינֹוני; וחֹוׁשׁשין הקּדׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּבהן
לבּדֹו. הּגדֹול על הּקדּׁשה ותחּול מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֻלּבינֹוני
הקּדׁש, ׁשּבהן הּגדֹול - הקּדׁש' ׁשּבׁשורי 'ׁשֹור אמר: ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואם

לּבינֹוני. חֹוׁשׁשין ְְִִֵֵַואין

.Ëוׁשכח מהם, אחד מהם]ּפרׁש אביו:[מי לֹו ׁשאמר אֹו , ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ואחר ׁשּבהם, ּגדֹול מקּדיׁש זה הרי - הקּדׁש' מהם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ'אחד

נדרֹו, וקבע הּבקר, מן עֹולה הּנֹודר וכן חֹובתֹו; ידי יצא ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּכ
וכן ׁשֹור. יביא זה הרי - עגל אם ׁשֹור אם ּקבע, מה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוׁשכח
ּבעּזים קבע איל; יביא - ּקבע מה וׁשכח ּבּכבׂשים קבע ְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָָָאם
קבע הּבהמה מן מין ּבאיזה ׁשכח ׂשעיר. יביא - ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוׁשכח
ׁשּמא לֹו נסּתּפק ואם וׂשעיר; ואיל ׁשֹור יביא - ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָעֹולתֹו

יֹונה. ּובן ּתֹור יֹוסיף - עֹולתֹו קבע ִֶַָָָָּבעֹוף

.Èּבמה וׁשכח ּבּבקר, נדרֹו וקבע ׁשלמים, אֹו ּתֹודה ְְְְְִִַַַַַָָָָָָָנדר
יביא - ּבּכבׂשים לֹו נסּתּפק אם וכן ּופרה; ּפר יביא - ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּקבעֹו
ׁשכח ּוׂשעירה. ׂשעיר יביא - ּבעּזים לֹו נסּתּפק ורחל; ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָאיל
ׂשעיר ורחל, איל ּופרה, ּפר מביא - נדרֹו קבע מין ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבאיזה
ּבן אֹו ּתֹור מביא עֹוף', עֹולת עלי 'הרי האֹומר: ְֲִִֵֵֵֶַַָָָּוׂשעירה.
יֹונה. ּובן ּתֹור מביא - נדרֹו קבע מין ּבאיזה וׁשכח ּפרׁש, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיֹונה;

.‡Èׁשאין לבֹונה; קמץ יביא - לּמזּבח' עלי 'הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאֹומר:
ּפרׁש לבֹונה. אּלא ׁשהּוא ּכמֹות לּמזּבח ּכּלֹו ׁשּקרב ּדבר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻל
לּמזּבח; ּכּלֹו ׁשּקרב ּדבר מּכל יביא - ּפרׁש מה וׁשכח ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻנדרֹו,
נסכים, ּומנחת עֹוף, ועֹולת ּבהמה, עֹולת מביא ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָלפיכ

עצמֹו ּבפני ויין נסכים]ּולבֹונה, מנחת עם שמביא מהיין חוץ -]. ְְְְִִֵַַָ

.·Èׁשאין ּכבׂש, יביא - לּמזּבח' ּבסלע עלי 'הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאמר:
מה וׁשכח ּפרׁש, ּכבׂש; אּלא לּמזּבח ּבסלע ׁשּקרב ּדבר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָל

לּמזּבח. ׁשּקרב ודבר ּדבר מּכל ּבסלע יביא - ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּפרׁש

.‚Èהרי' מּקמץ. יפחת לא - לבֹונה' עלי 'הרי ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹהאֹומר:
ּכמחֹוקֹות עבין גזרים, מּׁשני יפחת לא - עצים' ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹֹעלי

הכלי] שפת עם ו'מחוקה' עלי[מיושרת 'הרי אּמה; ְְֲֵַַָָָָוארּכן
דמי להביא רצה ואם אּמה. ארּכֹו אחד, גזר מביא - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָעץ'

יביא. ִִֵָָהעצים,

.„Èקֹומץ ּבֹו? עֹוׂשין ּכיצד ׁשמן, התנּדב אֹו ׁשּנדר ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמי
האּׁשים, ּגּבי על וזֹורקֹו מלח, עליו ונֹותן קמץ, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּמּנּו
ּביין עֹוׂשין וכיצד מנחֹות. ּכׁשירי לּכהנים נאכל ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוהּׁשאר
ּגּבי על ּכּלֹו ּומנּסכֹו מלח, עליו נֹותן עצמֹו? ּבפני ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻהּבא
נֹותן - עצמּה ּבפני הּבאה והּלבֹונה הּנסכים. ּככל ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּׁשיתין

לאּׁשים. וכּלּה מלח, ְִִֶֶַָָָָֻעליה

.ÂËׁשהרי ׁשני, מעׂשר מּמעֹות יביאּנּו לא נדר, ׁשּנדר ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמי
קרּבנֹו יביא לא ּבקרּבן, המחּיב וכל זה; ּבקרּבן ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻנתחּיב

החּלין. מן ִִֶַָֻאּלא

.ÊË'הּמעׂשר מן ולחמּה החּלין, מן ּתֹודה עלי 'הרי ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֻאמר:
ּתֹודה, ּבקרּבן נדר ׁשהרי החּלין; מן אּלא לחמּה יביא לא -ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

הּלחם. עם אּלא ּבאה אינּה ְִֵֶֶֶַַָָָָָוהּתֹודה

.ÊÈמעׂשר מּמעֹות ּתֹודה להביא עלי 'הרי ואמר: ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָּפרׁש
ואם ׁשּנדר; ּכמֹו להביא לֹו יׁש - החּלין' מן ולחמּה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻׁשני,
עלי 'הרי ואמר: ּפרׁש אם וכן יצא. החּלין, מן הּכל ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֻהביא
לחמּה יביא ולא יביא; - הּמעׂשר' מן ולחמּה היא ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹּתֹודה,
הּבהמה ּכמֹו ׁשני, מעׂשר מּמעֹות אּלא ׁשני, מעׂשר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָמחּטי
לחמּה ׁשּיביא ׁשּפרׁש ּפי על ואף ׁשני. מעׂשר מּמעֹות ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהיא

נ יביא לא הּמעׂשר, ׁשאיןמן ׁשני, מעׂשר מּמעֹות סכיה ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
לפי ׁשּבארנּו: ּכמֹו החּלין, מן אּלא לעֹולם ּבאין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּנסכים
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.‡- ּגדֹול והביא קטן, יצא; לא - קטן והביא ּגדֹול, ְְִִֵֵֵַָָָָָָָָֹהּנֹודר
והביא 'ּכבׂש', 'ׁשלמים' אֹו עֹולה' עלי 'הרי אמר: ּכיצד? ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיצא.
יצא. - ׂשעיר והביא ּגדי ׁשֹור, והביא עגל ׁשּנדר אֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאיל,

ּפלּגס·. והביא האילים, מן אֹו הּכבׂשים מן עֹולה ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָנדר
איל] ואינו כבש שאינו יום, ול' שנה בן ספק[כבש זה הרי -ֲֵֵֶָ

מן עֹוף עֹולת הּנֹודר וכן יצא; לא אֹו נדרֹו ידי יצא ְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹאם
והביא הּיֹונה, ּבני מן אֹו ב:]הּתֹורים הּצהּוב[מהם ּתחּלת ְְְִִִִִֵֵַַַַָ

לבן לבן, והביא ׁשחֹור נדר ספק. זה הרי - וׁשּבזה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּבזה
לא - זכר והביא נקבה נקבה, והביא זכר ׁשחֹור, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָָָָָֹוהביא

ָָיצא.

ואם‚. ׁשּנדר; ׁשּבּמין הּגדֹולים מן מביא סתם, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּנֹודר
מביא הּמינין, מן לאחד ּבסתם לקרֹות רגילין הּמקֹום ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָאֹותֹו
ׁשֹור. יביא הּבקר, מן עֹולה נדר ּכיצד? הּמקֹום. ְְִִֵֵַַַַַָָָָָָּכאנׁשי
לקרֹות הּמקֹום אנׁשי ּדר אם - עֹולה' עלי 'הרי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָאמר:

ּפרידה מביא - העֹוף לעֹולת אפּלּו סתם [יחידה]'עֹולה' ְְְֲִִִֵַָָָָ
'עֹולה' קֹוראין ׁשאין ּדרּכן ואם יֹונה; ּבן אֹו ּתֹור ְְְִִֵֶֶַַַָָָאחת,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹור. יביא ּבקר, לעֹולת אּלא ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹסתם

.„- ּבהן וכּיֹוצא עגל אֹו ּכבׂש אֹו איל אֹו ׁשֹור ׁשּנדר ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמי
ׁשּדמיו מּפני הּמין, ׁשּבאֹותֹו ּביֹותר ּכחּוׁש יביא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹלא
ׁשם ׁשאין ּביֹותר הּׁשמן הּיפה להביא חּיב ואינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמּועטין;
יצא הּכחּוׁש, הביא ואם הּבינֹוני. יביא אּלא מּמּנּו, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלמעלה

נדרֹו. ְְִֵידי

ׁשּׁשוה‰. ׁשֹור יביא - מנה' ׁשוה ׁשֹור עלי 'הרי ֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהאֹומר:
מּנסכיו חּוץ מקֹום, ּבאֹותֹו עמו]מנה הבאים ומנחה יין -]; ְְִֶָָָָ

יצא. לא ּבמנה, ׁשנים ְְִִֵֶַָָָֹהביא

.Âיביא רצה, אם - מּום ּבֹו ונפל עֹולה', זה 'ׁשֹור ְִִֵֶַָָָָָָהאֹומר:
אמר: יצא. אחד, איל ּבדמיו הביא ואפּלּו ׁשנים; ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָּבדמיו
יביא רצה, אם - מּום ּבהן ונפל עֹולה', אּלּו ׁשורים ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ'ׁשני
רצה, אם - מּום ּבֹו ונפל עֹולה', זה 'איל אחד. ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבדמיהן
רצה, אם - ונפסל ּכבׂש נדר אם וכן ּכבׂש; ּבדמיו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָיביא

איל. ּבדמיו ְִִַָָָיביא

.Êּפֹוטר - ונגנב ׁשֹור, והפריׁש עֹולה', עלי 'הרי ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָאמר:
הקּבע עֹולה', עלי ודמיו זה 'ׁשֹור אמר: ּבׂשה. [-עצמֹו ְְְְֶֶַַַַָָָָָֻ

לשור] נדרו ׁשֹור.נקבע אּלא ּבדמיו יביא לא נפסל, ואם ;ְְְִִִֶַָָָָֹ

.Á,'הקּדׁש מּׁשורי ו'אחד הקּדׁש', מּכבׂשי 'אחד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהאֹומר:
הּגדֹול - ׁשלׁשה היּו הקּדׁש. ׁשּבהן הּגדֹול - ׁשנים לֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוהיּו
ימּתין יעׂשה? ּכיצד לּבינֹוני; וחֹוׁשׁשין הקּדׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּבהן
לבּדֹו. הּגדֹול על הּקדּׁשה ותחּול מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֻלּבינֹוני
הקּדׁש, ׁשּבהן הּגדֹול - הקּדׁש' ׁשּבׁשורי 'ׁשֹור אמר: ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואם

לּבינֹוני. חֹוׁשׁשין ְְִִֵֵַואין

.Ëוׁשכח מהם, אחד מהם]ּפרׁש אביו:[מי לֹו ׁשאמר אֹו , ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ואחר ׁשּבהם, ּגדֹול מקּדיׁש זה הרי - הקּדׁש' מהם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ'אחד

נדרֹו, וקבע הּבקר, מן עֹולה הּנֹודר וכן חֹובתֹו; ידי יצא ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּכ
וכן ׁשֹור. יביא זה הרי - עגל אם ׁשֹור אם ּקבע, מה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוׁשכח
ּבעּזים קבע איל; יביא - ּקבע מה וׁשכח ּבּכבׂשים קבע ְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָָָאם
קבע הּבהמה מן מין ּבאיזה ׁשכח ׂשעיר. יביא - ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוׁשכח
ׁשּמא לֹו נסּתּפק ואם וׂשעיר; ואיל ׁשֹור יביא - ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָעֹולתֹו

יֹונה. ּובן ּתֹור יֹוסיף - עֹולתֹו קבע ִֶַָָָָּבעֹוף

.Èּבמה וׁשכח ּבּבקר, נדרֹו וקבע ׁשלמים, אֹו ּתֹודה ְְְְְִִַַַַַָָָָָָָנדר
יביא - ּבּכבׂשים לֹו נסּתּפק אם וכן ּופרה; ּפר יביא - ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּקבעֹו
ׁשכח ּוׂשעירה. ׂשעיר יביא - ּבעּזים לֹו נסּתּפק ורחל; ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָאיל
ׂשעיר ורחל, איל ּופרה, ּפר מביא - נדרֹו קבע מין ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבאיזה
ּבן אֹו ּתֹור מביא עֹוף', עֹולת עלי 'הרי האֹומר: ְֲִִֵֵֵֶַַָָָּוׂשעירה.
יֹונה. ּובן ּתֹור מביא - נדרֹו קבע מין ּבאיזה וׁשכח ּפרׁש, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיֹונה;

.‡Èׁשאין לבֹונה; קמץ יביא - לּמזּבח' עלי 'הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאֹומר:
ּפרׁש לבֹונה. אּלא ׁשהּוא ּכמֹות לּמזּבח ּכּלֹו ׁשּקרב ּדבר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻל
לּמזּבח; ּכּלֹו ׁשּקרב ּדבר מּכל יביא - ּפרׁש מה וׁשכח ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻנדרֹו,
נסכים, ּומנחת עֹוף, ועֹולת ּבהמה, עֹולת מביא ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָלפיכ

עצמֹו ּבפני ויין נסכים]ּולבֹונה, מנחת עם שמביא מהיין חוץ -]. ְְְְִִֵַַָ

.·Èׁשאין ּכבׂש, יביא - לּמזּבח' ּבסלע עלי 'הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאמר:
מה וׁשכח ּפרׁש, ּכבׂש; אּלא לּמזּבח ּבסלע ׁשּקרב ּדבר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָל

לּמזּבח. ׁשּקרב ודבר ּדבר מּכל ּבסלע יביא - ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּפרׁש

.‚Èהרי' מּקמץ. יפחת לא - לבֹונה' עלי 'הרי ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹהאֹומר:
ּכמחֹוקֹות עבין גזרים, מּׁשני יפחת לא - עצים' ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹֹעלי

הכלי] שפת עם ו'מחוקה' עלי[מיושרת 'הרי אּמה; ְְֲֵַַָָָָוארּכן
דמי להביא רצה ואם אּמה. ארּכֹו אחד, גזר מביא - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָעץ'

יביא. ִִֵָָהעצים,

.„Èקֹומץ ּבֹו? עֹוׂשין ּכיצד ׁשמן, התנּדב אֹו ׁשּנדר ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמי
האּׁשים, ּגּבי על וזֹורקֹו מלח, עליו ונֹותן קמץ, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּמּנּו
ּביין עֹוׂשין וכיצד מנחֹות. ּכׁשירי לּכהנים נאכל ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוהּׁשאר
ּגּבי על ּכּלֹו ּומנּסכֹו מלח, עליו נֹותן עצמֹו? ּבפני ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻהּבא
נֹותן - עצמּה ּבפני הּבאה והּלבֹונה הּנסכים. ּככל ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּׁשיתין

לאּׁשים. וכּלּה מלח, ְִִֶֶַָָָָֻעליה

.ÂËׁשהרי ׁשני, מעׂשר מּמעֹות יביאּנּו לא נדר, ׁשּנדר ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמי
קרּבנֹו יביא לא ּבקרּבן, המחּיב וכל זה; ּבקרּבן ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻנתחּיב

החּלין. מן ִִֶַָֻאּלא

.ÊË'הּמעׂשר מן ולחמּה החּלין, מן ּתֹודה עלי 'הרי ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֻאמר:
ּתֹודה, ּבקרּבן נדר ׁשהרי החּלין; מן אּלא לחמּה יביא לא -ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

הּלחם. עם אּלא ּבאה אינּה ְִֵֶֶֶַַָָָָָוהּתֹודה

.ÊÈמעׂשר מּמעֹות ּתֹודה להביא עלי 'הרי ואמר: ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָּפרׁש
ואם ׁשּנדר; ּכמֹו להביא לֹו יׁש - החּלין' מן ולחמּה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻׁשני,
עלי 'הרי ואמר: ּפרׁש אם וכן יצא. החּלין, מן הּכל ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֻהביא
לחמּה יביא ולא יביא; - הּמעׂשר' מן ולחמּה היא ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹּתֹודה,
הּבהמה ּכמֹו ׁשני, מעׂשר מּמעֹות אּלא ׁשני, מעׂשר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָמחּטי
לחמּה ׁשּיביא ׁשּפרׁש ּפי על ואף ׁשני. מעׂשר מּמעֹות ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהיא

נ יביא לא הּמעׂשר, ׁשאיןמן ׁשני, מעׂשר מּמעֹות סכיה ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
לפי ׁשּבארנּו: ּכמֹו החּלין, מן אּלא לעֹולם ּבאין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּנסכים
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ׁשּיהיּו עד - קרּבנֹו" הּמקריב "והקריב ּבהן: ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר
צד ּבהן יהיה ולא ּכלל.[לה']לּגבֹוּה[שייכות]מּׁשּלֹו, ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ

יז ּפרק הּקרּבנֹות מעׂשה ¤¤¨§¨©¥£©§¦הלכֹות

כּפח‡. מאפה יביא לא - תּנּור מאפה מנחה [מיןהּנֹודר ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָֹֻ
מאפהתנור] ולא על], ולא[שחוממו]רעפים[שנאפה , ְְְֲִֵַָֹֹ

הערּבים יֹורֹות בה]מאפה שאופין בקרקע .[גומא ְֲִֵַַָָ

ּבמרחׁשת·. והביא ּבמחבת', עלי 'הרי [מיןהאֹומר: ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָ
הביא,מחבת] ּׁשהביא מה - ּבמחבת והביא 'ּבמרחׁשת', ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

ּבמרחׁשת', להביא 'זֹו אמר: ואם יצא; לא חֹובתֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹוידי
הרי - ּבמרחׁשת והביאּה 'ּבמחבת', אֹו ּבמחבת, ְְְְֱֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָוהביאּה
ׁשני עלי 'הרי האֹומר: וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפסּולה. ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹזֹו
אֹו כלים, ּבׁשני והביאם אחד', ּבכלי להביאן ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָעׂשרֹונֹות
וידי הביא, ּׁשהביא מה - אחד ּבכלי והביאם כלים', ְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ'ּבׁשני

לה'". נדרּת "ּכאׁשר ׁשּנאמר: יצא, לא ְֱֲֶֶֶַַַַָָָָָֹחֹובתֹו

'אּלּו‚. כלים, ּבׁשני והביא אחד', ּבכלי להביא ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָ'אּלּו
ּפסּולין. אּלּו הרי - אחד ּבכלי והביא כלים', ּבׁשני ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָלהביא
ׁשני עלי 'הרי אמר: אּלא הּנדר, ּבׁשעת קבען ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
כלים, ּבׁשני והפריׁשן קבען הפרׁשה ּובׁשעת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָעׂשרֹונֹות',
ׁשּנאמר: ּכׁשרים, אּלּו הרי - אחד ּבכלי והביאן ְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוחזר
ׁשני עלי 'הרי אמר: הפרׁשּת. ּכאׁשר ולא נדרּת", ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ"ּכאׁשר
לֹו: אמרּו כלים, ּבׁשני והביא אחד', ּבכלי להביא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָעׂשרֹונֹות
ּפסּולין; אּלּו הרי כלים, ּבׁשני הקריבם - נדרּת' אחד ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ'ּבכלי

ּכׁשרים. אּלּו הרי אחד, ּבכלי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָהקריבם

כלים',„ ּבׁשני להביא עׂשרֹונֹות ׁשני עלי 'הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָאמר:
הקריבן - נדרּת' כלים 'ּבׁשני לֹו: אמרּו אחד, ּבכלי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָוהביא
אּלּו הרי אחד, ּבכלי הקריבן ּכׁשרים; אּלּו הרי כלים, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָּבׁשני

ׁשּנתערבּו מנחֹות לבדהּכׁשּתי אחת מכל לקמוץ יכול שאם -] ְְְְִִֵֶָָ
כשירות] -.

מיני‰. מחמׁשת אחת יביא - מנחה' עלי 'הרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר:
- מנחֹות' עלי 'הרי אמר: ּונדבה; ּבנדר הּבאֹות ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָמנחֹות
מין עלי 'הרי אמר: מחמׁשּתן; מנחֹות מיני ׁשני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָיביא
מיני עלי 'הרי אחד. מּמין מנחֹות ׁשּתי יביא - ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָמנחֹות'
אמר: אם וכן מינים; מּׁשני מנחֹות ׁשּתי יביא - ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָמנחֹות'
מהן, ּבמין נדרֹו קבע מינין. ׁשני יביא - מנחה' ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָ'מיני

חמׁשּתן. מביא - ְְֲִִֵָָּוׁשכחֹו

.Âמּׁשּׁשים יתר אחד ּבכלי מנחה מביא הּיחיד ְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָאין
אחד, ּבכלי ׁשּׁשים מביא - מּׁשּׁשים יֹותר נדר ואם ְְִִִִִִִִִִֵֵֶַָָָעּׂשרֹון;
ׁשּׁשים, אּלא ּכאחד להּבלל יכֹולין ׁשאין ׁשני; ּבכלי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָוהּׁשאר
הּבלילה ׁשאין ּפי על אף נבללין. אין ׁשּׁשים על יתר ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאבל
לבלילה הראּוי 'ּכל חכמים: אמרּו ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמעּכבת

להתערבב] שיכול הּבלילה[- אין וכל[בפועל], ּבֹו; מעּכבת ְְְִֵֶֶַַָָ
ּבֹו'. מעּכבת הּבלילה לבלילה, ראּוי ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו

.Êמביא - עּׂשרֹון' ועׂשרים אחד מאה עלי 'הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאמר:
עּׂשרֹון ּומביא ּכלי, ּבכל ׁשּׁשים כלים, ּבׁשני ועׂשרים ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָמאה
עּׂשרֹון מביא - עּׂשרֹון' עלי 'הרי אמר: ׁשליׁשי. ּבכלי ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָאחד
וׁשכח נדרֹו, ּפרׁש ׁשנים; יביא - עׂשרֹונֹות' עלי 'הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאחד.
ׁשכח אחד. ּבכלי עּׂשרֹון ׁשּׁשים יביא - ּפרׁש עּׂשרֹון ְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכּמה

ׁשּׁשים מביא זה הרי - קבעֹו מין ּובאיזה ּפרׁש, עּׂשרֹון ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּכּמה
מחמׁשּתן ומין מין מּכל מנחות]עּׂשרֹון מיני מחמשת -]. ְֲִִִִִֵָָָָ

.Áנדר ּכלים ּובכּמה נדר עׂשרֹונֹות ּכּמה וׁשכח נדרֹו, ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָקבע
ּכיצד? ּכלי. ּבׁשּׁשים ׁשּׁשים, ועד מאחד מביא זה הרי -ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
ׁשני, ּבכלי עׂשרֹונים ּוׁשני ראׁשֹון, ּבכלי אחד עּׂשרֹון ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָמביא
ּבּכלי עּׂשרֹון ׁשּׁשים ׁשּיהיּו עד ּבׁשליׁשי, עׂשרֹונים ְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַָָֹּוׁשלׁשה
סדר על מביא - קבע מין ּבאיזה אף ׁשכח ואם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהאחרֹון.
אלף מין מּכל מביא ונמצא מין; מּכל ּכלי ׁשּׁשים ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶָָָזה

עּׂשרֹון. ּוׁשלׁשים מאֹות ְְִִֵֶָֹּוׁשמֹונה

.Ëחצי 'מנחת אֹו ׂשעֹורים', מנחת עלי 'הרי ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָהאֹומר:
ּפטּור, זה הרי - ּולבֹונה' ׁשמן ׁשּלא 'מנחת אֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹעּׂשרֹון',
מנחה עלי 'הרי אמר: מקריבין. ׁשּכמֹוהּו ּדבר התנּדב ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא
ׁשמן ּבלא 'מנחה אֹו העדׁשים', 'מן אֹו הּׂשעֹורים', ְְְֲִִִִִֶֶַָָָֹמן
אמר: אם אֹותֹו; ׁשֹואלין - עּׂשרֹון' חצי 'מנחה אֹו ְְֲֲִִִִִַָָָָּולבֹונה',
ידעּתי ואּלּו ּכזה, להקריב ׁשּמּתר ּדעת על אּלא נדרּתי ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ'לא
לא ּולבֹונה, ּבׁשמן סלת ׁשלם עּׂשרֹון אּלא מקריבין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשאין
יֹודע, הייתי 'אּלּו אמר: ואם ּפטּור; זה הרי - נֹודר' ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהייתי
ּכדר להקריב חּיב זה הרי - ׁשּמקריבין' ּכדר נֹודר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהייתי

ְִִֶַׁשּמקריבין.

.Èהייתי יֹודע, הייתי 'אּלּו ואמר: ּומחצה, עּׂשרֹון ְֱִִִִִִֵֶַַַָָָָָָנדר
'הרי אמר: ׁשנים. מביא זה הרי - הּמתנּדבין' ּכדר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָנֹודר
מנחה ׁשם הזּכיר ולא עּׂשרֹון', חצי עלי 'הרי אֹו קמח', ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹעלי
'הרי האֹומר: וכן מעֹולם. נדר ׁשּלא ּכמי ּפטּור, זה הרי -ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ּפטּור; זה הרי - נסכים' ּבלא 'זבח לחם', ּבלא ּתֹודה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹעלי
נֹודר הייתי ּכן, מקריבין ׁשאין יֹודע הייתי 'אּלּו אמר: ְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָואם
הּמקריבין. ּכדר להביא חּיב זה הרי - הּנֹודרין' ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּכדר

.‡È;ולחמּה ּתֹודה יביא - תֹודה' לחמי עלי 'הרי ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר:
הּקרּבן וסֹוף ּתֹודה, ּבלא לחם מקריבין ׁשאין ידּוע ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּדבר
- ּפלֹוני' ׁשל ּתֹודתֹו לפטר לחם עלי 'הרי אמר: ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהזּכיר.

חברֹו. ּתֹודת עם ּתֹודה לחם ֲִִֵֶֶַָָיביא

.·Èמתנּדבין ואין עצמֹו. ּבפני יין נֹודר אֹו אדם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָמתנּדב
ׁשנים; ולא לג לא ּבּנסכים ׁשאין - לּגין ׁשני ולא יין, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹֹֹֹֻלג
לנסּכי לא ראּויין לּגין חמׁשת ׁשאין - חמּׁשה מתנּדבין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֻואין
מתנּדבין אבל ּבהמֹות. ׁשּתי לנסּכי ולא אחת, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹבהמה
ׁשהן מּפני - ּומעלה ּומּׁשּׁשה וׁשּׁשה, וארּבעה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹׁשלׁשה,

בהמֹות. לנסּכי ְְְְִִֵֵראּויין

.‚Èנדר ואיל; כבׂש ּכנסּכי הן הרי ׁשבעה, נדר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?
ּכנסּכי הן הרי ּתׁשעה, אילים; ׁשני ּכנסּכי הן הרי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָׁשמֹונה,
אּלּו הרי עׂשרה, נדר ּכבׂשים; ׁשלׁשה ּכנסּכי אֹו וכבׂש, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשֹור
לעֹולם. עד וכן ואיל. כבׂשים ׁשני אֹו ואיל, ׁשֹור ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָּכנסּכי

.„Èׁשהרי ׁשּׁשה', 'הׁשלם לֹו: אֹומרין - לּגין חמׁשת ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֻנדר
ׁשהרי ּפטּור, - ׁשנים אֹו לג נדר אם אבל לקרּבן; ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֹקבען
ולא מתנּדבין ואין מקצתן. ולא הן לא ּכלל, ראּויין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹֹֹאינן
מעּׂשרֹון, ּפחּותה מנחה ל ׁשאין - ׁשמן מּלג ּפחֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹנֹודרין

ׁשמן. אחד לג צריכה ְְִִֶֶֶָָֹוהיא

.ÂË;לּגין מּׁשלׁשת יפחֹות לא - יין' עלי 'הרי ְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹֻהאֹומר:
ּכּמה וׁשכח נדרֹו, ּפרׁש מּלג. יפחֹות לא - ׁשמן' עלי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ'הרי
לג; וארּבעים מאה יביא - הּׁשמן מן אֹו הּיין מן נדר ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻלּגין
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יֹותר מרּבֹות קרּבנֹות הּצּבּור ּבֹו ׁשּמקריבין יֹום ל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֻׁשאין
וּיהיּו ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ְְְִִִִֶֶַַַָָָמּיֹום
ּכמֹו יין, ּוכמֹותם ׁשמן ולג וארּבעים מאה ּבּיֹום ּבֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּנסכים

ּומּוספין. ּתמידין ּבהלכֹות ְְְְִִִִִֵֶָָׁשּיתּבאר
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קרּבנֹות‡. ּבין ועֹוף, ּבהמה קרּבנֹות ּבין - ּכּלן הּקרּבנֹות ְְְְְְֵֵֵַָָָָָָָָֻּכל
ׁשּנאמר: הּבחירה, ּבבית להקריבן עׂשה מצות - ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמנחֹות
ּכל להיֹות עׂשה מצות וכן מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ"וׁשם
מחּוצה להקריבן, ׁשּנתחּיב ּבהמה קרּבנֹות ּומביא מּטּפל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאדם
,ל יהיּו אׁשר קדׁשי "רק ׁשּנאמר: הּבחירה, לבית ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלארץ

הּׁשמּועה מּפי - הּמקֹום" אל ּובאת ּתּׂשא ,מסורתּונדרי] ְְִִִֶֶַַָָָָָָ
רבינו] לארץ,ממשה חּוצה ּבקדׁשי אּלא מדּבר ׁשאין ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלמדּו,

הּבחירה. לבית ׁשּיביאם עד ּבהם מּטּפל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּוא

על·. ועבר עׂשה, מצות ּבּטל - לעזרה חּוץ קרּבן ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּמקריב
מקֹום ּבכל עלתי ּתעלה ּפן ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹלא
ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב - ּבמזיד הקריב ואם ּתראה". ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאׁשר
יביאּנּו, לא מֹועד אהל ּפתח ואל זבח אֹו עֹולה יעלה ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ"אׁשר

קבּועה חּטאת מביא ּבׁשֹוגג, הקריב ואם רגילה]ונכרת"; -]. ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָ

ׁשּלא‚. ּפי על אף - לעזרה חּוץ קדׁשים הּׁשֹוחט ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹוכן
ׁשּנאמר:[הקריב]העלה ּכרת, חּיב מזיד, היה אם - אֹותן ֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ההּוא, לאיׁש יחׁשב ּדם עז... אֹו כׂשב אֹו ׁשֹור יׁשחט ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ"אׁשר
קבּועה. חּטאת מביא ּבׁשֹוגג, ׁשחט ואם ונכרת". ,ׁשפ ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּדם

ּבהּקׁש„. ּבחּוץ? הּׁשחיטה על הזהיר סמיכותוהיכן -] ְְְְִִִֵֵֶַַַָָ
ּתעׂשההפסוקים] "וׁשם ונאמר: ,"עלתי ּתעלה "ׁשם נאמר: ;ְְֱֱֲֲֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

העליה מה מצּוּך". אנכי אׁשר ׁשענׁש[ההקרבה]ּכל ּבחּוץ ְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּתעלה ּפן ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: ּבפרּוׁש, עליה הזהיר - ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָעליה
ּבפרּוׁש עליה ׁשענׁש הּׁשחיטה, ׁשּבכללּה עׂשּיה אף ,"ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹעלתי
הזהיר. ּכן אם אּלא הּכתּוב ענׁש ׁשּלא עליה, מזהר הּוא הרי -ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

.‰- ׁשּתים חּיב ּבחּוץ, אֹותם והעלה קדׁשים ְְֱִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשֹוחט
ׁשחט אם וכן ההעליה. על ואחת הּׁשחיטה, על ְְְֲִִֵַַַַַַַַַַָָָָאחת
ׁשחט אם וכן ההעליה; על חּיב - ּבחּוץ והעלה ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָּבפנים

הּׁשחיטה. על חּיב - ּבפנים והעלה ְְְֱִִִֶַַַַָָָּבחּוץ

.Âלקרב הראּויין קדׁשים ׁשחיטת על אּלא חּיב ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאינֹו
אֹו מזּבח מאּסּורי אחד ּבחּוץ הּׁשֹוחט אבל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלּמזּבח,
מׁשּכן "לפני ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - הּמתֹות ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמחּטאֹות

מׁשּכן אל לבֹוא ראּוי ׁשאינֹו ּכל - עליו.ה'" חּיבין אין ה' ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

.Êּבּבעלים אֹו ּבגּופֹו זמן מחּסר ּבחּוץ יבארׁשחט -] ְְְְִַַַַַָָֻ
ּפטּור.בהמשך] ּבפנים, עּתה לבֹוא ראּוי ואינֹו הֹואיל -ְְִִִֵַָָָָ

.Áימי ׁשבעת ּבתֹו ּבהמה ּבגּופֹו? זמן מחּסר הּוא ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָֻאיזה
זמּנן הּגיע ׁשּלא ותֹורין כנפיהם]הּלדה, הזהיבו שטרם -], ְְִִִֵֶַַַָָֹ

ראּוי הּׁשני ׁשאין הּיֹום, מהן אחד ׁשּנׁשחט ּבנֹו ואת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָואֹותֹו
למחר. ְַָָעד

.Ëלא ׁשעדין קרּבן ּבּבעלים? זמן מחּסר הּוא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֻואיזה
והּיֹולדת והּזבה הּזב ּכיצד? להקריבֹו. ּבעליו זמן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּגיע

ספירה ימי ּבתֹו ּבחּוץ חּטאתן ,[לטהרתן]ׁשּׁשחטּו ְְְֲִֵֶַַָָָָ
ימי ּבתֹו ּבחּוץ ואׁשמֹו חּטאתֹו ׁשּׁשחט מצרע וכן ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹּפטּורין;

נראּו לא ׁשעדין ּפטּור; ראוין]ּספירה, נהיו ּבעלי[- ְְֲֲִִִֵֶַַָָֹ

ּבחּוץ עֹולֹותיהן ׁשחטּו אם אבל לכּפרה. האּלּו ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָהּקרּבנֹות
והחּטאת היא, ּדֹורֹון ׁשהעֹולה חּיבין; הּספירה, ימי ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבתֹו
ּבחּוץ חּטאתֹו ׁשּׁשחט נזיר וכן הּכּפרה. עּקר הן ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָוהאׁשם
ּבחּוץ, ׁשלמיו אֹו עֹולתֹו הקריב ּפטּור; נזירּות, ימי ְְְְְִִִֵַָָָָּבתֹו
הּנזירּות. עּקר והיא אֹותֹו, המעּכבת היא ׁשהחּטאת ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָחּיב;

.Èּתלּוי חטא]אׁשם אם מסופק על[- הּבאה העֹוף וחּטאת ְַַַַָָָָָָ
נקבה]הּספק או זכר אם וספק שהפילה אשה ּבחּוץ[- ׁשהקריבן ְִִֵֶַַָָ

האּסּור נקּבע לא ׁשהרי ּפטּור, מספק]- בא אׁשם[והקרבן . ְֲֲִִֵֶַַָָֹ
לׁשמֹו וׁשּלא הֹואיל חּיב, - לׁשמֹו ׁשּלא ּבחּוץ ׁשּׁשחטֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹמצרע
על ּפטּור ׁשהּוא קרּבן וכל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו וכׁשר, ּבפנים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָראּוי

העליתֹו על ּפטּור הּוא ּכ ּבחּוץ, .[הקרבתו]ׁשחיטתֹו ְֲִַַַָָָָָ

.‡Èעד אם - ּבחּוץ ׁשּׁשחטן הּכּפּורים יֹום ׂשעירי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָׁשני
ּוראּויין הֹואיל ׁשניהן, על ּכרת חּיב עליהן, התוּדה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
על ּפטּור - ׁשהתוּדה אחר ואם לוּדּוי; ה' לפני ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָלבֹוא

ה'.[לעזאזל]הּמׁשּתּלח לפני לבֹוא ראּוי אינֹו ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ

.·È- ההיכל ּדלתֹות ׁשּיּפתחּו קדם ּבחּוץ ׁשלמים ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשֹוחט
מעׂשה מחּסרים הן ׁשהרי הדלתותּפטּור; על בשחיטה כי -] ְֲֲִֵֵֶֶַָָֻ

פתוחות] ּכמֹולהיות ה', לפני לּקרב ראּויין יהיּו ּכ ואחר ,ְְְְְִִִִֵֵַַָָ
ימֹות ּבׁשאר אפּלּו ּבחּוץ, הּפסח את והּׁשֹוחט ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּבארנּו.
ּבׁשאר ׁשהּפסח חּיב; - לׁשמֹו ׁשּלא ּבין לׁשמֹו ּבין - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשנה

הּוא. ׁשלמים הּׁשנה ְְִַָָָימֹות

.‚Èמזּבח קדׁשי ׁשעּברּה חּלין בעודהּבהמת שהקדישה -] ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֻֻ
אֹותּהברחם] לׁשחט אסּור -[- האם את ׁשחט[- ואם ּבחּוץ; ְְִִַַָָָֹ

ראּויה ׁשאינּה מּפני לֹוקה, אינֹו ה'.[עוברה]- לפני לבֹוא ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ

.„Èּומאימתי חּיב. - ּבחּוץ ׁשחט ּכ ואחר והקּדיׁש, ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָּגנב
מּׁשעה ּכרת? עליה לחּיבֹו ּכדי ּברׁשּותֹו, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָהעמידּוה

יאּוׁש אחר ׁשּׁשחטּה והּוא מהגניבה]ׁשהקּדיׁשּה; ;[בעלים ְְְִִֵֶֶַַָָָ
קדֹוׁשה. אינּה יאּוׁש, לפני ְְֲִֵֵֵָָָאבל

.ÂË- וׁשחט ּבפנים, וצּוארּה ּבחּוץ ּכּלּה הּבהמה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֻהיתה
ּבּמחנה, עז אֹו כׂשב אֹו ׁשֹור יׁשחט "אׁשר ׁשּנאמר: ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָחּיב,
ּבּמקּדׁש הּׁשֹוחט אחד לּמחנה". מחּוץ יׁשחט אׁשר ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
וצּוארּה ּבפנים ּגּופּה ׁשהיה אֹו לחּוץ, הּבהמה ּגּוף ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָּוׁשאר
ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, ּכּלּה הּבהמה ׁשּתהיה עד חּיב, - ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻּבחּוץ
ׁשל ּבגּגֹו הּׁשֹוחט אבל יביאּנּו". לא מֹועד אהל ּפתח ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ"ואל
ּפטּור. זה הרי ּכלל, לזביחה ראּוי ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהיכל

.ÊË:ׁשּנאמר ּפטּורין, - ּבחּוץ וׁשחטּו ּבסּכין ׁשאחזּו ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַָָׁשנים
ואחד ׁשנים. ולא אחד, - יׁשחט" אׁשר אֹו יׁשחט... ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹ"אׁשר
אּלּו קדׁשים לׁשחט נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - ּבחּוץ ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּׁשחט
ּדם ההּוא, לאיׁש יחׁשב "ּדם ׁשּנאמר: חּיב, זה הרי - ֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלה'
לא ,הּנׁשּפ ּכּדם ּבמחׁשבּתֹו הּדם ׁשּזה ּפי על אף - "ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשפ

חּיב. זה הרי - ְְֲֵֶַָָָּכקרּבן

.ÊÈוהּׁשחיטה הֹואיל חּיב, - ּבּלילה ּבחּוץ [שלהּׁשֹוחט ְְְִִֵַַַַַַָָָ
העלהחולין] אם וכן ּבחּוץ. ּכׁשרה ּבּלילה[בחוץ]ּבּלילה ְְְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּׁשחט שנשחטה]מּזה אותה על[- חּיב - ּבּלילה ּבחּוץ ְִֶֶַַַַַַָָָ
ּבפנים ׁשחט אם אבל והעלה[במקדש]ההעליה; ּבּלילה ְְְֱֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָ

ל ׁשאין ּפסּול, דבר אּלא העלה ׁשּלא לפי ּפטּור, - ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּבחּוץ
חל ּבכלי קּבל אם וכן ּבּמקּדׁש. ּבּלילה ּכׁשרה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹׁשחיטה

ּפטּור. - ּבחּוץ וזרק ְְִִַַָָּבפנים
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יֹותר מרּבֹות קרּבנֹות הּצּבּור ּבֹו ׁשּמקריבין יֹום ל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֻׁשאין
וּיהיּו ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ְְְִִִִֶֶַַַָָָמּיֹום
ּכמֹו יין, ּוכמֹותם ׁשמן ולג וארּבעים מאה ּבּיֹום ּבֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּנסכים

ּומּוספין. ּתמידין ּבהלכֹות ְְְְִִִִִֵֶָָׁשּיתּבאר

יח ּפרק הּקרּבנֹות מעׂשה ¤¤¨§¨©¥£©§¦הלכֹות

קרּבנֹות‡. ּבין ועֹוף, ּבהמה קרּבנֹות ּבין - ּכּלן הּקרּבנֹות ְְְְְְֵֵֵַָָָָָָָָֻּכל
ׁשּנאמר: הּבחירה, ּבבית להקריבן עׂשה מצות - ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמנחֹות
ּכל להיֹות עׂשה מצות וכן מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ"וׁשם
מחּוצה להקריבן, ׁשּנתחּיב ּבהמה קרּבנֹות ּומביא מּטּפל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאדם
,ל יהיּו אׁשר קדׁשי "רק ׁשּנאמר: הּבחירה, לבית ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלארץ

הּׁשמּועה מּפי - הּמקֹום" אל ּובאת ּתּׂשא ,מסורתּונדרי] ְְִִִֶֶַַָָָָָָ
רבינו] לארץ,ממשה חּוצה ּבקדׁשי אּלא מדּבר ׁשאין ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלמדּו,

הּבחירה. לבית ׁשּיביאם עד ּבהם מּטּפל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּוא

על·. ועבר עׂשה, מצות ּבּטל - לעזרה חּוץ קרּבן ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּמקריב
מקֹום ּבכל עלתי ּתעלה ּפן ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹלא
ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב - ּבמזיד הקריב ואם ּתראה". ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאׁשר
יביאּנּו, לא מֹועד אהל ּפתח ואל זבח אֹו עֹולה יעלה ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ"אׁשר

קבּועה חּטאת מביא ּבׁשֹוגג, הקריב ואם רגילה]ונכרת"; -]. ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָ

ׁשּלא‚. ּפי על אף - לעזרה חּוץ קדׁשים הּׁשֹוחט ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹוכן
ׁשּנאמר:[הקריב]העלה ּכרת, חּיב מזיד, היה אם - אֹותן ֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ההּוא, לאיׁש יחׁשב ּדם עז... אֹו כׂשב אֹו ׁשֹור יׁשחט ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ"אׁשר
קבּועה. חּטאת מביא ּבׁשֹוגג, ׁשחט ואם ונכרת". ,ׁשפ ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּדם

ּבהּקׁש„. ּבחּוץ? הּׁשחיטה על הזהיר סמיכותוהיכן -] ְְְְִִִֵֵֶַַַָָ
ּתעׂשההפסוקים] "וׁשם ונאמר: ,"עלתי ּתעלה "ׁשם נאמר: ;ְְֱֱֲֲֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

העליה מה מצּוּך". אנכי אׁשר ׁשענׁש[ההקרבה]ּכל ּבחּוץ ְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּתעלה ּפן ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: ּבפרּוׁש, עליה הזהיר - ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָעליה
ּבפרּוׁש עליה ׁשענׁש הּׁשחיטה, ׁשּבכללּה עׂשּיה אף ,"ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹעלתי
הזהיר. ּכן אם אּלא הּכתּוב ענׁש ׁשּלא עליה, מזהר הּוא הרי -ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

.‰- ׁשּתים חּיב ּבחּוץ, אֹותם והעלה קדׁשים ְְֱִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשֹוחט
ׁשחט אם וכן ההעליה. על ואחת הּׁשחיטה, על ְְְֲִִֵַַַַַַַַַַָָָָאחת
ׁשחט אם וכן ההעליה; על חּיב - ּבחּוץ והעלה ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָּבפנים

הּׁשחיטה. על חּיב - ּבפנים והעלה ְְְֱִִִֶַַַַָָָּבחּוץ

.Âלקרב הראּויין קדׁשים ׁשחיטת על אּלא חּיב ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאינֹו
אֹו מזּבח מאּסּורי אחד ּבחּוץ הּׁשֹוחט אבל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלּמזּבח,
מׁשּכן "לפני ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - הּמתֹות ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמחּטאֹות

מׁשּכן אל לבֹוא ראּוי ׁשאינֹו ּכל - עליו.ה'" חּיבין אין ה' ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

.Êּבּבעלים אֹו ּבגּופֹו זמן מחּסר ּבחּוץ יבארׁשחט -] ְְְְִַַַַַָָֻ
ּפטּור.בהמשך] ּבפנים, עּתה לבֹוא ראּוי ואינֹו הֹואיל -ְְִִִֵַָָָָ

.Áימי ׁשבעת ּבתֹו ּבהמה ּבגּופֹו? זמן מחּסר הּוא ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָֻאיזה
זמּנן הּגיע ׁשּלא ותֹורין כנפיהם]הּלדה, הזהיבו שטרם -], ְְִִִֵֶַַַָָֹ

ראּוי הּׁשני ׁשאין הּיֹום, מהן אחד ׁשּנׁשחט ּבנֹו ואת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָואֹותֹו
למחר. ְַָָעד

.Ëלא ׁשעדין קרּבן ּבּבעלים? זמן מחּסר הּוא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֻואיזה
והּיֹולדת והּזבה הּזב ּכיצד? להקריבֹו. ּבעליו זמן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּגיע

ספירה ימי ּבתֹו ּבחּוץ חּטאתן ,[לטהרתן]ׁשּׁשחטּו ְְְֲִֵֶַַָָָָ
ימי ּבתֹו ּבחּוץ ואׁשמֹו חּטאתֹו ׁשּׁשחט מצרע וכן ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹּפטּורין;

נראּו לא ׁשעדין ּפטּור; ראוין]ּספירה, נהיו ּבעלי[- ְְֲֲִִִֵֶַַָָֹ

ּבחּוץ עֹולֹותיהן ׁשחטּו אם אבל לכּפרה. האּלּו ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָהּקרּבנֹות
והחּטאת היא, ּדֹורֹון ׁשהעֹולה חּיבין; הּספירה, ימי ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבתֹו
ּבחּוץ חּטאתֹו ׁשּׁשחט נזיר וכן הּכּפרה. עּקר הן ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָוהאׁשם
ּבחּוץ, ׁשלמיו אֹו עֹולתֹו הקריב ּפטּור; נזירּות, ימי ְְְְְִִִֵַָָָָּבתֹו
הּנזירּות. עּקר והיא אֹותֹו, המעּכבת היא ׁשהחּטאת ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָחּיב;

.Èּתלּוי חטא]אׁשם אם מסופק על[- הּבאה העֹוף וחּטאת ְַַַַָָָָָָ
נקבה]הּספק או זכר אם וספק שהפילה אשה ּבחּוץ[- ׁשהקריבן ְִִֵֶַַָָ

האּסּור נקּבע לא ׁשהרי ּפטּור, מספק]- בא אׁשם[והקרבן . ְֲֲִִֵֶַַָָֹ
לׁשמֹו וׁשּלא הֹואיל חּיב, - לׁשמֹו ׁשּלא ּבחּוץ ׁשּׁשחטֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹמצרע
על ּפטּור ׁשהּוא קרּבן וכל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו וכׁשר, ּבפנים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָראּוי

העליתֹו על ּפטּור הּוא ּכ ּבחּוץ, .[הקרבתו]ׁשחיטתֹו ְֲִַַַָָָָָ

.‡Èעד אם - ּבחּוץ ׁשּׁשחטן הּכּפּורים יֹום ׂשעירי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָׁשני
ּוראּויין הֹואיל ׁשניהן, על ּכרת חּיב עליהן, התוּדה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
על ּפטּור - ׁשהתוּדה אחר ואם לוּדּוי; ה' לפני ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָלבֹוא

ה'.[לעזאזל]הּמׁשּתּלח לפני לבֹוא ראּוי אינֹו ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ

.·È- ההיכל ּדלתֹות ׁשּיּפתחּו קדם ּבחּוץ ׁשלמים ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשֹוחט
מעׂשה מחּסרים הן ׁשהרי הדלתותּפטּור; על בשחיטה כי -] ְֲֲִֵֵֶֶַָָֻ

פתוחות] ּכמֹולהיות ה', לפני לּקרב ראּויין יהיּו ּכ ואחר ,ְְְְְִִִִֵֵַַָָ
ימֹות ּבׁשאר אפּלּו ּבחּוץ, הּפסח את והּׁשֹוחט ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּבארנּו.
ּבׁשאר ׁשהּפסח חּיב; - לׁשמֹו ׁשּלא ּבין לׁשמֹו ּבין - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשנה

הּוא. ׁשלמים הּׁשנה ְְִַָָָימֹות

.‚Èמזּבח קדׁשי ׁשעּברּה חּלין בעודהּבהמת שהקדישה -] ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֻֻ
אֹותּהברחם] לׁשחט אסּור -[- האם את ׁשחט[- ואם ּבחּוץ; ְְִִַַָָָֹ

ראּויה ׁשאינּה מּפני לֹוקה, אינֹו ה'.[עוברה]- לפני לבֹוא ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ

.„Èּומאימתי חּיב. - ּבחּוץ ׁשחט ּכ ואחר והקּדיׁש, ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָּגנב
מּׁשעה ּכרת? עליה לחּיבֹו ּכדי ּברׁשּותֹו, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָהעמידּוה

יאּוׁש אחר ׁשּׁשחטּה והּוא מהגניבה]ׁשהקּדיׁשּה; ;[בעלים ְְְִִֵֶֶַַָָָ
קדֹוׁשה. אינּה יאּוׁש, לפני ְְֲִֵֵֵָָָאבל

.ÂË- וׁשחט ּבפנים, וצּוארּה ּבחּוץ ּכּלּה הּבהמה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֻהיתה
ּבּמחנה, עז אֹו כׂשב אֹו ׁשֹור יׁשחט "אׁשר ׁשּנאמר: ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָחּיב,
ּבּמקּדׁש הּׁשֹוחט אחד לּמחנה". מחּוץ יׁשחט אׁשר ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
וצּוארּה ּבפנים ּגּופּה ׁשהיה אֹו לחּוץ, הּבהמה ּגּוף ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָּוׁשאר
ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, ּכּלּה הּבהמה ׁשּתהיה עד חּיב, - ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻּבחּוץ
ׁשל ּבגּגֹו הּׁשֹוחט אבל יביאּנּו". לא מֹועד אהל ּפתח ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ"ואל
ּפטּור. זה הרי ּכלל, לזביחה ראּוי ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהיכל

.ÊË:ׁשּנאמר ּפטּורין, - ּבחּוץ וׁשחטּו ּבסּכין ׁשאחזּו ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַָָׁשנים
ואחד ׁשנים. ולא אחד, - יׁשחט" אׁשר אֹו יׁשחט... ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹ"אׁשר
אּלּו קדׁשים לׁשחט נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - ּבחּוץ ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּׁשחט
ּדם ההּוא, לאיׁש יחׁשב "ּדם ׁשּנאמר: חּיב, זה הרי - ֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלה'
לא ,הּנׁשּפ ּכּדם ּבמחׁשבּתֹו הּדם ׁשּזה ּפי על אף - "ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשפ

חּיב. זה הרי - ְְֲֵֶַָָָּכקרּבן

.ÊÈוהּׁשחיטה הֹואיל חּיב, - ּבּלילה ּבחּוץ [שלהּׁשֹוחט ְְְִִֵַַַַַַָָָ
העלהחולין] אם וכן ּבחּוץ. ּכׁשרה ּבּלילה[בחוץ]ּבּלילה ְְְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּׁשחט שנשחטה]מּזה אותה על[- חּיב - ּבּלילה ּבחּוץ ְִֶֶַַַַַַָָָ
ּבפנים ׁשחט אם אבל והעלה[במקדש]ההעליה; ּבּלילה ְְְֱֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָ

ל ׁשאין ּפסּול, דבר אּלא העלה ׁשּלא לפי ּפטּור, - ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּבחּוץ
חל ּבכלי קּבל אם וכן ּבּמקּדׁש. ּבּלילה ּכׁשרה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹׁשחיטה

ּפטּור. - ּבחּוץ וזרק ְְִִַַָָּבפנים
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.ÁÈהּמֹולק בעוף]וכן מיוחדת ּבחּוץ,[שחיטה העֹוף את ְֵֵֶַַָ
חּיב - ּבחּוץ והעלה ּבפנים מלק ּפטּור. העלהּו, ואם ְְְֱֱִִִֶֶַַַָָָָָָּפטּור;
ׁשּלא ּפטּור, - ּבחּוץ והעלהּו ּבפנים ׁשחטֹו ההעליה; ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָֹעל
ּבחּוץ העֹוף את ׁשחט לּקרב. ראּוי ׁשאינֹו דבר אּלא ֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהעלה
ּכׁשרה, ּבחּוץ ׁשהּׁשחיטה ׁשּתים; חּיב - ּבחּוץ ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָוהעלהּו

ּבפנים. ּכמליקה היא ְְֲִִִִִֵַָוהרי

שני יום
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הּמזּבח‡. לראׁש ׁשּיעלה עד חּיב ּבחּוץ הּמעלה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹאין
- האבן על אֹו הּסלע על העלה אם אבל ּבחּוץ; ֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּיעׂשה
ׁשהּוא ּפי על ואף הּמזּבח, על אּלא קרּבן קרּוי ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּפטּור;
ׁשּיעלה עד חּיב ואינֹו מזּבח". נח "וּיבן ׁשּנאמר: - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹּבחּוץ

לה'". אתֹו "לעׂשֹות ׁשּנאמר: ֱֲֵֶֶַַַַֹלּׁשם,

אֹו·. לאּׁשים הראּוי ּדבר העלית על אּלא חּיב ֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָאינֹו
מה עֹולה"; יעלה "אׁשר ׁשּנאמר: - העֹולה ּכגֹון ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלּמזּבח,
הּוא לאּׁשים ׁשראּוי ּכל אף - לאּׁשים ׁשראּויה ְִִִִֶֶַָָָָָָעֹולה

ּבחּוץ. העליתֹו על ֲִֶַַַַָָָׁשחּיבין

הּמקטיר‚. אֹו הּדם, את הּזֹורק חכמים: אמרּו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָמּכאן
אמּורין אֹו עֹולה, קמץ[אברים]אברי אֹו אֹו[ממנחה], , ְִֵֵֵֶָֹ

אֹו נסכים, מנחת אֹו ּכהנים, מנחת אֹו קטרת, אֹו ְְְְְֲִִִִֶַַָָֹֹלבֹונה,
חּיב, - ּבחּוץ מים, לּגין ׁשלׁשת אֹו יין, לּגין ׁשלׁשה ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹֻֻהמנּס
ּבפנים, הּמתקּבל ּכל - אתֹו" לעׂשֹות יביאּנּו "לא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:

ּבחּוץ. עליו ִַַָָָחּיבין

הּזֹור„. ּדמיםאבל ׁשירי אפּלּו ּבחּוץ, הּדם ׁשירי ק ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָ
בהיכל]הּפנימּיים דמן שמזין חטאות ׁשּזריקת[- ּפטּור; - ְְִִִִֶַַָ

המנּס וכן מעּכבין. ואינן הם, מצוה ׁשירי - הּדם ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָׁשירי
ּבׁשאר ּבין ּפטּור, - ּבחּוץ לּגין מּׁשלׁשה ּפחֹות מים אֹו ְְִִִִִֵַַַָָָָֹֻיין
ראּויין אינן הרי הּׁשעּור, וחסר הֹואיל ּבחג; ּבין הּׁשנה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָימי
אׁשם, מּבׂשר חּטאת, מּבׂשר הּמעלה וכן ּבפנים. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָלהתקּבל
מנחֹות, מּׁשירי צּבּור, ׁשל ּבין יחיד ׁשל ּבין ׁשלמים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמּבׂשר
אּלּו ׁשּכל ּפטּור; - ּבחּוץ הּפנים, מּלחם הּלחם, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמׁשּתי

לאּׁשים. לא לאכילה, ְֲִִִִַָָֹראּויין

האמּורין;‰. מּפני חּיב - ּבחּוץ ּכּלּה הּבהמה את ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהּמעלה
ּוכאּלּו חֹוצץ, הּזבח ּבׂשר אין הפריׁשן, ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹואף
ׁשּלא מנחה הּמעלה אבל עצמן. ּבפני האמּורין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהקטיר
וחזר קמצּה, ּומבּדל; ּברּור הּקמץ ׁשאין ּפטּור, - ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻנקמצה

חּיב. - ּבחּוץ ּכּלּה והקריב לתֹוכּה, ְְְְִִַַָָָָֻֻקמצּה

.Â[:במנחות]והּפֹותת[שמן]הּיֹוצק והּבֹולל, [חותך, ְְֵֵֵַַַ
והּמּגיׁשלפתיתים] והּמניף, והּמֹולח, את[למזבח], והמסּדר , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַ
הפנים]הּׁשלחן והמקּבל[לחם והּקֹומץ, הּנרֹות, את והּמטיב , ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָֻ

עבֹודה, ּגמר אינֹו מאּלּו אחד ׁשּכל לפי ּפטּור, - ּבחּוץ ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּדמים,
העלּיה מה עֹולה". יעלה "אׁשר גמר[הקרבה]ונאמר: ׁשהיא ְְֱֲֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָ

עליו. חּיבין עבֹודה, גמר ׁשהּוא ּכל אף - ְֲֲִֶַַַָָָָָָעבֹודה

.Êׂשעיר וכן ׂשרפתּה, מּמקֹום חּוץ ׁשּׂשרפּה אדּמה ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָָֻּפרה
-[לעזאזל]הּמׁשּתּלח עליו ׁשהתוּדה אחר ּבחּוץ ׁשהקריבֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

ּכל - יביאּנּו" לא מֹועד אהל ּפתח "ואל ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּפטּור,
עליו. חּיבין אין מֹועד, אהל ּפתח אל לבֹוא ראּוי ִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינֹו

מהן העלה אם - ּבּקדׁש ּפּסּולן ׁשהיה ּפסּולין קדׁשים ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹאבל
והּיֹוצא הּלן, ּכגֹון ּכיצד? חּיב. והּטמא,[מהעזרה]ּבחּוץ, , ְְְֵֵֵַַַַַַָָָ

העֹובד ּבמחׁשבת הפוסלת]וׁשּנפסל מחשבה שחשב -]- ְְְְִֵֶֶֶַַָ
- הּמקּדׁשין ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו נׂשרפים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻֻׁשּכּלן
אֹותֹו "לעׂשֹות ׁשּנאמר: חּיב, ּבחּוץ, מהן והעלה עבר ְֱֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאם
לה'. נעׂשּו ואּלּו עליו, חּיבין לה' הּנעׂשה ּכל - ְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָֹלה'"

.Áׁשהעלה ּכיון - ּבחּוץ העליתֹו על ׁשחּיבין ּדבר ֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכל
וׁשּיר ּתחּלה ּבפנים ׁשהעלה ּבין חּיב; ּבחּוץ, ּכּזית ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּמּנּו

ּבפנים הּכל ׁשהּניח ּבין ּבחּוץ, והעלהּו ּכּזית [ולאמּמּנּו ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
אֹותֹוהקריב] חסר אם אבל ּבחּוץ. והעלהּו ּכּזית מּמּנּו ְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָולקח

ּפטּור. - ּבחּוץ ׁשאריתֹו והעלה ּבפנים, ׁשהּוא ּכל הּקרב ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּדבר

.Ëוהּמנחה והעֹולה, והאמּורין, הּלבֹונה, אֹו הּקמץ ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּכיצד?
ׁשאריתן והקריב ּבפנים, מקצתם ׁשחסרּו והּנסכין, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּנׂשרפת,
הּׁשלם על - אתֹו" "לעׂשֹות נאמר: ׁשהרי ּפטּור; - ֱֲֲֵֵֶֶַַַַַָָֹּבחּוץ
ּבחּוץ, וחסר ׁשלם, הֹוציאֹו החסר. על חּיב ואינֹו חּיב, ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּוא

לֹוקה. אינֹו לפיכ ספק, זה הרי - ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶָָָוהעלהּו

.Èמׁשלימֹו העצם והיה ּבׂשר, ּכּזית ּבֹו ׁשאין אבר ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהעלה
- מׁשלימֹולכּזית מלח היה מחּבר; ׁשהּוא מּפני חּיב, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ

ואמּוריה ועֹולה לֹוקה. אינֹו לפיכ ספק, זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלכּזית
לכּזית. ְְְִִִַַָמצטרפין

.‡Èוהעלה[אבר]העלה נוסף]וחזר ּכל[אבר על חּיב - ְְֱֱֶֶַַַָָָָָ
זרק ואבר. ׁשהרי[איברים]והעלה[דם]אבר ׁשּתים; חּיב - ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

יעלה "אׁשר נאמר: ׁשהרי לעֹוׂשה, מעלה ּבין הּכתּוב ְֱֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָחּלק
ּפטּור, - חסר אבר העלה אתֹו". "לעׂשֹות ונאמר: ְֱֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹעלה",

חּיב. הּוא הּׁשלם על אתֹו", "לעׂשֹות ֱֲֵֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:

.·È:ׁשּנאמר חּיבין, - ּבחּוץ והעלּוהּו ּבאבר ׁשאחזּו ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשנים
חּיבין. ׁשהעלּו, ואיׁש איׁש אפּלּו - עלה" יעלה אׁשר איׁש ְֱֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָֹ"איׁש

.‚Èמּתנֹות מקצת דם]הּזֹורק ּדם[של המקּבל חּיב. ּבחּוץ, ְְִֵֵַַַַַַַָָָ
חּיב - ּבפנים ונתן וחזר ּבחּוץ מּמּנּו נתן אחד, ּבכֹוס ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָחּטאת
מּמּנּו נתן ואם ּבפנים; לּקרב ראּוי ּכּלֹו ׁשהרי ּבחּוץ, הּנּתן ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻעל
אם אבל ׁשירים. ׁשהן מּפני ּפטּור, - ּבחּוץ ונתן וחזר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבפנים
ּבחּוץ אחד אֹו ּבחּוץ, ׁשניהן ׁשּנתן ּבין כֹוסֹות, ּבׁשני ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָקּבל
חּיב. זה הרי - ּבחּוץ ואחד ּבפנים אחד אֹו ּבפנים, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָואחד

.„È,ּבחּוץ מהן אחד ׁשהקריב מנחה, ׁשל והּלבֹונה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּקמץ
בזיכי ׁשני וכן חּיב; - ּבחּוץ והּׁשני ּבפנים אחד הקריב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאֹו
אחד אֹו ּבחּוץ, מהן אחד ׁשהקריב הּפנים לחם ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָלבֹונה

חּיב. - ּבחּוץ ואחד ְְִִֶַַָָּבפנים

.ÂË- לעזרה חּוץ והעלה הּזה ּבּזמן קדׁשים ׁשּׁשחט ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָמי
להקריב מּתר ׁשהרי ּבפנים; לּקרב ראּוי ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻחּיב,
לׁשעתּה קּדׁשה ראׁשֹונה ׁשּקדּׁשה ּבית, ׁשם ׁשאין ּפי על ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻאף

לבֹוא[לזמנו] לעתיד ׁשּבארנּו.[לנצח]וקּדׁשה ּכמֹו , ְְְְִִֵֶֶַָָָ

.ÊËקדׁשי מ:]הּׁשֹוחט שהתקבלו וכן[- חּיב; ּבחּוץ, גֹויים ְְִֵֵֵַַַָָ
לּׁשם עֹולֹות להקריב מּתרין והּגֹויים ּבחּוץ. אֹותן ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֻהּמעלה
לסּיען ואסּור ׁשּיבנּו. ּבּבמה ׁשּיקריבּו והּוא מקֹום, ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָּבכל
ּומּתר ּבחּוץ. להקריב עלינּו נאסר ׁשהרי ׁשליחּותן, ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻולעׂשֹות
הּוא. ּברּו האל לׁשם יקריבּו היא ּוללּמדם להם ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָלהֹורֹות

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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מצוֹות עׂשרה ׁשמֹונה - מצוֹות עׂשרה ּתׁשע ּבכללן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָיׁש
(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצות ואחת ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹעׂשה,
על אׁש להדליק (ב) עֹולֹות; יֹום ּבכל כבׂשים ׁשני ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָלהקריב
הּדׁשן את להרים (ד) לכּבֹותּה; ׁשּלא (ג) יֹום; ּבכל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמזּבח
נרֹות להדליק (ו) יֹום; ּבכל קטרת להקטיר (ה) יֹום; ְְְְְְְִִֵֶַַָָֹּבכל
והיא יֹום, ּבכל מנחה ּגדֹול ּכהן ׁשּיקריב (ז) יֹום; ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹּבכל
ּבׁשּבת; עֹולֹות כבׂשים ׁשני להֹוסיף (ח) 'חבּתין'; ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָהּנקראת
(יא) חדׁשים; ראׁשי מּוסף (י) הּפנים; לחם לעׂשֹות ֲֳִִֵֶֶַַַָָָ(ט)
ּכל לסּפר (יג) הּתנּופה; עמר להקריב (יב) הּפסח; ְְְְִִֶֶַַַַַָָֹֹמּוסף
מּוסף (יד) העמר; הקרבת מּיֹום ׁשבּועֹות ׁשבעה ואיׁש ְְְִִִִֶַַַָָָָֹאיׁש
ּבגלל הּבאֹות הּקרּבנֹות עם הּלחם ׁשּתי להביא (טו) ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעצרת;

הּׁש ראׁש מּוסף (טז) עצרת; ּביֹום יֹוםהּלחם מּוסף (יז) נה; ְֲֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּובאּור עצרת. ׁשמיני מּוסף (יט) החג; מּוסף (יח) ְֲִִֵֶֶֶַַָצֹום;

אּלּו. ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א ּפרק ּומּוספין ּתמידין ¤¤¦¨¦¦§§¦הלכֹות

והן‡. יֹום, ּבכל עֹולֹות כבׂשים ׁשני להקריב עׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָמצות
הערּבים, ּבין ואחד ּבּבקר אחד 'ּתמידין', ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּנקראין

תמיד". עלה לּיֹום, "ׁשנים ְֱִִֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

קדם·. אֹותֹו ׁשֹוחטין - ּבקר ׁשל ׁשחיטתן? זמן ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹואימתי
אחת ּופעם הּמזרח; ּכל ּפני מּׁשּיאיר החּמה, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּתעלה

את ׁשעה נאנסו]ּדחקה ּתמיד[- והקריבּו ׁשני, ּבבית הּצּבּור ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָ
ּבּיֹום. ׁשעֹות ּבארּבע ׁשחר ְְֶַַַַַָׁשל

.‚מּׁשּיארי אֹותֹו ׁשֹוחטין הערּבים, ּבין ׁשל ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָּתמיד
מּׁשׁש[למזרח]הּצל[שינטה] והּוא ,ׁשהארי לּכל ויּכר ְְֱִִֵֵֶֶַַַֹֻ

ּבכל אֹותֹו ׁשֹוחטין היּו ולא הּיֹום; סֹוף עד ומעלה, ְְֱֲֲִֶַַַָָָָָֹּומחצה
ּומחצה. ּבתׁשע וקרב ּומחצה, ׁשעֹות ּבׁשמֹונה אּלא ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָָיֹום
ׁשחיטתֹו? זמן ּתחּלת אחר ׁשעֹות ׁשּתי אֹותֹו מאחרין ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָולּמה
ׁשאסּור לפי צּבּור; ׁשל אֹו יחיד ׁשל הּקרּבנֹות ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָמּפני
ׁשֹוחטין ולא ׁשחר, ׁשל ּתמיד קדם ּכלל קרּבן ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹלהקריב
לבּדֹו, ּפסח מּקרּבן חּוץ הערּבים, ּבין ׁשל ּתמיד אחר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָקרּבן
ׁשעֹות. ּבׁשּתי ּפסחיהן יׂשראל ּכל ׁשּיקריבּו אפׁשר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאי

ּבין„. ׁשל ּתמיד אחר אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאין
כּפּורים מחּסרי וכן וטרםהערּבים; וטהר שטבל טמא -] ְְְְִִִֵֵַַָֻ

קרבנו] הערּביםהקריב ּבין ׁשל ּתמיד אחר ּכּפרתן ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָמקריבין
לערב. ּפסחיהן לאכל טהֹורין ׁשּיהיּו ּכדי עׂשר, ארּבעה ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּביֹום

נׁשחט‰. הּתמיד היה ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין ּפסחים, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹערב
להן ׁשּיהיה ּכדי ּומחצה, ּבׁשמֹונה וקרב ּומחצה, ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּבׁשבע
ערב להיֹות ּפסחים ערב חל ואם ּפסחיהן; לׁשחט ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּפנאי
וקרב זמּנֹו, ּבתחּלת ּומחצה ּבׁשׁש אֹותֹו ׁשֹוחטין היּו ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּבת,
קדם לצלֹות ּבּיֹום רוח להן ׁשּיהיה ּכדי - ּומחצה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשבע

הּׁשּבת. ִֵֶַַָָׁשּיּכנס

.Â,הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד אחר ׁשֹוחטין ׁשאין ּפי על ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאף
אברי ּומקטירין הּיֹום; ּכל להקטרה הראּוי ּדבר ּכל ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָמקטירין
ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ּכמֹו הּלילה, חצי עד והאמּורין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָעֹולֹות
הּתמיד מן ּבין נתאּכלּו, ׁשּלא ואמּורין ואברין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּקרּבנֹות.

הּבקר, עד הּלילה ּכל ּבהן מהּפכין - הּקרּבנֹות מּׁשאר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבין
הּבקר". עד הּלילה ּכל הּמזּבח על מֹוקדּה "על ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּנאמר:

.Êהּטמאה את ּדֹוחין ּתמיד ׁשל נעשהאברים שאם -] ְִִִֵֶֶַָָָֻ
בטומאה] קרב ּבערבבטומאה אּלא הּׁשּבת, את ּדֹוחין ְְִֵֶֶֶֶַַָָָואינן

ׁשהּתמיד ׁשּבת; ערב ׁשל ּתמיד אברי מקטירין ּבלבד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבת
- ׁשּבת חלבי ּדֹוחה. אינֹו וסֹופֹו ׁשּבת, ּדֹוחה ּתחּלתֹו -ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבמֹוצאי להיֹות טֹוב יֹום חל אם טֹוב, יֹום ּבלילי ְְְְִִִֵֵֵֵָָקרבין
"עלת ׁשּנאמר: הּכּפּורים, יֹום ּבלילי קרבין אין אבל ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּבת;

אחרת ּבׁשּבת ולא - ּבׁשּבּתֹו" נקראׁשּבת, כיפור [ויום ְְְֶֶַַַַַָָֹ
טֹוב.שבת] ּביֹום חל עֹולת ולא ,ְְַֹֹ

.Áעׂשר מקטירין[בניסן]ארּבעה - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל ְְְְִִִֶַַַָָָָָָ
ׁשּבת. ּכחלבי ׁשהן מּפני טֹוב, יֹום ּבלילי הּפסחים ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָחלבי

.Ëּפֹוחתין פחות]אין יהיו המבּקרין[לא טלאים מּׁשּׁשה ְְֲִִִִִֵַָָָֻ
ממומין] מּוכנים[בדוקים ויהיּו ׁשּבּמקּדׁש; הּטלאים ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָּבלׁשּכת

מבּקרין ׁשהיּו ּפי על אף ימים. ּבארּבעה הקרבה, יֹום ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹקדם
ׁשּמבּקרין עד הּתמיד את ׁשֹוחטין היּו לא מּתחּלה, ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹאֹותֹו
אֹותֹו ּומׁשקין האבּוקֹות; לאֹור הּׁשחיטה קדם ׁשנּיה ְְְְֲִִִֶַַָָָֹאֹותֹו

להּפׁשט נֹוח ׁשּיהיה ּכדי זהב, ׁשל ּבכֹוס .[העור]מים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

.Èּבין ׁשל תמיד מעׂשה ּכן ׁשחר, ׁשל תמיד ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכמעׂשה
ּבמעׂשה ׁשּכתבנּו העֹולה ּכמעׂשה והּכל ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהערּבים;
את יחּקּו ׁשּלא הּטלה, את ּכֹופתין היּו ולא ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּקרּבנֹות.

זרה]הּמינין וכ[עבודה ּבידיהן; ורגליו ידיו אֹוחזין אּלא ; ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
למערב. ּופניו לדרֹום ראׁשֹו עקדתֹו, ְְְֲֲֵַָָָָָָָֹהיתה

.‡Èמערבית צפֹונית קרן על נׁשחט היה ׁשחר ׁשל ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּתמיד
- הערּבים ּבין וׁשל ׁשנּיה, טּבעת על הּמטּבחים ּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשל
ּכדי ׁשנּיה, טּבעת על מּמּנה מזרחית צפֹונית קרן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעל

קּבלה ּדברי הּׁשמׁש; ּכנגד מסיני]ׁשּיהיה ׁשּיהיּו[ממשה הן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
הּׁשמׁש. ּכנגד ְְִִֶֶֶֶַָנׁשחטין

.·Èׁשל ּתמיד הקריבּו ולא הזידּו, אפּלּו ׁשגגּו, אֹו ְְְֲִִִִִֵֶָָָֹטעּו
ּדברים ּבּמה הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד יקריבּו - ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשחר
ׁשעדין חדׁש, מזּבח היה אבל הּמזּבח. ּבׁשּנתחּנ ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאמּורים?
הערּבים; ּבין ּתחּלה עליו יקריבּו לא - ּכלּום עליו קרב ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹֹלא

מחּנכין ׁשחר.[חונכין]ׁשאין ׁשל ּבתמיד אּלא העֹולה מזּבח ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ב ּפרק ּומּוספין ּתמידין ¤¤¦¨¦¦§§¦הלכֹות

הּמזּבח,‡. על ּתמיד יקּודה אׁש להיֹות עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָמצות
ׁשהאׁש ּפי על אף הּמזּבח"; על ּתּוקד ּתמיד "אׁש ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: - ההדיֹוט מן להביא מצוה הּׁשמים, מן ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָירדה

הּמזּבח". על אׁש הּכהנים אהרן ּבני ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָֹֹ"ונתנּו

מערכה·. הּמזּבח ּבראׁש ועֹוׂשין עצים, עֹורכין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹּבּבקר
ּבּבקר עצים הּכהן עליה "ּובער ׁשּנאמר: - אׁש ׁשל ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּגדֹולה
ּתמיד עם עץ ׁשל גזרין ּבׁשני לעלֹות מצוה וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבּבקר";
עליה "ּובער ׁשּנאמר: - הּמערכה עצי על יתר ׁשחר, ֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשל
ׁשל ּתמיד עם גזרין ׁשני מֹוסיפין וכן ּבּבקר". עצים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהּכהן
מּפי - האׁש" על עצים "וערכּו ׁשּנאמר: הערּבים, ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבין

רבינו]הּׁשמּועה ממשה ּבין[מסורת ׁשל ׁשּבתמיד למדּו, ְְְִֵֶֶַָָָ
מדּבר. הּכתּוב ְְִֵַַַַָָהערּבים

כהנים,‚. ׁשני אֹותן מעלין - הערּבים ּבין ׁשל גזרין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשני
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מצוֹות עׂשרה ׁשמֹונה - מצוֹות עׂשרה ּתׁשע ּבכללן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָיׁש
(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצות ואחת ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹעׂשה,
על אׁש להדליק (ב) עֹולֹות; יֹום ּבכל כבׂשים ׁשני ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָלהקריב
הּדׁשן את להרים (ד) לכּבֹותּה; ׁשּלא (ג) יֹום; ּבכל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמזּבח
נרֹות להדליק (ו) יֹום; ּבכל קטרת להקטיר (ה) יֹום; ְְְְְְְִִֵֶַַָָֹּבכל
והיא יֹום, ּבכל מנחה ּגדֹול ּכהן ׁשּיקריב (ז) יֹום; ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹּבכל
ּבׁשּבת; עֹולֹות כבׂשים ׁשני להֹוסיף (ח) 'חבּתין'; ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָהּנקראת
(יא) חדׁשים; ראׁשי מּוסף (י) הּפנים; לחם לעׂשֹות ֲֳִִֵֶֶַַַָָָ(ט)
ּכל לסּפר (יג) הּתנּופה; עמר להקריב (יב) הּפסח; ְְְְִִֶֶַַַַַָָֹֹמּוסף
מּוסף (יד) העמר; הקרבת מּיֹום ׁשבּועֹות ׁשבעה ואיׁש ְְְִִִִֶַַַָָָָֹאיׁש
ּבגלל הּבאֹות הּקרּבנֹות עם הּלחם ׁשּתי להביא (טו) ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעצרת;

הּׁש ראׁש מּוסף (טז) עצרת; ּביֹום יֹוםהּלחם מּוסף (יז) נה; ְֲֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּובאּור עצרת. ׁשמיני מּוסף (יט) החג; מּוסף (יח) ְֲִִֵֶֶֶַַָצֹום;

אּלּו. ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א ּפרק ּומּוספין ּתמידין ¤¤¦¨¦¦§§¦הלכֹות

והן‡. יֹום, ּבכל עֹולֹות כבׂשים ׁשני להקריב עׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָמצות
הערּבים, ּבין ואחד ּבּבקר אחד 'ּתמידין', ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּנקראין

תמיד". עלה לּיֹום, "ׁשנים ְֱִִֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

קדם·. אֹותֹו ׁשֹוחטין - ּבקר ׁשל ׁשחיטתן? זמן ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹואימתי
אחת ּופעם הּמזרח; ּכל ּפני מּׁשּיאיר החּמה, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּתעלה

את ׁשעה נאנסו]ּדחקה ּתמיד[- והקריבּו ׁשני, ּבבית הּצּבּור ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָ
ּבּיֹום. ׁשעֹות ּבארּבע ׁשחר ְְֶַַַַַָׁשל

.‚מּׁשּיארי אֹותֹו ׁשֹוחטין הערּבים, ּבין ׁשל ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָּתמיד
מּׁשׁש[למזרח]הּצל[שינטה] והּוא ,ׁשהארי לּכל ויּכר ְְֱִִֵֵֶֶַַַֹֻ

ּבכל אֹותֹו ׁשֹוחטין היּו ולא הּיֹום; סֹוף עד ומעלה, ְְֱֲֲִֶַַַָָָָָֹּומחצה
ּומחצה. ּבתׁשע וקרב ּומחצה, ׁשעֹות ּבׁשמֹונה אּלא ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָָיֹום
ׁשחיטתֹו? זמן ּתחּלת אחר ׁשעֹות ׁשּתי אֹותֹו מאחרין ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָולּמה
ׁשאסּור לפי צּבּור; ׁשל אֹו יחיד ׁשל הּקרּבנֹות ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָמּפני
ׁשֹוחטין ולא ׁשחר, ׁשל ּתמיד קדם ּכלל קרּבן ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹלהקריב
לבּדֹו, ּפסח מּקרּבן חּוץ הערּבים, ּבין ׁשל ּתמיד אחר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָקרּבן
ׁשעֹות. ּבׁשּתי ּפסחיהן יׂשראל ּכל ׁשּיקריבּו אפׁשר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאי

ּבין„. ׁשל ּתמיד אחר אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאין
כּפּורים מחּסרי וכן וטרםהערּבים; וטהר שטבל טמא -] ְְְְִִִֵֵַַָֻ

קרבנו] הערּביםהקריב ּבין ׁשל ּתמיד אחר ּכּפרתן ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָמקריבין
לערב. ּפסחיהן לאכל טהֹורין ׁשּיהיּו ּכדי עׂשר, ארּבעה ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּביֹום

נׁשחט‰. הּתמיד היה ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין ּפסחים, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹערב
להן ׁשּיהיה ּכדי ּומחצה, ּבׁשמֹונה וקרב ּומחצה, ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּבׁשבע
ערב להיֹות ּפסחים ערב חל ואם ּפסחיהן; לׁשחט ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּפנאי
וקרב זמּנֹו, ּבתחּלת ּומחצה ּבׁשׁש אֹותֹו ׁשֹוחטין היּו ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּבת,
קדם לצלֹות ּבּיֹום רוח להן ׁשּיהיה ּכדי - ּומחצה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשבע

הּׁשּבת. ִֵֶַַָָׁשּיּכנס

.Â,הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד אחר ׁשֹוחטין ׁשאין ּפי על ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאף
אברי ּומקטירין הּיֹום; ּכל להקטרה הראּוי ּדבר ּכל ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָמקטירין
ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ּכמֹו הּלילה, חצי עד והאמּורין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָעֹולֹות
הּתמיד מן ּבין נתאּכלּו, ׁשּלא ואמּורין ואברין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּקרּבנֹות.

הּבקר, עד הּלילה ּכל ּבהן מהּפכין - הּקרּבנֹות מּׁשאר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבין
הּבקר". עד הּלילה ּכל הּמזּבח על מֹוקדּה "על ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּנאמר:

.Êהּטמאה את ּדֹוחין ּתמיד ׁשל נעשהאברים שאם -] ְִִִֵֶֶַָָָֻ
בטומאה] קרב ּבערבבטומאה אּלא הּׁשּבת, את ּדֹוחין ְְִֵֶֶֶֶַַָָָואינן

ׁשהּתמיד ׁשּבת; ערב ׁשל ּתמיד אברי מקטירין ּבלבד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבת
- ׁשּבת חלבי ּדֹוחה. אינֹו וסֹופֹו ׁשּבת, ּדֹוחה ּתחּלתֹו -ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבמֹוצאי להיֹות טֹוב יֹום חל אם טֹוב, יֹום ּבלילי ְְְְִִִֵֵֵֵָָקרבין
"עלת ׁשּנאמר: הּכּפּורים, יֹום ּבלילי קרבין אין אבל ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּבת;

אחרת ּבׁשּבת ולא - ּבׁשּבּתֹו" נקראׁשּבת, כיפור [ויום ְְְֶֶַַַַַָָֹ
טֹוב.שבת] ּביֹום חל עֹולת ולא ,ְְַֹֹ

.Áעׂשר מקטירין[בניסן]ארּבעה - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל ְְְְִִִֶַַַָָָָָָ
ׁשּבת. ּכחלבי ׁשהן מּפני טֹוב, יֹום ּבלילי הּפסחים ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָחלבי

.Ëּפֹוחתין פחות]אין יהיו המבּקרין[לא טלאים מּׁשּׁשה ְְֲִִִִִֵַָָָֻ
ממומין] מּוכנים[בדוקים ויהיּו ׁשּבּמקּדׁש; הּטלאים ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָּבלׁשּכת

מבּקרין ׁשהיּו ּפי על אף ימים. ּבארּבעה הקרבה, יֹום ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹקדם
ׁשּמבּקרין עד הּתמיד את ׁשֹוחטין היּו לא מּתחּלה, ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹאֹותֹו
אֹותֹו ּומׁשקין האבּוקֹות; לאֹור הּׁשחיטה קדם ׁשנּיה ְְְְֲִִִֶַַָָָֹאֹותֹו

להּפׁשט נֹוח ׁשּיהיה ּכדי זהב, ׁשל ּבכֹוס .[העור]מים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

.Èּבין ׁשל תמיד מעׂשה ּכן ׁשחר, ׁשל תמיד ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכמעׂשה
ּבמעׂשה ׁשּכתבנּו העֹולה ּכמעׂשה והּכל ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהערּבים;
את יחּקּו ׁשּלא הּטלה, את ּכֹופתין היּו ולא ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּקרּבנֹות.

זרה]הּמינין וכ[עבודה ּבידיהן; ורגליו ידיו אֹוחזין אּלא ; ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
למערב. ּופניו לדרֹום ראׁשֹו עקדתֹו, ְְְֲֲֵַָָָָָָָֹהיתה

.‡Èמערבית צפֹונית קרן על נׁשחט היה ׁשחר ׁשל ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּתמיד
- הערּבים ּבין וׁשל ׁשנּיה, טּבעת על הּמטּבחים ּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשל
ּכדי ׁשנּיה, טּבעת על מּמּנה מזרחית צפֹונית קרן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעל

קּבלה ּדברי הּׁשמׁש; ּכנגד מסיני]ׁשּיהיה ׁשּיהיּו[ממשה הן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
הּׁשמׁש. ּכנגד ְְִִֶֶֶֶַָנׁשחטין

.·Èׁשל ּתמיד הקריבּו ולא הזידּו, אפּלּו ׁשגגּו, אֹו ְְְֲִִִִִֵֶָָָֹטעּו
ּדברים ּבּמה הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד יקריבּו - ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשחר
ׁשעדין חדׁש, מזּבח היה אבל הּמזּבח. ּבׁשּנתחּנ ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאמּורים?
הערּבים; ּבין ּתחּלה עליו יקריבּו לא - ּכלּום עליו קרב ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹֹלא

מחּנכין ׁשחר.[חונכין]ׁשאין ׁשל ּבתמיד אּלא העֹולה מזּבח ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ב ּפרק ּומּוספין ּתמידין ¤¤¦¨¦¦§§¦הלכֹות

הּמזּבח,‡. על ּתמיד יקּודה אׁש להיֹות עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָמצות
ׁשהאׁש ּפי על אף הּמזּבח"; על ּתּוקד ּתמיד "אׁש ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: - ההדיֹוט מן להביא מצוה הּׁשמים, מן ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָירדה

הּמזּבח". על אׁש הּכהנים אהרן ּבני ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָֹֹ"ונתנּו

מערכה·. הּמזּבח ּבראׁש ועֹוׂשין עצים, עֹורכין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹּבּבקר
ּבּבקר עצים הּכהן עליה "ּובער ׁשּנאמר: - אׁש ׁשל ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּגדֹולה
ּתמיד עם עץ ׁשל גזרין ּבׁשני לעלֹות מצוה וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבּבקר";
עליה "ּובער ׁשּנאמר: - הּמערכה עצי על יתר ׁשחר, ֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשל
ׁשל ּתמיד עם גזרין ׁשני מֹוסיפין וכן ּבּבקר". עצים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהּכהן
מּפי - האׁש" על עצים "וערכּו ׁשּנאמר: הערּבים, ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבין

רבינו]הּׁשמּועה ממשה ּבין[מסורת ׁשל ׁשּבתמיד למדּו, ְְְִֵֶֶַָָָ
מדּבר. הּכתּוב ְְִֵַַַַָָהערּבים

כהנים,‚. ׁשני אֹותן מעלין - הערּבים ּבין ׁשל גזרין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשני
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הרי "וערכּו", ׁשּנאמר: ּבידֹו, יחידי ּבעץ ואחד אחד ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכל
אחד. ּבכהן - ׁשחר ׁשל אבל ׁשנים. ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹּכאן

יֹום:„. ּבכל הּמזּבח ּבראׁש עֹוׂשין אׁש ׁשל מערכֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹׁשלׁש
עם הּתמיד מקריבין ׁשעליה ּגדֹולה, מערכה - ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָראׁשֹונה
ׁשּמּמּנה קטּנה, - ּבצּדּה ׁשנּיה ּומערכה הּקרּבנֹות; ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָׁשאר

ל ּבּמחּתה אׁש ּומערכהלֹוקחין יֹום; ּבכל קטרת הקטיר ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ
האׁש, מצות לקּיּום אּלא ּכלּום, עליה אין - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשליׁשית

ּתּוקד". ּתמיד "אׁש ֱִֵֶֶַַָׁשּנאמר:

הּׁשמּועה‰. רבינו]מּפי ממשה ׁשּזה[מסורת למדּו, ְְִִֶֶַָָ
ּגדֹולה; מערכה זֹו הּמזּבח", על מֹוקדּה "על ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
קטרת; ׁשל ׁשנּיה מערכה זֹו ּבֹו", ּתּוקד הּמזּבח ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ"ואׁש
האׁש. קּיּום ׁשל ׁשליׁשית מערכה זֹו הּמזּבח", על ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ"והאׁש
אֹותן נֹותנין מּבערב, נתאּכלּו ׁשּלא ּופדרים אברים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאבל

ּגדֹולה. מערכה ְְֲִֵַָָָּבצּדי

.Â;"תכּבה "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמזּבח אׁש ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹהמכּבה
- וכּבּה הּמזּבח מעל הֹורידּה ואפּלּו אחת, גחלת ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאפּלּו
ּבּמזּבח ׁשהכינּה מנֹורה ואׁש מחּתה, אׁש אבל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלֹוקה.
הּמזּבח, ּבראׁש אֹותן ׁשּכּבה ּפי על אף - מּמּנה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלהדליק

נּתקּה ׁשהרי קֹורא[נלקחה]ּפטּור; אני ואין אחרת, למצוה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
הּמזּבח. אׁש ְִֵֵֶַַָּבהן

.Êּבמזרח אֹותּה מסּדר ּגדֹולה, מערכה עצי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּכׁשּמסּדר
ורוח הּמזרח. מן לסּדר ׁשהתחיל מראיה ויהיה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמזּבח;
ּבּדׁשן נֹוגעין היּו הּפנימּיין הּגזרין וראׁשי הּגזרין. ּבין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיה

'ּתּפּוח'.[אפר] הּנקרא והּוא הּמזּבח, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָׁשּבאמצע

.Áתאנה עצי ּובֹורר חֹוזר ּגדֹולה, מערכה ׁשּמסּדר ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָואחר
מערבית קרן מּכנגד קטרת ׁשל ׁשנּיה מערכה ּומסּדר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹיפים,
ּובּה אּמֹות, ארּבע צפֹון ּכלּפי הּקרן מן מׁשּוכה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּדרֹומית,

כמויות] השריפה לאחר שיוותרו באופן עצים מניח ְּכמֹו[היה
סאין ׁשמֹונה ּכמֹו ּבּה עֹוׂשין ּובׁשּבת ּגחלים. סאין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָחמׁש
לבֹונה ּבזיכי ׁשני ׁשּבת ּבכל מקטירין ׁשעליה מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּגחלים,

הּפנים. לחם ִֶֶֶַָׁשל

.Ëּבכל אֹותּה עֹוׂשה - האׁש קּיּום ׁשל ׁשליׁשית ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָמערכה
יּצית ולא האׁש; את ּבּה ּומּצית הּמזּבח, מן ׁשּירצה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמקֹום
עצמֹו ּבּמזּבח אּלא לּמזּבח, אֹותּה ויעלה למּטה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהאׁש
להּצתה, מּכאן - ּבֹו" ּתּוקד הּמזּבח "ואׁש ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמּציתין,

מזּבח. ׁשל ּבראׁשֹו אּלא תהיה ְְְִִֵֶֶֶֶַָֹֹׁשּלא

.È,עׂשה מצות - יֹום ּבכל הּמזּבח מעל הּדׁשן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהרמת
מעבֹודֹות עבֹודה והיא הּדׁשן"; את "והרים ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשּנאמר:
מן ּפחּותין יהיּו הּדׁשן ּבהן ׁשּתֹורם כהּנה ּובגדי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻּכהּנה.
את "ּופׁשט ׁשּנאמר: עבֹודֹות, ּבׁשאר ּבהן ׁשּמׁשּמׁש ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּכלים
אֹומר אינֹו - הּדׁשן" את והרים אחרים, ּבגדים ולבׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבגדיו
מן ּפחּותין ׁשּיהיּו אּלא חל, ּבגדי ׁשּיהיּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָֹ"אחרים"
ּבּבגדים לרּבֹו ּכֹוס ׁשּימזג ארץ ּדר ׁשאינֹו לפי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהראׁשֹונֹות,

לרּבֹו. קדרה ּבהם ְְִֵֵֶֶַָָׁשּבּׁשל

.‡Èעּמּוד מּׁשּיעלה - יֹום ּבכל הּדׁשן? ּתֹורמין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָאימתי
ּוביֹום לילה; ׁשל אחרֹון מּׁשליׁש - ּוברגלים ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָהּׁשחר;

הּלילה. מחצי - ְֲִִִֵַַַָהּכּפּורים

.·Èּבגדי ולֹובׁש טֹובל לתרם, ׁשּזכה מי ּתֹורמין? ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּכיצד

ּתּגע ׁשּמא 'הּזהר לֹו: ואֹומרין ורגליו; ידיו ּומקּדׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהרמה,
הּמחּתה, לֹוקח ּכ ואחר .'ורגלי ידי ׁשּתקּדׁש עד ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָּבּכלי

ּבּמקצֹוע נתּונה היתה והיא היתה; ּכסף זוית]וׁשל ּבין[קרן ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּכבׁש ׁשל ּבמערבֹו לּמזּבח, הּמחּתה,ּכבׁש את ונֹוטל . ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

,והיל היל הּגחלים את ּומפּנה הּמזּבח, לראׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹועֹולה
למּטה ויֹורד האׁש, ּבלב ׁשּנתאּכלּו הּגחלים מן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוחֹותה
הּכבׁש למזרח ּבארץ ּומהּל לצפֹון, ּפניו והֹופ ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלארץ.
ׁשחתה הּגחלים את וצֹובר הּצפֹון, ּכלּפי אּמֹות עׂשר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכמֹו
ּבּמקֹום טפחים, ׁשלׁשה הּכבׁש מן רחֹוק הרצּפה ּגּבי ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹעל

העֹוף מראֹות העוף]ׁשּנֹותנין מעי הּמזּבח[אפר]ודּׁשּון[- ְְְְִִִֵֶַַָֻ
ּומֹוריד ּבּמחּתה ׁשחֹותה זֹו וחתּיה והּמנֹורה. ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָהּפנימי

יֹום. ּכל ׁשל הּמצוה היא - הּמזּבח אצל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלרצּפה

.‚Èידיהן ּומקּדׁשין הּכהנים רצין ׁשּתרם, זה ׁשּירד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאחר
הּמגרפֹות את ונֹוטלין ּבמהרה, ואת[יעים]ורגליהן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

אברי[שפודין]הּצּנֹורֹות וכל הּמזּבח, לראׁש ועֹולין , ְְְְְִִִֵֵֵַַַָֹ
- הּלילה ּכל נתאּכלּו ׁשּלא הּקרּבנֹות ואמּורי ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹהעֹולֹות
מחזיקין הּצדדין אין אם הּמזּבח. לצדדי אֹותן ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָמחזירין

סֹודרין[מספיקים] הּסֹובב[מסדרים]- ּכנגד ּבּכבׁש אֹותם ְְִֵֶֶֶֶַַָ
המזבח] הּדׁשן[אמצע ּגֹורפין ּכ ואחר ּבּמגרפֹות[אפר]. ְְְִֵֶֶַַַַַָ

הּתּפּוח ּגּבי על ערמה אֹותֹו ּומעלין הּמזּבח, צדדי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָמּכל
האפר] ּכלי[ערמת והּוא ּבפסכּתר, הערמה מאֹותּה וגֹורפין ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ

לת ׁשּמחזיק כור]ּגדֹול חצי של גדולה מידה ּומֹורידין[- ; ְִִִֶֶֶַָ
מּניחין אּלא אֹותֹו, מֹורידין היּו לא ּוברגלים למּטה. ְְִִִִִֶַַָָָָָֹאֹותֹו
לּמזּבח. נֹואי ׁשהּוא מּפני הּמזּבח, ּבאמצע ּגבֹוהה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהערמה

.„Èׁשהֹורידּו הּדׁשן מן ממּלא - הּכהנים מן ׁשרצה מי ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכל
להֹוצאת ואין הּדׁשן; לׁשפ לעיר חּוץ ּומֹוציא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָלמּטה,
ּכהן נתעּצל לא ּומעֹולם הרֹוצה. ּכל אּלא ּפיס, לחּוץ ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּדׁשן

הּדׁשן. את ְִִֶֶֶַמּלהֹוציא

.ÂËּבעלי אין עבֹודה, לחּוץ הֹוצאתֹו ׁשאין ּפי על ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָואף
מּניחין לעיר, חּוץ אֹותֹו ּוכׁשּמֹוציאין אֹותֹו. מֹוציאין ְִִִִִִִִֶַָמּומין
ולא ּבחזקה, ּבֹו מנּׁשבֹות הרּוחֹות ׁשאין ּבמקֹום ְְְְְְֵֶַָָָָֹאֹותֹו
"וׂשמֹו", ׁשּנאמר: - ׁשם יפּזרּנּו ולא אֹותֹו; ּגֹורפין ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹהּזרמים

ּבֹו. להנֹות ואסּור ּבנחת. ְְִֵֶֶַַַָָׁשּיּניחּנּו

שלישי יום

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 ְֲִִִֵֵֵַַַַָָ

אֹות מחזירין אין - ם.ׁשּבּה ֲִִֵֶַָָ

ּכל‚. ּפֹורׁשין - יֹום ּבכל ּבהיכל הּקטרת ׁשּמקטירין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבעת
אדם, ׁשם יהיה לא ולּמזּבח; האּולם ּומּבין ההיכל מן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹהעם
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ּ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 .ְְְִִֵֵֵֶַַַָ

.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

ּומרּדדן הּפנימי, הּמזּבח ּגּבי על הּגחלים את [פורשןצֹובר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
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,

ו ויׁשּתחוה יצא.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
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ּ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 .ְְְִִֵֵֵֶַַַָ

.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

ּומרּדדן הּפנימי, הּמזּבח ּגּבי על הּגחלים את [פורשןצֹובר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
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,

ו ויׁשּתחוה יצא.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
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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

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

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;

מּפני[א] ּבּמקּדׁש, ונֹוחּגּודל קצר, ׁשהּגּודל הרּמאים, ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
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'!

קטרת. להקטיר ׁשּיזּכה הּוא ְְְְִִִֶֶֶַֹראׁשֹון,

.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.הערּב ּבלחם חֹולקין ואּלּו ואּלּו ים. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

.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 הראׁשֹון[ולא טֹוב יֹום חל אם וכן .ְִִֵָָ
מערב ּבׁשוה הּמׁשמרֹות ּכל חֹולקין - ּבׁשּבת ּבאחד חג ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשל
ׁשהקּדימּו מּפני הּפנים, ּבלחם ׁשּבת, ׁשהּוא טֹוב ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָיֹום
ׁשּבת ּבערב להיֹות האחרֹון טֹוב יֹום חל אם וכן ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָלעבֹודה.
ׁשּבת ּבאֹותּה הּפנים, ּבלחם ּבׁשוה הּמׁשמרֹות ּכל חֹולקין -ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּנתאחרּו מּפני ּתּקנה, זה ודבר החג. מֹוצאי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיא
אחד נתאחר ואם הּפנים; לחם חּלּוק ּבׁשביל ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּכהנים

אחר יּמצא ּבא, ולא מׁשמר המשמרותמּבעלי [משאר ְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹ
.שיחליפו]

.‚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
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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: , ְְְֱֲֶֶֶַַָָָֹ

ּגדֹול ּכהן ואין לבניו; ּומחצה לאהרן, מחצה - ְְְְֱֱֲֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹּולבניו"
ּפרס פרוסה]נֹוטל ּכבֹודֹו.[חלה זה ׁשאין , ְְֵֵֶֶָ

ה ּפרק ּומּוספין ּתמידין ¤¤¦¨¦¦§§¦הלכֹות

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

ו הּבזיכין. ּבׁשני לבֹונה קמצי שטוחה]ׁשּוליםׁשני [תחתית ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֻ
הּׁשלחן. על ׁשּיּניחּום ּכדי לּבזיכין, ְְִִִֵֶַַַַָָָֻהיּו

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,

נכנסים,„. כהנים ארּבעה הּלחם? את מסּדרין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוכיצד
וארּבעה בזיכין; ׁשני ּבידם ּוׁשנים סדרים, ׁשני ּבידם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָׁשנים
ׁשני לּטל ּוׁשנים סדרים, ׁשני לּטל ׁשנים לפניהם, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹמקּדימין
ּבּצפֹון עֹומדין הּנכנסין הּׁשלחן. על ׁשם ׁשהיּו ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָֻבזיכין
לּצפֹון. ּופניהם ּבּדרֹום עֹומדין והּיֹוצאין לּדרֹום, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָּופניהם
ׁשל טפחֹו לתֹו זה ׁשל וטפחֹו מּניחין, ואּלּו מֹוׁשכין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַאּלּו

יחד]זה ּתמיד"[- "לפני ׁשּנאמר: בלא- השולחן יהיה [שלא ְֱִֶֶֶַַָָ
.לחם]

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

.Êּכׁשאר ּבעזרה ּבפנים ואפּיתן ּבחּוץ, ועריכתן ְְְֲֲֲִִִִִִַַַָָָָָָָָָָוליׁשתן
ׁ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
והּבזיכין הּלחם את סּדר אם וכן קדֹוׁש; ואינֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּלחם,
הּלחם - הּבאה ׁשּבת לאחר הּבזיכין והקטיר ּבׁשּבת, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבאחד
נפסל ּבׁשּבת, הּבזיכין הקטיר אם אבל ונפסל. קדֹוׁש, ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָאינֹו

ֶֶַהּלחם.

.‚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
אחרת ׁשּבת לאחר ּבין זֹו, ׁשּבת לאחר ּבין הּׁשּבת, לאחר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָהּבזיכין
ׁשחּיבין ׁשּנפסלּו, ּכקדׁשים הּוא והרי הּלחם; נפסל - ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּבאה

ּפּגּול מּׁשּום פסול]עליהן ׁשּיתּבאר.[זבח ּכמֹו וטמא, ונֹותר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָ

.ÂËהסיר ׁשּלא עד אם - הּלחם מן אחת חּלה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹנפרסה
מקטיר ואינֹו ּפסּול, הּלחם - נפרסה הּׁשלחן מעל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּלחם
הּלחם - נפרס הּלחם ׁשהסיר אחר ואם הּבזיכין; את ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעליו

הּבזיכין. את עליו ּומקטיר ְִִִֶַַָָָָּפסּול,

.ÊËואם ׁשהסירֹו; ּכמי זה הרי להסירֹו, הּלחם זמן ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַהּגיע
ּפרק ׁשּלא ּפי על אף הּבזיכין, מקטיר - הּלחם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹנפרס
ּבין הקטרה לפני ּבין הּסדרים, מן אחד נטמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמערכת.
הּטמא - הּבזיכין מן אחד ׁשּנטמא אֹו הקטרה, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלאחר

ּבטהרתֹו. והּטהֹור ְְְְֳַָָָָֻּבטמאתֹו,
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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: , ְְְֱֲֶֶֶַַָָָֹ

ּגדֹול ּכהן ואין לבניו; ּומחצה לאהרן, מחצה - ְְְְֱֱֲֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹּולבניו"
ּפרס פרוסה]נֹוטל ּכבֹודֹו.[חלה זה ׁשאין , ְְֵֵֶֶָ

ה ּפרק ּומּוספין ּתמידין ¤¤¦¨¦¦§§¦הלכֹות

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

ו הּבזיכין. ּבׁשני לבֹונה קמצי שטוחה]ׁשּוליםׁשני [תחתית ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֻ
הּׁשלחן. על ׁשּיּניחּום ּכדי לּבזיכין, ְְִִִֵֶַַַַָָָֻהיּו

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,

נכנסים,„. כהנים ארּבעה הּלחם? את מסּדרין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוכיצד
וארּבעה בזיכין; ׁשני ּבידם ּוׁשנים סדרים, ׁשני ּבידם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָׁשנים
ׁשני לּטל ּוׁשנים סדרים, ׁשני לּטל ׁשנים לפניהם, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹמקּדימין
ּבּצפֹון עֹומדין הּנכנסין הּׁשלחן. על ׁשם ׁשהיּו ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָֻבזיכין
לּצפֹון. ּופניהם ּבּדרֹום עֹומדין והּיֹוצאין לּדרֹום, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָּופניהם
ׁשל טפחֹו לתֹו זה ׁשל וטפחֹו מּניחין, ואּלּו מֹוׁשכין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַאּלּו

יחד]זה ּתמיד"[- "לפני ׁשּנאמר: בלא- השולחן יהיה [שלא ְֱִֶֶֶַַָָ
.לחם]

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

.Êּכׁשאר ּבעזרה ּבפנים ואפּיתן ּבחּוץ, ועריכתן ְְְֲֲֲִִִִִִַַַָָָָָָָָָָוליׁשתן
ׁ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
והּבזיכין הּלחם את סּדר אם וכן קדֹוׁש; ואינֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּלחם,
הּלחם - הּבאה ׁשּבת לאחר הּבזיכין והקטיר ּבׁשּבת, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבאחד
נפסל ּבׁשּבת, הּבזיכין הקטיר אם אבל ונפסל. קדֹוׁש, ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָאינֹו

ֶֶַהּלחם.

.‚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
אחרת ׁשּבת לאחר ּבין זֹו, ׁשּבת לאחר ּבין הּׁשּבת, לאחר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָהּבזיכין
ׁשחּיבין ׁשּנפסלּו, ּכקדׁשים הּוא והרי הּלחם; נפסל - ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּבאה

ּפּגּול מּׁשּום פסול]עליהן ׁשּיתּבאר.[זבח ּכמֹו וטמא, ונֹותר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָ

.ÂËהסיר ׁשּלא עד אם - הּלחם מן אחת חּלה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹנפרסה
מקטיר ואינֹו ּפסּול, הּלחם - נפרסה הּׁשלחן מעל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּלחם
הּלחם - נפרס הּלחם ׁשהסיר אחר ואם הּבזיכין; את ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעליו

הּבזיכין. את עליו ּומקטיר ְִִִֶַַָָָָּפסּול,

.ÊËואם ׁשהסירֹו; ּכמי זה הרי להסירֹו, הּלחם זמן ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַהּגיע
ּפרק ׁשּלא ּפי על אף הּבזיכין, מקטיר - הּלחם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹנפרס
ּבין הקטרה לפני ּבין הּסדרים, מן אחד נטמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמערכת.
הּטמא - הּבזיכין מן אחד ׁשּנטמא אֹו הקטרה, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלאחר

ּבטהרתֹו. והּטהֹור ְְְְֳַָָָָֻּבטמאתֹו,
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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

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
והן אחת'! ּברכה 'ּברכּו להן: אֹומר והממּנה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּגזית,
ּ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
"אל - ּברביעי אל"; ּבעדת נּצב "אלהים - ּבּׁשליׁשי ְְְֱֲִִִִִִֵֵַַַָָֹֹמאד";
- ּ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
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ּ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

ּכמֹו ּבלבד, ּבּׁשחר יֹום ׁשּבארנּו.ּבכל ְְְְִֵֶַַַַַָ

ז ּפרק ּומּוספין ּתמידין ¤¤¦¨¦¦§§¦הלכֹות

ּ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
הּנאכלת. חּטאת וׂשעיר עֹולֹות, הּכל - ּכבׂשים וׁשבעה ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹאחד,
מקריבין - ּבניסן עׂשר ׁשּׁשה יֹום ׁשהּוא ּפסח, ׁשל ׁשני ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּביֹום
הּתנּופה עמר עם לעֹולה ּכבׂש יֹום, ּכל ׁשל מּוסף על [-יתר ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

העומר] ׁשּבארנּו.קרבן ּכמֹו צּבּור, ׁשל מנחה והּוא ;ְְְְִִֵֶֶַָ

הּטמאה.„ ואת הּׁשּבת את ּדֹוחה לפיכ קבּוע, ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻּוזמּנֹו

ׁשּנאמר:‰. יׂשראל, מארץ אּלא זֹו מנחה מביאין ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאין
מן לבֹוא מצותֹו קצירכם". ראׁשית עמר את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ"והבאתם

ּבּכר[לירושלים]הּקרֹוב לא ראשון]; הבשיל הּקרֹוב,[- ִֵַַָָֹ
יׂשראל. מארץ מקֹום מּכל אֹותֹו ְְִִִִֵֵֶֶָָָמביאין

.Âּבין עׂשר, ׁשּׁשה ּבליל - ּבּלילה להּקצר [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 התלושות]מצאּו, .[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
לקציר ׁשּיהיהקדם - קצירכם" "ראׁשית ׁשּנאמר: העמר, ת ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ

ׁ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 ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָֹ
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ּ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

ּכמֹו ּבלבד, ּבּׁשחר יֹום ׁשּבארנּו.ּבכל ְְְְִֵֶַַַַַָ

ז ּפרק ּומּוספין ּתמידין ¤¤¦¨¦¦§§¦הלכֹות

ּ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
הּנאכלת. חּטאת וׂשעיר עֹולֹות, הּכל - ּכבׂשים וׁשבעה ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹאחד,
מקריבין - ּבניסן עׂשר ׁשּׁשה יֹום ׁשהּוא ּפסח, ׁשל ׁשני ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּביֹום
הּתנּופה עמר עם לעֹולה ּכבׂש יֹום, ּכל ׁשל מּוסף על [-יתר ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

העומר] ׁשּבארנּו.קרבן ּכמֹו צּבּור, ׁשל מנחה והּוא ;ְְְְִִֵֶֶַָ

הּטמאה.„ ואת הּׁשּבת את ּדֹוחה לפיכ קבּוע, ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻּוזמּנֹו

ׁשּנאמר:‰. יׂשראל, מארץ אּלא זֹו מנחה מביאין ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאין
מן לבֹוא מצותֹו קצירכם". ראׁשית עמר את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ"והבאתם

ּבּכר[לירושלים]הּקרֹוב לא ראשון]; הבשיל הּקרֹוב,[- ִֵַַָָֹ
יׂשראל. מארץ מקֹום מּכל אֹותֹו ְְִִִִֵֵֶֶָָָמביאין

.Âּבין עׂשר, ׁשּׁשה ּבליל - ּבּלילה להּקצר [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 התלושות]מצאּו, .[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
לקציר ׁשּיהיהקדם - קצירכם" "ראׁשית ׁשּנאמר: העמר, ת ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ

ׁ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 ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָֹ
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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, קטנות]ּכדר .[אגודות ְְְִִִֵֶֶֶַַָָ

.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

.ËÈאחר ּוקצרּה העמר, ׁשּקרב אחר ׁשּזרעּה ְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּתבּואה
מּמּנה מביאין אם ספק זה הרי - הּבאה ׁשנה ׁשל ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹהעמר
ּותבּואה הֹואיל הּלחם, ׁשּתי הבאת קדם לכּתחּלה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמנחֹות
אין אֹו העמר, ּוקצירת הּלחם ׁשּתי הבאת עליה עבר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹזֹו
ׁשנה ׁשל העמר הבאת אחר הּלחם ׁשּתי ׁשּיביאּו עד ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹמביאין

ֶֶַאחרת.

.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

.·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
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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
והּׁשאר נפה. עׂשרה ּבׁשּתים עׂשרֹונֹות ׁשני מהן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּומנּפין

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
ׁשּנאמר טֹוב, יֹום מערב אֹותן אֹופין לבּדֹואּלא "הּוא : ְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָ
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

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

לׁשמן ׁשּלא ּדמן וזֹורק ה'לחם']מהן, קרבן עבור לא -]; ְְִֵֵֶֶָָָֹ
הּלחם. ׁשּתי עם הּכׁשרים הּנׁשארים הּׁשנים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּומניף

.„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
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,

חמישי יום
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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 - ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּבּתחּל ּכיצד? "ּכמׁשּפטם". ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ּפרים,הּכתּוב ה ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

אף - ׂשעירים ואחריהם ּכבׂשים, ואחריהם אילים, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָואחריהם
עֹולֹות. אֹותן ׁשּקדמּו אּלּו וכל חּטאֹות, ׁשהּׂשעירים ּפי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָעל
עֹולה ּפר מביאין ׁשהן זרה, ּבעבֹודה צּבּור ּבׁשגגת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוכן
ּופר "ּכּמׁשּפט". ּבֹו: ׁשּנאמר קֹודם, הּפר - חּטאת ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָּוׂשעיר

מׁשיח וחטא]ּכהן - בשמן שנמשח ּדבר[- העלם לפר קֹודם ְְִֵֵֵֶַַָָָֹ
צּבּור בטעות]ׁשל הדין בית הוראת פי על הציבור חטאו -], ִֶ

קֹודם זרה עבֹודה ּופר זרה; עבֹודה לפר קֹודם העלם ְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָּופר
ׁשּכ חּטאת; והּׂשעיר עֹולה ׁשהּפר ּפי על אף ׁשּלּה, ְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלּׂשעיר
לׂשעיר קֹודם זרה עבֹודה ׂשעיר ּבּתֹורה. הּכתּוב סדר ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָהּוא

לׂשעירת[שחטא]נׂשיא קֹודם נׂשיא ּוׂשעיר יחיד; ׁשהּנׂשיא , ְְִִִִִִִֵֶַַָָָָ
ׁשּׁשניהם ּפי על אף לכבׂשה, קֹודמת יחיד ּוׂשעירת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָיחיד.

הּכריתֹות ּכל על לבֹוא ראּויה ׁשהּׂשעירה - חטאחּטאת -] ְְְִִֶַַַַָָָָָ
כרת] דינו עליהםשבמזיד חּטאת,[בשוגג]ׁשּמביאין ְֲִִֵֶֶַָ

זרה. עבֹודה ׁשגגת על ּבאה אינּה ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָוהּכבׂשה

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, שמשליםמאׁשם -] ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
טהרתו] ׁשהּואאת מּפני נזיר, ּולאיל לתֹודה קֹודם האׁשם .ְְְִִֵֵֵֶָָָָָ

מּפני לׁשלמים, קֹודמין נזיר ואיל ּתֹודה קדׁשים; ְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָָקדׁשי
קֹודמת והּתֹודה לחם; ּוטעּונין אחד ליֹום נאכלין ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהן
ׁשלמים מנחֹות. מיני ארּבעה ּבּה ׁשּיׁש מּפני נזיר, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָלאיל
ׁשהן ׁשּתים מּתן טעּונין ׁשהן מּפני - לבכֹור ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַקֹודמין
קֹודם והּבכֹור ּונסכים; ּותנּופה סמיכה ּוטעּונין ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָּכארּבע,
לּכהנים ונאכל מרחם, ׁשּקדּׁשתֹו מּפני - ּבהמה ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻלמעׂשר
ּבֹו ויׁש זבח, ׁשהּוא מּפני לעֹופֹות, קֹודם הּמעׂשר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַּבלבד.
למנחֹות, קֹודמין והעֹופֹות ואמּוריו; ּדמֹו - קדׁשים ְְְְְִִִֵֵָָָָָָָקדׁשי

דמים מיני ׁשהם דם]מּפני זריקת בהם שיש ׁשהיּו[- הרי . ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָ
ׁשהּוא מּפני קֹודם, הּמעׂשר - ּומעׂשר העֹוף חּטאת ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָלפניו
הֹואיל - ּבהמה ועֹולת ּומעׂשר העֹוף חּטאת ׁשם היּו ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָזבח;
לעֹולת קֹודמת העֹוף וחּטאת למעׂשר, קֹודמת ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָועֹולה
ואחר העֹולה ּכ ואחר ּתחּלה, העֹוף חּטאת מקריב ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָּבהמה,

הּמעׂשר. ֲֵַַָּכ
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לׁשמן ׁשּלא ּדמן וזֹורק ה'לחם']מהן, קרבן עבור לא -]; ְְִֵֵֶֶָָָֹ
הּלחם. ׁשּתי עם הּכׁשרים הּנׁשארים הּׁשנים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּומניף

.„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
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,
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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 - ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּבּתחּל ּכיצד? "ּכמׁשּפטם". ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ּפרים,הּכתּוב ה ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

אף - ׂשעירים ואחריהם ּכבׂשים, ואחריהם אילים, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָואחריהם
עֹולֹות. אֹותן ׁשּקדמּו אּלּו וכל חּטאֹות, ׁשהּׂשעירים ּפי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָעל
עֹולה ּפר מביאין ׁשהן זרה, ּבעבֹודה צּבּור ּבׁשגגת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוכן
ּופר "ּכּמׁשּפט". ּבֹו: ׁשּנאמר קֹודם, הּפר - חּטאת ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָּוׂשעיר

מׁשיח וחטא]ּכהן - בשמן שנמשח ּדבר[- העלם לפר קֹודם ְְִֵֵֵֶַַָָָֹ
צּבּור בטעות]ׁשל הדין בית הוראת פי על הציבור חטאו -], ִֶ

קֹודם זרה עבֹודה ּופר זרה; עבֹודה לפר קֹודם העלם ְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָּופר
ׁשּכ חּטאת; והּׂשעיר עֹולה ׁשהּפר ּפי על אף ׁשּלּה, ְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלּׂשעיר
לׂשעיר קֹודם זרה עבֹודה ׂשעיר ּבּתֹורה. הּכתּוב סדר ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָהּוא

לׂשעירת[שחטא]נׂשיא קֹודם נׂשיא ּוׂשעיר יחיד; ׁשהּנׂשיא , ְְִִִִִִִֵֶַַָָָָ
ׁשּׁשניהם ּפי על אף לכבׂשה, קֹודמת יחיד ּוׂשעירת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָיחיד.

הּכריתֹות ּכל על לבֹוא ראּויה ׁשהּׂשעירה - חטאחּטאת -] ְְְִִֶַַַַָָָָָ
כרת] דינו עליהםשבמזיד חּטאת,[בשוגג]ׁשּמביאין ְֲִִֵֶֶַָ

זרה. עבֹודה ׁשגגת על ּבאה אינּה ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָוהּכבׂשה

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, שמשליםמאׁשם -] ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
טהרתו] ׁשהּואאת מּפני נזיר, ּולאיל לתֹודה קֹודם האׁשם .ְְְִִֵֵֵֶָָָָָ

מּפני לׁשלמים, קֹודמין נזיר ואיל ּתֹודה קדׁשים; ְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָָקדׁשי
קֹודמת והּתֹודה לחם; ּוטעּונין אחד ליֹום נאכלין ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהן
ׁשלמים מנחֹות. מיני ארּבעה ּבּה ׁשּיׁש מּפני נזיר, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָלאיל
ׁשהן ׁשּתים מּתן טעּונין ׁשהן מּפני - לבכֹור ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַקֹודמין
קֹודם והּבכֹור ּונסכים; ּותנּופה סמיכה ּוטעּונין ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָּכארּבע,
לּכהנים ונאכל מרחם, ׁשּקדּׁשתֹו מּפני - ּבהמה ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻלמעׂשר
ּבֹו ויׁש זבח, ׁשהּוא מּפני לעֹופֹות, קֹודם הּמעׂשר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַּבלבד.
למנחֹות, קֹודמין והעֹופֹות ואמּוריו; ּדמֹו - קדׁשים ְְְְְִִִֵֵָָָָָָָקדׁשי

דמים מיני ׁשהם דם]מּפני זריקת בהם שיש ׁשהיּו[- הרי . ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָ
ׁשהּוא מּפני קֹודם, הּמעׂשר - ּומעׂשר העֹוף חּטאת ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָלפניו
הֹואיל - ּבהמה ועֹולת ּומעׂשר העֹוף חּטאת ׁשם היּו ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָזבח;
לעֹולת קֹודמת העֹוף וחּטאת למעׂשר, קֹודמת ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָועֹולה
ואחר העֹולה ּכ ואחר ּתחּלה, העֹוף חּטאת מקריב ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָּבהמה,

הּמעׂשר. ֲֵַַָּכ
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.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?

והּבא אחרֹון.ראׁשֹון, קרב אחרֹון ְֲֲִֵַַַָָ

.·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

י ּפרק ּומּוספין ּתמידין ¤¤¦¨¦¦§§¦הלכֹות

ראׁש‡. מּוסף ּכמֹו מּוסף מקריבין ּכּפּור צֹום ְְְִִִַַָֹּביֹום
וׁשבעה - העם' 'איל הּנקרא הּוא זה - ואיל ּפר, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהּׁשנה:
לערב. נאכל והּוא חּטאת, ּוׂשעיר עֹולֹות, הּכל - ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָֹכבׂשים

ׁשּבן·. נׂשרף, והּוא חּטאת, ׂשעיר הּצּבּור מקריבין ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָועֹוד
הּמׁשּתּלח ׂשעיר .[לעזאזל]זּוגֹו ְִִֵַַַָ

הּיֹום:‚. מּוסף מקריבין הּסּכֹות, חג ׁשל הראׁשֹון ְִִִֶַַַַַַָֻּבּיֹום
- ּכבׂשים עׂשר וארּבעה אילים ּוׁשני ּפרים עׂשר ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָֹׁשלׁשה
ויֹום יֹום ּבכל וכן נאכלת. חּטאת וׂשעיר עֹולֹות, ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָֻּכּלם
עׂשר וארּבעה אילים ׁשני מקריבין החג, ימי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמּׁשבעת

חּטאת. ּוׂשעיר ְְִִַָָּכבׂשים

ּבּׁשני„. יֹום: ּבכל אחד אחד ּפֹוחתין הּפרים ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָאבל
עד ּפרים, עׂשר אחד ּובּׁשליׁשי ּפרים, עׂשר ׁשנים ְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָמקריבין
ׁשנים, אילים ׁשבעה, ּפרים - ׁשביעי יֹום קרּבן ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשּיּמצא

חּטאת. ּוׂשעיר עֹולֹות, הּכל - עׂשר ארּבעה ְְְִִַַַָָָָָָֹּכבׂשים

ואיל‰. ּפר הּיֹום: מּוסף מקריבין עצרת, ׁשמיני ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָּביֹום
מּוסף וזה חּטאת. ּוׂשעיר עֹולֹות, ּכּלן - כבׂשים ְְְְְִִִֶַָָָָָֻוׁשבעה

עצמֹו. ְְִֵַּבפני

.Â;הּמזּבח ּגּבי על הּמים את מנּסכין החג, ימי ׁשבעת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּכל
ׁשל ּתמיד ׁשל הּיין נּסּו ועם מּסיני. למׁשה הלכה זה ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹודבר

לבּדֹו הּמים מנּס היה והיין]ׁשחר, המים מערבב .[ולא ְְִֵַַַַַַָָ

.Êונּס הּמים, לתֹו הּיין אֹו הּיין, לתֹו הּמים ערה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָואם
לּזבח, הּמים נּסּו הקּדים ואם יצא; - אחד מּכלי ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשניהן
היה מערבית ּדרֹומית ּובקרן יצא. - ּבּלילה נּסכן ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָאפּלּו

לּׁשיתין יֹורד והּכל הּמזּבח; מחצי למעלה ,[תעלות]מנּס, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָֹ
מחזקת זהב ׁשל צלֹוחית עֹוׂשין? היּו ּכיצד ׁשּבארנּו. ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכמֹו
לׁשער הּגיעּו הּׁשילֹוח; מן אֹותּה ממּלא היה לּגין, ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹֻׁשלׁשה

לׂשמאלֹו, ּופנה לּכבׁש, עלה ותקעּו; והריעּו ּתקעּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהּמים,
ּוׁשני ׁשם. ׁשהיה הּספל לתֹו הּצלֹוחית מן הּמים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָונֹותן
ּומזרחי הּמים, ּבֹו היה מערבי - ׁשם היּו ּכסף ׁשל ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָספלים
חטמין ׁשני ּכמין היּו ּומנּקבין .נס ׁשל הּיין ּבֹו ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻהיה

ּכדי[חורים] יין, מּׁשל ּדק ׁשּלֹו נקב היה מים וׁשל ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּדּקין;
ּכאחד. הּיין עם הּמים ְְִִִִֶֶֶַַַַָׁשּיכלה

.Á!'ידי 'הגּבּה לֹו: אֹומרין היּו - הּמים ׁשּמנּס ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָזה
ּבאתרֹוגיהן העם ּכל ּורגמּוהּו רגליו, על נּס אחת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּפעם
מים. מנּסכין ׁשאין אֹומרין ׁשהן הּוא', 'מין ׁשאמרּו: -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ

.Ëממּלא ׁשהיה אּלא ּבׁשּבת, מעׂשהּו ּכ ּבחל ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּוכמעׂשהּו
ּומּניחּה הּׁשרת, מּכלי ואינּה זהב, ׁשל חבית ׁשּבת ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמערב

מּמּנה. ממּלא ּולמחר ְְְִִֵֶַַָָָָּבּלׁשּכה,

.Èנתּגּלתה אֹו נׁשּפכה הּכּיֹור,[ונפסלה]אם מן ממּלא - ְְְְְִִִִִֵַַַָָ
.ְֵַּומנּס

.‡Èּבפני ׁשירה אֹומרין היּו החג, מימי ויֹום יֹום ְְְִִִִֵֵֶָָָָָּבכל
היּו מֹועד, ׁשל חּלֹו מימי ּבראׁשֹון הּיֹום: מּוסף על ְִִֵֵֶַַַַָָָֻעצמּה
אמר "ולרׁשע - ּבּׁשני אלים"; ּבני לה' "הבּו ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָאֹומרין:
- ּברביעי מרעים"; עם לי יקּום "מי - ּבּׁשליׁשי ְְְֱִִִִִִִִִֵַָָֹאלהים";
ׁשכמֹו"; מּסבל "הסירֹותי - ּבחמיׁשי ּבעם"; ּבערים ְֲֲֲִִִִִִִִֵֶַָָֹ"ּבינּו,
להיֹות ׁשּבת חל ואם ארץ". מֹוסדי ּכל "יּמֹוטּו - ְְְִִִִִֵֶַַָָָָּבּׁשּׁשי

יּדחה. "יּמֹוטּו" מהם, ְִִֵֶֶֶָָּבאחד

.·È;ועׂשרים ארּבעה ּכהּנה מׁשמרֹות ׁשּכל ּבארנּו, ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻּכבר
מׁשמר ּכל היה הּסּכֹות ּובחג ּברגלים. ּבׁשוה עֹובדין ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻֻוכּלן
אבל החּטאת; ׂשעיר אֹו אחד, איל אֹו אחד, ּפר ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָמקריב
מׁשמר ויׁש כבׂשים, ׁשני מהן ׁשּמקריב מׁשמר יׁש - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּכבׂשים
היּו - חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּכיצד? אחד. ּכבׂש ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּמקריב
מקריב מׁשמר ּכל וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עׂשר ׁשלׁשה ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָֹׁשם
לׁשמֹונה ּכבׂשים עׂשר ארּבעה ׁשם נׁשארּו מהן, אחת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּבהמה
ּוׁשני ׁשנים, ׁשנים מקריבין מׁשמרֹות ׁשּׁשה ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָמׁשמרֹות;
עׂשר ׁשנים ׁשם היּו - ּבּׁשני אחד. אחד מקריבין ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמׁשמרֹות
נׁשארּו אחד, מקריב מׁשמר ּכל וׂשעיר. אילים ּוׁשני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָּפרים
חמּׁשה מׁשמרֹות; לתׁשעה ּכבׂשים עׂשר ארּבעה ְְְְְֲִִִִַָָָָָָָָָׁשם
ּבּׁשליׁשי אחד. אחד מקריבין וארּבעה ׁשנים, ׁשנים ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָמקריבין
מׁשמר ּכל וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עׂשר אחד ׁשם היּו -ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָ
לעׂשרה ּכבׂשים עׂשר ארּבעה ׁשם נׁשּתּירּו אחד, ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָמקריב
מקריבין וׁשּׁשה ׁשנים, ׁשנים מקריבין ארּבעה ְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָָמׁשמרֹות;
אילים ּוׁשני ּפרים עׂשרה ׁשם היּו - ּברביעי אחד. ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָאחד
ּכבׂשים עׂשר ארּבעה נׁשארּו אחד, מקריב מׁשמר ּכל ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָוׂשעיר.
ּוׁשמֹונה ׁשנים, ׁשנים מקריבין ׁשלׁשה מׁשמר; עׂשר ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹלאחד
ּוׁשני ּפרים ּתׁשעה ׁשם היּו - ּבחמיׁשי אחד. אחד ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָמקריבין
עׂשר ארּבעה נׁשארּו אחד, מקריב מׁשמר ּכל וׂשעיר. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָאילים
ׁשנים מקריבין מׁשמרֹות ׁשני מׁשמר; עׂשר לׁשנים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָּכבׂשים
ּפרים ׁשמֹונה היּו - ּבּׁשּׁשי אחד. אחד מקריבין ועׂשרה ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשנים,
ארּבעה נׁשארּו אחד, מקריב מׁשמר ּכל וׂשעיר. אילים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּוׁשני
מקריב מהם אחד מׁשמר מׁשמר; עׂשר לׁשלׁשה ּכבׂשים ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹעׂשר
היּו - ּבּׁשביעי אחד. אחד מקריבין מׁשמר עׂשר ּוׁשנים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשנים,
ּכבׂשים, עׂשר וארּבעה וׂשעיר אילים ּוׁשני ּפרים ׁשבעה ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָָׁשם
אחת. ּבהמה מקריב מׁשמר ּכל נמצא הּמׁשמרֹות; ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָּכמנין
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.‚Èּפר מקריב היה לא - הּיֹום ּפר מקריב ׁשהיה מי ְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹוכל
לפּיס חֹוזרין - ּובּׁשמיני חלילה. חֹוזרין אּלא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָלמחר,

ׁשּבארנּו.[להגריל] ּכמֹו הרגלים, ּכׁשאר ּכאחד ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֻּכּלם

.„Èהיה - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ְְְִִֶֶַַָָָָָּביֹום
וׁשּׁשים אחד ּתמידין, וׁשל מּוספין ׁשל נסכים מנחת ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָׁשם

אֹותן. מערבין היּו ולא ְְְִִָָָָֹעּׂשרֹון;

.ÂËהּפרים נסּכי אּלא - נסכים מערבין אין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּולעֹולם
ּבין לבּדם, כבׂשים ונסּכי לבּדם, אילים ונסּכי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָלבּדם,

יחיד. ּבקרּבנֹות ּבין צּבּור ְְְְְְִִֵָָָּבקרּבנֹות

.ÊËּבין צּבּור, קרּבנֹות ּבין - קרּבנֹות ׁשל החלבים ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָוכן
מקטירין אּלא ּבזה, זה אֹותן מערבין אין - יחיד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָקרּבנֹות
מקטירין נתערבּו, ואם עצמֹו; ּבפני וקרּבן קרּבן ּכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָאמּורי

ּכאחד. ְֶַָֹהּכל

.ÊÈּכל ׁשּנבללה לאחר ּבזֹו זֹו ׁשּנתערבּו נסכים ׁשל ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָמנחֹות
ּכׁשרֹות. - עצמֹו ּבפני ומין ְְְִִִֵֵַָמין

.ÁÈהרי - וסלּתן ׁשמנן ונתערב הּמנחֹות ׁשּנבללּו ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכיון
מנחֹות הקטיר אם וכן לכּתחּלה; ׁשּלהן יין לערב מּתר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻזה
לערב מּתר זה הרי - עצמּה ּבפני ואחת אחת ּכל נסכים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשל

ׁשּלהן. ִֶֶַָיין

.ËÈנסכים יין לערב לֹו יׁש - נסכים ׁשל הּיין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשּמערבין
ּוכׁשּמערב, צּבּור; ּבׁשל יחיד וׁשל יֹום, ּבׁשל אמׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָׁשל
כבׂשים נסּכי יין אילים, נסּכי ּביין פרים נסּכי יין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָמערב
ּביין כבׂשים נסּכי יין מערבין אין אבל ּכבׂשים; נסּכי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָּביין

ואילים. פרים ְְִִִֵֵָנסּכי

.Îאחר אּלא לכּתחּלה, הּיין מערבין אין ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּולעֹולם
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשהקטירּה, אחר אֹו הּסלת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנתערבה

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָיׁש
קדׁשים לאכל ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְֱֲִֶֶֶֶַָָָָֹֹֹלא
(ג) ּפּגּול; לאכל ׁשּלא (ב) מּום; ּבהם ׁשהּטל אֹו ְְֱִִֶֶֶֶֶַָֹֹֻׁשּנפסלּו
(ה) נֹותר; יאכל ׁשּלא (ד) זמּנן; לאחר קדׁשים יֹותיר ְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹׁשּלא
ׁשּנטמא אדם יאכל ׁשּלא (ו) ׁשּנטמאּו; קדׁשים יאכל ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹׁשּלא
ּובאּור הּטמא. לׂשרף (ח) הּנֹותר; לׂשרף (ז) הּקדׁשים; ְְֳִִִֵֵֶַַַָָָֹֹאת

אּלּו. ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

לכּתחּלה,‡. קדׁשים לׁשחט מּתרין לעבֹודה הּפסּולין ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָֹֻּכל
ׁשֹוחט ׁשאינֹו הּטמא, מן חּוץ קדׁשים: קדׁשי ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָואפּלּו

ּופׁשט לעזרה חּוץ ׁשהּוא ּפי על ואף [הושיט]לכּתחּלה, ְְְֲִִֶַַַַָָָָָ
ּבּבׂשר. יּגע ׁשּמא ּגזרה, - ּבעזרה וׁשחט ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָידֹו

ׁשל·. ּגדֹול ּכהן ּפר וכן ּכׁשר. הּזבח - וׁשחט עבר ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואם
אם אהרן", "וׁשחט ּבֹו ׁשּנאמר ּפי על אף - הּכּפּורים ְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָֹיֹום
ּכׁשרה, - זר ׁשּׁשחטּה אדּמה ּפרה אף ּכׁשר; זר, ְְְֲֵֵֶַָָָָָָָָָָֻׁשחטֹו

ּבזר. ׁשּפסּולה ׁשחיטה ל ְְְְִֵֶֶָָָׁשאין

אּלא‚. לׁשחיטה נתּכּון ולא הּקדׁשים, את ְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּׁשֹוחט

כוונה]ּכמתעּסק בלא - אחר עד[בדבר ּפסּולין; אּלּו הרי - ְְְֲִִֵֵֵַַ
לׁשחיטה. ְְִִִֵֶַָׁשּיתּכּון

ׁשחט,„. ואם ּבּקדׁשים; ּכאחד ראׁשים ׁשני יׁשחט ְְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָֹולא
ּכׁשרים. אּלּו ְֲִֵֵֵהרי

ּכחּלין.‰. ּבּקדׁשים, אחת ּבהמה ׁשֹוחטין ׁשנים ְְְֲֲֳִִִִֵַַַַָָָֻאבל

.Âעל עֹומד ׁשהּגדֹול ּפי על אף קדׁשים, ׁשֹוחט אינֹו ִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּקטן
מחׁשבה. לֹו אין וקטן מחׁשבה, צריכין ׁשהּקדׁשים ְְְְֳִִִֵֶַַַַָָָָָָָָּגּביו;
מחׁשבה אינּה מעׂשיו, מּתֹו נּכרת מחׁשבּתֹו היתה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאפּלּו

עֹומדת עֹולה היתה ּכיצד? להחמיר. אּלא ּבדרֹום,להקל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מּמעׂשיו ׁשהרי - ּוׁשחטּה לצפֹון, והביאּה הּקטן ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָּומׁשכּה

ּפסּולה. זֹו הרי - קדׁשים לׁשחיטת ׁשּמחׁשבּתֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָנּכר

.Êּדמן ׁשּנתקּבל אֹו ּבּדרֹום, ׁשּנׁשחטּו קדׁשים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָקדׁשי
ּפסּולין. - ְִַָּבּדרֹום

.Á- וׁשחט לּצפֹון ידֹו והֹוׁשיט ּבּדרֹום, עֹומד ְְִֵַַַָָָָָָהיה
ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו

.Ë- ּבּצפֹון הּדם וקּבל ידֹו והֹוׁשיט ּבּדרֹום, עֹומד ְְִִֵֵַַַָָָָָָהיה
ּפסּולה. ְַָָָקּבלתֹו

.È.ּבּצפֹון ּכעֹומד הּוא הרי לּצפֹון, ורּבֹו ראׁשֹו ְְְֲִִֵֵַַָָֹֻהכניס

.‡Èהֹוציאּה אפּלּו לּדרֹום, ויצאת ּופרּכסה ּבּצפֹון, ְְְְֲִִִַַָָָָָָָָׁשחטּה
לּצפֹון, וחזרה לּדרֹום, ויצאת ּפרּכסה ּכׁשרה; - ְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָלּדרֹום
קּלים קדׁשים וכן ּכׁשרה. - ּבּצפֹון ּדמּה קּבל ּכ ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָואחר
ּוׁשחטן לפנים ידֹו והכניס לעזרה חּוץ ועמד ּבפנים, ְְְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָָָׁשהיּו

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו -ְְִֵָָ

.·Èידֹו אפּלּו[דם]וקּבל[לעזרה]הכניס ּפסּולה, קּבלתֹו - ְְְֲִִִִֵַָָָָ
וציציתֹו ּבפנים, ּכּלֹו העֹובד היה ואפּלּו ורּבֹו. ראׁשֹו ְְְְֲִִִִִִִֵַָָָֹֻֻהכניס

אהל[שערו] אל "ּבבאכם ׁשּנאמר: ּפסּולה, עבֹודתֹו - ְְֱֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבחּוץ
ּכּלן. ׁשּיבֹואּו עד ֵֶַָָֻמֹועד",

.‚È- ּדמּה קּבלת אחר לחּוץ ויצאת הּבהמה ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָּפרּכסה
זריקה קדם והּבׂשר האמּורין יצאּו ׁשאפּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּכׁשרה;

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכׁשר, הּזבח - קּלים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבקדׁשים

.„Èהּזבח - ּוׁשחטּה ּבחּוץ, ורגלּה ּבפנים, ּכּלּה הּבהמה ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻהיתה
ּבפנים. ּכּלּה ׁשּתהיה עד לה'", "והביאּום ׁשּנאמר: ְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֻּפסּול,

.ÂËרגלּה הֹוציאה ּכ ואחר ּבפנים, ּכּלּה והיא ְְְְְִִִִַַַָָָָָָֻׁשחטּה
הּבׂשר חֹות - הרגל]לחּוץ ואחר[של לעצם, ׁשּמּגיע עד ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

מּפני ּפסל, - חת ּכ ואחר קּבל, ואם הּדם; מקּבל ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָּכ
צרי אין - קּלים ּובקדׁשים ׁשּבחּוץ. הּבׂשר ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשמנּונית
קדׁשים ׁשּבׂשר ּומקּבל; לפנים רגלּה מחזיר אּלא ,ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלחּת

ּכׁשר. זריקה, קדם ׁשּיצא ְִִֵֶֶַָָָָֹקּלים

.ÊË,ּפסּולה - העזרה ּבאויר ּוׁשחטּה הּבהמה ְְְֲֲִֵַַָָָָָָָָָּתלה
ּבארץ. ׁשּיׁשחט עד הּמזּבח", יר "על ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:

ÊÈּבאויר תלּוי והּוא וׁשחט ונתלה ּבארץ, הּבהמה ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָהיתה
ּכׁשר. קּלים, ּובקדׁשים ּפסּול; קדׁשים, ּבקדׁשי -ְְְִִִֵֵַָָָָָָָ

.ÁÈסימנין מעּוט וושט]ׁשחט ּבפנים,[קנה ּוגמרן ּבחּוץ ְְִִִִִַַָָָָ
ּפסּולין; - ּבּצפֹון ּוגמרן ּבּדרֹום מעּוטן ׁשּׁשחט ְְִִֶַַַָָָָָָאֹו

סֹוף ועד מּתחּלתּה יׁשנּה כולהׁשהּׁשחיטה השחיטה -] ְְְְִִִֶֶַַָָָָ
כדין] להיות .צריכה

.ËÈ- ּבּקרקע הּמּנחת ּבהמה מּצּואר הּדם וקּבל ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָָֻנתלה
.ּבכ ׁשרּות ּדר ׁשאין ְֵֵֶֶֶָָּפסּול,
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.‚Èּפר מקריב היה לא - הּיֹום ּפר מקריב ׁשהיה מי ְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹוכל
לפּיס חֹוזרין - ּובּׁשמיני חלילה. חֹוזרין אּלא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָלמחר,

ׁשּבארנּו.[להגריל] ּכמֹו הרגלים, ּכׁשאר ּכאחד ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֻּכּלם

.„Èהיה - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ְְְִִֶֶַַָָָָָּביֹום
וׁשּׁשים אחד ּתמידין, וׁשל מּוספין ׁשל נסכים מנחת ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָׁשם

אֹותן. מערבין היּו ולא ְְְִִָָָָֹעּׂשרֹון;

.ÂËהּפרים נסּכי אּלא - נסכים מערבין אין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּולעֹולם
ּבין לבּדם, כבׂשים ונסּכי לבּדם, אילים ונסּכי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָלבּדם,

יחיד. ּבקרּבנֹות ּבין צּבּור ְְְְְְִִֵָָָּבקרּבנֹות

.ÊËּבין צּבּור, קרּבנֹות ּבין - קרּבנֹות ׁשל החלבים ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָוכן
מקטירין אּלא ּבזה, זה אֹותן מערבין אין - יחיד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָקרּבנֹות
מקטירין נתערבּו, ואם עצמֹו; ּבפני וקרּבן קרּבן ּכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָאמּורי

ּכאחד. ְֶַָֹהּכל

.ÊÈּכל ׁשּנבללה לאחר ּבזֹו זֹו ׁשּנתערבּו נסכים ׁשל ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָמנחֹות
ּכׁשרֹות. - עצמֹו ּבפני ומין ְְְִִִֵֵַָמין

.ÁÈהרי - וסלּתן ׁשמנן ונתערב הּמנחֹות ׁשּנבללּו ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכיון
מנחֹות הקטיר אם וכן לכּתחּלה; ׁשּלהן יין לערב מּתר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻזה
לערב מּתר זה הרי - עצמּה ּבפני ואחת אחת ּכל נסכים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשל

ׁשּלהן. ִֶֶַָיין

.ËÈנסכים יין לערב לֹו יׁש - נסכים ׁשל הּיין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשּמערבין
ּוכׁשּמערב, צּבּור; ּבׁשל יחיד וׁשל יֹום, ּבׁשל אמׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָׁשל
כבׂשים נסּכי יין אילים, נסּכי ּביין פרים נסּכי יין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָמערב
ּביין כבׂשים נסּכי יין מערבין אין אבל ּכבׂשים; נסּכי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָּביין

ואילים. פרים ְְִִִֵֵָנסּכי

.Îאחר אּלא לכּתחּלה, הּיין מערבין אין ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּולעֹולם
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשהקטירּה, אחר אֹו הּסלת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנתערבה

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָיׁש
קדׁשים לאכל ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְֱֲִֶֶֶֶַָָָָֹֹֹלא
(ג) ּפּגּול; לאכל ׁשּלא (ב) מּום; ּבהם ׁשהּטל אֹו ְְֱִִֶֶֶֶֶַָֹֹֻׁשּנפסלּו
(ה) נֹותר; יאכל ׁשּלא (ד) זמּנן; לאחר קדׁשים יֹותיר ְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹׁשּלא
ׁשּנטמא אדם יאכל ׁשּלא (ו) ׁשּנטמאּו; קדׁשים יאכל ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹׁשּלא
ּובאּור הּטמא. לׂשרף (ח) הּנֹותר; לׂשרף (ז) הּקדׁשים; ְְֳִִִֵֵֶַַַָָָֹֹאת

אּלּו. ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

לכּתחּלה,‡. קדׁשים לׁשחט מּתרין לעבֹודה הּפסּולין ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָֹֻּכל
ׁשֹוחט ׁשאינֹו הּטמא, מן חּוץ קדׁשים: קדׁשי ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָואפּלּו

ּופׁשט לעזרה חּוץ ׁשהּוא ּפי על ואף [הושיט]לכּתחּלה, ְְְֲִִֶַַַַָָָָָ
ּבּבׂשר. יּגע ׁשּמא ּגזרה, - ּבעזרה וׁשחט ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָידֹו

ׁשל·. ּגדֹול ּכהן ּפר וכן ּכׁשר. הּזבח - וׁשחט עבר ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואם
אם אהרן", "וׁשחט ּבֹו ׁשּנאמר ּפי על אף - הּכּפּורים ְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָֹיֹום
ּכׁשרה, - זר ׁשּׁשחטּה אדּמה ּפרה אף ּכׁשר; זר, ְְְֲֵֵֶַָָָָָָָָָָֻׁשחטֹו

ּבזר. ׁשּפסּולה ׁשחיטה ל ְְְְִֵֶֶָָָׁשאין

אּלא‚. לׁשחיטה נתּכּון ולא הּקדׁשים, את ְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּׁשֹוחט

כוונה]ּכמתעּסק בלא - אחר עד[בדבר ּפסּולין; אּלּו הרי - ְְְֲִִֵֵֵַַ
לׁשחיטה. ְְִִִֵֶַָׁשּיתּכּון

ׁשחט,„. ואם ּבּקדׁשים; ּכאחד ראׁשים ׁשני יׁשחט ְְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָֹולא
ּכׁשרים. אּלּו ְֲִֵֵֵהרי

ּכחּלין.‰. ּבּקדׁשים, אחת ּבהמה ׁשֹוחטין ׁשנים ְְְֲֲֳִִִִֵַַַַָָָֻאבל

.Âעל עֹומד ׁשהּגדֹול ּפי על אף קדׁשים, ׁשֹוחט אינֹו ִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּקטן
מחׁשבה. לֹו אין וקטן מחׁשבה, צריכין ׁשהּקדׁשים ְְְְֳִִִֵֶַַַַָָָָָָָָּגּביו;
מחׁשבה אינּה מעׂשיו, מּתֹו נּכרת מחׁשבּתֹו היתה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאפּלּו

עֹומדת עֹולה היתה ּכיצד? להחמיר. אּלא ּבדרֹום,להקל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מּמעׂשיו ׁשהרי - ּוׁשחטּה לצפֹון, והביאּה הּקטן ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָּומׁשכּה

ּפסּולה. זֹו הרי - קדׁשים לׁשחיטת ׁשּמחׁשבּתֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָנּכר

.Êּדמן ׁשּנתקּבל אֹו ּבּדרֹום, ׁשּנׁשחטּו קדׁשים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָקדׁשי
ּפסּולין. - ְִַָּבּדרֹום

.Á- וׁשחט לּצפֹון ידֹו והֹוׁשיט ּבּדרֹום, עֹומד ְְִֵַַַָָָָָָהיה
ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו

.Ë- ּבּצפֹון הּדם וקּבל ידֹו והֹוׁשיט ּבּדרֹום, עֹומד ְְִִֵֵַַַָָָָָָהיה
ּפסּולה. ְַָָָקּבלתֹו

.È.ּבּצפֹון ּכעֹומד הּוא הרי לּצפֹון, ורּבֹו ראׁשֹו ְְְֲִִֵֵַַָָֹֻהכניס

.‡Èהֹוציאּה אפּלּו לּדרֹום, ויצאת ּופרּכסה ּבּצפֹון, ְְְְֲִִִַַָָָָָָָָׁשחטּה
לּצפֹון, וחזרה לּדרֹום, ויצאת ּפרּכסה ּכׁשרה; - ְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָלּדרֹום
קּלים קדׁשים וכן ּכׁשרה. - ּבּצפֹון ּדמּה קּבל ּכ ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָואחר
ּוׁשחטן לפנים ידֹו והכניס לעזרה חּוץ ועמד ּבפנים, ְְְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָָָׁשהיּו

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו -ְְִֵָָ

.·Èידֹו אפּלּו[דם]וקּבל[לעזרה]הכניס ּפסּולה, קּבלתֹו - ְְְֲִִִִֵַָָָָ
וציציתֹו ּבפנים, ּכּלֹו העֹובד היה ואפּלּו ורּבֹו. ראׁשֹו ְְְְֲִִִִִִִֵַָָָֹֻֻהכניס

אהל[שערו] אל "ּבבאכם ׁשּנאמר: ּפסּולה, עבֹודתֹו - ְְֱֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבחּוץ
ּכּלן. ׁשּיבֹואּו עד ֵֶַָָֻמֹועד",

.‚È- ּדמּה קּבלת אחר לחּוץ ויצאת הּבהמה ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָּפרּכסה
זריקה קדם והּבׂשר האמּורין יצאּו ׁשאפּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּכׁשרה;

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכׁשר, הּזבח - קּלים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבקדׁשים

.„Èהּזבח - ּוׁשחטּה ּבחּוץ, ורגלּה ּבפנים, ּכּלּה הּבהמה ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻהיתה
ּבפנים. ּכּלּה ׁשּתהיה עד לה'", "והביאּום ׁשּנאמר: ְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֻּפסּול,

.ÂËרגלּה הֹוציאה ּכ ואחר ּבפנים, ּכּלּה והיא ְְְְְִִִִַַַָָָָָָֻׁשחטּה
הּבׂשר חֹות - הרגל]לחּוץ ואחר[של לעצם, ׁשּמּגיע עד ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

מּפני ּפסל, - חת ּכ ואחר קּבל, ואם הּדם; מקּבל ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָּכ
צרי אין - קּלים ּובקדׁשים ׁשּבחּוץ. הּבׂשר ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשמנּונית
קדׁשים ׁשּבׂשר ּומקּבל; לפנים רגלּה מחזיר אּלא ,ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלחּת

ּכׁשר. זריקה, קדם ׁשּיצא ְִִֵֶֶַָָָָֹקּלים

.ÊË,ּפסּולה - העזרה ּבאויר ּוׁשחטּה הּבהמה ְְְֲֲִֵַַָָָָָָָָָּתלה
ּבארץ. ׁשּיׁשחט עד הּמזּבח", יר "על ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:

ÊÈּבאויר תלּוי והּוא וׁשחט ונתלה ּבארץ, הּבהמה ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָהיתה
ּכׁשר. קּלים, ּובקדׁשים ּפסּול; קדׁשים, ּבקדׁשי -ְְְִִִֵֵַָָָָָָָ

.ÁÈסימנין מעּוט וושט]ׁשחט ּבפנים,[קנה ּוגמרן ּבחּוץ ְְִִִִִַַָָָָ
ּפסּולין; - ּבּצפֹון ּוגמרן ּבּדרֹום מעּוטן ׁשּׁשחט ְְִִֶַַַָָָָָָאֹו

סֹוף ועד מּתחּלתּה יׁשנּה כולהׁשהּׁשחיטה השחיטה -] ְְְְִִִֶֶַַָָָָ
כדין] להיות .צריכה

.ËÈ- ּבּקרקע הּמּנחת ּבהמה מּצּואר הּדם וקּבל ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָָֻנתלה
.ּבכ ׁשרּות ּדר ׁשאין ְֵֵֶֶֶָָּפסּול,
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.Îותל ּבעזרה, עֹומד הּמזרקהיה הדם]ה וקּבל[ספל ּבידֹו ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָָ
ּכׁשר, - ּבאויר הּדם וקּבל הּבהמה ׁשהגּביּה אֹו ּבאויר, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּדם

ּכּמקֹום. הּמקֹום ֲִֶַַָָׁשאויר

.‡Îאינֹו ּבמינֹו מין ּכׁשר; - וקּבל מזרק לתֹו מזרק ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָנתן
סיב הּניח דקל]חֹוצץ. ּכׁשר;[חוט - וקּבל הּמזרק ּבתֹו ְְְִִִִִֵֵֵַַָָ

ואין הּמזרק, לתֹו יֹורד הּדם והרי חלּול, ׁשהּסיב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמּפני
וקמץ הּמנחה, ּבקמיצת ּכן עׂשה אם אבל חציצה. ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָָּכאן

ּפסּולה. - הּסיב ְִִַָמּתֹו

.·Îהֹולכת וכן ּוזריקתֹו, לּמזּבח, והֹולכתֹו הּדם, ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָקּבלת
הּכׁשר ּבכהן אּלא ּכׁשרה אינּה מאּלּו, אחת ּכל - לּכבׁש ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאברים
העֹוף. ּובמליקת הּמנחה ּבקמיצת ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָלעבֹודה,

.‚Îׁשּקּבל ּכהן ,לפיכ הֹולכה; אינּה ּברגל ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹוהֹולכה
הּזבח. נפסל - לּמזּבח ּוזרקֹו ּבמקֹומֹו ועמד ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָהּדם,

.„Îקּבל לימינֹו. יחזיר - לׂשמאלֹו ונתן ּבימינֹו ְְֲִִִִִִִִֵֵַַָֹקּבל
- חל לכלי ונתן קדׁש ּבכלי קּבל הּזבח; נפסל - חל ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹּבכלי

קדׁש. לכלי ְֲִִִֶַֹיחזיר

.‰Îאם אבל ּכׁשר; - ואספֹו הרצּפה על הּכלי מן ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָנׁשּפ
הּׁשרת לכלי ּונתנֹו ואספֹו הרצּפה, על ּבהמה מּצּואר ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָנׁשּפ

הּזבח. נפסל -ְִֶַַַ

.ÂÎולא הארץ על ּבהמה מּצּואר הּדם מקצת ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹנׁשּפ
ּובלבד ּכׁשר; זה הרי - ּבהמה מּצּואר מקצתֹו וקּבל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאספֹו,

ּדם ׁשּנתקּבל הּדם זה בו]ׁשּיהיה ּדם[שיצאה לא הּנפׁש, ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
דם]הּתמצית סתם העֹור.[- ּדם ולא ְְִַַַָֹ

.ÊÎ,לעבֹודה הּפסּולין מן אחד ּדמן ׁשּקּבל הּזבחים ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּכל
נפסל - ּכהלכתֹו לּמזּבח ׁשּזרקֹו אֹו לּמזּבח, ׁשהֹוליכֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאֹו
אּלא הּפסּול ּבֹו הל ולא לּפסּול, ונתן הּכׁשר קּבל ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּזבח;
הּפסּול ׁשהֹוליכֹו ּדם אבל לּכׁשר. יחזיר - ּבמקֹומֹו ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָעמד
הּכהן ׁשהֹוליכֹו אֹו והֹוליכֹו, לּכׁשר והחזירֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹלעבֹודה,
והֹוליכֹו הֹואיל - והֹוליכֹו לּפסּול ּונתנֹו והחזירֹו ְְְְְְִִִִִֶַָָָּתחּלה,
אי ׁשהרי הּזבח, נפסל - ּבּסֹוף ּבין ּבּתחּלה ּבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּפסּול,

זה. ּדבר לתּקן ְְֵֶֶַָָָאפׁשר

.ÁÎהּכׁשר חֹוזר הּנפׁש, ּדם נׁשאר אם - הּפסּול ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָקּבל
הּדם עֹוׂשין לעבֹודה הּפסּולין ׁשאין וזֹורק, ּומֹולי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּומקּבל
ראּוי והּוא הֹואיל - הּטמא מן חּוץ ׁשירים; ְְִִִִִֵַַַָָָהּנׁשאר
ׁשירים. עֹוׂשה ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבטמאה הּבא ּבקרּבן ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻלעבֹודה
ּדם הּכׁשר אחריו ׁשּקּבל ּפי על אף - הּטמא קּבל ֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּכיצד?
ּבאחרֹונה הּכׁשר ׁשּקּבל ׁשּזה הּזבח; נפסל - ּוזרקֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּנפׁש

ּכלּום. ואינֹו הּוא, ׁשירים -ְְִִֵַ

.ËÎקדם ׁשחיטה אחר ׁשהּוא ּכל מאבריה ׁשחסר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבהמה
צרם אפּלּו נפסלה; - הּדם קּבלה[חבל]קּבלת קדם ּבאזנּה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּיהיה הּפר", מּדם "ולקח ׁשּנאמר: יקּבל, לא זה הרי -ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
הרי - וזרק החסרה מן קּבל ואם קּבלה. ּבׁשעת ּכּלֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻׁשלם

ּפסּול. ֶָזה

.Ïאבד אפּלּו - זריקה קדם קּבלה אחר חסרה אם ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָֹאבל
ה זריקת קדם מןהּבׂשר ּכּזית נׁשּתּיר אם - נׂשרף אֹו ּדם, ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

אינֹו לאו, ואם הּדם; את זֹורק האמּורין, מן ּכּזית אֹו ְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּבׂשר
מן זית וכחצי הּבׂשר מן זית ּכחצי אפּלּו - ּובעֹולה ְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַָָָזֹורק.

לאּׁשים. ׁשּכּלּה מּפני ְִִִִֵֵֶָָָֻהאמּורין,

.‡Ïהּורצה לא זרק, ואם יזרק; לא מּכּזית, ּפחֹות ְְְְִִִִִַַַַָָָֹֹֹנׁשאר
התקבל] לא חּוץ[- ׁשּיצא אֹו זריקה, קדם הּבׂשר נפסל .ְְִִֶֶַַָָָָָֹ

הּורצה. זרק, ואם הּדם; יזרק לא - ְְְֲִִַַָָָָָָֹֹלעזרה

.·Ïזריקת קדם לעזרה חּוץ ׁשּיצא קּלים קדׁשים ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּבׂשר
ּכׁשר הּזבח - ּבחּוץ והּבׂשר הּדם ׁשּנזרק ּפי על אף - ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָּדמים

חובה] ידי הבעלים יצאו לצאת[- הּבׂשר ׁשּסֹוף מּפני ,-] ְִֵֵֶַָָָ
העיר] בכל שנאכלים קלים קדשים מֹועלתשדין ּוזריקה .-] ְִֶֶָ

הועילה] אלא]לּיֹוצאוהזריקה מיד, ישרף לׂשרפֹו[שלא ְְֵַָ
ויפסל] שילון לאכלֹו.[אחר לא אבל ,ְְֲָָֹ

.‚Ï,ּדמים זריקת לפני ׁשּיצאּו קּלים קדׁשים אמּורי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוכן
החזירן ואם הּזבח; נפסל לא - ּבחּוץ והן הּדם [לפניונזרק ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

החזירןזריקה] ׁשּלא ּפי על ואף אֹותן. מקטירין [וזרק, ְְְִִִִֶֶַַַָָֹ
מּׁשּוםהדם] עליהן חּיבין דיני:], וטמא.[- ונֹותר ּפּגּול ְְֲִִִֵֵֶַָָָ

.„Ïוהחלב ּבׂשר ׁשּנטמא ּבין - יחיד ׁשל הּזבחים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
הּדם. את זֹורק - קּים והּבׂשר חלב ׁשּנטמא ּבין ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָקּים,

ׁשהּציץ הּורצה, - זרק ואם יזרק; לא ׁשניהן, [שלנטמאּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹ
הגדול] אֹו[מכפר]מרּצההכהן אמּורין וכן הּטמא. על ְְִֵֵֵֶַַַָ

ּכמֹו מרּצה, הּציץ - והקטירן ׁשּנטמאּו עֹולה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָאברי
ּכּלֹו, והחלב הּבׂשר ׁשּנטמא הּצּבּור קרּבנֹות וכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּבארנּו.

הּדם. את זֹורק זה ֲֵֵֶֶַָהרי

.‰Ïעל ואף הּזבח; נפסל לעזרה, חּוץ ׁשּיצא קדׁשים ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּדם
נרצה. לא - הּמזּבח על ּוזרקֹו והכניסֹו ׁשחזר ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹּפי

.ÂÏׁשּנאמר ּכלל, טמאה מקּבל אינֹו הּקדׁשים ּדם ְְְְֱֳִֵֵֶֶַַַַָָָָֻוכל
הּוא ּכּמים ׁשּנׁשּפ ּדם - ּכּמים" ּתׁשּפכּנּו הארץ "על ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּבּדם:
ׁשאינֹו קדׁשים ּדם אבל טמאה; ּומקּבל ּכּמים ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּנחׁשב

טמאה. מקּבל אינֹו ּכּמים, ְְְִִֵֵַַַָָֻנׁשּפ

.ÊÏ;הּזבח נפסל - נזרק ולא חּמה עליו ׁשּׁשקעה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹודם
הּורצה. לא זרקֹו, ְְְִָָֹואם
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מּתנה‡. נתן אם - החיצֹון מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָּכל
אחת[זריקה] מּתנה - ּבחּטאת ואפּלּו ּכּפר. ּבלבד, ְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָאחת

"ודם ׁשּנאמר: למצוה, מּתנֹות הארּבע ּוׁשאר העּקר, ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָהיא
על הּדם ׁשפיכת - "אלהי ה' מזּבח על יּׁשפ ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֹזבחי

העּקר. היא ְִִִֵַַָָהּמזּבח

ּבזריקה·. הּנּתנין ׁשּנאמר:וכל יצא, - ּבׁשפיכה ׁשּנתנן ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
."יּׁשפ זבחי ְְִֵֶַָָ"ודם

הּפנימי‚. מזּבח על הּנּתנין הּדמים הזהב]ּכל -[מזבח ְְִִִִִִֵַַַַַָָָ
הּכּפרה, עּקר הן ּכּלן אּלא ּכּפר; לא מהן, אחת חּסר ִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻאם
ּפעמים". "ׁשבע ׁשּנאמר: מנינן, על הקּפיד הּכתּוב ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהרי

.„- הּבעלים ּומתּו אחת, מּתנה מּמּנה ׁשּנתן ְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָחּטאת
הּמיתה. לאחר הּמּתנֹות ארּבע ְְְִִַַַַַַַַָָיׁשלים

ּבּלילה.‰. הּׁשלׁש יּתן לא ּבּיֹום, האחת נתן אם ְֲִִֵַַַַַַַָָָָָֹֹאבל

.Âמּׁשּום חּיב - ּבחּוץ והׁשלימן ּבפנים אחת נתן ְְְְִִִִִִַַַַַָָָואם
ּבחּוץ. ֲֶַַמעלה

.Êלאויר ּדם ׁשּיּגיע קדם מּזה ׁשל ידֹו ונקטעה מּזה, ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהיה
הּזיה. לֹו עלתה לא - ְְִֵַַַָָָָֹהּמזּבח
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.Áה:]מּתן[בסדר]ׁשּנה על הזיות ּבין[- - ּבחּטאת קרנֹות ְְִֵַַַָָָ
הּנעׂשית הדם]ּבחּטאת הזהבּבפנים[-שזורקין מזבח [על ְְֲִִֵַַַָ

ּבׁשארוהפרוכת] אבל ּפסל; - ּבחּוץ הּנעׂשית ּבחּטאת ּבין ,ְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָ
ּכׁשרים. ְֳִִֵַָהּקדׁשים,

.Ëולפנים הּקרן מן הּדם מתחתיה]נתן ולא בצידה -]- ְְִִִֶֶַַַָָ
ּבין הּפנימי ּבּמזּבח ּבין קדׁשים, ּבׁשאר ּבין ּבחּטאת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָּבין

ּפסל. - החיצֹון ְִִֵַַַַָּבּמזּבח

.Èׁשּנתנֹו הּמזּבח, מחצי למעלה אֹותֹו לּתן ׁשּמצותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדם
ׁשּמצותֹו אֹו למעלה, ׁשּנתנֹו למּטה, ׁשּמצותֹו אֹו ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָלמּטה,
הּנּתנין אֹו החיצֹון, הּמזּבח על ׁשּנתנֹו ּבהיכל, ּבפנים ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָלּתנֹו
ּדם ׁשּנתן אֹו ּבהיכל, לפנים ׁשּנתנן החיצֹון, מזּבח ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל

היסֹוד ּכנגד ׁשּלא הּכבׁש, על ּבחּוץ דרומיתהּנּתנין בקרן -] ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
יסוד] בה שאין ּפימזרחית על ואף ּפסּול; הּזבח ּבׂשר הרי -ְְֲִֵֶַַַַַָ

על אף - לּמזּבח ּדם ׁשהּגיע ּכיון ּבֹו; הּבעלים נתּכּפרּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָכן
למקֹומֹו ׁשהּגיע ּכמֹו הּוא הרי למקֹומֹו, ׁשּלא ׁשהּגיע ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַֹּפי
ּכׁשר הּזֹורק זה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלכּפר.
את הּפסּול ונתן לּפסּול, ונתן הּכׁשר קּבל אם אבל ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָלעבֹודה;
והּנּתנין ּבחּוץ, ּבפנים הּנּתנין ואת למּטן, למעלן ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָהּנּתנין
לא - היסֹוד ּכנגד ׁשּלא הּכבׁש על ׁשּנתן אֹו ּבפנים, ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹּבחּוץ

ּדם נׁשאר אם הּזבח, ּבׂשר בו]נפסל אּלא[שיצא הּנפׁש; ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָ
ּבמקֹומֹו. הּדם ויזרק הּנפׁש, ּדם ׁשאר ויקּבל הּכׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹיחזר

.‡Èּבדם ּדם ּבין - ׁשּנתערבּו קדׁשים כוס]ּדמי ,[באותו ְְְְִִֵֵֶָָָָָ
ּבכֹוסֹות ּכֹוס קרבן]ּבין לאיזה כוס איזה נודע אם[ולא - ְִֵ

הּכל יּתן אחת, מּתנה ּבּנּתנין אחת מּתנה הּנּתנין ְְִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָֹנתערבּו
יּתן ארּבע, מּתן ּבּנּתנין ארּבע מּתן הּנּתנין וכן אחת; ְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָמּתנה
ׁשּתים ּבּנּתנין אחת מּתנה הּנּתנין נתערבּו ארּבע; מּתן ְְְְִִִִִִַַַַַַַַַַַָָָָָֹהּכל
למעלה הּנּתנין נתערבּו אחת. מּתנה הּכל יּתן ארּבע, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹׁשהן

לאּמה הּכל יּׁשפ - למּטה העזרהּבּנּתנין ,][תעלת ְִִִֵַַַַָָָָָֹ
ּדם עם החּטאת ׁשירי נתערבּו אפּלּו ּפסּולין; ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָוהּזבחים

לאּמה. הּכל יּׁשפ - למּטה הּכל ׁשּמקֹום ְְִֵֶַַַַָָָָָָֹֹהעֹולה,

.·Èּולמּטה למעלה הּתערבת מן נתן אּלא ׁשאל, לא ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹואם
ואּלּו ואּלּו למּטה, יּתן - וׁשאל למעלה נתן ּכׁשר; זה הרי -ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

לֹו. ָעלּו

.‚Èהּכל יּׁשפכּו ּבחּוץ, ּבּנּתנין ּבפנים הּנּתנין ְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָֹנתערבּו
מּמּנּו ונתן הּתערבת ּדם ולקח ׁשאל, לא ואם ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹלאּמה;
אֹו ּבחּוץ, ונתן וחזר ּבפנים ׁשּנתן ּבין - ּובחּוץ ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּבפנים
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכׁשר. הּכל - ּבפנים ונתן וחזר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבחּוץ
ּדם אבל החּטאת. מן חּוץ ּבחּוץ, הּנּתנין ּדמים ְֲִִִִִַַַַַָָָָָּבׁשאר
ּבפנים הּנעׂשית חּטאת ּבדם ׁשּנתערב ּבחּוץ הּנעׂשית ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָחּטאת
וחזר ּבפנים נתן ּכׁשר; ּבפנים, ונתן וחזר ּבחּוץ נתן אם -ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ
אפּלּו להיכל, ׁשּנכנס חּטאת ׁשּדם ּפסּולה; ּבחּוץ, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָונתן
אׁשר חּטאת "וכל ׁשּנאמר: אסּורה, - הּנאכלת יחיד ְֱֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחּטאת
ההיכל, ׁשער ּדר ׁשּיּובא והּוא תאכל". לא מּדמּה ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹיּובא
ּבפׁשּפׁש הכניסֹו אם אבל ּביאה; ּדר "יּובא", ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר:

צדדית] נפסל.[דלת אינֹו - ּגג אֹו חּלֹון ּדר ְִֵֶֶַַָאֹו

.„Èזרה עבֹודה ּוׂשעירי העלם אוּפר הציבור [-שחטאו ְְֲִֵֵֶַָָָ
בשוגג] הדין בית הוראת פי על ע"ז להיכלעבדו נכנס ׁשּדמן ,ְִֵֶַָָָָ

ּפנימה זה, ׁשּמקֹום נפסל; הּקדׁשים, לקדׁש הכניסֹו אם -ְְְְֳִִִִִִֶֶֶַַָָָֹ

הּוא מקֹומן להיכל]ׁשל ביחס יֹום[- ׁשל וׂשעיר ּפר וכן . ְְְִֵֶֶַָָ
ּדמם הכניס אם - הּקדׁשים לקדׁש נכנס ׁשּדמן ְְְֳִִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹהּכּפּורים,
וחזר להיכל, והֹוציאֹו מּמּנּו, והּזה הּקדׁשים, ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלקדׁש
הּזיֹות מּמּנּו ּגֹומר ואינֹו נפסל, - הּקדׁשים לקדׁש ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹוהכניסֹו
הּזיֹות ּגמר אם וכן יצא. ׁשּיצא, ׁשּכיון הּקדׁשים; ְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּבקדׁש
הּזיֹות, מקצת והּזה להיכל והֹוציאן הּקדׁשים, ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּבקדׁש
ּגֹומר אינֹו - להיכל והכניסן וחזר להיכל, חּוץ ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָוהֹוציאן
נפסל. למקֹומֹו, חּוץ הּדם ׁשּיצא ׁשּכיון ׁשּבהיכל; ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּזיֹות

.ÂËמהן אחת ויצאת כֹוסֹות, ּבׁשּתי ּדמּה ׁשּקּבל ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחּטאת
מהם אחת נכנסה מּמּנה; ויּזה ּכׁשרה, הּפנימית - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלחּוץ
ׁשּנאמר: ּפסּולה, החיצֹונה אף - ׁשם מּמּנה והּזה ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלהיכל,
לכּפר נכנס אם ּדמּה מקצת אפּלּו - מּדמּה" יּובא ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ"אׁשר

נפסלה. ְְִֶַָֹּבּקדׁש,

.ÊËאּלא ּכּפר, ולא ּבפנים ּבֹו לכּפר ׁשהכניסֹו החּטאת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּדם
ּבׁשֹוגג, הכניסֹו אם - ּכלּום ּבפנים מּמּנּו הּזה ולא ְְְְְִִִִִִִִֵֶָֹהֹוציאֹו
ּבּקדׁש; ּכּפר לא ׁשהרי ּבחּוץ, מּמּנּו ּומּזה ּכׁשר, זה ֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹהרי

ּפסּול. ּבמזיד, הכניסֹו ְְְִִִִֵָואם

.ÊÈ:ׁשּנאמר - ּכׁשרה להיכל, עצמּה החּטאת ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהכניס
ּבׂשרּה. ולא מּדמּה", יּובא ְְֲִֶָָָָָֹ"אׁשר

.ÁÈ.ּכׁשרה להיכל, ונכנסה ׁשּפרּכסה העֹוף ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָחּטאת

.ËÈספק זה הרי ּבצּוארּה, להיכל העֹוף חּטאת ּדם ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהכניס
ּככלי. חׁשּוב הּצּואר ְִִִַַָָאם

.Îאם ספק זה הרי - ואספֹו העֹוף, חּטאת ּדם ְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָנׁשּפ
ּככל ּתּׂשרף, לפיכ ּפֹוסל; אינֹו אֹו ּבדמּה ּפֹוסל ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָהּכלי

ספק. ׁשהיא העֹוף ִֵֶַַָָחּטאת

.‡Îאחת מּתנה ונתן כֹוסֹות, ּבארּבעה ּדמּה ׁשּקּבל ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָחּטאת
"ואת ׁשּנאמר: היסֹוד, על נׁשּפ ארּבעּתן ׁשירי - ּכֹוס ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמּכל
מּכֹוס הּמּתנֹות ארּבע נתן הּמזּבח". יסֹוד אל יׁשּפ ּדמּה ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹּכל
הּכֹוסֹות ּוׁשאר היסֹוד, על נׁשּפ הּכֹוס אֹותֹו ׁשירי - ְְְְִֵֶַַַַָָָָאחד

לאּמה. ְִִַָָָנׁשּפכין

.·Îיּזה לא - חּלין ּדמי לתֹו אֹו הּמים, לתֹו ׁשּנפל ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֻּדם
ׁשּבּמזרק הּדם לתֹו מים נפל ּפסּול. הּזה, ואם ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָמּמּנּו;

אֹו[בספל] יין לתֹוכֹו נפל ּכׁשר. ּדם, מראה ּבֹו יׁש אם -ְְִִֵֵֵַַַָָָ
לבּטל ראּויין אם מים: היה אּלּו אֹותֹו, אֹומדין - חּלין ְְְִִִִִִֵַַַָָֻּדם
לא זה הרי ּדם, מראה מראיו יהיּו ׁשּלא עד ׁשּבּמזרק ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּדם
מּמּנּו. יּזה מראיו, לבּטל ראּויין אינם ואם מּמּנּו; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָיּזה

.‚Îּבדם אֹו הּמזּבח, ּפסּולי ּבדם ׁשּנתערב הּקדׁשים ְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּדם
ואפּלּו לאּמה; הּכל יּׁשפ - ּבׁשחיטתן ׁשּנפסלּו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹקדׁשים
אֹותן וכל לאּמה, יּׁשפ - מאחד חּוץ הּכֹוסֹות ּכל ְְִֵֵֶַַָָָָָָָָקרבּו

הּתמצית ּבדם נתערב ּפסּולין. אינההּזבחים שהנפש דם -] ְְְְְִִִִֵַַַַָָ
בו] ּכׁשר.יוצאת - ונתן ׁשאל, לא ואם לאּמה; יּׁשפ ,ְְִִֵֵַַַָָָָָָֹ

.„Îוהּקמצין העֹולה, ואברי הקרבהאמּורין, [קומץ ְְְְִִֵֵֵַָָָָ
והּלבֹונהמהמנחות] למנחה], סממן הּנׂשרפֹות,[מין ּומנחֹות , ְְְְִַַָָָ

על אּלּו מּכל אחד זרק אם - ׁשרת ּבכלי ׁשּנתקּדׁשּו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאחר
- ּבׂשמאל ּבין ּבימין ּבין ּבכלי, ּבין ּבּיד ּבין האּׁשים, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹּגּבי

ּכׁשרים. אּלּו ְֲִֵֵֵהרי

.‰Îּבהין ּבין ּבקערה, ּבין - ׁשּנּסכן והּיין מדידה]הּמים כלי -], ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּפסּולין. - ּבידֹו אֹו חל ּבכלי נּסכן ּכׁשרים; - הּׁשרת ּכלי ּבׁשאר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָֹּבין
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.Áה:]מּתן[בסדר]ׁשּנה על הזיות ּבין[- - ּבחּטאת קרנֹות ְְִֵַַַָָָ
הּנעׂשית הדם]ּבחּטאת הזהבּבפנים[-שזורקין מזבח [על ְְֲִִֵַַַָ

ּבׁשארוהפרוכת] אבל ּפסל; - ּבחּוץ הּנעׂשית ּבחּטאת ּבין ,ְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָ
ּכׁשרים. ְֳִִֵַָהּקדׁשים,

.Ëולפנים הּקרן מן הּדם מתחתיה]נתן ולא בצידה -]- ְְִִִֶֶַַַָָ
ּבין הּפנימי ּבּמזּבח ּבין קדׁשים, ּבׁשאר ּבין ּבחּטאת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָּבין

ּפסל. - החיצֹון ְִִֵַַַַָּבּמזּבח

.Èׁשּנתנֹו הּמזּבח, מחצי למעלה אֹותֹו לּתן ׁשּמצותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדם
ׁשּמצותֹו אֹו למעלה, ׁשּנתנֹו למּטה, ׁשּמצותֹו אֹו ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָלמּטה,
הּנּתנין אֹו החיצֹון, הּמזּבח על ׁשּנתנֹו ּבהיכל, ּבפנים ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָלּתנֹו
ּדם ׁשּנתן אֹו ּבהיכל, לפנים ׁשּנתנן החיצֹון, מזּבח ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל

היסֹוד ּכנגד ׁשּלא הּכבׁש, על ּבחּוץ דרומיתהּנּתנין בקרן -] ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
יסוד] בה שאין ּפימזרחית על ואף ּפסּול; הּזבח ּבׂשר הרי -ְְֲִֵֶַַַַַָ

על אף - לּמזּבח ּדם ׁשהּגיע ּכיון ּבֹו; הּבעלים נתּכּפרּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָכן
למקֹומֹו ׁשהּגיע ּכמֹו הּוא הרי למקֹומֹו, ׁשּלא ׁשהּגיע ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַֹּפי
ּכׁשר הּזֹורק זה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלכּפר.
את הּפסּול ונתן לּפסּול, ונתן הּכׁשר קּבל אם אבל ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָלעבֹודה;
והּנּתנין ּבחּוץ, ּבפנים הּנּתנין ואת למּטן, למעלן ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָהּנּתנין
לא - היסֹוד ּכנגד ׁשּלא הּכבׁש על ׁשּנתן אֹו ּבפנים, ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹּבחּוץ

ּדם נׁשאר אם הּזבח, ּבׂשר בו]נפסל אּלא[שיצא הּנפׁש; ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָ
ּבמקֹומֹו. הּדם ויזרק הּנפׁש, ּדם ׁשאר ויקּבל הּכׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹיחזר

.‡Èּבדם ּדם ּבין - ׁשּנתערבּו קדׁשים כוס]ּדמי ,[באותו ְְְְִִֵֵֶָָָָָ
ּבכֹוסֹות ּכֹוס קרבן]ּבין לאיזה כוס איזה נודע אם[ולא - ְִֵ

הּכל יּתן אחת, מּתנה ּבּנּתנין אחת מּתנה הּנּתנין ְְִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָֹנתערבּו
יּתן ארּבע, מּתן ּבּנּתנין ארּבע מּתן הּנּתנין וכן אחת; ְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָמּתנה
ׁשּתים ּבּנּתנין אחת מּתנה הּנּתנין נתערבּו ארּבע; מּתן ְְְְִִִִִִַַַַַַַַַַַָָָָָֹהּכל
למעלה הּנּתנין נתערבּו אחת. מּתנה הּכל יּתן ארּבע, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹׁשהן

לאּמה הּכל יּׁשפ - למּטה העזרהּבּנּתנין ,][תעלת ְִִִֵַַַַָָָָָֹ
ּדם עם החּטאת ׁשירי נתערבּו אפּלּו ּפסּולין; ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָוהּזבחים

לאּמה. הּכל יּׁשפ - למּטה הּכל ׁשּמקֹום ְְִֵֶַַַַָָָָָָֹֹהעֹולה,

.·Èּולמּטה למעלה הּתערבת מן נתן אּלא ׁשאל, לא ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹואם
ואּלּו ואּלּו למּטה, יּתן - וׁשאל למעלה נתן ּכׁשר; זה הרי -ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

לֹו. ָעלּו

.‚Èהּכל יּׁשפכּו ּבחּוץ, ּבּנּתנין ּבפנים הּנּתנין ְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָֹנתערבּו
מּמּנּו ונתן הּתערבת ּדם ולקח ׁשאל, לא ואם ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹלאּמה;
אֹו ּבחּוץ, ונתן וחזר ּבפנים ׁשּנתן ּבין - ּובחּוץ ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּבפנים
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכׁשר. הּכל - ּבפנים ונתן וחזר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבחּוץ
ּדם אבל החּטאת. מן חּוץ ּבחּוץ, הּנּתנין ּדמים ְֲִִִִִַַַַַָָָָָּבׁשאר
ּבפנים הּנעׂשית חּטאת ּבדם ׁשּנתערב ּבחּוץ הּנעׂשית ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָחּטאת
וחזר ּבפנים נתן ּכׁשר; ּבפנים, ונתן וחזר ּבחּוץ נתן אם -ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ
אפּלּו להיכל, ׁשּנכנס חּטאת ׁשּדם ּפסּולה; ּבחּוץ, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָונתן
אׁשר חּטאת "וכל ׁשּנאמר: אסּורה, - הּנאכלת יחיד ְֱֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחּטאת
ההיכל, ׁשער ּדר ׁשּיּובא והּוא תאכל". לא מּדמּה ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹיּובא
ּבפׁשּפׁש הכניסֹו אם אבל ּביאה; ּדר "יּובא", ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר:

צדדית] נפסל.[דלת אינֹו - ּגג אֹו חּלֹון ּדר ְִֵֶֶַַָאֹו

.„Èזרה עבֹודה ּוׂשעירי העלם אוּפר הציבור [-שחטאו ְְֲִֵֵֶַָָָ
בשוגג] הדין בית הוראת פי על ע"ז להיכלעבדו נכנס ׁשּדמן ,ְִֵֶַָָָָ

ּפנימה זה, ׁשּמקֹום נפסל; הּקדׁשים, לקדׁש הכניסֹו אם -ְְְְֳִִִִִִֶֶֶַַָָָֹ

הּוא מקֹומן להיכל]ׁשל ביחס יֹום[- ׁשל וׂשעיר ּפר וכן . ְְְִֵֶֶַָָ
ּדמם הכניס אם - הּקדׁשים לקדׁש נכנס ׁשּדמן ְְְֳִִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹהּכּפּורים,
וחזר להיכל, והֹוציאֹו מּמּנּו, והּזה הּקדׁשים, ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלקדׁש
הּזיֹות מּמּנּו ּגֹומר ואינֹו נפסל, - הּקדׁשים לקדׁש ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹוהכניסֹו
הּזיֹות ּגמר אם וכן יצא. ׁשּיצא, ׁשּכיון הּקדׁשים; ְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּבקדׁש
הּזיֹות, מקצת והּזה להיכל והֹוציאן הּקדׁשים, ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּבקדׁש
ּגֹומר אינֹו - להיכל והכניסן וחזר להיכל, חּוץ ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָוהֹוציאן
נפסל. למקֹומֹו, חּוץ הּדם ׁשּיצא ׁשּכיון ׁשּבהיכל; ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּזיֹות

.ÂËמהן אחת ויצאת כֹוסֹות, ּבׁשּתי ּדמּה ׁשּקּבל ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחּטאת
מהם אחת נכנסה מּמּנה; ויּזה ּכׁשרה, הּפנימית - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלחּוץ
ׁשּנאמר: ּפסּולה, החיצֹונה אף - ׁשם מּמּנה והּזה ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלהיכל,
לכּפר נכנס אם ּדמּה מקצת אפּלּו - מּדמּה" יּובא ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ"אׁשר

נפסלה. ְְִֶַָֹּבּקדׁש,

.ÊËאּלא ּכּפר, ולא ּבפנים ּבֹו לכּפר ׁשהכניסֹו החּטאת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּדם
ּבׁשֹוגג, הכניסֹו אם - ּכלּום ּבפנים מּמּנּו הּזה ולא ְְְְְִִִִִִִִֵֶָֹהֹוציאֹו
ּבּקדׁש; ּכּפר לא ׁשהרי ּבחּוץ, מּמּנּו ּומּזה ּכׁשר, זה ֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹהרי

ּפסּול. ּבמזיד, הכניסֹו ְְְִִִִֵָואם

.ÊÈ:ׁשּנאמר - ּכׁשרה להיכל, עצמּה החּטאת ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהכניס
ּבׂשרּה. ולא מּדמּה", יּובא ְְֲִֶָָָָָֹ"אׁשר

.ÁÈ.ּכׁשרה להיכל, ונכנסה ׁשּפרּכסה העֹוף ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָחּטאת

.ËÈספק זה הרי ּבצּוארּה, להיכל העֹוף חּטאת ּדם ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהכניס
ּככלי. חׁשּוב הּצּואר ְִִִַַָָאם

.Îאם ספק זה הרי - ואספֹו העֹוף, חּטאת ּדם ְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָנׁשּפ
ּככל ּתּׂשרף, לפיכ ּפֹוסל; אינֹו אֹו ּבדמּה ּפֹוסל ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָהּכלי

ספק. ׁשהיא העֹוף ִֵֶַַָָחּטאת

.‡Îאחת מּתנה ונתן כֹוסֹות, ּבארּבעה ּדמּה ׁשּקּבל ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָחּטאת
"ואת ׁשּנאמר: היסֹוד, על נׁשּפ ארּבעּתן ׁשירי - ּכֹוס ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמּכל
מּכֹוס הּמּתנֹות ארּבע נתן הּמזּבח". יסֹוד אל יׁשּפ ּדמּה ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹּכל
הּכֹוסֹות ּוׁשאר היסֹוד, על נׁשּפ הּכֹוס אֹותֹו ׁשירי - ְְְְִֵֶַַַַָָָָאחד

לאּמה. ְִִַָָָנׁשּפכין

.·Îיּזה לא - חּלין ּדמי לתֹו אֹו הּמים, לתֹו ׁשּנפל ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֻּדם
ׁשּבּמזרק הּדם לתֹו מים נפל ּפסּול. הּזה, ואם ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָמּמּנּו;

אֹו[בספל] יין לתֹוכֹו נפל ּכׁשר. ּדם, מראה ּבֹו יׁש אם -ְְִִֵֵֵַַַָָָ
לבּטל ראּויין אם מים: היה אּלּו אֹותֹו, אֹומדין - חּלין ְְְִִִִִִֵַַַָָֻּדם
לא זה הרי ּדם, מראה מראיו יהיּו ׁשּלא עד ׁשּבּמזרק ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּדם
מּמּנּו. יּזה מראיו, לבּטל ראּויין אינם ואם מּמּנּו; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָיּזה

.‚Îּבדם אֹו הּמזּבח, ּפסּולי ּבדם ׁשּנתערב הּקדׁשים ְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּדם
ואפּלּו לאּמה; הּכל יּׁשפ - ּבׁשחיטתן ׁשּנפסלּו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹקדׁשים
אֹותן וכל לאּמה, יּׁשפ - מאחד חּוץ הּכֹוסֹות ּכל ְְִֵֵֶַַָָָָָָָָקרבּו

הּתמצית ּבדם נתערב ּפסּולין. אינההּזבחים שהנפש דם -] ְְְְְִִִִֵַַַַָָ
בו] ּכׁשר.יוצאת - ונתן ׁשאל, לא ואם לאּמה; יּׁשפ ,ְְִִֵֵַַַָָָָָָֹ

.„Îוהּקמצין העֹולה, ואברי הקרבהאמּורין, [קומץ ְְְְִִֵֵֵַָָָָ
והּלבֹונהמהמנחות] למנחה], סממן הּנׂשרפֹות,[מין ּומנחֹות , ְְְְִַַָָָ

על אּלּו מּכל אחד זרק אם - ׁשרת ּבכלי ׁשּנתקּדׁשּו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאחר
- ּבׂשמאל ּבין ּבימין ּבין ּבכלי, ּבין ּבּיד ּבין האּׁשים, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹּגּבי

ּכׁשרים. אּלּו ְֲִֵֵֵהרי

.‰Îּבהין ּבין ּבקערה, ּבין - ׁשּנּסכן והּיין מדידה]הּמים כלי -], ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּפסּולין. - ּבידֹו אֹו חל ּבכלי נּסכן ּכׁשרים; - הּׁשרת ּכלי ּבׁשאר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָֹּבין
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.ÂÎׁשל העצים וסּדר ׁשּסדרֹו, קמץ וכן ׁשּסּדרן, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹאברים
מהן למעלה עליהם]מערכה -]- העצים מּצּדי ׁשּסּדרן אֹו , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

.ּבכ הקטרה ּדר אין אֹו ּבכ הקטרה ּדר אם ספק זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהרי
הּורצה עׂשה, ואם כן; יעׂשה לא לכּתחּלה ,[התקבל]לפיכ. ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ

ג ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

ׁשחטן‡. ּכאּלּו - הּמזּבח ּבראׁש ׁשּׁשחטן קדׁשים ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹקדׁשי
- "ׁשלמי ואת עלתי את עליו "וזבחּת ׁשּנאמר: ְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבּצפֹון,
ּוׁשחיטת העֹולה לׁשחיטת ראּוי הּמזּבח ׁשּכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמלּמד

ְִַָהּׁשלמים.

למּטה·. ׁשּׁשחטּה אֹו הּמזּבח, ּבראׁש ׁשּׁשחטּה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹעֹולה
אֹותּה יפׁשיט - הּמזּבח לראׁש אֹותּה וינּתח[מעורה]והעלה ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

הּקרבים ּומֹוריד ּבמקֹומּה, למּטה,[מעיים]אֹותּה ּומדיחן , ְְְְִִִִַַַָָָָָ
לּכהנים. ונֹותנֹו העֹור, ּומֹוריד אֹותן; ּומעלה ְְְֲֲִִֵֶַַָָֹוחֹוזר

מפׁשיט‚. - הּמזּבח לגּבי ׁשעלּו ׁשחּוטין זבחים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוכן
וחֹוזר ּבּמים, ּומדיחן הּקרבים, ּומֹוריד ּבמקֹומן, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָּומנּתח
וחֹוזר לּבעלים, ונֹותנֹו והּבׂשר, העֹור ּומֹוריד אֹותן; ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָּומעלה
יפׁשיט אּלא הּכל, יֹוריד לא מה ּומּפני הּׁשאר. את ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹּומקטיר

ה ּבראׁש לאּׁשיםוינּתח הראּוי ׁשּכל להקרבה]ּמזּבח? אם[- , ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּבּמזּבח הּנגע "ּכל ׁשּנאמר: ירד, לא - הּמזּבח לראׁש ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹעלה
"היא לֹומר ּתלמּוד ראּוי? ׁשאינֹו ּפי על אף יכֹול, ְְִִִֵֶַַַַָָָיקּדׁש".
אם לאּׁשים, ראּויה ׁשהיא עֹולה מה - מֹוקדּה" על ְְִִִִֶַָָָָָָָֹהעלה

ירד.[ה]עלת לא עלה, אם - לאּׁשים הראּוי ּכל אף תרד, לא ִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָֹֹ

אינּה„. ׁשעדין ּתרד, - הּמזּבח לראׁש חּיה ׁשהעלּה ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעֹולה
ְָראּויה.

אּסּורי‰. וכל ׁשרת, ּבכלי נתקּדׁש ׁשּלא הּמנחה קמץ ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹוכן
מּתחּלתן. ראּויין ׁשאינם לפי ירדּו, - ׁשעלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּמזּבח

.Â,ּדמּה ׁשּנׁשּפ אֹו ּבּלילה, ׁשּנׁשחטה קדׁשים ּבהמת ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוכן
ּתרד. עלת, אם - לעזרה חּוץ ׁשּיצא ֲִֵֵֶָָָָָָָאֹו

.Êאֹו הּבׂשר אֹו הּדם ׁשּלן ּבין ׁשּלנּו, קדׁשים ֲִֵֶֶַַָָָָָָָָאבל
ׁשּנפסל אֹו ׁשּנטמא, אֹו לעזרה, חּוץ ׁשּיצא וזבח ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהאמּורין,

השחיטה] מקֹום[בעת ּבמחׁשבת אֹו הּזמן שלאּבמחׁשבת -] ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָ
במקומה] או בזמנה ׁשּנּוילאכלה ּבמחׁשבת לשםאֹו שלא -] ְֲִֶֶַ

בעליו] או הקרבן ּדמֹומין את וזרקּו הּטמאים ׁשּקּבלּו אֹו ,ְְְְִִֵֶֶַָָ
ּבטמאה הּבא קרּבן ּבעבֹודת ּוראּויין הֹואיל שרוב- [כגון: ְְְְֲִִַַַָָָָֻ

טמא] קדׁשיםהציבור קדׁשי אֹו למקֹומֹו, חּוץ ּדמֹו וׁשּנּתן -ְְְִִִֵֶַָָָָ
ּפי על אף - ּבּדרֹום ּדמם ׁשּנתקּבל אֹו ּבּדרֹום ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּנׁשחטּו
ירדּו: לא הּמזּבח לראׁש עלּו אם ּפסּולין, אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹׁשּכל

.Áּבּקדׁש ׁשּפּסּולֹו שהתקדש]ּכל אחר שנפסל הּקדׁש[- , ִֶֶֶַַֹֹֹ
יעלּו לא ירדּו אם ּכ - ירדּו לא עלּו ׁשאם ּוכׁשם ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹמקּבלֹו.

הן.[שנית]ׁשנּיה ּפסּולין ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֶָ

.Ëהאּור ּבהן מׁשלה יעלּו[אש]ואם ׁשּירדּו, ּפי על אף - ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ
הקטרתן. ויׁשלים ְְְְִִַַָָָָׁשנּיה

.Èּבארץ[ונפסל]ׁשּנתּפּגל[ממנחה]קמץ ּומקצתֹו , ְְִִֵֶֶֶַָָָֹ
ּכּלֹו. יעלה - האּור ּבֹו מׁשלה ְְֲִֶַָָָָֻּומקצתֹו

.‡È- מזּבח ׁשל ּבראׁשֹו ׁשּלנּו ּוקמצים וחלבים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאברים
ירדּו, לא אם אבל יעלּו. לא ירדּו ואם ּבעזרה, לנּו ְְְְֲֲֲִִִַָָָָָָָֹֹּכאּלּו

לעֹולם. אֹותן ְְִִַָָמקטירין

.·Èׁשהעלן קּלים קדׁשים ואמּורי ּכּמזּבח. מזּבח, ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואויר
מזּבח. ׁשל לחמֹו נעׂשּו ׁשהרי ירדּו, לא - ּדמים זריקת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹקדם

.‚Èלאחריּות אׁשמֹות ׁשני יקחהפריׁש אחד יאבד [שאם ְְְֲֲִִֵַָָ
אחדהשני] ׁשל אמּורים והעלה וקדם ׁשניהן, את וׁשחט ,ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

זריקה קדם השני]מהן דם זרק אּלּו[ואח"כ הרי אמורי- -] ְֲִֵֵֵֶֶָֹ
ְֵירדּו.הראשון]

.„Èהּזבח - לּמזּבח ׁשעלּו הּפסּולין והּנסכים הּפסּול ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָהּזבח
והּנסכים לאּׁשים, ראּוי ׁשהּוא מּפני ׁשּבארנּו, ּכמֹו ירד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלא
ירדּו. - ועלּו ׁשּנפסלּו עצמן, ּבפני הּבאין נסכים וכן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָירדּו.

.ÂËׁשּמלקֹו בעוף]עֹוף מיוחדת שחיטה כהן]זר[- אינו -], ְֶָָ
ירד; - ועלה זר, ׁשּקמצֹו הּמנחה וקמץ ירד. לא - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹועלה
ּכלל. נתקּדׁש לא ּכאּלּו זה ּפסּול, וזה ּפסּול ׁשּזה ּפי על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹאף

הּפסּולין. ׁשאר ואחד הּזר ְְְְִֶֶַַָָָָואחד

.ÊËּבׂשר לאּׁשים; ראּוי ׁשאינֹו ּכל ירדּו: יעלּו, אם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹואּלּו
מֹותר קּלים, קדׁשים ּבׂשר קדׁשים, העמר,[קרבן]קדׁשי ְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

הּלחם ּוׁשּתי מנחֹות, שבועות]ּוׁשירי הּפנים,[של ולחם , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
הּתיׁשים, ׁשּבזקני וׂשער ּכבׂשים, ׁשּבראׁשי וצמר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּקטרת,
ׁשאינן ּבזמן והּטלפים והּקרנים והּגידים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָוהעצמֹות,

ירדּו. עלּו, אם - ְְִִֵָָֻמחּברין

.ÊÈׁשּמּצה -[סחט]קמץ העצם וירד העצם, על ׁשמנֹו ְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
חׁשּובין הן ּכעֹולין עֹולין חּבּורי ׁשּמא ספק ׁשהּדבר ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָיחזירֹו;

יעלה] שירד שמנו גם ולכן שיעלה, דינו שירד קומץ -].

.ÁÈלֹו ראּויין ּבין הראּויין, ּפסּולין מקּדׁש הּפנימי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָמזּבח
אּלא מקּדׁש אינֹו החיצֹון מזּבח אבל לֹו; ראּויין ׁשאינן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבין
החיצֹון מזּבח ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו לֹו, הראּויין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּפסּולין
- זרה קטרת לֹו עלת ירדּו; לא ׁשּנפסלּו, זבחים לֹו ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹׁשעלּו
מזּבח אבל החיצֹון. לּמזּבח ראּויה הּקטרת ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּתרד,
לא - ּפסּול ּבין ּכׁשר ּבין מנחה, קמץ לֹו ׁשעלה ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹהּפנימי
הראּוי את מקּדׁש ׁשהּמזּבח ּכׁשם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹירד.
להן, הראּוי את מקּדׁשין הּׁשרת ּכלי ּוׁשאר הּכבׁש ּכ - ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלֹו
ּומּׁשּיּגיע יקּדׁש"; ּבהם הּנגע "ּכל ּבּכלים: נאמר ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשהרי
וכן ׁשּנפסל. ּפי על ואף ירד, לא - לֹו הראּוי ּדבר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלּכבׁש
לעֹולם יּפדה ולא נתקּדׁש, - לֹו הראּוי ּדבר לּכלי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּׁשּיּגיע

הּמזּבח. ּבאּסּורי ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּנפסל, ּפי על ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַואף

.ËÈהּיבׁש ּכלי ולא הּיבׁש, את מקּדׁשֹות הּלח ּכלי ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹאין
ּבמּדֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה הּלח. את כלימקּדׁשֹות -] ְְְְֲִִִֶֶַַַַָ

ּבהלכֹותמדידות] ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו והּיבׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלח
הּמזרקֹות אבל הּמקּדׁש; הּלח[קערות]ּכלי מקּדׁשֹות ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ

לּקרב. הּפסּול ּדם מקּדׁשין ׁשרת ּוכלי ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָוהּיבׁש,

.Îואין ּבּמקּדׁש, אּלא מקּדׁשין אין - הּׁשרת ּכלי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכל
מּדעת אּלא לקדש]מקּדׁשין - אּלא[הכהן מקּדׁשין ואין , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

הן עֹוׂשין אם - נּקבּו ׁשלמים. אּלא מקּדׁשין ואין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָמּתֹוכן,
ואם מקּדׁשין; ׁשלמים, והן עֹוׂשין ׁשהיּו מלאכּתן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָמעין
אבל מלאים. אּלא מקּדׁשין ואין מקּדׁשין. אין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָלאו,
למּלאתן; ּדעּתֹו אם אּלא חסרים, מקּדׁשין אין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּמּדֹות,
לּקרב. לא אבל להּפסל מקּדׁשין למּלאתן, ּדעּתֹו אין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹואם

.‡Îאבל להּפסל, ּבזמּנן ׁשּלא מקּדׁשין - ׁשרת ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּכל
לּק ׁשרתלא ּבכלי ׁשּנתקּדׁש ּבּיֹום ׁשּמצותֹו ּדבר ּכיצד? רב. ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

iyiy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

מנחה ׁשּקמץ ּכגֹון קרב; אינֹו אבל ויּׂשרף, נפסל - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבּלילה
נׂשרפת. זֹו הרי - ׁשרת לכלי קמצּה ונתן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבּלילה,

.·Îׁשם ׁשהיּו הּקדׁשים ּכל נפסלּו - ׁשּנפּגם ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָמזּבח
ׁשם אין ׁשהרי ּדמם; נזרק לא ׁשעדין ּבּמקּדׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשחּוטין
ואת עלתי את עליו "וזבחּת ונאמר: עליו, לזרק ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹמזּבח
ּפגּום. לא ּכתּקּונֹו, עֹומד והּוא ּתזּבח, ּכלֹומר - "ְְְְְִִֵֶַַָָֹׁשלמי

.‚Î;נפסלּו לא ּכׁשּנפּגם, ּבעזרה ׁשם ׁשהיּו חּיים קדׁשים ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹאבל
נדחין. חּיים ּבעלי ׁשאין - יקרבּו הּמזּבח, ּכׁשּיּבנה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאּלא

.„Î,ּכׁשּיּבנה - הּמזּבח נבנה ׁשּלא עד ּבהמֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהקּדיׁש
מעּקרֹו ׁשהּדחּוי אֹותן; ּדחּוי.[מלכתחילה]מקריבין אינֹו ְִִִֵֵֶַַָָָָ

.‰Î:ׁשּנאמר ּפגּום, והּמזּבח קדׁשים אֹוכלין אין ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוכן
קּלים, לקדׁשים הּדין והּוא הּמזּבח"; אצל מּצֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ"ואכלּוה
ׁשּיּבנה. עד ּפגּום, והּמזּבח ּבירּוׁשלים אֹותן אֹוכלין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאין

ד ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

חּטאת[מקרבן]ולד‡. ּותמּורת חטאתחּטאת, קרבן -] ְְַַַַָָ
היא] גם ונתקדשה - אחרת בבהמה להחליפו וחּטאתשרצה ,ְַָ

ׁשּכּפרּו אחר ונמצאת ׁשאבדה וחּטאת ּבעליה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמתּו
אחר]הּבעלים אחר[בקרבן נמצאת ימּותּו. אּלּו הרי - ְְֲִִֵֵַַַָָָ

- ּדמּה ׁשּיּזרק קדם ׁשהפריׁש, הּׁשנּיה החּטאת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנׁשחטה
לפיכ מּום; ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אֹו ּתמּות אם ספק זֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהרי
ּבידֹו; אֹו ּבכלי אֹותּה ׁשּיהרגּו לא מתֹות? הן וכיצד ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹּתמּות.
ּודברים ׁשּימּותּו. עד עליהן ונֹועל לבית, אֹותן יכניס ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא
אמּורים, הּדברים ּכל אין נׁשמעּו. רּבנּו מׁשה מּפי ּכּלן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻאּלּו,
ׁשאבדה צּבּור חּטאת אבל ּבלבד; יחיד ּבחּטאת ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָאּלא

ראּויה ּבין ּכּפרה, אחר ראּויה[להקרבה]ונמצאת אינּה ּבין ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָ
מום] ויּפלּו[מחמת ותּמכר מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה -ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ

'ולד' צּבּור ּבחּטאת לֹומר יכֹול אּתה ואין לנדבה. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָּדמיה
הּצּבּור קרּבנֹות ׁשּכל - ּבעליה' 'ׁשּמתּו אֹו 'ּתמּורה' ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָאֹו

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּתמּורה עֹוׂשין הּצּבּור ואין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָזכרים,

אחרים·. והפריׁש ׁשאבדּו הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָּפר
זרה עבֹודה ׂשעירי וכן אםּתחּתיהן, הציבור שמביאים -] ְְְֲִֵֵֵֶַָָָ

הדין] בית של שוגג בהוראת ע"ז, והפריׁשעבדו ְְְִִֶָׁשאבדּו
ּתחּתיהן הראשונים]אחרים ירעּו[ונמצאו -[- הראשונים -] ְְֲִִֵֵֶַ

ׁשאין לנדבה; ּדמיהן ויּפלּו ויּמכרּו, מּום, ּבהן ׁשּיּפל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעד
ׁשהרי נדבה, עצמן יקרבּו לא ולּמה מתה. הּצּבּור ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹחּטאת

ּכּפרה. לפני מּׁשּום ּכּפרה לאחר ּגזרה הן? ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָזכרים

ּתחּתיה,‚. אחרת והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּמפריׁש
אחת מׁש - עֹומדֹות ׁשּתיהן והרי הראׁשֹונה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָונמצאת

להּמל ּבא ּתמּות. האחרת - ּבּה ונתּכּפר [לשאולמּׁשּתיהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
דין] אֹומבבית ּבראׁשֹונה,, ׁשהפריׁש ּבזֹו ׁשּיתּכּפר לֹו רין ְְְִִִִִֵֶֶַָָָ

לנדבה. ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹוהּׁשנּיה
ּתקרב ּתמימה - מּום ּבעלת ואחת ּתמימה מהן אחת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָהיתה
ּדם ׁשּיּזרק קדם מּום ּבעלת נׁשחטה ּתּפדה; מּום ְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּובעלת
- מּומין ּבעלי ׁשּתיהן היּו ּבהניה. אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּתמימה
לנדבה. הּׁשאר ויּפלּו חּטאת, מּדמיהן ויביא ׁשּתיהן, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיּמכרּו

ּתחּתיה„. אחרת והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָהפריׁש
ׁשלׁשּתן והרי האֹובדֹות, ונמצאּו אחרת, והפריׁש ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָואבדה,

ּתרעה ּוׁשליׁשית מתה ׁשנּיה ּבראׁשֹונה, נתּכּפר - ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָעֹומדֹות
מום] בה שיפול מתה[עד ׁשנּיה ּבּׁשליׁשית, נתּכּפר ;ְְְִִִִֵֵַַָָ

מתֹות. ׁשּתיהן ּבאמצעית, נתּכּפר רֹועה; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָוראׁשֹונה

לאחריּות‰. חּטאֹות ׁשּתי אחתהּמפריׁש תאבד [שאם ְְְֲִֵַַַַָָ
השניה] עדיקריב ּתרעה והּׁשנּיה ׁשּירצה, ּבאיזֹו מתּכּפר -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

לנדבה. ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ְְְִִִֶֶָָָָָֹׁשּיּפל

.Âּכׁשּתי ּוולדּה היא הרי - וילדה מעּברת חּטאת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻהפריׁש
ׁשּנתּפרׁשּו לאחריּות.[שהפרישם]חּטאֹות ְְְֲִֶַַָָָ

.Êׁשנתּה ועברה חּטאתֹו ראויההּמפריׁש ואינה גדלה -] ְְְְִַַַָָָָָ
ּבדמיהלקרבן] ויביא ותּמכר מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה -ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

יביא - מּום ּבּה ונפל חּטאתֹו הפריׁש אם וכן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאחרת;
אחרת. ְֶֶֶַָָּבדמיה

.Áּפי על אף - ּכּפרה קדם ונמצאת ׁשאבדה, חּטאת ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּכל
- ׁשנתּה ׁשעברה אחר ׁשּנמצאת אֹו מּום, ּבעלת ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנמצאת
ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא מתה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאינּה
ּבעלת ׁשּנמצאת ּפי על אף - ּכּפרה אחר נמצאת ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָלנדבה;
ּכּפרה, ּבׁשעת אבּודה והיתה הֹואיל - ׁשנתּה עברה אֹו ְְְְְֲִִַַָָָָָָָָָמּום

ּתמּות. זֹו ֲֵָהרי

.Ë- חזרה ּכ ואחר ּכּפרה, ּבׁשעת גזּולה אֹו גנּובה ְְְְְְִַַַַָָָָָָָָָהיתה
אּלא רּבנּו מּמׁשה ׁשמעּו לא ּתרעה; אּלא מתה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹאינּה

ּבּלילה אבדתּה עּקר היה בלילה]אבּודה. נאבדה על[- אף - ְֲֲִֵַַַַַָָָָָָ
ּתרעה. אּלא מתה אינּה ּכּפרה, ּבׁשעת אבּודה ׁשהיתה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּפי

.Èהרֹועה מן ׁשאבדה אֹו הרֹועה, מן לא מּמּנּו ְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹאבדה
רֹועה. אּלא מתה אינּה - מּבעלּה אבּודה ְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָואינּה

.‡Èויּפלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד רֹועֹות - ׁשרֹועֹות אּלּו ְְְִִֵֶֶֶַָָֹוכל
לנדבה. ְְִֵֶָָּדמיהן

.·Èאפּלּו מּכירּה ואחר הרֹועה, ּומן מּמּנּו אבּודה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהיתה
ּתמּות. לפיכ ספק, זֹו הרי - העֹולם ְְֲִֵֵָָָָָּבסֹוף

.‚Èּבסתר אֹו הּדלת אחֹורי נחּבאת [מאחורי]היתה ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָ
אֹותּה רֹואה אדם אין ׁשהרי אבּודה, זֹו הרי - ְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמדרגה

ּבאגם אֹו ּבּׂשדה היתה ּכּפרה. ספק[מרעה]ּבׁשעת זֹו הרי - ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּכּפרה; ּבׁשעת אֹותּה רֹואה אדם ׁשם יׁש ׁשּמא ְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָאבּודה,

מּספק. ּתמּות ְִִֵָָָלפיכ

.„Èחּט הּיםהּׁשֹולח מּמדינת אֹותּה[מחו"ל]אתֹו מקריבין , ְְִִִִֵַַַַַַָָָ
העֹוף, ּבחּטאת אמּורים? ּדברים ּבּמה קּים. ׁשהּוא ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָּבחזקת

סמיכה ּבת ׁשאינּה אּׁשה, ׁשל ּבהמה ּבחּטאת אינהאֹו -] ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הקרבן] על ידיה לסמוך וּדאיצריכה אׁשם ׁשּבארנּו. ְְֵֶַַַָָּכמֹו

מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - ּבעליו וׁשּכּפרּו ּבעליו, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּמתּו
ּבאׁשם - ּתמּות ׁשּבחּטאת ׁשּכל לנדבה; ּדמיו ויּפלּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹויּמכר

לנדבה. ּדמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹירעה

.ÂËלרעּיה ׁשּנּתק אׁשם שיפולוכל בשביל למרעה שנשלח -] ְְִִִֶַָָָָ
מום] עצמֹובו יקרב לא ולּמה ּכׁשר. עֹולה, הקריבֹו אם -ְְְְִִִִֵַַָָָָֹ

ּכּפרה. לפני מּׁשּום ּכּפרה לאחר ּגזרה לכּתחּלה? ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָעֹולה

.ÊË,מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - לאׁשמֹו נקבה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמפריׁש
אׁשם ּבדמיה ויביא מהזכרים]ותּמכר בא שאשם אם[מפני . ְְְִִִֵֶָָָָָָ

זכר]אׁשמֹו[כבר]הקריב ולדּה.[- וכן לנדבה; ּדמיה יּפלּו , ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָָ

.ÊÈּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - זכר וילדה לעֹולתֹו נקבה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹהפריׁש
עֹולה. ּבדמיו ויביא ְְִָָָָמּום,
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מנחה ׁשּקמץ ּכגֹון קרב; אינֹו אבל ויּׂשרף, נפסל - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבּלילה
נׂשרפת. זֹו הרי - ׁשרת לכלי קמצּה ונתן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבּלילה,

.·Îׁשם ׁשהיּו הּקדׁשים ּכל נפסלּו - ׁשּנפּגם ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָמזּבח
ׁשם אין ׁשהרי ּדמם; נזרק לא ׁשעדין ּבּמקּדׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשחּוטין
ואת עלתי את עליו "וזבחּת ונאמר: עליו, לזרק ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹמזּבח
ּפגּום. לא ּכתּקּונֹו, עֹומד והּוא ּתזּבח, ּכלֹומר - "ְְְְְִִֵֶַַָָֹׁשלמי

.‚Î;נפסלּו לא ּכׁשּנפּגם, ּבעזרה ׁשם ׁשהיּו חּיים קדׁשים ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹאבל
נדחין. חּיים ּבעלי ׁשאין - יקרבּו הּמזּבח, ּכׁשּיּבנה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאּלא

.„Î,ּכׁשּיּבנה - הּמזּבח נבנה ׁשּלא עד ּבהמֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהקּדיׁש
מעּקרֹו ׁשהּדחּוי אֹותן; ּדחּוי.[מלכתחילה]מקריבין אינֹו ְִִִֵֵֶַַָָָָ

.‰Î:ׁשּנאמר ּפגּום, והּמזּבח קדׁשים אֹוכלין אין ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוכן
קּלים, לקדׁשים הּדין והּוא הּמזּבח"; אצל מּצֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ"ואכלּוה
ׁשּיּבנה. עד ּפגּום, והּמזּבח ּבירּוׁשלים אֹותן אֹוכלין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאין

ד ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

חּטאת[מקרבן]ולד‡. ּותמּורת חטאתחּטאת, קרבן -] ְְַַַַָָ
היא] גם ונתקדשה - אחרת בבהמה להחליפו וחּטאתשרצה ,ְַָ

ׁשּכּפרּו אחר ונמצאת ׁשאבדה וחּטאת ּבעליה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמתּו
אחר]הּבעלים אחר[בקרבן נמצאת ימּותּו. אּלּו הרי - ְְֲִִֵֵַַַָָָ

- ּדמּה ׁשּיּזרק קדם ׁשהפריׁש, הּׁשנּיה החּטאת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנׁשחטה
לפיכ מּום; ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אֹו ּתמּות אם ספק זֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהרי
ּבידֹו; אֹו ּבכלי אֹותּה ׁשּיהרגּו לא מתֹות? הן וכיצד ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹּתמּות.
ּודברים ׁשּימּותּו. עד עליהן ונֹועל לבית, אֹותן יכניס ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא
אמּורים, הּדברים ּכל אין נׁשמעּו. רּבנּו מׁשה מּפי ּכּלן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻאּלּו,
ׁשאבדה צּבּור חּטאת אבל ּבלבד; יחיד ּבחּטאת ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָאּלא

ראּויה ּבין ּכּפרה, אחר ראּויה[להקרבה]ונמצאת אינּה ּבין ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָ
מום] ויּפלּו[מחמת ותּמכר מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה -ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ

'ולד' צּבּור ּבחּטאת לֹומר יכֹול אּתה ואין לנדבה. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָּדמיה
הּצּבּור קרּבנֹות ׁשּכל - ּבעליה' 'ׁשּמתּו אֹו 'ּתמּורה' ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָאֹו

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּתמּורה עֹוׂשין הּצּבּור ואין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָזכרים,

אחרים·. והפריׁש ׁשאבדּו הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָּפר
זרה עבֹודה ׂשעירי וכן אםּתחּתיהן, הציבור שמביאים -] ְְְֲִֵֵֵֶַָָָ

הדין] בית של שוגג בהוראת ע"ז, והפריׁשעבדו ְְְִִֶָׁשאבדּו
ּתחּתיהן הראשונים]אחרים ירעּו[ונמצאו -[- הראשונים -] ְְֲִִֵֵֶַ

ׁשאין לנדבה; ּדמיהן ויּפלּו ויּמכרּו, מּום, ּבהן ׁשּיּפל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעד
ׁשהרי נדבה, עצמן יקרבּו לא ולּמה מתה. הּצּבּור ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹחּטאת

ּכּפרה. לפני מּׁשּום ּכּפרה לאחר ּגזרה הן? ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָזכרים

ּתחּתיה,‚. אחרת והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּמפריׁש
אחת מׁש - עֹומדֹות ׁשּתיהן והרי הראׁשֹונה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָונמצאת

להּמל ּבא ּתמּות. האחרת - ּבּה ונתּכּפר [לשאולמּׁשּתיהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
דין] אֹומבבית ּבראׁשֹונה,, ׁשהפריׁש ּבזֹו ׁשּיתּכּפר לֹו רין ְְְִִִִִֵֶֶַָָָ

לנדבה. ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹוהּׁשנּיה
ּתקרב ּתמימה - מּום ּבעלת ואחת ּתמימה מהן אחת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָהיתה
ּדם ׁשּיּזרק קדם מּום ּבעלת נׁשחטה ּתּפדה; מּום ְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּובעלת
- מּומין ּבעלי ׁשּתיהן היּו ּבהניה. אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּתמימה
לנדבה. הּׁשאר ויּפלּו חּטאת, מּדמיהן ויביא ׁשּתיהן, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיּמכרּו

ּתחּתיה„. אחרת והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָהפריׁש
ׁשלׁשּתן והרי האֹובדֹות, ונמצאּו אחרת, והפריׁש ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָואבדה,

ּתרעה ּוׁשליׁשית מתה ׁשנּיה ּבראׁשֹונה, נתּכּפר - ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָעֹומדֹות
מום] בה שיפול מתה[עד ׁשנּיה ּבּׁשליׁשית, נתּכּפר ;ְְְִִִִֵֵַַָָ

מתֹות. ׁשּתיהן ּבאמצעית, נתּכּפר רֹועה; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָוראׁשֹונה

לאחריּות‰. חּטאֹות ׁשּתי אחתהּמפריׁש תאבד [שאם ְְְֲִֵַַַַָָ
השניה] עדיקריב ּתרעה והּׁשנּיה ׁשּירצה, ּבאיזֹו מתּכּפר -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

לנדבה. ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ְְְִִִֶֶָָָָָֹׁשּיּפל

.Âּכׁשּתי ּוולדּה היא הרי - וילדה מעּברת חּטאת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻהפריׁש
ׁשּנתּפרׁשּו לאחריּות.[שהפרישם]חּטאֹות ְְְֲִֶַַָָָ

.Êׁשנתּה ועברה חּטאתֹו ראויההּמפריׁש ואינה גדלה -] ְְְְִַַַָָָָָ
ּבדמיהלקרבן] ויביא ותּמכר מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה -ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

יביא - מּום ּבּה ונפל חּטאתֹו הפריׁש אם וכן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאחרת;
אחרת. ְֶֶֶַָָּבדמיה

.Áּפי על אף - ּכּפרה קדם ונמצאת ׁשאבדה, חּטאת ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּכל
- ׁשנתּה ׁשעברה אחר ׁשּנמצאת אֹו מּום, ּבעלת ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנמצאת
ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא מתה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאינּה
ּבעלת ׁשּנמצאת ּפי על אף - ּכּפרה אחר נמצאת ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָלנדבה;
ּכּפרה, ּבׁשעת אבּודה והיתה הֹואיל - ׁשנתּה עברה אֹו ְְְְְֲִִַַָָָָָָָָָמּום

ּתמּות. זֹו ֲֵָהרי

.Ë- חזרה ּכ ואחר ּכּפרה, ּבׁשעת גזּולה אֹו גנּובה ְְְְְְִַַַַָָָָָָָָָהיתה
אּלא רּבנּו מּמׁשה ׁשמעּו לא ּתרעה; אּלא מתה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹאינּה

ּבּלילה אבדתּה עּקר היה בלילה]אבּודה. נאבדה על[- אף - ְֲֲִֵַַַַַָָָָָָ
ּתרעה. אּלא מתה אינּה ּכּפרה, ּבׁשעת אבּודה ׁשהיתה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּפי

.Èהרֹועה מן ׁשאבדה אֹו הרֹועה, מן לא מּמּנּו ְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹאבדה
רֹועה. אּלא מתה אינּה - מּבעלּה אבּודה ְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָואינּה

.‡Èויּפלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד רֹועֹות - ׁשרֹועֹות אּלּו ְְְִִֵֶֶֶַָָֹוכל
לנדבה. ְְִֵֶָָּדמיהן

.·Èאפּלּו מּכירּה ואחר הרֹועה, ּומן מּמּנּו אבּודה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהיתה
ּתמּות. לפיכ ספק, זֹו הרי - העֹולם ְְֲִֵֵָָָָָּבסֹוף

.‚Èּבסתר אֹו הּדלת אחֹורי נחּבאת [מאחורי]היתה ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָ
אֹותּה רֹואה אדם אין ׁשהרי אבּודה, זֹו הרי - ְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמדרגה

ּבאגם אֹו ּבּׂשדה היתה ּכּפרה. ספק[מרעה]ּבׁשעת זֹו הרי - ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּכּפרה; ּבׁשעת אֹותּה רֹואה אדם ׁשם יׁש ׁשּמא ְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָאבּודה,

מּספק. ּתמּות ְִִֵָָָלפיכ

.„Èחּט הּיםהּׁשֹולח מּמדינת אֹותּה[מחו"ל]אתֹו מקריבין , ְְִִִִֵַַַַַַָָָ
העֹוף, ּבחּטאת אמּורים? ּדברים ּבּמה קּים. ׁשהּוא ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָּבחזקת

סמיכה ּבת ׁשאינּה אּׁשה, ׁשל ּבהמה ּבחּטאת אינהאֹו -] ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הקרבן] על ידיה לסמוך וּדאיצריכה אׁשם ׁשּבארנּו. ְְֵֶַַַָָּכמֹו

מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - ּבעליו וׁשּכּפרּו ּבעליו, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּמתּו
ּבאׁשם - ּתמּות ׁשּבחּטאת ׁשּכל לנדבה; ּדמיו ויּפלּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹויּמכר

לנדבה. ּדמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹירעה

.ÂËלרעּיה ׁשּנּתק אׁשם שיפולוכל בשביל למרעה שנשלח -] ְְִִִֶַָָָָ
מום] עצמֹובו יקרב לא ולּמה ּכׁשר. עֹולה, הקריבֹו אם -ְְְְִִִִֵַַָָָָֹ

ּכּפרה. לפני מּׁשּום ּכּפרה לאחר ּגזרה לכּתחּלה? ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָעֹולה

.ÊË,מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - לאׁשמֹו נקבה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמפריׁש
אׁשם ּבדמיה ויביא מהזכרים]ותּמכר בא שאשם אם[מפני . ְְְִִִֵֶָָָָָָ

זכר]אׁשמֹו[כבר]הקריב ולדּה.[- וכן לנדבה; ּדמיה יּפלּו , ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָָ

.ÊÈּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - זכר וילדה לעֹולתֹו נקבה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹהפריׁש
עֹולה. ּבדמיו ויביא ְְִָָָָמּום,
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.ÁÈלחּטאתֹו זכר ׁשהפריׁש הדיֹוט נקבה]אבל ,[במקום ְְְֲִִֶֶַָָָָ
לחּטאתֹו ׂשעירה ׁשהפריׁש זכר]ונׂשיא מׁשיח[במקום וכהן , ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ

בשמן] לחּטאתֹו[שנמשח ּפרה פר]ׁשהפריׁש הרי[במקום - ְְֲִִֵֶַָָָ
ּדמים קדּׁשת ולא הּגּוף קדּׁשת לא מתקּדׁשין, אין ְְְְְִִִֵֵַַַַָֹֹֻֻאּלּו

ּבמּום[ממון] ׁשּלא יּמכרּו לפיכ שהם]; כמות .[אלא ְְְִִֶָָֹ

.ËÈּתלּוי אׁשם חטא]הּמביא אם שמסופק לֹו[- ונֹודע , ְִֵַַָָָ
ירעה - נׁשחט ׁשּלא עד אם - וּדאי ׁשחטא אֹו חטא, ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּלא
ׁשל ׁשּלּבֹו מּפני לנדבה; ּדמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹעד

ּדּוי הפריׁשֹו,[מצטער]אדם ספק ועל והֹואיל עוֹונֹותיו, על ְְְֲִִִֵַַַַָָָָ
והּוזּמּו, עדים ּפי על הפריׁשֹו אפּלּו להקּדיׁשֹו. ּבלּבֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָּגמר
יּׁשפ הּדם - לֹו נֹודע ׁשּנׁשחט אחר ואם לנדבה. ּדמיו ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָיּפלּו
אחר לֹו נֹודע הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּכׁשאר יּׂשרף, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֻוהּבׂשר
האׁשמֹות. ּככל לּכהנים, יאכל הּבׂשר - הּדם ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹׁשּנזרק

.Îׁשּלא לֹו נֹודע נׁשחט ׁשּלא עד אם כן: אינֹו וּדאי ְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹאׁשם
קדּׁשה ּבֹו ואין החּלין, ּכׁשאר ּבעדר וירעה יצא - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻחטא
- הּדם מּׁשּנזרק ואם יּקבר; זה הרי מּׁשּנׁשחט- ואם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכלל;

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּכׁשאר הּׂשרפה, לבית יצא ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֻהּבׂשר

.‡Îלאחריּות ׁשנים והפריׁש ּתלּוי, ּבאׁשם ׁשּנתחּיב [-מי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
השני] יקריב אחד יאבד ירעהשאם והּׁשני ּבאחד, מתּכּפר -ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ

לֹומר צרי ואין לנדבה. ּדמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹעד
כן. ׁשהּוא ְֵֶַַּבוּדאי

.·Îּבנ ּבאים - ׁשּבּתֹורה האׁשמֹות ׁשּתיםּכל שנתיים]י -], ְְֲִִֵֶַַָָָָָ
ּבכסף שני]ּובאים במחיר מצרע[- מאׁשם חּוץ ׁשקלים; ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ

קצּבה לדמיהן ואין ׁשנה, ּבני ׁשהן - נזיר [-ואׁשם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבפרּוׁשהקצבה] ּתלּוי, אׁשם בתורה]. מן[נאמר ׁשהּוא ְִֵֶָָָ

הּׁשמּועה ּומּפי רבינו]הּגדֹולים; ממשה למדּו,[מסורת ְְְִִִַַָָ
ׁשקלים. ּבכסף אּלא ּבא ְְִֵֶֶֶֶָָָׁשאינֹו

.‚Îלֹו אין - סלעים ּבׁשּתי איל יּמצא ולא אילים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹהּוזלּו
ׁשּיּוקרּו עד יׁשהה אּלא ּבׁשּתי[יתיקרו]ּתּקנה, ויביא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

קצּבה. לֹו ונתנה ּדמיו על ּתֹורה הקּפידה ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָסלעים,

.„Îיפה הפרׁשה ּבׁשעת והיה אׁשמֹו, סלע[שווה]הפריׁש ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָ
מעּקרֹו ׁשהּדחּוי ּכׁשר; - ׁשּתים יפה ּכּפרה דברּובׁשעת -] ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

להקרבה] ראוי היה לא ּדחּוישמעודו ראוי]אינֹו ,[כשיהיה ֵָ
נראה לא ראוי]ועדין היה ׁשּתים;[לא ׁשוה ׁשּנעׂשה עד ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ

הקּדׁש. ּבׁשבח מתּכּפר אדם מאליו, ׁשהׁשּביח ּפי על ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָואף
- סלע יפה ּכּפרה ּובׁשעת ׁשּתים יפה הפרׁשה ּבׁשעת ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהיה
לכׁשרּותֹו, יחזר - ׁשּתים יפה ונעׂשה חזר ּפסּול. זה ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹהרי
ּדֹומה? הּדבר למה ׁשּבארנּו; ּכמֹו נדחין, חּיים ּבעלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאין

ועבר. ׁשּנפל ְְֶַַָָלמּום

.‰Îאילים ׁשני ּבהם ולקח לאׁשם, סלעים ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהפריׁש
יקרב סלעים, ׁשּתי יפה מהם אחד היה אם - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָלאׁשם
לנדבה. ּדמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה והּׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלאׁשמֹו;

.ÂÎּבבן אֹו ׁשּתים, ּבן והביא ׁשנה ּבן ּבאׁשם חּיב ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה
ּבּבעלים זמן מחּסר ׁשּׁשחטֹו אֹו ׁשנה, ּבן והביא [-ׁשּתים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

להתכפר] זמנם הגיע צּורתֹושלא ותעבר ּפסּול; [ילינו- ְֲַָָֹ
ּבחּטאתהבשר] הּפסּול ּכל הּכלל: זה הּׂשרפה. לבית ויצא ,ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשהּוא לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו האׁשם מן חּוץ ּבאׁשם, ְְְִִֶֶֶָָָָָָָֹּפסּול
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְִֵֵֶָָּכׁשר,

.ÊÎּבני ׁשּׁשחטן מצרע, עֹולת יֹולדת, עֹולת נזיר, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹעֹולת
- ּבּבעלים זמן מחּסרי אֹו אחד, ויֹום חדׁש עׂשר ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשנים

ּוטעּונין איתם]ּכׁשרים, מביאים ּכל[- הּכלל: זה נסכים. ְְְְִִִֵֶַָָֹ
ּבין - חֹובה ּבעֹולת ּפֹוסל אינֹו נדבה, ּבעֹולת ּפֹוסל ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשאינֹו

כקרבן]עלת נחשב להם.[- עלת ׁשּלא ּבין לּבעלים, ְִֵֶֶַָָָָָָֹ

קודש שבת

ה ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

לים‡. הּמעֹות ילכּו - ומת לחּטאתֹו, מעֹות ְְְְִֵֵַַַַָָָָָהּמפריׁש
בהם]הּמלח יהנו שלא לחּטאתֹו[- מעֹות הּמפריׁש וכן ; ְְְִֵֶַַַַַָָ

אחר הּמעֹות ונמצאּו ּתחּתיהן, חּטאת והקריב ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָואבדּו,
הּמלח. לים ילכּו - ְְֵֶַַַָָָּכּפרה

אחרֹות·. מעֹות והפריׁש ואבדּו, לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָהפריׁש
לּקח הסּפיק לא - עד[לקנות]ּתחּתיהן חּטאת, ּבהן ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ

חּטאת, ואּלּו מאּלּו יביא - הראׁשֹונֹות מעֹות ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשּנמצאּו
לנדבה. יּפלּו ְְְְִִַָָָוהּׁשאר

חּטאת‚. והפריׁש ואבדּו, לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְִִִִַַָָָָהפריׁש
והרי הּמעֹות, ׁשּנמצאּו עד להקריבּה הסּפיק לא - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּתחּתיהן
חּטאת; ואּלּו מאּלּו ויביא ּתּמכר, - מּום ּבעלת ְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהחּטאת

לנדבה. יּפלּו ְְְְִִַָָָוהּׁשאר

לא„. - ּתחּתיה מעֹות והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹהפריׁש
מּום ּבעלת היא והרי חּטאתֹו, ׁשּנמצאת עד ּבהן לּקח ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהסּפיק
לנדבה. יּפלּו והּׁשאר חּטאת; ואּלּו מאּלּו ויביא ּתּמכר, -ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ

צּבּורי‰. ׁשני לאחריּות[חבילות]הפריׁש שאםמעֹות -] ְְְֲִִִֵֵַָָ
מהשני] יקנה האחד יּפליאבד והּׁשני מהן, ּבאחד מתּכּפר -ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

ְִָָלנדבה.

.Â,חּיב ׁשהּוא ּוכסבּור חּטאתֹו, ּדמי אֹו חּטאתֹו ְְְִֵֶַַַַַָָָָהּמפריׁש
הפריׁש נתקּדׁשּו; ולא חּלין, אּלּו הרי - חּיב ׁשאינֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻונמצא
ונמצא ׁשּתים, חּיב ׁשהּוא ּוכסבּור ׁשּתים, ּדמי אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָׁשּתים
לנדבה. יּפלּו והּׁשאר אחת, יביא - אחת אּלא חּיב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשאינֹו

.Êאביא 'אּלּו ואמר: מלּקט, ׁשהיה אֹו ּבידֹו מעֹות ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּלֹוקח
הּמֹותר - חטאתי' לי[הנשאר]מהן יראה וכן חּלין; ְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ

חּלין. ׁשהּמֹותר הּקרּבנֹות, ּבׁשאר וחמר קל ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשהּדבר

.Áאֹו מנחתֹו, מהן והביא חֹוטא למנחת מעֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהּמפריׁש
מנחה יבֹוא הּמֹותר - והֹותירה חֹוטא, מנחת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָׁשהפריׁש
ׁשהיא ּגדֹול, ּכהן ׁשל האיפה עׂשירית מֹותר אבל ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹנדבה.

ּומֹותר[מנחת] תֹודה לחמי מֹותר וכן ירקב. - ְְְֲִִִֵֵַַַַַָהחבּתין
לנדבה. יּפלּו נסכיו, ּדמי ּומֹותר ירקבּו; - נזיר ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָלחמֹו

חּלין. הּׁשקלים ׁשּמֹותר ּבׁשקלים, ּבארנּו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻּכבר

.Ëקּני -]מֹותר לכפרת הבאים זבֹות,[עופות, קּני זבים, ִִִֵֵַָָ
לנדבה, יּפלּו מֹותריהן - ואׁשמֹות חּטאֹות יֹולדֹות, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָקּני
מֹותר לעֹולה; עֹולה, מֹותר ׁשּבארנּו. ּכמֹו עֹולֹות ְְְְְְִֵֶַַַָָויקרבּו
ּפסח, מֹותר למנחה; מנחה, מֹותר לׁשלמים; ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָׁשלמים,
נזיר. לאֹותֹו נזיר, מֹותר לנזירים; נזירים, מֹותר ְְְְִִִִִִִִִַַָָָלׁשלמים.
ּבחּטאת לנדבה? חּטאת ׁשּמֹותר אמּורים ּדברים ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָּבּמה

ויֹורד[רגילה]קבּועה עֹולה ּבקרּבן חּיב ׁשהּוא מי אבל . ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָ
לעני] עשיר בין המשתנה לחּטאת[קרבן מעֹות ׁשהפריׁש ,ְְִִֶַַָ

העֹוף, על ּומחּללן עֹוף, ּתחּתיהן יביא - והעני ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָּבהמה,
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מביא - והעני עֹוף ּדמי הפריׁש אם וכן ּבהן. ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָויהנה
ּבהן. ויהנה עליה, הּמעֹות ויחּלל האיפה, עׂשירית ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּתחּתיהן

.Èּבדמיה ויביא ּתּמכר, - מּום ּבּה ונפל ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָהפריׁש
עׂשירית ּבדמיו יביא לא - ונפסל עֹוף הפריׁש אם אבל ְְְְֲֲִִִִִִִַָָָָֹעֹוף.
הּמזּבח. ּבאּסּורי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפדיֹון, לעֹוף ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהאיפה;

.‡Èקּנים חּיבי לחטאת]ּכל ואחד לעולה אחד - עוף קרבן -] ִִֵַָָ
ר - לקּניהן מעֹות ׁשהפריׁשּו ּבכלׁשּבּתֹורה להביא צה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

עֹולת ּבהן להביא רצה יביא; לבּדּה, העֹוף חּטאת ְְִִֶַַַַַָָָָָָָָהּמעֹות
ואּלּו חּטאתי, ּדמי 'אּלּו אמר: אפּלּו יביא. לבּדּה, ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָהעֹוף
ּכאחד ּבהן ולּקח הּמעֹות לערב לֹו יׁש - עֹולתי' ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּדמי
ׁשאין עֹולה; אֹו חּטאת ּבּכל לּקח אֹו ועֹולתֹו, ְִֵֶַַַַָָָָֹחּטאתֹו

מתּפרׁשֹות נקבעות]הּקּנין ּבלקיחת[- ע"י]אּלא בקניה -] ְְְִִִִִֶַַָָ
ּבעׂשּית אֹו בהקרבת]הּבעלים ּכהן.[- ְֲִִֵַַַָֹ

.·Èּכל יּפלּו - ומת סתם, לקּנין מעֹות הפריׁש אם ,ְְְְְִִִִִִִֵָָָָָלפיכ
עֹולה. לבֹוא ראּויין ּכּלן ׁשהרי לנדבה, הּסתּומין הּמעֹות ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֻאֹותן

.‚È,'עֹולה עלי 'הרי ואמר: חּטאת, מחּיב ׁשהיה ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻמי
ּבהן להביא רצה - לחֹובתי' 'אּלּו ואמר: מעֹות ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָוהפריׁש
הּמעֹות והּניח מת יביא. ּבהמה, עֹולת יביא; ּבהמה, ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָחּטאת

הּמלח. לים ילכּו -ְְֵֶַַָ

ו ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

הּמתֹות‡. מחּטאֹות אחת ּבהן ׁשּנתערב הּזבחים [-ּכל ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
למיתה] הּנסקלשדינם ׁשֹור אדם]אֹו שהמית מפני אפּלּו[- - ְֲִִַָ
ּברּבֹוא אלפים]אחד חּיים[עשרת ׁשּבעלי לפי ימּותּו; ּכּלן - ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻ

הּורצה - הקריב ואם ּבטלין. ואינן הן, ,[התקבל]חׁשּובין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָ
נדחין. חּיין ּבעלי ְֲִִִֵֵֶַַׁשאין

הּמזּבח·. מאּסּורי אחד ּבהן להקריבונתערב שאסור -] ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
טרפה] ויביאכגון ויּמכרּו, מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ּכּלם ירעּו -ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֻ

ׁשּנתערב. קדׁשים ׁשל הּמין מאֹותֹו ׁשּבהן הּיפה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבדמי

החּלין‚. יּמכרּו - ּתמימין ּבחּלין קדׁשים ְְְְְִִִִִִִַָָָָֻֻנתערבּו
הּמין אֹותֹו לצריכי שנתערב]ׁשּבּתערבת הקרבן ויקרבּו[- , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַֹ

ּבארּבע ׁשּנתערבּו ׁשלמים ּבהמֹות ארּבע ּכיצד? ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻּכּלן.
ׁשהּוא למי חּלין ׁשל הארּבע יּמכרּו - ּתמימין חּלין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֻֻּבהמֹות
אֹו ּבעֹולה וכן ׁשלמים; הּכל ויקרבּו ׁשלמים, להביא ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹצרי
הן. חּלין ּדמי ׁשהרי ּדבר, לכל חּלין והּדמים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻֻּבאׁשם.

הקּדׁש,„ ׁשּבכּלן ּגדֹול - חל ּבׁשורים הקּדׁש ׁשֹור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻנתערב
קדׁשים נתערבּו הּמין. אֹותֹו לצריכי הּׁשאר ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָויּמכרּו
לׁשם יקרב וזה ּבעליו, לׁשם יקרב זה - ּבמינֹו מין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבקדׁשים
ּבּמה קרּבנֹו. מּכיר מהן אחד ּכל ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבעליו,
סמיכה ּבהן ׁשאין - נׁשים ּבקרּבנֹות אמּורים? [-ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ

הקרבן] על ידים וכלסמיכת הֹואיל - אנׁשים קרּבנֹות אבל .ְְְֲֲִִָָָָ
יקרבּו לא אּלּו הרי - קרּבנֹו ראׁש על לסמ צרי מהן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹאחד

חלקֹו האחד ׁשּיּתן מּום[בבהמה]עד ׁשּיּפל עד אֹו לחברֹו, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
הּמין. מאֹותֹו הּיפה ּבדמי אחד ּכל ויביא ויּמכרּו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבּכל

יקרבּו‰. לא - ּבׁשלמים עֹולה ּכגֹון מינֹו, ּבׁשאינֹו מין ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָֹנתערבּו
הּפסּול. לבית קדׁשים מביאין ׁשאין ׁשּבהן; ּכחמּור ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאפּלּו

.Âממעטי ׁשאין ממעטיןּוכׁשם אין ּכ - אכילתן ּבזמן ן ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ירעּו יעׂשה? ּכיצד אּלא אכילתן. ּבמקֹום ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבאֹוכליהן,

ּבדמי ויביא לבּדֹו, מהן אחד ּכל ויּמכר מּום, ּבהן ׁשּיּפל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹעד
האחר, מּמין ׁשּבהן הּיפה ּובדמי זה, מּמין ׁשּבהן ְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּיפה

מּביתֹו. הּמֹותר ְְִִֵַַָויפסיד

.Êׁשלמים אֹו ּבּה, ׁשחּיב עֹולה הקריב ׁשּכבר ּפי על ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָאף
עֹולה הּתערבת מּדמי מקריב זה הרי - להקריבן חּיב ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהיה

אחרים. ּוׁשלמים ְֲִִֵֶֶַָאחרת

.Áּבהן ׁשּיּפל עד הּכל ירעּו - ּבׁשלמים ׁשּנתערבּו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹחּטאֹות
ׁשּבהן הּיפה ּובדמי ׁשלמים, ׁשּבהן הּיפה ּבדמי ויביא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָמּום,
חטא על אחרת חּטאת והקריב קדם ואם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָחּטאת;

ימּותּו. ּכּלן לֹו, ְִִֶָָָֻׁשהפריׁשּה

.Ëלֹוקח - אׁשם ּבמעֹות חּטאת מעֹות נתערבּו אם ְְְְִִֵֵַַָָָָָָוכן
ּומחּלל בהמֹות, ׁשהּוא[פודה]ׁשּתי מקֹום ּבכל חּטאת ּדמי ְְְְְֵֵֵֵֶַַָָָ

חּטאתֹו, קרבה ּכבר ואם אׁשם. על אׁשם ּודמי חּטאת, ְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָעל
הּמלח לים הּמעֹות ּכל בהם]יֹולי יהנו לא ּכבר[- ואם ; ְְְִִֶַַַָָָָ

לנדבה. הּכל יּפלּו אׁשמֹו, ְְֲִִַַָָָָֹקרב

.Èּבתמּורתּה ׁשּנתערבה בבהמהּתֹודה קרבן החליף -] ְְְִִֶָָָָָ
והתערבו:] שניהם, ונתקדשו - ויניףאחרת יקרבּו, ׁשניהן -ְְְְִִֵֶָ

התודה]הּלחם עם שניהם]עּמהן[שמביאים עם אם[- וכן . ְִִֵֶֶֶַָ
ּתֹודתֹו, ׁשּקרבה ּפי על אף - זבחים ּבׁשאר ּתֹודה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָנתערבה
ּתֹודה הּיפה ּבדמי ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד הּכל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹירעּו

אחר. זבח הּיפה ּובדמי ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָאחרת,

.‡Èויניף יקרבּו, ׁשניהן - נזיר ּבאיל ׁשּנתערבה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּתֹודה
עּמהן. ִֶֶֶַָהּלחם

·Èּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו ׁשניהם - ּבפסח ׁשּנתערב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבכֹור
נאכל ׁשהּפסח לפי יקרבּו? לא ולּמה ּכבכֹור. ויאכלּו ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּום,
אּלא נאכל ואינֹו ימים, לׁשני והּבכֹור חצֹות, עד אדם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָלכל

ש:]לּכהנים; ואין[מפני הּפסּול, לבית קדׁשים מביאין ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֹ
ּבאכילתם אכילתם,ממעטין זמן שיתמעט גורמים לא -] ְֲֲִִַַָָ

.ואוכליהם]

.‚Èיאכלּו מּום, ּבהן ּכׁשּיּפל - ּבפסח ׁשּנתערב מעׂשר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוכן
ּבמּומן. יאכלּו ׁשּנתערבּו, והּמעׂשר הּבכֹור ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָּכמעׂשר;

.„Èירעּו - ּובמעׂשר ּבבכֹור ׁשּנתערבּו קדׁשים ׁשאר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָוכן
אֹו מּום, ּבֹו ׁשּנפל ּכבכֹור ויאכלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹעד

מּום. ּבֹו ׁשּנפל ְֲֵֶַַָּכמעׂשר

.ÂËמקריבין ׁשאין ּפי על אף - ּבׁשלמים ׁשּנתערב ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאׁשם
יקרבּו, לא - נאכל הּבׂשר אבל האמּורין, אּלא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמּׁשניהם
אׁשם, הּיפה ּבדמי ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
קדם ואם מּביתֹו. הּמֹותר ויפסיד ׁשלמים; הּיפה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּובדמי

לנדבה. יּפלּו ׁשניהם אׁשמֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶָָָוהקריב

.ÊËמן חּוץ ּבמין, מין ׁשּיתערבּו אפׁשר - הּקדׁשים ְְְְֳִִִִִֶֶַָָָָּכל
ואין הּכבׂשים, מּזכרי אּלא אׁשם ׁשאין האׁשם, עם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהחּטאת

נ אּלא הּכבׂשים מן חּטאת קבה.ל ְְְִִֵֶַַָָָָ

.ÊÈהּמתערבין אּלּו הקריב,[בפסולים]וכל אם - ּבחּיים ְְְְִִִִִִֵַַַָָ
נדחין. חּיים ּבעלי ׁשאין ְְֲִִִֵֵֶַַָהּורצה;

.ÁÈּוכמּדתּה עדר, מגּדל ועד מירּוׁשלים ׁשּנמצאת [-ּבהמה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
זה] לכּפהכמרחק ּכֹונסּה היא, ׁשנתּה ּבת נקבה אם - רּוח ְְְְְִִִֵַַָָָָָָלכל

יביא[לבית] ׁשּתים, ּבת היתה היא. חּטאת ׁשּמא ׁשּתמּות; ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָעד
זכר מצא היא. ּתֹודה ׁשּמא לחם, עּמּה ויביא ׁשלמים; ְְִִִִֶֶֶָָָָָָָָָָאֹותּה
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מביא - והעני עֹוף ּדמי הפריׁש אם וכן ּבהן. ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָויהנה
ּבהן. ויהנה עליה, הּמעֹות ויחּלל האיפה, עׂשירית ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּתחּתיהן

.Èּבדמיה ויביא ּתּמכר, - מּום ּבּה ונפל ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָהפריׁש
עׂשירית ּבדמיו יביא לא - ונפסל עֹוף הפריׁש אם אבל ְְְְֲֲִִִִִִִַָָָָֹעֹוף.
הּמזּבח. ּבאּסּורי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפדיֹון, לעֹוף ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהאיפה;

.‡Èקּנים חּיבי לחטאת]ּכל ואחד לעולה אחד - עוף קרבן -] ִִֵַָָ
ר - לקּניהן מעֹות ׁשהפריׁשּו ּבכלׁשּבּתֹורה להביא צה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

עֹולת ּבהן להביא רצה יביא; לבּדּה, העֹוף חּטאת ְְִִֶַַַַַָָָָָָָָהּמעֹות
ואּלּו חּטאתי, ּדמי 'אּלּו אמר: אפּלּו יביא. לבּדּה, ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָהעֹוף
ּכאחד ּבהן ולּקח הּמעֹות לערב לֹו יׁש - עֹולתי' ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּדמי
ׁשאין עֹולה; אֹו חּטאת ּבּכל לּקח אֹו ועֹולתֹו, ְִֵֶַַַַָָָָֹחּטאתֹו

מתּפרׁשֹות נקבעות]הּקּנין ּבלקיחת[- ע"י]אּלא בקניה -] ְְְִִִִִֶַַָָ
ּבעׂשּית אֹו בהקרבת]הּבעלים ּכהן.[- ְֲִִֵַַַָֹ

.·Èּכל יּפלּו - ומת סתם, לקּנין מעֹות הפריׁש אם ,ְְְְְִִִִִִִֵָָָָָלפיכ
עֹולה. לבֹוא ראּויין ּכּלן ׁשהרי לנדבה, הּסתּומין הּמעֹות ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֻאֹותן

.‚È,'עֹולה עלי 'הרי ואמר: חּטאת, מחּיב ׁשהיה ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻמי
ּבהן להביא רצה - לחֹובתי' 'אּלּו ואמר: מעֹות ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָוהפריׁש
הּמעֹות והּניח מת יביא. ּבהמה, עֹולת יביא; ּבהמה, ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָחּטאת

הּמלח. לים ילכּו -ְְֵֶַַָ

ו ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

הּמתֹות‡. מחּטאֹות אחת ּבהן ׁשּנתערב הּזבחים [-ּכל ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
למיתה] הּנסקלשדינם ׁשֹור אדם]אֹו שהמית מפני אפּלּו[- - ְֲִִַָ
ּברּבֹוא אלפים]אחד חּיים[עשרת ׁשּבעלי לפי ימּותּו; ּכּלן - ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻ

הּורצה - הקריב ואם ּבטלין. ואינן הן, ,[התקבל]חׁשּובין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָ
נדחין. חּיין ּבעלי ְֲִִִֵֵֶַַׁשאין

הּמזּבח·. מאּסּורי אחד ּבהן להקריבונתערב שאסור -] ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
טרפה] ויביאכגון ויּמכרּו, מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ּכּלם ירעּו -ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֻ

ׁשּנתערב. קדׁשים ׁשל הּמין מאֹותֹו ׁשּבהן הּיפה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבדמי

החּלין‚. יּמכרּו - ּתמימין ּבחּלין קדׁשים ְְְְְִִִִִִִַָָָָֻֻנתערבּו
הּמין אֹותֹו לצריכי שנתערב]ׁשּבּתערבת הקרבן ויקרבּו[- , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַֹ

ּבארּבע ׁשּנתערבּו ׁשלמים ּבהמֹות ארּבע ּכיצד? ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻּכּלן.
ׁשהּוא למי חּלין ׁשל הארּבע יּמכרּו - ּתמימין חּלין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֻֻּבהמֹות
אֹו ּבעֹולה וכן ׁשלמים; הּכל ויקרבּו ׁשלמים, להביא ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹצרי
הן. חּלין ּדמי ׁשהרי ּדבר, לכל חּלין והּדמים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻֻּבאׁשם.

הקּדׁש,„ ׁשּבכּלן ּגדֹול - חל ּבׁשורים הקּדׁש ׁשֹור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻנתערב
קדׁשים נתערבּו הּמין. אֹותֹו לצריכי הּׁשאר ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָויּמכרּו
לׁשם יקרב וזה ּבעליו, לׁשם יקרב זה - ּבמינֹו מין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבקדׁשים
ּבּמה קרּבנֹו. מּכיר מהן אחד ּכל ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבעליו,
סמיכה ּבהן ׁשאין - נׁשים ּבקרּבנֹות אמּורים? [-ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ

הקרבן] על ידים וכלסמיכת הֹואיל - אנׁשים קרּבנֹות אבל .ְְְֲֲִִָָָָ
יקרבּו לא אּלּו הרי - קרּבנֹו ראׁש על לסמ צרי מהן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹאחד

חלקֹו האחד ׁשּיּתן מּום[בבהמה]עד ׁשּיּפל עד אֹו לחברֹו, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
הּמין. מאֹותֹו הּיפה ּבדמי אחד ּכל ויביא ויּמכרּו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבּכל

יקרבּו‰. לא - ּבׁשלמים עֹולה ּכגֹון מינֹו, ּבׁשאינֹו מין ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָֹנתערבּו
הּפסּול. לבית קדׁשים מביאין ׁשאין ׁשּבהן; ּכחמּור ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאפּלּו

.Âממעטי ׁשאין ממעטיןּוכׁשם אין ּכ - אכילתן ּבזמן ן ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ירעּו יעׂשה? ּכיצד אּלא אכילתן. ּבמקֹום ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבאֹוכליהן,

ּבדמי ויביא לבּדֹו, מהן אחד ּכל ויּמכר מּום, ּבהן ׁשּיּפל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹעד
האחר, מּמין ׁשּבהן הּיפה ּובדמי זה, מּמין ׁשּבהן ְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּיפה

מּביתֹו. הּמֹותר ְְִִֵַַָויפסיד

.Êׁשלמים אֹו ּבּה, ׁשחּיב עֹולה הקריב ׁשּכבר ּפי על ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָאף
עֹולה הּתערבת מּדמי מקריב זה הרי - להקריבן חּיב ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהיה

אחרים. ּוׁשלמים ְֲִִֵֶֶַָאחרת

.Áּבהן ׁשּיּפל עד הּכל ירעּו - ּבׁשלמים ׁשּנתערבּו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹחּטאֹות
ׁשּבהן הּיפה ּובדמי ׁשלמים, ׁשּבהן הּיפה ּבדמי ויביא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָמּום,
חטא על אחרת חּטאת והקריב קדם ואם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָחּטאת;

ימּותּו. ּכּלן לֹו, ְִִֶָָָֻׁשהפריׁשּה

.Ëלֹוקח - אׁשם ּבמעֹות חּטאת מעֹות נתערבּו אם ְְְְִִֵֵַַָָָָָָוכן
ּומחּלל בהמֹות, ׁשהּוא[פודה]ׁשּתי מקֹום ּבכל חּטאת ּדמי ְְְְְֵֵֵֵֶַַָָָ

חּטאתֹו, קרבה ּכבר ואם אׁשם. על אׁשם ּודמי חּטאת, ְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָעל
הּמלח לים הּמעֹות ּכל בהם]יֹולי יהנו לא ּכבר[- ואם ; ְְְִִֶַַַָָָָ

לנדבה. הּכל יּפלּו אׁשמֹו, ְְֲִִַַָָָָֹקרב

.Èּבתמּורתּה ׁשּנתערבה בבהמהּתֹודה קרבן החליף -] ְְְִִֶָָָָָ
והתערבו:] שניהם, ונתקדשו - ויניףאחרת יקרבּו, ׁשניהן -ְְְְִִֵֶָ

התודה]הּלחם עם שניהם]עּמהן[שמביאים עם אם[- וכן . ְִִֵֶֶֶַָ
ּתֹודתֹו, ׁשּקרבה ּפי על אף - זבחים ּבׁשאר ּתֹודה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָנתערבה
ּתֹודה הּיפה ּבדמי ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד הּכל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹירעּו

אחר. זבח הּיפה ּובדמי ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָאחרת,

.‡Èויניף יקרבּו, ׁשניהן - נזיר ּבאיל ׁשּנתערבה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּתֹודה
עּמהן. ִֶֶֶַָהּלחם

·Èּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו ׁשניהם - ּבפסח ׁשּנתערב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבכֹור
נאכל ׁשהּפסח לפי יקרבּו? לא ולּמה ּכבכֹור. ויאכלּו ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּום,
אּלא נאכל ואינֹו ימים, לׁשני והּבכֹור חצֹות, עד אדם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָלכל

ש:]לּכהנים; ואין[מפני הּפסּול, לבית קדׁשים מביאין ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֹ
ּבאכילתם אכילתם,ממעטין זמן שיתמעט גורמים לא -] ְֲֲִִַַָָ

.ואוכליהם]

.‚Èיאכלּו מּום, ּבהן ּכׁשּיּפל - ּבפסח ׁשּנתערב מעׂשר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוכן
ּבמּומן. יאכלּו ׁשּנתערבּו, והּמעׂשר הּבכֹור ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָּכמעׂשר;

.„Èירעּו - ּובמעׂשר ּבבכֹור ׁשּנתערבּו קדׁשים ׁשאר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָוכן
אֹו מּום, ּבֹו ׁשּנפל ּכבכֹור ויאכלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹעד

מּום. ּבֹו ׁשּנפל ְֲֵֶַַָּכמעׂשר

.ÂËמקריבין ׁשאין ּפי על אף - ּבׁשלמים ׁשּנתערב ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאׁשם
יקרבּו, לא - נאכל הּבׂשר אבל האמּורין, אּלא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמּׁשניהם
אׁשם, הּיפה ּבדמי ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
קדם ואם מּביתֹו. הּמֹותר ויפסיד ׁשלמים; הּיפה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּובדמי

לנדבה. יּפלּו ׁשניהם אׁשמֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶָָָוהקריב

.ÊËמן חּוץ ּבמין, מין ׁשּיתערבּו אפׁשר - הּקדׁשים ְְְְֳִִִִִֶֶַָָָָּכל
ואין הּכבׂשים, מּזכרי אּלא אׁשם ׁשאין האׁשם, עם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהחּטאת

נ אּלא הּכבׂשים מן חּטאת קבה.ל ְְְִִֵֶַַָָָָ

.ÊÈהּמתערבין אּלּו הקריב,[בפסולים]וכל אם - ּבחּיים ְְְְִִִִִִֵַַַָָ
נדחין. חּיים ּבעלי ׁשאין ְְֲִִִֵֵֶַַָהּורצה;

.ÁÈּוכמּדתּה עדר, מגּדל ועד מירּוׁשלים ׁשּנמצאת [-ּבהמה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
זה] לכּפהכמרחק ּכֹונסּה היא, ׁשנתּה ּבת נקבה אם - רּוח ְְְְְִִִֵַַָָָָָָלכל

יביא[לבית] ׁשּתים, ּבת היתה היא. חּטאת ׁשּמא ׁשּתמּות; ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָעד
זכר מצא היא. ּתֹודה ׁשּמא לחם, עּמּה ויביא ׁשלמים; ְְִִִִֶֶֶָָָָָָָָָָאֹותּה
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לא ועדין הּוא, אׁשם ׁשּמא ּתּקנה; לֹו אין - ׁשנים ׁשּתי ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבן
ּבֹו ׁשּיּפל עד אֹותֹו מּניח - ׁשנה ּבן זכר מצא ּבעליו. ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹּכּפרּו
עֹולה 'אם ואֹומר: ּומתנה ּתחּתיו, בהמֹות ׁשּתי ּומביא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָמּום,
ּתחּתיו'; ׁשלמים זה היה, ׁשלמים ואם ּתחּתיו; עֹולה זה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָהיה,
עם ׁשלמים והאחד צּבּור, מּׁשל ּונסכיו עֹולה, האחד ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָּומקריב
יאכל הּנמצא? ּבזה ּיעׂשה ּומה היה. ּתֹודה ׁשּמא ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּלחם,
נאכל; הּוא ּבמּומֹו מעׂשר, אֹו ּבכֹור היה ׁשאפּלּו - ְְְֱֲֲִֵֶֶַָָָּבמּומֹו
הּכל ּובזמּנֹו, ׁשלמים; זה הרי הּוא, זמּנֹו אחר ּפסח ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹואם
- הּוא' מצרע אֹו נזיר, אׁשם 'ׁשּמא ּתאמר: ואם ּבֹו. ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹנזהרין

להם. חׁשּו לא לפיכ ּתמיד, מצּויין ְְִִִֵֶָָָָָֹאינם

.ËÈיאכלּו - ׁשּנׁשחטּו אחר ּבקדׁשים קדׁשים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָנתערבּו
ּבחּלין אֹו הּמקּדׁשין ּבפסּולי נתערבּו ׁשּבהן; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻֻּכחמּור

ּבעזרה הן]ׁשּנׁשחטּו שפסולין צּורתן[- ּתעבר יפסלו- -] ְֲֲֲִֶַָָָָָֹ
הּׂשרפה.בלינה] לבית ויצאּו ,ְְְְֵֵֵַָ

.Îעד הּכל מּניחין - עֹולה ּבאברי ׁשּנתערבּו חּטאת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאברי
ּבמקֹום ּבעזרה אֹותן וׂשֹורפין צּורתן, ותעבר ְְְְְֲֲִִִֶַָָָָָָָֹׁשּיּפסדּו

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ְְְִִֵֶַָֻׁשּׂשֹורפין

.‡Îאפּלּו קדׁשים, ּבאברי ׁשּנתערב מּומין ּבעלי ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאבר
ואפּלּו הּׂשרפה; לבית הּכל יצאּו - אברים ּבאלף ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאבר
ּבעזרה, יּׂשרף זה הרי - הּתערבת מן מאחד חּוץ ּכּלן ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻקרבּו

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ׁשּׂשֹורפין ְְְִִֵֶַַָָֻּבּמקֹום

.·Îקדׁשים ּבחתיכֹות ׁשּנתערבּו קדׁשים קדׁשי ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָחתיכֹות
יאכלּו - ימים לׁשני ּבנאכלין אחד ליֹום הּנאכלין ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָקּלים,

ׁשּבהן. ֶֶֶָָּכחמּור

.‚Îחתיכֹות ּבמאה ׁשּנתערבה טמאה חּטאת ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָחתיכה
ׁשּנטמא הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסה וכן טהֹורה, חּטאת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
הרי - הּטהֹור הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסֹות ּבמאה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנתערבה

ּתעלה ומותרת]זֹו מתבטלת ׁשּבארנּו.[- ּכמֹו , ְְֲֵֶֶַַ

.„Îּבמאה ׁשּנתערבה טהֹורה חּטאת ׁשל חתיכה ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָאבל
הּטהֹור הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסה וכן חּלין, ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻחתיכֹות
אּלא יעלּו, לא אּלּו הרי - חּלין ׁשל ּפרּוסֹות ּבמאה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻׁשּנתערבה

המדּמעֹות ּככל לּכהנים הּכל וקודש]יאכל חולין תערובת -]. ְְֲִֵֵַַַָָָֹֹֻ

ז ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

ׁשּמלקּו‡. לעבֹודה הּפסּולין לעופות]ּכל מיוחדת שחיטה -], ְְֲִֶַָָָָ
אי ּפסּול, העֹוף ׁשאֹותֹו ּפי על ואף ּפסּולה; ּכנבלתמליקתן נֹו ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

לטמאה הּטהֹור באכילתו]העֹוף שמטמא מלק[- אם וכן . ְְְִֵַַָָָָֻ
ּכנבלה. אינם - ּבחּוץ וקדׁשים ּבפנים חּלין ׁשּׁשחט אֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּבּלילה,

בעוף]מלק·. מיוחדת זמּנן[שחיטה הּגיע ׁשּלא ּתֹורים ְִִִֶַַַָָֹ
ּגּפּה[להקרבה] וׁשּיבׁש זמּנן, ׁשעבר יֹונה ּובני ,[הכנף], ְְְֵֶֶַַַַָָָָָ

ּדבר. לכל נבלה זֹו הרי - רגלּה וׁשּנקטעה עינּה, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָוׁשּנסמית
נבלה; ואינּה ּפסּולה, - ּבּקדׁש ּפּסּולּה ׁשהיה ּכל הּכלל: ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹזה

ּדבר. לכל נבלה זֹו הרי ּבּקדׁש, ּפּסּולּה היה ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹֹלא

אֹו‚. ּבסּכין, ׁשּמלק אֹו טרפה, ונמצאת הּמֹולק ,ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָלפיכ
ּדבר; לכל נבלה זֹו הרי - ּבחּוץ וקדׁשים ּבפנים חּלין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻׁשּמלק

לּמזּבח. ּכׁשר ׁשהּוא ּדבר אּלא ּומטהרת מּתרת הּמליקה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשאין

הּנרּבע„. אדם]אבל על הובאו או שבאו והּמקצה[- ,-] ְְְֲִֶַַָָֻ
זרה] לעבודה והּנעבדהופרש והאתנן[כאליל], מתנת, -] ְְְֱֶֶַָָָ

והּמחירזונה] בבהמה], כלב החליף והּטמטּום[- סתום,, -] ְְְְִַַֻ
ניכר] מינו והאנּדרֹוגינֹוסואין ונקבה], זכר אברי לו שיש -], ְְְִַָ

ּבגדים ּומטּמאין ּדבר, לכל נבלה אּלּו הרי - ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשּנמלקּו
והגיע] חלה[כשאכלם הּקדּׁשה ׁשאין הּבליעה; ְְְִֵֵֶַַָָָָֻּבבית

ּבּקדׁש. ּפסּולן אין והרי ְֲֲֵֵֵֶֶַַָֹעליהן,

נעׂשית‰. העֹוף ׁשחּטאת הּקרּבנֹות, ּבמעׂשה ּבארנּו ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָּכבר
דמה] נזרק המזבח]למּטה[- של התחתון בחציו ועֹולת[- , ְְַַָ

ּבין ּפסּולה, - למעלה ׁשעׂשיּה העֹוף חּטאת למעלה. ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָהעֹוף
עֹולה, ּכמעׂשה ׁשעׂשיּה ּבין חּטאת, ּכמעׂשה הּזיתּה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשעׂשה

חּטאת. לׁשם ׁשעׂשיּה ּבין עֹולה, לׁשם ׁשעׂשיּה ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּבין

.Âאחד סימן מלק אפּלּו - למּטה ׁשעׂשיּה העֹוף עֹולת ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָוכן
וושט] או קנה ּבין[- ּפסּולה, - למעלה אחד וסימן ְְְְְִֵֶַַָָָָָלמּטה

ּבין חּטאת, ּכמעׂשה ׁשעׂשיּה ּבין עֹולה, ּכמליקת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּמלקּה
חּטאת. לׁשם ׁשעׂשיּה ּבין עֹולה, לׁשם ְְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשעׂשיּה

.Êלׁשם עֹולה ּכמליקת למּטן ׁשּמלקּה העֹוף ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָחּטאת
עֹולה ּכמעׂשה אֹו עֹולה, לׁשם חּטאת ּכמעׂשה אֹו ְְְֲֲֵֵֵַַַַָָָָחּטאת,

ּפסּולה. - עֹולה ְְֵָָלׁשם

.Áלׁשם חּטאת ּכמעׂשה למעלה ׁשעׂשיּה העֹוף עֹולת ְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָוכן
ּכמעׂשה ּפסּולה; - חּטאת לׁשם חּטאת ּכמעׂשה אֹו ְְְְֲֲֵֵֵַַַַָָָָעֹולה,

ּובלבד ּכׁשרה, - חּטאת לׁשם אלא]עֹולה עלת[- ׁשּלא ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹ
חֹובה מּׁשּום חדש]לּבעלים קרבן ויביאו -]. ְִִַָָ

.Ëמּפני אֹו עׂשּיתן, מקֹום מּפני ׁשּנפסלּו העֹופֹות אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָּכל
ׁשמן ׁשּנּוי אֹו מעׂשיהן, לשמן]ׁשּנּוי נשחטו אינן[שלא - ְֲִִֵֵֶַָָ

לטמאה העֹוף באכילתם]ּכנבלת מטמאים ואינם וכן[- . ְְְְְִֵַָָֻ
ׁשּנתּפּגלה העֹוף עֹולת אֹו העֹוף מחשבהחּטאת ע"י [נפסלה ְְִֶַַַַָָָ

נכונה] מטּמאהלא אינּה - נֹותר נעׂשית אֹו נטמאת, אֹו ,ְְְֲִֵֵֵַַָָָ
ּבּקדׁש. ּפסּולן אּלּו ׁשּכל העֹוף; ּכנבלת הּבליעה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבבית

.È,ּכמצותּה נעׂשית - הּספק על הּבאה העֹוף ְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָחּטאת
וכיצד הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּככל ּתּׂשרף, אּלא נאכלת, ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻואינּה
ספק אֹו זבה, ספק האּׁשה ׁשהיתה ּכגֹון הּספק? על ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּתבֹוא
ספק; על ּבהמה חּטאת לנּו ואין ּבּה. ּכּיֹוצא וכל ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹיֹולדת,
ּתלּוי, אׁשם יביא - חטא לא אֹו חטא אם לֹו נסּתּפק ְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹׁשאם

ׁשגגֹות. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְִִֵֶָָּכמֹו

.‡Èחּיבת ׁשהיא לּה ונֹודע הּספק, על הּבאה העֹוף ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת
וּדאית, ּתעׂשה - לּה נֹודע נמלקה ׁשּלא עד אם - וּדאי ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבּה
הּזית ּגֹומר זה הרי - לּה נֹודע ׁשּנמלקה אחר ואם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָותאכל;

ותמציתֹו המזבח]ּדמּה על הדם סחיטת ׁשּלא[- ּכדי ותּׂשרף, , ְְְְִִֵֵֶַָָָֹ
ׁשהרי ּתאכל, הּספק על הּבאה העֹוף 'חּטאת ְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹיאמרּו:

ּבאה'. ספק על ְִֵַַָָָָּבּתחּלה

.·Èזֹו הרי - ׁשּנמלקה מאחר ּבּה חּיבת ׁשאינּה לּה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנֹודע
ִֵָּתּקבר.

�

oey`x mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

c"i - meil cg` wxt m"anx ixeriyÎg"qyz'd zah 'k

ראשון יום

י ּפרק ּומּוספין ּתמידין ¤¤¦¨¦¦§§¦הלכֹות

ראׁש‡. מּוסף ּכמֹו מּוסף מקריבין ּכּפּור צֹום ְְְִִִַַָֹּביֹום
וׁשבעה - העם' 'איל הּנקרא הּוא זה - ואיל ּפר, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהּׁשנה:
לערב. נאכל והּוא חּטאת, ּוׂשעיר עֹולֹות, הּכל - ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָֹכבׂשים

ׁשּבן·. נׂשרף, והּוא חּטאת, ׂשעיר הּצּבּור מקריבין ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָועֹוד
הּמׁשּתּלח ׂשעיר .[לעזאזל]זּוגֹו ְִִֵַַַָ

הּיֹום:‚. מּוסף מקריבין הּסּכֹות, חג ׁשל הראׁשֹון ְִִִֶַַַַַַָֻּבּיֹום
- ּכבׂשים עׂשר וארּבעה אילים ּוׁשני ּפרים עׂשר ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָֹׁשלׁשה
ויֹום יֹום ּבכל וכן נאכלת. חּטאת וׂשעיר עֹולֹות, ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָֻּכּלם
עׂשר וארּבעה אילים ׁשני מקריבין החג, ימי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמּׁשבעת

חּטאת. ּוׂשעיר ְְִִַָָּכבׂשים

ּבּׁשני„. יֹום: ּבכל אחד אחד ּפֹוחתין הּפרים ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָאבל
עד ּפרים, עׂשר אחד ּובּׁשליׁשי ּפרים, עׂשר ׁשנים ְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָמקריבין
ׁשנים, אילים ׁשבעה, ּפרים - ׁשביעי יֹום קרּבן ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשּיּמצא

חּטאת. ּוׂשעיר עֹולֹות, הּכל - עׂשר ארּבעה ְְְִִַַַָָָָָָֹּכבׂשים

ואיל‰. ּפר הּיֹום: מּוסף מקריבין עצרת, ׁשמיני ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָּביֹום
מּוסף וזה חּטאת. ּוׂשעיר עֹולֹות, ּכּלן - כבׂשים ְְְְְִִִֶַָָָָָֻוׁשבעה

עצמֹו. ְְִֵַּבפני

.Â;הּמזּבח ּגּבי על הּמים את מנּסכין החג, ימי ׁשבעת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּכל
ׁשל ּתמיד ׁשל הּיין נּסּו ועם מּסיני. למׁשה הלכה זה ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹודבר

לבּדֹו הּמים מנּס היה והיין]ׁשחר, המים מערבב .[ולא ְְִֵַַַַַַָָ

.Êהּמים לתֹו הּיין אֹו הּיין, לתֹו הּמים ערה ונּסואם , ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָ
לּזבח, הּמים נּסּו הקּדים ואם יצא; - אחד מּכלי ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשניהן
היה מערבית ּדרֹומית ּובקרן יצא. - ּבּלילה נּסכן ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָאפּלּו

לּׁשיתין יֹורד והּכל הּמזּבח; מחצי למעלה ,[תעלות]מנּס, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָֹ
מחזקת זהב ׁשל צלֹוחית עֹוׂשין? היּו ּכיצד ׁשּבארנּו. ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכמֹו
לׁשער הּגיעּו הּׁשילֹוח; מן אֹותּה ממּלא היה לּגין, ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹֻׁשלׁשה
לׂשמאלֹו, ּופנה לּכבׁש, עלה ותקעּו; והריעּו ּתקעּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהּמים,
ּוׁשני ׁשם. ׁשהיה הּספל לתֹו הּצלֹוחית מן הּמים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָונֹותן
ּומזרחי הּמים, ּבֹו היה מערבי - ׁשם היּו ּכסף ׁשל ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָספלים
חטמין ׁשני ּכמין היּו ּומנּקבין .נס ׁשל הּיין ּבֹו ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻהיה

ּכדי[חורים] יין, מּׁשל ּדק ׁשּלֹו נקב היה מים וׁשל ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּדּקין;
ּכאחד. הּיין עם הּמים ְְִִִִֶֶֶַַַַָׁשּיכלה

.Á!'ידי 'הגּבּה לֹו: אֹומרין היּו - הּמים ׁשּמנּס ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָזה
ּבאתרֹוגיהן העם ּכל ּורגמּוהּו רגליו, על נּס אחת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּפעם
מים. מנּסכין ׁשאין אֹומרין ׁשהן הּוא', 'מין ׁשאמרּו: -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ

.Ëממּלא ׁשהיה אּלא ּבׁשּבת, מעׂשהּו ּכ ּבחל ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּוכמעׂשהּו
ּומּניחּה הּׁשרת, מּכלי ואינּה זהב, ׁשל חבית ׁשּבת ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמערב

מּמּנה. ממּלא ּולמחר ְְְִִֵֶַַָָָָּבּלׁשּכה,

.Èנתּגּלתה אֹו נׁשּפכה ּומנּס.[ונפסלה]אם הּכּיֹור, מן ממּלא - ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָ

.‡Èּבפני ׁשירה אֹומרין היּו החג, מימי ויֹום יֹום ְְְִִִִֵֵֶָָָָָּבכל
היּו מֹועד, ׁשל חּלֹו מימי ּבראׁשֹון הּיֹום: מּוסף על ְִִֵֵֶַַַַָָָֻעצמּה
אמר "ולרׁשע - ּבּׁשני אלים"; ּבני לה' "הבּו ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָאֹומרין:

- ּברביעי מרעים"; עם לי יקּום "מי - ּבּׁשליׁשי ְְְֱִִִִִִִִִֵַָָֹאלהים";
ׁשכמֹו"; מּסבל "הסירֹותי - ּבחמיׁשי ּבעם"; ּבערים ְֲֲֲִִִִִִִִֵֶַָָֹ"ּבינּו,
להיֹות ׁשּבת חל ואם ארץ". מֹוסדי ּכל "יּמֹוטּו - ְְְִִִִִֵֶַַָָָָּבּׁשּׁשי

יּדחה. "יּמֹוטּו" מהם, ְִִֵֶֶֶָָּבאחד

.·È;ועׂשרים ארּבעה ּכהּנה מׁשמרֹות ׁשּכל ּבארנּו, ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻּכבר
מׁשמר ּכל היה הּסּכֹות ּובחג ּברגלים. ּבׁשוה עֹובדין ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻֻוכּלן
אבל החּטאת; ׂשעיר אֹו אחד, איל אֹו אחד, ּפר ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָמקריב
ויׁש כבׂשים, ׁשני מהן ׁשּמקריב מׁשמר יׁש - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּכבׂשים
ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּכיצד? אחד. ּכבׂש ׁשּמקריב ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָמׁשמר
ּכל וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עׂשר ׁשלׁשה ׁשם היּו - ְְְִִִֵֵַָָָָָָָָֹחג
עׂשר ארּבעה ׁשם נׁשארּו מהן, אחת ּבהמה מקריב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמׁשמר
ׁשנים מקריבין מׁשמרֹות ׁשּׁשה מׁשמרֹות; לׁשמֹונה ְְְְְְִִִִִִִִַַָָָָָּכבׂשים
ׁשם היּו - ּבּׁשני אחד. אחד מקריבין מׁשמרֹות ּוׁשני ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשנים,
מקריב מׁשמר ּכל וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עׂשר ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָׁשנים
מׁשמרֹות; לתׁשעה ּכבׂשים עׂשר ארּבעה ׁשם נׁשארּו ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָָאחד,
אחד. אחד מקריבין וארּבעה ׁשנים, ׁשנים מקריבין ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָחמּׁשה
וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עׂשר אחד ׁשם היּו - ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּבּׁשליׁשי
ּכבׂשים עׂשר ארּבעה ׁשם נׁשּתּירּו אחד, מקריב מׁשמר ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָּכל
וׁשּׁשה ׁשנים, ׁשנים מקריבין ארּבעה מׁשמרֹות; ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָָָלעׂשרה
ּוׁשני ּפרים עׂשרה ׁשם היּו - ּברביעי אחד. אחד ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָמקריבין
עׂשר ארּבעה נׁשארּו אחד, מקריב מׁשמר ּכל וׂשעיר. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָאילים
ׁשנים, ׁשנים מקריבין ׁשלׁשה מׁשמר; עׂשר לאחד ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָֹּכבׂשים
ּתׁשעה ׁשם היּו - ּבחמיׁשי אחד. אחד מקריבין ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָּוׁשמֹונה
נׁשארּו אחד, מקריב מׁשמר ּכל וׂשעיר. אילים ּוׁשני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָּפרים
מׁשמרֹות ׁשני מׁשמר; עׂשר לׁשנים ּכבׂשים עׂשר ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָָארּבעה
ּבּׁשּׁשי אחד. אחד מקריבין ועׂשרה ׁשנים, ׁשנים ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָמקריבין
מקריב מׁשמר ּכל וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים ׁשמֹונה היּו -ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָ

מׁשמר;אחד, עׂשר לׁשלׁשה ּכבׂשים עׂשר ארּבעה נׁשארּו ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָָָֹ
מׁשמר עׂשר ּוׁשנים ׁשנים, מקריב מהם אחד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמׁשמר
ּוׁשני ּפרים ׁשבעה ׁשם היּו - ּבּׁשביעי אחד. אחד ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָמקריבין
הּמׁשמרֹות; ּכמנין ּכבׂשים, עׂשר וארּבעה וׂשעיר ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָאילים

אחת. ּבהמה מקריב מׁשמר ּכל ְְְְִִִֵַַַָָָָנמצא

.‚Èּפר מקריב היה לא - הּיֹום ּפר מקריב ׁשהיה מי ְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹוכל
לפּיס חֹוזרין - ּובּׁשמיני חלילה. חֹוזרין אּלא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָלמחר,

ׁשּבארנּו.[להגריל] ּכמֹו הרגלים, ּכׁשאר ּכאחד ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֻּכּלם

.„Èהיה - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ְְְִִֶֶַַָָָָָּביֹום
וׁשּׁשים אחד ּתמידין, וׁשל מּוספין ׁשל נסכים מנחת ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָׁשם

אֹותן. מערבין היּו ולא ְְְִִָָָָֹעּׂשרֹון;

.ÂËהּפרים נסּכי אּלא - נסכים מערבין אין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּולעֹולם
ּבין לבּדם, כבׂשים ונסּכי לבּדם, אילים ונסּכי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָלבּדם,

יחיד. ּבקרּבנֹות ּבין צּבּור ְְְְְְִִֵָָָּבקרּבנֹות

.ÊËּבין צּבּור, קרּבנֹות ּבין - קרּבנֹות ׁשל החלבים ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָוכן
מקטירין אּלא ּבזה, זה אֹותן מערבין אין - יחיד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָקרּבנֹות
מקטירין נתערבּו, ואם עצמֹו; ּבפני וקרּבן קרּבן ּכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָאמּורי

ּכאחד. ְֶַָֹהּכל
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י ּפרק ּומּוספין ּתמידין ¤¤¦¨¦¦§§¦הלכֹות

ראׁש‡. מּוסף ּכמֹו מּוסף מקריבין ּכּפּור צֹום ְְְִִִַַָֹּביֹום
וׁשבעה - העם' 'איל הּנקרא הּוא זה - ואיל ּפר, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהּׁשנה:
לערב. נאכל והּוא חּטאת, ּוׂשעיר עֹולֹות, הּכל - ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָֹכבׂשים

ׁשּבן·. נׂשרף, והּוא חּטאת, ׂשעיר הּצּבּור מקריבין ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָועֹוד
הּמׁשּתּלח ׂשעיר .[לעזאזל]זּוגֹו ְִִֵַַַָ

הּיֹום:‚. מּוסף מקריבין הּסּכֹות, חג ׁשל הראׁשֹון ְִִִֶַַַַַַָֻּבּיֹום
- ּכבׂשים עׂשר וארּבעה אילים ּוׁשני ּפרים עׂשר ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָֹׁשלׁשה
ויֹום יֹום ּבכל וכן נאכלת. חּטאת וׂשעיר עֹולֹות, ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָֻּכּלם
עׂשר וארּבעה אילים ׁשני מקריבין החג, ימי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמּׁשבעת

חּטאת. ּוׂשעיר ְְִִַָָּכבׂשים

ּבּׁשני„. יֹום: ּבכל אחד אחד ּפֹוחתין הּפרים ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָאבל
עד ּפרים, עׂשר אחד ּובּׁשליׁשי ּפרים, עׂשר ׁשנים ְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָמקריבין
ׁשנים, אילים ׁשבעה, ּפרים - ׁשביעי יֹום קרּבן ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשּיּמצא

חּטאת. ּוׂשעיר עֹולֹות, הּכל - עׂשר ארּבעה ְְְִִַַַָָָָָָֹּכבׂשים

ואיל‰. ּפר הּיֹום: מּוסף מקריבין עצרת, ׁשמיני ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָּביֹום
מּוסף וזה חּטאת. ּוׂשעיר עֹולֹות, ּכּלן - כבׂשים ְְְְְִִִֶַָָָָָֻוׁשבעה

עצמֹו. ְְִֵַּבפני

.Â;הּמזּבח ּגּבי על הּמים את מנּסכין החג, ימי ׁשבעת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּכל
ׁשל ּתמיד ׁשל הּיין נּסּו ועם מּסיני. למׁשה הלכה זה ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹודבר

לבּדֹו הּמים מנּס היה והיין]ׁשחר, המים מערבב .[ולא ְְִֵַַַַַַָָ

.Êהּמים לתֹו הּיין אֹו הּיין, לתֹו הּמים ערה ונּסואם , ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָ
לּזבח, הּמים נּסּו הקּדים ואם יצא; - אחד מּכלי ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשניהן
היה מערבית ּדרֹומית ּובקרן יצא. - ּבּלילה נּסכן ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָאפּלּו

לּׁשיתין יֹורד והּכל הּמזּבח; מחצי למעלה ,[תעלות]מנּס, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָֹ
מחזקת זהב ׁשל צלֹוחית עֹוׂשין? היּו ּכיצד ׁשּבארנּו. ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכמֹו
לׁשער הּגיעּו הּׁשילֹוח; מן אֹותּה ממּלא היה לּגין, ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹֻׁשלׁשה
לׂשמאלֹו, ּופנה לּכבׁש, עלה ותקעּו; והריעּו ּתקעּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהּמים,
ּוׁשני ׁשם. ׁשהיה הּספל לתֹו הּצלֹוחית מן הּמים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָונֹותן
ּומזרחי הּמים, ּבֹו היה מערבי - ׁשם היּו ּכסף ׁשל ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָספלים
חטמין ׁשני ּכמין היּו ּומנּקבין .נס ׁשל הּיין ּבֹו ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻהיה

ּכדי[חורים] יין, מּׁשל ּדק ׁשּלֹו נקב היה מים וׁשל ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּדּקין;
ּכאחד. הּיין עם הּמים ְְִִִִֶֶֶַַַַָׁשּיכלה

.Á!'ידי 'הגּבּה לֹו: אֹומרין היּו - הּמים ׁשּמנּס ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָזה
ּבאתרֹוגיהן העם ּכל ּורגמּוהּו רגליו, על נּס אחת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּפעם
מים. מנּסכין ׁשאין אֹומרין ׁשהן הּוא', 'מין ׁשאמרּו: -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ

.Ëממּלא ׁשהיה אּלא ּבׁשּבת, מעׂשהּו ּכ ּבחל ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּוכמעׂשהּו
ּומּניחּה הּׁשרת, מּכלי ואינּה זהב, ׁשל חבית ׁשּבת ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמערב

מּמּנה. ממּלא ּולמחר ְְְִִֵֶַַָָָָּבּלׁשּכה,

.Èנתּגּלתה אֹו נׁשּפכה ּומנּס.[ונפסלה]אם הּכּיֹור, מן ממּלא - ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָ

.‡Èּבפני ׁשירה אֹומרין היּו החג, מימי ויֹום יֹום ְְְִִִִֵֵֶָָָָָּבכל
היּו מֹועד, ׁשל חּלֹו מימי ּבראׁשֹון הּיֹום: מּוסף על ְִִֵֵֶַַַַָָָֻעצמּה
אמר "ולרׁשע - ּבּׁשני אלים"; ּבני לה' "הבּו ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָאֹומרין:

- ּברביעי מרעים"; עם לי יקּום "מי - ּבּׁשליׁשי ְְְֱִִִִִִִִִֵַָָֹאלהים";
ׁשכמֹו"; מּסבל "הסירֹותי - ּבחמיׁשי ּבעם"; ּבערים ְֲֲֲִִִִִִִִֵֶַָָֹ"ּבינּו,
להיֹות ׁשּבת חל ואם ארץ". מֹוסדי ּכל "יּמֹוטּו - ְְְִִִִִֵֶַַָָָָּבּׁשּׁשי

יּדחה. "יּמֹוטּו" מהם, ְִִֵֶֶֶָָּבאחד

.·È;ועׂשרים ארּבעה ּכהּנה מׁשמרֹות ׁשּכל ּבארנּו, ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻּכבר
מׁשמר ּכל היה הּסּכֹות ּובחג ּברגלים. ּבׁשוה עֹובדין ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻֻוכּלן
אבל החּטאת; ׂשעיר אֹו אחד, איל אֹו אחד, ּפר ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָמקריב
ויׁש כבׂשים, ׁשני מהן ׁשּמקריב מׁשמר יׁש - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּכבׂשים
ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּכיצד? אחד. ּכבׂש ׁשּמקריב ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָמׁשמר
ּכל וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עׂשר ׁשלׁשה ׁשם היּו - ְְְִִִֵֵַָָָָָָָָֹחג
עׂשר ארּבעה ׁשם נׁשארּו מהן, אחת ּבהמה מקריב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמׁשמר
ׁשנים מקריבין מׁשמרֹות ׁשּׁשה מׁשמרֹות; לׁשמֹונה ְְְְְְִִִִִִִִַַָָָָָּכבׂשים
ׁשם היּו - ּבּׁשני אחד. אחד מקריבין מׁשמרֹות ּוׁשני ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשנים,
מקריב מׁשמר ּכל וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עׂשר ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָׁשנים
מׁשמרֹות; לתׁשעה ּכבׂשים עׂשר ארּבעה ׁשם נׁשארּו ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָָאחד,
אחד. אחד מקריבין וארּבעה ׁשנים, ׁשנים מקריבין ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָחמּׁשה
וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עׂשר אחד ׁשם היּו - ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּבּׁשליׁשי
ּכבׂשים עׂשר ארּבעה ׁשם נׁשּתּירּו אחד, מקריב מׁשמר ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָּכל
וׁשּׁשה ׁשנים, ׁשנים מקריבין ארּבעה מׁשמרֹות; ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָָָלעׂשרה
ּוׁשני ּפרים עׂשרה ׁשם היּו - ּברביעי אחד. אחד ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָמקריבין
עׂשר ארּבעה נׁשארּו אחד, מקריב מׁשמר ּכל וׂשעיר. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָאילים
ׁשנים, ׁשנים מקריבין ׁשלׁשה מׁשמר; עׂשר לאחד ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָֹּכבׂשים
ּתׁשעה ׁשם היּו - ּבחמיׁשי אחד. אחד מקריבין ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָּוׁשמֹונה
נׁשארּו אחד, מקריב מׁשמר ּכל וׂשעיר. אילים ּוׁשני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָּפרים
מׁשמרֹות ׁשני מׁשמר; עׂשר לׁשנים ּכבׂשים עׂשר ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָָארּבעה
ּבּׁשּׁשי אחד. אחד מקריבין ועׂשרה ׁשנים, ׁשנים ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָמקריבין
מקריב מׁשמר ּכל וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים ׁשמֹונה היּו -ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָ

מׁשמר;אחד, עׂשר לׁשלׁשה ּכבׂשים עׂשר ארּבעה נׁשארּו ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָָָֹ
מׁשמר עׂשר ּוׁשנים ׁשנים, מקריב מהם אחד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמׁשמר
ּוׁשני ּפרים ׁשבעה ׁשם היּו - ּבּׁשביעי אחד. אחד ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָמקריבין
הּמׁשמרֹות; ּכמנין ּכבׂשים, עׂשר וארּבעה וׂשעיר ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָאילים

אחת. ּבהמה מקריב מׁשמר ּכל ְְְְִִִֵַַַָָָָנמצא

.‚Èּפר מקריב היה לא - הּיֹום ּפר מקריב ׁשהיה מי ְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹוכל
לפּיס חֹוזרין - ּובּׁשמיני חלילה. חֹוזרין אּלא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָלמחר,

ׁשּבארנּו.[להגריל] ּכמֹו הרגלים, ּכׁשאר ּכאחד ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֻּכּלם

.„Èהיה - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ְְְִִֶֶַַָָָָָּביֹום
וׁשּׁשים אחד ּתמידין, וׁשל מּוספין ׁשל נסכים מנחת ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָׁשם

אֹותן. מערבין היּו ולא ְְְִִָָָָֹעּׂשרֹון;

.ÂËהּפרים נסּכי אּלא - נסכים מערבין אין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּולעֹולם
ּבין לבּדם, כבׂשים ונסּכי לבּדם, אילים ונסּכי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָלבּדם,

יחיד. ּבקרּבנֹות ּבין צּבּור ְְְְְְִִֵָָָּבקרּבנֹות

.ÊËּבין צּבּור, קרּבנֹות ּבין - קרּבנֹות ׁשל החלבים ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָוכן
מקטירין אּלא ּבזה, זה אֹותן מערבין אין - יחיד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָקרּבנֹות
מקטירין נתערבּו, ואם עצמֹו; ּבפני וקרּבן קרּבן ּכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָאמּורי

ּכאחד. ְֶַָֹהּכל
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.ÊÈּכל ׁשּנבללה לאחר ּבזֹו זֹו ׁשּנתערבּו נסכים ׁשל ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָמנחֹות
ּכׁשרֹות. - עצמֹו ּבפני ומין ְְְִִִֵֵַָמין

.ÁÈהרי - וסלּתן ׁשמנן ונתערב הּמנחֹות ׁשּנבללּו ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכיון
מנחֹות הקטיר אם וכן לכּתחּלה; ׁשּלהן יין לערב מּתר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻזה
לערב מּתר זה הרי - עצמּה ּבפני ואחת אחת ּכל נסכים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשל

ׁשּלהן. ִֶֶַָיין

.ËÈנסכים יין לערב לֹו יׁש - נסכים ׁשל הּיין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשּמערבין
ּוכׁשּמערב, צּבּור; ּבׁשל יחיד וׁשל יֹום, ּבׁשל אמׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָׁשל
כבׂשים נסּכי יין אילים, נסּכי ּביין פרים נסּכי יין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָמערב
ּביין כבׂשים נסּכי יין מערבין אין אבל ּכבׂשים; נסּכי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָּביין

ואילים. פרים ְְִִִֵֵָנסּכי

.Îאחר אּלא לכּתחּלה, הּיין מערבין אין ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּולעֹולם
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשהקטירּה, אחר אֹו הּסלת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנתערבה

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

שני יום
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מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָיׁש
קדׁשים לאכל ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְֱֲִֶֶֶֶַָָָָֹֹֹלא
(ג) ּפּגּול; לאכל ׁשּלא (ב) מּום; ּבהם ׁשהּטל אֹו ְְֱִִֶֶֶֶֶַָֹֹֻׁשּנפסלּו
(ה) נֹותר; יאכל ׁשּלא (ד) זמּנן; לאחר קדׁשים יֹותיר ְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹׁשּלא
ׁשּנטמא אדם יאכל ׁשּלא (ו) ׁשּנטמאּו; קדׁשים יאכל ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹׁשּלא
ּובאּור הּטמא. לׂשרף (ח) הּנֹותר; לׂשרף (ז) הּקדׁשים; ְְֳִִִֵֵֶַַַָָָֹֹאת

אּלּו. ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

לכּתחּלה,‡. קדׁשים לׁשחט מּתרין לעבֹודה הּפסּולין ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָֹֻּכל
ׁשֹוחט ׁשאינֹו הּטמא, מן חּוץ קדׁשים: קדׁשי ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָואפּלּו

ּופׁשט לעזרה חּוץ ׁשהּוא ּפי על ואף [הושיט]לכּתחּלה, ְְְֲִִֶַַַַָָָָָ
ּבּבׂשר. יּגע ׁשּמא ּגזרה, - ּבעזרה וׁשחט ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָידֹו

ׁשל·. ּגדֹול ּכהן ּפר וכן ּכׁשר. הּזבח - וׁשחט עבר ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואם
אם אהרן", "וׁשחט ּבֹו ׁשּנאמר ּפי על אף - הּכּפּורים ְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָֹיֹום
ּכׁשרה, - זר ׁשּׁשחטּה אדּמה ּפרה אף ּכׁשר; זר, ְְְֲֵֵֶַָָָָָָָָָָֻׁשחטֹו

ּבזר. ׁשּפסּולה ׁשחיטה ל ְְְְִֵֶֶָָָׁשאין

אּלא‚. לׁשחיטה נתּכּון ולא הּקדׁשים, את ְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּׁשֹוחט
כוונה]ּכמתעּסק בלא - אחר עד[בדבר ּפסּולין; אּלּו הרי - ְְְֲִִֵֵֵַַ

לׁשחיטה. ְְִִִֵֶַָׁשּיתּכּון

ׁשחט,„. ואם ּבּקדׁשים; ּכאחד ראׁשים ׁשני יׁשחט ְְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָֹולא
ּכׁשרים. אּלּו ְֲִֵֵֵהרי

ּכחּלין.‰. ּבּקדׁשים, אחת ּבהמה ׁשֹוחטין ׁשנים ְְְֲֲֳִִִִֵַַַַָָָֻאבל

.Âעֹומד ׁשהּגדֹול ּפי על אף קדׁשים, ׁשֹוחט אינֹו ִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּקטן
לֹו אין וקטן מחׁשבה, צריכין ׁשהּקדׁשים ּגּביו; ְְְֳִִִֵֶַַַַָָָָָָעל
אינּה מעׂשיו, מּתֹו נּכרת מחׁשבּתֹו היתה אפּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמחׁשבה.
עֹומדת עֹולה היתה ּכיצד? להחמיר. אּלא להקל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמחׁשבה
ׁשהרי - ּוׁשחטּה לצפֹון, והביאּה הּקטן ּומׁשכּה ְְְְֱֲִֵֶֶַָָָָָָָָָּבדרֹום,
זֹו הרי - קדׁשים לׁשחיטת ׁשּמחׁשבּתֹו נּכר ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָמּמעׂשיו

ְָּפסּולה.

.Êּדמן ׁשּנתקּבל אֹו ּבּדרֹום, ׁשּנׁשחטּו קדׁשים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָקדׁשי
ּפסּולין. - ְִַָּבּדרֹום

.Á- וׁשחט לּצפֹון ידֹו והֹוׁשיט ּבּדרֹום, עֹומד ְְִֵַַַָָָָָָהיה
ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו

.Ë- ּבּצפֹון הּדם וקּבל ידֹו והֹוׁשיט ּבּדרֹום, עֹומד ְְִִֵֵַַַָָָָָָהיה
ּפסּולה. ְַָָָקּבלתֹו

.È.ּבּצפֹון ּכעֹומד הּוא הרי לּצפֹון, ורּבֹו ראׁשֹו ְְְֲִִֵֵַַָָֹֻהכניס

.‡Èהֹוציאּה אפּלּו לּדרֹום, ויצאת ּופרּכסה ּבּצפֹון, ְְְְֲִִִַַָָָָָָָָׁשחטּה
לּצפֹון, וחזרה לּדרֹום, ויצאת ּפרּכסה ּכׁשרה; - ְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָלּדרֹום
קּלים קדׁשים וכן ּכׁשרה. - ּבּצפֹון ּדמּה קּבל ּכ ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָואחר
ּוׁשחטן לפנים ידֹו והכניס לעזרה חּוץ ועמד ּבפנים, ְְְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָָָׁשהיּו

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו -ְְִֵָָ

.·Èידֹו אפּלּו[דם]וקּבל[לעזרה]הכניס ּפסּולה, קּבלתֹו - ְְְֲִִִִֵַָָָָ
וציציתֹו ּבפנים, ּכּלֹו העֹובד היה ואפּלּו ורּבֹו. ראׁשֹו ְְְְֲִִִִִִִֵַָָָֹֻֻהכניס

אהל[שערו] אל "ּבבאכם ׁשּנאמר: ּפסּולה, עבֹודתֹו - ְְֱֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבחּוץ
ּכּלן. ׁשּיבֹואּו עד ֵֶַָָֻמֹועד",

.‚È- ּדמּה קּבלת אחר לחּוץ ויצאת הּבהמה ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָּפרּכסה
זריקה קדם והּבׂשר האמּורין יצאּו ׁשאפּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּכׁשרה;

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכׁשר, הּזבח - קּלים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבקדׁשים

.„Èהּזבח - ּוׁשחטּה ּבחּוץ, ורגלּה ּבפנים, ּכּלּה הּבהמה ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻהיתה
ּבפנים. ּכּלּה ׁשּתהיה עד לה'", "והביאּום ׁשּנאמר: ְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֻּפסּול,

.ÂËרגלּה הֹוציאה ּכ ואחר ּבפנים, ּכּלּה והיא ְְְְְִִִִַַַָָָָָָֻׁשחטּה
הּבׂשר חֹות - הרגל]לחּוץ ואחר[של לעצם, ׁשּמּגיע עד ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

מּפני ּפסל, - חת ּכ ואחר קּבל, ואם הּדם; מקּבל ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָּכ
אין - קּלים ּובקדׁשים ׁשּבחּוץ. הּבׂשר צריׁשמנּונית ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ

קדׁשים ׁשּבׂשר ּומקּבל; לפנים רגלּה מחזיר אּלא ,ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלחּת
ּכׁשר. זריקה, קדם ׁשּיצא ְִִֵֶֶַָָָָֹקּלים

.ÊË,ּפסּולה - העזרה ּבאויר ּוׁשחטּה הּבהמה ְְְֲֲִֵַַָָָָָָָָָּתלה
ּבארץ. ׁשּיׁשחט עד הּמזּבח", יר "על ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:

ÊÈּבאויר תלּוי והּוא וׁשחט ונתלה ּבארץ, הּבהמה ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָהיתה
ּכׁשר. קּלים, ּובקדׁשים ּפסּול; קדׁשים, ּבקדׁשי -ְְְִִִֵֵַָָָָָָָ

.ÁÈסימנין מעּוט וושט]ׁשחט ּבפנים,[קנה ּוגמרן ּבחּוץ ְְִִִִִַַָָָָ
ּפסּולין; - ּבּצפֹון ּוגמרן ּבּדרֹום מעּוטן ׁשּׁשחט ְְִִֶַַַָָָָָָאֹו

סֹוף ועד מּתחּלתּה יׁשנּה כולהׁשהּׁשחיטה השחיטה -] ְְְְִִִֶֶַַָָָָ
כדין] להיות .צריכה

.ËÈ- ּבּקרקע הּמּנחת ּבהמה מּצּואר הּדם וקּבל ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָָֻנתלה
.ּבכ ׁשרּות ּדר ׁשאין ְֵֵֶֶֶָָּפסּול,

.Îהּמזרק ותלה ּבעזרה, עֹומד הדם]היה וקּבל[ספל ּבידֹו ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָָ
ּכׁשר, - ּבאויר הּדם וקּבל הּבהמה ׁשהגּביּה אֹו ּבאויר, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּדם

ּכּמקֹום. הּמקֹום ֲִֶַַָָׁשאויר

.‡Îאינֹו ּבמינֹו מין ּכׁשר; - וקּבל מזרק לתֹו מזרק ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָנתן
סיב הּניח דקל]חֹוצץ. ּכׁשר;[חוט - וקּבל הּמזרק ּבתֹו ְְְִִִִִֵֵֵַַָָ

ואין הּמזרק, לתֹו יֹורד הּדם והרי חלּול, ׁשהּסיב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמּפני
וקמץ הּמנחה, ּבקמיצת ּכן עׂשה אם אבל חציצה. ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָָּכאן

ּפסּולה. - הּסיב ְִִַָמּתֹו

.·Îהֹולכת וכן ּוזריקתֹו, לּמזּבח, והֹולכתֹו הּדם, ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָקּבלת
הּכׁשר ּבכהן אּלא ּכׁשרה אינּה מאּלּו, אחת ּכל - לּכבׁש ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאברים
העֹוף. ּובמליקת הּמנחה ּבקמיצת ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָלעבֹודה,
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.‚Îׁשּקּבל ּכהן ,לפיכ הֹולכה; אינּה ּברגל ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹוהֹולכה
הּזבח. נפסל - לּמזּבח ּוזרקֹו ּבמקֹומֹו ועמד ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָהּדם,

.„Îקּבל לימינֹו. יחזיר - לׂשמאלֹו ונתן ּבימינֹו ְְֲִִִִִִִִֵֵַַָֹקּבל
- חל לכלי ונתן קדׁש ּבכלי קּבל הּזבח; נפסל - חל ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹּבכלי

קדׁש. לכלי ְֲִִִֶַֹיחזיר

.‰Îאם אבל ּכׁשר; - ואספֹו הרצּפה על הּכלי מן ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָנׁשּפ
הּׁשרת לכלי ּונתנֹו ואספֹו הרצּפה, על ּבהמה מּצּואר ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָנׁשּפ

הּזבח. נפסל -ְִֶַַַ

.ÂÎולא הארץ על ּבהמה מּצּואר הּדם מקצת ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹנׁשּפ
ּובלבד ּכׁשר; זה הרי - ּבהמה מּצּואר מקצתֹו וקּבל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאספֹו,

ּדם ׁשּנתקּבל הּדם זה בו]ׁשּיהיה ּדם[שיצאה לא הּנפׁש, ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
דם]הּתמצית סתם העֹור.[- ּדם ולא ְְִַַַָֹ

.ÊÎ,לעבֹודה הּפסּולין מן אחד ּדמן ׁשּקּבל הּזבחים ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּכל
נפסל - ּכהלכתֹו לּמזּבח ׁשּזרקֹו אֹו לּמזּבח, ׁשהֹוליכֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאֹו
אּלא הּפסּול ּבֹו הל ולא לּפסּול, ונתן הּכׁשר קּבל ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּזבח;
הּפסּול ׁשהֹוליכֹו ּדם אבל לּכׁשר. יחזיר - ּבמקֹומֹו ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָעמד
הּכהן ׁשהֹוליכֹו אֹו והֹוליכֹו, לּכׁשר והחזירֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹלעבֹודה,

לּפסּו ּונתנֹו והחזירֹו והֹוליכֹוּתחּלה, הֹואיל - והֹוליכֹו ל ְְְְְְִִִִִֶַָָָ
אי ׁשהרי הּזבח, נפסל - ּבּסֹוף ּבין ּבּתחּלה ּבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּפסּול,

זה. ּדבר לתּקן ְְֵֶֶַָָָאפׁשר

.ÁÎהּכׁשר חֹוזר הּנפׁש, ּדם נׁשאר אם - הּפסּול ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָקּבל
הּדם עֹוׂשין לעבֹודה הּפסּולין ׁשאין וזֹורק, ּומֹולי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּומקּבל
ראּוי והּוא הֹואיל - הּטמא מן חּוץ ׁשירים; ְְִִִִִֵַַַָָָהּנׁשאר
ׁשירים. עֹוׂשה ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבטמאה הּבא ּבקרּבן ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻלעבֹודה
ּדם הּכׁשר אחריו ׁשּקּבל ּפי על אף - הּטמא קּבל ֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּכיצד?
ּבאחרֹונה הּכׁשר ׁשּקּבל ׁשּזה הּזבח; נפסל - ּוזרקֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּנפׁש

ּכלּום. ואינֹו הּוא, ׁשירים -ְְִִֵַ

.ËÎקדם ׁשחיטה אחר ׁשהּוא ּכל מאבריה ׁשחסר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבהמה
צרם אפּלּו נפסלה; - הּדם -[חבל]קּבלת קּבלה קדם ּבאזנּה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשלם ׁשּיהיה הּפר", מּדם "ולקח ׁשּנאמר: יקּבל, לא זה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהרי
ּפסּול. זה הרי - וזרק החסרה מן קּבל ואם קּבלה. ּבׁשעת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּכּלֹו

.Ïאבד אפּלּו - זריקה קדם קּבלה אחר חסרה אם ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָֹאבל
מן ּכּזית נׁשּתּיר אם - נׂשרף אֹו הּדם, זריקת קדם ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹהּבׂשר
אינֹו לאו, ואם הּדם; את זֹורק האמּורין, מן ּכּזית אֹו ְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּבׂשר
מן זית וכחצי הּבׂשר מן זית ּכחצי אפּלּו - ּובעֹולה ְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַָָָזֹורק.

לאּׁשים. ׁשּכּלּה מּפני ְִִִִֵֵֶָָָֻהאמּורין,

.‡Ïהּורצה לא זרק, ואם יזרק; לא מּכּזית, ּפחֹות ְְְְִִִִִַַַַָָָֹֹֹנׁשאר
התקבל] לא חּוץ[- ׁשּיצא אֹו זריקה, קדם הּבׂשר נפסל .ְְִִֶֶַַָָָָָֹ

הּורצה. זרק, ואם הּדם; יזרק לא - ְְְֲִִַַָָָָָָֹֹלעזרה

.·Ïזריקת קדם לעזרה חּוץ ׁשּיצא קּלים קדׁשים ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּבׂשר
ּכׁשר הּזבח - ּבחּוץ והּבׂשר הּדם ׁשּנזרק ּפי על אף - ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָּדמים

חובה] ידי הבעלים יצאו לצאת[- הּבׂשר ׁשּסֹוף מּפני ,-] ְִֵֵֶַָָָ
העיר] בכל שנאכלים קלים קדשים מֹועלתשדין ּוזריקה .-] ְִֶֶָ

הועילה] אלא]לּיֹוצאוהזריקה מיד, ישרף לׂשרפֹו[שלא ְְֵַָ
ויפסל] שילון לאכלֹו.[אחר לא אבל ,ְְֲָָֹ

.‚Ï,ּדמים זריקת לפני ׁשּיצאּו קּלים קדׁשים אמּורי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוכן
החזירן ואם הּזבח; נפסל לא - ּבחּוץ והן הּדם [לפניונזרק ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

החזירןזריקה] ׁשּלא ּפי על ואף אֹותן. מקטירין [וזרק, ְְְִִִִֶֶַַַָָֹ
מּׁשּוםהדם] עליהן חּיבין דיני:], וטמא.[- ונֹותר ּפּגּול ְְֲִִִֵֵֶַָָָ

.„Ïוהחלב ּבׂשר ׁשּנטמא ּבין - יחיד ׁשל הּזבחים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
הּדם. את זֹורק - קּים והּבׂשר חלב ׁשּנטמא ּבין ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָקּים,

ׁשהּציץ הּורצה, - זרק ואם יזרק; לא ׁשניהן, [שלנטמאּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹ
הגדול] אֹו[מכפר]מרּצההכהן אמּורין וכן הּטמא. על ְְִֵֵֵֶַַַָ

ּכמֹו מרּצה, הּציץ - והקטירן ׁשּנטמאּו עֹולה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָאברי
ּכּלֹו, והחלב הּבׂשר ׁשּנטמא הּצּבּור קרּבנֹות וכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּבארנּו.

הּדם. את זֹורק זה ֲֵֵֶֶַָהרי

.‰Ïעל ואף הּזבח; נפסל לעזרה, חּוץ ׁשּיצא קדׁשים ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּדם
והכנ ׁשחזר נרצה.ּפי לא - הּמזּבח על ּוזרקֹו יסֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ

.ÂÏׁשּנאמר ּכלל, טמאה מקּבל אינֹו הּקדׁשים ּדם ְְְְֱֳִֵֵֶֶַַַַָָָָֻוכל
הּוא ּכּמים ׁשּנׁשּפ ּדם - ּכּמים" ּתׁשּפכּנּו הארץ "על ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּבּדם:
ׁשאינֹו קדׁשים ּדם אבל טמאה; ּומקּבל ּכּמים ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּנחׁשב

טמאה. מקּבל אינֹו ּכּמים, ְְְִִֵֵַַַָָֻנׁשּפ

.ÊÏ;הּזבח נפסל - נזרק ולא חּמה עליו ׁשּׁשקעה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹודם
הּורצה. לא זרקֹו, ְְְִָָֹואם

שלישי יום
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מּתנה‡. נתן אם - החיצֹון מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָּכל
אחת[זריקה] מּתנה - ּבחּטאת ואפּלּו ּכּפר. ּבלבד, ְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָאחת

"ודם ׁשּנאמר: למצוה, מּתנֹות הארּבע ּוׁשאר העּקר, ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָהיא
על הּדם ׁשפיכת - "אלהי ה' מזּבח על יּׁשפ ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֹזבחי

העּקר. היא ְִִִֵַַָָהּמזּבח

ׁשּנאמר:·. יצא, - ּבׁשפיכה ׁשּנתנן ּבזריקה הּנּתנין ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָוכל
."יּׁשפ זבחי ְְִֵֶַָָ"ודם

הּפנימי‚. מזּבח על הּנּתנין הּדמים הזהב]ּכל -[מזבח ְְִִִִִִֵַַַַַָָָ
הּכּפרה, עּקר הן ּכּלן אּלא ּכּפר; לא מהן, אחת חּסר ִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻאם
ּפעמים". "ׁשבע ׁשּנאמר: מנינן, על הקּפיד הּכתּוב ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהרי

.„- הּבעלים ּומתּו אחת, מּתנה מּמּנה ׁשּנתן ְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָחּטאת
הּמיתה. לאחר הּמּתנֹות ארּבע ְְְִִַַַַַַַַָָיׁשלים

ּבּלילה.‰. הּׁשלׁש יּתן לא ּבּיֹום, האחת נתן אם ְֲִִֵַַַַַַַָָָָָֹֹאבל

.Âמּׁשּום חּיב - ּבחּוץ והׁשלימן ּבפנים אחת נתן ְְְְִִִִִִַַַַַָָָואם
ּבחּוץ. ֲֶַַמעלה

.Êלאויר ּדם ׁשּיּגיע קדם מּזה ׁשל ידֹו ונקטעה מּזה, ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהיה
הּזיה. לֹו עלתה לא - ְְִֵַַַָָָָֹהּמזּבח

.Áה:]מּתן[בסדר]ׁשּנה על הזיות ּבין[- - ּבחּטאת קרנֹות ְְִֵַַַָָָ
הּנעׂשית הדם]ּבחּטאת הזהבּבפנים[-שזורקין מזבח [על ְְֲִִֵַַַָ

ּבׁשארוהפרוכת] אבל ּפסל; - ּבחּוץ הּנעׂשית ּבחּטאת ּבין ,ְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָ
ּכׁשרים. ְֳִִֵַָהּקדׁשים,

.Ëולפנים הּקרן מן הּדם מתחתיה]נתן ולא בצידה -]- ְְִִִֶֶַַַָָ
ּבין הּפנימי ּבּמזּבח ּבין קדׁשים, ּבׁשאר ּבין ּבחּטאת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָּבין

ּפסל. - החיצֹון ְִִֵַַַַָּבּמזּבח

.Èׁשּנתנֹו הּמזּבח, מחצי למעלה אֹותֹו לּתן ׁשּמצותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדם
ׁשּמצותֹו אֹו למעלה, ׁשּנתנֹו למּטה, ׁשּמצותֹו אֹו ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָלמּטה,
הּנּתנין אֹו החיצֹון, הּמזּבח על ׁשּנתנֹו ּבהיכל, ּבפנים ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָלּתנֹו
ּדם ׁשּנתן אֹו ּבהיכל, לפנים ׁשּנתנן החיצֹון, מזּבח ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל
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.‚Îׁשּקּבל ּכהן ,לפיכ הֹולכה; אינּה ּברגל ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹוהֹולכה
הּזבח. נפסל - לּמזּבח ּוזרקֹו ּבמקֹומֹו ועמד ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָהּדם,

.„Îקּבל לימינֹו. יחזיר - לׂשמאלֹו ונתן ּבימינֹו ְְֲִִִִִִִִֵֵַַָֹקּבל
- חל לכלי ונתן קדׁש ּבכלי קּבל הּזבח; נפסל - חל ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹּבכלי

קדׁש. לכלי ְֲִִִֶַֹיחזיר

.‰Îאם אבל ּכׁשר; - ואספֹו הרצּפה על הּכלי מן ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָנׁשּפ
הּׁשרת לכלי ּונתנֹו ואספֹו הרצּפה, על ּבהמה מּצּואר ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָנׁשּפ

הּזבח. נפסל -ְִֶַַַ

.ÂÎולא הארץ על ּבהמה מּצּואר הּדם מקצת ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹנׁשּפ
ּובלבד ּכׁשר; זה הרי - ּבהמה מּצּואר מקצתֹו וקּבל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאספֹו,

ּדם ׁשּנתקּבל הּדם זה בו]ׁשּיהיה ּדם[שיצאה לא הּנפׁש, ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
דם]הּתמצית סתם העֹור.[- ּדם ולא ְְִַַַָֹ

.ÊÎ,לעבֹודה הּפסּולין מן אחד ּדמן ׁשּקּבל הּזבחים ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּכל
נפסל - ּכהלכתֹו לּמזּבח ׁשּזרקֹו אֹו לּמזּבח, ׁשהֹוליכֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאֹו
אּלא הּפסּול ּבֹו הל ולא לּפסּול, ונתן הּכׁשר קּבל ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּזבח;
הּפסּול ׁשהֹוליכֹו ּדם אבל לּכׁשר. יחזיר - ּבמקֹומֹו ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָעמד
הּכהן ׁשהֹוליכֹו אֹו והֹוליכֹו, לּכׁשר והחזירֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹלעבֹודה,

לּפסּו ּונתנֹו והחזירֹו והֹוליכֹוּתחּלה, הֹואיל - והֹוליכֹו ל ְְְְְְִִִִִֶַָָָ
אי ׁשהרי הּזבח, נפסל - ּבּסֹוף ּבין ּבּתחּלה ּבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּפסּול,

זה. ּדבר לתּקן ְְֵֶֶַָָָאפׁשר

.ÁÎהּכׁשר חֹוזר הּנפׁש, ּדם נׁשאר אם - הּפסּול ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָקּבל
הּדם עֹוׂשין לעבֹודה הּפסּולין ׁשאין וזֹורק, ּומֹולי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּומקּבל
ראּוי והּוא הֹואיל - הּטמא מן חּוץ ׁשירים; ְְִִִִִֵַַַָָָהּנׁשאר
ׁשירים. עֹוׂשה ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבטמאה הּבא ּבקרּבן ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻלעבֹודה
ּדם הּכׁשר אחריו ׁשּקּבל ּפי על אף - הּטמא קּבל ֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּכיצד?
ּבאחרֹונה הּכׁשר ׁשּקּבל ׁשּזה הּזבח; נפסל - ּוזרקֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּנפׁש

ּכלּום. ואינֹו הּוא, ׁשירים -ְְִִֵַ

.ËÎקדם ׁשחיטה אחר ׁשהּוא ּכל מאבריה ׁשחסר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבהמה
צרם אפּלּו נפסלה; - הּדם -[חבל]קּבלת קּבלה קדם ּבאזנּה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשלם ׁשּיהיה הּפר", מּדם "ולקח ׁשּנאמר: יקּבל, לא זה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהרי
ּפסּול. זה הרי - וזרק החסרה מן קּבל ואם קּבלה. ּבׁשעת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּכּלֹו

.Ïאבד אפּלּו - זריקה קדם קּבלה אחר חסרה אם ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָֹאבל
מן ּכּזית נׁשּתּיר אם - נׂשרף אֹו הּדם, זריקת קדם ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹהּבׂשר
אינֹו לאו, ואם הּדם; את זֹורק האמּורין, מן ּכּזית אֹו ְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּבׂשר
מן זית וכחצי הּבׂשר מן זית ּכחצי אפּלּו - ּובעֹולה ְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַָָָזֹורק.

לאּׁשים. ׁשּכּלּה מּפני ְִִִִֵֵֶָָָֻהאמּורין,

.‡Ïהּורצה לא זרק, ואם יזרק; לא מּכּזית, ּפחֹות ְְְְִִִִִַַַַָָָֹֹֹנׁשאר
התקבל] לא חּוץ[- ׁשּיצא אֹו זריקה, קדם הּבׂשר נפסל .ְְִִֶֶַַָָָָָֹ

הּורצה. זרק, ואם הּדם; יזרק לא - ְְְֲִִַַָָָָָָֹֹלעזרה

.·Ïזריקת קדם לעזרה חּוץ ׁשּיצא קּלים קדׁשים ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּבׂשר
ּכׁשר הּזבח - ּבחּוץ והּבׂשר הּדם ׁשּנזרק ּפי על אף - ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָּדמים

חובה] ידי הבעלים יצאו לצאת[- הּבׂשר ׁשּסֹוף מּפני ,-] ְִֵֵֶַָָָ
העיר] בכל שנאכלים קלים קדשים מֹועלתשדין ּוזריקה .-] ְִֶֶָ

הועילה] אלא]לּיֹוצאוהזריקה מיד, ישרף לׂשרפֹו[שלא ְְֵַָ
ויפסל] שילון לאכלֹו.[אחר לא אבל ,ְְֲָָֹ

.‚Ï,ּדמים זריקת לפני ׁשּיצאּו קּלים קדׁשים אמּורי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוכן
החזירן ואם הּזבח; נפסל לא - ּבחּוץ והן הּדם [לפניונזרק ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

החזירןזריקה] ׁשּלא ּפי על ואף אֹותן. מקטירין [וזרק, ְְְִִִִֶֶַַַָָֹ
מּׁשּוםהדם] עליהן חּיבין דיני:], וטמא.[- ונֹותר ּפּגּול ְְֲִִִֵֵֶַָָָ

.„Ïוהחלב ּבׂשר ׁשּנטמא ּבין - יחיד ׁשל הּזבחים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
הּדם. את זֹורק - קּים והּבׂשר חלב ׁשּנטמא ּבין ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָקּים,

ׁשהּציץ הּורצה, - זרק ואם יזרק; לא ׁשניהן, [שלנטמאּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹ
הגדול] אֹו[מכפר]מרּצההכהן אמּורין וכן הּטמא. על ְְִֵֵֵֶַַַָ

ּכמֹו מרּצה, הּציץ - והקטירן ׁשּנטמאּו עֹולה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָאברי
ּכּלֹו, והחלב הּבׂשר ׁשּנטמא הּצּבּור קרּבנֹות וכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּבארנּו.

הּדם. את זֹורק זה ֲֵֵֶֶַָהרי

.‰Ïעל ואף הּזבח; נפסל לעזרה, חּוץ ׁשּיצא קדׁשים ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּדם
והכנ ׁשחזר נרצה.ּפי לא - הּמזּבח על ּוזרקֹו יסֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ

.ÂÏׁשּנאמר ּכלל, טמאה מקּבל אינֹו הּקדׁשים ּדם ְְְְֱֳִֵֵֶֶַַַַָָָָֻוכל
הּוא ּכּמים ׁשּנׁשּפ ּדם - ּכּמים" ּתׁשּפכּנּו הארץ "על ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּבּדם:
ׁשאינֹו קדׁשים ּדם אבל טמאה; ּומקּבל ּכּמים ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּנחׁשב

טמאה. מקּבל אינֹו ּכּמים, ְְְִִֵֵַַַָָֻנׁשּפ

.ÊÏ;הּזבח נפסל - נזרק ולא חּמה עליו ׁשּׁשקעה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹודם
הּורצה. לא זרקֹו, ְְְִָָֹואם

שלישי יום
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מּתנה‡. נתן אם - החיצֹון מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָּכל
אחת[זריקה] מּתנה - ּבחּטאת ואפּלּו ּכּפר. ּבלבד, ְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָאחת

"ודם ׁשּנאמר: למצוה, מּתנֹות הארּבע ּוׁשאר העּקר, ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָהיא
על הּדם ׁשפיכת - "אלהי ה' מזּבח על יּׁשפ ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֹזבחי

העּקר. היא ְִִִֵַַָָהּמזּבח

ׁשּנאמר:·. יצא, - ּבׁשפיכה ׁשּנתנן ּבזריקה הּנּתנין ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָוכל
."יּׁשפ זבחי ְְִֵֶַָָ"ודם

הּפנימי‚. מזּבח על הּנּתנין הּדמים הזהב]ּכל -[מזבח ְְִִִִִִֵַַַַַָָָ
הּכּפרה, עּקר הן ּכּלן אּלא ּכּפר; לא מהן, אחת חּסר ִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻאם
ּפעמים". "ׁשבע ׁשּנאמר: מנינן, על הקּפיד הּכתּוב ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהרי

.„- הּבעלים ּומתּו אחת, מּתנה מּמּנה ׁשּנתן ְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָחּטאת
הּמיתה. לאחר הּמּתנֹות ארּבע ְְְִִַַַַַַַַָָיׁשלים

ּבּלילה.‰. הּׁשלׁש יּתן לא ּבּיֹום, האחת נתן אם ְֲִִֵַַַַַַַָָָָָֹֹאבל

.Âמּׁשּום חּיב - ּבחּוץ והׁשלימן ּבפנים אחת נתן ְְְְִִִִִִַַַַַָָָואם
ּבחּוץ. ֲֶַַמעלה

.Êלאויר ּדם ׁשּיּגיע קדם מּזה ׁשל ידֹו ונקטעה מּזה, ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהיה
הּזיה. לֹו עלתה לא - ְְִֵַַַָָָָֹהּמזּבח

.Áה:]מּתן[בסדר]ׁשּנה על הזיות ּבין[- - ּבחּטאת קרנֹות ְְִֵַַַָָָ
הּנעׂשית הדם]ּבחּטאת הזהבּבפנים[-שזורקין מזבח [על ְְֲִִֵַַַָ

ּבׁשארוהפרוכת] אבל ּפסל; - ּבחּוץ הּנעׂשית ּבחּטאת ּבין ,ְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָ
ּכׁשרים. ְֳִִֵַָהּקדׁשים,

.Ëולפנים הּקרן מן הּדם מתחתיה]נתן ולא בצידה -]- ְְִִִֶֶַַַָָ
ּבין הּפנימי ּבּמזּבח ּבין קדׁשים, ּבׁשאר ּבין ּבחּטאת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָּבין

ּפסל. - החיצֹון ְִִֵַַַַָּבּמזּבח

.Èׁשּנתנֹו הּמזּבח, מחצי למעלה אֹותֹו לּתן ׁשּמצותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדם
ׁשּמצותֹו אֹו למעלה, ׁשּנתנֹו למּטה, ׁשּמצותֹו אֹו ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָלמּטה,
הּנּתנין אֹו החיצֹון, הּמזּבח על ׁשּנתנֹו ּבהיכל, ּבפנים ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָלּתנֹו
ּדם ׁשּנתן אֹו ּבהיכל, לפנים ׁשּנתנן החיצֹון, מזּבח ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל
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היסֹוד ּכנגד ׁשּלא הּכבׁש, על ּבחּוץ דרומיתהּנּתנין בקרן -] ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
יסוד] בה שאין ּפימזרחית על ואף ּפסּול; הּזבח ּבׂשר הרי -ְְֲִֵֶַַַַַָ

לּמ ּדם ׁשהּגיע ּכיון ּבֹו; הּבעלים נתּכּפרּו עלכן אף - זּבח ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
למקֹומֹו ׁשהּגיע ּכמֹו הּוא הרי למקֹומֹו, ׁשּלא ׁשהּגיע ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַֹּפי
ּכׁשר הּזֹורק זה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלכּפר.
את הּפסּול ונתן לּפסּול, ונתן הּכׁשר קּבל אם אבל ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָלעבֹודה;
והּנּתנין ּבחּוץ, ּבפנים הּנּתנין ואת למּטן, למעלן ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָהּנּתנין
לא - היסֹוד ּכנגד ׁשּלא הּכבׁש על ׁשּנתן אֹו ּבפנים, ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹּבחּוץ

ּדם נׁשאר אם הּזבח, ּבׂשר בו]נפסל אּלא[שיצא הּנפׁש; ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָ
ּבמקֹומֹו. הּדם ויזרק הּנפׁש, ּדם ׁשאר ויקּבל הּכׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹיחזר

.‡Èּבדם ּדם ּבין - ׁשּנתערבּו קדׁשים כוס]ּדמי ,[באותו ְְְְִִֵֵֶָָָָָ
ּבכֹוסֹות ּכֹוס קרבן]ּבין לאיזה כוס איזה נודע אם[ולא - ְִֵ

הּכל יּתן אחת, מּתנה ּבּנּתנין אחת מּתנה הּנּתנין ְְִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָֹנתערבּו
יּתן ארּבע, מּתן ּבּנּתנין ארּבע מּתן הּנּתנין וכן אחת; ְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָמּתנה
ׁשּתים ּבּנּתנין אחת מּתנה הּנּתנין נתערבּו ארּבע; מּתן ְְְְִִִִִִַַַַַַַַַַַָָָָָֹהּכל
למעלה הּנּתנין נתערבּו אחת. מּתנה הּכל יּתן ארּבע, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹׁשהן

לאּמה הּכל יּׁשפ - למּטה העזרה]ּבּנּתנין ,[תעלת ְִִִֵַַַַָָָָָֹ
ּדם עם החּטאת ׁשירי נתערבּו אפּלּו ּפסּולין; ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָוהּזבחים

לאּמה. הּכל יּׁשפ - למּטה הּכל ׁשּמקֹום ְְִֵֶַַַַָָָָָָֹֹהעֹולה,

.·Èּולמּטה למעלה הּתערבת מן נתן אּלא ׁשאל, לא ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹואם
ואּלּו ואּלּו למּטה, יּתן - וׁשאל למעלה נתן ּכׁשר; זה הרי -ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

לֹו. ָעלּו

.‚Èהּכל יּׁשפכּו ּבחּוץ, ּבּנּתנין ּבפנים הּנּתנין ְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָֹנתערבּו
מּמּנּו ונתן הּתערבת ּדם ולקח ׁשאל, לא ואם ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹלאּמה;
אֹו ּבחּוץ, ונתן וחזר ּבפנים ׁשּנתן ּבין - ּובחּוץ ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּבפנים
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכׁשר. הּכל - ּבפנים ונתן וחזר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבחּוץ
ּדם אבל החּטאת. מן חּוץ ּבחּוץ, הּנּתנין ּדמים ְֲִִִִִַַַַַָָָָָּבׁשאר
ּבפנים הּנעׂשית חּטאת ּבדם ׁשּנתערב ּבחּוץ הּנעׂשית ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָחּטאת
וחזר ּבפנים נתן ּכׁשר; ּבפנים, ונתן וחזר ּבחּוץ נתן אם -ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ
אפּלּו להיכל, ׁשּנכנס חּטאת ׁשּדם ּפסּולה; ּבחּוץ, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָונתן
אׁשר חּטאת "וכל ׁשּנאמר: אסּורה, - הּנאכלת יחיד ְֱֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחּטאת
ההיכל, ׁשער ּדר ׁשּיּובא והּוא תאכל". לא מּדמּה ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹיּובא
ּבפׁשּפׁש הכניסֹו אם אבל ּביאה; ּדר "יּובא", ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר:

צדדית] נפסל.[דלת אינֹו - ּגג אֹו חּלֹון ּדר ְִֵֶֶַַָאֹו

.„Èזרה עבֹודה ּוׂשעירי העלם אוּפר הציבור [-שחטאו ְְֲִֵֵֶַָָָ
בשוגג] הדין בית הוראת פי על ע"ז להיכלעבדו נכנס ׁשּדמן ,ְִֵֶַָָָָ

ּפנימה זה, ׁשּמקֹום נפסל; הּקדׁשים, לקדׁש הכניסֹו אם -ְְְְֳִִִִִִֶֶֶַַָָָֹ
הּוא מקֹומן להיכל]ׁשל ביחס יֹום[- ׁשל וׂשעיר ּפר וכן . ְְְִֵֶֶַָָ

ּדמם הכניס אם - הּקדׁשים לקדׁש נכנס ׁשּדמן ְְְֳִִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹהּכּפּורים,
וחזר להיכל, והֹוציאֹו מּמּנּו, והּזה הּקדׁשים, ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלקדׁש
הּזיֹות מּמּנּו ּגֹומר ואינֹו נפסל, - הּקדׁשים לקדׁש ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹוהכניסֹו
הּזיֹות ּגמר אם וכן יצא. ׁשּיצא, ׁשּכיון הּקדׁשים; ְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּבקדׁש
הּזיֹות, מקצת והּזה להיכל והֹוציאן הּקדׁשים, ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּבקדׁש
ּגֹומר אינֹו - להיכל והכניסן וחזר להיכל, חּוץ ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָוהֹוציאן
נפסל. למקֹומֹו, חּוץ הּדם ׁשּיצא ׁשּכיון ׁשּבהיכל; ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּזיֹות

.ÂËמהן אחת ויצאת כֹוסֹות, ּבׁשּתי ּדמּה ׁשּקּבל ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחּטאת
מהם אחת נכנסה מּמּנה; ויּזה ּכׁשרה, הּפנימית - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלחּוץ

ׁש ּפסּולה, החיצֹונה אף - ׁשם מּמּנה והּזה ּנאמר:להיכל, ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

לכּפר נכנס אם ּדמּה מקצת אפּלּו - מּדמּה" יּובא ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ"אׁשר
נפסלה. ְְִֶַָֹּבּקדׁש,

.ÊËאּלא ּכּפר, ולא ּבפנים ּבֹו לכּפר ׁשהכניסֹו החּטאת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּדם
ּבׁשֹוגג, הכניסֹו אם - ּכלּום ּבפנים מּמּנּו הּזה ולא ְְְְְִִִִִִִִֵֶָֹהֹוציאֹו
ּבּקדׁש; ּכּפר לא ׁשהרי ּבחּוץ, מּמּנּו ּומּזה ּכׁשר, זה ֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹהרי

ּפסּול. ּבמזיד, הכניסֹו ְְְִִִִֵָואם

.ÊÈ:ׁשּנאמר - ּכׁשרה להיכל, עצמּה החּטאת ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהכניס
ּבׂשרּה. ולא מּדמּה", יּובא ְְֲִֶָָָָָֹ"אׁשר

.ÁÈ.ּכׁשרה להיכל, ונכנסה ׁשּפרּכסה העֹוף ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָחּטאת

.ËÈספק זה הרי ּבצּוארּה, להיכל העֹוף חּטאת ּדם ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהכניס
ּככלי. חׁשּוב הּצּואר ְִִִַַָָאם

.Îאם ספק זה הרי - ואספֹו העֹוף, חּטאת ּדם ְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָנׁשּפ
ּככל ּתּׂשרף, לפיכ ּפֹוסל; אינֹו אֹו ּבדמּה ּפֹוסל ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָהּכלי

ספק. ׁשהיא העֹוף ִֵֶַַָָחּטאת

.‡Îאחת מּתנה ונתן כֹוסֹות, ּבארּבעה ּדמּה ׁשּקּבל ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָחּטאת
"ואת ׁשּנאמר: היסֹוד, על נׁשּפ ארּבעּתן ׁשירי - ּכֹוס ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמּכל
מּכֹוס הּמּתנֹות ארּבע נתן הּמזּבח". יסֹוד אל יׁשּפ ּדמּה ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹּכל
הּכֹוסֹות ּוׁשאר היסֹוד, על נׁשּפ הּכֹוס אֹותֹו ׁשירי - ְְְְִֵֶַַַַָָָָאחד

לאּמה. ְִִַָָָנׁשּפכין

.·Îיּזה לא - חּלין ּדמי לתֹו אֹו הּמים, לתֹו ׁשּנפל ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֻּדם
ׁשּבּמזרק הּדם לתֹו מים נפל ּפסּול. הּזה, ואם ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָמּמּנּו;

אֹו[בספל] יין לתֹוכֹו נפל ּכׁשר. ּדם, מראה ּבֹו יׁש אם -ְְִִֵֵֵַַַָָָ
לבּטל ראּויין אם מים: היה אּלּו אֹותֹו, אֹומדין - חּלין ְְְִִִִִִֵַַַָָֻּדם
לא זה הרי ּדם, מראה מראיו יהיּו ׁשּלא עד ׁשּבּמזרק ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּדם
מּמּנּו. יּזה מראיו, לבּטל ראּויין אינם ואם מּמּנּו; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָיּזה

.‚Îּבדם אֹו הּמזּבח, ּפסּולי ּבדם ׁשּנתערב הּקדׁשים ְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּדם
ואפּלּו לאּמה; הּכל יּׁשפ - ּבׁשחיטתן ׁשּנפסלּו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹקדׁשים
אֹותן וכל לאּמה, יּׁשפ - מאחד חּוץ הּכֹוסֹות ּכל ְְִֵֵֶַַָָָָָָָָקרבּו

הּתמצית ּבדם נתערב ּפסּולין. אינההּזבחים שהנפש דם -] ְְְְְִִִִֵַַַַָָ
בו] ּכׁשר.יוצאת - ונתן ׁשאל, לא ואם לאּמה; יּׁשפ ,ְְִִֵֵַַַָָָָָָֹ

.„Îוהּקמצין העֹולה, ואברי הקרבהאמּורין, [קומץ ְְְְִִֵֵֵַָָָָ
והּלבֹונהמהמנחות] למנחה], סממן הּנׂשרפֹות,[מין ּומנחֹות , ְְְְִַַָָָ

על אּלּו מּכל אחד זרק אם - ׁשרת ּבכלי ׁשּנתקּדׁשּו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאחר
- ּבׂשמאל ּבין ּבימין ּבין ּבכלי, ּבין ּבּיד ּבין האּׁשים, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹּגּבי

ּכׁשרים. אּלּו ְֲִֵֵֵהרי

.‰Îּבהין ּבין ּבקערה, ּבין - ׁשּנּסכן והּיין כליהּמים -] ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
חלמדידה] ּבכלי נּסכן ּכׁשרים; - הּׁשרת ּכלי ּבׁשאר ּבין ,ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָֹ

ּפסּולין. - ּבידֹו ְְִָאֹו

.ÂÎׁשל העצים וסּדר ׁשּסדרֹו, קמץ וכן ׁשּסּדרן, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹאברים
מהן למעלה עליהם]מערכה -]- העצים מּצּדי ׁשּסּדרן אֹו , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הקטרה ּדר אין אֹו ּבכ הקטרה ּדר אם ספק זה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהרי
הּורצה עׂשה, ואם כן; יעׂשה לא לכּתחּלה ,לפיכ .ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹּבכ

.[התקבל]

רביעי יום

ג ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

ׁשחטן‡. ּכאּלּו - הּמזּבח ּבראׁש ׁשּׁשחטן קדׁשים ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹקדׁשי
- "ׁשלמי ואת עלתי את עליו "וזבחּת ׁשּנאמר: ְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבּצפֹון,

iriax mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

ּוׁשחיטת העֹולה לׁשחיטת ראּוי הּמזּבח ׁשּכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמלּמד
ְִַָהּׁשלמים.

למּטה·. ׁשּׁשחטּה אֹו הּמזּבח, ּבראׁש ׁשּׁשחטּה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹעֹולה
אֹותּה יפׁשיט - הּמזּבח לראׁש אֹותּה וינּתח[מעורה]והעלה ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

הּקרבים ּומֹוריד ּבמקֹומּה, למּטה,[מעיים]אֹותּה ּומדיחן , ְְְְִִִִַַַָָָָָ
לּכהנים. ונֹותנֹו העֹור, ּומֹוריד אֹותן; ּומעלה ְְְֲֲִִֵֶַַָָֹוחֹוזר

מפׁשיט‚. - הּמזּבח לגּבי ׁשעלּו ׁשחּוטין זבחים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוכן
וחֹוזר ּבּמים, ּומדיחן הּקרבים, ּומֹוריד ּבמקֹומן, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָּומנּתח
וחֹוזר לּבעלים, ונֹותנֹו והּבׂשר, העֹור ּומֹוריד אֹותן; ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָּומעלה
יפׁשיט אּלא הּכל, יֹוריד לא מה ּומּפני הּׁשאר. את ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹּומקטיר

לאּׁשים הראּוי ׁשּכל הּמזּבח? ּבראׁש להקרבה]וינּתח אם[- , ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּבּמזּבח הּנגע "ּכל ׁשּנאמר: ירד, לא - הּמזּבח לראׁש ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹעלה
"היא לֹומר ּתלמּוד ראּוי? ׁשאינֹו ּפי על אף יכֹול, ְְִִִֵֶַַַַָָָיקּדׁש".
אם לאּׁשים, ראּויה ׁשהיא עֹולה מה - מֹוקדּה" על ְְִִִִֶַָָָָָָָֹהעלה

ירד.[ה]עלת לא עלה, אם - לאּׁשים הראּוי ּכל אף תרד, לא ִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָֹֹ

אינּה„. ׁשעדין ּתרד, - הּמזּבח לראׁש חּיה ׁשהעלּה ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעֹולה
ְָראּויה.

אּסּורי‰. וכל ׁשרת, ּבכלי נתקּדׁש ׁשּלא הּמנחה קמץ ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹוכן
מּתחּלתן. ראּויין ׁשאינם לפי ירדּו, - ׁשעלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּמזּבח

.Â,ּדמּה ׁשּנׁשּפ אֹו ּבּלילה, ׁשּנׁשחטה קדׁשים ּבהמת ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוכן
ּתרד. עלת, אם - לעזרה חּוץ ׁשּיצא ֲִֵֵֶָָָָָָָאֹו

.Êאֹו הּבׂשר אֹו הּדם ׁשּלן ּבין ׁשּלנּו, קדׁשים ֲִֵֶֶַַָָָָָָָָאבל
ׁשּנפסל אֹו ׁשּנטמא, אֹו לעזרה, חּוץ ׁשּיצא וזבח ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהאמּורין,

השחיטה] מקֹום[בעת ּבמחׁשבת אֹו הּזמן שלאּבמחׁשבת -] ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָ
במקומה] או בזמנה ׁשּנּוילאכלה ּבמחׁשבת לשםאֹו שלא -] ְֲִֶֶַ

בעליו] או הקרבן ּדמֹומין את וזרקּו הּטמאים ׁשּקּבלּו אֹו ,ְְְְִִֵֶֶַָָ
ּבטמאה הּבא קרּבן ּבעבֹודת ּוראּויין הֹואיל שרוב- [כגון: ְְְְֲִִַַַָָָָֻ

טמא] קדׁשיםהציבור קדׁשי אֹו למקֹומֹו, חּוץ ּדמֹו וׁשּנּתן -ְְְִִִֵֶַָָָָ
ּפי על אף - ּבּדרֹום ּדמם ׁשּנתקּבל אֹו ּבּדרֹום ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּנׁשחטּו
ירדּו: לא הּמזּבח לראׁש עלּו אם ּפסּולין, אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹׁשּכל

.Áּבּקדׁש ׁשּפּסּולֹו שהתקדש]ּכל אחר שנפסל הּקדׁש[- , ִֶֶֶַַֹֹֹ
יעלּו לא ירדּו אם ּכ - ירדּו לא עלּו ׁשאם ּוכׁשם ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹמקּבלֹו.

הן.[שנית]ׁשנּיה ּפסּולין ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֶָ

.Ëהאּור ּבהן מׁשלה יעלּו[אש]ואם ׁשּירדּו, ּפי על אף - ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ
הקטרתן. ויׁשלים ְְְְִִַַָָָָׁשנּיה

.Èּבארץ[ונפסל]ׁשּנתּפּגל[ממנחה]קמץ ּומקצתֹו , ְְִִֵֶֶֶַָָָֹ
ּכּלֹו. יעלה - האּור ּבֹו מׁשלה ְְֲִֶַָָָָֻּומקצתֹו

.‡È- מזּבח ׁשל ּבראׁשֹו ׁשּלנּו ּוקמצים וחלבים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאברים
ירדּו, לא אם אבל יעלּו. לא ירדּו ואם ּבעזרה, לנּו ְְְְֲֲֲִִִַָָָָָָָֹֹּכאּלּו

לעֹולם. אֹותן ְְִִַָָמקטירין

.·Èׁשהעלן קּלים קדׁשים ואמּורי ּכּמזּבח. מזּבח, ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואויר
מזּבח. ׁשל לחמֹו נעׂשּו ׁשהרי ירדּו, לא - ּדמים זריקת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹקדם

.‚Èלאחריּות אׁשמֹות ׁשני יקחהפריׁש אחד יאבד [שאם ְְְֲֲִִֵַָָ
אחדהשני] ׁשל אמּורים והעלה וקדם ׁשניהן, את וׁשחט ,ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

זריקה קדם השני]מהן דם זרק אּלּו[ואח"כ הרי אמורי- -] ְֲִֵֵֵֶֶָֹ
ְֵירדּו.הראשון]

.„Èהּזבח - לּמזּבח ׁשעלּו הּפסּולין והּנסכים הּפסּול ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָהּזבח
והּנסכים לאּׁשים, ראּוי ׁשהּוא מּפני ׁשּבארנּו, ּכמֹו ירד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלא

ירדּו. - ועלּו ׁשּנפסלּו עצמן, ּבפני הּבאין נסכים וכן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָירדּו.

.ÂËׁשּמלקֹו בעוף]עֹוף מיוחדת שחיטה כהן]זר[- אינו -], ְֶָָ
ירד; - ועלה זר, ׁשּקמצֹו הּמנחה וקמץ ירד. לא - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹועלה
ּכלל. נתקּדׁש לא ּכאּלּו זה ּפסּול, וזה ּפסּול ׁשּזה ּפי על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹאף

הּפסּולין. ׁשאר ואחד הּזר ְְְְִֶֶַַָָָָואחד

.ÊËּבׂשר לאּׁשים; ראּוי ׁשאינֹו ּכל ירדּו: יעלּו, אם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹואּלּו
מֹותר קּלים, קדׁשים ּבׂשר קדׁשים, העמר,[קרבן]קדׁשי ְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

הּלחם ּוׁשּתי מנחֹות, שבועות]ּוׁשירי הּפנים,[של ולחם , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
הּתיׁשים, ׁשּבזקני וׂשער ּכבׂשים, ׁשּבראׁשי וצמר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּקטרת,
ׁשאינן ּבזמן והּטלפים והּקרנים והּגידים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָוהעצמֹות,

ירדּו. עלּו, אם - ְְִִֵָָֻמחּברין

.ÊÈׁשּמּצה -[סחט]קמץ העצם וירד העצם, על ׁשמנֹו ְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
חׁשּובין הן ּכעֹולין עֹולין חּבּורי ׁשּמא ספק ׁשהּדבר ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָיחזירֹו;

יעלה] שירד שמנו גם ולכן שיעלה, דינו שירד קומץ -].

.ÁÈלֹו ראּויין ּבין הראּויין, ּפסּולין מקּדׁש הּפנימי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָמזּבח
אּלא מקּדׁש אינֹו החיצֹון מזּבח אבל לֹו; ראּויין ׁשאינן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבין
החיצֹון מזּבח ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו לֹו, הראּויין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּפסּולין
- זרה קטרת לֹו עלת ירדּו; לא ׁשּנפסלּו, זבחים לֹו ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹׁשעלּו
מזּבח אבל החיצֹון. לּמזּבח ראּויה הּקטרת ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּתרד,
לא - ּפסּול ּבין ּכׁשר ּבין מנחה, קמץ לֹו ׁשעלה ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹהּפנימי
הראּוי את מקּדׁש ׁשהּמזּבח ּכׁשם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹירד.
להן, הראּוי את מקּדׁשין הּׁשרת ּכלי ּוׁשאר הּכבׁש ּכ - ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלֹו
ּומּׁשּיּגיע יקּדׁש"; ּבהם הּנגע "ּכל ּבּכלים: נאמר ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשהרי
וכן ׁשּנפסל. ּפי על ואף ירד, לא - לֹו הראּוי ּדבר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלּכבׁש
לעֹולם יּפדה ולא נתקּדׁש, - לֹו הראּוי ּדבר לּכלי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּׁשּיּגיע

הּמזּב ּבאּסּורי ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּנפסל, ּפי על ח.ואף ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַ

.ËÈהּיבׁש ּכלי ולא הּיבׁש, את מקּדׁשֹות הּלח ּכלי ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹאין
ּבמּדֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה הּלח. את כלימקּדׁשֹות -] ְְְְֲִִִֶֶַַַַָ

ּבהלכֹותמדידות] ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו והּיבׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלח
הּמזרקֹות אבל הּמקּדׁש; הּלח[קערות]ּכלי מקּדׁשֹות ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ

לּקרב. הּפסּול ּדם מקּדׁשין ׁשרת ּוכלי ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָוהּיבׁש,

.Îואין ּבּמקּדׁש, אּלא מקּדׁשין אין - הּׁשרת ּכלי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכל
מּדעת אּלא לקדש]מקּדׁשין - אּלא[הכהן מקּדׁשין ואין , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

הן עֹוׂשין אם - נּקבּו ׁשלמים. אּלא מקּדׁשין ואין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָמּתֹוכן,
ואם מקּדׁשין; ׁשלמים, והן עֹוׂשין ׁשהיּו מלאכּתן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָמעין
אבל מלאים. אּלא מקּדׁשין ואין מקּדׁשין. אין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָלאו,
למּלאתן; ּדעּתֹו אם אּלא חסרים, מקּדׁשין אין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּמּדֹות,
לּקרב. לא אבל להּפסל מקּדׁשין למּלאתן, ּדעּתֹו אין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹואם

.‡Îאבל להּפסל, ּבזמּנן ׁשּלא מקּדׁשין - ׁשרת ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּכל
ׁשרת ּבכלי ׁשּנתקּדׁש ּבּיֹום ׁשּמצותֹו ּדבר ּכיצד? לּקרב. ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלא
מנחה ׁשּקמץ ּכגֹון קרב; אינֹו אבל ויּׂשרף, נפסל - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבּלילה

נׂשרפת. זֹו הרי - ׁשרת לכלי קמצּה ונתן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבּלילה,

.·Îׁשם ׁשהיּו הּקדׁשים ּכל נפסלּו - ׁשּנפּגם ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָמזּבח
ׁשם אין ׁשהרי ּדמם; נזרק לא ׁשעדין ּבּמקּדׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשחּוטין
ואת עלתי את עליו "וזבחּת ונאמר: עליו, לזרק ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹמזּבח
ּפגּום. לא ּכתּקּונֹו, עֹומד והּוא ּתזּבח, ּכלֹומר - "ְְְְְִִֵֶַַָָֹׁשלמי

.‚Î;נפסלּו לא ּכׁשּנפּגם, ּבעזרה ׁשם ׁשהיּו חּיים קדׁשים ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹאבל
נדחין. חּיים ּבעלי ׁשאין - יקרבּו הּמזּבח, ּכׁשּיּבנה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאּלא
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ּוׁשחיטת העֹולה לׁשחיטת ראּוי הּמזּבח ׁשּכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמלּמד
ְִַָהּׁשלמים.

למּטה·. ׁשּׁשחטּה אֹו הּמזּבח, ּבראׁש ׁשּׁשחטּה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹעֹולה
אֹותּה יפׁשיט - הּמזּבח לראׁש אֹותּה וינּתח[מעורה]והעלה ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

הּקרבים ּומֹוריד ּבמקֹומּה, למּטה,[מעיים]אֹותּה ּומדיחן , ְְְְִִִִַַַָָָָָ
לּכהנים. ונֹותנֹו העֹור, ּומֹוריד אֹותן; ּומעלה ְְְֲֲִִֵֶַַָָֹוחֹוזר

מפׁשיט‚. - הּמזּבח לגּבי ׁשעלּו ׁשחּוטין זבחים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוכן
וחֹוזר ּבּמים, ּומדיחן הּקרבים, ּומֹוריד ּבמקֹומן, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָּומנּתח
וחֹוזר לּבעלים, ונֹותנֹו והּבׂשר, העֹור ּומֹוריד אֹותן; ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָּומעלה
יפׁשיט אּלא הּכל, יֹוריד לא מה ּומּפני הּׁשאר. את ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹּומקטיר

לאּׁשים הראּוי ׁשּכל הּמזּבח? ּבראׁש להקרבה]וינּתח אם[- , ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּבּמזּבח הּנגע "ּכל ׁשּנאמר: ירד, לא - הּמזּבח לראׁש ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹעלה
"היא לֹומר ּתלמּוד ראּוי? ׁשאינֹו ּפי על אף יכֹול, ְְִִִֵֶַַַַָָָיקּדׁש".
אם לאּׁשים, ראּויה ׁשהיא עֹולה מה - מֹוקדּה" על ְְִִִִֶַָָָָָָָֹהעלה

ירד.[ה]עלת לא עלה, אם - לאּׁשים הראּוי ּכל אף תרד, לא ִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָֹֹ

אינּה„. ׁשעדין ּתרד, - הּמזּבח לראׁש חּיה ׁשהעלּה ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעֹולה
ְָראּויה.

אּסּורי‰. וכל ׁשרת, ּבכלי נתקּדׁש ׁשּלא הּמנחה קמץ ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹוכן
מּתחּלתן. ראּויין ׁשאינם לפי ירדּו, - ׁשעלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּמזּבח

.Â,ּדמּה ׁשּנׁשּפ אֹו ּבּלילה, ׁשּנׁשחטה קדׁשים ּבהמת ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוכן
ּתרד. עלת, אם - לעזרה חּוץ ׁשּיצא ֲִֵֵֶָָָָָָָאֹו

.Êאֹו הּבׂשר אֹו הּדם ׁשּלן ּבין ׁשּלנּו, קדׁשים ֲִֵֶֶַַָָָָָָָָאבל
ׁשּנפסל אֹו ׁשּנטמא, אֹו לעזרה, חּוץ ׁשּיצא וזבח ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהאמּורין,

השחיטה] מקֹום[בעת ּבמחׁשבת אֹו הּזמן שלאּבמחׁשבת -] ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָ
במקומה] או בזמנה ׁשּנּוילאכלה ּבמחׁשבת לשםאֹו שלא -] ְֲִֶֶַ

בעליו] או הקרבן ּדמֹומין את וזרקּו הּטמאים ׁשּקּבלּו אֹו ,ְְְְִִֵֶֶַָָ
ּבטמאה הּבא קרּבן ּבעבֹודת ּוראּויין הֹואיל שרוב- [כגון: ְְְְֲִִַַַָָָָֻ

טמא] קדׁשיםהציבור קדׁשי אֹו למקֹומֹו, חּוץ ּדמֹו וׁשּנּתן -ְְְִִִֵֶַָָָָ
ּפי על אף - ּבּדרֹום ּדמם ׁשּנתקּבל אֹו ּבּדרֹום ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּנׁשחטּו
ירדּו: לא הּמזּבח לראׁש עלּו אם ּפסּולין, אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹׁשּכל

.Áּבּקדׁש ׁשּפּסּולֹו שהתקדש]ּכל אחר שנפסל הּקדׁש[- , ִֶֶֶַַֹֹֹ
יעלּו לא ירדּו אם ּכ - ירדּו לא עלּו ׁשאם ּוכׁשם ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹמקּבלֹו.

הן.[שנית]ׁשנּיה ּפסּולין ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֶָ

.Ëהאּור ּבהן מׁשלה יעלּו[אש]ואם ׁשּירדּו, ּפי על אף - ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ
הקטרתן. ויׁשלים ְְְְִִַַָָָָׁשנּיה

.Èּבארץ[ונפסל]ׁשּנתּפּגל[ממנחה]קמץ ּומקצתֹו , ְְִִֵֶֶֶַָָָֹ
ּכּלֹו. יעלה - האּור ּבֹו מׁשלה ְְֲִֶַָָָָֻּומקצתֹו

.‡È- מזּבח ׁשל ּבראׁשֹו ׁשּלנּו ּוקמצים וחלבים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאברים
ירדּו, לא אם אבל יעלּו. לא ירדּו ואם ּבעזרה, לנּו ְְְְֲֲֲִִִַָָָָָָָֹֹּכאּלּו

לעֹולם. אֹותן ְְִִַָָמקטירין

.·Èׁשהעלן קּלים קדׁשים ואמּורי ּכּמזּבח. מזּבח, ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואויר
מזּבח. ׁשל לחמֹו נעׂשּו ׁשהרי ירדּו, לא - ּדמים זריקת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹקדם

.‚Èלאחריּות אׁשמֹות ׁשני יקחהפריׁש אחד יאבד [שאם ְְְֲֲִִֵַָָ
אחדהשני] ׁשל אמּורים והעלה וקדם ׁשניהן, את וׁשחט ,ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

זריקה קדם השני]מהן דם זרק אּלּו[ואח"כ הרי אמורי- -] ְֲִֵֵֵֶֶָֹ
ְֵירדּו.הראשון]

.„Èהּזבח - לּמזּבח ׁשעלּו הּפסּולין והּנסכים הּפסּול ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָהּזבח
והּנסכים לאּׁשים, ראּוי ׁשהּוא מּפני ׁשּבארנּו, ּכמֹו ירד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלא

ירדּו. - ועלּו ׁשּנפסלּו עצמן, ּבפני הּבאין נסכים וכן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָירדּו.

.ÂËׁשּמלקֹו בעוף]עֹוף מיוחדת שחיטה כהן]זר[- אינו -], ְֶָָ
ירד; - ועלה זר, ׁשּקמצֹו הּמנחה וקמץ ירד. לא - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹועלה
ּכלל. נתקּדׁש לא ּכאּלּו זה ּפסּול, וזה ּפסּול ׁשּזה ּפי על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹאף

הּפסּולין. ׁשאר ואחד הּזר ְְְְִֶֶַַָָָָואחד

.ÊËּבׂשר לאּׁשים; ראּוי ׁשאינֹו ּכל ירדּו: יעלּו, אם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹואּלּו
מֹותר קּלים, קדׁשים ּבׂשר קדׁשים, העמר,[קרבן]קדׁשי ְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

הּלחם ּוׁשּתי מנחֹות, שבועות]ּוׁשירי הּפנים,[של ולחם , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
הּתיׁשים, ׁשּבזקני וׂשער ּכבׂשים, ׁשּבראׁשי וצמר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּקטרת,
ׁשאינן ּבזמן והּטלפים והּקרנים והּגידים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָוהעצמֹות,

ירדּו. עלּו, אם - ְְִִֵָָֻמחּברין

.ÊÈׁשּמּצה -[סחט]קמץ העצם וירד העצם, על ׁשמנֹו ְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
חׁשּובין הן ּכעֹולין עֹולין חּבּורי ׁשּמא ספק ׁשהּדבר ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָיחזירֹו;

יעלה] שירד שמנו גם ולכן שיעלה, דינו שירד קומץ -].

.ÁÈלֹו ראּויין ּבין הראּויין, ּפסּולין מקּדׁש הּפנימי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָמזּבח
אּלא מקּדׁש אינֹו החיצֹון מזּבח אבל לֹו; ראּויין ׁשאינן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבין
החיצֹון מזּבח ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו לֹו, הראּויין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּפסּולין
- זרה קטרת לֹו עלת ירדּו; לא ׁשּנפסלּו, זבחים לֹו ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹׁשעלּו
מזּבח אבל החיצֹון. לּמזּבח ראּויה הּקטרת ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּתרד,
לא - ּפסּול ּבין ּכׁשר ּבין מנחה, קמץ לֹו ׁשעלה ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹהּפנימי
הראּוי את מקּדׁש ׁשהּמזּבח ּכׁשם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹירד.
להן, הראּוי את מקּדׁשין הּׁשרת ּכלי ּוׁשאר הּכבׁש ּכ - ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלֹו
ּומּׁשּיּגיע יקּדׁש"; ּבהם הּנגע "ּכל ּבּכלים: נאמר ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשהרי
וכן ׁשּנפסל. ּפי על ואף ירד, לא - לֹו הראּוי ּדבר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלּכבׁש
לעֹולם יּפדה ולא נתקּדׁש, - לֹו הראּוי ּדבר לּכלי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּׁשּיּגיע

הּמזּב ּבאּסּורי ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּנפסל, ּפי על ח.ואף ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַ

.ËÈהּיבׁש ּכלי ולא הּיבׁש, את מקּדׁשֹות הּלח ּכלי ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹאין
ּבמּדֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה הּלח. את כלימקּדׁשֹות -] ְְְְֲִִִֶֶַַַַָ

ּבהלכֹותמדידות] ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו והּיבׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלח
הּמזרקֹות אבל הּמקּדׁש; הּלח[קערות]ּכלי מקּדׁשֹות ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ

לּקרב. הּפסּול ּדם מקּדׁשין ׁשרת ּוכלי ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָוהּיבׁש,

.Îואין ּבּמקּדׁש, אּלא מקּדׁשין אין - הּׁשרת ּכלי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכל
מּדעת אּלא לקדש]מקּדׁשין - אּלא[הכהן מקּדׁשין ואין , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

הן עֹוׂשין אם - נּקבּו ׁשלמים. אּלא מקּדׁשין ואין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָמּתֹוכן,
ואם מקּדׁשין; ׁשלמים, והן עֹוׂשין ׁשהיּו מלאכּתן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָמעין
אבל מלאים. אּלא מקּדׁשין ואין מקּדׁשין. אין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָלאו,
למּלאתן; ּדעּתֹו אם אּלא חסרים, מקּדׁשין אין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּמּדֹות,
לּקרב. לא אבל להּפסל מקּדׁשין למּלאתן, ּדעּתֹו אין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹואם

.‡Îאבל להּפסל, ּבזמּנן ׁשּלא מקּדׁשין - ׁשרת ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּכל
ׁשרת ּבכלי ׁשּנתקּדׁש ּבּיֹום ׁשּמצותֹו ּדבר ּכיצד? לּקרב. ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלא
מנחה ׁשּקמץ ּכגֹון קרב; אינֹו אבל ויּׂשרף, נפסל - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבּלילה

נׂשרפת. זֹו הרי - ׁשרת לכלי קמצּה ונתן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבּלילה,

.·Îׁשם ׁשהיּו הּקדׁשים ּכל נפסלּו - ׁשּנפּגם ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָמזּבח
ׁשם אין ׁשהרי ּדמם; נזרק לא ׁשעדין ּבּמקּדׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשחּוטין
ואת עלתי את עליו "וזבחּת ונאמר: עליו, לזרק ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹמזּבח
ּפגּום. לא ּכתּקּונֹו, עֹומד והּוא ּתזּבח, ּכלֹומר - "ְְְְְִִֵֶַַָָֹׁשלמי

.‚Î;נפסלּו לא ּכׁשּנפּגם, ּבעזרה ׁשם ׁשהיּו חּיים קדׁשים ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹאבל
נדחין. חּיים ּבעלי ׁשאין - יקרבּו הּמזּבח, ּכׁשּיּבנה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאּלא
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.„Î,ּכׁשּיּבנה - הּמזּבח נבנה ׁשּלא עד ּבהמֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהקּדיׁש
מעּקרֹו ׁשהּדחּוי אֹותן; ּדחּוי.[מלכתחילה]מקריבין אינֹו ְִִִֵֵֶַַָָָָ

.‰Î:ׁשּנאמר ּפגּום, והּמזּבח קדׁשים אֹוכלין אין ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוכן
קּלים, לקדׁשים הּדין והּוא הּמזּבח"; אצל מּצֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ"ואכלּוה
ׁשּיּבנה. עד ּפגּום, והּמזּבח ּבירּוׁשלים אֹותן אֹוכלין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאין

חמישי יום

ד ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

חּטאת[מקרבן]ולד‡. ּותמּורת חטאתחּטאת, קרבן -] ְְַַַַָָ
היא] גם ונתקדשה - אחרת בבהמה להחליפו וחּטאתשרצה ,ְַָ

ׁשּכּפרּו אחר ונמצאת ׁשאבדה וחּטאת ּבעליה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמתּו
אחר]הּבעלים אחר[בקרבן נמצאת ימּותּו. אּלּו הרי - ְְֲִִֵֵַַַָָָ

- ּדמּה ׁשּיּזרק קדם ׁשהפריׁש, הּׁשנּיה החּטאת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנׁשחטה
לפיכ מּום; ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אֹו ּתמּות אם ספק זֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהרי
ּבידֹו; אֹו ּבכלי אֹותּה ׁשּיהרגּו לא מתֹות? הן וכיצד ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹּתמּות.
ּודברים ׁשּימּותּו. עד עליהן ונֹועל לבית, אֹותן יכניס ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא
אמּורים, הּדברים ּכל אין נׁשמעּו. רּבנּו מׁשה מּפי ּכּלן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻאּלּו,
ׁשאבדה צּבּור חּטאת אבל ּבלבד; יחיד ּבחּטאת ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָאּלא

ראּויה ּבין ּכּפרה, אחר ראּויה[להקרבה]ונמצאת אינּה ּבין ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָ
מום] ויּפלּו[מחמת ותּמכר מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה -ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ

'ולד' צּבּור ּבחּטאת לֹומר יכֹול אּתה ואין לנדבה. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָּדמיה
הּצּבּור קרּבנֹות ׁשּכל - ּבעליה' 'ׁשּמתּו אֹו 'ּתמּורה' ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָאֹו

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּתמּורה עֹוׂשין הּצּבּור ואין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָזכרים,

אחרים·. והפריׁש ׁשאבדּו הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָּפר
זרה עבֹודה ׂשעירי וכן אםּתחּתיהן, הציבור שמביאים -] ְְְֲִֵֵֵֶַָָָ

הדין] בית של שוגג בהוראת ע"ז, והפריׁשעבדו ְְְִִֶָׁשאבדּו
ּתחּתיהן הראשונים]אחרים ירעּו[ונמצאו -[- הראשונים -] ְְֲִִֵֵֶַ

ׁשאין לנדבה; ּדמיהן ויּפלּו ויּמכרּו, מּום, ּבהן ׁשּיּפל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעד
ׁשהרי נדבה, עצמן יקרבּו לא ולּמה מתה. הּצּבּור ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹחּטאת

ּכּפרה. לפני מּׁשּום ּכּפרה לאחר ּגזרה הן? ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָזכרים

ּתחּתיה,‚. אחרת והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּמפריׁש
אחת מׁש - עֹומדֹות ׁשּתיהן והרי הראׁשֹונה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָונמצאת

להּמל ּבא ּתמּות. האחרת - ּבּה ונתּכּפר [לשאולמּׁשּתיהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
דין] ּבראׁשֹונה,בבית ׁשהפריׁש ּבזֹו ׁשּיתּכּפר לֹו אֹומרין ,ְְְִִִִִֵֶֶַָָָ

לנדבה. ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹוהּׁשנּיה
ּתקרב ּתמימה - מּום ּבעלת ואחת ּתמימה מהן אחת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָהיתה
ּדם ׁשּיּזרק קדם מּום ּבעלת נׁשחטה ּתּפדה; מּום ְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּובעלת
- מּומין ּבעלי ׁשּתיהן היּו ּבהניה. אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּתמימה
לנדבה. הּׁשאר ויּפלּו חּטאת, מּדמיהן ויביא ׁשּתיהן, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיּמכרּו

ּתחּתיה„. אחרת והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָהפריׁש
ׁשלׁשּתן והרי האֹובדֹות, ונמצאּו אחרת, והפריׁש ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָואבדה,
ּתרעה ּוׁשליׁשית מתה ׁשנּיה ּבראׁשֹונה, נתּכּפר - ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָעֹומדֹות

מום] בה שיפול מתה[עד ׁשנּיה ּבּׁשליׁשית, נתּכּפר ;ְְְִִִִֵֵַַָָ
מתֹות. ׁשּתיהן ּבאמצעית, נתּכּפר רֹועה; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָוראׁשֹונה

לאחריּות‰. חּטאֹות ׁשּתי אחתהּמפריׁש תאבד [שאם ְְְֲִֵַַַַָָ
השניה] עדיקריב ּתרעה והּׁשנּיה ׁשּירצה, ּבאיזֹו מתּכּפר -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

לנדבה. ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ְְְִִִֶֶָָָָָֹׁשּיּפל

.Âּכׁשּתי ּוולדּה היא הרי - וילדה מעּברת חּטאת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻהפריׁש
ׁשּנתּפרׁשּו לאחריּות.[שהפרישם]חּטאֹות ְְְֲִֶַַָָָ

.Êׁשנתּה ועברה חּטאתֹו ראויההּמפריׁש ואינה גדלה -] ְְְְִַַַָָָָָ
ּבדמיהלקרבן] ויביא ותּמכר מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה -ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

יביא - מּום ּבּה ונפל חּטאתֹו הפריׁש אם וכן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאחרת;
אחרת. ְֶֶֶַָָּבדמיה

.Áּפי על אף - ּכּפרה קדם ונמצאת ׁשאבדה, חּטאת ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּכל
- ׁשנתּה ׁשעברה אחר ׁשּנמצאת אֹו מּום, ּבעלת ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנמצאת
ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא מתה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאינּה
ּבעלת ׁשּנמצאת ּפי על אף - ּכּפרה אחר נמצאת ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָלנדבה;
ּכּפרה, ּבׁשעת אבּודה והיתה הֹואיל - ׁשנתּה עברה אֹו ְְְְְֲִִַַָָָָָָָָָמּום

ּתמּות. זֹו ֲֵָהרי

.Ë- חזרה ּכ ואחר ּכּפרה, ּבׁשעת גזּולה אֹו גנּובה ְְְְְְִַַַַָָָָָָָָָהיתה
אּלא רּבנּו מּמׁשה ׁשמעּו לא ּתרעה; אּלא מתה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹאינּה

עּקר היה ּבּלילהאבּודה. בלילה]אבדתּה נאבדה על[- אף - ְֲֲִֵַַַַַָָָָָָ
ּתרעה. אּלא מתה אינּה ּכּפרה, ּבׁשעת אבּודה ׁשהיתה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּפי

.Èהרֹועה מן ׁשאבדה אֹו הרֹועה, מן לא מּמּנּו ְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹאבדה
רֹועה. אּלא מתה אינּה - מּבעלּה אבּודה ְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָואינּה

.‡Èויּפלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד רֹועֹות - ׁשרֹועֹות אּלּו ְְְִִֵֶֶֶַָָֹוכל
לנדבה. ְְִֵֶָָּדמיהן

.·Èאפּלּו מּכירּה ואחר הרֹועה, ּומן מּמּנּו אבּודה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהיתה
ּתמּות. לפיכ ספק, זֹו הרי - העֹולם ְְֲִֵֵָָָָָּבסֹוף

.‚Èּבסתר אֹו הּדלת אחֹורי נחּבאת [מאחורי]היתה ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָ
אֹותּה רֹואה אדם אין ׁשהרי אבּודה, זֹו הרי - ְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמדרגה

ּבאגם אֹו ּבּׂשדה היתה ּכּפרה. ספק[מרעה]ּבׁשעת זֹו הרי - ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּכּפרה; ּבׁשעת אֹותּה רֹואה אדם ׁשם יׁש ׁשּמא ְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָאבּודה,

מּספק. ּתמּות ְִִֵָָָלפיכ

.„Èהּים מּמדינת חּטאתֹו אֹותּה[מחו"ל]הּׁשֹולח מקריבין , ְְִִִִֵַַַַַַָָָ
העֹוף, ּבחּטאת אמּורים? ּדברים ּבּמה קּים. ׁשהּוא ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָּבחזקת

סמיכה ּבת ׁשאינּה אּׁשה, ׁשל ּבהמה ּבחּטאת אינהאֹו -] ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הקרבן] על ידיה לסמוך וּדאיצריכה אׁשם ׁשּבארנּו. ְְֵֶַַַָָּכמֹו

מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - ּבעליו וׁשּכּפרּו ּבעליו, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּמתּו
ּבאׁשם - ּתמּות ׁשּבחּטאת ׁשּכל לנדבה; ּדמיו ויּפלּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹויּמכר

לנדבה. ּדמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹירעה

.ÂËלרעּיה ׁשּנּתק אׁשם שיפולוכל בשביל למרעה שנשלח -] ְְִִִֶַָָָָ
מום] עצמֹובו יקרב לא ולּמה ּכׁשר. עֹולה, הקריבֹו אם -ְְְְִִִִֵַַָָָָֹ

ּכּפרה. לפני מּׁשּום ּכּפרה לאחר ּגזרה לכּתחּלה? ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָעֹולה

.ÊË,מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - לאׁשמֹו נקבה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמפריׁש
אׁשם ּבדמיה ויביא מהזכרים]ותּמכר בא שאשם אם[מפני . ְְְִִִֵֶָָָָָָ

זכר]אׁשמֹו[כבר]הקריב ולדּה.[- וכן לנדבה; ּדמיה יּפלּו , ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָָ

.ÊÈּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - זכר וילדה לעֹולתֹו נקבה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹהפריׁש
עֹולה. ּבדמיו ויביא ְְִָָָָמּום,

.ÁÈלחּטאתֹו זכר ׁשהפריׁש הדיֹוט נקבה]אבל ,[במקום ְְְֲִִֶֶַָָָָ
לחּטאתֹו ׂשעירה ׁשהפריׁש זכר]ונׂשיא מׁשיח[במקום וכהן , ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ

בשמן] לחּטאתֹו[שנמשח ּפרה פר]ׁשהפריׁש הרי[במקום - ְְֲִִֵֶַָָָ
ּדמים קדּׁשת ולא הּגּוף קדּׁשת לא מתקּדׁשין, אין ְְְְְִִִֵֵַַַַָֹֹֻֻאּלּו

ּבמּום[ממון] ׁשּלא יּמכרּו לפיכ שהם]; כמות .[אלא ְְְִִֶָָֹ
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.ËÈּתלּוי אׁשם חטא]הּמביא אם שמסופק לֹו[- ונֹודע , ְִֵַַָָָ
- נׁשחט ׁשּלא עד אם - וּדאי ׁשחטא אֹו חטא, ירעהׁשּלא ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

ׁשל ׁשּלּבֹו מּפני לנדבה; ּדמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹעד
ּדּוי הפריׁשֹו,[מצטער]אדם ספק ועל והֹואיל עוֹונֹותיו, על ְְְֲִִִֵַַַַָָָָ

והּוזּמּו, עדים ּפי על הפריׁשֹו אפּלּו להקּדיׁשֹו. ּבלּבֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָּגמר
יּׁשפ הּדם - לֹו נֹודע ׁשּנׁשחט אחר ואם לנדבה. ּדמיו ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָיּפלּו
אחר לֹו נֹודע הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּכׁשאר יּׂשרף, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֻוהּבׂשר
האׁשמֹות. ּככל לּכהנים, יאכל הּבׂשר - הּדם ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹׁשּנזרק

.Îׁשּלא לֹו נֹודע נׁשחט ׁשּלא עד אם כן: אינֹו וּדאי ְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹאׁשם
קדּׁשה ּבֹו ואין החּלין, ּכׁשאר ּבעדר וירעה יצא - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻחטא
- הּדם מּׁשּנזרק ואם יּקבר; זה הרי מּׁשּנׁשחט- ואם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכלל;

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּכׁשאר הּׂשרפה, לבית יצא ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֻהּבׂשר

.‡Îלאחריּות ׁשנים והפריׁש ּתלּוי, ּבאׁשם ׁשּנתחּיב [-מי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
השני] יקריב אחד יאבד ירעהשאם והּׁשני ּבאחד, מתּכּפר -ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ

לֹומר צרי ואין לנדבה. ּדמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹעד
כן. ׁשהּוא ְֵֶַַּבוּדאי

.·Îׁשּתים ּבני ּבאים - ׁשּבּתֹורה האׁשמֹות שנתיים]ּכל -], ְְֲִִֵֶַַָָָָָ
ּבכסף שני]ּובאים במחיר מצרע[- מאׁשם חּוץ ׁשקלים; ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ

קצּבה לדמיהן ואין ׁשנה, ּבני ׁשהן - נזיר [-ואׁשם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבפרּוׁשהקצבה] ּתלּוי, אׁשם בתורה]. מן[נאמר ׁשהּוא ְִֵֶָָָ

הּׁשמּועה ּומּפי רבינו]הּגדֹולים; ממשה למדּו,[מסורת ְְְִִִַַָָ
ׁשקלים. ּבכסף אּלא ּבא ְְִֵֶֶֶֶָָָׁשאינֹו

.‚Îלֹו אין - סלעים ּבׁשּתי איל יּמצא ולא אילים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹהּוזלּו
ׁשּיּוקרּו עד יׁשהה אּלא ּבׁשּתי[יתיקרו]ּתּקנה, ויביא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

קצּבה. לֹו ונתנה ּדמיו על ּתֹורה הקּפידה ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָסלעים,

.„Îיפה הפרׁשה ּבׁשעת והיה אׁשמֹו, סלע[שווה]הפריׁש ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָ
מעּקרֹו ׁשהּדחּוי ּכׁשר; - ׁשּתים יפה ּכּפרה דברּובׁשעת -] ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

להקרבה] ראוי היה לא ּדחּוישמעודו ראוי]אינֹו ,[כשיהיה ֵָ
נראה לא ראוי]ועדין היה ׁשּתים;[לא ׁשוה ׁשּנעׂשה עד ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ

הקּדׁש. ּבׁשבח מתּכּפר אדם מאליו, ׁשהׁשּביח ּפי על ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָואף
- סלע יפה ּכּפרה ּובׁשעת ׁשּתים יפה הפרׁשה ּבׁשעת ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהיה
לכׁשרּותֹו, יחזר - ׁשּתים יפה ונעׂשה חזר ּפסּול. זה ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹהרי
ּדֹומה? הּדבר למה ׁשּבארנּו; ּכמֹו נדחין, חּיים ּבעלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאין

ועבר. ׁשּנפל ְְֶַַָָלמּום

.‰Îאילים ׁשני ּבהם ולקח לאׁשם, סלעים ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהפריׁש
יקרב סלעים, ׁשּתי יפה מהם אחד היה אם - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָלאׁשם
לנדבה. ּדמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה והּׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלאׁשמֹו;

.ÂÎּבבן אֹו ׁשּתים, ּבן והביא ׁשנה ּבן ּבאׁשם חּיב ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה
ּבּבעלים זמן מחּסר ׁשּׁשחטֹו אֹו ׁשנה, ּבן והביא [-ׁשּתים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

להתכפר] זמנם הגיע צּורתֹושלא ותעבר ּפסּול; [ילינו- ְֲַָָֹ
הּכללהבשר] זה הּׂשרפה. לבית ויצא ּבחּטאת, הּפסּול ּכל : ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשהּוא לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו האׁשם מן חּוץ ּבאׁשם, ְְְִִֶֶֶָָָָָָָֹּפסּול
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְִֵֵֶָָּכׁשר,

.ÊÎּבני ׁשּׁשחטן מצרע, עֹולת יֹולדת, עֹולת נזיר, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹעֹולת
- ּבּבעלים זמן מחּסרי אֹו אחד, ויֹום חדׁש עׂשר ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשנים

ּוטעּונין איתם]ּכׁשרים, מביאים ּכל[- הּכלל: זה נסכים. ְְְְִִִֵֶַָָֹ
ּבין - חֹובה ּבעֹולת ּפֹוסל אינֹו נדבה, ּבעֹולת ּפֹוסל ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשאינֹו

כקרבן]עלת נחשב להם.[- עלת ׁשּלא ּבין לּבעלים, ְִֵֶֶַָָָָָָֹ

שישי יום

ה ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

לים‡. הּמעֹות ילכּו - ומת לחּטאתֹו, מעֹות ְְְְִֵֵַַַַָָָָָהּמפריׁש
בהם]הּמלח יהנו שלא לחּטאתֹו[- מעֹות הּמפריׁש וכן ; ְְְִֵֶַַַַַָָ

אחר הּמעֹות ונמצאּו ּתחּתיהן, חּטאת והקריב ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָואבדּו,
הּמלח. לים ילכּו - ְְֵֶַַַָָָּכּפרה

אחרֹות·. מעֹות והפריׁש ואבדּו, לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָהפריׁש
לּקח הסּפיק לא - עד[לקנות]ּתחּתיהן חּטאת, ּבהן ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ

חּטאת, ואּלּו מאּלּו יביא - הראׁשֹונֹות מעֹות ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשּנמצאּו
לנדבה. יּפלּו ְְְְִִַָָָוהּׁשאר

חּטאת‚. והפריׁש ואבדּו, לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְִִִִַַָָָָהפריׁש
והרי הּמעֹות, ׁשּנמצאּו עד להקריבּה הסּפיק לא - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּתחּתיהן
חּטאת; ואּלּו מאּלּו ויביא ּתּמכר, - מּום ּבעלת ְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהחּטאת

לנדבה. יּפלּו ְְְְִִַָָָוהּׁשאר

לא„. - ּתחּתיה מעֹות והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹהפריׁש
מּום ּבעלת היא והרי חּטאתֹו, ׁשּנמצאת עד ּבהן לּקח ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהסּפיק
לנדבה. יּפלּו והּׁשאר חּטאת; ואּלּו מאּלּו ויביא ּתּמכר, -ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ

צּבּורי‰. ׁשני לאחריּות[חבילות]הפריׁש שאםמעֹות -] ְְְֲִִִֵֵַָָ
מהשני] יקנה האחד יּפליאבד והּׁשני מהן, ּבאחד מתּכּפר -ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

ְִָָלנדבה.

.Â,חּיב ׁשהּוא ּוכסבּור חּטאתֹו, ּדמי אֹו חּטאתֹו ְְְִֵֶַַַַַָָָָהּמפריׁש
הפריׁש נתקּדׁשּו; ולא חּלין, אּלּו הרי - חּיב ׁשאינֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻונמצא
ונמצא ׁשּתים, חּיב ׁשהּוא ּוכסבּור ׁשּתים, ּדמי אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָׁשּתים
לנדבה. יּפלּו והּׁשאר אחת, יביא - אחת אּלא חּיב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשאינֹו

.Êאביא 'אּלּו ואמר: מלּקט, ׁשהיה אֹו ּבידֹו מעֹות ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּלֹוקח
הּמֹותר - חטאתי' לי[הנשאר]מהן יראה וכן חּלין; ְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ

חּלין. ׁשהּמֹותר הּקרּבנֹות, ּבׁשאר וחמר קל ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשהּדבר

.Áאֹו מנחתֹו, מהן והביא חֹוטא למנחת מעֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהּמפריׁש
מנחה יבֹוא הּמֹותר - והֹותירה חֹוטא, מנחת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָׁשהפריׁש
ׁשהיא ּגדֹול, ּכהן ׁשל האיפה עׂשירית מֹותר אבל ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹנדבה.

ּומֹותר[מנחת] תֹודה לחמי מֹותר וכן ירקב. - ְְְֲִִִֵֵַַַַַָהחבּתין
לנדבה. יּפלּו נסכיו, ּדמי ּומֹותר ירקבּו; - נזיר ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָלחמֹו

חּלין. הּׁשקלים ׁשּמֹותר ּבׁשקלים, ּבארנּו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻּכבר

.Ëקּני -]מֹותר לכפרת הבאים זבֹות,[עופות, קּני זבים, ִִִֵֵַָָ
לנדבה, יּפלּו מֹותריהן - ואׁשמֹות חּטאֹות יֹולדֹות, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָקּני
מֹותר לעֹולה; עֹולה, מֹותר ׁשּבארנּו. ּכמֹו עֹולֹות ְְְְְְִֵֶַַַָָויקרבּו
ּפסח, מֹותר למנחה; מנחה, מֹותר לׁשלמים; ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָׁשלמים,
נזיר. לאֹותֹו נזיר, מֹותר לנזירים; נזירים, מֹותר ְְְְִִִִִִִִִַַָָָלׁשלמים.
ּבחּטאת לנדבה? חּטאת ׁשּמֹותר אמּורים ּדברים ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָּבּמה

ויֹורד[רגילה]קבּועה עֹולה ּבקרּבן חּיב ׁשהּוא מי אבל . ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָ
לעני] עשיר בין המשתנה לחּטאת[קרבן מעֹות ׁשהפריׁש ,ְְִִֶַַָ

העֹוף, על ּומחּללן עֹוף, ּתחּתיהן יביא - והעני ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָּבהמה,
מביא - והעני עֹוף ּדמי הפריׁש אם וכן ּבהן. ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָויהנה
ּבהן. ויהנה עליה, הּמעֹות ויחּלל האיפה, עׂשירית ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּתחּתיהן

.Èּבדמיה ויביא ּתּמכר, - מּום ּבּה ונפל ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָהפריׁש
עׂשירית ּבדמיו יביא לא - ונפסל עֹוף הפריׁש אם אבל ְְְְֲֲִִִִִִִַָָָָֹעֹוף.
הּמזּבח. ּבאּסּורי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפדיֹון, לעֹוף ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהאיפה;
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.ËÈּתלּוי אׁשם חטא]הּמביא אם שמסופק לֹו[- ונֹודע , ְִֵַַָָָ
- נׁשחט ׁשּלא עד אם - וּדאי ׁשחטא אֹו חטא, ירעהׁשּלא ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

ׁשל ׁשּלּבֹו מּפני לנדבה; ּדמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹעד
ּדּוי הפריׁשֹו,[מצטער]אדם ספק ועל והֹואיל עוֹונֹותיו, על ְְְֲִִִֵַַַַָָָָ

והּוזּמּו, עדים ּפי על הפריׁשֹו אפּלּו להקּדיׁשֹו. ּבלּבֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָּגמר
יּׁשפ הּדם - לֹו נֹודע ׁשּנׁשחט אחר ואם לנדבה. ּדמיו ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָיּפלּו
אחר לֹו נֹודע הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּכׁשאר יּׂשרף, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֻוהּבׂשר
האׁשמֹות. ּככל לּכהנים, יאכל הּבׂשר - הּדם ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹׁשּנזרק

.Îׁשּלא לֹו נֹודע נׁשחט ׁשּלא עד אם כן: אינֹו וּדאי ְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹאׁשם
קדּׁשה ּבֹו ואין החּלין, ּכׁשאר ּבעדר וירעה יצא - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻחטא
- הּדם מּׁשּנזרק ואם יּקבר; זה הרי מּׁשּנׁשחט- ואם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכלל;

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּכׁשאר הּׂשרפה, לבית יצא ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֻהּבׂשר

.‡Îלאחריּות ׁשנים והפריׁש ּתלּוי, ּבאׁשם ׁשּנתחּיב [-מי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
השני] יקריב אחד יאבד ירעהשאם והּׁשני ּבאחד, מתּכּפר -ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ

לֹומר צרי ואין לנדבה. ּדמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹעד
כן. ׁשהּוא ְֵֶַַּבוּדאי

.·Îׁשּתים ּבני ּבאים - ׁשּבּתֹורה האׁשמֹות שנתיים]ּכל -], ְְֲִִֵֶַַָָָָָ
ּבכסף שני]ּובאים במחיר מצרע[- מאׁשם חּוץ ׁשקלים; ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ

קצּבה לדמיהן ואין ׁשנה, ּבני ׁשהן - נזיר [-ואׁשם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבפרּוׁשהקצבה] ּתלּוי, אׁשם בתורה]. מן[נאמר ׁשהּוא ְִֵֶָָָ

הּׁשמּועה ּומּפי רבינו]הּגדֹולים; ממשה למדּו,[מסורת ְְְִִִַַָָ
ׁשקלים. ּבכסף אּלא ּבא ְְִֵֶֶֶֶָָָׁשאינֹו

.‚Îלֹו אין - סלעים ּבׁשּתי איל יּמצא ולא אילים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹהּוזלּו
ׁשּיּוקרּו עד יׁשהה אּלא ּבׁשּתי[יתיקרו]ּתּקנה, ויביא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

קצּבה. לֹו ונתנה ּדמיו על ּתֹורה הקּפידה ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָסלעים,

.„Îיפה הפרׁשה ּבׁשעת והיה אׁשמֹו, סלע[שווה]הפריׁש ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָ
מעּקרֹו ׁשהּדחּוי ּכׁשר; - ׁשּתים יפה ּכּפרה דברּובׁשעת -] ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

להקרבה] ראוי היה לא ּדחּוישמעודו ראוי]אינֹו ,[כשיהיה ֵָ
נראה לא ראוי]ועדין היה ׁשּתים;[לא ׁשוה ׁשּנעׂשה עד ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ

הקּדׁש. ּבׁשבח מתּכּפר אדם מאליו, ׁשהׁשּביח ּפי על ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָואף
- סלע יפה ּכּפרה ּובׁשעת ׁשּתים יפה הפרׁשה ּבׁשעת ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהיה
לכׁשרּותֹו, יחזר - ׁשּתים יפה ונעׂשה חזר ּפסּול. זה ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹהרי
ּדֹומה? הּדבר למה ׁשּבארנּו; ּכמֹו נדחין, חּיים ּבעלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאין

ועבר. ׁשּנפל ְְֶַַָָלמּום

.‰Îאילים ׁשני ּבהם ולקח לאׁשם, סלעים ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהפריׁש
יקרב סלעים, ׁשּתי יפה מהם אחד היה אם - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָלאׁשם
לנדבה. ּדמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה והּׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלאׁשמֹו;

.ÂÎּבבן אֹו ׁשּתים, ּבן והביא ׁשנה ּבן ּבאׁשם חּיב ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה
ּבּבעלים זמן מחּסר ׁשּׁשחטֹו אֹו ׁשנה, ּבן והביא [-ׁשּתים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

להתכפר] זמנם הגיע צּורתֹושלא ותעבר ּפסּול; [ילינו- ְֲַָָֹ
הּכללהבשר] זה הּׂשרפה. לבית ויצא ּבחּטאת, הּפסּול ּכל : ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשהּוא לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו האׁשם מן חּוץ ּבאׁשם, ְְְִִֶֶֶָָָָָָָֹּפסּול
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְִֵֵֶָָּכׁשר,

.ÊÎּבני ׁשּׁשחטן מצרע, עֹולת יֹולדת, עֹולת נזיר, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹעֹולת
- ּבּבעלים זמן מחּסרי אֹו אחד, ויֹום חדׁש עׂשר ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשנים

ּוטעּונין איתם]ּכׁשרים, מביאים ּכל[- הּכלל: זה נסכים. ְְְְִִִֵֶַָָֹ
ּבין - חֹובה ּבעֹולת ּפֹוסל אינֹו נדבה, ּבעֹולת ּפֹוסל ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשאינֹו

כקרבן]עלת נחשב להם.[- עלת ׁשּלא ּבין לּבעלים, ְִֵֶֶַָָָָָָֹ

שישי יום

ה ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

לים‡. הּמעֹות ילכּו - ומת לחּטאתֹו, מעֹות ְְְְִֵֵַַַַָָָָָהּמפריׁש
בהם]הּמלח יהנו שלא לחּטאתֹו[- מעֹות הּמפריׁש וכן ; ְְְִֵֶַַַַַָָ

אחר הּמעֹות ונמצאּו ּתחּתיהן, חּטאת והקריב ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָואבדּו,
הּמלח. לים ילכּו - ְְֵֶַַַָָָּכּפרה

אחרֹות·. מעֹות והפריׁש ואבדּו, לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָהפריׁש
לּקח הסּפיק לא - עד[לקנות]ּתחּתיהן חּטאת, ּבהן ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ

חּטאת, ואּלּו מאּלּו יביא - הראׁשֹונֹות מעֹות ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשּנמצאּו
לנדבה. יּפלּו ְְְְִִַָָָוהּׁשאר

חּטאת‚. והפריׁש ואבדּו, לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְִִִִַַָָָָהפריׁש
והרי הּמעֹות, ׁשּנמצאּו עד להקריבּה הסּפיק לא - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּתחּתיהן
חּטאת; ואּלּו מאּלּו ויביא ּתּמכר, - מּום ּבעלת ְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהחּטאת

לנדבה. יּפלּו ְְְְִִַָָָוהּׁשאר

לא„. - ּתחּתיה מעֹות והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹהפריׁש
מּום ּבעלת היא והרי חּטאתֹו, ׁשּנמצאת עד ּבהן לּקח ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהסּפיק
לנדבה. יּפלּו והּׁשאר חּטאת; ואּלּו מאּלּו ויביא ּתּמכר, -ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ

צּבּורי‰. ׁשני לאחריּות[חבילות]הפריׁש שאםמעֹות -] ְְְֲִִִֵֵַָָ
מהשני] יקנה האחד יּפליאבד והּׁשני מהן, ּבאחד מתּכּפר -ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

ְִָָלנדבה.

.Â,חּיב ׁשהּוא ּוכסבּור חּטאתֹו, ּדמי אֹו חּטאתֹו ְְְִֵֶַַַַַָָָָהּמפריׁש
הפריׁש נתקּדׁשּו; ולא חּלין, אּלּו הרי - חּיב ׁשאינֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻונמצא
ונמצא ׁשּתים, חּיב ׁשהּוא ּוכסבּור ׁשּתים, ּדמי אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָׁשּתים
לנדבה. יּפלּו והּׁשאר אחת, יביא - אחת אּלא חּיב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשאינֹו

.Êאביא 'אּלּו ואמר: מלּקט, ׁשהיה אֹו ּבידֹו מעֹות ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּלֹוקח
הּמֹותר - חטאתי' לי[הנשאר]מהן יראה וכן חּלין; ְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ

חּלין. ׁשהּמֹותר הּקרּבנֹות, ּבׁשאר וחמר קל ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשהּדבר

.Áאֹו מנחתֹו, מהן והביא חֹוטא למנחת מעֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהּמפריׁש
מנחה יבֹוא הּמֹותר - והֹותירה חֹוטא, מנחת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָׁשהפריׁש
ׁשהיא ּגדֹול, ּכהן ׁשל האיפה עׂשירית מֹותר אבל ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹנדבה.

ּומֹותר[מנחת] תֹודה לחמי מֹותר וכן ירקב. - ְְְֲִִִֵֵַַַַַָהחבּתין
לנדבה. יּפלּו נסכיו, ּדמי ּומֹותר ירקבּו; - נזיר ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָלחמֹו

חּלין. הּׁשקלים ׁשּמֹותר ּבׁשקלים, ּבארנּו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻּכבר

.Ëקּני -]מֹותר לכפרת הבאים זבֹות,[עופות, קּני זבים, ִִִֵֵַָָ
לנדבה, יּפלּו מֹותריהן - ואׁשמֹות חּטאֹות יֹולדֹות, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָקּני
מֹותר לעֹולה; עֹולה, מֹותר ׁשּבארנּו. ּכמֹו עֹולֹות ְְְְְְִֵֶַַַָָויקרבּו
ּפסח, מֹותר למנחה; מנחה, מֹותר לׁשלמים; ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָׁשלמים,
נזיר. לאֹותֹו נזיר, מֹותר לנזירים; נזירים, מֹותר ְְְְִִִִִִִִִַַָָָלׁשלמים.
ּבחּטאת לנדבה? חּטאת ׁשּמֹותר אמּורים ּדברים ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָּבּמה

ויֹורד[רגילה]קבּועה עֹולה ּבקרּבן חּיב ׁשהּוא מי אבל . ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָ
לעני] עשיר בין המשתנה לחּטאת[קרבן מעֹות ׁשהפריׁש ,ְְִִֶַַָ

העֹוף, על ּומחּללן עֹוף, ּתחּתיהן יביא - והעני ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָּבהמה,
מביא - והעני עֹוף ּדמי הפריׁש אם וכן ּבהן. ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָויהנה
ּבהן. ויהנה עליה, הּמעֹות ויחּלל האיפה, עׂשירית ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּתחּתיהן

.Èּבדמיה ויביא ּתּמכר, - מּום ּבּה ונפל ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָהפריׁש
עׂשירית ּבדמיו יביא לא - ונפסל עֹוף הפריׁש אם אבל ְְְְֲֲִִִִִִִַָָָָֹעֹוף.
הּמזּבח. ּבאּסּורי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפדיֹון, לעֹוף ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהאיפה;
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.‡Èקּנים חּיבי לחטאת]ּכל ואחד לעולה אחד - עוף קרבן -] ִִֵַָָ
ּבכל להביא רצה - לקּניהן מעֹות ׁשהפריׁשּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּבּתֹורה
עֹולת ּבהן להביא רצה יביא; לבּדּה, העֹוף חּטאת ְְִִֶַַַַַָָָָָָָָהּמעֹות
ואּלּו חּטאתי, ּדמי 'אּלּו אמר: אפּלּו יביא. לבּדּה, ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָהעֹוף
ּכאחד ּבהן ולּקח הּמעֹות לערב לֹו יׁש - עֹולתי' ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּדמי
ׁשאין עֹולה; אֹו חּטאת ּבּכל לּקח אֹו ועֹולתֹו, ְִֵֶַַַַָָָָֹחּטאתֹו

מתּפרׁשֹות נקבעות]הּקּנין ּבלקיחת[- ע"י]אּלא בקניה -] ְְְִִִִִֶַַָָ
ּבעׂשּית אֹו בהקרבת]הּבעלים ּכהן.[- ְֲִִֵַַַָֹ

.·Èּכל יּפלּו - ומת סתם, לקּנין מעֹות הפריׁש אם ,ְְְְְִִִִִִִֵָָָָָלפיכ
עֹולה. לבֹוא ראּויין ּכּלן ׁשהרי לנדבה, הּסתּומין הּמעֹות ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֻאֹותן

.‚È,'עֹולה עלי 'הרי ואמר: חּטאת, מחּיב ׁשהיה ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻמי
ּבהן להביא רצה - לחֹובתי' 'אּלּו ואמר: מעֹות ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָוהפריׁש
הּמעֹות והּניח מת יביא. ּבהמה, עֹולת יביא; ּבהמה, ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָחּטאת

הּמלח. לים ילכּו -ְְֵֶַַָ

קודש שבת

ו ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

הּמתֹות‡. מחּטאֹות אחת ּבהן ׁשּנתערב הּזבחים [-ּכל ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
למיתה] הּנסקלשדינם ׁשֹור אדם]אֹו שהמית מפני אפּלּו[- - ְֲִִַָ
ּברּבֹוא אלפים]אחד חּיים[עשרת ׁשּבעלי לפי ימּותּו; ּכּלן - ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻ

הּורצה - הקריב ואם ּבטלין. ואינן הן, ,[התקבל]חׁשּובין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָ
נדחין. חּיין ּבעלי ְֲִִִֵֵֶַַׁשאין

הּמזּבח·. מאּסּורי אחד ּבהן להקריבונתערב שאסור -] ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
טרפה] ויביאכגון ויּמכרּו, מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ּכּלם ירעּו -ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֻ

ׁשּנתערב. קדׁשים ׁשל הּמין מאֹותֹו ׁשּבהן הּיפה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבדמי

החּלין‚. יּמכרּו - ּתמימין ּבחּלין קדׁשים ְְְְְִִִִִִִַָָָָֻֻנתערבּו
הּמין אֹותֹו לצריכי שנתערב]ׁשּבּתערבת הקרבן ויקרבּו[- , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַֹ

ּבארּבע ׁשּנתערבּו ׁשלמים ּבהמֹות ארּבע ּכיצד? ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻּכּלן.
ׁשהּואּב למי חּלין ׁשל הארּבע יּמכרּו - ּתמימין חּלין המֹות ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֻֻ

אֹו ּבעֹולה וכן ׁשלמים; הּכל ויקרבּו ׁשלמים, להביא ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹצרי
הן. חּלין ּדמי ׁשהרי ּדבר, לכל חּלין והּדמים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻֻּבאׁשם.

הקּדׁש,„ ׁשּבכּלן ּגדֹול - חל ּבׁשורים הקּדׁש ׁשֹור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻנתערב
קדׁשים נתערבּו הּמין. אֹותֹו לצריכי הּׁשאר ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָויּמכרּו
לׁשם יקרב וזה ּבעליו, לׁשם יקרב זה - ּבמינֹו מין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבקדׁשים
ּבּמה קרּבנֹו. מּכיר מהן אחד ּכל ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבעליו,
סמיכה ּבהן ׁשאין - נׁשים ּבקרּבנֹות אמּורים? [-ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ

הקרבן] על ידים וכלסמיכת הֹואיל - אנׁשים קרּבנֹות אבל .ְְְֲֲִִָָָָ
יקרבּו לא אּלּו הרי - קרּבנֹו ראׁש על לסמ צרי מהן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹאחד

חלקֹו האחד ׁשּיּתן מּום[בבהמה]עד ׁשּיּפל עד אֹו לחברֹו, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
הּמין. מאֹותֹו הּיפה ּבדמי אחד ּכל ויביא ויּמכרּו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבּכל

יקרבּו‰. לא - ּבׁשלמים עֹולה ּכגֹון מינֹו, ּבׁשאינֹו מין ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָֹנתערבּו
הּפסּול. לבית קדׁשים מביאין ׁשאין ׁשּבהן; ּכחמּור ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאפּלּו

.Âממעטין אין ּכ - אכילתן ּבזמן ממעטין ׁשאין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּוכׁשם
ירעּו יעׂשה? ּכיצד אּלא אכילתן. ּבמקֹום ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבאֹוכליהן,
ּבדמי ויביא לבּדֹו, מהן אחד ּכל ויּמכר מּום, ּבהן ׁשּיּפל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹעד
האחר, מּמין ׁשּבהן הּיפה ּובדמי זה, מּמין ׁשּבהן ְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּיפה

מּביתֹו. הּמֹותר ְְִִֵַַָויפסיד

.Êׁשלמים אֹו ּבּה, ׁשחּיב עֹולה הקריב ׁשּכבר ּפי על ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָאף

עֹולה הּתערבת מּדמי מקריב זה הרי - להקריבן חּיב ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהיה
אחרים. ּוׁשלמים ְֲִִֵֶֶַָאחרת

.Áּבהן ׁשּיּפל עד הּכל ירעּו - ּבׁשלמים ׁשּנתערבּו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹחּטאֹות
ׁשּבהן הּיפה ּובדמי ׁשלמים, ׁשּבהן הּיפה ּבדמי ויביא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָמּום,
חטא על אחרת חּטאת והקריב קדם ואם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָחּטאת;

ימּותּו. ּכּלן לֹו, ְִִֶָָָֻׁשהפריׁשּה

.Ëלֹוקח - אׁשם ּבמעֹות חּטאת מעֹות נתערבּו אם ְְְְִִֵֵַַָָָָָָוכן
ּומחּלל בהמֹות, ׁשהּוא[פודה]ׁשּתי מקֹום ּבכל חּטאת ּדמי ְְְְְֵֵֵֵֶַַָָָ

חּטאתֹו, קרבה ּכבר ואם אׁשם. על אׁשם ּודמי חּטאת, ְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָעל
הּמלח לים הּמעֹות ּכל בהם]יֹולי יהנו לא ּכבר[- ואם ; ְְְִִֶַַַָָָָ

לנדבה. הּכל יּפלּו אׁשמֹו, ְְֲִִַַָָָָֹקרב

.Èּבתמּורתּה ׁשּנתערבה בבהמהּתֹודה קרבן החליף -] ְְְִִֶָָָָָ
והתערבו:] שניהם, ונתקדשו - ויניףאחרת יקרבּו, ׁשניהן -ְְְְִִֵֶָ

התודה]הּלחם עם שניהם]עּמהן[שמביאים עם אם[- וכן . ְִִֵֶֶֶַָ
ּתֹודתֹו, ׁשּקרבה ּפי על אף - זבחים ּבׁשאר ּתֹודה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָנתערבה
ּתֹודה הּיפה ּבדמי ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד הּכל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹירעּו

אחר. זבח הּיפה ּובדמי ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָאחרת,

.‡Èויניף יקרבּו, ׁשניהן - נזיר ּבאיל ׁשּנתערבה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּתֹודה
עּמהן. ִֶֶֶַָהּלחם

·Èּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו ׁשניהם - ּבפסח ׁשּנתערב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבכֹור
נאכל ׁשהּפסח לפי יקרבּו? לא ולּמה ּכבכֹור. ויאכלּו ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּום,
אּלא נאכל ואינֹו ימים, לׁשני והּבכֹור חצֹות, עד אדם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָלכל

ש:]לּכהנים; ואין[מפני הּפסּול, לבית קדׁשים מביאין ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֹ
ּבאכילתם אכילתם,ממעטין זמן שיתמעט גורמים לא -] ְֲֲִִַַָָ

.ואוכליהם]

.‚Èיאכלּו מּום, ּבהן ּכׁשּיּפל - ּבפסח ׁשּנתערב מעׂשר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוכן
ּבמּומן. יאכלּו ׁשּנתערבּו, והּמעׂשר הּבכֹור ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָּכמעׂשר;

.„Èירעּו - ּובמעׂשר ּבבכֹור ׁשּנתערבּו קדׁשים ׁשאר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָוכן
אֹו מּום, ּבֹו ׁשּנפל ּכבכֹור ויאכלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹעד

מּום. ּבֹו ׁשּנפל ְֲֵֶַַָּכמעׂשר

.ÂËמקריבין ׁשאין ּפי על אף - ּבׁשלמים ׁשּנתערב ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאׁשם
יקרבּו, לא - נאכל הּבׂשר אבל האמּורין, אּלא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמּׁשניהם
אׁשם, הּיפה ּבדמי ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
קדם ואם מּביתֹו. הּמֹותר ויפסיד ׁשלמים; הּיפה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּובדמי

לנדבה. יּפלּו ׁשניהם אׁשמֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶָָָוהקריב

.ÊËמן חּוץ ּבמין, מין ׁשּיתערבּו אפׁשר - הּקדׁשים ְְְְֳִִִִִֶֶַָָָָּכל
ואין הּכבׂשים, מּזכרי אּלא אׁשם ׁשאין האׁשם, עם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהחּטאת

נקבה. אּלא הּכבׂשים מן חּטאת ְְְִִֵֶַַָָָָל

.ÊÈהּמתערבין אּלּו הקריב,[בפסולים]וכל אם - ּבחּיים ְְְְִִִִִִֵַַַָָ
נדחין. חּיים ּבעלי ׁשאין ְְֲִִִֵֵֶַַָהּורצה;

.ÁÈּוכמּדתּה עדר, מגּדל ועד מירּוׁשלים ׁשּנמצאת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבהמה
זה] כמרחק ּכֹונסּה[- היא, ׁשנתּה ּבת נקבה אם - רּוח ְְְְִִֵַַָָָָָלכל

ּבת[לבית]לכּפה היתה היא. חּטאת ׁשּמא ׁשּתמּות; עד ְְִִֶֶַַַָָָָָָ
ּתֹודה ׁשּמא לחם, עּמּה ויביא ׁשלמים; אֹותּה יביא ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָׁשּתים,
אׁשם ׁשּמא ּתּקנה; לֹו אין - ׁשנים ׁשּתי ּבן זכר מצא ְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָהיא.
מּניח - ׁשנה ּבן זכר מצא ּבעליו. ּכּפרּו לא ועדין ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹהּוא,
ּומתנה ּתחּתיו, בהמֹות ׁשּתי ּומביא מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹאֹותֹו
ׁשלמים ואם ּתחּתיו; עֹולה זה היה, עֹולה 'אם ְְְְִִִֵֶַָָָָָָואֹומר:
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ּונסכיו עֹולה, האחד ּומקריב ּתחּתיו'; ׁשלמים זה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָהיה,
היה. ּתֹודה ׁשּמא הּלחם, עם ׁשלמים והאחד צּבּור, ְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָמּׁשל
ּבכֹור היה ׁשאפּלּו - ּבמּומֹו יאכל הּנמצא? ּבזה ּיעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומה
הּוא, זמּנֹו אחר ּפסח ואם נאכל; הּוא ּבמּומֹו מעׂשר, ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָאֹו
ּתאמר: ואם ּבֹו. נזהרין הּכל ּובזמּנֹו, ׁשלמים; זה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹהרי
ּתמיד, מצּויין אינם - הּוא' מצרע אֹו נזיר, אׁשם ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ'ׁשּמא

להם. חׁשּו לא ְִֶָָָֹלפיכ

.ËÈיאכלּו - ׁשּנׁשחטּו אחר ּבקדׁשים קדׁשים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָנתערבּו
ּבחּלין אֹו הּמקּדׁשין ּבפסּולי נתערבּו ׁשּבהן; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻֻּכחמּור

ּבעזרה הן]ׁשּנׁשחטּו שפסולין צּורתן[- ּתעבר יפסלו- -] ְֲֲֲִֶַָָָָָֹ
הּׂשרפה.בלינה] לבית ויצאּו ,ְְְְֵֵֵַָ

.Îעד הּכל מּניחין - עֹולה ּבאברי ׁשּנתערבּו חּטאת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאברי
ּבמקֹום ּבעזרה אֹותן וׂשֹורפין צּורתן, ותעבר ְְְְְֲֲִִִֶַָָָָָָָֹׁשּיּפסדּו

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ְְְִִֵֶַָֻׁשּׂשֹורפין

.‡Îאפּלּו קדׁשים, ּבאברי ׁשּנתערב מּומין ּבעלי ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאבר
ואפּלּו הּׂשרפה; לבית הּכל יצאּו - אברים ּבאלף ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאבר

ּבעזרה, יּׂשרף זה הרי - הּתערבת מן מאחד חּוץ ּכּלן ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻקרבּו
הּמקּדׁשין. ּפסּולי ׁשּׂשֹורפין ְְְִִֵֶַַָָֻּבּמקֹום

.·Îקדׁשים ּבחתיכֹות ׁשּנתערבּו קדׁשים קדׁשי ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָחתיכֹות
יאכלּו - ימים לׁשני ּבנאכלין אחד ליֹום הּנאכלין ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָקּלים,

ׁשּבהן. ֶֶֶָָּכחמּור

.‚Îחתיכֹות ּבמאה ׁשּנתערבה טמאה חּטאת ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָחתיכה
ׁשּנטמא הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסה וכן טהֹורה, חּטאת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
הרי - הּטהֹור הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסֹות ּבמאה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנתערבה

ּתעלה ומותרת]זֹו מתבטלת ׁשּבארנּו.[- ּכמֹו , ְְֲֵֶֶַַ

.„Îּבמאה ׁשּנתערבה טהֹורה חּטאת ׁשל חתיכה ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָאבל
הּטהֹור הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסה וכן חּלין, ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻחתיכֹות
יעלּו, לא אּלּו הרי - חּלין ׁשל ּפרּוסֹות ּבמאה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻׁשּנתערבה

המדּמעֹות ּככל לּכהנים הּכל יאכל חוליןאּלא תערובת -] ְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻ
.וקודש]
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― הפ"ד להקריבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

אמרֹו והּוא ּבלבד, הּבחירה ּבבית ְְְְְְִִֵַַָָָָָָּכלֿהּקרּבנֹות
מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם (mixacיתעּלה: ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

(ci ,aiהקרבה על אתֿהאזהרה לקּים רצּו וכאׁשר ,ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָ
הביאּו מּכלֿהּקרּבנֹות, ׁשּיהיה קרּבן איזה ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבחּוץ
ּבכלֿ עלתי "ּפןּֿתעלה יתעּלה: מאמרֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹראיה

bi)מקֹום" ,my)ּבספרי אמרּו .(d`x zyxt)לי "אין : ְְְִִֵֵָָ
לֹומר: ּתלמּוד מּנין? קדׁשים ׁשאר עֹולֹות, ְְִִִֶַַַָָָָאּלא
אני ועדין מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹ"וׁשם
לא קדׁשים ׁשאר ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה עֹולה ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹֹאֹומר:
וגֹו'", ּתעׂשה וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ּבעׂשה? אּלא ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָיהיּו

ּבמקֹומֹו ׁשאבאר ht)ּכמֹו dyrz `l)על ּכׁשּנדּבר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָ
ולאֿתעׂשה" ּבעׂשה "עֹולה אמרם וענין ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹהּלאו.
עׂשה מצות על עֹובר ּבחּוץ עֹולה ׁשהּמקריב ְְֲִִֵֵֶַַַַַָהּוא:
ׁשּנאמר לאֿתעׂשה מצות על לאֿתעׂשה, ְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַֹֹּומצות
ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ועל ;"עלֹותי ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַֹ"ּפןּֿתעלה
עׂשה לא מצּוּך"―וזה אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ"וׁשם
ּכלֹומר: ּבעׂשה, אּלא יהיּו לא קדׁשים ּוׁשאר ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹׁשם.
אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם לֹו מהּֿׁשאמר על ְֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשעבר

ׁשם ונתּבאר ּבלבד. מצּוּך" ׁשאר(ixtqa)אנכי ׁשּגם , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּוכבר העׂשה. על נֹוסף ּבלאֿתעׂשה הם ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹקדׁשים

זבחים מּסכת ּבסֹוף ׁשּכלֿהּקדׁשים(hiw:)נתּבאר , ְְְֳִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ולאֿתעׂשה ּבעׂשה אּלּו הרי ― ּבחּוץ ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשהקריבם
מהֿ מּכל נתּבאר הּנה ּכרת. עליהם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹוחּיבים
אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ׁשּנאמר ׁשּזה ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּׁשאמרנּו,

ּגמּורה. עׂשה מצות ― ְְְֲִֵֶַַָָמצּוּך"

― הפ"ה ּכלהּמצוה להביא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָֹ
ּוׁשלמים ואׁשם ועֹולה חּטאת ― ְְְְְִִֶַַַַָָָָָמהּֿׁשּנתחּיבנּו
ּבחּוצה ׁשהם אףֿעלּֿפי לביתֿהּבחירה, ―ְְְִִֵֵֶַַַָָ
ּבחּוצה ּבהם ׁשּנתחּיבנּו אףֿעלּֿפי ּכלֹומר: ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָלארץ,
הּבחירה. לבית להביאם נצטּוינּו הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָלארץ,

הּדר רחּוק אף על להעלֹותם i`yxוחֹובה epi`e) ְְֲִֶֶַַַַָָ
(ozectlֿאׁשר קדׁשי "רק יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְֲִֶֶֶַַָָָ

אלֿהּמקֹום" ּובאת ּתּׂשא ּונדרי ל ek)יהיּו ,my). ְְְִִֶֶַָָָָָ
ספרי d`x)ּולׁשֹון zyxt)אינֹו ― "קדׁשי "רק : ְְִֵֵֶַָָ

ּובאת" "ּתּׂשא לארץ, חּוצה ּבקדׁשי אּלא ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָמדּבר
ׁשיביאּנ עד הבאתֹו ּבטּפּול ׁשחּיב מלּמד ּו― ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
אּלא מדּבר אינֹו ׁשּזה ׁשם, ונתּבאר הּבחירה. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלבית
האדם. ׁשּנתחּיב ּוׁשלמים ועֹולה ואׁשם ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָּבחּטאת

― ּתׁשעים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִַַַַָָָָָ
ּבחּוץ, מןֿהּקדׁשים ּדבר ׁשּום מּלׁשחֹוט ְְְֳִִִִֶַַַָָָֻׁשהזהרנּו
ּכרתֹות ּבריׁש ּוכׁשּמנּו ּבחּוץ", "ׁשֹוחט נקרא: ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָוזה

(` dpyn ` wxt)הּׁשֹוחט מנּו ּכרת, ְְֵֵֵַָָָֻּכלֿמחּיבי
ּכרת חּיב ּבחּוץ ׁשהּׁשֹוחט וזה ׁשנים. ― ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָוהּמעלה

העלה ׁשּלא aixwd)אףֿעלּֿפי Ð gafnl)אּלא , ֱִֶֶֶַַָָֹ
אמרֹו והּוא הּתֹורה, לׁשֹון הּוא ּבלבד, ְְְְִִֶַַָָָָמּׁשּׁשחט
ּבּמחנה אֹוֿעז אֹוֿכׂשב ׁשֹור יׁשחט "אׁשר ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַיתעּלה:
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ּונסכיו עֹולה, האחד ּומקריב ּתחּתיו'; ׁשלמים זה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָהיה,
היה. ּתֹודה ׁשּמא הּלחם, עם ׁשלמים והאחד צּבּור, ְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָמּׁשל
ּבכֹור היה ׁשאפּלּו - ּבמּומֹו יאכל הּנמצא? ּבזה ּיעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומה
הּוא, זמּנֹו אחר ּפסח ואם נאכל; הּוא ּבמּומֹו מעׂשר, ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָאֹו
ּתאמר: ואם ּבֹו. נזהרין הּכל ּובזמּנֹו, ׁשלמים; זה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹהרי
ּתמיד, מצּויין אינם - הּוא' מצרע אֹו נזיר, אׁשם ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ'ׁשּמא

להם. חׁשּו לא ְִֶָָָֹלפיכ

.ËÈיאכלּו - ׁשּנׁשחטּו אחר ּבקדׁשים קדׁשים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָנתערבּו
ּבחּלין אֹו הּמקּדׁשין ּבפסּולי נתערבּו ׁשּבהן; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻֻּכחמּור

ּבעזרה הן]ׁשּנׁשחטּו שפסולין צּורתן[- ּתעבר יפסלו- -] ְֲֲֲִֶַָָָָָֹ
הּׂשרפה.בלינה] לבית ויצאּו ,ְְְְֵֵֵַָ

.Îעד הּכל מּניחין - עֹולה ּבאברי ׁשּנתערבּו חּטאת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאברי
ּבמקֹום ּבעזרה אֹותן וׂשֹורפין צּורתן, ותעבר ְְְְְֲֲִִִֶַָָָָָָָֹׁשּיּפסדּו

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ְְְִִֵֶַָֻׁשּׂשֹורפין

.‡Îאפּלּו קדׁשים, ּבאברי ׁשּנתערב מּומין ּבעלי ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאבר
ואפּלּו הּׂשרפה; לבית הּכל יצאּו - אברים ּבאלף ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאבר

ּבעזרה, יּׂשרף זה הרי - הּתערבת מן מאחד חּוץ ּכּלן ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻקרבּו
הּמקּדׁשין. ּפסּולי ׁשּׂשֹורפין ְְְִִֵֶַַָָֻּבּמקֹום

.·Îקדׁשים ּבחתיכֹות ׁשּנתערבּו קדׁשים קדׁשי ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָחתיכֹות
יאכלּו - ימים לׁשני ּבנאכלין אחד ליֹום הּנאכלין ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָקּלים,

ׁשּבהן. ֶֶֶָָּכחמּור

.‚Îחתיכֹות ּבמאה ׁשּנתערבה טמאה חּטאת ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָחתיכה
ׁשּנטמא הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסה וכן טהֹורה, חּטאת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
הרי - הּטהֹור הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסֹות ּבמאה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנתערבה

ּתעלה ומותרת]זֹו מתבטלת ׁשּבארנּו.[- ּכמֹו , ְְֲֵֶֶַַ

.„Îּבמאה ׁשּנתערבה טהֹורה חּטאת ׁשל חתיכה ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָאבל
הּטהֹור הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסה וכן חּלין, ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻחתיכֹות
יעלּו, לא אּלּו הרי - חּלין ׁשל ּפרּוסֹות ּבמאה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻׁשּנתערבה

המדּמעֹות ּככל לּכהנים הּכל יאכל חוליןאּלא תערובת -] ְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻ
.וקודש]

�
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― הפ"ד להקריבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

אמרֹו והּוא ּבלבד, הּבחירה ּבבית ְְְְְְִִֵַַָָָָָָּכלֿהּקרּבנֹות
מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם (mixacיתעּלה: ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

(ci ,aiהקרבה על אתֿהאזהרה לקּים רצּו וכאׁשר ,ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָ
הביאּו מּכלֿהּקרּבנֹות, ׁשּיהיה קרּבן איזה ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבחּוץ
ּבכלֿ עלתי "ּפןּֿתעלה יתעּלה: מאמרֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹראיה

bi)מקֹום" ,my)ּבספרי אמרּו .(d`x zyxt)לי "אין : ְְְִִֵֵָָ
לֹומר: ּתלמּוד מּנין? קדׁשים ׁשאר עֹולֹות, ְְִִִֶַַַָָָָאּלא
אני ועדין מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹ"וׁשם
לא קדׁשים ׁשאר ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה עֹולה ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹֹאֹומר:
וגֹו'", ּתעׂשה וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ּבעׂשה? אּלא ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָיהיּו

ּבמקֹומֹו ׁשאבאר ht)ּכמֹו dyrz `l)על ּכׁשּנדּבר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָ
ולאֿתעׂשה" ּבעׂשה "עֹולה אמרם וענין ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹהּלאו.
עׂשה מצות על עֹובר ּבחּוץ עֹולה ׁשהּמקריב ְְֲִִֵֵֶַַַַַָהּוא:
ׁשּנאמר לאֿתעׂשה מצות על לאֿתעׂשה, ְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַֹֹּומצות
ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ועל ;"עלֹותי ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַֹ"ּפןּֿתעלה
עׂשה לא מצּוּך"―וזה אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ"וׁשם
ּכלֹומר: ּבעׂשה, אּלא יהיּו לא קדׁשים ּוׁשאר ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹׁשם.
אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם לֹו מהּֿׁשאמר על ְֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשעבר

ׁשם ונתּבאר ּבלבד. מצּוּך" ׁשאר(ixtqa)אנכי ׁשּגם , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּוכבר העׂשה. על נֹוסף ּבלאֿתעׂשה הם ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹקדׁשים

זבחים מּסכת ּבסֹוף ׁשּכלֿהּקדׁשים(hiw:)נתּבאר , ְְְֳִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ולאֿתעׂשה ּבעׂשה אּלּו הרי ― ּבחּוץ ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשהקריבם
מהֿ מּכל נתּבאר הּנה ּכרת. עליהם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹוחּיבים
אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ׁשּנאמר ׁשּזה ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּׁשאמרנּו,

ּגמּורה. עׂשה מצות ― ְְְֲִֵֶַַָָמצּוּך"

― הפ"ה ּכלהּמצוה להביא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָֹ
ּוׁשלמים ואׁשם ועֹולה חּטאת ― ְְְְְִִֶַַַַָָָָָמהּֿׁשּנתחּיבנּו
ּבחּוצה ׁשהם אףֿעלּֿפי לביתֿהּבחירה, ―ְְְִִֵֵֶַַַָָ
ּבחּוצה ּבהם ׁשּנתחּיבנּו אףֿעלּֿפי ּכלֹומר: ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָלארץ,
הּבחירה. לבית להביאם נצטּוינּו הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָלארץ,

הּדר רחּוק אף על להעלֹותם i`yxוחֹובה epi`e) ְְֲִֶֶַַַַָָ
(ozectlֿאׁשר קדׁשי "רק יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְֲִֶֶֶַַָָָ

אלֿהּמקֹום" ּובאת ּתּׂשא ּונדרי ל ek)יהיּו ,my). ְְְִִֶֶַָָָָָ
ספרי d`x)ּולׁשֹון zyxt)אינֹו ― "קדׁשי "רק : ְְִֵֵֶַָָ

ּובאת" "ּתּׂשא לארץ, חּוצה ּבקדׁשי אּלא ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָמדּבר
ׁשיביאּנ עד הבאתֹו ּבטּפּול ׁשחּיב מלּמד ּו― ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
אּלא מדּבר אינֹו ׁשּזה ׁשם, ונתּבאר הּבחירה. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלבית
האדם. ׁשּנתחּיב ּוׁשלמים ועֹולה ואׁשם ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָּבחּטאת

― ּתׁשעים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִַַַַָָָָָ
ּבחּוץ, מןֿהּקדׁשים ּדבר ׁשּום מּלׁשחֹוט ְְְֳִִִִֶַַַָָָֻׁשהזהרנּו
ּכרתֹות ּבריׁש ּוכׁשּמנּו ּבחּוץ", "ׁשֹוחט נקרא: ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָוזה

(` dpyn ` wxt)הּׁשֹוחט מנּו ּכרת, ְְֵֵֵַָָָֻּכלֿמחּיבי
ּכרת חּיב ּבחּוץ ׁשהּׁשֹוחט וזה ׁשנים. ― ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָוהּמעלה

העלה ׁשּלא aixwd)אףֿעלּֿפי Ð gafnl)אּלא , ֱִֶֶֶַַָָֹ
אמרֹו והּוא הּתֹורה, לׁשֹון הּוא ּבלבד, ְְְְִִֶַַָָָָמּׁשּׁשחט
ּבּמחנה אֹוֿעז אֹוֿכׂשב ׁשֹור יׁשחט "אׁשר ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַיתעּלה:
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מֹועד אהל ואלּֿפתח לּמחנה מחּוץ יׁשחט אׁשר ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹאֹו
לאיׁש יחׁשב ּדם לה' קרּבן להקריב הביאֹו ְְְֱִִִֵֵַַָָָָָֹלא

ונכרת" ׁשפ ּדם cÎb)ההּוא ,fi `xwie)והאזהרה . ְְְְִַַַָָָָָָ
ּבחּוץ קדׁשים ׁשחיטת על האזהרה ּכלֹומר: ְְְִִֶַַַַַָָָָָׁשּלֹו,
הּכתּוב ענׁש "לא ּבדין: נלמדת אבל ּבפרּוׁש, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹאינּה
ׁשּקבענּו הּכללים ּכפי הזהיר", ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָאּלאֿאםּֿכן

אּלּו למצות ׁשהקּדמנּו ci)ּבהקּדמֹות llk)וזה . ְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹ
זבחים ּגמרא ּבחּוץ(ew.)לׁשֹון והּמעלה הּׁשֹוחט : ְְְְֲִֵֶַַַַָָָ

ּבׁשלמא ההעלאה. על וחּיב הּׁשחיטה על חּיב ―ְְְֲִִַַַַַַַָָָָָָָ
― ענׁש אזהרה; ּוכתיב ענׁש ּכתיב ְְְֲִִֶֶַַָָָָֹֹ'העלאה'

ונכרת" יבאּנּו לא מֹועד אהל ;(my)"ואלּֿפתח ְְְְִִֵֶֶֶֶַַֹֹ
."עלתי ּפןּֿתעלה ל "הּׁשמר ― (mixacאזהרה ְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

(bi ,ai:לּיא רב אמר אבין רּבי ּדאמר אבין, ְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָוכדרּבי
אינֹו ― ו"אל" "ּפן" "הּׁשמר", ׁשּנאמר: ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָּכלֿמקֹום
ענׁש ּבׁשלמא ׁשחיטה אּלא לאֿתעׂשה; מצות ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאּלא
ונכרת", הביאֹו לא מֹועד אהל "ואלּֿפתח ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַֹֹּכתיב:
מרּבה ּומּתן מּׂשא ואחר לן? מנא אזהרה ְְְְֶֶַַַַַַָָָָָָֻאּלא

אמרּו זה, ּבלׁשֹון הּדבר weqta)החלט xn`p)ׁשם" : ְְְֶַַָָָָָֻ
מה לעׂשּיה: עלּיה מּקיׁש ― ּתעׂשה" וׁשם ְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָּתעלה
יֹורּו והזהיר. ענׁש עׂשּיה אף והזהיר, ענׁש ְְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָעלּיה
אמרֹו על ּתעׂשה" וׁשם ּתעלה "ׁשם ְְְְֲֲֶֶַַַָָָָָּבאמרם

"עלֹותי ּתעלה "ׁשם ci)יתעּלה: ,my)היא וזֹו ― ְְֲִִֶֶֶַַָֹ
ואמר: האׁש; ּגּבי על ההקטרה ּכלֹומר: ְְְְֵֵַַַַַַַַָָָָָָההקרבה,

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה זה(my)"ׁשם ― ְֲֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
צּוה ּגם ׁשהּוא לפי והּׁשחיטה, ההקרבה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּכֹולל
ּגם חּיב ― ּבׁשֹוגג ּבחּוץ ׁשהּׁשֹוחט ודע ְְְִִֵֵֶַַַַַָָּבׁשחיטה.
לדעת, צרי ּומּמהּֿׁשאּתה קבּועה. חּטאת ְִִַַַַַָָָָָָהּוא
העזרה למקֹום חּוץ הּזה ּבּזמן קדׁשים ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָׁשהּמקריב

אמרּו ּובפרּוׁש ּכרת. חּיב ―(:fw my)הּמעלה" : ְְֲֵֵֶַַַָָָ
הלכה, וכן חּיב". אֹומר: יֹוחנן רּבי הּזה ּבּזמן ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבחּוץ
אצלנּו: הּנכֹון ׁשהּכלל לפי לּקרב, ראּוי ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּפני

ּבית ׁשאין אףֿעלּֿפי ּוכבר(ycwn)מקריבין . ְְִִִִֵֶַַַַָ
מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם .(my)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ
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― הפ"ט מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ

נקרא: וזה לעזרה, חּוץ ּכלֹומר: ּבחּוץ, קרּבן ְְְְֲִֶַַָָָָָָׁשּום
ל "הּׁשמר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבחּוץ", ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָ"מעלה

ּתראה" אׁשר ּבכלֿמקֹום עלתי (my,ּפןּֿתעלה ְְֲֲִֶֶֶֶֶַָָֹֹ
(biספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt)אּלא לי "אין : ְְִִֵֵֶָ

"וׁשם לֹומר: ּתלמּוד מּנין? קדׁשים ׁשאר ְְְִִִַַַָָָָעֹולֹות,
מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ci)ּתעׂשה ,my)אני ועדין , ְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָֹֹ

לא קדׁשים ׁשאר ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה עֹולה ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹֹאֹומר:
ּתעלה "וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ― ּבעׂשה אּלא ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָיהיּו

"עלתי(my)ּבּכלל עלה .` lk" ly)("jevn .. xy ְֶַָָֹֹֹ
יצאת ולּמה yxetna)היתה, aey dazkpe)להּקׁש ? ְְְִַָָָָָָ

ּבעׂשה ׁשהיא מיחדת ׁשהיא עֹולה מה ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻאליה:
ּבלאֿ הּוא הרי ּבעׂשה ׁשהּוא ּכל ּכ ְְֲֲֲֵֵֶֶַַָֹֹֹולאֿתעׂשה,
אףֿעלּֿפי ― זה ּפסּוק ל אבאר ואני ְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָתעׂשה".
והּוא: הענין. ׁשּיתּבאר ּכדי ― ּפׁשּוט ְְְְִִֵֵֶֶָָָָׁשהּוא
הקרבתּה על להזהיר ּפסּוק עליה נאמר ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהעֹולה
,"עלתי "ּפןּֿתעלה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְֲִֶֶֶֶַַַָֹֹּבחּוץ,
ּבפנים אתֿהעֹולה להקריב לצּוֹות אחר ּפסּוק ְְְְִִִֵֶַַַָָָָּובא
וזֹו ― "עלתי ּתעלה "ׁשם יתעּלה: אמרֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹוהּוא
יבחר אׁשר ּבּמקֹום העֹולה ׁשּתקריב עׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָמצות
ׁשּיקרבּו ּבלבד, ּבעׂשה ּבאּו קדׁשים ׁשאר אבל ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֻה'.
אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם אמרֹו: והּוא ְְְְֲֲִִִֶֶַָָָֹֹּבפנים,
מׁשמע ּתעׂשה" "ׁשם ׁשּמּמהּֿׁשאמר: אּלא ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמצּוּך";
לאו אצלנּו: הּוא ּוכלל ― לאֿתעׂשה ְְֲֵֶֶֶַַָָֹׁשּבחּוץ
ּכאן אמרם וזהּו הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָהּבא

(l"pd ixtqa)לא קדׁשים ׁשאר אֹומר אני "ועדין :ְֲֲִִִֵַַָָָֹ
ׁשאר הּמקריב ׁשּיהא ּכלֹומר ּבעׂשה", אּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָיהיּו
עׂשה מּכלל הּבא לאו על עֹובר ּבחּוץ ְֲִִֵֵַַַַָָָָקדׁשים
ּכדי "עלתי ּתעלה "וׁשם אמר ּולפיכ ― ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבלבד
ּכׁשם ּכעֹולה: קרּבנֹות ׁשאר ויהיּו ההּקׁש ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּיּׂשג
ׁשאר ּכ ּבלאֿתעׂשה, ּבחּוץ עֹולה ְְְֲִֶֶַַַָָָֹׁשּמקריב
ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ּבלאֿתעׂשה. ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹקרּבנֹות
קבּועה. חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג ּכרת; ענּוׁש ―ְְֵֵַַָָָָָ
ּבמעלה אמר מֹות אחרי ּבפרׁשת הּכרת ְְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָּולׁשֹון
אהל ואלּֿפתח אֹוֿזבח עלה "אׁשרֿיעלה ְֲֲֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבחּוץ:
האיׁש ונכרת לה' אתֹו לעׂשֹות יביאּנּו לא ְְְֲִִִֵֶַַַָֹֹמֹועד

מעּמיו" hÎg)ההּוא ,fi `xwie)ונכרת" ּובּספרא: . ְְְִִֵַַַַָָ
ּתלמּוד מּנין? אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ― ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹמעּמיו"
ּולׁשֹון ."עלתי ּפןּֿתעלה ל "הּׁשמר ְְֲִֶֶֶֶַַָֹֹלֹומר:

זבחים ּוכתיב(ew.)ּגמרא ענׁש ּכתיב "העלאה, : ְְְְֲִִִֶַָָָָָֹ
מֹועד אהל "ואלּֿפתח ּכתיב: ― ענׁש ְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹֹאזהרה;
ל "הּׁשמר ּדכתיב: ― אזהרה ונכרת"; ְְְְְְִִִִֶַַָָָוגֹו'
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ."עלתי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹּפןּֿתעלה

מּזבחים י"ג .(my)ּבפרק ְְִִֶֶָ

iyily mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

― הל"ט להקריבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
נקראים ואּלה ּבכלֿיֹום, ּכבׂשים ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּבּמקּדׁש
עלה לּיֹום "ׁשנים יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִֶַַַָָֹ"ּתמידין",

b)תמיד" ,gk xacna)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִִֵָָָָ
מּיֹומא ב' ּבפרק ועׂשּיתם הקרבתם (ek:)וסדר ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּתמיד. ְִֶֶַָּובמּסכת

― הכ"ט אׁשהּמצוה להבעיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
"אׁש אמרֹו: והּוא ּתמיד, ּבכלֿיֹום הּמזּבח ְְְְִִֵֵַַַָָָעל

תכּבה" לא עלֿהּמזּבח ּתּוקד e)ּתמיד ,e `xwie)― ְְִִִֵֶַַַַָֹ
ולׂשים להתמיד ׁשּצּוה ּבּמה אּלא יּתכן לא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹוזה
ׁשּנתּבאר ּכמֹו הערּבים, ּובין ּבכלּֿבקר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאתֿהעצים

מּיֹומא ב' ּתמיד(ek:)ּבפרק a)ּובמּסכת wxt). ְְִִֶֶֶֶַָָ
אמרּו k`:)ּובפרּוׁש `nei)ׁשהאׁש "אףֿעלּֿפי : ְְִֵֵֶַַָָ

מןֿההדיֹוט". להביא מצוה מןֿהּׁשמים, ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָיֹורדת
מּכּפּורים ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָּוכבר

(.dk my)מצות לֹומר רצֹוני מּתמיד, ב' ְְְִִִִֶֶַַָּובפרק
ּבּמזּבח. ּבכלֿיֹום הּנעׂשית האׁש ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָמערכֹות

― הפ"א מּלכּבֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻ
ּתּוקד ּתמיד "אׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמזּבח, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָאׁש

תכּבה" לא ּובספרא(my)עלֿהּמזּבח .(ev zyxt): ְְְְִִִֵֶַַַָֹ
ּבלאֿ עֹובר ׁשּכלֿהמכּבה מלּמד ― תכּבה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ"לא
אפּלּו וכּבה זה לאו על וכלֿהעֹובר ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָתעׂשה";
ּוכבר לֹוקה. ― הּמזּבח מּגחלי אחת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּגחלת

מּזבחים י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(v`:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

― ׁשלׁשים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹ
אתֿהּדׁשן להסיר מעל(xt`d)הּכהנים ּבכלֿיֹום ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ

הּדׁשן", "ּתרּומת ׁשּקֹוראים: וזֹוהי הּמזּבח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַּגּבי
בד מּדֹו הּכהן "ולבׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִֵֶַַַַָָֹוהּוא

אתֿהּדׁשן" והרים וגֹו' b)ּומכנסיֿבד ,my)וכבר . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָ
ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָנתּבארּו

c)ּתמיד dpyn ` wxt)וכּפּורים(.k). ְִִִָ
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― הכ"ח לּתןהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹ
הּזהב, מזּבח על ּפעמים ּבכלֿיֹום ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹאתֿהּקטרת
קטרת אהרן עליו "והקטיר יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹוהּוא

יקטירּנה אתֿהּנרת ּבהיטיבֹו ּבּבקר ּבּבקר ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹסּמים
יקטירּנה" הערּבים ּבין אתֿהּנרת אהרן ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹּובהעלת

(gÎf ,l zeny)ועׂשּיתּה זֹו קטרת ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹ
ּכרתֹות ּבריׁש ּבכלֿיֹום ּבּה ההקטרה (e.)ותאּור ְְְְְֵֵֵַַָָָָ

ּתמיד ּבמּסכת cere)ּובמקֹומֹות g dpyn b wxt). ְְִִֶֶַָ

― הכ"ה הּכהניםהּמצוה ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָֹ
הּנרֹות והּוא(dxepnd)להדליק ה', לפני ּתמיד ְְְְִִִֵֵַַָ

אׁשר לּפרכת מחּוץ מֹועד "ּבאהל יתעּלה: ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹאמרֹו
ּובניו" אהרן אתֹו יער k`)עלֿהעדת ,fk my)― ֲֲֵַַַָָָֹֹֹֻ

ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר הּנרֹות. הטבת מצות ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָוזֹוהי
מּמנחֹות ח' ּבפרק זֹו מּיֹומא(et.)מצוה א' ּובפרק ְְְְִִִֶֶֶֶָָָ

(:ci).ּתמיד ּבמּסכת ְְִִֶֶַָּובמקֹומֹות

― ארּבעים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִַַַַַָָָ
מנחה ּתמיד, ּבכלֿיֹום ּגדֹול ּכהן ׁשּיקריב ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּנצטּוינּו
ּגדֹול ּכהן חבּתי הּנקראת: והיא הערּבים, ּובין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹּבּבקר

(zagna ziyrp ik).מׁשיח ּכהן מנחת ּגם: ונקראת ,ְְְִִִֵֵַַַָֹ
אׁשרֿ ּובניו אהרן קרּבן "זה יתעּלה: אמרֹו ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָֹוהּוא

לה'" bi)יקריבּו ,e `xwie)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵַַָָָ
ו' ּבפרק קרבה ואי קרבה ּומתי ט'(cr:)זֹו ּובפרק ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

(:ft)ּביֹומא ּובמקֹומֹות ותמיד.(cl.)מּמנחֹות ְְְְִִִָָָ

― המ"א להקריבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
ּכלֿיֹום ׁשל ּתמיד על נֹוסף ּבכלֿיֹוםֿׁשּבת ְְִֶַַָָָָָָָקרּבן
"ּוביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבת. מּוסף וזהּו ―ְְְְְִֶֶַַַָָ

ׁשניֿכבׂשים" h)הּׁשּבת ,gk xacna)נתּבאר ּוכבר . ְְְְִִֵֵַַָָָָ
מּיֹומא ב' ּבפרק הקרבתֹו ּובתמיד.(ek:)סדר ְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

― הכ"ז לחםהּמצוה לׂשים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָ
mipt")הּפנים mdl yiy" zelg dxyr mizy)לפני ְִִֵַָ

עלֿהּׁשלחן "ונתּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּתמיד, ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻה'
ּתמיד" לפני ּפנים l)לחם ,dk zeny)ידעּת ּוכבר . ְְְִִֶֶַַָָָָָָ

וׁשיהא ּכלֿׁשּבת, חדׁש לחם ּבנתינת הּתֹורה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָלׁשֹון
ּבּׁשּבת מהּֿׁשּנעׂשה הּכהנים וׁשּיאכלּו לבֹונה, ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹעּמֹו
י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָהּקֹודמת.

.(cv.)מּמנחֹות ְִָ

― המ"ב להקריבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
ּכלֿיֹום ׁשל ּתמיד על נֹוסף ּבכלֿראׁשֿחדׁש ְְִֶֶַָָָָָָֹֹקרּבן
יתעּלה: אמרֹו והּוא ראׁשֿחדׁש. מּוסף וזהּו ―ְְְְִֶֶֶַַָֹֹ

וגֹו'" חדׁשיכם i`)"ּובראׁשי ,gk xacna). ְְְֵֵֶָָ
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― הל"ט להקריבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
נקראים ואּלה ּבכלֿיֹום, ּכבׂשים ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּבּמקּדׁש
עלה לּיֹום "ׁשנים יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִֶַַַָָֹ"ּתמידין",

b)תמיד" ,gk xacna)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִִֵָָָָ
מּיֹומא ב' ּבפרק ועׂשּיתם הקרבתם (ek:)וסדר ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּתמיד. ְִֶֶַָּובמּסכת

― הכ"ט אׁשהּמצוה להבעיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
"אׁש אמרֹו: והּוא ּתמיד, ּבכלֿיֹום הּמזּבח ְְְְִִֵֵַַַָָָעל

תכּבה" לא עלֿהּמזּבח ּתּוקד e)ּתמיד ,e `xwie)― ְְִִִֵֶַַַַָֹ
ולׂשים להתמיד ׁשּצּוה ּבּמה אּלא יּתכן לא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹוזה
ׁשּנתּבאר ּכמֹו הערּבים, ּובין ּבכלּֿבקר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאתֿהעצים

מּיֹומא ב' ּתמיד(ek:)ּבפרק a)ּובמּסכת wxt). ְְִִֶֶֶֶַָָ
אמרּו k`:)ּובפרּוׁש `nei)ׁשהאׁש "אףֿעלּֿפי : ְְִֵֵֶַַָָ

מןֿההדיֹוט". להביא מצוה מןֿהּׁשמים, ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָיֹורדת
מּכּפּורים ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָּוכבר

(.dk my)מצות לֹומר רצֹוני מּתמיד, ב' ְְְִִִִֶֶַַָּובפרק
ּבּמזּבח. ּבכלֿיֹום הּנעׂשית האׁש ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָמערכֹות

― הפ"א מּלכּבֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻ
ּתּוקד ּתמיד "אׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמזּבח, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָאׁש

תכּבה" לא ּובספרא(my)עלֿהּמזּבח .(ev zyxt): ְְְְִִִֵֶַַַָֹ
ּבלאֿ עֹובר ׁשּכלֿהמכּבה מלּמד ― תכּבה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ"לא
אפּלּו וכּבה זה לאו על וכלֿהעֹובר ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָתעׂשה";
ּוכבר לֹוקה. ― הּמזּבח מּגחלי אחת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּגחלת

מּזבחים י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(v`:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

― ׁשלׁשים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹ
אתֿהּדׁשן להסיר מעל(xt`d)הּכהנים ּבכלֿיֹום ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ

הּדׁשן", "ּתרּומת ׁשּקֹוראים: וזֹוהי הּמזּבח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַּגּבי
בד מּדֹו הּכהן "ולבׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִֵֶַַַַָָֹוהּוא

אתֿהּדׁשן" והרים וגֹו' b)ּומכנסיֿבד ,my)וכבר . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָ
ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָנתּבארּו

c)ּתמיד dpyn ` wxt)וכּפּורים(.k). ְִִִָ
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― הכ"ח לּתןהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹ
הּזהב, מזּבח על ּפעמים ּבכלֿיֹום ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹאתֿהּקטרת
קטרת אהרן עליו "והקטיר יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹוהּוא

יקטירּנה אתֿהּנרת ּבהיטיבֹו ּבּבקר ּבּבקר ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹסּמים
יקטירּנה" הערּבים ּבין אתֿהּנרת אהרן ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹּובהעלת

(gÎf ,l zeny)ועׂשּיתּה זֹו קטרת ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹ
ּכרתֹות ּבריׁש ּבכלֿיֹום ּבּה ההקטרה (e.)ותאּור ְְְְְֵֵֵַַָָָָ

ּתמיד ּבמּסכת cere)ּובמקֹומֹות g dpyn b wxt). ְְִִֶֶַָ

― הכ"ה הּכהניםהּמצוה ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָֹ
הּנרֹות והּוא(dxepnd)להדליק ה', לפני ּתמיד ְְְְִִִֵֵַַָ

אׁשר לּפרכת מחּוץ מֹועד "ּבאהל יתעּלה: ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹאמרֹו
ּובניו" אהרן אתֹו יער k`)עלֿהעדת ,fk my)― ֲֲֵַַַָָָֹֹֹֻ

ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר הּנרֹות. הטבת מצות ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָוזֹוהי
מּמנחֹות ח' ּבפרק זֹו מּיֹומא(et.)מצוה א' ּובפרק ְְְְִִִֶֶֶֶָָָ

(:ci).ּתמיד ּבמּסכת ְְִִֶֶַָּובמקֹומֹות

― ארּבעים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִַַַַַָָָ
מנחה ּתמיד, ּבכלֿיֹום ּגדֹול ּכהן ׁשּיקריב ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּנצטּוינּו
ּגדֹול ּכהן חבּתי הּנקראת: והיא הערּבים, ּובין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹּבּבקר

(zagna ziyrp ik).מׁשיח ּכהן מנחת ּגם: ונקראת ,ְְְִִִֵֵַַַָֹ
אׁשרֿ ּובניו אהרן קרּבן "זה יתעּלה: אמרֹו ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָֹוהּוא

לה'" bi)יקריבּו ,e `xwie)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵַַָָָ
ו' ּבפרק קרבה ואי קרבה ּומתי ט'(cr:)זֹו ּובפרק ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

(:ft)ּביֹומא ּובמקֹומֹות ותמיד.(cl.)מּמנחֹות ְְְְִִִָָָ

― המ"א להקריבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
ּכלֿיֹום ׁשל ּתמיד על נֹוסף ּבכלֿיֹוםֿׁשּבת ְְִֶַַָָָָָָָקרּבן
"ּוביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבת. מּוסף וזהּו ―ְְְְְִֶֶַַַָָ

ׁשניֿכבׂשים" h)הּׁשּבת ,gk xacna)נתּבאר ּוכבר . ְְְְִִֵֵַַָָָָ
מּיֹומא ב' ּבפרק הקרבתֹו ּובתמיד.(ek:)סדר ְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

― הכ"ז לחםהּמצוה לׂשים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָ
mipt")הּפנים mdl yiy" zelg dxyr mizy)לפני ְִִֵַָ

עלֿהּׁשלחן "ונתּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּתמיד, ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻה'
ּתמיד" לפני ּפנים l)לחם ,dk zeny)ידעּת ּוכבר . ְְְִִֶֶַַָָָָָָ

וׁשיהא ּכלֿׁשּבת, חדׁש לחם ּבנתינת הּתֹורה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָלׁשֹון
ּבּׁשּבת מהּֿׁשּנעׂשה הּכהנים וׁשּיאכלּו לבֹונה, ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹעּמֹו
י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָהּקֹודמת.

.(cv.)מּמנחֹות ְִָ

― המ"ב להקריבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
ּכלֿיֹום ׁשל ּתמיד על נֹוסף ּבכלֿראׁשֿחדׁש ְְִֶֶַָָָָָָֹֹקרּבן
יתעּלה: אמרֹו והּוא ראׁשֿחדׁש. מּוסף וזהּו ―ְְְְִֶֶֶַַָֹֹ

וגֹו'" חדׁשיכם i`)"ּובראׁשי ,gk xacna). ְְְֵֵֶָָ
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― המ"ג להקריבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
― הּפסח ימי ּבכלֿׁשבעת הּתמיד על נֹוסף ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָקרּבן
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמּצֹות. חג מּוסף ְְְְִֶֶַַַַַָוזהּו

לה'" אּׁשה ּתקריבּו ימים el)"ׁשבעת ,bk `xwie). ְְִִִִֶַַַָ

― המ"ד העמרהּמצוה מנחת dcnהיא my) ְְִִִֶַַַָָֹ
(ef dgpn zcn dzid jke Ðׁשּנצטּוינּו הּמצוה והיא ,ְְְִִִִֶַַָ

ונקריב ּבניסן, ט"ז ּביֹום ׂשעֹורים מנחת ְְְְְְְְִִִִִַַַָלהקריב
יתעּלה: אמרֹו והּוא לעֹולה. ּבןֿׁשנתֹו ּכבׂש ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָעּמּה
אלֿהּכהן קצירכם ראׁשית אתֿעמר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹ"והבאתם

(i ,my),"ּבּכּורים "מנחת הּנקראת: היא זֹו ּומנחה .ְְְִִִִִִֵַַָ
מנחת "ואםּֿתקריב יתעּלה: ּבאמרֹו הרמז ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָועליה

ּכרמל" ּגרׂש ּבאׁש קלּוי אביב לה' a,ּבּכּורים my) ְִִִֵֶֶֶַַָָָ
(ciהּמכלּתא ּולׁשֹון .(exzi zyxt)ואם "ּכלֿאם : ְְְִִִַָָָ

חֹובה, ׁשהן מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות, ― ְְִֵֶֶַָָָֹׁשּבּתֹורה
ּבּכּורים". מנחת ּתקריב ואם הּוא: מהם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָואחד
אּלא אינֹו אֹו חֹובה, אֹומר אּתה "חֹובה. ְֵֵֶַָָָָָאמרּו:
ּבּכּורי מנחת את ּתקריב לֹומר: ּתלמּוד ְְְְִִִֵֶַַַַרׁשּות?
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר רׁשּות". ולא חֹובה ―ְְְְְֲִִִֵָָָָֹ

מּמנחֹות. י' ּבפרק ּבׁשלמּות ּכּלם ְְְִִֵֶֶָָֻזֹו

― המ"ה קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
ׁשהּוא העמר הקרבת מּיֹום חמּׁשים ּביֹום ּגם ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹמּוסף

עצרת מּוסף וזהּו ּבניסן, ט"ז zereayd)יֹום bg), ְְֲִֶֶֶַָ
אמרֹו: והּוא "ּבמדּברֿסיני". ּבספר הּנזּכר ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָוהּוא
וגֹו' לה' חדׁשה מנחה ּבהקריבכם הּבּכּורים ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָ"ּוביֹום

ניחח" לריח עֹולה fkÎek)והקרבּתם ,gk xacna). ְְְְִִֵֶַַַָֹ

― המ"ו ׁשּתיהּמצוה להביא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ׁשהם הּכתּובים הּקרּבנֹות עם לּמקּדׁש חמץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלחם

הּקבּוע עצרת ּביֹום הּלחם ּבגלל (meiaּבאים ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָ
(xnerl miyingdׁשּפרׁש ּכמֹו הּקרּבנֹות ּולהקריב ,ְְְְִֵֶַַַָָ
ּבוּיקרא hiÎgi)הּכתּוב ,bk)ׁשּתי הּכהנים ואֹוכלים . ְְְְְֲִִִֵַַַָָֹ

אמרֹו והּוא ׁשלמים. ּכבׂשי עם הנפתן אחר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהּלחם
ׁשּתים ּתנּופה לחם ּתביאּו "מּמֹוׁשבתיכם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹיתעּלה:

עׂשרנים" fi)ׁשני ,bk `xwie)ּבפרק נתּבאר ּוכבר . ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָֹ
מּמנחֹות הּלחם(dn:)ד' ּבגלל הּבא זה ׁשּקרּבן , ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ

זּולת וׁשּזה הּיֹום מּמּוסף n)חלּוק dpey oaxw).זה ְִֶֶֶַַַָ
מנחֹות ּבמּסכת מסּפיק ּבאּור אתֿזה ּבארנּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָּוכבר

(a dpyn c wxt)נתּבארּו ּכבר זֹו מצוה וכלּֿדיני ,ְְְְֲִִִֵָָָָ
ח' ּופרק ה' ּופרק ד' מּמנחֹות.(h)ּבפרק י"א ּופרק ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶָ

― המ"ז להקריבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
נֹוסף Ð)קרּבן g"x sqen lre oicinzd lr)'א ּביֹום ְְָָָ

אמרֹו והּוא הּׁשנה. ראׁש מּוסף והּוא ְְְְְִֵַַָָָֹּבתׁשרי,
וגֹו' לחדׁש ּבאחד הּׁשביעי "ּובחדׁש ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹיתעּלה:

לה'" ניחח לריח עלה `aÎ.)ועׂשיתם ,hk xacna). ְֲִִֵֶַַַַָֹֹ

― המ"ח להקריבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, העׂשירי ּבּיֹום נֹוסף ְְְְְֲִִִֵַָָָָָקרּבן
והקרבּתם וגֹו' הּׁשביעי לחדׁש "ּובעׂשֹור ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָֹיתעּלה:

ניחח" ריח לה' gÎf)עלה ,my). ִֵַַַָֹֹ

― חמּׁשים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְֲִִִִִַַַַָָ
הּסּכֹות, חג ּבימי נֹוסף קרּבן להקריב ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻׁשּנצטּוינּו

יתעּל אמרֹו ריחוהּוא אּׁשה עלה "והקרבּתם ה: ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
לה'" bi)ניחח ,my).החג מּוסף וזהּו , ְִֶֶַַַָֹ

― הנ"א להקריבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
וזהּו הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ּבּיֹום נֹוסף ְְְִִֶֶַַַַָָָֻקרּבן
למנֹות אֹותנּו ּומהּֿׁשחּיב עצרת. ׁשמיני ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָמּוסף
הּוא סּכֹות, מּכלֿימי נבּדל עצמֹו, ּבפני זה ְְְְִִִֵֵֶַָָָֻמּוסף
עצמֹו. ּבפני רגל עצרת ׁשמיני אצלנּו: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשהּכלל

אמרּו gn.)ּובפרּוׁש dkeq)ּבפני "רגל ׁשהּוא , ְְְִֵֵֶֶֶָ
קרּבן ראיה(sqen)עצמֹו, זֹו הּנה עצמֹו". ּבפני ְְְְְִִֵֵַַָָָָ

הּפׁשטּות. ּבתכלית ּפׁשּוט וזה חלּוק. ְְְְְִֶֶַַַָָָָׁשּקרּבנֹו

חמישי יום

.‡Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקס"א ּבספירתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָ

מּמחרת לכם "ּוספרּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֳִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהעמר,
eh)הּׁשּבת" ,bk `xwie)ּדין ּבית ׁשחּיב ׁשּכמֹו ּדע, . ְִֵֶֶַַַַָָ

ּכמֹו ׁשמּטה, ּוׁשמּטה ׁשנה ׁשנה יֹובל, ׁשני ְְְְְִִִֵֵָָָָָָלסּפֹור
לעיל nw)ׁשּבארנּו dyr zevn)ּכלֿאחד חּיב ּכ , ְְֵֵֶֶַַָָָָ

וׁשבּוע יֹום יֹום העמר, ימי לסּפר מאּתנּו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹואחד
יֹום" חמּׁשים "ּתסּפרּו אמר: ׁשהרי fh)ׁשבּוע, ,my), ְְֲֲִִִֵֶַַָָ

"ּתסּפרֿל ׁשבעת "ׁשבעה h)ואמר: ,fh mixac), ְְְִִַָָָָָֹֻ
ּכמֹו אחת, מצוה והּׁשמּטים הּׁשנים ׁשּמנין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָּכׁשם
מנה וכ אחת, מצוה העמר ספירת ּכ ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבארנּו,
הּוא ונכֹון אחת, ּכמצוה ― ּכלֿמיֿׁשּקדמני ְְְְִִִֶַַַָָָָָאֹותּה

אמרם יטע ואל ּבזה. ּׁשעׁשּו d,מה dpyd y`x) ְְְֲֶֶַַַָָָָ

ycew zay ,iyiy mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

(.eq zegpn :fi dbibgלממני "מצוה :(zepnl)יֹומי ְְְִִֵֵָ
מצות ׁשּתי ׁשהן ׁשּתחׁשֹוב עד ׁשבּועי" לממני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּומצוה
ׁשּיׁש מצוה איזֹו מחלקי ׁשּכלֿחלקֿוחלק לפי ―ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָ
אבל מּמּנה. החלק אֹותֹו לעׂשֹות מצוה חלקים, ְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָלּה

אמרּו אּלּו מצות ׁשּתי נעׂשֹות xnba`)היּו ,l"fg): ְְְֲִִֵַָָֹ
ּדבר וזה מצוה. הּׁשבּועֹות ּומנין מצוה, הּימים ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָמנין
אם ׁשהרי ּבדברים, ׁשמדקּדק מּמי יעלם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּלא
מחּיב זה לׁשֹון אין ,וכ ּכ לעׂשֹות חֹובה ְֲֵֵֶַַַָָָָָֹּתאמר:
ּוראיה עצמּה. ּבפני מצוה הּפעּלה אֹותּה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻׁשּתהא

זה על `zg)ּברּורה devna millkp zexitqd izyy), ְֶַָ
ּבכלֿלילה אתֿהּׁשבּועֹות ּגם מֹונים ׁשאנּו ְְִֶֶֶַַַָָָָזה
ואּלּו ימים, וכ וכ ׁשבּועֹות וכ ּכ ׁשהם ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָּבאמרנּו,
מתקינים היּו לא עצמּה, ּבפני מצוה הּׁשבּועֹות ְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹהיּו
להן היּו ואז ּבלבד, הּׁשבּועֹות ּבלילי אּלא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָמנינם
על וצּונּו ּבמצותיו קּדׁשנּו "אׁשר ּברכֹות: ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹׁשּתי
ואין העמר", ׁשבּועי ספירת ו"על העמר" ימי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹספירת
ימיו ― העמר ספירת היא הּמצוה אּלא ּכן, ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּדבר
זֹו. ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ואין ׁשּצּוה. ּכמֹו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָוׁשבּועיו,

― וארּבעים מאה הּמׁשלימה ְְְְִִִֵַַַַָָָָהּמצוה
הּמקּדׁשין ּפסּולי מּלאכֹול ׁשהזהרנּו ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָֻֻהאזהרה
ּבהם ׁשעׂשינּוהּו מּום ׁשּיהיה והּוא לאכלם, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶָָָָׁשאסּור

ּבכֹורֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו אֹו(dl.)ּבכּונה, , ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָ
מּדרכי ּבדר ׁשחיטתֹו אחר הּקרּבן אֹותֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנפסל
"לא ׁשּנאמר: והּוא אכילתֹו, הּמֹונעים ְְְֱֲִִֶֶַַַָֹהּפסּול

ּכלּֿתֹועבה" b)תאכל ,ci my)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְִֵֵַָָֹ
(my d`xּבפסּולי ּכלּֿתֹועבה" תאכל "לא :ְִֵֵַָָֹֹ

"רּבי אמרּו: וׁשם מדּבר. הּכתּוב ְְְְִִֵַַַַָָָָֻהּמקּדׁשין
לּצֹורם מּנין אֹומר: ּבןֿיעקב ּבאזן(jzeg)אליעזר ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ

ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? ׁשעֹובר מּמּנּו ואכל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹהּבכֹור
לֹוקה. ׁשאכל ּומי ּכלּֿתֹועבה"; תאכל "לא ִֵֶֶַַַָָָֹֹלֹומר:
ּבכֹורֹות. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָּוכבר

שישי ,יום

.·Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

ּבֹו ׁשּנתקלקלה הּקרּבן הּוא והּפּגּול ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָאתֿהּפּגּול.
הקרבתֹו, ּבׁשעת אֹו ׁשחיטתֹו ּבׁשעת ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָהּמחׁשבה
אחר מּמּנּו ׁשּיאכל ּבהקרבתֹו ׁשעסק האיׁש ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשחׁשב
זמּנֹו, אחר מּמּנּו להקטיר ּׁשראּוי מה יקטיר אֹו ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָזמּנֹו

ּובררנּו ׁשּבארנּו zeipynd")ּכמֹו yexit"a)'ב ּבפרק ְְְְֵֵֶֶֶַַ
אמרֹו: היא זה ּפּגּול אכילת על והאזהרה ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָמּזבחים.

הם". ּכיֿקדׁש bl)"לאֿיאכל ,hk zeny)ּכמֹו , ְִֵֶַֹֹֹ
זֹו ׁשּלפני ּבּמצוה אתֿהענׁש(lw`)ׁשּבארנּו אבל ; ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

אתֿאהרן: צו ּבפרׁשת ּבּפּגּול ּׁשּנאמר מּמה ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹלמדנּו
ּבּיֹום ׁשלמיו מּבׂשרֿזבח יאכל האכל ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ"ואם
ּפּגּול לֹו יחׁשב לא אתֹו הּמקריב ירצה לא ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֹהּׁשליׁשי

ּתּׂשא" עונּה מּמּנּו האכלת והּנפׁש f,יהיה `xwie) ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
(giמדּבר ׁשהּוא זה, ּפסּוק ּבפרּוׁש הּקּבלה ּובאה .ְְֵֵֶֶַַַָָָָָ

הקרבתֹו ּבׁשעת הּמחׁשבה ּבֹו ׁשּנתקלקלה ְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָּבקרּבן
אין יאכל" "האכל וׁשאמרֹו ּפּגּול, הּנקרא: ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹוהּוא
ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל עליו חׁשב אם אּלא ִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכּונתֹו

אמרּו hk.)הּׁשליׁשי. migaf)ּכף" :(dhd)אזנ ְְְְִִַָָֹ
ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל זבחֹו על ּבמחּׁשב ְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹלׁשמֹוע,
ּבמחׁשבה מתקלקל ׁשהּוא מדּבר", הּכתּוב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָהּׁשליׁשי
ּכרת, חּיב ― זֹו מחׁשבה אחר מּמּנּו והאֹוכל ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָזֹו,
ואמר ּתּׂשא", עונּה מּמּנּו האכלת "והּנפׁש ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
חּלל ה' ּכיֿאתֿקדׁש יּׂשא עונֹו "ואכליו ְְֲִִִֵֶֶַָָָֹֹֹּבּנֹותר:

g)ונכרתה" ,hi my)ּכרתֹות ּובגמרא .(.d):אמרּו ְְְְְְִִֵָָָָ
אחד ּפּגּול ׁשהרי ,ּבעיני קּלה ׁשוה ּגזרה ּתהי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ"אל
ׁשוה ּבגזרה אּלא הּכתּוב לּמדֹו ולא ּתֹורה ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹמּגּופי

הכא(cnlpy)ּדילף ּכתיב מּנֹותר: עון (lebt"a")עון ְְִִֵָָָָָָֹֹ
התם ּוכתיב ּתּׂשא", עונּה מּמּנּו האכלת ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"והּנפׁש

("xzep"a)ּכרת להּלן מה ― יּׂשא" עונֹו ְְְֲִֵַָָָָָֹֹ"ואכליו
יביא ― ּבׁשגגה ּפּגּול האֹוכל וגם ּכרת", ּכאן ְְִִִֵֵַַָָָָָָאף
והּנֹותר הּפּגּול ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָחּטאת

קדׁשים. ּבסדר ׁשֹונים ְְִִִֵֶָָּבמקֹומֹות

קודש שבת

.Î˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ועׂשרים מאה הּמׁשלימה ְְְְִִִֵֶַַַָָָהּמצוה

ּדבר ׁשּום מּלהֹותיר ׁשהזהרנּו (xi`ydl,האזהרה ְְְְִִֶַַָָָָָֻ
(elk`l `leאמרֹו והּוא ּבקר, עד ּתֹודה ְְְִֶַָָָָֹמּקרּבן

עדּֿבקר" מּמּנּו "לאֿתֹותירּו ּתֹודה: (xwie`ּבקרּבן ְְִִֶֶַַָָֹֹ
(l ,akׁשּכלֿמה קדׁשים, ׁשאר למדנּו ּומּזה .ְְִִֶֶַַָָָָָ

הּוא הרי ― אכילתם זמן לאחר מהם ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָּׁשּנֹותר
לעׂשה נּתק ׁשהּוא לפי לׂשרפֹו וחּיב (dfaנֹותר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָ

z` lhane wzpn ,xzepd ztixy zevn z` miiwny

(dwel epi`e ,"exizez `l" ly e`ldמצות ּוׂשרפתֹו ;ְְִֵַָ
עׂשה. מּמצות צ"א ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָֹעׂשה,

�
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(.eq zegpn :fi dbibgלממני "מצוה :(zepnl)יֹומי ְְְִִֵֵָ
מצות ׁשּתי ׁשהן ׁשּתחׁשֹוב עד ׁשבּועי" לממני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּומצוה
ׁשּיׁש מצוה איזֹו מחלקי ׁשּכלֿחלקֿוחלק לפי ―ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָ
אבל מּמּנה. החלק אֹותֹו לעׂשֹות מצוה חלקים, ְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָלּה

אמרּו אּלּו מצות ׁשּתי נעׂשֹות xnba`)היּו ,l"fg): ְְְֲִִֵַָָֹ
ּדבר וזה מצוה. הּׁשבּועֹות ּומנין מצוה, הּימים ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָמנין
אם ׁשהרי ּבדברים, ׁשמדקּדק מּמי יעלם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּלא
מחּיב זה לׁשֹון אין ,וכ ּכ לעׂשֹות חֹובה ְֲֵֵֶַַַָָָָָֹּתאמר:
ּוראיה עצמּה. ּבפני מצוה הּפעּלה אֹותּה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻׁשּתהא

זה על `zg)ּברּורה devna millkp zexitqd izyy), ְֶַָ
ּבכלֿלילה אתֿהּׁשבּועֹות ּגם מֹונים ׁשאנּו ְְִֶֶֶַַַָָָָזה
ואּלּו ימים, וכ וכ ׁשבּועֹות וכ ּכ ׁשהם ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָּבאמרנּו,
מתקינים היּו לא עצמּה, ּבפני מצוה הּׁשבּועֹות ְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹהיּו
להן היּו ואז ּבלבד, הּׁשבּועֹות ּבלילי אּלא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָמנינם
על וצּונּו ּבמצותיו קּדׁשנּו "אׁשר ּברכֹות: ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹׁשּתי
ואין העמר", ׁשבּועי ספירת ו"על העמר" ימי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹספירת
ימיו ― העמר ספירת היא הּמצוה אּלא ּכן, ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּדבר
זֹו. ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ואין ׁשּצּוה. ּכמֹו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָוׁשבּועיו,

― וארּבעים מאה הּמׁשלימה ְְְְִִִֵַַַַָָָָהּמצוה
הּמקּדׁשין ּפסּולי מּלאכֹול ׁשהזהרנּו ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָֻֻהאזהרה
ּבהם ׁשעׂשינּוהּו מּום ׁשּיהיה והּוא לאכלם, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶָָָָׁשאסּור

ּבכֹורֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו אֹו(dl.)ּבכּונה, , ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָ
מּדרכי ּבדר ׁשחיטתֹו אחר הּקרּבן אֹותֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנפסל
"לא ׁשּנאמר: והּוא אכילתֹו, הּמֹונעים ְְְֱֲִִֶֶַַַָֹהּפסּול

ּכלּֿתֹועבה" b)תאכל ,ci my)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְִֵֵַָָֹ
(my d`xּבפסּולי ּכלּֿתֹועבה" תאכל "לא :ְִֵֵַָָֹֹ

"רּבי אמרּו: וׁשם מדּבר. הּכתּוב ְְְְִִֵַַַַָָָָֻהּמקּדׁשין
לּצֹורם מּנין אֹומר: ּבןֿיעקב ּבאזן(jzeg)אליעזר ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ

ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? ׁשעֹובר מּמּנּו ואכל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹהּבכֹור
לֹוקה. ׁשאכל ּומי ּכלּֿתֹועבה"; תאכל "לא ִֵֶֶַַַָָָֹֹלֹומר:
ּבכֹורֹות. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָּוכבר

שישי ,יום

.·Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

ּבֹו ׁשּנתקלקלה הּקרּבן הּוא והּפּגּול ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָאתֿהּפּגּול.
הקרבתֹו, ּבׁשעת אֹו ׁשחיטתֹו ּבׁשעת ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָהּמחׁשבה
אחר מּמּנּו ׁשּיאכל ּבהקרבתֹו ׁשעסק האיׁש ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשחׁשב
זמּנֹו, אחר מּמּנּו להקטיר ּׁשראּוי מה יקטיר אֹו ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָזמּנֹו

ּובררנּו ׁשּבארנּו zeipynd")ּכמֹו yexit"a)'ב ּבפרק ְְְְֵֵֶֶֶַַ
אמרֹו: היא זה ּפּגּול אכילת על והאזהרה ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָמּזבחים.

הם". ּכיֿקדׁש bl)"לאֿיאכל ,hk zeny)ּכמֹו , ְִֵֶַֹֹֹ
זֹו ׁשּלפני ּבּמצוה אתֿהענׁש(lw`)ׁשּבארנּו אבל ; ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

אתֿאהרן: צו ּבפרׁשת ּבּפּגּול ּׁשּנאמר מּמה ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹלמדנּו
ּבּיֹום ׁשלמיו מּבׂשרֿזבח יאכל האכל ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ"ואם
ּפּגּול לֹו יחׁשב לא אתֹו הּמקריב ירצה לא ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֹהּׁשליׁשי

ּתּׂשא" עונּה מּמּנּו האכלת והּנפׁש f,יהיה `xwie) ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
(giמדּבר ׁשהּוא זה, ּפסּוק ּבפרּוׁש הּקּבלה ּובאה .ְְֵֵֶֶַַַָָָָָ

הקרבתֹו ּבׁשעת הּמחׁשבה ּבֹו ׁשּנתקלקלה ְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָּבקרּבן
אין יאכל" "האכל וׁשאמרֹו ּפּגּול, הּנקרא: ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹוהּוא
ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל עליו חׁשב אם אּלא ִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכּונתֹו

אמרּו hk.)הּׁשליׁשי. migaf)ּכף" :(dhd)אזנ ְְְְִִַָָֹ
ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל זבחֹו על ּבמחּׁשב ְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹלׁשמֹוע,
ּבמחׁשבה מתקלקל ׁשהּוא מדּבר", הּכתּוב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָהּׁשליׁשי
ּכרת, חּיב ― זֹו מחׁשבה אחר מּמּנּו והאֹוכל ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָזֹו,
ואמר ּתּׂשא", עונּה מּמּנּו האכלת "והּנפׁש ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
חּלל ה' ּכיֿאתֿקדׁש יּׂשא עונֹו "ואכליו ְְֲִִִֵֶֶַָָָֹֹֹּבּנֹותר:

g)ונכרתה" ,hi my)ּכרתֹות ּובגמרא .(.d):אמרּו ְְְְְְִִֵָָָָ
אחד ּפּגּול ׁשהרי ,ּבעיני קּלה ׁשוה ּגזרה ּתהי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ"אל
ׁשוה ּבגזרה אּלא הּכתּוב לּמדֹו ולא ּתֹורה ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹמּגּופי

הכא(cnlpy)ּדילף ּכתיב מּנֹותר: עון (lebt"a")עון ְְִִֵָָָָָָֹֹ
התם ּוכתיב ּתּׂשא", עונּה מּמּנּו האכלת ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"והּנפׁש

("xzep"a)ּכרת להּלן מה ― יּׂשא" עונֹו ְְְֲִֵַָָָָָֹֹ"ואכליו
יביא ― ּבׁשגגה ּפּגּול האֹוכל וגם ּכרת", ּכאן ְְִִִֵֵַַָָָָָָאף
והּנֹותר הּפּגּול ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָחּטאת

קדׁשים. ּבסדר ׁשֹונים ְְִִִֵֶָָּבמקֹומֹות

קודש שבת

.Î˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ועׂשרים מאה הּמׁשלימה ְְְְִִִֵֶַַַָָָהּמצוה

ּדבר ׁשּום מּלהֹותיר ׁשהזהרנּו (xi`ydl,האזהרה ְְְְִִֶַַָָָָָֻ
(elk`l `leאמרֹו והּוא ּבקר, עד ּתֹודה ְְְִֶַָָָָֹמּקרּבן

עדּֿבקר" מּמּנּו "לאֿתֹותירּו ּתֹודה: (xwie`ּבקרּבן ְְִִֶֶַַָָֹֹ
(l ,akׁשּכלֿמה קדׁשים, ׁשאר למדנּו ּומּזה .ְְִִֶֶַַָָָָָ

הּוא הרי ― אכילתם זמן לאחר מהם ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָּׁשּנֹותר
לעׂשה נּתק ׁשהּוא לפי לׂשרפֹו וחּיב (dfaנֹותר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָ

z` lhane wzpn ,xzepd ztixy zevn z` miiwny

(dwel epi`e ,"exizez `l" ly e`ldמצות ּוׂשרפתֹו ;ְְִֵַָ
עׂשה. מּמצות צ"א ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָֹעׂשה,

�
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mixe`ia

ïäá ÷ñòúäì úåòîלהלן לגבי30– הגבלות רבינו הוסיף
מוכרח שהנכרי במקרה והוא שבת, בערב המעות נתינת
בפירוש). לו אמר שלא אף (על בשבת אלו במעות להשתמש

ïäá ÷ñòúäì úåòîבשבת הפתוח בבנק חסכון תכנית דין –
בהן שיתעסק מנת על לנכרי מעות נתינת כדין .31ויו"ט

úáùá ÷ñòúéùשבות משום שאסור –32.
úáùá ÷ñòúéùלנכרי סחורה לנתינת נוסף היתר –

שבת, בערב לו שימכרנה ע"י הוא בשבת בה שיתעסק
וקנית השקעה ב. סי' אדה"ז בשו"ת בהרחבה כמבואר
ויש הנכרי, עם כשותפות נחשבת (שערס\אקצי') מניות
זה, בסימן שנתבארו השותפות היתרי לפי שתהיה להזהר
על דעתם לחוות יכולים אינם המניות בעלי אם וכדלהלן:
הפסדים, או ריוחים קבלת הוא ענינם וכל החברה, תפקוד

הנכרי בהם שיתעסק מעותיו שנתן כישראל אבל33דינם ,
שנתבאר כשותף דינו החברה בתפקוד דעתו לחוות כשיכול
יהיו שלא להזהר עליו כזה ובמקרה הקודמים, בסעיפים
במידה בשביתה, החייבים חיים בעלי החברה בבעלות

צ"צ בשו"ת המופיעים ההיתרים כפי לנהוג יש כאלו וישנם
לד סי' .34או"ח

øëù åì õåö÷éù.ס"א רמד בסי' המבואר הקבלנות היתר זהו –
çåéøäî ÷ìç åì ïúéù'בסי המבואר האריסות היתר זהו –

ס"ז .35רמג
äòìáäá úáù øëùריוח כל את נוטל שהישראל שכיון –

העסק עשה (ואפילו השבת שכר מהו שיציין בלא הסחורה
שנוטל נקרא שבת) שכר שזהו אמר שלא אלא בשבת כולו

.36בהבלעה
äòìáäá úáù øëùאיסור כאן אין הדין שמעיקר אף –
אופן בכל שבת .37שכר

úáùä íåé ãâðë ãçà íåé.ח סעיף לעיל בהרחבה כמבואר –
åçåìùë éøëðä éøäהוא בשבת לבדו הנכרי שעבודת –

ונמצא במקומו, אחר ביום יעבוד שהישראל שיודע מפני
שבת שכר אלו ומעות הישראל, מחמת בשבת .38שעבד

øàáúðù ã"òכשהנכרי בסחורה, שותפין לגבי ו בסעיף –
מדעתו. בשבת התעסק

zexewn

ס"ט.30) שז סי'
א.31) אות לעיל עיין יהודית בבעלות הבנק ואם
סי"ב.32) רמד סי' כדלעיל
א.33) סי' ח"ג מנח"י שו"ת
מדעת34) במניות שבת חילול חשש על לאחרונה שעוררו מה

הוא "הוא מניות שהקונה קסא חוב' ברשימות אדמו"ר כ"ק
לגוי לתת אסור בה בלבד רבית לענין לכאורה הוא הבנק",

משום החשש בה שבת לענין אבל הישראל, מעות ברבית שילוה
אדמו"ר כ"ק הזהיר בהם המקומות ובכל כנ"ל, דינו עין מראית

בלבד. רבית חשש פירט זה בענין
סי"ב.35) רמד סי' וראה
ח.36) סעיף כדלעיל
החדשה.37) מהדורה לשו"ע ציונים
ד-ו.38) סעיפים לעיל כמבואר

טז-יט סעיפים בשותפות יתנהגו איך ונכרי ישראל רמה, סימן ב, חלק
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ּבדיֹו.„ אּלא נכּתבין הּתפּלין ׁשאין מּסיני למׁשה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהלכה

להּמחק, ׁשּיּוכל ּבדיֹו אּלא נכּתבין הּסת"ם ׁשאין ׁשהֹורה מי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָויׁש
ׁשּיּוכל ּכתב ― ּומחה" ... "וכתב סֹוטה: ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ְְְְֶֶַַַָָָָָָָָּכמֹו
סֹוטה מּפרׁשת "ּכתיבה" "ּכתיבה" ׁשוה ּגזרה ּולמדין ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָלמחֹות,
ׁשרּׁשּומֹו מּפני הּדיֹו, לתֹו קנקנּתֹום מטילין אין לפיכ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָלסת"ם,

לגמרי. נמחק ואינֹו מאד ְְְְְִִֵֵַָָֹנּכר

אֹו עצים מעׁשן הּדיֹו לעׂשֹות לכּתחּלה, לדבריו לחּוׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָוטֹוב
יהא ּתּמחקנה ׁשאם ּבהם, וכּיֹוצא עפצים ּבמי ׁשרּויים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשמנים

הּמבחר. מן זית ׁשמן וׁשל לדיֹו, יפים העׁשנים וכל ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻנמחק.

נמחק ואינֹו עֹומד ׁשהּוא וקנקנּתֹום עפצים ּבמי סת"ם ּכתב ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָואם
מּפרׁשת "ּכתיבה" "ּכתיבה" למדין ׁשאין ׁשהעּקר ּכׁשרים, ―ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
הלכה ּמעטה מה ּכן אם לכּתחּלה. אפּלּו עכׁשו נֹוהגין וכן ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָסֹוטה,
מיני ׁשאר למעט ּבדיֹו, ּכֹותבים ׁשּיהיּו מּסיני למׁשה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנאמרה
ּבסת"ם ּכתב ׁשאם ּבהם, וכּיֹוצא והּירק האדם ּכגֹון ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹצבעֹונים,

א אּלּואפּלּו הרי ― ּבזהב אֹו צבעֹונים מיני ּבׁשאר אחת ֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָ
ׁשחר. ׁשּיהיה צרי הּכתב ּכל אּלא ּגניזה, ּוצריכים ְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹּפסּולים,

ּכתב ויּׁשאר הּזהב מעביר ― האֹותּיֹות על זהב עפרֹות זרק ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָואם
מהאזּכרה אחת אֹות על הּזהב את זרק אם אבל וכׁשר. ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָהּתחּתֹון
מּפני הּזהב, להעביר ׁשאסּור לפי ּגניזה, ּוצריכה ּתּקנה לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָאין

הּׁשם: את ּכמֹוחק ְֵֵֶֶַׁשהּוא

ׁשּלא‰ וׁשלם, ּתם ּכתב ׁשּיהא חכמים ּדרׁשּו ― " ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹ"ּוכתבּתם
ּגויל מּקפת ּתהא אֹות ּכל אּלא ּבחברּתּה, אחת אֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּתדּבק
לו. ּבסימן ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּכהלכתּה, מתּיגת ּותהא רּוחֹותיה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻמּכל

ּׁשּדבּוק מה יגרר ׁשאם ּבאפן ּבסֹופּה ונדּבקה ּגדֹולה האֹות ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹואם
ויׁש ּגרירה. ּבלא אף ׁשּמכׁשיר מי יׁש ― אֹות צּורת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹיּׁשאר

ולגרר. ְְְְִִַֹלהחמיר

ּדבּוק זֹו אֹות ׁשל הּתג אּלא ּבעצמּה ּדבּוקה האֹות אין אם ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָואפּלּו
ּתגי אם ואפּלּו ּבגרירה. ּולתּקן להחמיר יׁש ― אחרת אֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבתג
ּבסימן ׁשּיתּבאר ּכמֹו לתּקנם, טֹוב ― ּבזה זה ּדבּוקים אחת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָאֹות

לו.

ּבענין ּבאֹות אֹות ּבנגיעֹות אף ּומזּוזֹות, ּבתפּלין אף מֹועיל ְְְְְְְִִִִִִִִַַָותּקּון
ׁשּיתּבאר: ּכמֹו הּכל לדברי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָֹׁשּנפסלּו

Â.מהרה נמחקים יהיּו ׁשּלא קצת, ּגּסה ּכתיבה יכּתב ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹלכּתחּלה
ׁשהרי מּבפנים, ׁשּכן וכל למראה, מּבחּוץ ליּפֹותן מצוה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכן

מּבפנים: זהב מצּפה היה הּמקּדׁש ְְְִִִִֵֶַָָָָָֻּבית

Ê,ּפסּול ― ּבׂשמאל ּכתב ואם ּבימין, לכּתב ׁשּצרי אֹומרים ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹֹיׁש
ׁשהרי היא, יד ּכלאחר ּוכתיבה ,ּבכ ּכתיבה ּדר ׁשאין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלפי
אדם ׁשּיכּתב סברא ואין ּפטּור, ― ׂשמאל ּביד ּבׁשּבת ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹהּכֹותב

ויּפטר. ּבׁשּבת ְְְִֵַָָָסת"ם

ואם ּבימין, לכּתחּלה לכּתב צרי ― ידיו ּבׁשני ׁשֹולט אם ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָָָָָֹואפּלּו
ּכׁשר. ― ּבׂשמאל ְִֵַָָֹּכתב

ּכתב ואם אדם, ּכל ׁשל ׂשמאל ׁשהיא ׁשּלֹו ּבימין יכּתב ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹואּטר
ּפסּול. ― אדם ּכל ׁשל ימין ׁשהּוא ְִִֶֶָָָָָֹּבׂשמאלֹו

ּבימין ׁשּנכּתבּו אחרים ּתפּלין למצא אפׁשר אי אם מקֹום, ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶָָָָֹּומּכל
ׁשל ּבׂשמאל ּבין ּבאּטר ּבין ּבׂשמאל, הּנכּתבים להכׁשיר יׁש ―ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹ

ּבּתלמּוד. זה ּפסּול הזּכר ׁשּלא מאחר אדם, ְְְֵֶֶַַַַַָָָֹֻּכל

ּפסּולים ― ּבֹו וכתב ּבׂשפתיו הּקּולמּוס ׁשּתפס ּבפיו, ּכתב ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָאבל
ּבּפה: ּכלל ּכתיבה ּדר אין ׁשּבוּדאי אחרים, למצא אפׁשר אי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאפּלּו

Áלמׁשה מהלכה ׂשרטּוט צריכה ׁשהיא ּכמזּוזה, אינן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהּתפּלין
ׂשרטּוט, צרי אין ּבתפּלין אבל וׁשיטה, ׁשיטה ּבכל ְְְְֲִִִִִִִִִֵַָָָָָמּסיני
לכּתב סֹופרים מּדברי ׁשאסּור מּפני העליֹונה, ּבּׁשיטה אם ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּכי
ּכמֹו ׂשרטּוט, ּבלא הּקדׁש מּכתבי מּפסּוק ּתבֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹלכּתחּלה
אין הּׁשיטֹות ׁשאר אבל ב], [סעיף רפד סימן ּדעה ּביֹורה ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשּכתּוב
למה ׂשרטּוט ּכמֹו נעׂשית העליֹונה הּׁשיטה ּכי ׂשרטּוט, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָצרי

ׁשם. ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְִֵֶֶֶַָָָּׁשּתחּתיה

מן הּפטּור ׁשּכל מּפני הּׁשיטֹות, ּבכל ּולׂשרטט להחמיר לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָואין
הּׁשיטה ליּׁשר יֹודע אינֹו אם אבל הדיֹוט. נקרא ― ועֹוׂשהּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּדבר
ׁשּיהיה ּכדי הּׁשּורֹות, ּכל ׁשּיׂשרטט הּוא טֹוב ― ׂשרטּוט ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹּבלא
יֹודע אם ואפּלּו ואנוהּו". אלי "זה מּׁשּום וׁשוה, מיּׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּכתב
יֹותר לכּתב ּכדי ּומׂשרטט יֹוסף), ּבית (עּין ׂשרטּוט ּבלא אף ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַֹֹליּׁשר
ּבדר עֹוׂשה ׁשאינֹו ּכיון הדיֹוט, נקרא אינֹו ― יׁשר ויֹותר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָנאה

מצוה). הּדּור (ׁשהּוא ּביׁשר יֹותר לכּתב ּכדי אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹֻחמרא,

חמרא ּבדר ּכׁשעֹוׂשה אּלא כו', הּדבר מן הּפטּור ׁשּכל אמרּו ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻולא
וג זֹו, ּבחמרא ינהג לא אם אּסּור לידי יבֹוא ׁשּלא אין(ּבמקֹום ם ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹֻ

מצוה, לאיזה הּדּור איזה ּבּה יׁש אם אבל מצוה, הּדּור מּׁשּום ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּבּה
אינֹו ― אּסּור לידי יבֹוא ׁשּלא וגדר לסיג ּבּה נֹוהג הּוא אם ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹוכן
ׁשהן האחרֹונים ׁשהחמירּו החמרֹות ּכל טעם וזהּו הדיֹוט. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻנקרא
לא איזה על לעבר יבֹואּו ׁשּלא וגדר לסיג אֹו מׁשּתים, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹאחת
אֹו ,לכ ׁשּצרי ּכׁשראּו סֹופרים ּדברי ׁשל קל אּסּור אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּתעׂשה
אבל סֹופרים. ּדברי ׁשל אפּלּו עׂשה מצות לאיזֹו הּדּור ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָמּׁשּום
― הּגׁשמים ּבׁשעת ּבּסּכה הּיֹוׁשב ּכגֹון הּדּור, ׁשּי ׁשּלא ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻּבמקֹום
ּבזה). ּכּיֹוצא ּכל וכן תרלט, ּבסימן ׁשּיתּבאר ּכמֹו הדיֹוט, זה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהרי

נׁשאר הּׂשרטּוט ׁשּמקֹום מּפני ּבֹו, וכּיֹוצא ּבעֹופרת יׂשרטט ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹולא
ּכׁשר. ּובדיעבד ְֲִֵַַָָצבּוע,

הּצדדים, ּומן ּולמּטה למעלה ּתמיד לׂשרטט ׁשּצרי אֹומרים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָויׁש
על ואף מּפסּוק, ּתבֹות ׁשלׁש ׁשּכֹותב מקֹום ּבכל ּבין ּבתפּלין, ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּבין

ׂשרטּוט. ּבלא לכּתב ׁשּיֹודע ְְְִִִֵֶַֹֹּפי

ואףֿעלֿ ׁשם, ּדעה ּביֹורה ׁשּיתּבאר ּכמֹו הראׁשֹונה ּכּסברא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָוהעּקר
האחרֹונה: ּכּסברא ּבתפּלין להחמיר נֹוהגין ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָּפיֿכן

Ë,הּקלף על אּלא נכּתבֹות ּתפּלין ׁשאין מּסיני למׁשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהלכה
ּפסּול. ― ׁשּנה ואם הּגויל, על ולא הּדּוכסּוסטּוס על ְְְְְְִִִַַַַָָֹֹולא
ׂשער ּבמקֹום ּכתב ואם ּבׂשר, ּבמקֹום אּלא הּקלף על ּכֹותבין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָואין

ּפסּול. ―ָ

נקרא ׁשהּוא עּבּודֹו, ּבׁשעת העֹור ּדּוכסּוסטּוס? ּומהּו קלף? ְְְְְִִִֶַַַָָָמהּו
הּׂשער לצד ׁשהּוא החיצֹון והחלק לׁשנים, אֹותֹו חֹולקין היּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּגויל,
הּנקרא לּבׂשר, הּדבּוק הּפנימי מחלק ׁשּנקלף קלף, נקרא ―ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ו"סּוסטּוס" ארּמי, ּבלׁשֹון מקֹום הּוא "ּדּו" ּכי ְְְְְֲִִַָָ"ּדּוכסּוסטּוס",
ּבמקֹום הּקלף על ׁשּכֹותבין ּׁשאמרּו ּומה יון. ּבלׁשֹון ּבׂשר ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָהּוא
חּבּורֹו ּבמקֹום ּדהינּו לּבׂשר, קרֹוב הּיֹותר ּבמקֹום הּוא ְְְְִִֵַַַָָָָָָּבׂשר,

לּדּוכסּוסטּוס. ּדבּוק ְְְֶַָּכׁשהּוא

יׁש ― אֹותם חֹולקים ׁשאין ׁשּלנּו וכֹותביןּוגוילים קלף, ּדין להם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
מהעֹור ּׁשּמגררים מה ּכי הּבׂשר, ׁשּכלּפי ּבּצד ּתפּלין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעליהם
לתּקנֹו ּׁשּצרי מה ּכדי אּלא אינֹו ׂשער, ׁשּבמקֹום העליֹונה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָקלּפתֹו
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ּבדיֹו.„ אּלא נכּתבין הּתפּלין ׁשאין מּסיני למׁשה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהלכה

להּמחק, ׁשּיּוכל ּבדיֹו אּלא נכּתבין הּסת"ם ׁשאין ׁשהֹורה מי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָויׁש
ׁשּיּוכל ּכתב ― ּומחה" ... "וכתב סֹוטה: ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ְְְְֶֶַַַָָָָָָָָּכמֹו
סֹוטה מּפרׁשת "ּכתיבה" "ּכתיבה" ׁשוה ּגזרה ּולמדין ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָלמחֹות,
ׁשרּׁשּומֹו מּפני הּדיֹו, לתֹו קנקנּתֹום מטילין אין לפיכ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָלסת"ם,

לגמרי. נמחק ואינֹו מאד ְְְְְִִֵֵַָָֹנּכר

אֹו עצים מעׁשן הּדיֹו לעׂשֹות לכּתחּלה, לדבריו לחּוׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָוטֹוב
יהא ּתּמחקנה ׁשאם ּבהם, וכּיֹוצא עפצים ּבמי ׁשרּויים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשמנים

הּמבחר. מן זית ׁשמן וׁשל לדיֹו, יפים העׁשנים וכל ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻנמחק.

נמחק ואינֹו עֹומד ׁשהּוא וקנקנּתֹום עפצים ּבמי סת"ם ּכתב ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָואם
מּפרׁשת "ּכתיבה" "ּכתיבה" למדין ׁשאין ׁשהעּקר ּכׁשרים, ―ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
הלכה ּמעטה מה ּכן אם לכּתחּלה. אפּלּו עכׁשו נֹוהגין וכן ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָסֹוטה,
מיני ׁשאר למעט ּבדיֹו, ּכֹותבים ׁשּיהיּו מּסיני למׁשה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנאמרה
ּבסת"ם ּכתב ׁשאם ּבהם, וכּיֹוצא והּירק האדם ּכגֹון ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹצבעֹונים,

א אּלּואפּלּו הרי ― ּבזהב אֹו צבעֹונים מיני ּבׁשאר אחת ֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָ
ׁשחר. ׁשּיהיה צרי הּכתב ּכל אּלא ּגניזה, ּוצריכים ְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹּפסּולים,

ּכתב ויּׁשאר הּזהב מעביר ― האֹותּיֹות על זהב עפרֹות זרק ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָואם
מהאזּכרה אחת אֹות על הּזהב את זרק אם אבל וכׁשר. ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָהּתחּתֹון
מּפני הּזהב, להעביר ׁשאסּור לפי ּגניזה, ּוצריכה ּתּקנה לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָאין

הּׁשם: את ּכמֹוחק ְֵֵֶֶַׁשהּוא

ׁשּלא‰ וׁשלם, ּתם ּכתב ׁשּיהא חכמים ּדרׁשּו ― " ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹ"ּוכתבּתם
ּגויל מּקפת ּתהא אֹות ּכל אּלא ּבחברּתּה, אחת אֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּתדּבק
לו. ּבסימן ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּכהלכתּה, מתּיגת ּותהא רּוחֹותיה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻמּכל

ּׁשּדבּוק מה יגרר ׁשאם ּבאפן ּבסֹופּה ונדּבקה ּגדֹולה האֹות ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹואם
ויׁש ּגרירה. ּבלא אף ׁשּמכׁשיר מי יׁש ― אֹות צּורת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹיּׁשאר

ולגרר. ְְְְִִַֹלהחמיר

ּדבּוק זֹו אֹות ׁשל הּתג אּלא ּבעצמּה ּדבּוקה האֹות אין אם ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָואפּלּו
ּתגי אם ואפּלּו ּבגרירה. ּולתּקן להחמיר יׁש ― אחרת אֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבתג
ּבסימן ׁשּיתּבאר ּכמֹו לתּקנם, טֹוב ― ּבזה זה ּדבּוקים אחת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָאֹות

לו.

ּבענין ּבאֹות אֹות ּבנגיעֹות אף ּומזּוזֹות, ּבתפּלין אף מֹועיל ְְְְְְְִִִִִִִִַַָותּקּון
ׁשּיתּבאר: ּכמֹו הּכל לדברי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָֹׁשּנפסלּו

Â.מהרה נמחקים יהיּו ׁשּלא קצת, ּגּסה ּכתיבה יכּתב ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹלכּתחּלה
ׁשהרי מּבפנים, ׁשּכן וכל למראה, מּבחּוץ ליּפֹותן מצוה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכן

מּבפנים: זהב מצּפה היה הּמקּדׁש ְְְִִִִֵֶַָָָָָֻּבית

Ê,ּפסּול ― ּבׂשמאל ּכתב ואם ּבימין, לכּתב ׁשּצרי אֹומרים ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹֹיׁש
ׁשהרי היא, יד ּכלאחר ּוכתיבה ,ּבכ ּכתיבה ּדר ׁשאין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלפי
אדם ׁשּיכּתב סברא ואין ּפטּור, ― ׂשמאל ּביד ּבׁשּבת ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹהּכֹותב

ויּפטר. ּבׁשּבת ְְְִֵַָָָסת"ם

ואם ּבימין, לכּתחּלה לכּתב צרי ― ידיו ּבׁשני ׁשֹולט אם ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָָָָָֹואפּלּו
ּכׁשר. ― ּבׂשמאל ְִֵַָָֹּכתב

ּכתב ואם אדם, ּכל ׁשל ׂשמאל ׁשהיא ׁשּלֹו ּבימין יכּתב ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹואּטר
ּפסּול. ― אדם ּכל ׁשל ימין ׁשהּוא ְִִֶֶָָָָָֹּבׂשמאלֹו

ּבימין ׁשּנכּתבּו אחרים ּתפּלין למצא אפׁשר אי אם מקֹום, ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶָָָָֹּומּכל
ׁשל ּבׂשמאל ּבין ּבאּטר ּבין ּבׂשמאל, הּנכּתבים להכׁשיר יׁש ―ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹ

ּבּתלמּוד. זה ּפסּול הזּכר ׁשּלא מאחר אדם, ְְְֵֶֶַַַַַָָָֹֻּכל

ּפסּולים ― ּבֹו וכתב ּבׂשפתיו הּקּולמּוס ׁשּתפס ּבפיו, ּכתב ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָאבל
ּבּפה: ּכלל ּכתיבה ּדר אין ׁשּבוּדאי אחרים, למצא אפׁשר אי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאפּלּו

Áלמׁשה מהלכה ׂשרטּוט צריכה ׁשהיא ּכמזּוזה, אינן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהּתפּלין
ׂשרטּוט, צרי אין ּבתפּלין אבל וׁשיטה, ׁשיטה ּבכל ְְְְֲִִִִִִִִִֵַָָָָָמּסיני
לכּתב סֹופרים מּדברי ׁשאסּור מּפני העליֹונה, ּבּׁשיטה אם ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּכי
ּכמֹו ׂשרטּוט, ּבלא הּקדׁש מּכתבי מּפסּוק ּתבֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹלכּתחּלה
אין הּׁשיטֹות ׁשאר אבל ב], [סעיף רפד סימן ּדעה ּביֹורה ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשּכתּוב
למה ׂשרטּוט ּכמֹו נעׂשית העליֹונה הּׁשיטה ּכי ׂשרטּוט, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָצרי

ׁשם. ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְִֵֶֶֶַָָָּׁשּתחּתיה

מן הּפטּור ׁשּכל מּפני הּׁשיטֹות, ּבכל ּולׂשרטט להחמיר לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָואין
הּׁשיטה ליּׁשר יֹודע אינֹו אם אבל הדיֹוט. נקרא ― ועֹוׂשהּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּדבר
ׁשּיהיה ּכדי הּׁשּורֹות, ּכל ׁשּיׂשרטט הּוא טֹוב ― ׂשרטּוט ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹּבלא
יֹודע אם ואפּלּו ואנוהּו". אלי "זה מּׁשּום וׁשוה, מיּׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּכתב
יֹותר לכּתב ּכדי ּומׂשרטט יֹוסף), ּבית (עּין ׂשרטּוט ּבלא אף ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַֹֹליּׁשר
ּבדר עֹוׂשה ׁשאינֹו ּכיון הדיֹוט, נקרא אינֹו ― יׁשר ויֹותר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָנאה

מצוה). הּדּור (ׁשהּוא ּביׁשר יֹותר לכּתב ּכדי אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹֻחמרא,

חמרא ּבדר ּכׁשעֹוׂשה אּלא כו', הּדבר מן הּפטּור ׁשּכל אמרּו ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻולא
וג זֹו, ּבחמרא ינהג לא אם אּסּור לידי יבֹוא ׁשּלא אין(ּבמקֹום ם ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹֻ

מצוה, לאיזה הּדּור איזה ּבּה יׁש אם אבל מצוה, הּדּור מּׁשּום ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּבּה
אינֹו ― אּסּור לידי יבֹוא ׁשּלא וגדר לסיג ּבּה נֹוהג הּוא אם ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹוכן
ׁשהן האחרֹונים ׁשהחמירּו החמרֹות ּכל טעם וזהּו הדיֹוט. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻנקרא
לא איזה על לעבר יבֹואּו ׁשּלא וגדר לסיג אֹו מׁשּתים, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹאחת
אֹו ,לכ ׁשּצרי ּכׁשראּו סֹופרים ּדברי ׁשל קל אּסּור אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּתעׂשה
אבל סֹופרים. ּדברי ׁשל אפּלּו עׂשה מצות לאיזֹו הּדּור ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָמּׁשּום
― הּגׁשמים ּבׁשעת ּבּסּכה הּיֹוׁשב ּכגֹון הּדּור, ׁשּי ׁשּלא ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻּבמקֹום
ּבזה). ּכּיֹוצא ּכל וכן תרלט, ּבסימן ׁשּיתּבאר ּכמֹו הדיֹוט, זה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהרי

נׁשאר הּׂשרטּוט ׁשּמקֹום מּפני ּבֹו, וכּיֹוצא ּבעֹופרת יׂשרטט ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹולא
ּכׁשר. ּובדיעבד ְֲִֵַַָָצבּוע,

הּצדדים, ּומן ּולמּטה למעלה ּתמיד לׂשרטט ׁשּצרי אֹומרים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָויׁש
על ואף מּפסּוק, ּתבֹות ׁשלׁש ׁשּכֹותב מקֹום ּבכל ּבין ּבתפּלין, ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּבין

ׂשרטּוט. ּבלא לכּתב ׁשּיֹודע ְְְִִִֵֶַֹֹּפי

ואףֿעלֿ ׁשם, ּדעה ּביֹורה ׁשּיתּבאר ּכמֹו הראׁשֹונה ּכּסברא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָוהעּקר
האחרֹונה: ּכּסברא ּבתפּלין להחמיר נֹוהגין ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָּפיֿכן

Ë,הּקלף על אּלא נכּתבֹות ּתפּלין ׁשאין מּסיני למׁשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהלכה
ּפסּול. ― ׁשּנה ואם הּגויל, על ולא הּדּוכסּוסטּוס על ְְְְְְִִִַַַַָָֹֹולא
ׂשער ּבמקֹום ּכתב ואם ּבׂשר, ּבמקֹום אּלא הּקלף על ּכֹותבין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָואין

ּפסּול. ―ָ

נקרא ׁשהּוא עּבּודֹו, ּבׁשעת העֹור ּדּוכסּוסטּוס? ּומהּו קלף? ְְְְְִִִֶַַַָָָמהּו
הּׂשער לצד ׁשהּוא החיצֹון והחלק לׁשנים, אֹותֹו חֹולקין היּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּגויל,
הּנקרא לּבׂשר, הּדבּוק הּפנימי מחלק ׁשּנקלף קלף, נקרא ―ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ו"סּוסטּוס" ארּמי, ּבלׁשֹון מקֹום הּוא "ּדּו" ּכי ְְְְְֲִִַָָ"ּדּוכסּוסטּוס",
ּבמקֹום הּקלף על ׁשּכֹותבין ּׁשאמרּו ּומה יון. ּבלׁשֹון ּבׂשר ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָהּוא
חּבּורֹו ּבמקֹום ּדהינּו לּבׂשר, קרֹוב הּיֹותר ּבמקֹום הּוא ְְְְִִֵַַַָָָָָָּבׂשר,

לּדּוכסּוסטּוס. ּדבּוק ְְְֶַָּכׁשהּוא

יׁש ― אֹותם חֹולקים ׁשאין ׁשּלנּו וכֹותביןּוגוילים קלף, ּדין להם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
מהעֹור ּׁשּמגררים מה ּכי הּבׂשר, ׁשּכלּפי ּבּצד ּתפּלין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעליהם
לתּקנֹו ּׁשּצרי מה ּכדי אּלא אינֹו ׂשער, ׁשּבמקֹום העליֹונה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָקלּפתֹו
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צרי היה ― לׁשנים אֹותֹו חֹולקין היּו אם ואפּלּו ְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָּולהחליקֹו,
ׁשאין עד הרּבה מּמּנּו ּגֹוררין הּבׂשר ּומּצד ,ּכלּֿכ מּמּנּו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלגרר

ּבלבד: הּקלף אּלא ְְְִִֶַַָָָנׁשאר

Èּבֹו וכּיֹוצא ּבסיד אֹו ּבעפצים המעּבד מעֹור להיֹות צרי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֻהּקלף
― כן לא ׁשאם אֹותֹו, ּומחזיקין העֹור את המכּוצים ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹמּדברים
ּופסּול עברי, ּבלׁשֹון ספר נקרא ואינֹו ּדפּתרא, נקרא הּוא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָהרי
ּבּתֹורה, מקֹומֹות ּבכּמה "ספר" ׁשּנקרא ּתֹורה, ספר עליו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלכּתב
ׁשוה ּבגזרה (ׁשּנלמדים מזּוזֹות אֹו ּתפּלין עליו לכּתב הּדין ְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָֹוהּוא
"ּכתיבה" נאמר ׁשּבמזּוזה ּתֹורה, מּספר "ּכתיבה" ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ"ּכתיבה"

ּוכתבּתם", .. "ּוקׁשרּתם ׁשּנאמר: למזּוזה, הּקׁשּו ּותפּלין ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֻּבפרּוׁש,
מּמה ּתּמה, ּכתיבה ּותפּלין ּתֹורה ּבספר ּגם צרי זה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמּפני
ּבהּקׁש, לתפּלין הימּנה ּולמדין "ּוכתבּתם", ּבמזּוזה ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּׁשּנאמר

ׁשוה). ּבגזרה ּתֹורה ְְִֵֵֶָָָָּולספר

מעליו הּׂשער ׁשּיּפל עד ּבסיד מּנח העֹור ׁשּיהא לּזהר ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻוצרי
ׁשּלא מּפני עליו, יכּתב לא ― לכן קדם מֹוציאֹו ואם ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹֹמאליו,

הּוא: ודפּתרא צרּכֹו ּכל ְְְְְִִֵַָָָנתעּבד

ד-י סעיפים התפילין כתיבת דין לב סימן א' חלק

•
dxez ihewl

ענין הקודם בפרק שביאר באלקות,הדעת[לאחרי

ענין לבאר זה בפרק בה':]האמונהממשיך

ìë àìîî úðéçáá àéä åæ äùâøäå úòã äðä êà
'éåä éðà áéúë ïéîìò ìë ááåñ úðéçáá ìáà ,ïéîìò
,'åë íìåòä àøáðù íãå÷ àåä äúàå ,éúéðù àì

.ììë ïéîìò øãâá åðéàù
וחיות באור כלליות מדריגות שתי בכללות, יש,
והנבראים העולמות כל את ומקיים המחי' האלקי
עלמין" כל "ממלא בשם בזהר ונקראות שבתוכם,

עלמין". כל ו"סובב

פירוש:

האלקי והחיות האור הוא עלמין" כל "ממלא
נפש כמו להחיותם ובנבראים בעולמות המתלבש
אמרו זה (ועל חי לגוף אותו העושה בגוף המלובשת

הקב"ה כך הגוף את ממלא הנפש מה אתממלאחז"ל
העולם);

בכבודו ב"ה סוף אין אור הוא עלמין" כל ו"סובב
(ולכן העולמות מן ומרומם מובדל שהוא ובעצמו,
מוגבל בלתי אור להיותו כי עלמין"), כל "סובב נקרא
בעולמות. נתפס להיות יכול אינו סוף), לו שאין (אור

את מחי' שהקב"ה דמה לעיל שהוסבר ומה
זה אין - רואה כאילו ממש להרגיש ניתן העולמות
האלקי החיות דהיינו עלמין", כל ה"ממלא באור אלא
אחזה "ומבשרי נאמר ועליו בעולמות, המלובשת
כל הסובב באור משא"כ לעינים נראה שהוא אלקה",
זה שאור לפי ותפיסה, השגה שום שייך אין עלמין

כלל. העולמות בגדר אינו

עלמין כל הסובב אור כיצד זה, ענין להבין כדי
"אני הכתוב פירוש להקדים יש העולמות, בגדר אינו
אומרים וכן שינוי. בגדר אינו שהקב"ה שניתי", לא ה'

העולם", משנברא הוא ואתה שנברא קודם הוא "אתה
כל וכן עוה"ז כי שינוי.. שום בלי ממש, הוא "פירוש
באחדותו שינוי שום פועלים אינן העליונים העולמות
הוא לבדו הוא שהי' שכמו ליש, מאין בהבראם יתברך
יחיד הוא לבדו הוא כן הבראם, קודם ומיוחד יחיד

הבראם". אחר ומיוחד

שום שאין לומר יתכן איך מובן, אינו ולכאורה
קודם הלא העולמות, בבריאת יתברך לפניו שינוי
ועכשיו יתברך, בלעדו מציאות שום היתה לא הבריאה

קץ? אין עד וברואים עולמות ישנם

בריאת ענין שכל לפי הוא, הדבר טעם אך
אלא אינו לנבראים החיות והשפעת העולמות
ועצמותו ממהותו ולא ב"ה סוף אין אור של מ"הארה"
כלל נתפס ובעצמו בכבודו הקב"ה אין ולפיכך יתברך,
הבריאה לאחרי וגם העולמות, והתהוות בבריאת ח"ו
וכמו הבריאה. קודם כמו והבדלתו ברוממותו נשאר
הארה אלא שאינו השמש, וזיו אור משל דרך על
למאור נפק"מ שום אין שלכן השמש, מעצם בעלמא
מגיע ממנו המתפשט והזיו האור אם עצמו השמש
או ולחממם להאירם פעולתו ופועל עלי' ולדרים לארץ
ולא והארה זיו אלא אינו השמש שאור מאחר לאו,

השמש. של ועצמותו ממהותו חלק

כלל נתפס אינו יתברך ומהותו שעצמותו ומאחר
שנבראו לאחרי עתה גם לפיכך, העולמות, בבריאת
יתברך, לפניו כלל חשיבות שום להם אין העולמות
שמצד (מאחר כלל במציאות אינם העולמות כל וכאילו
לעולמות "מקום" שום אין ובעצמו בכבודו הקב"ה
עתה גם כביכול יתברך שמצידו ונמצא ונבראים),

ומיוחד". יחיד הוא לבדו "הוא

שבריאת זה, ענין יותר בפרטיות יבאר [ומעתה
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ב סוף האין של בעלמא מהארה רק היא ה:]"העולמות

ìë úåëìî àéä äãáì êúåëìî úðéçá ÷ø
åúåëìî úãîî äøàäå åéæ úðéçá åðééäã ,íéîìåòä
,ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá øîàîë ,'úé

.äîöò åúåëìî àìå åúåëìî ãåáë íù
דפירוש עולמים", כל מלכות "מלכותך כתיב
כל על מתפשטת יתברך שמלכותו הוא הפשוט

הפ הפירוש אך שחיותהעולמות, הוא, זה בכתוב נימי
המלכות. ממידת רק היא כולם העולמות כל

מעצם אינה העולמות כל חיות יותר, ובפרטיות
מידת של והארה" מ"זיו רק אלא המלכות, מידת
מלכותו כבוד שם "ברוך שאומרים מה שזהו המלכות,
(כנודע), המשכה לשון הוא ד"ברוך" ועד", לעולם
נמשכת המלכות ממידת בחינה דאיזו אומרים, זה ועל

" רק - העולמות) כל בתוך (היינו כבוד"לעולם" שם

המלכות ענין אינם המלכות ו"כבוד" ד"שם" מלכותו",
ממנו. "הארה" רק אלא עצמו

המלכות ומידת המלכות "הארת" בין ההבדל
ודם, בשר במלך משל דרך על ההבדל כמו הוא עצמה,

ובין לעצמו שהוא כפי המלך עלהשפעתבין המלך
בהיכל ומסוגר סגור הוא עצמו דהמלך מדינתו. אנשי
אנשי בין הקשר וכל העם; מן ומנושא מרומם מלכותו,
ששם בכך רק אלא עצמו המלך עם אינו אליו המדינה
שמו "מלך כמאמר ועמו, מדינתו אנשי על נקרא המלך

עליהם". נקרא

דלמעלה המלכות מידת שעצם בנמשל, וכך
ורק והנבראים, העולמות מן ומרוממת מובדלת
בעולמות מתפשטת המלכות ממידת "הארה"

ולקיימם. להחיותם ובנבראים

àåä äéä íìåòä àøáð àìù ãò ì"æø åøîà äæ ìòå
àéä ,åúåëìî úãî àéä ,åîù íâù ,ãáìá åîùå
åãåä ÷ø ,åãáì åîù áâùð éë ù"îëå ,åãáì úðéçáá

.'åë õøà ìò åîù ìù ååéæå
העולם נברא שלא "עד רז"ל מאמר פירוש וזהו
ענין מהו מובן, אינו דלכאורה בלבד", ושמו הוא הי'
צורך דאיזה העולם, בריאת קודם הקב"ה של "שמו"

בשמו? שיקראוהו מי כשאין ב"שם" יש

כי המלכות, למידת כינוי הוא ד"שמו" הענין, אך
בשביל אלא אינו האדם ששם האדםהזולתכמו (שהרי

כדי הוא השם ענין וכל לשם, זקוק אינו כשלעצמו

המלכות מידת של ענינה כך לקרותו), יוכלו שאחרים
על השליטה - עם.הזולתהוא בלא מלך אין כמאמר: ,

העולם, שנברא קודם הקב"ה של "שמו" ענין וזהו
בפועל יתברך מלכותו גילוי בטרם המלכות כח שזהו
בריאת לאחרי אלא שייך לא בפועל המלוכה שגילוי -

העולמות.

ושמו הוא "הי' נאמר זה דלכאורהבלבדועל ,"

שנברא שקודם מובן שהרי מיותרת, "בלבד" תיבת
אלא יתברך. בלעדו אחרת מציאות שום אין העולם
מציאות עדיין שאין לשלול רק לא באה "בלבד" תיבת
שלא הקב"ה, של רוממותו ולתאר להגדיר אלא אחרת,
אלא יתברך, בלעדו בפועל מציאות שום שאין רק

שום מקוםשאין לפינתינת אחרת, מציאות לאיזו
העולמות מן כך כל ומנושא מרומם יתברך שהוא
מקור שהוא לומר שייך שלא עד כלל, בערכם ושלא

הוא "הי' דקאמר וזהו העולמות. בלבד",ושמואל
בבחינת ג"כ היא ("שמו") המלכות מידת דאפילו

כלל". ומחי' מהווה בגדר "שאינו "בלבד",

המתפשט הוא המלכות ממידת והארה זיו רק כי
כנ"ל. ולקיימם, להחיותם בנבראים

הודו לבדו, שמו נשגב "כי הכתוב פירוש גם זהו
ד"הודו" הוא, בזה הפנימי דפירוש - ושמים" ארץ על

של ההוד אלא עצמו, הקב"ה של ההוד היאשמואינו ,
על מתפשט שמו של וזיו "הוד" דרק המלכות, מידת
נשגב עצמה "שמו" בחינת משא"כ ושמים, ארץ
בפירוש (וכנ"ל "לבדו" בבחינת מנבראים, ומרומם

ושמו הוא ").בלבד"הי'

ïéàù ,ïéîìò ìë ááåñ íùá 'úé àåä àø÷ðå
èùôúîä åúåéçù ,åãâð íå÷î íéñôåú úåîìåòä
úùáìúîä äîùðä ïåéîãë åðéà úåîìåòä êåú
éø÷îîå óåâä éø÷îî úìòôúîå óåâä êåú ùîî
íâä 'úé åéðôì ìáà ,'åë íåçå øå÷ ïîæäå íå÷îä
íå÷î øãâá ñôúð åðéà äìòîì åîë äèîì àöîðù

.ïéåù äèîå äìòîå ,å"ç
כל "סובב בשם יתברך הוא נקרא זה שם ועל
לו שיש בדבר (דרק וסוף ראש בו אין דעיגול עלמין",
הקצוות, מן מאחד היא שהתחלתו לומר ניתן קצוות

בעיגול). משא"כ

כדור משל דרך "על ומטה, מעלה בו אין וכן
שבאמעריקא אדם שבני לנו נדמה שאנחנו הארץ,
נדמה ולהם למטה, הם ממש רגלינו תחת העומדים
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ב סוף האין של בעלמא מהארה רק היא ה:]"העולמות

ìë úåëìî àéä äãáì êúåëìî úðéçá ÷ø
åúåëìî úãîî äøàäå åéæ úðéçá åðééäã ,íéîìåòä
,ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá øîàîë ,'úé

.äîöò åúåëìî àìå åúåëìî ãåáë íù
דפירוש עולמים", כל מלכות "מלכותך כתיב
כל על מתפשטת יתברך שמלכותו הוא הפשוט

הפ הפירוש אך שחיותהעולמות, הוא, זה בכתוב נימי
המלכות. ממידת רק היא כולם העולמות כל

מעצם אינה העולמות כל חיות יותר, ובפרטיות
מידת של והארה" מ"זיו רק אלא המלכות, מידת
מלכותו כבוד שם "ברוך שאומרים מה שזהו המלכות,
(כנודע), המשכה לשון הוא ד"ברוך" ועד", לעולם
נמשכת המלכות ממידת בחינה דאיזו אומרים, זה ועל

" רק - העולמות) כל בתוך (היינו כבוד"לעולם" שם

המלכות ענין אינם המלכות ו"כבוד" ד"שם" מלכותו",
ממנו. "הארה" רק אלא עצמו

המלכות ומידת המלכות "הארת" בין ההבדל
ודם, בשר במלך משל דרך על ההבדל כמו הוא עצמה,

ובין לעצמו שהוא כפי המלך עלהשפעתבין המלך
בהיכל ומסוגר סגור הוא עצמו דהמלך מדינתו. אנשי
אנשי בין הקשר וכל העם; מן ומנושא מרומם מלכותו,
ששם בכך רק אלא עצמו המלך עם אינו אליו המדינה
שמו "מלך כמאמר ועמו, מדינתו אנשי על נקרא המלך

עליהם". נקרא

דלמעלה המלכות מידת שעצם בנמשל, וכך
ורק והנבראים, העולמות מן ומרוממת מובדלת
בעולמות מתפשטת המלכות ממידת "הארה"

ולקיימם. להחיותם ובנבראים

àåä äéä íìåòä àøáð àìù ãò ì"æø åøîà äæ ìòå
àéä ,åúåëìî úãî àéä ,åîù íâù ,ãáìá åîùå
åãåä ÷ø ,åãáì åîù áâùð éë ù"îëå ,åãáì úðéçáá

.'åë õøà ìò åîù ìù ååéæå
העולם נברא שלא "עד רז"ל מאמר פירוש וזהו
ענין מהו מובן, אינו דלכאורה בלבד", ושמו הוא הי'
צורך דאיזה העולם, בריאת קודם הקב"ה של "שמו"

בשמו? שיקראוהו מי כשאין ב"שם" יש

כי המלכות, למידת כינוי הוא ד"שמו" הענין, אך
בשביל אלא אינו האדם ששם האדםהזולתכמו (שהרי

כדי הוא השם ענין וכל לשם, זקוק אינו כשלעצמו

המלכות מידת של ענינה כך לקרותו), יוכלו שאחרים
על השליטה - עם.הזולתהוא בלא מלך אין כמאמר: ,

העולם, שנברא קודם הקב"ה של "שמו" ענין וזהו
בפועל יתברך מלכותו גילוי בטרם המלכות כח שזהו
בריאת לאחרי אלא שייך לא בפועל המלוכה שגילוי -

העולמות.

ושמו הוא "הי' נאמר זה דלכאורהבלבדועל ,"

שנברא שקודם מובן שהרי מיותרת, "בלבד" תיבת
אלא יתברך. בלעדו אחרת מציאות שום אין העולם
מציאות עדיין שאין לשלול רק לא באה "בלבד" תיבת
שלא הקב"ה, של רוממותו ולתאר להגדיר אלא אחרת,
אלא יתברך, בלעדו בפועל מציאות שום שאין רק

שום מקוםשאין לפינתינת אחרת, מציאות לאיזו
העולמות מן כך כל ומנושא מרומם יתברך שהוא
מקור שהוא לומר שייך שלא עד כלל, בערכם ושלא

הוא "הי' דקאמר וזהו העולמות. בלבד",ושמואל
בבחינת ג"כ היא ("שמו") המלכות מידת דאפילו

כלל". ומחי' מהווה בגדר "שאינו "בלבד",

המתפשט הוא המלכות ממידת והארה זיו רק כי
כנ"ל. ולקיימם, להחיותם בנבראים

הודו לבדו, שמו נשגב "כי הכתוב פירוש גם זהו
ד"הודו" הוא, בזה הפנימי דפירוש - ושמים" ארץ על

של ההוד אלא עצמו, הקב"ה של ההוד היאשמואינו ,
על מתפשט שמו של וזיו "הוד" דרק המלכות, מידת
נשגב עצמה "שמו" בחינת משא"כ ושמים, ארץ
בפירוש (וכנ"ל "לבדו" בבחינת מנבראים, ומרומם

ושמו הוא ").בלבד"הי'

ïéàù ,ïéîìò ìë ááåñ íùá 'úé àåä àø÷ðå
èùôúîä åúåéçù ,åãâð íå÷î íéñôåú úåîìåòä
úùáìúîä äîùðä ïåéîãë åðéà úåîìåòä êåú
éø÷îîå óåâä éø÷îî úìòôúîå óåâä êåú ùîî
íâä 'úé åéðôì ìáà ,'åë íåçå øå÷ ïîæäå íå÷îä
íå÷î øãâá ñôúð åðéà äìòîì åîë äèîì àöîðù

.ïéåù äèîå äìòîå ,å"ç
כל "סובב בשם יתברך הוא נקרא זה שם ועל
לו שיש בדבר (דרק וסוף ראש בו אין דעיגול עלמין",
הקצוות, מן מאחד היא שהתחלתו לומר ניתן קצוות

בעיגול). משא"כ

כדור משל דרך "על ומטה, מעלה בו אין וכן
שבאמעריקא אדם שבני לנו נדמה שאנחנו הארץ,
נדמה ולהם למטה, הם ממש רגלינו תחת העומדים
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לא ובעיגול כדורית, היא שהארץ לפי והיינו בהיפוך",
העליון צד הוא שכאן לומר ומטה מעלה גדר שייך

שבו. המטה צד הוא וכאן שבו

אין יתברך לפניו כי עלמין", כל "סובב נקרא ולכן
יתברך אצלו שווים כולם כי ו"מטה", "מעלה" שום
עולמות על עליונים לעולמות עדיפות שום בלי

נמצא והוא בשווה.תחתונים, בכולם

ביאור: ליתר

בתוך עלמין כל הסובב מאור המתפשט החיות
האדם מנפש המתפשט החיות כמו אינו העולמות
ממקרי מתפעלת שהנפש להחיותם, הגוף אברי בתוך
ונתפסת בגוף ממש מלובשת שהיא לפי והיינו הגוף,
משא"כ הנפש, על פועלים הגוף מאורעות ולפיכך בו
כי בו, נמצא שהוא ב"מקום" ח"ו נתפס אינו הקב"ה
הבדל שיש אע"פ כן ועל מקום, בגדר אינו יתברך הוא
אין - תחתונים עולמות לגבי עליונים עולמות בין
ונמצא עצמו, בהקב"ה שינוי שום עושה זה הבדל

בשווה. בכולם

ïî äìòîìî àåäù ïéîìò ìë ááåñ ùåøéôä ïéàå
,ë"â úåîìåòä êåúá àöîð àåä àìà ,úåîìåòä

.ïéîìò ìë ááåñ úðéçáá àåä ë"ôòàå
"סובב" בשם זה לאור קוראים שאנו דמה ונמצא,
את שסובב מקום, של במובן "סובב" הפירוש אין
זה אור גם אלא כן, הדבר דאין מלמעלה, העולמות
נתפס הוא שאין מאחר אך העולמות, כל בתוך נמצא
הוא כאילו זה הרי בתוכם) בהמצאו (גם בעולמות

אותם. ומקיף סובב

ùåã÷ àåäù éôìù ,õøàáå íéîùá ùåã÷äå åäæå
äåù àåä ïëì ,ïéîìò ìë ááåñ úðéçá àåä ,ìãáåîå
øãâá åðéàù ,ìòîî íéîùá åîë úçúî õøàá ùîî
,å"ç éåðéù íåù åá íéìòåô úåîìåòä ïéàå ïéîìò

.íìåòä àøáðù íãå÷î åîëå
שנמצא - עלמין" כל "סובב בפירוש הנ"ל ע"פ
ולפיכך בהם נתפס שאינו אלא העולמות, כל בתוך
התפלה לשון יובן - גמורה בהשוואה בכולם נמצא

פירושו ד"קדוש" ובארץ", בשמים והקדוש "הגדול
העולמות מן ומובדל קדוש יתברך שהוא היינו מובדל,
"קדוש הוא איך מובן, אינו לכאורה וא"כ והנבראים,

ובארץ "?בשמים

טעות כמו שלא לפרש "שבא הדברים, הן הן אלא
הקפה ענין כמו שהוא סובב בפירוש שסוברים העולם
נמצא הסובב אור דגם אלא מלמעלה", שמקיף גשמית
העולמות בתוך בהיותו גם אך והארץ, השמים בתוך
שאין ומובדל, "קדוש" ונשאר בהם נתפס אינו
בדיוק (והוא יתברך בו שינוי שום פועלים העולמות
בשמים נמצא ולפיכך העולם), שנברא קודם שהי' כמו

גמורה. בהשוואה ובארץ

ñôúð ïéàù ,äùâøäå úòã êééù àì åæ äðéçááå
.'úé åéðôì éåðéù ïéà êéà äâùäå ìëù íåùá

"קדוש" הוא ובעצמו בכבודו שהקב"ה ומאחר
של ענין לומר שייך לא הרי העולמות, מגדר ומובדל
בי', תפיסא מחשבה דלית יתברך, בו והרגשה דעת
עליונים) היותר מלאכים של (גם והשגה שכל דשום
ע"י משתנה אינו וכיצד זה אור להבין יכול אינו

העולמות.

'úé àåäù 'äá ïéîàäì äðåîà úðéçá àéä åæ àìà
:äøåàë äëéùçë åéðôìå ïéîìò øãâá åðéà

מכל הנדרשים הענינים שני של תוכנם יובן ומעתה
כפי היינו באלקות ה"דעת" דענין - ואמונה דעת אדם,
אותם, ומקיים ומחי' העולמות את בורא יתברך שהוא
דעת להיות אפשר שבזה עלמין, כל ממלא בחינת

והרגשה;

מרומם יתברך שהוא כפי עצמו, בהקב"ה משא"כ
ענין צ"ל עלמין, כל סובב בחינת העולמות, מן ומובדל
העולמות בגדר אינו יתברך שהוא להאמין האמונה,
כאורה", "כחשיכה וכמ"ש ית', לפניו שווים וכולם
כאורה", "כחשיכה ומהו כאורה", "חשכה דהול"ל
האור שגם אלא לאור שוה שהחשך רק דלא ומשמע

לפניו. ממש שווים שניהם כי לחשך, שוה

a wxt meid zrcie d"c
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‰ÙÈמ"ש י"ל זה ולהבין כו', ומע"ט בתשובה א' שעה
ידוע הנה כי אובד. עדי ואחריתו עמלק גוים ראשית
נפש ובכל זמן ובכל דור בכל וישנה נצחיות בחי' שהתו'
רעות, מדות שבעה הן עממין ז' הנה [מישראל]. ונפש
הזמן הבלי מסחר בבחי' ותשוקה אהבה בחי' הוא כנעני
ששוכח עד מרמה, מאזני בידו וכנען ארץ נכבדי כנעני' מל'
חסד בחי' הוא כו', ידי ועוצם כחי לאמר אחד ה' על
עול פריקות בבחי' תשב פרזות מלשון הוא פריזי דקליפה.
הוא חוי וכן ועול. גדר בלי לבבו ישאלנו אשר לכל מ"ש
גמור רע אינם הנ"ל מדות הז' ומ"מ הקדמוני. נחש ארס
ראש ונק' עמלק בחי' הוא וקיומם המדות ומקור חיות כי
ככה החיות מסתלק ראש שבלי וכשם עממין דשבעה
קליפת שהוא הדעת בלי לטוב להתהפך יכולים המדות
הזה העץ המן שנא' מנין התורה מן המן וכמא' עמלק,
ומקור ראש עמלק גוים ראשית וזהו טו"ר, הדעת עץ שהוא
אדם ציור ג"כ יש עמלק בבחי' והנה כידוע. הגוים לכל
כלל יתברר שלא אובד עדי ואחריתו וכמשי"ת, ומדות ראש
נושא ח"א הפלוגתא (וכידוע כו' הטומאה רוח שיבוער עד
על הוא נושא דא"ח ואלו ואלו עון, כובש וח"א עון
יכולה כי גמור רע שאינו בעצמה המדה התפעלות
על הוא וכובש לאלקות, ממש התאוה אותה להתהפך
וכובשה גמור רע שהוא במחדו"מ המדה התלבשות

ים). במצולות ותשליך וכמ"ש ים במצולות
ÔÈ·‰ÏÂאו בחסד הנפש מדידת הוא מדה כל הנה כ"ז

שזיו וידוע הנפש, מן והארה זיו רק והוא בגבורה
ערך לפי שתשתנה אין בבחי' ההמשכה רק הוא וגילוי
הנפש, ועצמות ממהות המשכות שום בה אין אבל הכלים
המתאוה כח ולכן הנפש. וגוון זיו בחי' הוא מדה כל כמו"כ
המתאוה מכח כידוע ממש, הקדושה בבחי' תיכלל שבמדות
בתכלית נכללת ממש התאוה אותה בשבת ערבים למאכלים
ואומר כו' מענגו במה עונג לשבת וקראת וכמ"ש הקדושה

פרש וכמ"ש ממש, קדישא דעתיקא סעודתא היא דא ע"ז
שלא המדות ומעמד עיקר אלא שבתכם. פרש ולא חגיכם
מהו"ע המשכת שהוא דקליפה הדעת בחי' הוא תשתנה

דלאהנ ומתרגם טוב לא נפש דעת בלא גם כמ"ש ממש פש
וויל ער (בל"א החיות הרגשת הוא הדעת כי נפשי', ארגיש
שבתאווה העונג עומק בחי' והוא לעבט) ער ווי הערין
הוא מורגשת בתשוקה העונג להרגיש ברצונו הנפש והנחת
שאנו כמו זו. בתאוה הנפש התמשכות ועושה הדעת בחי'
וזהב לכסף המדות התפעלות ימצא בקטן שגם בחוש רואים
הגדולים [בדברי] פיצוי ע"י מזה דעתו שיסיח אפשר ומ"מ
נוגע שזה שמרגיש בגדול משא"כ תאוותו, על שישכח עד
בהרגשה כי דעתו ו] [תאוותו לשנות א"א החיות לעצמות
גם ואם שם, ותדבק לו האהוב בדבר הנפש עצם נמשך
כ"ז מ"מ שונים ובלבושים במח' ויתלבש דעתו שיסיח
לזה והסימן ההוא. בדבר קשורה היא חיותה בחיים שהנפש
והוא יתירה בחמימות מעשה בשעת ההרגשה עוצם הוא
ועושה שפועל מה וכל חיותו, להרגיש שתשוקתו מחמת
לו א"א זה ומחמת חיות בו נתוסף וחמימות בהתפעלות
וכמו וד"ל. חיותו להניח לו א"א כי זאת מתאותו להתפשט
אכילה כמו המדות כללות נמצאו בצדיקי' שגם רואים שאנו
א"ע אוהב שאינו אדם לך ואין בנים ומולידים ומשגל ושתי'
ממש העולם הבלי מכל בתכלית מופשטים הם ומ"מ
אין ממש, בגופם בעודם גם ממש בא"ח ודבוקי' וחבוקי'
החיים במקור להכלל וחפצם רצונם שעיקר מחמת אלא זה
חיותם להרגיש ותשוקתם ממש חייך הוא כי כמ"ש
כל נמשך ע"כ דקדושה דעת נק' וזה עצומה בהתפעלות
בגופם להיות להם שא"א וגם ית', בו לדבקה נפשם מהות
בזה התלבשותם אך מציאות, מיני וכל ולבוש מזון בלתי
העולם תאות כל זה ומחמת לבד וגוון זיו [דרך] רק הוא
מחמת לבד ואגב . . טפל ודרך בהם קרירות בבחי' הוא
חי). אתה בע"כ (וכמאמר העיקר הוא לבד וחפצו ה' שרצון

zg` dry dti d''c
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‰ÙÈמ"ש י"ל זה ולהבין כו', ומע"ט בתשובה א' שעה
ידוע הנה כי אובד. עדי ואחריתו עמלק גוים ראשית
נפש ובכל זמן ובכל דור בכל וישנה נצחיות בחי' שהתו'
רעות, מדות שבעה הן עממין ז' הנה [מישראל]. ונפש
הזמן הבלי מסחר בבחי' ותשוקה אהבה בחי' הוא כנעני
ששוכח עד מרמה, מאזני בידו וכנען ארץ נכבדי כנעני' מל'
חסד בחי' הוא כו', ידי ועוצם כחי לאמר אחד ה' על
עול פריקות בבחי' תשב פרזות מלשון הוא פריזי דקליפה.
הוא חוי וכן ועול. גדר בלי לבבו ישאלנו אשר לכל מ"ש
גמור רע אינם הנ"ל מדות הז' ומ"מ הקדמוני. נחש ארס
ראש ונק' עמלק בחי' הוא וקיומם המדות ומקור חיות כי
ככה החיות מסתלק ראש שבלי וכשם עממין דשבעה
קליפת שהוא הדעת בלי לטוב להתהפך יכולים המדות
הזה העץ המן שנא' מנין התורה מן המן וכמא' עמלק,
ומקור ראש עמלק גוים ראשית וזהו טו"ר, הדעת עץ שהוא
אדם ציור ג"כ יש עמלק בבחי' והנה כידוע. הגוים לכל
כלל יתברר שלא אובד עדי ואחריתו וכמשי"ת, ומדות ראש
נושא ח"א הפלוגתא (וכידוע כו' הטומאה רוח שיבוער עד
על הוא נושא דא"ח ואלו ואלו עון, כובש וח"א עון
יכולה כי גמור רע שאינו בעצמה המדה התפעלות
על הוא וכובש לאלקות, ממש התאוה אותה להתהפך
וכובשה גמור רע שהוא במחדו"מ המדה התלבשות

ים). במצולות ותשליך וכמ"ש ים במצולות
ÔÈ·‰ÏÂאו בחסד הנפש מדידת הוא מדה כל הנה כ"ז

שזיו וידוע הנפש, מן והארה זיו רק והוא בגבורה
ערך לפי שתשתנה אין בבחי' ההמשכה רק הוא וגילוי
הנפש, ועצמות ממהות המשכות שום בה אין אבל הכלים
המתאוה כח ולכן הנפש. וגוון זיו בחי' הוא מדה כל כמו"כ
המתאוה מכח כידוע ממש, הקדושה בבחי' תיכלל שבמדות
בתכלית נכללת ממש התאוה אותה בשבת ערבים למאכלים
ואומר כו' מענגו במה עונג לשבת וקראת וכמ"ש הקדושה

פרש וכמ"ש ממש, קדישא דעתיקא סעודתא היא דא ע"ז
שלא המדות ומעמד עיקר אלא שבתכם. פרש ולא חגיכם
מהו"ע המשכת שהוא דקליפה הדעת בחי' הוא תשתנה

דלאהנ ומתרגם טוב לא נפש דעת בלא גם כמ"ש ממש פש
וויל ער (בל"א החיות הרגשת הוא הדעת כי נפשי', ארגיש
שבתאווה העונג עומק בחי' והוא לעבט) ער ווי הערין
הוא מורגשת בתשוקה העונג להרגיש ברצונו הנפש והנחת
שאנו כמו זו. בתאוה הנפש התמשכות ועושה הדעת בחי'
וזהב לכסף המדות התפעלות ימצא בקטן שגם בחוש רואים
הגדולים [בדברי] פיצוי ע"י מזה דעתו שיסיח אפשר ומ"מ
נוגע שזה שמרגיש בגדול משא"כ תאוותו, על שישכח עד
בהרגשה כי דעתו ו] [תאוותו לשנות א"א החיות לעצמות
גם ואם שם, ותדבק לו האהוב בדבר הנפש עצם נמשך
כ"ז מ"מ שונים ובלבושים במח' ויתלבש דעתו שיסיח
לזה והסימן ההוא. בדבר קשורה היא חיותה בחיים שהנפש
והוא יתירה בחמימות מעשה בשעת ההרגשה עוצם הוא
ועושה שפועל מה וכל חיותו, להרגיש שתשוקתו מחמת
לו א"א זה ומחמת חיות בו נתוסף וחמימות בהתפעלות
וכמו וד"ל. חיותו להניח לו א"א כי זאת מתאותו להתפשט
אכילה כמו המדות כללות נמצאו בצדיקי' שגם רואים שאנו
א"ע אוהב שאינו אדם לך ואין בנים ומולידים ומשגל ושתי'
ממש העולם הבלי מכל בתכלית מופשטים הם ומ"מ
אין ממש, בגופם בעודם גם ממש בא"ח ודבוקי' וחבוקי'
החיים במקור להכלל וחפצם רצונם שעיקר מחמת אלא זה
חיותם להרגיש ותשוקתם ממש חייך הוא כי כמ"ש
כל נמשך ע"כ דקדושה דעת נק' וזה עצומה בהתפעלות
בגופם להיות להם שא"א וגם ית', בו לדבקה נפשם מהות
בזה התלבשותם אך מציאות, מיני וכל ולבוש מזון בלתי
העולם תאות כל זה ומחמת לבד וגוון זיו [דרך] רק הוא
מחמת לבד ואגב . . טפל ודרך בהם קרירות בבחי' הוא
חי). אתה בע"כ (וכמאמר העיקר הוא לבד וחפצו ה' שרצון
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כסדרÌ˙��˘Âמז) (היינו כו'. לאות וקשרתם כו' לבניך
האדם של מודו"מ לבושים ג' התקשרות
והמחשבה הלב הגיון היינו לבבך על דמתחלה בתומ"צ
מעשה). וקשרתם ואח"כ הדיבור לבוש בם ודברת ואח"כ
ענין ואח"כ תורה תלמוד מצות תחלה כתיב שמע דבפ' וי"ל
כתיב והא"ש ובפ' וקשרתם ואח"כ ושננתם כמ"ש המצות
להבין להקדים ויש ולמדתם, ואח"כ וקשרתם תחלה בהפך
נענה גדול מעשה או גדול תלמוד דקדושין ספ"ק מארז"ל
נענו גדול לימוד ואמר ר"ע נענה גדול מעשה ואמר ר"ט
מעשה, לידי מביא שהלימוד גדול לימוד ואמרו כולם
ק"ש כי ישראל. שמע כו' המצוה וזאת כתיב דהנה והענין
התורה כל והוקשה וקשרתם ושננתם כללית מצוה היא
שמע תחלה צ"ל וקשרתם ושננתם להיות וכדי לתפילין
מבואר אחד הוי' וענין כו' התבוננות לשון שמע ישראל
בטלים העולם רוחות וד' והארץ רקיעים שהז' למעלה
כו' והגבורה הגדולה הוי' לך ענין וזהו ית' ליחודו
קץ אין עד הנבראים על גדולתו התפשטות היא שהגדולה
קדוש ית' הוא כי גבורותיו הן הן חקר אין ולגדולתו כמ"ש
איהו מדות אינון מכל ולאו עולם מימות המתנשא ומובדל
גבורה בחי' ע"י הוא חכים בשם נק' שיהי' כדי ולכן כלל,
להודיע וכמ"ש חכים בבחי' עצמו ולהשפיל להתצמצם
וזהו לעיל וכדפי' מלכותו הדר וכבוד גבורותיו לבנה"א
בחי' היינו קודשא פי' לשיקבה"ו המצות בכל שאומרים
היינו ושכינתי' סוכ"ע ומובדל קדוש שהוא ית' עצמותו
סוכ"ע מבחי' נמשך ולהיות בתוכם, ושכנתי מל' בחי'
שה"ע המצות ע"י הוא הזה היחוד הנה ממכ"ע בבחי'
ולעבדו אלקיך ה' את לאהבה כמ"ש רצונך ובטל אתכפיא
עבד עבודת דוקא אלא תמה עבודה אינה לבדה שאהבה

כו'ובי פעמים ק' פרקו ששונה מי דומה אינו כי רצון טול
גבור איזהו וארז"ל עובד נק' הרגילות על היתירה א' שעל
תאוותו על להתגבר הגבורה מדת שהיא יצרו את הכובש
שפלים להחיות עצמו להשפיל ג"כ נמשך ומזה ורצונו
מעורר אתעדל"ע באתעדל"ת למעלה וכמ"כ צדקה, בנתינת
עצמות את ומניח שמסלק כביכול היינו כו' גבור אתה בחי'
ומצמצם כלל איהו מדות אינון מכל דלאו הבבע"ג ית' אורו

כו' חכים אנת להיות חכמה בבחי' ולהתלבש להשפיל א"ע
אותו מודים שאנו היינו לשמך והודאות ברכות וזהו
ושכינתיה קוב"ה יחוד ענין שזהו שמך בבחי' א"ע שהשפיל
פועל ישועות ומצמיח צדקות זורע צדקה במצות וכמ"ש
אלקים גי' כוס אשא ישועות כוס הארץ בקרב ישועות
בכל וכן כו' החסדים שהם הישועות שמקבל כלי שהוא
ימינא דרועא חסד וגבורות חסדים כלל דרך שהם המצות
מ"ע רמ"ח פרט ודרך ל"ת שס"ה וגבורה מ"ע רמ"ח שהוא
וכך הנפש הוא הדם בו שנמשך האבר כמו איברים רמ"ח
רז"ל כמא' ית' רצונו בהם שיומשך כלים בחי' הם המצות
גשמי קלף הם שתפילין שכמו לתפילין התורה כל הוקשה
אזי כדין נכתב שאם אחד הוי' גשמי בדיו עליהם וכותב
גדול מעשה ענין וזהו כו', חכמה קדש א"ס אור בו שורה
ית' רצונו למעלה מעוררים רצון ביטול המעשה שע"י
ואעפ"כ כנ"ל, חכים בבחי' והשפלה צמצום בחי' להיות
להיות הנה כי מעשה לידי שמביא גדול לימוד וגמרו נמנו
דאורייתא התורה ע"י הוא המצות במעשה א"ס אור גילוי
נק' ולכן ביטול בחי' היא מ"ה כח וחכמה נפקת, מחכמה
ביטול בחי' מ"ה שם אדם התורה וזאת כמ"ש אדם התורה
היינו בצלמינו כדמותינו, בצלמנו אדם נעשה כתיב והנה
מדברת שכינה תורה משנה כו' ה' וידבר תושב"כ בחי'
שההיתר והיתר איסור תושבע"פ כדמותינו כו', גרונו מתוך
כו' ופסול כשר וכן א"ס אור השראת בו להיות יכול ומותר
אתברירו בחכמה התורה וע"י לה קרינן תושבע"פ פה מל'
ענין שהוא המצות במעשה א"ס אור השראת להיות יכול
אם בחי' פסוד"ז הפסוקים המשך וזהו דוקא, היש ביטול
שמע כו' ברעש והאופנים כו' אל רוממות כו' לבך רץ
כענין ית' אליו בטילים והארץ רקיעים ז' אחד הוי' ישראל
יוצא פועל ואהבת לאחד שוב ואח"כ כנ"ל הגדולה הוי' לך
ושיהי' יש בחי' שיהי' היינו ממכ"ע אלקיך יהי' סוכ"ע הוי'
כו' ושננתם אתברירו בחכמה התורה ע"י והיינו היש ביטול
שמביא גדול תלמוד וזהו המצות מעשה וקשרתם ואח"כ
כו' וקשרתם ואח"כ ושננתם תחלה נאמר לכן מעשה לידי
גדול דמעשה כנ"ל וזהו וקשרתם תחלה נאמר והא"ש (ובפ'
גדול): הוא זה ומצד כו' מביא שהתלמוד אלא עצמו מצד
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ויבשהÈ"ÙÚÂ[לו)] ים דהנה קרי"ס, ענין יובן זו הקדמה
בחי' היא שהיבשה וגילוי העלם בחי' הוא
דאתכסיא עלמא בחי' הוא ים משא"כ גילוי, בחי' הוא ארץ
מגילוי, ונעלם מכוסה היותו ע"ש דאתכסי' עלמא שנק'
על ג"כ מורה שזהו הים במי מכוסים ה"ה שבים והנבראי'
שהרי אותם, המהוה ומקור בשרש שלהם היחוד בחי'
הים במי מובלעים שיהיו באופן הוא שלהם החיות קבלת
כלשון ממים הנבראים ברואי' ונק' בתוכם מובלע והים
שבארץ בברואי' משא"כ המים, מבריאות שהוא כל רז"ל
על נאמר האם חמה גלגל אפי' העפר מן הי' הכל כי אם
ומברקת מארת היא הנה וגם הארץ, מבריאות לשון החמה
אחרת מהות שהיא שנדמה כלל בארץ כן נמצא שלא
הפך ענין ונמצא העפר. מן ג"כ היא שבאמת הגם לגמרי
בעלמא ונעשה לגילוי ההעלם שנהפך הוא ליבשה ים

ראתה36דאתגליא ולכן דאתכסיא, בעלמא שהי' מה הגילוי
ראו שלא מה דעשי' התחתונות ממדרגות שהיא שפחה
ובקרי"ס כו', דמות בבחי' ראו הנביאים שהרי הנביאים,

כו'. זה בבחי' הגילוי שהי' אלי זה אמר כאו"א
ÔÈ�ÚÂאז השיגו ומה שבנפש בעבודה קרי"ס בחי'

הנה בגוף מלובש הנפש בהיות כי י"ל בנפשותם,
ו מעלימים ונה"ב שמצדהגוף הנפש, אור על לגמרי מסתירי'

רצונו היפך לעשות האדם יוכל הנה"ב ותאוות הגוף העלם
ממעל אלק' חלק היא האדם נפש הלא יפלא שלכאו' ית',
רצון היפך לעשות שתוכל עד כ"כ יפרד שהחלק והיתכן
אור על ומסתיר שמעלים הגוף העלם ע"י שזהו אלא הכללי,
החיות על ומסתיר מעלים שהעולם בראותו וקדושתו, ה'
אשר נוהג, כמנהגו שעולם לחבירו דומה יום וכל בו המלובש
כח ומחמת לעיקר, היש לו נדמה ההעלמים ריבוי מחמת
תאוה מתאוה הוא הנה הבהמית בנפשו אשר המתאוה
יוכל ועי"ז מאד, המגושמת הבהמית נפשו רצון למלאות
הוא כ"ז אך ג"כ. נה"א את ומחטיא ועון חטא לידי לבוא
בדרך יודע ורק כלל מושג איננו בו אשר נפשו חיות כי מפני
אבל וכנ"ל, וכלל כלל המהות השגת ולא המציאות ידיעת
לא מאלקות וחיותה המחי' נפשו חושיית בראי' רואה הי' אם
החיים. חיי בחי' ית' אלקותו זולת אחר לדבר כלל מתאוה הי'
להם נתגלה הים והעלם ביבשה בים ישראל כשהלכו ולזאת
הנפש, ואין העלם שלהם בגופות האיר אז הגילוי, בבחי'
בגופות זאת נתגלה העלמו ע"ש אין הוא עת שבכל מה היינו
הנפש להיות כי גילוי, בבחי' אלי זה אמר כאו"א לכן שלהם,
ולכן הכלליות, בחי' השיגו הזה החלק וע"י אלק' חלק היא
אילי ואת מלשון כחי לשון אלי זה וגו' לה' אשירה אמרו
כו'. גילוי בבחי' שעה לפי נפשם השיגו כי להיות לקח, הארץ
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¯e‡È·eהענין ּכללּות מּובן אינֹו ּבאמת ּדהּנה הּוא הענין ≈ְְְְֱִִִֵֵֶֶָָָָָָ
הּנפׁש על להתּגּבר האלקית הּנפׁש ּבכח ּׁשּיׁש ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמה
ּבריבֹו הראׁשֹון צּדיק יז) יח. (מׁשלי ּכתיב ּדהּנה ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָהּבהמית,
ּבּלב ּולהכניסם ּדבריו להטעים יּוכל ּכי ּדוד ּבמצּודת ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּופירׁש
החלּוקים ׁשנים ּדכאׁשר ּבחיּלּוף, מי אמר ולא ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָֹהֹואיל
נחלׁשת אחד ּכל ׁשל טענתֹו הּנה ּכאחד ּבאים ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּבטענֹותיהם

ר הּוא ּכאׁשר אבל זּולתֹו, להטעיםמּטענת הּוא יכֹול אׁשֹון ְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָ
יחליׁש וגם לֹו ׁשּינּגד מי ׁשאין הּׁשֹומע ּבלב להכניסם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּדבריו
ׁשהם הּבהמית ונפׁש האלקית ּבנפׁש הּוא וכן ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹטענתֹו,
מּתחּלת בהאדם היא הּבהמית והּנפׁש ּבעניניהם, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמנּגדים
צא. (סנהדרין לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּבריאתֹו

יציאה, מּׁשעת כו' ּבאדם ׁשֹולט הרע יצר מאימתי ְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָב)
מּׁשעה מּנעּוריו ּדרׁש יב) ל"ד. ּפרׁשה (נח רּבה ְְְְִִִַַַַָָָָָָָֹּובמדרׁש
ּכׁשהּוא ּבֹו נכנס האלקית והּנפׁש אּמֹו. מּמעי לצאת ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּננער
ּבמצֹות. מחּוּייב נעׂשה ׁשאז אחד, ויֹום ׁשנה י"ג ְְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָּבן
טֹוב יג) ד. (קהלת ּפסּוק על (קהלת) רּבה ּבמדרׁש ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹוכדאיתא
זה וחכם מסּכן ילד טֹוב ּוכסיל, זקן מּמל וחכם מסּכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָילד
אּלא לאדם מזּדּווג אין ּכי ילד ׁשמֹו נקרא ולּמה טֹוב, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיצר
הרע יצר זה ּוכסיל זקן מּמל כו' ּולמעלה ׁשנה י"ג ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָמּבן
ועד מּילדּותֹו לֹו מזּדּווג ׁשהּוא זקן אֹותֹו קֹורא ולּמה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָכו'
ּדבגמרא והגם א), (קעט. וּיׁשב ּבזהר הּוא וכן ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹזקנתֹו,
ניּתנה מאימתי נׁשמה איתא הנ"ל) נח (ּפרׁשת ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹּובמדרׁש
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ויבשהÈ"ÙÚÂ[לו)] ים דהנה קרי"ס, ענין יובן זו הקדמה
בחי' היא שהיבשה וגילוי העלם בחי' הוא
דאתכסיא עלמא בחי' הוא ים משא"כ גילוי, בחי' הוא ארץ
מגילוי, ונעלם מכוסה היותו ע"ש דאתכסי' עלמא שנק'
על ג"כ מורה שזהו הים במי מכוסים ה"ה שבים והנבראי'
שהרי אותם, המהוה ומקור בשרש שלהם היחוד בחי'
הים במי מובלעים שיהיו באופן הוא שלהם החיות קבלת
כלשון ממים הנבראים ברואי' ונק' בתוכם מובלע והים
שבארץ בברואי' משא"כ המים, מבריאות שהוא כל רז"ל
על נאמר האם חמה גלגל אפי' העפר מן הי' הכל כי אם
ומברקת מארת היא הנה וגם הארץ, מבריאות לשון החמה
אחרת מהות שהיא שנדמה כלל בארץ כן נמצא שלא
הפך ענין ונמצא העפר. מן ג"כ היא שבאמת הגם לגמרי
בעלמא ונעשה לגילוי ההעלם שנהפך הוא ליבשה ים

ראתה36דאתגליא ולכן דאתכסיא, בעלמא שהי' מה הגילוי
ראו שלא מה דעשי' התחתונות ממדרגות שהיא שפחה
ובקרי"ס כו', דמות בבחי' ראו הנביאים שהרי הנביאים,

כו'. זה בבחי' הגילוי שהי' אלי זה אמר כאו"א
ÔÈ�ÚÂאז השיגו ומה שבנפש בעבודה קרי"ס בחי'

הנה בגוף מלובש הנפש בהיות כי י"ל בנפשותם,
ו מעלימים ונה"ב שמצדהגוף הנפש, אור על לגמרי מסתירי'

רצונו היפך לעשות האדם יוכל הנה"ב ותאוות הגוף העלם
ממעל אלק' חלק היא האדם נפש הלא יפלא שלכאו' ית',
רצון היפך לעשות שתוכל עד כ"כ יפרד שהחלק והיתכן
אור על ומסתיר שמעלים הגוף העלם ע"י שזהו אלא הכללי,
החיות על ומסתיר מעלים שהעולם בראותו וקדושתו, ה'
אשר נוהג, כמנהגו שעולם לחבירו דומה יום וכל בו המלובש
כח ומחמת לעיקר, היש לו נדמה ההעלמים ריבוי מחמת
תאוה מתאוה הוא הנה הבהמית בנפשו אשר המתאוה
יוכל ועי"ז מאד, המגושמת הבהמית נפשו רצון למלאות
הוא כ"ז אך ג"כ. נה"א את ומחטיא ועון חטא לידי לבוא
בדרך יודע ורק כלל מושג איננו בו אשר נפשו חיות כי מפני
אבל וכנ"ל, וכלל כלל המהות השגת ולא המציאות ידיעת
לא מאלקות וחיותה המחי' נפשו חושיית בראי' רואה הי' אם
החיים. חיי בחי' ית' אלקותו זולת אחר לדבר כלל מתאוה הי'
להם נתגלה הים והעלם ביבשה בים ישראל כשהלכו ולזאת
הנפש, ואין העלם שלהם בגופות האיר אז הגילוי, בבחי'
בגופות זאת נתגלה העלמו ע"ש אין הוא עת שבכל מה היינו
הנפש להיות כי גילוי, בבחי' אלי זה אמר כאו"א לכן שלהם,
ולכן הכלליות, בחי' השיגו הזה החלק וע"י אלק' חלק היא
אילי ואת מלשון כחי לשון אלי זה וגו' לה' אשירה אמרו
כו'. גילוי בבחי' שעה לפי נפשם השיגו כי להיות לקח, הארץ
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`ilbz`cשער ואילך. ב יד, צו לקו"ת א. סב, בשלח תו"א בכ"ז ראה :
וש"נ. הנחלים. כל ד"ה לקמן ואילך. א צד, לאדהאמ"צ האמונה
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¯e‡È·eהענין ּכללּות מּובן אינֹו ּבאמת ּדהּנה הּוא הענין ≈ְְְְֱִִִֵֵֶֶָָָָָָ
הּנפׁש על להתּגּבר האלקית הּנפׁש ּבכח ּׁשּיׁש ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמה
ּבריבֹו הראׁשֹון צּדיק יז) יח. (מׁשלי ּכתיב ּדהּנה ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָהּבהמית,
ּבּלב ּולהכניסם ּדבריו להטעים יּוכל ּכי ּדוד ּבמצּודת ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּופירׁש
החלּוקים ׁשנים ּדכאׁשר ּבחיּלּוף, מי אמר ולא ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָֹהֹואיל
נחלׁשת אחד ּכל ׁשל טענתֹו הּנה ּכאחד ּבאים ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּבטענֹותיהם

ר הּוא ּכאׁשר אבל זּולתֹו, להטעיםמּטענת הּוא יכֹול אׁשֹון ְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָ
יחליׁש וגם לֹו ׁשּינּגד מי ׁשאין הּׁשֹומע ּבלב להכניסם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּדבריו
ׁשהם הּבהמית ונפׁש האלקית ּבנפׁש הּוא וכן ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹטענתֹו,
מּתחּלת בהאדם היא הּבהמית והּנפׁש ּבעניניהם, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמנּגדים
צא. (סנהדרין לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּבריאתֹו

יציאה, מּׁשעת כו' ּבאדם ׁשֹולט הרע יצר מאימתי ְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָב)
מּׁשעה מּנעּוריו ּדרׁש יב) ל"ד. ּפרׁשה (נח רּבה ְְְְִִִַַַַָָָָָָָֹּובמדרׁש
ּכׁשהּוא ּבֹו נכנס האלקית והּנפׁש אּמֹו. מּמעי לצאת ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּננער
ּבמצֹות. מחּוּייב נעׂשה ׁשאז אחד, ויֹום ׁשנה י"ג ְְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָּבן
טֹוב יג) ד. (קהלת ּפסּוק על (קהלת) רּבה ּבמדרׁש ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹוכדאיתא
זה וחכם מסּכן ילד טֹוב ּוכסיל, זקן מּמל וחכם מסּכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָילד
אּלא לאדם מזּדּווג אין ּכי ילד ׁשמֹו נקרא ולּמה טֹוב, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיצר
הרע יצר זה ּוכסיל זקן מּמל כו' ּולמעלה ׁשנה י"ג ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָמּבן
ועד מּילדּותֹו לֹו מזּדּווג ׁשהּוא זקן אֹותֹו קֹורא ולּמה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָכו'
ּדבגמרא והגם א), (קעט. וּיׁשב ּבזהר הּוא וכן ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹזקנתֹו,
ניּתנה מאימתי נׁשמה איתא הנ"ל) נח (ּפרׁשת ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹּובמדרׁש
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רק זהּו ּכהּנה) ּבמּתנֹות ׁשם (ועּין ּפקידה מּׁשעת כו' ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻּבאדם
אם ׁשנה, י"ג ּבן היֹותֹו עד ּפֹועלת אינּה אבל ּבֹו ְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּניּתנה

טענתיּה. אקּדמיּה הּבהמית הּנפׁש הרי ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּכן
ÔÎÂּבאכילה הּתאוה עניני ּכל הרי הּגׁשמי, הּגּוף מּצד ¿≈ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָ

ּומתרּגל יֹותר להּילד קרֹובים הּתענּוגים ּוׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּוׁשתּיה
ּבהיֹותֹו ּובפרט ּבמאֹוד, ּבֹו מׁשּתרׁשת והרגילּות ְְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָּבהם
והחּומרּיּות, הּגׁשמּיּות אחרי הּנמׁשכים טֹובה לא ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָֹּבסביבה
ּבהם ׁשהתרּגל הרעים אֹו טֹובים הּלא הענינים ּכל ְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּנה
ׁשּקׁשה ׁשני, טבע אֹו טבע נעׂשה הרּגל ּכמאמר ּבֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנטּבעים
התאחזה טרם עדיין האלקית והּנפׁש מהם, להּפטר ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבמאד
הרּבה חזק הּוא הּבהמית הּנפׁש הרי ּכן אם ּבהתייּׁשבּות, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבֹו
מל נקרא הּבהמית הּנפׁש הּנה ּדלכן האלקית, מהּנפׁש ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹיֹותר
הּגּוף, עניני ּבכל ּומֹוׁשל טענתיּה ּדהקּדים זאת ּדלבד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹזקן,
להיֹות ולהסיתם אדם ּבני לפּתֹות אי ורגיל זקן הּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּנה
הּנה האלקית והּנפׁש והחּומרּיּות, הּגׁשמּיּות אחרי ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנמׁשכים
הּבהמית, הּנפׁש ׁשל קדימתֹו ער לפי ילד ׁשהיא זאת ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹלבד
ענינֹו ּכל ׁשהרי אדם, ּבני ּבעיני מסּכן הּוא זאת עֹוד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹהּנה
והּורּגל הּגׁשמּיּות אחרי ׁשּנמׁש והאדם הרּוחנּיּות ענין ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהּוא
למסּכנּות, רּוחני ענין ּכל לֹו נראה החּומרּיּות עֹולם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָּבעניני
העׁשירּות הּוא וזה הּגׁשמים ענינים הם אצלֹו העיּקר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָּכי
יֹותר חזק הּוא הּבהמית הּנפׁש הרי ּכן אם ׁשּלֹו, ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהחׁשיבּות
ּכח יׁש אי ּבמאד הּדבר נפלא ּכן ואם האלקית ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹמהּנפׁש
מּצד כן ּוכמֹו הּבהמית, הּנפׁש על להתּגּבר האלקית ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹּבנפׁש
הּתהּו מעֹולם הּוא הּבהמית הּנפׁש ּדׁשרׁש ידּוע הרי ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשרׁשן,
הּתּקּון, אל קדם ותהּו הּתּקּון מעֹולם האלקית הּנפׁש ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹוׁשרׁש
מלכּו אׁשר הּמלכים ואּלה לא) לו. (ּבראׁשית ׁשּכתּוב ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָּוכמֹו
מלכין ז' והן יׂשראל, לבני מל מל לפני אדֹום ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבארץ

אינֹו לכאֹורה זה ּומּכל הּתּקּון, אל ּדקדמּו ּדתהּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹקדמאין
הענין א עליו. להתּגּבר האלקית ּבנפׁש ּכח יׁש אי ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמּובן
הּנפׁש אל קדּום ּבׁשרׁשֹו האלקית הּנפׁש ּבאמת ּדהּנה ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהּוא
ּדסדר ב) ּפרק י (מאמר לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּדהּנה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּבהמית.
ּבבחינת הׁשּתלׁשלּות מּסדר ּבלמעלה ׁשרׁשֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָהׁשּתלׁשלּות
ותּקּון, הּתהּו ּבבחינת הּוא כן ּכמֹו ּדוקא, הּמּקיף ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָֹּפנימית
הּתהּו, מּׁשרׁש למעלה סֹוף אין אֹור ּבעצמּות ׁשרׁשֹו ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹֹּדתּקּון
ועׂשו ּדיעקב וכּידּוע הּבכֹור, יעקב היה ּׁשּבאמת מה ְְְְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹוזהּו
הּתהּו ׁשעֹולם ּכמֹו ׁשּזהּו קֹודם נֹולד ועׂשו ותּקּון ּתהּו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹהן
והתּגּלּות לידה ּבבחינת זהּו א הּתּקּון. לעֹולם לבא ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹקדם
רׁש"י ׁשּפירׁש ּוכמֹו הּבכֹור יעקב היה ּבאמת אבל ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלבד,

וידֹו ּפסּוק על ּתֹולדֹות (ּבראׁשיתּבפרׁשת עׂשו ּבעקב אחזת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּדיעקב אחרֹון, יֹוצא ראׁשֹון נכנס לׁשפֹופרת מׁשל כו) ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹכה.
ּבחינת ׁשהּוא יעקב ּדבׁשרׁשֹו והיינּו הראׁשֹונה, מּטּפה ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹנֹוצר
ּבנפׁש הּוא וכן הּתהּו, ּבחינת מעׂשו למעלה ׁשרׁשֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּתּקּון
למעלה ׁשרׁשֹו האלקית ּדהּנפׁש הּבהמית, ונפׁש ְְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהאלקית
הּנפׁש על להתּגּבר ּכח לֹו יׁש זה ידי ועל הּבהמית, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹמּנפׁש
הּקדּום, מּׁשרׁשֹו זה על ּכח לֹו ׁשּנמׁש מּצד ְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹהּבהמית
ּבמילא הרי הּבהמית הּנפׁש מּׁשרׁש למעלה ׁשרׁשֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּדלהיֹות
לבא קדּום הּבהמית ׁשהּנפׁש ּגם אף עליו, להתּגּבר ּבכחֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹיׁש
אליו, קדּום ׁשּׁשרׁשֹו מאחר מקֹום מּכל האדם, ּבגּוף ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָולפעֹול

עליו. להתּגּבר ּבכחֹו יׁש ְְְֲִֵֵֵַָָֹהרי
.¯evÈ˜האדם אל ּבא מהּתהּו ׁשּׁשרׁשֹו הּבהמית הּנפׁש ƒְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּומׁשּתרׁש מהּתּקּון, ׁשּׁשרׁשֹו האלקית לּנפׁש ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹקֹודם
ּתהּו החּומרּיּות, אל ּבטבעם הּנמׁשכים ּגּופנים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹּבהרּגלים
ּבכח לכן קדם, הּתּקּון ּובׁשרׁשם ּבהתּגּלּות, הּתּקּון אל ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹקדם

הּבהמית. הּנפׁש על להתּגּבר האלקית ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהּנפׁש
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‰�‰Âומדות,67האריז"ל מוחין על וגרמוהי חיוהי מפרש
כמ"ש מוחין בחי' הוא תחי',68דחיוהי והחכ'

ג"כ שהם היות עם המדות דהנה מדות. בחי' וגרמוהי
למדות מוחין בין גדול הפרש יש הרי ומ"מ הנפש, ,69כחות

הוא והרחמים החסד מדת וכמו לזולתו, רק הן דמדות

מי ועל להתחסד מי על הזולת מציאות יש כאשר דוקא
שיתחסד המדות ענין שייך אינו הרי עצמו דעל לרחם,
מזה דהדוגמא דוקא. לזולתו כ"א עצמו, על ויתרחם

כמ"ש70למעלה מעולם71הוא כי וחסדיך רחמיך זכור
דוקא, לעולם שייכים וחסדים רחמים דהמדות המה,

ששים67) סד"ה שה"ש ובלקו"ת פ"ה מב שער חיים בעץ וצע"ק
לקו"ת גם וראה .161 ע' תש"ח המאמרים ספר - (הראשון)*. המה

.104 ע' תש"ג המאמרים ספר ד. פז, מטות
[בדפוס*) זיין פרק (שמ"א בע"ח איתא ולכן ג): (לט, שם וז"ל

בפנים הנ"ל פ"ה מב שער הוא שלפנינו ובדפוסים תק"ס. ָשקלאוו,
איהו נק' דאצילות ומדות בבינה א"ס אור דהתלבשות ההערה])
איהו נק' דאצילות עילאה בחכמה א"ס אור יחוד אבל חד וגרמוהי

כו'. גרמוהי ממדרגת שלמעלה חד וחיוהי

החכמה).68) (ושם: יב ז, קהלת
עזר"ת69) ט. ע' תרכ"ט ואילך. ד ע' תרכ"ח המאמרים ספר ראה

ובכ"מ. ואילך. 218 ע' תרצ"ז ואילך. קסח ע'
ע'70) תרל"ד ואילך. תקמ ס"ע ח"ב תרל"ג המאמרים ספר ראה

ובכ"מ. ואילך. 272 ס"ע תש"ח נח. ע' תרח"ץ כ. ע' תרנ"ד ואילך. נד
מסעי71) לקו"ת וראה וחסדיך). הוי' רחמיך (ושם: ו כה, תהלים

רע"א. צג,

"c"ag i`iyp" zxezn

הא'72כמ"ש פי', ב' בזה דיש יבנה, חסד עולם אמרתי כי
דבנין והב' העולמות, בנין בשביל הוא החסד דמדת

וכתיב החסד, מדת ע"י הוא ימים73העולמות ששת כי
הוא המוחין אבל העליונות, המדות שהם וגו' הוי' עשה
הרי ולפעמי' השכלות, ומשכיל לעצמו שיושב לעצמו

ומ"ש לו, מבלבל הוא74הזולת מכולם יותר ומתלמידי
הנה לעצמו, היטיב ויודעה ההשכלה את שהשכיל לאחר
התלמיד וקושית ההסבר וע"י בכלל זולתו עם הלימוד ע"י
אבל יותר, בוריו על הענין ומתלבן מתברר בפרט
שזהו"ע דוקא, לעצמו הוא במושכלות ההתעסקות
יובן מזה שהדוגמא לעצמו. הם דהמוחין ההתבודדות

וכמאמר מהעולם, למעלה הם דהמוחין אלפים75למעלה
כמ"ש אלפי"ן, ב' לעולם, תורה קדמה אאלפך76שנה

קדמו הם ובינה חכ' דהספירות בינה, אאלפך חכמה
העולמות ומדרי' התהוות77למעלת הי' לא אם דגם ,

לצורך הם המדות אבל חו"ב, בחי' שייך העולמות
לעצמו. הן והמוחין לזולתו הן המדות ונמצא העולמות,
דומה דאינו וגרמוהי, לאיהו וחיוהי איהו בין ההפרש וזהו
ומדרי' בחי' עם להיחוד שלזולתו מה בחי' עם היחוד
והנה פ"ח, ח"ב בסש"ב רבינו שאמר זה והנה שלעצמו.

ז"ל הרמב"ם הכל78מ"ש ודעתו ועצמותו מהותו שהקב"ה
הענין כן כלל, מורכבת ולא פשוטה אחדות ממש אחד
הקדושים שמותיו ובכל הקב"ה של מדותיו בכל ממש
וחכמתו רצונו אין וגו' וחז"ל הנביאים לו שכינו והכינויים
ריבוי בו מוסיפים מדותיו ושאר ורחמנותו חסדו ומדת
ומהותו עצמותו אלא ועצמותו, במהותו ח"ו והרכבה
וגבורתו חסדו ומדת ודעתו ובינתו וחכמתו ורצונו
שאר וכן וגבורתו, מחסדו הכלולה ותפארתו ורחמנותו,
היא שהיא ממש, פשוטה אחדות הכל הקדושות מדותיו
ית' עצמותו דלגבי נ"ע רבינו שביאר הרי ומהותו. עצמותו
והיינו המדות, שעם היחוד כמו המוחין עם היחוד שוה
חסדו במדת הוא כמו"כ אחד ית' וחכמתו שהוא דכשם
ביטולם באופן שוים שהם בזה הכוונה ותפארתו. וגבורתו
אינם והיחוד הביטול ועצם בגוף אבל ממש, מיוחדים שהם
ביניהם וההפרש לזולתו. וזה לעצמו זה דהרי זל"ז דומים
ויחוד אוא"ס, עצמות בבחי' הוא בחכ' אוא"ס דיחוד הוא

שאופן אלא אוא"ס, הארת בבחי' הוא במדות אוא"ס
החכ' דהנה ממש. מיוחדים שהם אחד באופן הוא היחוד
בתכלית, במציאות ביטול בחי' שהוא מ"ה בבחי' הוא
כמו ה"ז לעולמות מקור שהן מאחר המדות בחי' משא"כ
ביטול בבחי' להיות ממש מ"ה בבחי' ואינן לזולתו
שבטל במקום אלא שורה אינו דאוא"ס וידוע במציאות,
בחי' היא דחכמה בהג"ה פל"ה בסש"ב וכמ"ש דוקא, אליו

א מתלבש שבה אחדכלי הוא ב"ה שאוא"ס מפני וא"ס
דחכמה והיינו החכמה, מדרי' וזהו הוא לבדו שהוא האמת
בבחי' אוא"ס מתייחד בה במציאו' ביטול בבחי' שהיא

כמ"ש אמת תורת נק' שהתורה ג"כ וזהו גמור. קרוב79יחוד
אלא אמת ואין באמת, יקראוהו אשר לכל קוראיו לכל הוי'

ומה80תורה האמת אחד בחי' הוא אוא"ס והלא ולכאורה ,
בחי' היא דתורה אלא אמת, נקראת שהתורה מה זה הוא
האמת. אחד אוא"ס בחי' ומתלבש נתפס ובחכ' חכמה,
אחרון ואני ראשון אני על מורים אמת אותיות ג' דהנה

אלקים אין ותי"ו81ומבלעדי ראשון אני בחי' הוא דאלף ,

בחי' דהיינו האותיות באמצע הוא ומ"ם אחרון, אני
ידיעה נתפס דבחכ' אלקים, אין באמצעיתא ומבלעדי
חד כולא ואלקים והוי' חשיבי, כלא שקמי' איך זו ,82והשגה

חד, וגרמוהי דאיהו היחוד וזהו"ע אמת, החכ' נקראת וע"כ
האמת אחד בחי' שם שורה ביטול, מ"ה, בבחי' דלהיותו
כנ"ל, לעולמות מקור שהן המדות בחי' אבל עצמותו, גילוי

דאיהו83ולזאת ליחוד דומה אינו חד וגרמוהי דאיהו אף
בחי' היא דתורה למצות, תורה בין ההפרש וזהו וחיוהי.
דהיחוד המוחין, בבחי' או אורות בבחי' אם חד וחיוהי איהו
אורייתא וזהו מלמעלמ"ט, בדרך עצמי יחוד בחי' הוא
חד, וגרמוהי איהו בחי' הן והמצות ממש. חד כולא וקוב"ה
מ"מ ג"כ מיוחדים שהן המדות בחי' או הכלים בחי' דהיינו
העבודה ע"י אבל עצמו, מצד ממש עצמי יחוד בחי' אינו

יובן ובזה מרכבה. בחי' ועשיתם86ע"פ85מארז"ל84נעשה
שע"י לפי והיינו עשאוני, כאילו עליכם אני מעלה אותם
החסד מדת ע"י כמו במדות, אוא"ס ממשיכים המצות
למעלה, החסד במדת אוא"ס ממשיכים צדקה מצות דהיינו

יצרו את הכובש גיבור איזהו במדת87וע"י אוא"ס ממשיכים
בכל כן החיות, תגבורת הו"ע למעלה דגבורה כו', הגבו'

(72.70 שבהערה המאמרים ספרי וראה ג. פט, תהלים
וש"נ.73) שם. ותש"ח תרל"ד המאמרים ספר וראה יז. לא, תשא
א.74) י, מכות א. ז, תענית
וש"נ.75) ד. וישב תנחומא ב. פ"ח, ב"ר ד. צ, תהלים מדרש ראה

א. מט, זח"ב
א.76) קד, שבת לג. לג, איוב ראה
פ'77) תרל"א והחרים המשך ואילך. סע"ד א, שה"ש לקו"ת ראה

כו). (ע' תזומ"צ
ה"י.78) פ"ב יסוה"ת הל'
יח.79) קמה, תהלים
(נ,80) תכ"א תקו"ז ב. דאיכ"ר פתיחתא ה"ח. פ"ג ר"ה ירושלמי

שם). חיות מהר"ץ (ראה ע"ב ריש ה, ברכות וראה א).
ט81) פ"א, שהש"ר י. פ"א, דב"ר ב. פפ"א, ב"ר ו. מד, ישעי'

חותמו. ד"ה - א נה, שבת רש"י (א).
וידעת82) ד"ה א. קסא, ב. כו, ח"ב סע"א. יב, ח"א זהר ראה

וש"נ. שפו). ע' (לקמן זו שנה (הב')
לזאת.83) שם: מצוה נר כי בד"ה
קו).84) ע' שם לתניא והערות (קיצורים ד לד, שה"ש לקו"ת ראה

ואילך. צט ע' אחרי אוה"ת וראה
ז.85) פל"ה, ויק"ר א. קיג, זח"ג ראה
ג.86) כו, בחוקותי
רפ"ד.87) אבות
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הא'72כמ"ש פי', ב' בזה דיש יבנה, חסד עולם אמרתי כי
דבנין והב' העולמות, בנין בשביל הוא החסד דמדת

וכתיב החסד, מדת ע"י הוא ימים73העולמות ששת כי
הוא המוחין אבל העליונות, המדות שהם וגו' הוי' עשה
הרי ולפעמי' השכלות, ומשכיל לעצמו שיושב לעצמו

ומ"ש לו, מבלבל הוא74הזולת מכולם יותר ומתלמידי
הנה לעצמו, היטיב ויודעה ההשכלה את שהשכיל לאחר
התלמיד וקושית ההסבר וע"י בכלל זולתו עם הלימוד ע"י
אבל יותר, בוריו על הענין ומתלבן מתברר בפרט
שזהו"ע דוקא, לעצמו הוא במושכלות ההתעסקות
יובן מזה שהדוגמא לעצמו. הם דהמוחין ההתבודדות

וכמאמר מהעולם, למעלה הם דהמוחין אלפים75למעלה
כמ"ש אלפי"ן, ב' לעולם, תורה קדמה אאלפך76שנה

קדמו הם ובינה חכ' דהספירות בינה, אאלפך חכמה
העולמות ומדרי' התהוות77למעלת הי' לא אם דגם ,

לצורך הם המדות אבל חו"ב, בחי' שייך העולמות
לעצמו. הן והמוחין לזולתו הן המדות ונמצא העולמות,
דומה דאינו וגרמוהי, לאיהו וחיוהי איהו בין ההפרש וזהו
ומדרי' בחי' עם להיחוד שלזולתו מה בחי' עם היחוד
והנה פ"ח, ח"ב בסש"ב רבינו שאמר זה והנה שלעצמו.

ז"ל הרמב"ם הכל78מ"ש ודעתו ועצמותו מהותו שהקב"ה
הענין כן כלל, מורכבת ולא פשוטה אחדות ממש אחד
הקדושים שמותיו ובכל הקב"ה של מדותיו בכל ממש
וחכמתו רצונו אין וגו' וחז"ל הנביאים לו שכינו והכינויים
ריבוי בו מוסיפים מדותיו ושאר ורחמנותו חסדו ומדת
ומהותו עצמותו אלא ועצמותו, במהותו ח"ו והרכבה
וגבורתו חסדו ומדת ודעתו ובינתו וחכמתו ורצונו
שאר וכן וגבורתו, מחסדו הכלולה ותפארתו ורחמנותו,
היא שהיא ממש, פשוטה אחדות הכל הקדושות מדותיו
ית' עצמותו דלגבי נ"ע רבינו שביאר הרי ומהותו. עצמותו
והיינו המדות, שעם היחוד כמו המוחין עם היחוד שוה
חסדו במדת הוא כמו"כ אחד ית' וחכמתו שהוא דכשם
ביטולם באופן שוים שהם בזה הכוונה ותפארתו. וגבורתו
אינם והיחוד הביטול ועצם בגוף אבל ממש, מיוחדים שהם
ביניהם וההפרש לזולתו. וזה לעצמו זה דהרי זל"ז דומים
ויחוד אוא"ס, עצמות בבחי' הוא בחכ' אוא"ס דיחוד הוא

שאופן אלא אוא"ס, הארת בבחי' הוא במדות אוא"ס
החכ' דהנה ממש. מיוחדים שהם אחד באופן הוא היחוד
בתכלית, במציאות ביטול בחי' שהוא מ"ה בבחי' הוא
כמו ה"ז לעולמות מקור שהן מאחר המדות בחי' משא"כ
ביטול בבחי' להיות ממש מ"ה בבחי' ואינן לזולתו
שבטל במקום אלא שורה אינו דאוא"ס וידוע במציאות,
בחי' היא דחכמה בהג"ה פל"ה בסש"ב וכמ"ש דוקא, אליו

א מתלבש שבה אחדכלי הוא ב"ה שאוא"ס מפני וא"ס
דחכמה והיינו החכמה, מדרי' וזהו הוא לבדו שהוא האמת
בבחי' אוא"ס מתייחד בה במציאו' ביטול בבחי' שהיא

כמ"ש אמת תורת נק' שהתורה ג"כ וזהו גמור. קרוב79יחוד
אלא אמת ואין באמת, יקראוהו אשר לכל קוראיו לכל הוי'

ומה80תורה האמת אחד בחי' הוא אוא"ס והלא ולכאורה ,
בחי' היא דתורה אלא אמת, נקראת שהתורה מה זה הוא
האמת. אחד אוא"ס בחי' ומתלבש נתפס ובחכ' חכמה,
אחרון ואני ראשון אני על מורים אמת אותיות ג' דהנה

אלקים אין ותי"ו81ומבלעדי ראשון אני בחי' הוא דאלף ,

בחי' דהיינו האותיות באמצע הוא ומ"ם אחרון, אני
ידיעה נתפס דבחכ' אלקים, אין באמצעיתא ומבלעדי
חד כולא ואלקים והוי' חשיבי, כלא שקמי' איך זו ,82והשגה

חד, וגרמוהי דאיהו היחוד וזהו"ע אמת, החכ' נקראת וע"כ
האמת אחד בחי' שם שורה ביטול, מ"ה, בבחי' דלהיותו
כנ"ל, לעולמות מקור שהן המדות בחי' אבל עצמותו, גילוי

דאיהו83ולזאת ליחוד דומה אינו חד וגרמוהי דאיהו אף
בחי' היא דתורה למצות, תורה בין ההפרש וזהו וחיוהי.
דהיחוד המוחין, בבחי' או אורות בבחי' אם חד וחיוהי איהו
אורייתא וזהו מלמעלמ"ט, בדרך עצמי יחוד בחי' הוא
חד, וגרמוהי איהו בחי' הן והמצות ממש. חד כולא וקוב"ה
מ"מ ג"כ מיוחדים שהן המדות בחי' או הכלים בחי' דהיינו
העבודה ע"י אבל עצמו, מצד ממש עצמי יחוד בחי' אינו

יובן ובזה מרכבה. בחי' ועשיתם86ע"פ85מארז"ל84נעשה
שע"י לפי והיינו עשאוני, כאילו עליכם אני מעלה אותם
החסד מדת ע"י כמו במדות, אוא"ס ממשיכים המצות
למעלה, החסד במדת אוא"ס ממשיכים צדקה מצות דהיינו

יצרו את הכובש גיבור איזהו במדת87וע"י אוא"ס ממשיכים
בכל כן החיות, תגבורת הו"ע למעלה דגבורה כו', הגבו'

(72.70 שבהערה המאמרים ספרי וראה ג. פט, תהלים
וש"נ.73) שם. ותש"ח תרל"ד המאמרים ספר וראה יז. לא, תשא
א.74) י, מכות א. ז, תענית
וש"נ.75) ד. וישב תנחומא ב. פ"ח, ב"ר ד. צ, תהלים מדרש ראה

א. מט, זח"ב
א.76) קד, שבת לג. לג, איוב ראה
פ'77) תרל"א והחרים המשך ואילך. סע"ד א, שה"ש לקו"ת ראה

כו). (ע' תזומ"צ
ה"י.78) פ"ב יסוה"ת הל'
יח.79) קמה, תהלים
(נ,80) תכ"א תקו"ז ב. דאיכ"ר פתיחתא ה"ח. פ"ג ר"ה ירושלמי

שם). חיות מהר"ץ (ראה ע"ב ריש ה, ברכות וראה א).
ט81) פ"א, שהש"ר י. פ"א, דב"ר ב. פפ"א, ב"ר ו. מד, ישעי'

חותמו. ד"ה - א נה, שבת רש"י (א).
וידעת82) ד"ה א. קסא, ב. כו, ח"ב סע"א. יב, ח"א זהר ראה

וש"נ. שפו). ע' (לקמן זו שנה (הב')
לזאת.83) שם: מצוה נר כי בד"ה
קו).84) ע' שם לתניא והערות (קיצורים ד לד, שה"ש לקו"ת ראה

ואילך. צט ע' אחרי אוה"ת וראה
ז.85) פל"ה, ויק"ר א. קיג, זח"ג ראה
ג.86) כו, בחוקותי
רפ"ד.87) אבות
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הוא הטעם לבד, הדמיון בכף עשאוני כאילו ומ"ש הספי'.
בחי' היחוד נעשה ועי"ז הכלים עשיות הוא עיקרם דבמצות
עשאוני כאילו עליכם אני מעלה ואומר חד, וגרמוהי איהו

איהו בבחי' האורות יחוד כאילו עליכם אני שמעלה היינו
דהיינו דמלכא אברים רמ"ח פקודין רמ"ח וזהו חד. וחיוהי

מרכבה. שנעשים באברים כמו היחוד

xe` dxeze devn xp ik d''c

•
mixeaic ihewl

.„Ïבנימין ר' עדיין התהלך השבת, לאחרי יומיים

והרגיש שמע שראה, הגדולה העבודה מן ממש כמבולבל

במוחו לנקר החל ורעיון שלמה הר' הרה"צ אצל בהיותו

שלמה הר' הרה"צ אצל ידוע זמן .1להישאר

שלמה הר' הרה"צ אל בנימין ר' החסיד כשנכנס

שלמה הר' הרה"צ עיכבו הפרידה, ברכת ממנו לקבל

סודות לו וגילה אצלו להישאר בו והפציר אחדות שעות

נעלים. וגילויים נפלאים

יותר יתקרב ידו שעל שלמה הר' הרה"צ לו אמר לבסוף

יקבץ � שלמה הר' הרה"צ � והוא הזקן, רבנו רבו, לשיטת

זו, עבודה דרך לקבלת ראויים כלים שיהיו אברכים קבוצת

נעלים. גילויים של גדולות הבטחות עוד לו והבטיח

הר' הרה"צ לו שאמר מה לכל האזין בנימין ר' החסיד

לו וענה חלאפיעץ2שלמה, מאי, ניע נא פאן טא "פאן :

אינו אבל אדון הוא (האדון טוואי" ניע נא חלאפיעץ טא

שלך), אינו אבל עבד הוא � עצמו על כוונתו � העבד שלי,

לליאזנא. חזרה ונסע

לחסידים הוראה היתה בנימין ר' של תשובתו

של שרבו ידע לרבו מקושר שהיה אחד כל אמיתיים.

כללי חיזוק הביאה זו דרך שלו. אינו אבל שר הוא חברו

החסידות. בדרכי בעבודה

ר' החסיד משהחל בקרמנצ'וג, ההתוועדות בשעת

יותר הרבה היו שבוואהלין יחוסים, לחלק הנ"ל אהרן

עושים בד הרשב"ץ: מורי לו אמר בליטא, מאשר צדיקים

ההשגחה גזרה שם בשדות, צומח הפשתן מפשתן,

יצמח. שהפשתן העליונה

העבודה בעצם אך בד, לייצר אפשר אי פשתן בלי

שונים. אופנים ישנם מהפשתן הבד את לייצר כיצד

שכן הולנד, כמו לארץ, בחוץ היא ביותר הטובה העבודה

מכל הפשתן את המנקות טובות מכונות להם יש שם

הבדים את אורגות שלהם והמכונות והפסולת, הסיגים

מכונות אותן שנמצאות היכן לארץ, בחוץ ביותר. הטובים

הפשתן של האמיתית החשיבות את יודעים שם גדולות,

ויפים. חזקים בדים ביצירת

כל על הנמשל. לפרטאת לאאהב הרשב"ץ החסיד מורי

כך כל בצורה המשל את מתאם והיה משל אומר היה ענין

ממילא. בדרך היטב מובן היה שהנמשל ומדוייקת, עדינה

.‰Ïאת לגלות הזקן רבנו החל מאז עברו שנה כמאה

חסידות ללמוד אבי החל בה לשנה עד החסידות, תורת

נתגלתה בה שנה מאה של תקופה ,� תרל"ג בשנת �

רבותינו אבותינו כ"ק ידי על חב"ד חסידות תורת

מסודרת. בהתגלות זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הקדושים

בחיי החסידות בעבודת אבי ועסק למד שנים עשר

� תרל"ה משנת .� תרל"ג־תרמ"ג מוהר"ש הרבי אביו,

הנחות משלו. כתבים כבר ישנם � שנה 14 בגיל

� מאמרים של רב ובמספר מהסבא. ששמע ממאמרים

ששאל שאלות רשימת ביאוריו. רשומים � תרל"ו משנת

"יחידות". של רשימות וכן הסבא ותשובות הסבא את

אבי במאמרי מורגשת מיוחד טוב־טעם של חיות

הם אלה � תרל"ו־תרל"ז � הצעירות בשנותיו שנכתבו

שמים יראת של בהרגש חדור ענין כל עבודה, מאמרי

שבלב. העבודה מורגשת אימרה ובכל

שטיילתי הטיולים באחד � במרינבאד תרס"ח קיץ

שאל שלו מצוה הבר לפני ששנה אבי, לי סיפר � אבי עם

הלכה ישפיע שהלימוד באופן לומדים כיצד הסבא, את

למעשה.

דיני ללמוד החליט לומדים, איך הסבא לו כשאמר

גופו, את בהם ולאלף ממש, לפועל הנוגעים חיים" "אורח

דרך על אלה, דינים לקיים מורגל יהיה עצמו שהגוף

כרע דמנפשיה במודים .3האמור

את אבי אז הסביר מיוחדת, עמוקה בשיחת־השכלה

כדי החושים. לשעבוד הכוחות שעבוד שבין ההבדל

וחושים, כוחות בין המהותי השוני על דיבר זאת, להסביר

החושים. מהות ומהי הכוחות מהות מהי

עשרה, הוא הנפש כוחות של הכללי שהמספר אף

עשר הם הרי מדות, וז' שכליים ג' הנפש, כוחות עשרה

רבים, סוגים כוללים, ענפים כמה מהם� אחד גדריםשבכל

במספר הם החושים וענפיו. פרטיו יש מהם אחד כשלכל

דיבר טיול שעות ארבע במשך כוללים. רק הם אבל חמשה,

העצמי. במהותם והחושים הכוחות בין ההבדל על אבי

והר"ב1) רויזעס הר"פ החסידים של בשיחתם המכתבים באחד כמבואר

בעבודה. השיטות ב' בענין

פתגמים2) לומר העתים מן לעת בקודש דרכו היה הר"ש שהרה"צ כידוע

פולנית. בלשון
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ליכולת, כוח בין הכללי ההבדל את אבי הסביר אז,

היכן יודעים אינם שכלית בחקירה שהחוקרים ואמר

החסידות שכל ורק ליכולת, כוח בין האמיתי הגבול

ענין היטב מסבירה חסידות שכן, היטב, זאת מסביר

מהיכולת למעלה שהיא הוא, ברוך העצמות של היכולת

מוגבלת הבנה כבר ישנה וממילא ההשתלשלות, סדר של

ליכולת. כוח שבין בהפרש

לחושים, כוחות שבין ההבדל הסברת לאחרי

העצמית, במהותם וחושים בכוחות שזהו אבי הסביר

יש התואר. שם הוא "חוש" או "כוח" שהשם

כי התואר שם זה ואין "חוש" או "כוח" שמזכירים

השם את מה"חוש" שואל ש"כוח" המושאל, שם אם

ויש "כוח". השם את מה"כוח" שואל וה"חוש" "חוש",

אלא זה ואין "חוש" או "כוח" בשם שמשתמשים גם

בלבד. הכינוי שם

טיול ובכל ימים, כעשרה במריענבאד אז שהיתי

הראשונים הטיולים שיחה. היתה אבי, עם שטיילתי

שם הענינים, שני של דוגמאות תוך בהסברה עברו

בי ההבדל ומה הכינוי ושם לכינוי.המושאל מושאל ן
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בחיבה חוזר הייתי בהם בקי שהייתי והסדרים במאד, אוהב הייתי בעלֿפה משניות לימוד את
באותיות. מדקדק הייתי זה ועם גדולה ובמהירות

פערסאן ז"ל אבא ר' החסיד עם התחרות לי היתה אחת פעם כי יבוא1דכירנא הוא גם -

נפלא. באופן ובתניא משנה סדרי בשתא בקי שהי' - מיוחד בפרק בעזרתֿהשם

היחידות על לו אמר צמחֿצדק הרב רבינו אאזמו"ר כ"ק הוד כי לאבא אמר - ז"ל אבא ר' - הוא
נשמה אותיות הוא משנה בעלֿפה, משניות "למוד הנשמה2הראשונה בעלֿפה משניות אמירת עלֿידי ,

ליכטיקער". ווערט גוף דער אז הגוף את ַמאירה

בערך אדר בתחלת הי' זה - בחדר אנחנו יושבים אחת פעם אבל זה, דבר סיבת הי' מה אדע לא
ואומר מענדל, המשרת בא פתאום פסח הלכות אדמו"ר שולחןֿערוך אנחנו ולומדים הנר, והודלק -

אותך. קורא אבא

קאסטיער ז"ל סעדי' ר' של בביתו הי' שלנו החדר כי - הביתה אחריֿכן3רצתי אשר הבית היא ,

יושב ז"ל אבא ר' גם והנה אבא, של בחדרו ונכנסתי - השיעור שם והי' תמימים" "תומכי עבור נקנה
אבא. ממול כסא על

ונפחדתי דבר, פשר ידעתי לא אנכי זרעים, סדר לחזור תוכל זמן בכמה - אבא אומר - יצחק יוסף
אשר לי כמדומה עניתי: פחות, להגיד או באמת, לי הדרוש מכפי יותר אם להשיב, מה ידעתי ולא

הסדר. כל לחזור אוכל ויותר בשעה

חמשה עוד לקמץ ואפשר מינוט, ועשרים בשעה זרעים סדר חוזר הנני אנכי ז"ל, אבא ר' אמר
מינוט. עשרה היותר ולכל מינוט

משנ ויקח בו, ויבט השעון את ויוציא ונראה, נבחון אבא, סדרויאמר לחזור לי ויאמר קטן, יות
הסדר. כל חזרתי מינוט ושמונה ובחמשים הפסק בלי הסדר כל חזרתי זרעים,

ירא כי הגיד אחריֿכן רק גלוי, רוח בנחת אבא של פניו צהיבות לראות זכיתי הראשונה ֵָהפעם
הטעמים וקריאת דקדוק להוריני הוא חושב ולזאת הדיבור, אצלי יתקלקל לא המהירות לגודל אשר הוא

ספר1) ואילך. ב] [רעא, ח ע' ו חוברת "התמים" אודותיו ראה
.42 .23 ע' ה'ש"ת קיץ .2 ע' ה'ש"ת חורף - תרצ"ו השיחות

להרח"ו2) המצות וטעמי ואתחנן פרשת להאריז"ל המצוות שער

ועוד. שם.
קאסטיער.3) ישעי' ר' :395 ע' ה'שי"ת השיחות בספר
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המלמד גרשון יצחק ר' זה על מיוחד מורה לי לוקח אשר הי' וכן נגינה, פעמים4של שתי ילמדני אשר
אחת. שעה בשבוע

את הקדוש הרב אאמו"ר כ"ק הוד מאת מתנה אז קבלתי בפרט משניות בלימוד הצטיינות לאות
צדק, צמח מתשובות חלק צמחֿצדק הרב הקדוש הרב אאזמו"ר כ"ק הוד של קדשו יד כתב הספר

הרה"ק. אביו אאזמו"ר כ"ק הוד מאת במתנה לו ניתן אשר

ספרים איזה לקנות היתה תשוקתי במאד, גדול אז לדעתי ואסון לי, קרה אסון ההוא בפורים
למספר משניות עבור שלי הקאפיטאל עלה חשבוני לפי שעון. עם מוזהבה ושרשרת טובה, בכריכה
לרגלי אמנם חפצי, לפי לי הדרוש כל על מספיקים היו לי המגיעים והחובות המזומן היינו מרובה,
שוקל הייתי כן ועל הדרושה, בשעה למזומן לחשבם אפשר אי החובות כי אני גם הבנתי הדחוק המצב
להסתפק אוכל עתה שלעת אף הספרים, אם - בראשונה אקנה מה עצמי לבין ביני בדעתי ומפלס

בהלואה. להשיגו אפשר שאי - שעון או בהלוואתם,

הרהרתי הרהורים וכמה הזמן, בשמירת מרובה ותועלתו יותר, נחוץ שעון כי הכריע שכלי מאזני כף
שעה כל מיבעי לא הנה אז שעון לי לכשיהי' אשר לי הי' וברור ברעיוני, הצטיירו ציורים וכמה בזה,
לי יהי' כאשר ובפרט שמורים, יהיו המינוטין אפילו גם אלא גבוה, לצרכי רק ומיוחדת נקבעת שתהי'

בו. יעשה מה לי יגיד רגע כל הלא אז רגעים, עם שעון

יפקוד התשיעית חצי טיי, לשתות יצווה השמינית, בשעה לעמוד יעוררני השעון בבקר לדוגמא
הלאה. וכן ללמוד לישב העשירית להתפלל, ללכת

וכבר שעון. עם נער גדול, אהי' לטוב, הכללי מצבי ישתנה השעון לרגלי אשר תקווה מלא ליבי
החלוק רכושי את לקבץ עלי ועתה זה, על הסכימה וגם תי' הרבנית מורתי אמי לכבוד חפצי הגדתי

גמ"ח. בתור אנשים לכמה

גמילות לעשות ראוי כי אבא לי הגיד שלם, רובל של גדול סכום אצלי שנקבץ הראשונה בפעם
ז"ל סעדי' לר' זה רכושי את ואלווה לידיחסדים, הגעתי חדשים שני ובמשך ערומים, מלביש גבאי

רובל. שלשה לי היו שכבר מדרגה

הערץ לר' להלוות אבא לי יעץ אחד של בידו כולו שיהי' חפצתי ולא להתגדל התחיל כשרכושי
בלימוד אפי בזעת אשר שלי, רובלים שלשה נמצאו שם וגם זמן עבר אביונים. לחם גבאי מייטין ז"ל

קּבצּתים. ְִִַמשניות

תמימה ושנה שנה חצי עברה מתגדל, ועושרי שבוע עובר נצבר, והוני ולומד חוטף מזיע הנני אנכי
רכושי, לקבץ ואתאווה הוני מגיע רובלֿכסף עשר לחמש והנה נ"ע רז"א דודי בעזרת חשבון ועשיתי

שלם. אימפריאל ויעלה זהב במטבע הוני להחליף תאוותי באה חדשים כשני ובמשך

רק היא ועבודתי במאד, דחוק דחוק, הזמן התמוטט, כספים בקיבוץ ומזלי אחדים, חדשים עברו
ידעתי. לא ואיך מתי אבל לי, ישלם אבא אשר לי ברור באמנה,

זהב. של בהמטבע לי שיש במה משתעשע הנני ואני הימים ובאחד

להלוות מה לו, אין כי לו עונה ואבא רובלֿכסף, כ"ח גמ"ח לו דרוש שי' קאפיל לר' ההיא בעת
בשעת לעשות מה אבל ט"ו אלא איננה כי אם ויאמר שלי, בהמטבע עינו העיף שי' קאפיל ר' לו,

טוב. זה גם הדחק

(ספר4) תרנ"ב תשרי ה' יומן גם ראה - איטסאן. גרשון יצחק ספרר' ז. סעיף תרצ"ד כסלו כ' שיחת .(295 ע' תשי"א המאמרים
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בהירות ועינים אבא שפתי על קל שחוק ואראה בקרבי, חלף רעד שי' קאפיל ר' דברי בשמעי
בקרבי. התלקחה פנימית מלחמה ואנכי הצהובות, בפניו מאירות

ואטול בצלחתי, זהב של המטבע הטמנתי דבר ומבלי ברעיוני, עברו מחשבות כמה אחדים ברגעים
תי'. אמא טובים לחיים ותבדל אבא עם הצהרים סעודת לאכול ידי

לעשירים והן לעניים הן שהיא בזה מצדקה גדולה חסד גמילות לי, אמר ואבא לו, הלך קאפיל ,5ר'

וואך א אייף יענעם לאייט מיא בעסער, נאך דאס איז יעמולט גיט, מיא און ניט זעך ווילט עס אז און
מצוה. גרייסע א האט מיא און אקריק מקבל איז מיא און צוויי

יום בכל פעמיים אשר זהב, של המטבע זה, שעשועי מן קצר לזמן אף להיפרד מאד לי הי' כבד
כח בי אין שוב מצדקה גדול עוד הוא חסד גמילות אשר הגיד שאבא מכיון אבל בה, משתעשע הייתי

המצווה. את ולקיים שי' קאפיל ר' את לראות רץ הנני הסעודה ובגמרי מלהימנע,

ש קאפיל ר' של לחנותו בכלבאתי הנני מביט קונה, על ומחכה יושב ותוהא, יושב ומצאתיו י'
מתכווץ. ולבי בפי נגלד לשוני ומחריש, מביט הצדדים,

ואז לו דרוש בלתי וזהבי הגמ"ח, השיג כבר כי לי יאמר זה קאפיל ר' אשר בליבי הנני מתפלל
לי. יהי' מצוה שכר וגם בצלחתי, ישאר הזהב לי, יהי' שכר משנה הלא

הקאמיסינער הרבה, כסף כסף, לי דרוש קאפיל, ר' של מלבו יוצאת ואנחה אחדים, רגעים עמדתי
אין. וכסף סחורה, להביא הלילה לנסוע צריך

להפרד ועלי רגע עוד רכושי, אל המה מכוונים והפזמון האנחה הועילה, לא תפילתי כי הנני רואה
לי יקר אשר זה ואבא מצדקה, גדול גמ"ח כי אמר אבא לעשות אוכל מה אבל ושעשועי, מאהובי
נפשי משאת שלי, האוצר את הוצאתי לב ובשברון דברו, לקיים ועלי הבריא כי לאֿל ותודה במאד,

שי'. קאפיל ר' יד על ואמסרהו

אבוש ולא אודה לי. דרוש אחד שבוע על ורק חזרה, תקבל קאפיל ר' אומר לטובה, הבא בשבוע
החוצה. וארוץ מעיניי נשרו אשר הדמעות מפרץ רגע אף לעמוד יכולתי לא כי

מה הנני שומע רוגז, של בהבטה עלי הביט ניסן ר' ורבי לומדים היו כבר חברי החדרה, בבואי
עמי. בל לבי אבל שלומדים

אינו זה קאפיל ור' שי', קאפיל ר' סביבות מסבב הנני עת ובכל שלושה, שניים, אחד, שבוע עברה
בפינתי. מביט אינו הגה אף עמי מדבר

את ושאלתי לב חוזק לי ועשיתי מגדרי יצאתי אנכי גם הנה מגדרו, יוצא אדם שכל ביום ובפורים,
לחשוב יכול מי ישנה, מעשה זה הלא - קאפיל ר' עונה - הגמ"ח הגמ"ח, עם יהי' מה שי' קאפיל ְָָר'
אודות חושב אינני אז גם טוב הבא, בקיץ האתרוגים, מסחר ויהי' השם יתן אם גם כאלו, גמ"ח אדות

כאלו. גמ"ח

מעשה הוא כי ממנו שמעתי מפורש אבל אחר, לגמ"ח זה גמ"ח בין מה הסתתרה, בינתי לרגע
ואבכה. הצידה ואפנה לתוגה נהפך וחגי זה גמ"ח בהחזרת חושב ואינו ְְְִֶֶַָָָישנה,

* * *
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(‡)Ï‡¯NÈ È�a ˙BÓL ‰l‡Â.ׁשּמנאן ּפי על אף ¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈ְִֶַַָָ

ּבמיתתן, ּומנאן חזר ּבׁשמֹותן, להֹודיעּבחּייהן ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ

לכֹוכבים, ׁשּנמׁשלּו ּומכניסןחּבתן ׁשּמֹוציאן ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ

ׁשּנאמר ּובׁשמֹותם, מ)ּבמסּפר "הּמֹוציא(ישעיהו : ְְְֱִִִֶֶַַָָ

צבאם יקראּבמסּפר ּבׁשם רבה)"לכּלם :(שמות ְְְְְְִִֵָָָָָֻ

(‰)ÌÈ¯ˆÓa ‰È‰ ÛÒBÈÂ.היּו ּובניו הּוא והלא ¿≈»»¿ƒ¿»ƒֲַָָָֹ

ׁשבעים היינּוּבכלל לא וכי ללּמדנּו, ּבא ּומה ְְְְְִִִִִֵַַַָָֹ

צדקתֹו להֹודיע אּלא ּבמצרים? היה ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָיֹודעים

הּוא אביו, צאן את הרֹועה יֹוסף הּוא יֹוסף: ִֵֵֶֶֶָָֹׁשל

ּבצדקֹו: ועמד מל ונעׂשה ּבמצרים ׁשהיה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָיֹוסף

(Ê)eˆ¯LiÂ.ׁשּׁשה יֹולדֹות אחד:ׁשהיּו ּבכרס «ƒ¿¿ְְִֶֶֶֶָָָ

(Á)L„Á CÏÓ Ì˜iÂ.:אמר חד ּוׁשמּואל, רב «»»∆∆»»ְֵַַַָ

ׁשּנתחּדׁשּו אמר: וחד מּמׁש, (סוטהּגזרֹותיוחדׁש ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ

Ú„È:יא) ‡Ï ¯L‡.ּכאּלּו עצמֹו ידעעׂשה (כךלא ¬∆…»«ְְִַַָָָֹ

רא"ם) BÏ(È):גרס ‰ÓkÁ˙� לׁשֹון.‰·‰ הבה, ּכל »»ƒ¿«¿»ְָָָ

עצמכם הזמינּו ּכלֹומר: הּוא, לדבר והזמנה ְְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָהכנה

לכ:BÏ ‰ÓkÁ˙�.לֹו ּלעׂשֹות מה נתחּכמה לעם. ְָƒ¿«¿»ְְֲִַַַָָָ

רבה) ׁשל.(שמות למֹוׁשיען נתחּכם ּדרׁשּו: ְְְְִִֵֵֶַַָָורּבֹותינּו

יביא ׁשּלא נׁשּבע ׁשּכבר ּבּמים, לדּונם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹיׂשראל,

העֹולםמּבּול ּכל ׁשעל הבינּו לא (והם לעֹולם, ְִֵֵֶַַָָָָָֹ

ּברׁש"י אחת, אּמה על מביא הּוא אבל מביא, ְֲִִִֵֵֵַַַַָָֻאינֹו

‰‡¯ı:יׁשן) ÔÓ ‰ÏÚÂ.:ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ּכרחנּו. על ָָ¿»»ƒ»»∆ְְְֵֵַַָָ

והרי ּבאחרים, קללתֹו ותֹולה עצמֹו ׁשּמקּלל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכאדם

יירׁשּוה: והם הארץ מן ועלינּו ּכתב: ּכאּלּו ְְְִִִִֵֶַָָָָָָהּוא

(‡È)ÂÈÏÚ.העם ׂשרים.ÌÈqÓ:על מס. לׁשֹון »»ַָָƒƒְִַָ

מסּכנֹות ערי ׁשּיבנּו הּמס? ּומהּו הּמס, מהם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּגֹובין

Ì˙Ï·Òa:לפרעה B˙pÚ ÔÚÓÏ.מצריםׁשל:È¯Ú ְְַֹ¿«««…¿ƒ¿…»ְִִֶַ»≈
˙B�kÒÓ.:וכן פב)ּכתרּגּומֹו, אל(ישעיה ּבא ל" ƒ¿¿ְְְֵֵֶַֹ
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íéãìéä-úà ïéiçzå íéøöî Cìî ïäéìài''yx: £¥¤−¤´¤¦§¨®¦©§©¤−¨¤©§¨¦«
(ìåçá ë''ò)éðùçéïúéNr recî ïäì øîàiå úãléîì íéøöî-Cìî àø÷iå©¦§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ©«§©§½Ÿ©´Ÿ¤¨¤½©¬©£¦¤−

˙ÈÂ ÌB˙Èt ˙È ‰Ú¯ÙÏ ‡¯ˆB‡ ˙È·≈»»¿«¿…»ƒ¿»

:ÒÒÓÚ¯יבÔB‰Ï ÔpÚÓc ‡ÓÎe ««¿≈¿»ƒ¿««¿

È‡¯ˆÓÏ ˙˜ÚÂ ÔÈÙ˜z ÔÎÂ Ô‚Ò Ôk≈»«¿≈«¿ƒ«¬«¿ƒ¿»≈

:Ï‡¯NÈ È�a Ì„˜ ÔÓיגeÁÏÙ‡Â ƒ√»¿≈ƒ¿»≈¿«¿»

:eÈL˜a Ï‡¯NÈ È�a ˙È È‡¯ˆÓƒ¿»≈»¿≈ƒ¿»≈¿«¿

ÁÏÙa�‡יד ÔB‰ÈiÁ ˙È e¯¯Ó‡Â¿«¿»»«≈¿»¿»»

ÏÎ·e ÔÈ�·Ï·e ‡�ÈËa ‡ÈL»̃¿»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»

˜Áa ‡�ÁÏtÔB‰�ÁÏt Ïk ˙È ‡Ï »¿»»¿«¿»»»»¿»¿

:eÈL˜a ÔB‰· eÁÏÙ‡cטו¯Ó‡Â ¿«¿»¿¿«¿«¬«

‡˙i„e‰È ‡˙iÁÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»»¿«»»

‡˙È�z ÌeLÂ ‰¯ÙL ‡„Á ÌeLc¿»»ƒ¿»¿ƒ¿≈»

:‰ÚetטזÔ„ÏBÓ ÔÈÂ‰z „k ¯Ó‡Â »«¬««∆¿¿»¿»

‡¯a˙Ó ÏÚ ÔÈÊÁ˙Â ‡˙i„e‰È ˙È»¿«»»¿∆¿¿»««¿¿»

Ì‡Â d˙È ÔÏË˜z ‡e‰ ¯a Ì‡ƒ«ƒ¿¿«»≈¿ƒ

:dpÓi˜˙e ‡È‰ ‡z¯aיז‡ÏÈÁ„e ¿«»ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»

‡Ók ‡„·Ú ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙iÁ«»»ƒ√»¿»¿»¬»»¿»

ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ Ô‰nÚ ÏÈlÓc¿«ƒƒ¿∆«¿»¿ƒ¿»ƒ

:‡i�a ˙È ‡Ói˜Âיח‡kÏÓ ‡¯˜e ¿«»»»¿«»¿»«¿»

‰Ó Ô‰Ï ¯Ó‡Â ‡˙iÁÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿«»»«¬«¿∆»

é"ùø

האֹוצרֹות על הּממּנה ּגזּבר הּזה", (שמותהּסֹוכן ְְִֵֶֶַַַַָָָֻ

¯ÒÒÓÚ:רבה) ˙‡Â Ì˙t ראּויֹות.‡˙ היּו ׁשּלא ∆ƒ…¿∆««¿≈ְֶָֹ

חזקֹות ועׂשאּום לכ לאֹוצר:מּתחּלה ּובצּורֹות ְְְֲֲִִַָָָָָָ

(·È)B˙‡ epÚÈ ¯L‡ÎÂ.לב נֹותנין ּׁשהם מה ּבכל ¿«¬∆¿«…ְְִֵֵֶַָ

להרּבֹותלעּנֹות, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לב ּכן ְְְֵֵַַַָָ

a¯È‰:ּולהפריץ Ôk.,ּומדרׁשֹו ּפרץ. וכן רבה ּכן ְְִַ≈ƒ¿∆ְְִֵֵַָָָָ

א ּכן, אֹומרת הּקדׁש ירּבה,רּוח ּפן אֹומרים: ּתם ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹ

ירּבה ּכן אֹומר: (ויׁשקצּו.eˆ˜iÂ:ואני ּבחּייהם. ְֲִִֵֵֶַ«»Àְְֵֵֶַָ

להבין), וקל עצמם, ּבעיני הּמצרים ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָמפרׁשים:

ּבעיניהם: היּו ּכקֹוצים ּדרׁשּו: ְְְְִֵֵֵֶַָָורּבֹותינּו

(‚È)C¯Ùa.הּגּוף את המפרכת קׁשה ּבעבֹודה ¿»∆ְֲֶֶֶַַַָָָָ

מֹולידֹות,.lÈÓÏ„˙(ÂË)ּומׁשּברּתֹו: לׁשֹון הּוא ְְַַ«¿«¿…ְִ

קל, לׁשֹון ׁשּיׁש ׁשֹובראּלא ּכמֹו ּכבד, לׁשֹון ויׁש ְְֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּומיּלד מֹוליד ּכ ּומדּבר, ּדֹובר זֹו.ÙL¯‰:ּומׁשּבר, ְְְִֵֵֵֵַַַָƒ¿»
הּולד את ׁשּמׁשּפרת ׁשם על זֹו.Úet‰:יֹוכבד, ְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ»

ּכדרמרים, לּולד, והֹוגה ּומדּברת ׁשּפֹועה ׁשם על ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

הּבֹוכה ּתינֹוק המפּיסֹות לׁשֹון.Úet‰:(שם)הּנׁשים ְְִִֶַַַַָ»ְ

ּכמֹו: מב)צעקה, אפעה:(ישעיה ּכּיֹולדה ְְְֵֶֶַָָָ

(ÊË)ÔÎ„lÈa.:ּבהֹולידכן ‰‡·�ÌÈּכמֹו ÏÚ. ¿«∆¿∆ְְְִֶ«»»¿»ƒ
מׁשּבר, קֹוראֹו אחר ּובמקֹום הּיֹולדת, האּׁשה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָמֹוׁשב

יח)וכמֹוהּו: האבנים".(ירמיה על מלאכה "עֹוׂשה ְְְִֶַַָָָָָ

חרס: ּכלי יֹוצר אמנּות ּכלי B‚Â'מֹוׁשב ‡e‰ Ôa Ì‡. ְְֳִֵֵֶֶַָƒ≈¿
הּזכרים, על אּלא מקּפיד היה לֹולא ׁשאמרּו ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹ

אֹותם: הּמֹוׁשיע ּבן להּולד ׁשעתיד ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָאצטגניניו

‰ÈÁÂ.:ותחיה(ÊÈ)ÌÈ„ÏÈ‰ ˙‡ ÔÈiÁzÂ.מסּפקֹות »»»ְְִֶ«¿«∆»∆«¿»ƒְְַ

ּומזֹון מים שם)להם וקּימא,,(סוטה הראׁשֹון, ּתרּגּום ְְִִֶַַַָָָָָ

רּבֹות, לנקבֹות עברית ׁשּלׁשֹון לפי וקימּתּון, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַוהּׁשני,

ּולׁשֹון ּפעלּו לׁשֹון מׁשּמׁשת ּבּה, וכּיֹוצא זֹו ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָּתיבה

ּכגֹון: ב)ּפעלּתם, מצרי",(שמות איׁש "וּתאמרנה ְְְְְִִִֶַַַָֹ

"וּתדּברנה לזכרים, "וּיאמרּו" ּכמֹו עבר, ְְְְְְִִֵַַַַָָָֹלׁשֹון
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ø-úàå íút-úà äòøôì úBðkñîññîri''yx: ¦§§Æ§©§½Ÿ¤¦−Ÿ§¤©«©§¥«
áéeö÷iå õøôé ïëå äaøé ïk Búà epré øLàëå§©«£¤Æ§©´Ÿ½¥¬¦§¤−§¥´¦§®Ÿ©¨ª¾

ìàøNé éða éðtîi''yx:(ìàøùé)âéíéøöî eãáriå ¦§¥−§¥¬¦§¨¥«©©«£¦¯¦§©²¦
Cøôa ìûøNé éða-úài''yx:ãé-úà eøøîéå ¤§¥¬¦§¨¥−§¨«¤©§¨«£¸¤

-ìëáe íéðáìáe øîça äL÷ äãára íäéiç©¥¤¹©«£Ÿ̈´¨À̈§¸Ÿ¤Æ¦§¥¦½§¨
eãár-øLà íúãár-ìk úà äãOa äãár£Ÿ̈−©¨¤®¥µ¨£´Ÿ̈½̈£¤¨«§¬

:Cøôa íäáåèúãléîì íéøöî Cìî øîàiå ¨¤−§¨«¤©¸Ÿ¤Æ¤´¤¦§©½¦©«§©§−Ÿ
íLå äøôL úçàä íL øLà úiøárä̈«¦§¦®Ÿ£¤̧¥³¨«©©Æ¦§½̈§¥¬

äret úéðMäi''yx:æè-úà ïëãléa øîàiå ©¥¦−¨«©ÀŸ¤§©¤§¤Æ¤
àeä ïa-íà íéðáàä-ìr ïúéàøe úBiøárä́̈¦§¦½§¦¤−©¨«¨§¨®¦¦¥¬Æ

äéçå àåä úa-íàå Búà ïzîäåi''yx:æéïàøézå ©«£¦¤´Ÿ½§¦©¬¦−¨¨«¨©¦¤³¨
øac øLàk eùr àìå íéýìûä-úà úãléîä©«§©§ŸÆ¤¨«¡Ÿ¦½§´Ÿ¨½Ÿ©«£¤²¦¤¬

íéãìéä-úà ïéiçzå íéøöî Cìî ïäéìài''yx: £¥¤−¤´¤¦§¨®¦©§©¤−¨¤©§¨¦«
(ìåçá ë''ò)éðùçéïúéNr recî ïäì øîàiå úãléîì íéøöî-Cìî àø÷iå©¦§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ©«§©§½Ÿ©´Ÿ¤¨¤½©¬©£¦¤−

˙ÈÂ ÌB˙Èt ˙È ‰Ú¯ÙÏ ‡¯ˆB‡ ˙È·≈»»¿«¿…»ƒ¿»

:ÒÒÓÚ¯יבÔB‰Ï ÔpÚÓc ‡ÓÎe ««¿≈¿»ƒ¿««¿

È‡¯ˆÓÏ ˙˜ÚÂ ÔÈÙ˜z ÔÎÂ Ô‚Ò Ôk≈»«¿≈«¿ƒ«¬«¿ƒ¿»≈

:Ï‡¯NÈ È�a Ì„˜ ÔÓיגeÁÏÙ‡Â ƒ√»¿≈ƒ¿»≈¿«¿»

:eÈL˜a Ï‡¯NÈ È�a ˙È È‡¯ˆÓƒ¿»≈»¿≈ƒ¿»≈¿«¿

ÁÏÙa�‡יד ÔB‰ÈiÁ ˙È e¯¯Ó‡Â¿«¿»»«≈¿»¿»»

ÏÎ·e ÔÈ�·Ï·e ‡�ÈËa ‡ÈL»̃¿»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»

˜Áa ‡�ÁÏtÔB‰�ÁÏt Ïk ˙È ‡Ï »¿»»¿«¿»»»»¿»¿

:eÈL˜a ÔB‰· eÁÏÙ‡cטו¯Ó‡Â ¿«¿»¿¿«¿«¬«

‡˙i„e‰È ‡˙iÁÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»»¿«»»

‡˙È�z ÌeLÂ ‰¯ÙL ‡„Á ÌeLc¿»»ƒ¿»¿ƒ¿≈»

:‰ÚetטזÔ„ÏBÓ ÔÈÂ‰z „k ¯Ó‡Â »«¬««∆¿¿»¿»

‡¯a˙Ó ÏÚ ÔÈÊÁ˙Â ‡˙i„e‰È ˙È»¿«»»¿∆¿¿»««¿¿»

Ì‡Â d˙È ÔÏË˜z ‡e‰ ¯a Ì‡ƒ«ƒ¿¿«»≈¿ƒ

:dpÓi˜˙e ‡È‰ ‡z¯aיז‡ÏÈÁ„e ¿«»ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»

‡Ók ‡„·Ú ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙iÁ«»»ƒ√»¿»¿»¬»»¿»

ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ Ô‰nÚ ÏÈlÓc¿«ƒƒ¿∆«¿»¿ƒ¿»ƒ

:‡i�a ˙È ‡Ói˜Âיח‡kÏÓ ‡¯˜e ¿«»»»¿«»¿»«¿»

‰Ó Ô‰Ï ¯Ó‡Â ‡˙iÁÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿«»»«¬«¿∆»

é"ùø

האֹוצרֹות על הּממּנה ּגזּבר הּזה", (שמותהּסֹוכן ְְִֵֶֶַַַַָָָֻ

¯ÒÒÓÚ:רבה) ˙‡Â Ì˙t ראּויֹות.‡˙ היּו ׁשּלא ∆ƒ…¿∆««¿≈ְֶָֹ

חזקֹות ועׂשאּום לכ לאֹוצר:מּתחּלה ּובצּורֹות ְְְֲֲִִַָָָָָָ

(·È)B˙‡ epÚÈ ¯L‡ÎÂ.לב נֹותנין ּׁשהם מה ּבכל ¿«¬∆¿«…ְְִֵֵֶַָ

להרּבֹותלעּנֹות, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לב ּכן ְְְֵֵַַַָָ

a¯È‰:ּולהפריץ Ôk.,ּומדרׁשֹו ּפרץ. וכן רבה ּכן ְְִַ≈ƒ¿∆ְְִֵֵַָָָָ

א ּכן, אֹומרת הּקדׁש ירּבה,רּוח ּפן אֹומרים: ּתם ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹ

ירּבה ּכן אֹומר: (ויׁשקצּו.eˆ˜iÂ:ואני ּבחּייהם. ְֲִִֵֵֶַ«»Àְְֵֵֶַָ

להבין), וקל עצמם, ּבעיני הּמצרים ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָמפרׁשים:

ּבעיניהם: היּו ּכקֹוצים ּדרׁשּו: ְְְְִֵֵֵֶַָָורּבֹותינּו

(‚È)C¯Ùa.הּגּוף את המפרכת קׁשה ּבעבֹודה ¿»∆ְֲֶֶֶַַַָָָָ

מֹולידֹות,.lÈÓÏ„˙(ÂË)ּומׁשּברּתֹו: לׁשֹון הּוא ְְַַ«¿«¿…ְִ

קל, לׁשֹון ׁשּיׁש ׁשֹובראּלא ּכמֹו ּכבד, לׁשֹון ויׁש ְְֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּומיּלד מֹוליד ּכ ּומדּבר, ּדֹובר זֹו.ÙL¯‰:ּומׁשּבר, ְְְִֵֵֵֵַַַָƒ¿»
הּולד את ׁשּמׁשּפרת ׁשם על זֹו.Úet‰:יֹוכבד, ְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ»

ּכדרמרים, לּולד, והֹוגה ּומדּברת ׁשּפֹועה ׁשם על ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

הּבֹוכה ּתינֹוק המפּיסֹות לׁשֹון.Úet‰:(שם)הּנׁשים ְְִִֶַַַַָ»ְ

ּכמֹו: מב)צעקה, אפעה:(ישעיה ּכּיֹולדה ְְְֵֶֶַָָָ

(ÊË)ÔÎ„lÈa.:ּבהֹולידכן ‰‡·�ÌÈּכמֹו ÏÚ. ¿«∆¿∆ְְְִֶ«»»¿»ƒ
מׁשּבר, קֹוראֹו אחר ּובמקֹום הּיֹולדת, האּׁשה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָמֹוׁשב

יח)וכמֹוהּו: האבנים".(ירמיה על מלאכה "עֹוׂשה ְְְִֶַַָָָָָ

חרס: ּכלי יֹוצר אמנּות ּכלי B‚Â'מֹוׁשב ‡e‰ Ôa Ì‡. ְְֳִֵֵֶֶַָƒ≈¿
הּזכרים, על אּלא מקּפיד היה לֹולא ׁשאמרּו ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹ

אֹותם: הּמֹוׁשיע ּבן להּולד ׁשעתיד ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָאצטגניניו

‰ÈÁÂ.:ותחיה(ÊÈ)ÌÈ„ÏÈ‰ ˙‡ ÔÈiÁzÂ.מסּפקֹות »»»ְְִֶ«¿«∆»∆«¿»ƒְְַ

ּומזֹון מים שם)להם וקּימא,,(סוטה הראׁשֹון, ּתרּגּום ְְִִֶַַַָָָָָ

רּבֹות, לנקבֹות עברית ׁשּלׁשֹון לפי וקימּתּון, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַוהּׁשני,

ּולׁשֹון ּפעלּו לׁשֹון מׁשּמׁשת ּבּה, וכּיֹוצא זֹו ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָּתיבה

ּכגֹון: ב)ּפעלּתם, מצרי",(שמות איׁש "וּתאמרנה ְְְְְִִִֶַַַָֹ

"וּתדּברנה לזכרים, "וּיאמרּו" ּכמֹו עבר, ְְְְְְִִֵַַַַָָָֹלׁשֹון
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:íéãìéä-úà ïéiçzå äfä øácäèéïøîàzå ©¨¨´©¤®©§©¤−¨¤©§¨¦«©Ÿ©³§¨
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וכן לזכרים. וּתדּברּו ּכמֹו ּדּברּתן, לׁשֹון ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָּבפיכם",

יג) עבר(יחזקאל לׁשֹון עּמי", אל אֹותי ְְְִִֵֶַַַַָָ"וּתחּללנה

לזכרים: וּתחּללּו ּכמֹו BÈÁ˙(ËÈ)חּללּתן, Èk ְְְְְִִִֶַַַָƒ»
‰p‰..חּיתא מיּלדֹות ּתרּגּום ּכמיּלדֹות. ּבקיאֹות ≈»ְְְְְְִִַַַַָָ

ּדרׁשּו: רבה)ורּבֹותינּו ושמות מׁשּולֹות(שם הן הרי ְְְֲֵֵֵַָ

הּׂשדה, והיכןלחּיֹות מיּלדֹות. צריכֹות ׁשאינן ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

יטרף", "זאב אריה", "ּגּור - לחּיֹות? ְְְְְִֵֵַַָמׁשּולֹות

ּבֹו, נכּתב ׁשּלא ּומי ׁשלּוחה", "אּילה ׁשֹורֹו", ְְְִִֶַַָָָֹ"ּבכֹור

ּכתיב: ועֹוד אֹותם", ויבר" ּכֹוללן. הּכתּוב ְְְְֲִֵֶַַָָָָהרי

יט) אּמ(שם הטיב.ËÈiÂ·(Î)":לביאה"מה ְְִִָָ«≈∆ִֵ

ונתן אֹותּיֹות, ב' ׁשּיסֹודּה ּבתיבה חּלּוק וזה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָלהן,

ּבלׁשֹון לדּבר ּבאה ּכׁשהיא ּבראׁשּה, יּו"ד ו"ו ְְְְִִֵֶַָָָָָֹלּה

קטן קמץ ׁשהּוא ּבציר"י הּיּו"ד נקּוד הּוא ְְִֵֵֶַַַָָָָָויפעיל,

אלהים "וּייטב ּכגֹון: קטן) ּפּתח ׁשהּוא ּבסגֹול ְְֱִֵֶֶֶַַָָָֹ(אֹו

יהּודה" ּבבת "וּירב ב)למיּלדֹות", הרּבה(איכה - ְְְְְִֶֶַַַַָָ

הּׁשארית" את "וּיגל וכן: לו)ּתאנּיה, ב הימים (דברי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָ

זנב"דנבּוזר אל זנב "וּיפן הּׁשארית, את הגלה אדן, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

טו) לׁשֹון(שופטים אּלּו ּכל לזֹו. זֹו הּזנבֹות הפנה -ְְְִֵַָָָָ

וּיפעל, ּבלׁשֹון מדּבר ּוכׁשהּוא אחרים, את ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַהפעיל

ּכגֹון: ּבחיר"ק, הּיּו"ד נקּוד י)הּוא "וּייטב(ויקרא ְְִִִַַַָ

נתרּבה - העם" "וּירב וכן: הּוטב, לׁשֹון - ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּבעיניו"

ּכה "וּיפן יהּודה, הגלה - יהּודה" "וּיגל ְְְִִֶֶַַָָָָָָֹהעם.

,וּיל ּתׁשיבני: ואל ּולכאן. לכאן ּפנה - ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹוכה"

אּלּו, ׁשל מּגזרתן ׁשאינן לפי וּיצא, וּירד, ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוּיׁשב,

יּו"ד - יל יׁשב, יצא, ירד, ּבהן: יסֹוד הּיּו"ד ְֲֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהרי

ּבֹו: ׁשליׁשית lÈÓÏ„˙אֹות ÌÈ‰Ï‡ ·ËÈiÂ.מהּו ְִִ«≈∆¡…ƒ«¿«¿…ַ

ÌÈza(Î‡)הּטֹובה?: Ì‰Ï NÚiÂ.ּכהּנה ּבּתי ַָ«««»∆»ƒְֵָָֻ

ה' ּבית את "וּיבן ּבּתים: ׁשּקרּויין ּומלכּות ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָּולוּיה

ּומלכּות מּיֹוכבד, ּולוּיה ּכהּנה ,"הּמל ּבית ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֻואת

סֹוטה ּבמּסכת ּכדאיתא ÏÎÏ(Î·):(שם)מּמרים, ְְְִִִִֶֶַָָָ¿»
BnÚ.,ּגזר עליהם לֹואף אמרּו מׁשה, ׁשּנֹולד יֹום «ְֲֵֶֶֶַַַָָֹ

יֹודעים אנּו ואין המֹוׁשיע, נֹולד הּיֹום ְְְְִִִִֵַַַַָָָאצטגניניו:

ׁשּסֹופֹו אנּו ורֹואין מּיׂשראל, אם מּמצרים ְְְִִִִִִִִֵֶַָָאם

על אף הּיֹום אֹותֹו ּגזר לפיכ ּבמים. ְְְִִִַַַַַָָללקֹות

נאמר ולא הּיּלֹוד", הּבן "ּכל ׁשּנאמר: ְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹהּמצרּיים,

ללקֹות ׁשּסֹופֹו יֹודעים היּו לא והם לעברים, ְְְְִִִִִֵֶַָָֹהּיּלֹוד

מריבה: מי ÈÂÏ(‡)על ˙a ˙‡ ÁwiÂ.היה ּפרּוׁש ְִֵַָ«ƒ«∆«≈ƒָָָ

(וחז ּפרעה, ּגזרת מּפני וזהּומּמּנה ּולקחּה. ר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּגזרת לֹו: ׁשאמרה ּבּתֹו, ּבעצת ׁשהל ,"וּיל"ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

הּזכרים, על ּגזר ּפרעה אם ּפרעה: מּׁשל ְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֹקׁשה

והחזירּה, יׁשן) ּברׁש"י הּנקבֹות. על ּכן ּגם ְְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָואּתה

להיֹות נהפכה היא ואף ׁשנּיים. לּקּוחין ּבּה ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָועׂשה

ּבבֹואּהנערה, ׁשּנֹולדה היתה, ׁשנה ק"ל ּובת ְְְֲֶַַָָָָָָָ

נׁשּתהּו ׁשנים ועׂשר ּומאתים החֹומֹות, ּבין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָלמצרים

ּכן, אם ׁשנה. ׁשמֹונים ּבן מׁשה היה ּוכׁשּיצאּו, ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹׁשם,

וקֹורא ּוׁשלׁשים מאה ּבת היתה מּמּנּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכׁשּנתעּברה
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לוי: ּבת ‰e‡(·)אֹותּה ·BË Èk.נתמּלא ּכׁשּנֹולד, ִֵַָƒְְִֵֶַַ

ּכּלֹו שם)אֹורההּבית BÚ„(‚):(סוטה ‰ÏÎÈ ‡ÏÂ ִַַָֻ¿…»¿»
B�ÈÙv‰.והיא ׁשהחזירּה. מּיֹום הּמצרּיים לּה ׁשּמנּו «¿ƒְְֱִִִִִִֶֶֶַָָָ

לׁשבעה ׁשהּיֹולדת אחד, ויֹום חדׁשים לׁשּׁשה ְְְְְֳִִִֶֶֶֶַַָָָָָילדּתּו

ט': לסֹוף אחריה ּבדקּו והם למקּטעין .Ób‡יֹולדת ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֻ…∆
הּוא ר ודבר יונק"ו, ּובלע"ז מׁשנה, ּבלׁשֹון ְְְְִִִֶַַַָָָּגמי

קׁשה: ּובפני ר ּבפני Ùf·e˙ועֹומד ¯ÓÁa.זפת ְְְִִֵֵֵֶַָ«≈»«»∆ֶֶ

צּדיק אֹותֹו יריח ׁשּלא ּכדי מּבפנים, וטיט ְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹמּבחּוץ

זפת: ׁשל רע Ûeqaריח ÌNzÂ.,אגם לׁשֹון הּוא ֵֶֶֶַַ«»∆«ְֲַ

לֹו: ודֹומה ּבלע"ז, יט)רושי"ל וסּוף(ישעיה "קנה ְְֶֶַַָָ

‰È‡¯(‰)":קמלּו ÏÚ ıÁ¯Ï.הּמקרא סרס ֵָƒ¿…««¿…ְִֵַָָ

ּבֹו": לרחץ היאר, על ּפרעה ּבת "וּתרד ְְְְִֵֵֵַַַַַָֹֹֹּופרׁשהּו:

¯‡È‰ „È ÏÚ.:ּכמֹו היאר, יד)אצל ב "ראּו(שמואל «««¿…ְְְֵֶַֹ

ׁשּיד מּמׁש יד לׁשֹון והּוא ידי", על יֹואב ְְְִֶֶַַַַָָָָחלקת

ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו לֹו. סמּוכה שם)האדם (סוטה ְְְֵַָָָָָ

ּכמֹו: מיתה, לׁשֹון כה)הֹולכֹות אנכי(בראשית "הּנה ְְְִִִֵָָֹ

ׁשּמחּו לפי למּות, הֹולכֹות למּות", ּבּה,הֹול ְְִִֵֶָָָ

"ונערֹותיה לכּתב לנּו לּמה ּכי מסּיען, ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹוהּכתּוב

‡d˙Óהֹולכֹות"?: ורּבֹותינּואת.‡˙ ׁשפחתּה, ְ∆¬»»ְְִֵֶַָָ

היה הּקדׁש לׁשֹון ּדקּדּוק לפי אבל יד, לׁשֹון ְְְְְֲִִֶַָָָָָֹּדרׁשּו

את ּדרׁשּו והם ּדגּוׁשה, מ"ם אּמתּה, להּנקד ְְְְִֵֵֶַָָָָָלֹו

וּנׁשּתרּבבה ידּה, את הרּבהאמתּה, אּמֹות אמתּה ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָ

שם) e‰‡¯zÂ(Â):(סוטה ÁzÙzÂ.מי את «ƒ¿««ƒ¿≈ִֶ

ׁשראתה ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו הּילד, - ְְֲֲִֶֶֶֶַָָָָָראתה?

ׁשכינה שם)עּמֹו סוטה רבה. �Ú¯:(שמות ‰p‰Â ְִִָ¿ƒ≈««
‰ÎBa.ּכנער:קֹולֹו(Ê)˙Bi¯·Ú‰ ÔÓ.מלמד ∆ְַַƒ»ƒ¿ƒְֵַ

לפי ינק, ולא לינק, הרּבה מצרּיֹות על ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָֹׁשהחזירּתּו

הּׁשכינה עם לדּבר עתיד סוטהׁשהיה רבה. (שמות ְְִִִֵֶַַָָָָ

‰ÓÏÚ‰(Á):שם) CÏzÂ.,ועלמּות ּבזריזּות הלכה «≈∆»«¿»ְְֲִִַָָָ

מה.‰ÈÎÈÏÈ(Ë)ּכעלם: ידעה ולא נתנּבאה ְֶֶ≈ƒƒְְְְִַַָָָֹ



�� zenyaipy mei qelwpe`

éåìi''yx:áBúà àøzå ïa ãìzå äMàä øäzå ¥¦«©©¬©¨«¦−̈©¥´¤¥®©¥³¤ŸÆ
ìL eäðtözå àeä áBè-ékíéçøé äLi''yx: ¦´½©¦§§¥−§¨¬§¨¦«

âàîb úáz Bì-ç÷zå Bðéôvä ãBò äìëé-àìå§Ÿ¨«§¨´»©§¦¼©¦©Æ¥´©½Ÿ¤
ãìiä-úà da íNzå úôfáe øîçá äøîçzå©©§§¨¬©«¥−̈©¨®¤©¨³¤¨Æ¤©¤½¤

øàéä úôN-ìr óeqa íNzåi''yx:ãávúzå ©¨¬¤©−©§©¬©§«Ÿ©¥«©©¬
:Bì äNri-äî ärãì ÷çøî Búçàäãøzå £Ÿ−¥«¨®Ÿ§¥¾̈©¥«¨¤−«©¥³¤

úëìä äéúørðå øàéä-ìr õçøì äòøt-úa©©§ŸÆ¦§´Ÿ©©§½Ÿ§©«£Ÿ¤¬¨«Ÿ§−Ÿ
óeqä CBúa äázä-úà àøzå øàéä ãé-ìr©©´©§®Ÿ©¥³¤¤©¥¨Æ§´©½

äçwzå dúîà-úà çìLzåi''yx:åçzôzå ©¦§©¬¤£¨−̈©¦¨¤«¨©¦§©Æ
ìîçzå äëa ørð-äpäå ãìiä-úà eäàøzå©¦§¥´¤©¤½¤§¦¥©−©Ÿ¤®©©§´Ÿ

äæ íéøárä éãìiî øîàzå åéìri''yx:æøîàzå ¨½̈©¾Ÿ¤¦©§¥¬¨«¦§¦−¤«©´Ÿ¤
Cì éúàø÷å Cìàä äòøt-úa-ìà Búçà£Ÿ»¤©©§Ÿ¼©«¥¥À§¨¨³¦¨Æ
-úà Cì ÷ðéúå úiøárä ïî ú÷ðéî äMà¦¨´¥¤½¤¦−¨«¦§¦®Ÿ§¥¦¬−̈¤

ãìiäi''yx:çCìzå éëì äòøt-úa dì-øîàzå ©¨«¤©«Ÿ¤¨¬©©§−Ÿ¥®¦©¥̧¤Æ
ìräãìiä íà-úà àø÷zå äîi''yx:èøîàzå ¨«©§½̈©¦§−̈¤¥¬©¨«¤©¯Ÿ¤

a¯ב ˙„ÈÏÈÂ ‡˙z‡ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒ¿»ƒƒ«»

‡e‰ ·Ë È¯‡ d˙È ˙ÊÁÂ«¬«»≈¬≈«

:ÔÈÁ¯È ‡˙Ïz dz¯ÓË‡Âג‡ÏÂ ¿«¿«¿≈¿»»«¿ƒ¿»

˙·ÈÒ�e d˙e¯ÓË‡Ï „BÚ ˙ÏÈÎÈ¿≈«¿«¿»≈¿≈«

d˙tÁÂ ‡ÓB‚„ ‡˙e·z dÏ≈≈»¿∆¿«»«

˙È da ˙‡ÈeLÂ ‡zÙÊ·e ‡¯ÓÁa¿≈»»¿ƒ¿»¿«ƒ««»

ÛÈk ÏÚ ‡¯ÚÈa d˙ÈeLÂ ‡È·«̄¿»¿«ƒ«¿«¬»«≈

‡d˙Áד�‰¯‡: ˙„zÚ˙‡Â «¬»¿ƒ¿«»«¬»≈

:dÏ „·Ú˙È ‰Ó Ú„ÈÓÏ ˜ÈÁ¯Ó≈»ƒ¿ƒ«»ƒ¿¬≈≈

ÏÚה ÈÁÒÓÏ ‰Ú¯t ˙a ˙˙Á�e¿»«««¿…¿ƒ¿≈«

ÛÈk ÏÚ ÔÎl‰Ó ‡‰˙ÓÈÏeÚÂ ‡¯‰�«¬»¿≈»»»¿«¿»«≈

˙e·z ˙È ˙ÊÁÂ ‡¯‰�‡¯ÚÈ B‚a ‡ «¬»«¬«»≈»¿«¬»

:d˙·Ò�e d˙Ó‡ ˙È ˙ËLB‡Â¿≈«»«¿«¿≈¿«

Â‰‡ו ‡È·¯ ˙È ˙ÊÁÂ ˙Á˙Ùe¿«««¬«»«¿»¿»

˙¯Ó‡Â È‰BÏÚ ˙ÒÁÂ ÈÎa ‡ÓÈÏeÚ≈»»≈¿»«¬ƒ«¬∆∆

:ÔÈ„ ‡e‰ È‡„e‰È È�aÓז˙¯Ó‡Â ƒ¿≈¿»≈≈«¬∆∆

È¯˜‡Â ÏÈÊÈ‡‰ ‰Ú¯t ˙·Ï d˙Á‡¬»≈¿««¿…«≈ƒ¿ƒ¿≈

‡˙i„e‰È ÔÓ ‡z˜�ÈÓ ‡˙z‡ CÈÏƒƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«»»

:‡È·¯ ˙È CÈÏ ˜È�B˙Âח˙¯Ó‡Â ¿ƒƒ»«¿»«¬∆∆

˙ÏÊ‡Â ÈÏÈÊÈ‡ ‰Ú¯t ˙a dÏ»««¿…≈ƒƒ«¬»«

:‡È·¯c dn‡ ˙È ˙¯˜e ‡zÓÏeÚ∆¿»¿«»ƒ≈¿«¿»

‡ÈÏÈ·Bט ‰Ú¯t ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»««¿…ƒƒ

é"ùø

לוי: ּבת ‰e‡(·)אֹותּה ·BË Èk.נתמּלא ּכׁשּנֹולד, ִֵַָƒְְִֵֶַַ

ּכּלֹו שם)אֹורההּבית BÚ„(‚):(סוטה ‰ÏÎÈ ‡ÏÂ ִַַָֻ¿…»¿»
B�ÈÙv‰.והיא ׁשהחזירּה. מּיֹום הּמצרּיים לּה ׁשּמנּו «¿ƒְְֱִִִִִִֶֶֶַָָָ

לׁשבעה ׁשהּיֹולדת אחד, ויֹום חדׁשים לׁשּׁשה ְְְְְֳִִִֶֶֶֶַַָָָָָילדּתּו

ט': לסֹוף אחריה ּבדקּו והם למקּטעין .Ób‡יֹולדת ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֻ…∆
הּוא ר ודבר יונק"ו, ּובלע"ז מׁשנה, ּבלׁשֹון ְְְְִִִֶַַַָָָּגמי

קׁשה: ּובפני ר ּבפני Ùf·e˙ועֹומד ¯ÓÁa.זפת ְְְִִֵֵֵֶַָ«≈»«»∆ֶֶ

צּדיק אֹותֹו יריח ׁשּלא ּכדי מּבפנים, וטיט ְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹמּבחּוץ

זפת: ׁשל רע Ûeqaריח ÌNzÂ.,אגם לׁשֹון הּוא ֵֶֶֶַַ«»∆«ְֲַ

לֹו: ודֹומה ּבלע"ז, יט)רושי"ל וסּוף(ישעיה "קנה ְְֶֶַַָָ

‰È‡¯(‰)":קמלּו ÏÚ ıÁ¯Ï.הּמקרא סרס ֵָƒ¿…««¿…ְִֵַָָ

ּבֹו": לרחץ היאר, על ּפרעה ּבת "וּתרד ְְְְִֵֵֵַַַַַָֹֹֹּופרׁשהּו:

¯‡È‰ „È ÏÚ.:ּכמֹו היאר, יד)אצל ב "ראּו(שמואל «««¿…ְְְֵֶַֹ

ׁשּיד מּמׁש יד לׁשֹון והּוא ידי", על יֹואב ְְְִֶֶַַַַָָָָחלקת

ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו לֹו. סמּוכה שם)האדם (סוטה ְְְֵַָָָָָ

ּכמֹו: מיתה, לׁשֹון כה)הֹולכֹות אנכי(בראשית "הּנה ְְְִִִֵָָֹ

ׁשּמחּו לפי למּות, הֹולכֹות למּות", ּבּה,הֹול ְְִִֵֶָָָ

"ונערֹותיה לכּתב לנּו לּמה ּכי מסּיען, ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹוהּכתּוב

‡d˙Óהֹולכֹות"?: ורּבֹותינּואת.‡˙ ׁשפחתּה, ְ∆¬»»ְְִֵֶַָָ

היה הּקדׁש לׁשֹון ּדקּדּוק לפי אבל יד, לׁשֹון ְְְְְֲִִֶַָָָָָֹּדרׁשּו

את ּדרׁשּו והם ּדגּוׁשה, מ"ם אּמתּה, להּנקד ְְְְִֵֵֶַָָָָָלֹו

וּנׁשּתרּבבה ידּה, את הרּבהאמתּה, אּמֹות אמתּה ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָ

שם) e‰‡¯zÂ(Â):(סוטה ÁzÙzÂ.מי את «ƒ¿««ƒ¿≈ִֶ

ׁשראתה ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו הּילד, - ְְֲֲִֶֶֶֶַָָָָָראתה?

ׁשכינה שם)עּמֹו סוטה רבה. �Ú¯:(שמות ‰p‰Â ְִִָ¿ƒ≈««
‰ÎBa.ּכנער:קֹולֹו(Ê)˙Bi¯·Ú‰ ÔÓ.מלמד ∆ְַַƒ»ƒ¿ƒְֵַ

לפי ינק, ולא לינק, הרּבה מצרּיֹות על ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָֹׁשהחזירּתּו

הּׁשכינה עם לדּבר עתיד סוטהׁשהיה רבה. (שמות ְְִִִֵֶַַָָָָ

‰ÓÏÚ‰(Á):שם) CÏzÂ.,ועלמּות ּבזריזּות הלכה «≈∆»«¿»ְְֲִִַָָָ

מה.‰ÈÎÈÏÈ(Ë)ּכעלם: ידעה ולא נתנּבאה ְֶֶ≈ƒƒְְְְִַַָָָֹ
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eä÷ðéäå äfä ãìiä-úà éëéìéä äòøt-úa dì̈´©©§ÀŸ¥¦¹¦¤©¤³¤©¤Æ§¥«¦¦´
ãìiä äMàä çwzå CøëN-úà ïzà éðàå éì¦½©«£¦−¤¥´¤§¨¥®©¦©¯¨«¦¨²©¤−¤

eä÷éðzåi''yx:é-úáì eäàázå ãìiä ìcâiå ©§¦¥«©¦§©´©¤À¤©§¦¥̧Æ§©
äLî BîL àø÷zå ïáì dì-éäéå äòøt©§½Ÿ©«§¦−̈§¥®©¦§¨³§Æ¤½

eäúéLî íénä-ïî ék øîàzåi''yx:éùéìù ©¾Ÿ¤¦¬¦©©−¦§¦¦«
àééäéå|àöiå äLî ìcâiå íää íéîia ©§¦´©¨¦´¨¥À©¦§©³¤Æ©¥¥´

éøöî Léà àøiå íúìáña àøiå åéçà-ìà¤¤½̈©©−§§¦§Ÿ¨®©©§Æ¦´¦§¦½
åéçàî éøár-Léà äkîi''yx:áéäëå äk ïôiå ©¤¬¦«¦§¦−¥«¤¨«©¦³¤ŸÆ¨½Ÿ
iå Léà ïéà ék àøiåeäðîèiå éøönä-úà C ©©−§¦´¥´¦®©©Æ¤©¦§¦½©¦§§¥−

ìBçai''yx:âé-éðL äpäå éðMä íBia àöiå ©«©¥¥Æ©´©¥¦½§¦¥²§¥«
äkú änì òLøì øîàiå íévð íéøár íéLðà£¨¦¬¦§¦−¦¦®©¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈¨¬¨©¤−

Erøi''yx:ãéèôLå øN Léàì Eîù éî øîàiå ¥¤«Â©ÂŸ¤¦´¨«Ÿ§º§¦̧©³§Ÿ¥Æ

‡�‡Â ÈÏ È‰È˜�B‡Â ÔÈ„‰ ‡È·¯ ˙È»«¿»»≈¿¿ƒƒƒ«¬»

˙È ‡˙z‡ ˙·ÈÒ�e C¯‚‡ ˙È Ôz‡∆≈»«¿»¿≈«ƒ¿»»

:dz˜�B‡Â ‡È·¯י‡È·¯ ‡·¯e «¿»¿ƒ¿≈¿»«¿»

dÏ ‰Â‰Â ‰Ú¯t ˙·Ï d˙È˙È‡Â¿«¿ƒ≈¿««¿…«¬»»

˙¯Ó‡Â ‰LÓ dÓL ˙¯˜e ¯·Ï¿»¿«¿≈…∆«¬∆∆

:dzÏÁL ‡iÓ ÔÓ È¯‡יא‰Â‰Â ¬≈ƒ«»¿«¿≈«¬»

˜Ù�e ‰LÓ ‡·¯e Ôep‡‰ ‡iÓBÈa¿«»»ƒ¿»…∆¿«

ÔB‰�ÁÏÙa ‡ÊÁÂ È‰BÁ‡ ˙ÂÏ¿»¬ƒ«¬»¿»¿«¿

È„e‰È ¯·‚Ï ÈÁÓ È¯ˆÓ ¯·b ‡ÊÁÂ«¬»¿«ƒ¿ƒ»≈ƒ¿«¿ƒ

:È‰BÁ‡Óיב‡ÎÏe ‡ÎÏ È�t˙‡Â ≈¬ƒ¿ƒ¿¿≈¿»¿»

˙È ‡ÁÓe ‡¯·b ˙ÈÏ È¯‡ ‡ÊÁÂ«¬»¬≈≈«¿»¿»»

:‡ÏÁa d¯nËÂ ‰‡¯ˆÓיג˜Ù�e ƒ¿»»¿«¿≈¿»»¿«

ÔÈ¯·b ÔÈ¯z ‡‰Â ‡�È�˙ ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»»¿»¿≈À¿ƒ

‡ÓÏ ‡·iÁÏ ¯Ó‡Â Ôˆ� ÔÈ‡„e‰È¿»ƒ»»«¬«¿«»»¿»

:C¯·ÁÏ ÈÁÓ z‡ידÔÓ ¯Ó‡Â «¿»≈¿«¿»«¬«»

‡�ÏÚ Ôi„Â ·¯ ¯·‚Ï CÈÂL«¿»ƒ¿««¿«»¬»»

‡Ók ¯Ó‡ z‡ ÈÏË˜ÓÏ‰«¿ƒ¿¿ƒ«¿»«¿»

‰LÓ ÏÈÁ„e ‰‡¯ˆÓ ˙È ‡zÏË˜„ƒ¿«¿»»ƒ¿»»¿ƒ…∆

é"ùø

ׁשּליכיּנתנּבאה: שם)הי סוטה רבה. :(שמות ְְִִִֵֶַָ

(È)e‰˙ÈLÓ.לׁשֹון והּוא - ׁשחלּתּה ּכתרּגּומֹו: ¿ƒƒְְְְְְֵַַ

ּבניתא ּכמׁשחל ארּמי ּבלׁשֹון מחלּבא.הֹוצאה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָ

ּכמֹו: הסירֹותיו, לׁשֹון מׁשיתהּו, עברי ְְְְְֲִִִִִִָּובלׁשֹון

א) מנחם,(יהושע חּברֹו ּכ מׁשּו", "לא ימּוׁש", ְְִֵַָָָֹֹ"לא

אּלא וימּוׁש, מׁש מּמחּברת ׁשאינֹו אֹומר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָואני

וכן: הּוא, הֹוצאה ּולׁשֹון מׁשה כב)מּגזרת ב (שמואל ְְְִִֵַָָָָ

מׁש, מּמחּברת היה ׁשאּלּו רּבים", מּמים ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ"ימׁשני

ּכאׁשר המיׁשֹותיהּו, אּלא מׁשיתיהּו, לֹומר יּתכן ְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָֹלא

ּומן הׁשיבֹותי, - ׁשב ּומן הקימֹותי, - קם מן ֲֲִִִִִִִֵֵָָָיאמר
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אּלא אינֹו מׁשיתי אבל הארץ". עון את ְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ"ּומׁשּתי
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ּכׁשּיבא ּפנה, צּוה, עׂשה, ּבנה, מׁשה, ּכגֹון: ְְִֵֶַָָָָָָָָָָָֹהּתיבה,
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צּויתי: ּפניתי, ּבניתי, LÓ‰(È‡)עׂשיתי, Ïc‚iÂ. ִִִִִִִִִָָָ«ƒ¿«…∆
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È¯ˆÓ.(רבה היה,(שמות ׁשֹוטרינֹוגׂש על ממּנה ƒ¿ƒְְֵֵֶַָָֻ

מּקרֹות מעמידם והיה למלאכּתם:יׂשראל הּגבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

È¯·Ú LÈ‡ ‰kÓ.ׁשלמלקהּו ּובעלּה ורֹודהּו, «∆ƒƒ¿ƒְְֲֵֵֶַַָ

ּב היה,ׁשלֹומית ּדברי ּובּלילהת ּבּה, עיניו ונתן ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ

לּבית ונכנס חזר והּוא מּביתֹו, והֹוציאֹו ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָהעמידֹו
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הּיֹום: ּכל ורֹודהּו מּכהּו היה ּבּדבר, ְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהרּגיׁש

(·È)‰ÎÂ ‰k ÔÙiÂ.ּומה ּבּבית לֹו עׂשה מה ראה «ƒ∆…»…ִֶֶַַָָָָ

ּכמׁשמעֹו: - ּפׁשּוטֹו ּולפי ּבּׂשדה. לֹו Èkעׂשה ‡¯iÂ ְְְְִֶַַָָָָ««¿ƒ
LÈ‡ ÔÈ‡.מּמּנּו לצאת עתיד איׁש ׁשּיתּגּיר:ׁשאין ≈ƒְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

(‚È)ÌÈ¯·Ú ÌÈL�‡ È�L.,הם ואבירם ּדתן ¿≈¬»ƒƒ¿ƒֲִֵַָָָ

הּמן: מן ˙k‰מריבים:.�ÌÈvׁשהֹותירּו ‰nÏ.אף ִִֶַָƒƒְִִ»»«∆ַ

רׁשע נקרא הּכהּו, ׁשּלא ּפי יד:על .¯EÚּבהרמת ְֲִִִֶַַַָָָָָָֹ≈∆
LÈ‡Ï(È„)ּכמֹות:רׁשע EÓN ÈÓ.עֹוד והרי ְְָָƒ»¿¿ƒְֲֵַ

‡Ó¯נער: ‰z‡ È�‚¯‰Ï‰.למדים אנּו מּכאן ַַ«¿»¿≈ƒ«»…≈ְִִֵָָ
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המפרׁש:ׁשהרגֹו LÓ‰ּבּׁשם ‡¯ÈiÂ.,ּכפׁשּוטֹו ְֲֵֶַַָָֹ«ƒ»…∆ְִ

רׁשעים ּביׂשראל ׁשראה על לֹו ּדאג ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּומדרׁשֹו:

להּגאלּדלטֹורין, ראּויין אינם ׁשּמא מעּתה :אמר: ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

¯·c‰ Ú„B� ÔÎ‡.לי נֹודע ּומדרׁשֹו: ּכמׁשמעֹו. »≈««»»ְְְִִַַָָ

מּכל יׂשראל חטאּו מה עליו: ּתמּה ׁשהייתי ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהּדבר

ּבעבֹודת נרּדים להיֹות אּמֹות אבלׁשבעים ,ּפר ְְְֲֲִִִִִֶַַָָֻ

:לכ ראּויים ׁשהם אני Ú¯t‰(ÂË)רֹואה ÚÓLiÂ. ְְֲִִֵֶֶָ«ƒ¿««¿…
עליו:הם LÓ‰הלׁשינּו ˙‡ ‚¯‰Ï Lw·ÈÂ.מסרֹו ְִִֵָָ«¿«≈«¬…∆…∆ְָ

הּוא - החרב ּבֹו ׁשלטה ולא להרגֹו ְְְְְְִֶֶַָָָָֹלקּוסטינר

) ּפרעה": מחרב "וּיּצילני מׁשה: LiÂ·ׁשאמר ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ«≈∆
ÔÈ„Ó ı¯‡a.:("יעקב "וּיׁשב ּכמֹו ׁשם נתעּכב ¿∆∆ƒ¿»ְְֲִֵֵֶַַַָֹ

¯‡a‰ ÏÚ ·LiÂ.על זּוּוגֹו לֹו ׁשּנזּדּוג מּיעקב למד «≈∆««¿≈ְֲִִִֵֶַַַַָֹ

ÔÈ„Ó(ÊË)הּבאר: Ô‰ÎÏe.,ׁשּבהן לֹורב ּופרׁש ְֵַ¿…≈ƒ¿»ֵֶֶַַָ

מאצלם: ונּדּוהּו ּכֹוכבים ‰¯‰ÌÈËמעבֹודת ˙‡. ְְֲִִֵֵֶַָָ∆»¿»ƒ
ּבארץ: העׂשּויֹות הּמים מרּוצֹות ּברכֹות ְְֲִֵֶֶַַָָָאת

(ÊÈ)ÌeL¯‚ÈÂ.הּנ f‰(Î)ּדּוי:מּפני ‰nÏ «¿»¿ְִִֵַ»»∆
Ôz·ÊÚ.יעקב ׁשל מּזרעֹו ׁשהּוא ּבֹו ׁשהּמיםהּכיר - ¬«¿∆ְֲִִִִֶֶֶַַַַֹ

לקראתֹו: ÌÁÏעֹולים ÏÎ‡ÈÂ.אחת יּׂשא ׁשּמא ְִִָ¿…«»∆ִֶַַָָ

הּואמּכם, אׁשר הּלחם אם "ּכי אמר: דאּת ּכמה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ

אחרים:.Ï‡BiÂ(Î‡)אֹוכל": (ספרים ּכתרּגּומֹו ֵ«∆ְְְֲִִֵַָ

לֹו: ודֹומה יט)ּכמׁשמעֹו), ולין",(שופטים נא "הֹואל ְְְְִֵֶַָָ

לׁשֹון ּומדרׁשֹו: לדּבר", "הֹואלּתי הֹואלנּו", ְְְְְְִִֵַַַָ"ולּו
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רׁשעים ּביׂשראל ׁשראה על לֹו ּדאג ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּומדרׁשֹו:

להּגאלּדלטֹורין, ראּויין אינם ׁשּמא מעּתה :אמר: ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

¯·c‰ Ú„B� ÔÎ‡.לי נֹודע ּומדרׁשֹו: ּכמׁשמעֹו. »≈««»»ְְְִִַַָָ

מּכל יׂשראל חטאּו מה עליו: ּתמּה ׁשהייתי ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהּדבר

ּבעבֹודת נרּדים להיֹות אּמֹות אבלׁשבעים ,ּפר ְְְֲֲִִִִִֶַַָָֻ

:לכ ראּויים ׁשהם אני Ú¯t‰(ÂË)רֹואה ÚÓLiÂ. ְְֲִִֵֶֶָ«ƒ¿««¿…
עליו:הם LÓ‰הלׁשינּו ˙‡ ‚¯‰Ï Lw·ÈÂ.מסרֹו ְִִֵָָ«¿«≈«¬…∆…∆ְָ

הּוא - החרב ּבֹו ׁשלטה ולא להרגֹו ְְְְְְִֶֶַָָָָֹלקּוסטינר

) ּפרעה": מחרב "וּיּצילני מׁשה: LiÂ·ׁשאמר ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ«≈∆
ÔÈ„Ó ı¯‡a.:("יעקב "וּיׁשב ּכמֹו ׁשם נתעּכב ¿∆∆ƒ¿»ְְֲִֵֵֶַַַָֹ

¯‡a‰ ÏÚ ·LiÂ.על זּוּוגֹו לֹו ׁשּנזּדּוג מּיעקב למד «≈∆««¿≈ְֲִִִֵֶַַַַָֹ

ÔÈ„Ó(ÊË)הּבאר: Ô‰ÎÏe.,ׁשּבהן לֹורב ּופרׁש ְֵַ¿…≈ƒ¿»ֵֶֶַַָ

מאצלם: ונּדּוהּו ּכֹוכבים ‰¯‰ÌÈËמעבֹודת ˙‡. ְְֲִִֵֵֶַָָ∆»¿»ƒ
ּבארץ: העׂשּויֹות הּמים מרּוצֹות ּברכֹות ְְֲִֵֶֶַַָָָאת

(ÊÈ)ÌeL¯‚ÈÂ.הּנ f‰(Î)ּדּוי:מּפני ‰nÏ «¿»¿ְִִֵַ»»∆
Ôz·ÊÚ.יעקב ׁשל מּזרעֹו ׁשהּוא ּבֹו ׁשהּמיםהּכיר - ¬«¿∆ְֲִִִִֶֶֶַַַַֹ

לקראתֹו: ÌÁÏעֹולים ÏÎ‡ÈÂ.אחת יּׂשא ׁשּמא ְִִָ¿…«»∆ִֶַַָָ

הּואמּכם, אׁשר הּלחם אם "ּכי אמר: דאּת ּכמה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ

אחרים:.Ï‡BiÂ(Î‡)אֹוכל": (ספרים ּכתרּגּומֹו ֵ«∆ְְְֲִִֵַָ

לֹו: ודֹומה יט)ּכמׁשמעֹו), ולין",(שופטים נא "הֹואל ְְְְִֵֶַָָ

לׁשֹון ּומדרׁשֹו: לדּבר", "הֹואלּתי הֹואלנּו", ְְְְְְִִֵַַַָ"ולּו



��zenybiriax meiqelwpe`

:äiøëð õøàaôâëíää íéaøä íéîiá éäéå §¤−¤¨§¦¨«©§¦Á©¨¦̧¨«©¦¹¨¥À
-ïî ìûøNé-éðá eçðàiå íéøöî Cìî úîiå©¨̧¨Æ¤´¤¦§©½¦©¥¨«§¯§¥«¦§¨¥²¦
íéýìûä-ìà íúråL ìrzå e÷ræiå äãárä̈«£Ÿ̈−©¦§®̈©©¯©©§¨¨²¤¨«¡Ÿ¦−

äãárä-ïîi''yx:ãëíú÷àð-úà íéýìû òîLiå ¦¨«£Ÿ̈«©¦§©¬¡Ÿ¦−¤©«£¨¨®
-úà íäøáà-úà Búéøa-úà íéýìû økæiå©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¦½¤©§¨−̈¤

á÷ré-úàå ÷çöéi''yx:äëéða-úà íéýìû àøiå ¦§¨¬§¤©«£«Ÿ©©¬§¡Ÿ¦−¤§¥´
íéýìû òãiå ìûøNéi''yx:ñéòéáøâàäLîe ¦§¨¥®©¥−©¡Ÿ¦«¤À

à ärø äéäïéãî ïäk Bðúç Bøúé ïàö-ú ¨¨¬Ÿ¤²¤²Ÿ¦§¬«Ÿ§−Ÿ¥´¦§®̈
øä-ìà àáiå øaãnä øçà ïàvä-úà âäðiå©¦§©³¤©ŸÆ©©´©¦§½̈©¨²Ÿ¤©¬

äáøç íéýìûäi''yx:áåéìà ýåýé Càìî àøiå ¨«¡Ÿ¦−Ÿ¥«¨Â©¥Â̈©§©̧§Ÿ̈¬¥¨²
äðqä äpäå àøiå äðqä CBzî Là-úaìa§©©¥−¦´©§¤®©©À§§¦¥³©§¤Æ

ìkà epðéà äðqäå Làa ørai''yx:âøîàiå Ÿ¥´¨¥½§©§¤−¥¤¬ª¨«©´Ÿ¤
ìãbä äàønä-úà äàøàå àp-äøñà äLî¤½¨ª«¨¨´§¤§¤½¤©©§¤¬©¨−Ÿ

äðqä øráé-àì recî äfäi''yx:ãýåýé àøiå ©¤®©−©«Ÿ¦§©¬©§¤«©©¬§§Ÿ̈−
CBzî íéýìû åéìà àø÷iå úBàøì øñ ék¦´¨´¦§®©¦§¨Á¥¨̧¡Ÿ¦¹¦´
:éðpä øîàiå äLî äLî øîàiå äðqä©§¤À©²Ÿ¤¤¬¤−©¬Ÿ¤¦¥«¦

äéìrð-ìL íìä áø÷z-ìà øîàiåìrî E ©−Ÿ¤©¦§©´£®Ÿ©§¨¤̧Æ¥©´

‰‡Ôepכג ‡i‡ÈbÒ ‡iÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿«»«ƒ«»»ƒ

È�· eÁ�˙‡Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ˙ÈÓeƒ«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈

ÈL˜ ‰Â‰c ‡�ÁÏt ÔÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»¿»»«¬»¿≈

ÔB‰zÏ·˜ ˙˜ÈÏÒe e˜ÈÚÊe ÔB‰ÈÏÚ¬≈¿ƒ¿≈«¿∆¿¿

:‡�ÁÏt ÔÓ ÈÈ Ì„˜ÏכדÚÈÓLe »√»¿»ƒ»¿»»¿ƒ«

˙È ÈÈ ¯ÈÎ„e ÔB‰zÏ·˜ ˙È ÈÈ Ì„√̃»¿»»¿∆¿¿¿ƒ¿»»

˜ÁˆÈ ÌÚc Ì‰¯·‡ ÌÚc dÓi«̃»≈¿ƒ«¿»»¿ƒƒ¿»

:·˜ÚÈ ÌÚ„eכהÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚e ¿ƒ«¬…¿ƒ√»¿»

¯Ó‡Â Ï‡¯LÈ È�·„ ‡„eaÚLƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬«

:ÈÈ ÔB‰˜¯ÙÓÏ d¯ÓÈÓaא‰LÓe ¿≈¿≈¿ƒ¿«¿¿»…∆

È‰BÓÁ B¯˙Èc ‡�Ú ˙È ÈÚ¯ ‰Â‰¬»»≈»»»¿ƒ¿¬ƒ

¯˙·Ï ‡�Ú ˙È ¯·„e ÔÈ„Ó„ ‡a«̄»¿ƒ¿»¿«»»»¿»«

‡˙‡Â ‡¯a„ÓÏ ‡ÈÚ¯ ¯ÙL¿««¬»¿ƒ¿¿»¿»»

ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯eËÏ¿»¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿»»«¿»

:·¯BÁÏבÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÈÏb˙‡Â ¿≈¿ƒ¿¿ƒ«¿»»«¿»

‡�q‡ BbÓ ‡˙M‡ ˙È·B‰ÏLa dÏ≈¿«¿ƒ∆»»ƒ«»»

‡˙M‡a ¯Úa ‡�q‡ ‡‰Â ‡ÊÁÂ«¬»¿»«»»»≈¿∆»»

:ÏÈÎ‡˙Ó È‰B˙ÈÏ ‡�q‡Âג¯Ó‡Â ¿«»»≈ƒƒ¿»ƒ«¬«

‡�ÂÊÁ ˙È ÈÊÁ‡Â ÔÚÎ È�t˙‡ ‰LÓ…∆ƒ¿¿≈¿«¿∆¡≈»∆¿»»

‰ ‡a¯„˜BzÓ ‡Ï ÔÈ„ ‡Ó ÔÈ„ «»»≈»≈»ƒ«

:‡�q‡דÈ�t˙‡ È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ «»»«¬»¿»¬≈ƒ¿¿≈

‡�q‡ BbÓ ÈÈ dÏ ‡¯˜e ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈¿»≈¿»ƒ«»»

:‡�‡ ‡‰ ¯Ó‡Â ‰LÓ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆…∆«¬«»¬»

È¯Lה ‡ÎÏ‰ ·¯˜˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»ƒ¿««¿»¿ƒ

z‡c ‡¯˙‡ È¯‡ CÏ‚¯ ÏÚÓ C�ÈÒ≈»≈«ƒ¿»¬≈«¿»¿«¿

é"ùø

ּברׁשּותֹו: אם ּכי מּמדין יזּוז ׁשּלא לֹו נׁשּבע ְְְִִִִִִֶַָָָָֹאלה,

(‚Î)Ì‰‰ ÌÈa¯‰ ÌÈÓia È‰ÈÂ.ּגר מׁשה ׁשהיה «¿ƒ«»ƒ»«ƒ»≈ֶֶָָָֹ

לתׁשּועה, יׂשראל והצרכּו מצרים מל וּימת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּבמדין,

ּולכ ידֹו, על ּתׁשּועה ּובאת וגֹו', רֹועה היה ְְְֶֶַָָָָָָֹּומׁשה

יׁשן ּברׁש"י הּללּו. ּפרׁשּיֹות CÏÓ:נסמכּו ˙ÓiÂ ְְְִִִַַָָָָָ«»»∆∆
ÌÈ¯ˆÓ.(רבה ּתינֹוקֹותנצטרע(שמות ׁשֹוחט והיה ƒ¿«ƒְְִִֵַָָָ

ּבדמם: ורֹוחץ צעקתם..�‡˜˙Ì(Î„)יׂשראל ְְְִֵֵָָָ«¬»»ֲַָָ

כד)וכן: ינאקּו"(איוב מתים ‡˙:"מעיר B˙È¯a ˙‡ ְְְִִִֵֵָ∆¿ƒ∆
Ì‰¯·‡.:אברהם ‡ÌÈ‰Ï(Î‰)עם Ú„iÂ.נתן «¿»»ְִַָָ«≈«¡…ƒַָ

עיניו: העלים ולא לב ‰a„n¯(‡)עליהם ¯Á‡. ְֱֲִֵֵֵֶֶָֹ«««ƒ¿»

אחרים: ּבׂשדֹות ירעּו ׁשּלא הּגזל מן ‡Ïלהתרחק ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹ∆
ÌÈ‰Ï‡‰ העתיד:.‰¯ ׁשם ‡L(·)על ˙aÏa. «»¡…ƒִֵֶַָ¿««≈

הּׁשמים", "לב ּכמֹו: אׁש, ׁשל לּבֹו אׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָּבׁשלהבת

יח) ב הּתי"ו,(שמואל על ּתתמּה ואל האלה". ְְְִֵֵַַַַָָָ"ּבלב

ּבֹו: ּכּיֹוצא לנּו טז)ׁשּיׁש אמלה(יחזקאל "מה ֲֵֵֶַָָָֻ

:"לּבת‰�q‰ CBzÓ.עּמֹו" מּׁשּום אחר, אילן ולא ִֵָƒ«¿∆ְִִִֵַָֹ

ּבצרה": ּבּה",.‡Ïkאנכי עּבד "לא ּכמֹו נאכל, ְִָָָֹÀ»ְֱֶַָָֹֻ

מּׁשם": לּקח מּכאן.‡pŒ‰¯Ò‡(‚)"אׁשר אסּורה ֲִֶַָֻ»À»»ִָָָ

ׁשם: ּכמֹו:.ÏL(‰)להתקרב והֹוצא, (דבריםׁשלף ְְִֵָָ«ְְְֵֹ

הּברזל",יט) כח)"ונׁשל זית":(שם יּׁשל "ּכי ְְִִֵֶֶַַַַָ

zenybiriax mei qelwpe`

éìâøåéìr ãîBò äzà øLà íB÷nä ék E ©§¤½¦´©¨À£¤³©¨Æ¥´¨½̈
àeä Lã÷-úîãài''yx:åéýìû éëðà øîàiå ©§©−Ÿ¤«©ÀŸ¤¨«Ÿ¦Æ¡Ÿ¥´

éáàá÷ré éýìûå ÷çöé éýìû íäøáà éýìû E ¨¦½¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈¥«Ÿ¥´©«£®Ÿ
-ìà èéaäî àøé ék åéðt äLî øzñiå©©§¥³¤Æ¨½̈¦´¨¥½¥«©¦−¤

:íéýìûäæéðr-úà éúéàø äàø ýåýé øîàiå ¨«¡Ÿ¦«©´Ÿ¤§Ÿ̈½¨¬Ÿ¨¦²¦¤¢¦¬
ézrîL íú÷rö-úàå íéøöîa øLà énr©¦−£¤´§¦§¨®¦§¤©«£¨¨³¨©̧§¦Æ

åéáàëî-úà ézrãé ék åéùâð éðtîi''yx:çãøàå ¦§¥´«Ÿ§½̈Ÿ¦¬¨©−§¦¤©§Ÿ¨«¨«¥¥º
Bìéväì|õøàä-ïî Búìräìe íéøöî ãiî §©¦´¦©´¦§©À¦§©«£Ÿ»¦¨¨´¤

úáæ õøà-ìà äáçøe äáBè õøà-ìà àåää©¦¼¤¤³¤¨Æ§¨½̈¤¤²¤¨©¬
éøîàäå ézçäå éðrðkä íB÷î-ìà Láãe áìç̈−̈§¨®¤§³©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ

:éñeáéäå éeçäå éføtäåèú÷rö äpä äzrå §©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦«§©¾̈¦¥²©«£©¬
õçlä-úà éúéàø-íâå éìà äàa ìûøNé-éða§¥«¦§¨¥−¨´¨¥¨®§©¨¦̧¦Æ¤©©½©

:íúà íéöçì íéøöî øLàéäëì äzrå £¤¬¦§©−¦«Ÿ£¦¬Ÿ¨«§©¨´§½̈
-éðá énr-úà àöBäå äòøt-ìà EçìLàå§¡§¨«£−¤©§®Ÿ§¥²¤©¦¬§¥«

íéøönî ìûøNéi''yx:àé-ìà äLî øîàiå ¦§¨¥−¦¦§¨«¦©³Ÿ¤¤Æ¤
éëå äòøt-ìà Cìà ék éëðà éî íéýìûä́̈¡Ÿ¦½¦´¨½Ÿ¦¦¬¥¥−¤©§®Ÿ§¦¬

íéøönî ìûøNé éða-úà àéöBài''yx:áéøîàiå ¦²¤§¥¬¦§¨¥−¦¦§¨«¦©¸Ÿ¤Æ
éëðà ék úBàä El-äæå Cnr äéäà-ék¦¤«§¤´¦½̈§¤§´¨½¦¬¨«Ÿ¦−

:‡e‰ LÈc˜ ¯˙‡ È‰BlÚ ÌÈ‡»̃ƒ«ƒ»««ƒ

„‡·Ceו ‡‰Ï‡ ‡�‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¡»»¿»

˜ÁˆÈ„ ‡‰Ï‡ Ì‰¯·‡„ ‡‰Ï‡¡»»¿«¿»»¡»»¿ƒ¿»

‰LÓ ÔepL·Îe ·˜ÚÈ„ ‡‰Ï‡Â≈»»¿«¬…¿≈ƒ…∆

‡ÏkzÒ‡ÏÓ ÏÈÁ„ È¯‡ È‰Bt‡Ï¿«ƒ¬≈»ƒƒ¿ƒ¿«»»

:ÈÈ„ ‡¯˜È ˙ÈˆaזÈÈ ¯Ó‡Â ¿≈¿»»«¿»«¬«¿»

ÈnÚ „eaÚL ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ ‡Ï‚Óƒ¿»¿ƒ√»«»ƒ¿«ƒ

ÚÈÓL ÔB‰zÏ·˜ ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ· Ècƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿∆¿¿¿ƒ«

È¯‡ ÔB‰ÈÁÏÙÓ Ì„˜ ÔÓ ÈÓ„√̃»«ƒ√»«¿¿≈¬≈

:ÔB‰È·Èk ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚¿≈√»«»≈≈

ÈÓ„‡ח ÔB‰˙e·ÊLÏ È˙ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈»¿ƒ»

‡Ú¯‡ ÔÓ ÔB‰˙e˜q‡Ïe È‡¯ˆÓ„¿ƒ¿»≈¿«»¿ƒ«¿»

‡È˙Ùe ‡·Ë ‡Ú¯‡Ï ‡È‰‰«ƒ¿«¿»»»«¿»

¯˙‡Ï L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï¿«¿»»¿»¬»¿»«¬«

È‡f¯Ùe È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ ÈÚ�Ú�k¿«¬»≈¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈

:È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂט‡‰ ÔÚÎe ¿ƒ»≈ƒ»≈¿«»

ÈÓ„˜ ˙ÏÚ Ï‡¯NÈ È�a ˙ÏÈ·¿̃≈«¿≈ƒ¿»≈»«√»»

Èc ‡˜ÁBc ˙È ÈÓ„˜ ÈÏb Û‡Â¿«¿≈√»«»¬»ƒ

:ÔB‰Ï ÔÈ˜Ác È‡¯ˆÓיÔÚÎe ƒ¿»≈»¬ƒ¿¿«

‰Ú¯t ˙ÂÏ CpÁlL‡Â ‡˙È‡ƒ»«¬«¿ƒ»¿»«¿…

Ï‡¯NÈ È�· ÈnÚ ˙È ˜Èt‡Â¿«≈»«ƒ¿≈ƒ¿»≈

:ÌÈ¯ˆnÓיאÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â ƒƒ¿»ƒ«¬«…∆√»¿»

‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ È¯‡ ‡�‡ ÔÓ»¬»¬≈≈≈¿»«¿…

Ï‡¯NÈ È�a ˙È ˜Èt‡ È¯‡Â«¬≈«≈»¿≈ƒ¿»≈

:ÌÈ¯ˆnÓיבÈ‰È È¯‡ ¯Ó‡Â ƒƒ¿»ƒ«¬«¬≈¿≈

È¯‡ ‡˙‡ CÏ ÔÈ„Â CcÚÒ· È¯ÓÈÓ≈¿ƒ¿«¿»¿≈»»»¬≈

‡nÚ ˙È C˙e˜t‡a CzÁÏL ‡�‡¬»¿«¿»¿«»»»«»

é"ùø

‡e‰ L„˜ ˙Ó„‡.:הּמקֹום(Ê)˙‡ ÈzÚ„È Èk «¿«…∆ַָƒ»«¿ƒ∆
ÂÈ·‡ÎÓ.לב ׂשמּתי ּכי ּכלֹומר, אלהים", "וּידע ּכמֹו «¿…»ְְְֱִִִֵֵַַַַֹ

עיני העלמּתי ולא מכאֹוביו, את ולדעת ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלהתּבֹונן

מּצעקתם: אזני את אאטם ÎÏ‰(È)ולא ‰zÚÂ ְְֱֲִֶֶַַָָָֹֹ¿«»¿»
'B‚Â EÁÏL‡Â.?ּתֹועיל מה ּתאמר אתואם "והֹוצא ¿∆¿»¬¿ְְִִֵֶַַֹ

מּׁשם: ותֹוציאם ּדברי יֹועילּו ÈÓ(È‡)עּמי", ְְִִִִֵֶַָָƒ
ÈÎ�‡.חׁשּוב אני הּמלכים:מה עם ÈÎÂלדּבר »…ƒְְֲִִִֵַַָָָ¿ƒ

Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ‡ÈˆB‡.,אני חׁשּוב אם מהואף ƒ∆¿≈ƒ¿»≈ְֲִִַַָ

מּמצרים?: ואֹוציאם נס, להם ׁשּתעׂשה יׂשראל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּזכּו

(·È)CnÚ ‰È‰‡ Èk ¯Ó‡iÂ.,ראׁשֹון על הׁשיבֹו «…∆ƒ∆¿∆ƒ»ִִֵַ

ּכי אנכי מי ׁשאמרּת אחרֹון: אחרֹון, ועל ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָֹראׁשֹון,

ּכי מּׁשּלי: אם ּכי היא, ׁשּל לא ּפרעה, אל ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַֹֹאל

ל ּבּסנה, ראית אׁשר הּמראה וזה ,עּמ ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָאהיה

ּבׁשליחּותיהאֹות ותצליח "ׁשלחּתי אנכי "ּכי ְְְְְִִִִִִִַַַָָֹ

עֹוׂשה הּסנה ראית ּכאׁשר להּציל, אני ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָּוכדאי

ואינ ּבׁשליחּותי ּתל ּכ אּכל, ואינּנּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָֻׁשליחּותי

ׁשּיצאּו ליׂשראל יׁש ּזכּות מה וׁשּׁשאלּת: ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָנּזֹוק.

ׁשהרי זֹו, הֹוצאה על לי יׁש ּגדֹול ּדבר - ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמּמצרים?



�� zenybiriax mei qelwpe`

éìâøåéìr ãîBò äzà øLà íB÷nä ék E ©§¤½¦´©¨À£¤³©¨Æ¥´¨½̈
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éáàá÷ré éýìûå ÷çöé éýìû íäøáà éýìû E ¨¦½¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈¥«Ÿ¥´©«£®Ÿ
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ézrîL íú÷rö-úàå íéøöîa øLà énr©¦−£¤´§¦§¨®¦§¤©«£¨¨³¨©̧§¦Æ

åéáàëî-úà ézrãé ék åéùâð éðtîi''yx:çãøàå ¦§¥´«Ÿ§½̈Ÿ¦¬¨©−§¦¤©§Ÿ¨«¨«¥¥º
Bìéväì|õøàä-ïî Búìräìe íéøöî ãiî §©¦´¦©´¦§©À¦§©«£Ÿ»¦¨¨´¤

úáæ õøà-ìà äáçøe äáBè õøà-ìà àåää©¦¼¤¤³¤¨Æ§¨½̈¤¤²¤¨©¬
éøîàäå ézçäå éðrðkä íB÷î-ìà Láãe áìç̈−̈§¨®¤§³©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ

:éñeáéäå éeçäå éføtäåèú÷rö äpä äzrå §©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦«§©¾̈¦¥²©«£©¬
õçlä-úà éúéàø-íâå éìà äàa ìûøNé-éða§¥«¦§¨¥−¨´¨¥¨®§©¨¦̧¦Æ¤©©½©

:íúà íéöçì íéøöî øLàéäëì äzrå £¤¬¦§©−¦«Ÿ£¦¬Ÿ¨«§©¨´§½̈
-éðá énr-úà àöBäå äòøt-ìà EçìLàå§¡§¨«£−¤©§®Ÿ§¥²¤©¦¬§¥«

íéøönî ìûøNéi''yx:àé-ìà äLî øîàiå ¦§¨¥−¦¦§¨«¦©³Ÿ¤¤Æ¤
éëå äòøt-ìà Cìà ék éëðà éî íéýìûä́̈¡Ÿ¦½¦´¨½Ÿ¦¦¬¥¥−¤©§®Ÿ§¦¬

íéøönî ìûøNé éða-úà àéöBài''yx:áéøîàiå ¦²¤§¥¬¦§¨¥−¦¦§¨«¦©¸Ÿ¤Æ
éëðà ék úBàä El-äæå Cnr äéäà-ék¦¤«§¤´¦½̈§¤§´¨½¦¬¨«Ÿ¦−

:‡e‰ LÈc˜ ¯˙‡ È‰BlÚ ÌÈ‡»̃ƒ«ƒ»««ƒ

„‡·Ceו ‡‰Ï‡ ‡�‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¡»»¿»

˜ÁˆÈ„ ‡‰Ï‡ Ì‰¯·‡„ ‡‰Ï‡¡»»¿«¿»»¡»»¿ƒ¿»

‰LÓ ÔepL·Îe ·˜ÚÈ„ ‡‰Ï‡Â≈»»¿«¬…¿≈ƒ…∆

‡ÏkzÒ‡ÏÓ ÏÈÁ„ È¯‡ È‰Bt‡Ï¿«ƒ¬≈»ƒƒ¿ƒ¿«»»

:ÈÈ„ ‡¯˜È ˙ÈˆaזÈÈ ¯Ó‡Â ¿≈¿»»«¿»«¬«¿»

ÈnÚ „eaÚL ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ ‡Ï‚Óƒ¿»¿ƒ√»«»ƒ¿«ƒ

ÚÈÓL ÔB‰zÏ·˜ ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ· Ècƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿∆¿¿¿ƒ«

È¯‡ ÔB‰ÈÁÏÙÓ Ì„˜ ÔÓ ÈÓ„√̃»«ƒ√»«¿¿≈¬≈

:ÔB‰È·Èk ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚¿≈√»«»≈≈

ÈÓ„‡ח ÔB‰˙e·ÊLÏ È˙ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈»¿ƒ»

‡Ú¯‡ ÔÓ ÔB‰˙e˜q‡Ïe È‡¯ˆÓ„¿ƒ¿»≈¿«»¿ƒ«¿»

‡È˙Ùe ‡·Ë ‡Ú¯‡Ï ‡È‰‰«ƒ¿«¿»»»«¿»

¯˙‡Ï L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï¿«¿»»¿»¬»¿»«¬«

È‡f¯Ùe È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ ÈÚ�Ú�k¿«¬»≈¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈

:È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂט‡‰ ÔÚÎe ¿ƒ»≈ƒ»≈¿«»

ÈÓ„˜ ˙ÏÚ Ï‡¯NÈ È�a ˙ÏÈ·¿̃≈«¿≈ƒ¿»≈»«√»»

Èc ‡˜ÁBc ˙È ÈÓ„˜ ÈÏb Û‡Â¿«¿≈√»«»¬»ƒ

:ÔB‰Ï ÔÈ˜Ác È‡¯ˆÓיÔÚÎe ƒ¿»≈»¬ƒ¿¿«

‰Ú¯t ˙ÂÏ CpÁlL‡Â ‡˙È‡ƒ»«¬«¿ƒ»¿»«¿…

Ï‡¯NÈ È�· ÈnÚ ˙È ˜Èt‡Â¿«≈»«ƒ¿≈ƒ¿»≈

:ÌÈ¯ˆnÓיאÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â ƒƒ¿»ƒ«¬«…∆√»¿»

‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ È¯‡ ‡�‡ ÔÓ»¬»¬≈≈≈¿»«¿…

Ï‡¯NÈ È�a ˙È ˜Èt‡ È¯‡Â«¬≈«≈»¿≈ƒ¿»≈

:ÌÈ¯ˆnÓיבÈ‰È È¯‡ ¯Ó‡Â ƒƒ¿»ƒ«¬«¬≈¿≈

È¯‡ ‡˙‡ CÏ ÔÈ„Â CcÚÒ· È¯ÓÈÓ≈¿ƒ¿«¿»¿≈»»»¬≈

‡nÚ ˙È C˙e˜t‡a CzÁÏL ‡�‡¬»¿«¿»¿«»»»«»

é"ùø

‡e‰ L„˜ ˙Ó„‡.:הּמקֹום(Ê)˙‡ ÈzÚ„È Èk «¿«…∆ַָƒ»«¿ƒ∆
ÂÈ·‡ÎÓ.לב ׂשמּתי ּכי ּכלֹומר, אלהים", "וּידע ּכמֹו «¿…»ְְְֱִִִֵֵַַַַֹ

עיני העלמּתי ולא מכאֹוביו, את ולדעת ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלהתּבֹונן

מּצעקתם: אזני את אאטם ÎÏ‰(È)ולא ‰zÚÂ ְְֱֲִֶֶַַָָָֹֹ¿«»¿»
'B‚Â EÁÏL‡Â.?ּתֹועיל מה ּתאמר אתואם "והֹוצא ¿∆¿»¬¿ְְִִֵֶַַֹ

מּׁשם: ותֹוציאם ּדברי יֹועילּו ÈÓ(È‡)עּמי", ְְִִִִֵֶַָָƒ
ÈÎ�‡.חׁשּוב אני הּמלכים:מה עם ÈÎÂלדּבר »…ƒְְֲִִִֵַַָָָ¿ƒ

Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ‡ÈˆB‡.,אני חׁשּוב אם מהואף ƒ∆¿≈ƒ¿»≈ְֲִִַַָ

מּמצרים?: ואֹוציאם נס, להם ׁשּתעׂשה יׂשראל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּזכּו

(·È)CnÚ ‰È‰‡ Èk ¯Ó‡iÂ.,ראׁשֹון על הׁשיבֹו «…∆ƒ∆¿∆ƒ»ִִֵַ

ּכי אנכי מי ׁשאמרּת אחרֹון: אחרֹון, ועל ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָֹראׁשֹון,

ּכי מּׁשּלי: אם ּכי היא, ׁשּל לא ּפרעה, אל ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַֹֹאל

ל ּבּסנה, ראית אׁשר הּמראה וזה ,עּמ ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָאהיה

ּבׁשליחּותיהאֹות ותצליח "ׁשלחּתי אנכי "ּכי ְְְְְִִִִִִִַַַָָֹ

עֹוׂשה הּסנה ראית ּכאׁשר להּציל, אני ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָּוכדאי

ואינ ּבׁשליחּותי ּתל ּכ אּכל, ואינּנּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָֻׁשליחּותי

ׁשּיצאּו ליׂשראל יׁש ּזכּות מה וׁשּׁשאלּת: ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָנּזֹוק.

ׁשהרי זֹו, הֹוצאה על לי יׁש ּגדֹול ּדבר - ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמּמצרים?



��zenybiying meiqelwpe`

ézçìLíéøönî írä-úà EàéöBäa E §©§¦®§¦«£³¤¨¨Æ¦¦§©½¦
äfä øää ìr íéýìûä-úà ïeãárzi''yx: ©«©§Æ¤¨´¡Ÿ¦½©−¨¨¬©¤«
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íëéúBáà éýìû íäì ézøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥¼§¨«©§¦´¨¤½¡Ÿ¥¬£«¥¤−
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íëéìà éðçìL äéäài''yx:åèãBò øîàiå ¤«§¤−§¨©¬¦£¥¤«©ŸÁ¤Á¸
ìàøNé éða-ìà øîàú äk äLî-ìà íéýìû¡Ÿ¦¹¤¤À´ŸŸ©»¤§¥´¦§¨¥¼
éýìû íäøáà éýìû íëéúáà éýìû ýåýé§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«Ÿ¥¤À¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¡Ÿ¥¬
éîM-äæ íëéìà éðçìL á÷ré éýìûå ÷çöé¦§¨²¥«Ÿ¥¬©«£−Ÿ§¨©´¦£¥¤®¤§¦´

øc øãì éøëæ äæå íìòìi''yx:éùéîçæèCì §Ÿ½̈§¤¬¦§¦−§¬Ÿ«Ÿ¥´
ýåýé íäìà zøîàå ìûøNé éð÷æ-úà zôñàå§¨«©§º̈¤¦§¥´¦§¨¥À§¨«©§¨³£¥¤Æ§Ÿ̈º

ã÷t øîàì á÷réå ÷çöé íäøáà éýìû éìà äàøð íëéúáà éýìû¡Ÿ¥³£«Ÿ¥¤Æ¦§¨´¥©½¡Ÿ¥¯©§¨¨²¦§¨¬§©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³Ÿ

ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙz ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ¿¿√»¿»«

:ÔÈ„‰ ‡¯eËיג‡ÂÌ„˜ ‰LÓ ¯Ó »»≈«¬«…∆√»

Ï‡¯NÈ È�a ˙ÂÏ È˙‡ ‡�‡ ‡‰ ÈÈ¿»»¬»»≈¿»¿≈ƒ¿»≈

ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ‡Â¿≈«¿¡»»¿«¿«¿

‰Ó ÈÏ Ôe¯ÓÈÂ ÔBÎ˙ÂÏ È�ÁlL«¿«ƒ¿»¿¿≈¿ƒ»

:ÔB‰Ï ¯ÓÈ‡ ‰Ó dÓLיד¯Ó‡Â ¿≈»≈«¿«¬«

¯Ó‡Â ‰È‰‡ ¯L‡ ‰È‰‡ ‰LÓÏ ÈÈ¿»¿…∆∆¿∆¬∆∆¿∆«¬«

‰È‰‡ Ï‡¯NÈ È�·Ï ¯ÓÈz Ô�„kƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈∆¿∆

:ÔBÎ˙ÂÏ ÈpÁlLטוÈÈ „BÚ ¯Ó‡Â «¿«ƒ¿»¿«¬«¿»

ÈÈ Ï‡¯NÈ È�·Ï ¯ÓÈz Ô�„k ‰LÓÏ¿…∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»

d‰Ï‡ ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡¡»»¿«¿«¿¡»≈

d‰Ï‡Â ˜ÁˆÈc d‰Ï‡ Ì‰¯·‡c¿«¿»»¡»≈¿ƒ¿»≈»≈

ÈÓL ÔÈc ÔBÎ˙ÂÏ ÈpÁlL ·˜ÚÈc¿«¬…«¿«ƒ¿»¿≈¿ƒ

:¯„Â ¯c ÏÎÏ È�¯Îc ÔÈ„Â ÌlÚÏ¿«»¿≈»¿»ƒ¿»»¿»

Ï‡¯NÈטז È·Ò ˙È LB�Î˙Â ÏÈf‡ƒ≈¿ƒ¿»»≈ƒ¿»≈

ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿¿»¡»»¿«¿«¿

˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡c ‡‰Ï‡ ÈÏ ÈÏ‚˙‡ƒ¿¿ƒƒ¡»»¿«¿»»ƒ¿»

‡�¯ÈÎc ¯k„Ó ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÂ¿«¬…¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿»

ÔBÎÏ „·Ú˙‡c ˙ÈÂ ÔBÎ˙È»¿¿»¿ƒ¿¬«¿

é"ùø

ׁשלׁשה לסֹוף הּזה ההר על הּתֹורה לקּבל ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹעתידים

עּמ,חדׁשים אהיה ּכי אחר: ּדבר מּמצרים. ׁשּיצאּו ְְְֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

הבטחה על האֹות ל ,ּבׁשליחּות ׁשּתצליח ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָוזה

מּמצרים, ׁשּכׁשּתֹוציאם ,מבטיח ׁשאני ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַאחרת

עליו, הּתֹורה ׁשּתקּבלּו הּזה, ההר על אֹותי ְְְִֶֶַַַַַַָָָָָּתעבדּון

זה לׁשֹון ודּוגמת ליׂשראל. העֹומדת הּזכּות ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָוהיא

לז)מצינּו: ספיח(ישעיה הּׁשנה אכֹול האֹות ל "וזה ְְִִֶַַָָָָָָ

סנח מּפלת הבטחהוגֹו'", על לאֹות ל ּתהיה ריב ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ

אבר ואני מּפרֹות, חרבה ׁשארצכם - ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאחרת

‡‰È‰(È„)הּספיחים: ¯L‡ ‰È‰‡.עּמם אהיה ְִִַ∆¿∆¬∆∆¿∆ְִֶֶָ

ׁשאר ּבׁשעּבּוד עּמם אהיה אׁשר זאת, ְְְְְֲִִֶֶֶָָָָֹּבצרה

ט)מלכּיֹות עֹולם,(ברכות ׁשל "רּבֹונֹו לפניו: אמר . ְְִֶַַָָָָֻ
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מחׁשבּתֹו לא ּכי ,יתּבר הּׁשם ּדברי הבין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹׁשּלא
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רּבֹוא?: ס' ׁשל זקנים לאסף לֹו ְְֱִִֵֶֶֶָֹאפׁשר
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CÏ‰Ï.,ּכלֹומר החזקה, ידי לֹו מראה אני אין אם «¬…ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ

יּתן "לא החזקה, ידי מֹודיעֹו אני ׁשאין עֹוד ֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹּכל

"להל ÔzÈ:אתכם ‡Ï.,יׁשּבֹוק לא [ּכּתרגּומֹו] ְֲֶֶַֹ…ƒ≈ְְְִַָ

כ)ּכמֹו: נתּתי",(בראשית לא ּכן לא)"על "ולא(שם ְְְִֵַַֹֹ

הם. נתינה לׁשֹון וכּלן - עּמדי" להרע אלהים ְְְְְֱִִִִֵַָָָָָֹֻנתנֹו

ׁשּידֹו ּבׁשביל ולא חזקה", ּביד "ולא מפרׁשים ְְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָֹֹויׁש

מצריםחזקה, את והּכיתי ידי את אׁשלח מאז ּכי ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּתּקיף. ּדחילּה קדם מן ולא אֹותֹו ּומתרּגמינן ְְְְְְֳִִִֵֵַַָָָוגֹו',

לי: נאמר מנחם ּברּבי יעקב רּבי ׁשל ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַֹמּׁשמֹו

(·Î)d˙Èa ˙¯bÓe.אּתּה ּגרה ׁשהיא מאֹותּה ƒ»«≈»ִִֵֶָָָָ

וכן.ÌzÏv�Âּבּבית: ּותרֹוקּנּון, יב)ּכתרּגּומֹו (שמות ִַַ¿ƒ«¿∆ְְְְִֵַ

מצרים", את לג)"וינּצלּו יׂשראל(שם ּבני "וּיתנּצלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

ּבמחּברת חּברֹו ּומנחם יסֹוד. ּבֹו והּנּו"ן עדים", ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָאת

עםצד לא)"י מקנה(בראשית את אלהים "וּיּצל ְֱִִִִֵֵֶַַָֹ

יאמנּו ולא מאבינּו", אלהים הּציל "אׁשר ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶָָֹֹאביכם",

נקּודה והיא יסֹוד הּנּו"ן היתה לא אם ּכי ְְְְְִִִַָָָָָֹּדבריו,

אּלא ּופעלּתם, ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת ּתהא לא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֹּבחיר"ק,



�� zenybiying mei qelwpe`

íéøöîa íëì éeùrä-úàå íëúà ézã÷ti''yx: ¨©̧§¦Æ¤§¤½§¤¤«¨¬Ÿ¨¤−§¦§¨«¦
æéõøà-ìà íéøöî éðrî íëúà äìrà øîàå̈«Ÿ©À©«£¤´¤§¤»¥«¢¦´¦§©¼¦¼¤¤³¤

éeçäå éføtäå éøîàäå ézçäå éðrðkä©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−
:Láãe áìç úáæ õøà-ìà éñeáéäåçéeòîLå §©§¦®¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨«§¨«§−

Cìî-ìà ìûøNé éð÷æå äzà úàáe Eì÷ì§Ÿ¤®¨¿̈©¨Á§¦§¥̧¦§¨¥¹¤¤´¤
íéiøárä éýìû ýåýé åéìà ízøîàå íéøöî¦§©À¦©«£©§¤³¥¨Æ§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦¦Æ

ìL Cøc àp-äëìð äzrå eðéìr äø÷ðúL ¦§¨´¨¥½§©À̈¥«£¨º̈¤´¤§³¤
eðéýìû ýåýéì äçaæðå øaãna íéîéi''yx: ¨¦Æ©¦§½̈§¦§§−̈©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

èéíéøöî Cìî íëúà ïzé-àì ék ézrãé éðàå©«£¦´¨©½§¦¦Â«Ÿ¦¥¬¤§¤²¤¬¤¦§©−¦
ä÷æç ãéa àìå Cìäìi''yx:ëéãé-úà ézçìLå ©«£®Ÿ§−Ÿ§¨¬£¨¨«§¨«©§¦³¤¨¦Æ

øLà éúàìôð ìëa íéøöî-úà éúékäå§¦¥¦´¤¦§©½¦§ŸÆ¦§§Ÿ½̈£¤¬
:íëúà çlLé ïë-éøçàå Baø÷a äNrà¤§¤−§¦§®§©«£¥¥−§©©¬¤§¤«

àëíéøöî éðéra äfä-írä ïç-úà ézúðå§¨«©¦²¤¥¬¨«¨©¤−§¥¥´¦§®̈¦
:í÷éø eëìú àì ïeëìú ék äéäåáëäìàLå §¨¨Æ¦´¥«¥½¬Ÿ¥«§−¥¨«§¨«£¨̧

ízîNå úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk dúéa úøbîe dzðëMî äMà¦¨³¦§¤§¨Æ¦¨©´¥½̈§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨®Ÿ§©§¤À

:ÌÈ¯ˆÓaיזÔBÎ˙È ˜Èq‡ ˙È¯Ó‡Â ¿ƒ¿»ƒ«¬»ƒ«≈»¿

È‡�Ú�k Ú¯‡Ï È‡¯ˆÓ „eaÚMÓƒƒ¿ƒ¿»≈«¬«¿«¬»≈

È‡eÁÂ È‡f¯Ùe È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈

·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï È‡Òe·ÈÂƒ»≈¿«¿»»¿»¬»

:L·„eיחC¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜ÈÂ ¿»ƒ«¿¿≈¿»

˙ÂÏ Ï‡¯NÈ È·ÒÂ z‡ È˙È˙Â¿≈≈«¿¿»≈ƒ¿»≈¿»

ÈÈ dÏ Ôe¯ÓÈ˙Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿≈¿»

‡�ÏÚ È¯˜˙‡ È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡¡»»ƒ»≈ƒ¿¿≈¬»»

ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÔÚk ÏÈÊ� ÔÚÎe¿«≈≈¿««¬«¿»»ƒ

:‡�‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Áa„�e ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿««√»¿»¡»»»

BaLÈ˜יט ‡Ï È¯‡ ÈÏb ÈÓ„˜e¿»«¿≈¬≈»ƒ¿

‡ÏÂ ÏÊÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ÔBÎ˙È»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈»¿»

:ÛÈwz dÏÈÁc Ì„˜ ÔÓכÁlL‡Â ƒ√»¿≈≈«ƒ»¬««

˙È ÈÁÓ‡Â Èz¯·b ˙ÁÓ ˙È ÔBt»¿«¿À¿ƒ¿∆¿≈»

„aÚ‡ Èc È˙ÂL¯t ÏÎa È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿…¿ƒ¿»ƒƒ«¿≈

:ÔBÎ˙È ÁlLÈ Ôk ¯˙·e ÔB‰È�Èa≈≈»«≈¿««»¿

ÔÈÓÁ¯Ïכא ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È Ôz‡Â¿∆≈»«»»≈¿«¬ƒ

‡Ï ÔeÎ‰˙ È¯‡ È‰ÈÂ È‡¯ˆÓ È�ÈÚa¿≈≈ƒ¿»≈ƒ≈¬≈¿»»

:ÔÈ�˜È¯ ÔeÎ‰˙כב‡˙z‡ Ï‡L˙Â ¿»≈»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»

ÔÈ�Ó d˙Èa ˙·È¯wÓe dz·aLÓƒ¿«¿«ƒ¿ƒ«≈«»ƒ

é"ùø

(ÁÈ)EÏB˜Ï eÚÓLÂ.ׁשּתאמר מּכיון מאליהם, ¿»¿¿∆ֲִֵֵֵֶֶַָֹ

מסּור זה סימן ׁשּכבר ,לקֹול יׁשמעּו זה, לׁשֹון ְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָלהם

נגאלים: הם זה ׁשּבלׁשֹון ּומּיֹוסף, מּיעקב ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּבידם

יֹוסף אתכם", יפקד ּפקד "ואלהים אמר: ְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹיעקב

להם: נ)אמר אתכם(בראשית אלהים יפקד "."ּפקד ְְֱִִֶֶֶַָָָֹֹֹ

)ÌÈi¯·Ú‰ È‰Ï‡.ּברׁש"י מּכֹות, לי' רמז יתרה יּו"ד ¡…≈»ƒ¿ƒƒְְְִֵֶֶַַָ

e�ÈÏÚ:יׁשן) וכן:.�˜¯‰ מקרה, כג)לׁשֹון (במדבר ָָƒ¿»»≈ְְְִֵֶ

נקרה אהא - ּכה" אּקרה "ואנכי אלהים", ְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹ"וּיּקר

ÌÈ¯ˆÓ(ËÈ)הלם:מאּתֹו CÏÓ ÌÎ˙‡ ÔzÈ ‡Ï ֲִֵֹ…ƒ≈∆¿∆∆∆ƒ¿«ƒ
CÏ‰Ï.,ּכלֹומר החזקה, ידי לֹו מראה אני אין אם «¬…ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ

יּתן "לא החזקה, ידי מֹודיעֹו אני ׁשאין עֹוד ֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹּכל

"להל ÔzÈ:אתכם ‡Ï.,יׁשּבֹוק לא [ּכּתרגּומֹו] ְֲֶֶַֹ…ƒ≈ְְְִַָ

כ)ּכמֹו: נתּתי",(בראשית לא ּכן לא)"על "ולא(שם ְְְִֵַַֹֹ

הם. נתינה לׁשֹון וכּלן - עּמדי" להרע אלהים ְְְְְֱִִִִֵַָָָָָֹֻנתנֹו

ׁשּידֹו ּבׁשביל ולא חזקה", ּביד "ולא מפרׁשים ְְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָֹֹויׁש

מצריםחזקה, את והּכיתי ידי את אׁשלח מאז ּכי ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּתּקיף. ּדחילּה קדם מן ולא אֹותֹו ּומתרּגמינן ְְְְְְֳִִִֵֵַַָָָוגֹו',

לי: נאמר מנחם ּברּבי יעקב רּבי ׁשל ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַֹמּׁשמֹו

(·Î)d˙Èa ˙¯bÓe.אּתּה ּגרה ׁשהיא מאֹותּה ƒ»«≈»ִִֵֶָָָָ

וכן.ÌzÏv�Âּבּבית: ּותרֹוקּנּון, יב)ּכתרּגּומֹו (שמות ִַַ¿ƒ«¿∆ְְְְִֵַ

מצרים", את לג)"וינּצלּו יׂשראל(שם ּבני "וּיתנּצלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

ּבמחּברת חּברֹו ּומנחם יסֹוד. ּבֹו והּנּו"ן עדים", ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָאת

עםצד לא)"י מקנה(בראשית את אלהים "וּיּצל ְֱִִִִֵֵֶַַָֹ

יאמנּו ולא מאבינּו", אלהים הּציל "אׁשר ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶָָֹֹאביכם",

נקּודה והיא יסֹוד הּנּו"ן היתה לא אם ּכי ְְְְְִִִַָָָָָֹּדבריו,

אּלא ּופעלּתם, ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת ּתהא לא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֹּבחיר"ק,
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-úà ízìvðå íëéúða-ìrå íëéða-ìr©§¥¤Æ§©§´Ÿ¥¤½§¦©§¤−¤
íéøöîi''yx:ãà-àì ïäå øîàiå äLî ïriå ¦§¨«¦©©³©¤Æ©½Ÿ¤§¥ÆŸ

eøîàé ék éì÷a eòîLé àìå éì eðéîàé©«£¦´¦½§¬Ÿ¦§§−§Ÿ¦®¦´«Ÿ§½
éìà äàøð-àì:ýåýé Eáýåýé åéìà øîàiå «Ÿ¦§¨¬¥¤−§Ÿ̈«©Ÿ̄¤¥¨²§Ÿ̈−

áéúëäæîéø÷ähî øîàiå Eãéá äf-äîi''yx: ©¤´§¨¤®©−Ÿ¤©¤«
âäöøà eäëìLiå äöøà eäëéìLä øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¦¥´©½§¨©©§¦¥¬©−§¨

åéðtî äLî ñðiå Lçðì éäéåi''yx:ãøîàiå ©§¦´§¨¨®©¨¬̈¤−¦¨¨«©³Ÿ¤
çìLiå Báðæa æçàå Eãé çìL äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½§©Æ¨«§½¤«¡−Ÿ¦§¨®©¦§©³

Btëa ähîì éäéå Ba ÷æçiå Bãéi''yx:äïrîì ¨Æ©©£́¤½©§¦¬§©¤−§©«§©´©
éìà äàøð-ék eðéîàéíúáà éýìû ýåýé E ©«£¦½¦«¦§¨¬¥¤²§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¨®

:á÷ré éýìûå ÷çöé éýìû íäøáà éýìû¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈¥«Ÿ¥¬©«£«Ÿ
åE÷éça Eãé àð-àáä ãBò Bì ýåýé øîàiå©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¹À¨«¥¨³¨«§Æ§¥¤½

úrøöî Bãé äpäå dàöBiå B÷éça Bãé àáiå©¨¥¬¨−§¥®©´¦½̈§¦¥¬¨−§Ÿ©¬©

ÔÈLe·Ïe ·‰„c ÔÈ�Óe ÛÒÎcƒ¿«»ƒƒ¿«¿ƒ

ÔBÎÈ˙�a ÏÚÂ ÔBÎÈ�a ÏÚ ÔeÂL˙e¿««¿≈¿«¿»≈

:ÌÈ¯ˆÓ ˙È Ôep˜B¯˙eא·È˙‡Â ¿ƒ»ƒ¿»ƒ«¬≈

ÈÏ Ôe�Ó‰È ‡Ï ‡‰Â ¯Ó‡Â ‰LÓ…∆«¬«¿»»¿≈¿ƒ

‡Ï Ôe¯ÓÈÈ È¯‡ ÈpÓ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ¿»¿«¿ƒƒ¬≈≈¿»

:ÈÈ CÏ ÈÏb˙‡ב‰Ó ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â ƒ¿¿≈»¿»«¬«≈¿»»

:‡¯ËeÁ ¯Ó‡Â C„Èa ÔÈ„ג¯Ó‡Â ≈ƒ»«¬«¿»«¬«

‡Ú¯‡Ï È‰Ó¯e ‡Ú¯‡Ï È‰ÈÓ¿̄ƒƒ¿«¿»¿»ƒ¿«¿»

ÔÓ ‰LÓ ˜¯ÚÂ ÈeÁÏ ‰Â‰Â«¬»¿ƒ≈«¬«…∆ƒ

:È‰BÓ„˜ד‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â √»ƒ«¬«¿»¿…∆

d·�Êa „BÁ‡Â C„È ËÈLB‡≈¿»¿≈¿«¿≈

‰Â‰Â da Û˜˙‡Â d„È ËÈLB‡Â¿≈¿≈¿«¿≈≈«¬»

:d„Èa ‡¯ËeÁÏהÔe�Ó‰Èc ÏÈ„a ¿¿»ƒ≈¿ƒƒ≈¿

‡‰Ï‡ ÈÈ CÏ ÈÏb˙‡ È¯‡¬≈ƒ¿¿ƒ»¿»¡»»

Ì‰¯·‡c d‰Ï‡ ÔB‰˙‰·‡„¿«¿«¿¡»≈¿«¿»»

:·˜ÚÈc d‰Ï‡Â ˜ÁˆÈc d‰Ï‡¡»≈¿ƒ¿»≈»≈¿«¬…

C„Èו ÔÚk ÏÈÚ‡ „BÚ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»≈¿«¿»

dtËÚa d„È ÏÈÚ‡Â CtËÚa¿ƒ¿»¿»≈¿≈¿ƒ¿≈

:‡bÏ˙Î ‡¯ÂÁ d„È ‡‰Â d˜t‡Â¿«¿«¿»¿≈«¿»¿«¿»

é"ùø

ּכמֹו: ונפעלּתם, כח)ּבלׁשֹון מן(דברים "ונּסחּתם ְְְְְְְִִִִֶֶַַ

כו)האדמה", אֹויב",(ויקרא ּביד (שם)"ונּתּתם ְְֲִֵֶַַָָָ

אֹויביכם", לפני כב)"ונּגפּתם "ונּתכּתם(יחזקאל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַ

ז)ּבתֹוכּה", נפעלנּו,(ירמיה לׁשֹון נּצלנּו", "ואמרּתם ְְְְְְֲִִֶַַַַָ

מּמּנה ונֹופלת לפרקים ּבתיבה ּבאה ׁשהיא נּו"ן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָוכל

מדּברת ּכׁשהיא ,נֹוׁש נֹותן, נֹוׂשא, נֹוגף, ׁשל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַּכנּו"ן

ּכגֹון: ּבחטף, ּבׁשו"א ּתּנקד ּופעלּתם (בראשיתלׁשֹון ְְְְְֲִִֵֶַַָָָ

אביכם",מה) את לב)"ּונׂשאתם "ּונתּתם(במדבר ְְֲִֶֶֶֶַָ

הּגלעד", ארץ את יז)להם את(בראשית "ּונמלּתם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָ

הּנקּודה ׁשּזאת אֹומר אני לכן ערלתכם". ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹּבׂשר

נּצּול, - ּדבר ׁשם ויסֹוד היא, הּיסֹוד מן ְְִִִִִִֵַָָּבחיר"ק

ּכּפּור, ּדּבּור, ּכמֹו: הּכבדים, הּלׁשֹונֹות מן ְְְְִִִִֵַַוהּוא

ּבחיר"ק, יּנקד ּופעלּתם ּבלׁשֹון ּכׁשּידּבר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָלּמּוד,

כ)ּכמֹו: הּסלע",(במדבר אל מה)"ודּברּתם (יחזקאל ְְְִֶֶֶַַַ

הּבית", את יא)"וכּפרּתם אֹותם(דברים "ולּמדּתם ְְְְִִִֶֶֶַַַַָ

ּבניכם ·E„È(·)":את ‰fÓ.ּתיבה נכּתב לכ ְֵֶֶ«∆¿»∆ְְִֵָָָ

ללקֹות, חּיב אּתה ׁשּביד מּזה לדרׁש: ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹאחת,

ּופׁשּוטֹו, ּבכׁשרים. לחברֹו:ׁשחׁשדּת ׁשאֹומר ּכאדם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

הן. לֹו: אמר היא. אבן ׁשּלפני ׁשּזֹו אּתה ְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָמֹודה

עץ: אֹותּה עֹוׂשה הריני לֹו: LÁ�Ï(‚)אמר È‰ÈÂ. ֲִֵֵֶַָָ«¿ƒ¿»»
"לא (ּבאמרֹו: יׂשראל על הרע לׁשֹון ׁשּסּפר לֹו ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹרמז

נחׁש: ׁשל אמנּותֹו ותפׂש לי"), ÊÁiÂ˜(„)יאמינּו ְֲֳִִֶַַָָָָ««¬∆
Ba.:ּבּמקרא יׁש והרּבה הּוא, אחיזה (בראשיתלׁשֹון ְְְְֲִִֵֵַַָָ

ּבידֹו",יט) האנׁשים כה)"וּיחזיקּו "והחזיקה(דברים ְְֱֲֲִִִֶַַָָָָ

יז)ּבמבׁשיו", א לׁשֹון(שמואל ּכל ּבזקנֹו", "והחזקּתי ְְְְְֱִִִֶַָָָֻ

הּוא: אחיזה לׁשֹון לבי"ת, הּדבּוק ְְֲִִֵַָָחזּוק

(Â)‚ÏMk ˙Ú¯ˆÓ.:לבנה להיֹות צרעת ּדר ¿…«««»∆ְְִֶֶַַָָָ

א היא", לבנה ּבהרת לֹו"ואם רמז זה ּבאֹות ף ְְְִִֶֶֶַַַָָָ

לפיכ לי". יאמינּו "לא ּבאמרֹו: סּפר, הרע ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹׁשּלׁשֹון

הרע: לׁשֹון על מרים ׁשּלקתה ּכמֹו ּבצרעת ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָהלקהּו
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âìMki''yx:æáLiå E÷éç-ìà Eãé áLä øîàiå ©¨«¤©ÀŸ¤¨¥³¨«§Æ¤¥¤½©¨¬¤
äáL-äpäå B÷éçî dàöBiå B÷éç-ìà Bãé̈−¤¥®©«¦¨Æ¥«¥½§¦¥−̈¨

BøNáki''yx:çàìå Cì eðéîàé àì-íà äéäå ¦§¨«§¨¨Æ¦´Ÿ©«£¦´½̈§´Ÿ
ì÷ì eðéîàäå ïBLàøä úàä ì÷ì eòîLé¦§§½§−Ÿ¨´Ÿ¨«¦®§¤«¡¦½§−Ÿ

ïBøçàä úàäi''yx:èíb eðéîàé àì-íà äéäå ¨¬Ÿ¨©«£«§¨¿̈¦´Ÿ©«£¦¿©Á
ìEì÷ì ïeòîLé àìå älàä úBúàä éðL ¦§¥̧¨«Ÿ¹¨¥À¤§³Ÿ¦§§Æ§Ÿ¤½

eéäå äLaiä zëôLå øàéä éîénî zç÷ìå§¨«©§¨Æ¦¥¥´©§½Ÿ§¨«©§−̈©©¨¨®§¨³
íãì eéäå øàéä-ïî çwz øLà íénä©©̧¦Æ£¤´¦©´¦©§½Ÿ§¨¬§−̈

úLaiai''yx:ééðãà éa ýåýé-ìà äLî øîàiå ©©¨«¤©¸Ÿ¤¤´¤§Ÿ̈»¦´£Ÿ¨¼
ìMî íb ìBîzî íb éëðà íéøác Léà àìíL ŸÁ¦̧§¨¦¹¨ÀŸ¦©³¦§Æ©´¦¦§½Ÿ

ãáëe ät-ãáë ék Ecár-ìà Eøac æàî íb©²¥¨¬©¤§−¤©§¤®¦¯§©¤²§©¬
ìéëðà ïBLi''yx:àéíN éî åéìà ýåýé øîàiå ¨−¨«Ÿ¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈¦´¨´

Bà Løç Bà ílà íeùé-éî Bà íãàì ät¤»¨«¨¨¼µ¦«¨´Ÿ¦¥½´¥¥½¬

È˙‡Â·ז CtËÚÏ C„È ·È˙‡ ¯Ó‡Â«¬«»≈¿»¿ƒ¿»«¬≈

‡‰Â dtËÚÓ d˜Ù‡Â dtËÚÏ d„È¿≈¿ƒ¿≈¿«¿«≈ƒ¿≈¿»

:d¯N·k ˙Â‰ ‡Ìח˙·˙ È‰ÈÂ »«¬«¿ƒ¿≈ƒ≈ƒ

Ï˜Ï ÔeÏa˜È ‡ÏÂ CÏ Ôe�Ó‰È ‡Ï»¿≈¿»¿»¿«¿¿«

‡˙‡ Ï˜Ï Ôe�Ó‰ÈÂ ‰‡Ó„˜ ‡˙‡»»«¿»»ƒ≈¿¿«»»

Ôe�Ó‰Èט·˙¯‡‰: ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂ «¿»»ƒ≈ƒ»¿≈¿

‡ÏÂ ÔÈl‡‰ ‡i˙‡ ÔÈ¯˙Ï Û‡«ƒ¿≈»«»»ƒ≈¿»

‡¯‰�·„ ‡inÓ ·q˙Â CpÓ ÔeÏa˜È¿«¿ƒ»¿ƒ«ƒ«»ƒ¿«¬»

Èc ‡iÓ ÔB‰ÈÂ ‡zLaÈÏ „BL˙Â¿≈¿«∆¿»ƒ«»ƒ

‡Ó„Ï ÔB‰ÈÂ ‡¯‰� ÔÓ ·qƒ̇«ƒ«¬»ƒƒ¿»

:‡zLaÈaיÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â ¿«∆¿»«¬«…∆√»¿»

Û‡ ‡�‡ ÏelÓc ¯·‚ ‡Ï ÈÈ eÚ·a¿»¿»»¿«¿ƒ¬»«

ÔcÚÓ Û‡ È‰BÓ˜cÓ Û‡ ÈlÓzÓƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ«≈ƒ«

¯ÈwÈ È¯‡ Cc·Ú ÌÚ ‡zÏlÓc¿«∆¿»ƒ«¿»¬≈«ƒ

:‡�‡ ÔLÈÏ ˜ÈnÚÂ ÏÏÓÓ«¿»¿«ƒƒ»¬»

ÓeÙ‡יא ÈÂL ÔÓ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«ƒ»

B‡ ‡ÓÏ‡ ÈÂL ÔÓ B‡ ‡L�‡Ï«¬»»»«ƒƒ¿»

‡Ï‰ ‡¯ÈeÚ B‡ ‡Á˜Ù B‡ ‡L¯Á≈¿»ƒ¿»«ƒ»¬»

é"ùø

(Ê)'B‚Â ‰·L ‰p‰Â B˜ÈÁÓ d‡ˆBiÂ.ׁשּמּדה מּכאן «ƒ»≈≈¿ƒ≈»»¿ִִֶָָ

ׁשהרי ּפרענּות, מּמּדת לבא ממהרת ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֻטֹובה

"מחיקֹו" נאמר: לא רבה)ּבראׁשֹונה :(שמות ֱִֵֵֶַָָֹ

(Á)ÔB¯Á‡‰ ˙‡‰ Ï˜Ï e�ÈÓ‡‰Â.מׁשּתאמר ¿∆¡ƒ¿…»…»«¬ִֶַֹ

לׁשֹון עליכם ׁשּסּפרּתי על לקיתי ּבׁשבילכם ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָלהם:

,ל יאמינּו ׁשהּמזּדּוגיןהרע, ,ּבכ לּמדּו ׁשּכבר ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֻ

ואבימל ּפרעה ּכגֹון: ּבנגעים, לֹוקים להם ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹלהרע

ׂשרה: ‰È‡¯(Ë)ּבׁשביל ÈÓÈnÓ zÁ˜ÏÂ.רמז ְִִָָ¿»«¿»ƒ≈≈«¿…ַָ

(ּפרּוׁש: מאלהּותם נפרע ראׁשֹונה ׁשּבמּכה ְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָֹלהם

נפרע האּמֹות, מן נפרע הּוא ּברּו ְְְִִִֶַָָָָָֻּכׁשהּקדֹוׁש

המחּיה לּנילּוס עֹובדים ׁשהיּו ּתחּלה, ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹמאלהּותם

יׁשן): ּברׁש"י לדם. והפכם B‚Â'אֹותם, ÌÈn‰ eÈ‰Â. ְְֲִַַָָָָָָ¿»««ƒ¿
נאמר: אּלּו ּבעיני נראה ּפעמים. ׁשּתי והיּו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָוהיּו

ׁשֹומע ּבּיּבׁשת, לדם היאר מן ּתּקח אׁשר הּמים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹוהיּו

לארץ ּכׁשּירדּו ואז לדם, נהפכים הם ׁשּבידֹו ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָאני

ּדם יהיּו ׁשּלא מלּמדנּו עכׁשו אבל ּבהויתן, עדיהיּו ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּבּיּבׁשת: B‚Â'(È)ׁשּיהיּו ÏBÓzÓ Ìb.ׁשּכל למדנּו ְִֶֶֶַַ«ƒ¿¿ְֶַָָ

את מפּתה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש היה ימים ְְִִֶֶַַָָָָָָׁשבעה

מאז ׁשלׁשם, מּתמֹול, ּבׁשליחּותֹו: ליל ּבּסנה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹמׁשה

הרי הם, רּבּויין ּגּמין, ּוׁשלׁשה ׁשלׁשה, הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָֹֹּדּבר

לֹו ּכׁשאמר הּׁשביעי ּבּיֹום עֹומד היה והּוא ְְְִִִֵֶַַַָָָָׁשּׁשה,

ּבֹו ׁשחרה עד ּתׁשלח", ּביד נא "ׁשלח עֹוד: ְְְִֶַַַָָָָֹזאת

עליו רבה)וקּבל רֹוצה(שמות היה ׁשּלא זה, וכל . ְְִֵֶֶֶָָָָָֹ

הימּנּו ּגדֹול ׁשהיה אחיו, אהרן על ּגדּלה ְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻלּטל

וגֹו'. הּלוי אחי אהרן (הלא ׁשּנאמר: היה ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹונביא

הּכהן) לעלי נאמר ב)ועֹוד א "הנגלה(שמואל ְְְֱֲִִֵֵֶַַֹֹ

הּוא ּבמצרים", ּבהיֹותם אבי ּבית אל ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָנגליתי

וכן: כ)אהרן, מצרים(יחזקאל ּבארץ להם "ואּודע ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

הׁשליכּו". עיניו ׁשּקּוצי איׁש אליהם "ואמר ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹוגֹו'",

נאמרה: לאהרן נבּואה, t‰ואֹותּה „·k.ּבכבדּות ְְְְֲֶֶַָָָֹ¿«∆ְִֵ

בלב"ו: לע"ז ּובלׁשֹון מדּבר. t‰(È‡)אני ÌN ÈÓ ְְֲִִֵַַַƒ»∆
'B‚Â.על ּפרעה לפני נּדֹון ּכׁשהיית לדּבר לּמד מי ¿ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

‡Ìlהּמצרי?: ÌeNÈ ÈÓ B‡.(תנחומא)עׂשה מי ְִִַƒ»ƒ≈ִָָ

ואת ,הריגת ּבמצות נתאּמץ ׁשּלא אּלם, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹּפרעה



�י zenyciying mei qelwpe`

âìMki''yx:æáLiå E÷éç-ìà Eãé áLä øîàiå ©¨«¤©ÀŸ¤¨¥³¨«§Æ¤¥¤½©¨¬¤
äáL-äpäå B÷éçî dàöBiå B÷éç-ìà Bãé̈−¤¥®©«¦¨Æ¥«¥½§¦¥−̈¨

BøNáki''yx:çàìå Cì eðéîàé àì-íà äéäå ¦§¨«§¨¨Æ¦´Ÿ©«£¦´½̈§´Ÿ
ì÷ì eðéîàäå ïBLàøä úàä ì÷ì eòîLé¦§§½§−Ÿ¨´Ÿ¨«¦®§¤«¡¦½§−Ÿ

ïBøçàä úàäi''yx:èíb eðéîàé àì-íà äéäå ¨¬Ÿ¨©«£«§¨¿̈¦´Ÿ©«£¦¿©Á
ìEì÷ì ïeòîLé àìå älàä úBúàä éðL ¦§¥̧¨«Ÿ¹¨¥À¤§³Ÿ¦§§Æ§Ÿ¤½

eéäå äLaiä zëôLå øàéä éîénî zç÷ìå§¨«©§¨Æ¦¥¥´©§½Ÿ§¨«©§−̈©©¨¨®§¨³
íãì eéäå øàéä-ïî çwz øLà íénä©©̧¦Æ£¤´¦©´¦©§½Ÿ§¨¬§−̈

úLaiai''yx:ééðãà éa ýåýé-ìà äLî øîàiå ©©¨«¤©¸Ÿ¤¤´¤§Ÿ̈»¦´£Ÿ¨¼
ìMî íb ìBîzî íb éëðà íéøác Léà àìíL ŸÁ¦̧§¨¦¹¨ÀŸ¦©³¦§Æ©´¦¦§½Ÿ

ãáëe ät-ãáë ék Ecár-ìà Eøac æàî íb©²¥¨¬©¤§−¤©§¤®¦¯§©¤²§©¬
ìéëðà ïBLi''yx:àéíN éî åéìà ýåýé øîàiå ¨−¨«Ÿ¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈¦´¨´

Bà Løç Bà ílà íeùé-éî Bà íãàì ät¤»¨«¨¨¼µ¦«¨´Ÿ¦¥½´¥¥½¬

È˙‡Â·ז CtËÚÏ C„È ·È˙‡ ¯Ó‡Â«¬«»≈¿»¿ƒ¿»«¬≈

‡‰Â dtËÚÓ d˜Ù‡Â dtËÚÏ d„È¿≈¿ƒ¿≈¿«¿«≈ƒ¿≈¿»

:d¯N·k ˙Â‰ ‡Ìח˙·˙ È‰ÈÂ »«¬«¿ƒ¿≈ƒ≈ƒ

Ï˜Ï ÔeÏa˜È ‡ÏÂ CÏ Ôe�Ó‰È ‡Ï»¿≈¿»¿»¿«¿¿«

‡˙‡ Ï˜Ï Ôe�Ó‰ÈÂ ‰‡Ó„˜ ‡˙‡»»«¿»»ƒ≈¿¿«»»

Ôe�Ó‰Èט·˙¯‡‰: ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂ «¿»»ƒ≈ƒ»¿≈¿

‡ÏÂ ÔÈl‡‰ ‡i˙‡ ÔÈ¯˙Ï Û‡«ƒ¿≈»«»»ƒ≈¿»

‡¯‰�·„ ‡inÓ ·q˙Â CpÓ ÔeÏa˜È¿«¿ƒ»¿ƒ«ƒ«»ƒ¿«¬»

Èc ‡iÓ ÔB‰ÈÂ ‡zLaÈÏ „BL˙Â¿≈¿«∆¿»ƒ«»ƒ

‡Ó„Ï ÔB‰ÈÂ ‡¯‰� ÔÓ ·qƒ̇«ƒ«¬»ƒƒ¿»

:‡zLaÈaיÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â ¿«∆¿»«¬«…∆√»¿»

Û‡ ‡�‡ ÏelÓc ¯·‚ ‡Ï ÈÈ eÚ·a¿»¿»»¿«¿ƒ¬»«

ÔcÚÓ Û‡ È‰BÓ˜cÓ Û‡ ÈlÓzÓƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ«≈ƒ«

¯ÈwÈ È¯‡ Cc·Ú ÌÚ ‡zÏlÓc¿«∆¿»ƒ«¿»¬≈«ƒ

:‡�‡ ÔLÈÏ ˜ÈnÚÂ ÏÏÓÓ«¿»¿«ƒƒ»¬»

ÓeÙ‡יא ÈÂL ÔÓ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«ƒ»

B‡ ‡ÓÏ‡ ÈÂL ÔÓ B‡ ‡L�‡Ï«¬»»»«ƒƒ¿»

‡Ï‰ ‡¯ÈeÚ B‡ ‡Á˜Ù B‡ ‡L¯Á≈¿»ƒ¿»«ƒ»¬»

é"ùø

(Ê)'B‚Â ‰·L ‰p‰Â B˜ÈÁÓ d‡ˆBiÂ.ׁשּמּדה מּכאן «ƒ»≈≈¿ƒ≈»»¿ִִֶָָ

ׁשהרי ּפרענּות, מּמּדת לבא ממהרת ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֻטֹובה

"מחיקֹו" נאמר: לא רבה)ּבראׁשֹונה :(שמות ֱִֵֵֶַָָֹ

(Á)ÔB¯Á‡‰ ˙‡‰ Ï˜Ï e�ÈÓ‡‰Â.מׁשּתאמר ¿∆¡ƒ¿…»…»«¬ִֶַֹ

לׁשֹון עליכם ׁשּסּפרּתי על לקיתי ּבׁשבילכם ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָלהם:

,ל יאמינּו ׁשהּמזּדּוגיןהרע, ,ּבכ לּמדּו ׁשּכבר ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֻ

ואבימל ּפרעה ּכגֹון: ּבנגעים, לֹוקים להם ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹלהרע

ׂשרה: ‰È‡¯(Ë)ּבׁשביל ÈÓÈnÓ zÁ˜ÏÂ.רמז ְִִָָ¿»«¿»ƒ≈≈«¿…ַָ

(ּפרּוׁש: מאלהּותם נפרע ראׁשֹונה ׁשּבמּכה ְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָֹלהם

נפרע האּמֹות, מן נפרע הּוא ּברּו ְְְִִִֶַָָָָָֻּכׁשהּקדֹוׁש

המחּיה לּנילּוס עֹובדים ׁשהיּו ּתחּלה, ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹמאלהּותם

יׁשן): ּברׁש"י לדם. והפכם B‚Â'אֹותם, ÌÈn‰ eÈ‰Â. ְְֲִַַָָָָָָ¿»««ƒ¿
נאמר: אּלּו ּבעיני נראה ּפעמים. ׁשּתי והיּו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָוהיּו

ׁשֹומע ּבּיּבׁשת, לדם היאר מן ּתּקח אׁשר הּמים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹוהיּו

לארץ ּכׁשּירדּו ואז לדם, נהפכים הם ׁשּבידֹו ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָאני

ּדם יהיּו ׁשּלא מלּמדנּו עכׁשו אבל ּבהויתן, עדיהיּו ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּבּיּבׁשת: B‚Â'(È)ׁשּיהיּו ÏBÓzÓ Ìb.ׁשּכל למדנּו ְִֶֶֶַַ«ƒ¿¿ְֶַָָ

את מפּתה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש היה ימים ְְִִֶֶַַָָָָָָׁשבעה

מאז ׁשלׁשם, מּתמֹול, ּבׁשליחּותֹו: ליל ּבּסנה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹמׁשה

הרי הם, רּבּויין ּגּמין, ּוׁשלׁשה ׁשלׁשה, הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָֹֹּדּבר

לֹו ּכׁשאמר הּׁשביעי ּבּיֹום עֹומד היה והּוא ְְְִִִֵֶַַַָָָָׁשּׁשה,

ּבֹו ׁשחרה עד ּתׁשלח", ּביד נא "ׁשלח עֹוד: ְְְִֶַַַָָָָֹזאת

עליו רבה)וקּבל רֹוצה(שמות היה ׁשּלא זה, וכל . ְְִֵֶֶֶָָָָָֹ

הימּנּו ּגדֹול ׁשהיה אחיו, אהרן על ּגדּלה ְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻלּטל

וגֹו'. הּלוי אחי אהרן (הלא ׁשּנאמר: היה ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹונביא

הּכהן) לעלי נאמר ב)ועֹוד א "הנגלה(שמואל ְְְֱֲִִֵֵֶַַֹֹ

הּוא ּבמצרים", ּבהיֹותם אבי ּבית אל ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָנגליתי

וכן: כ)אהרן, מצרים(יחזקאל ּבארץ להם "ואּודע ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

הׁשליכּו". עיניו ׁשּקּוצי איׁש אליהם "ואמר ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹוגֹו'",

נאמרה: לאהרן נבּואה, t‰ואֹותּה „·k.ּבכבדּות ְְְְֲֶֶַָָָֹ¿«∆ְִֵ

בלב"ו: לע"ז ּובלׁשֹון מדּבר. t‰(È‡)אני ÌN ÈÓ ְְֲִִֵַַַƒ»∆
'B‚Â.על ּפרעה לפני נּדֹון ּכׁשהיית לדּבר לּמד מי ¿ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

‡Ìlהּמצרי?: ÌeNÈ ÈÓ B‡.(תנחומא)עׂשה מי ְִִַƒ»ƒ≈ִָָ

ואת ,הריגת ּבמצות נתאּמץ ׁשּלא אּלם, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹּפרעה
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ýåýé éëðà àìä øer Bà çwôi''yx:áéCì äzrå ¦¥−©´¦¥®£¬Ÿ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈«§©−̈¥®
ét-ír äéäà éëðàåéúéøBäå E:øaãz øLà E §¨«Ÿ¦Æ¤«§¤´¦¦½§«¥¦−£¤¬§©¥«

âéçìLz-ãéa àð-çìL éðãà éa øîàiåi''yx: ©−Ÿ¤¦´£Ÿ¨®§©−̈§©¦§¨«
ãéïøäà àìä øîàiå äLîa ýåýé óà-øçiå©¦«©©̧§Ÿ̈¹§¤À©¸Ÿ¤Æ£¸Ÿ©«£³Ÿ

éçàíâå àeä øaãé øaã-ék ézrãé éålä E ¨¦̧Æ©¥¦½¨©¾§¦¦«©¥¬§©¥−®§©³
çîNå Eàøå Eúàø÷ì àöé àeä-äpä¦¥ÆŸ¥´¦§¨¤½§¨«£−§¨©¬

Baìai''yx:åèíéøácä-úà zîNå åéìà zøaãå §¦«§¦©§¨´¥½̈§©§¨¬¤©§¨¦−
ét-ír äéäà éëðàå åéôaéúéøBäå eäét-írå E §¦®§¨«Ÿ¦À¤«§¤³¦¦̧Æ§¦¦½§«¥¦´

:ïeùrz øLà úà íëúàæèEì àeä-øaãå ¤§¤½¥−£¤¬©«£«Ÿ§¦¤¬§−
äzàå äôì El-äéäé àeä äéäå írä-ìà¤¨®̈§¨³¨Æ¦«§¤§´§¤½§©−̈

íéýìûì Bl-äéäzi''yx:æéäfä ähnä-úàå ¦«§¤¬¥«Ÿ¦«§¤©©¤¬©¤−
:úúàä-úà Ba-äNrz øLà Eãéa çwzô ¦©´§¨¤®£¤¬©«£¤−¤¨«Ÿ«Ÿ

éùùçéáLiå äLî Cìiå|øîàiå Bðúç øúé-ìà ©¥̧¤¤¹©¨´¨¤¤¤́«Ÿ§À©³Ÿ¤
íéøöîa-øLà éçà-ìà äáeLàå àp äëìà BìÆ¥´£¨À̈§¨¸¨Æ¤©©´£¤§¦§©½¦
Cì äLîì Bøúé øîàiå íéiç íãBòä äàøàå§¤§¤−©«¨´©¦®©Ÿ̄¤¦§²§¤−¥¬

:ÈÈ È¯ÓÈÓeיב‡�‡ ÏÈÊ‡ ÔÚÎe ¬»¿»¿«¡≈≈¿ƒ

Èc CpÙl‡Â CÓet ÌÚ ‡‰È¿≈ƒ»¿«≈ƒ»ƒ

:ÏÈlÓ˙יגÁÏL ÈÈ eÚ·a ¯Ó‡Â ¿«≈«¬«¿»¿»¿«

:ÁÏL˙c ¯LÎc ÔÓ „Èa ÔÚk¿«¿«»¿»«¿ƒ¿»

Ó‡Â¯יד ‰LÓa ÈÈ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e¿≈¿»«¿»¿…∆«¬«

ÈÓ„˜ ÈÏb È‡ÂÏ CeÁ‡ Ô¯‰‡ ‡Ï‰¬»«¬…»≈»≈¿≈√»«

‡‰ Û‡Â ‡e‰ ÏlÓÈ ‡ÏlÓ È¯‡¬≈«»»¿«≈¿«»

ÈcÁÈÂ CpÊÁÈÂ C˙eÓc˜Ï ˜Ù� ‡e‰»≈¿«»»¿∆¡ƒ»¿∆¿≈

:daÏ·טו˙È ÈeL˙e dnÚ ÏlÓ˙e ¿ƒ≈¿«≈ƒ≈¿«ƒ»

ÌÚ È‰È È¯ÓÈÓe dÓeÙa ‡iÓb˙tƒ¿»«»¿≈≈¿ƒ¿≈ƒ

˙È ÔBÎ˙È ÛÈl‡Â dÓet ÌÚÂ CÓet»¿ƒ≈¿«ƒ»¿»

:Ôe„aÚ˙ ÈcטזCÏ ‡e‰ ÏlÓÈÂ ƒ«¿¿ƒ«≈»

CÏ È‰È ‡e‰ È‰ÈÂ ‡nÚÏ¿«»ƒ≈¿≈»

:·¯Ï dÏ È‰z z‡Â ÔÓ‚¯˙ÓÏƒ¿À¿¿»¿«¿¿≈≈¿»

C„Èaיז ·qz ÔÈ„‰ ‡¯ËÁ ˙ÈÂ¿»À¿»»≈ƒ«ƒ»

:‡i˙‡ ˙È da „aÚ˙cיחÏÊ‡Â ƒ«¿≈≈»»«»«¬«

¯Ó‡Â È‰eÓÁ ¯˙È ˙ÂÏ ·˙Â ‰LÓ…∆¿»¿»∆∆¬ƒ«¬«

ÈÁ‡ ˙ÂÏ ·e˙È‡Â ÔÚk ÏÈÊÈ‡ dÏ≈≈≈¿«¿≈¿»««

ÔÚk „Ú‰ ÈÊÁ‡Â ÌÈ¯ˆÓ· Ècƒ¿ƒ¿«ƒ¿∆¡≈««¿«

ÏÈÊ‡ ‰LÓÏ B¯˙È ¯Ó‡Â ÔÈÓi«̃»ƒ«¬«ƒ¿¿…∆¡≈

é"ùø

ׁשמעּו ׁשּלא חרׁשים, עלי?מׁשרתיו (שבתּבצּוֹותֹו ְְְְְִֵֶֶַָָָָֹ

עורים,קמ) עׂשאם מי ההֹורגים, ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָולאסּפקלטֹורין

ונמלטּת?: הּבימה מן ּכׁשּברחּת ראּו ‰Ï‡ׁשּלא ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹ¬…
ÈÎ�‡.:זאת ּכל עׂשיתי ה' Èa„(È‚)ׁשּׁשמי »…ƒְִִִֶָָֹ¿«

ÁÏLz.לׁשלח רגיל ׁשאּתה מי אהרן.ּביד והּוא ƒ¿»ְְְֲִִִֶַַַַָָֹֹ

סֹופי ׁשאין לׁשלח, ׁשּתרצה אחר ּביד אחר: ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּדבר

ל יׁש - לעתיד ּגֹואלם ולהיֹות לארץ ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָלהכניסם

הרּבה: ‡Û(È„)ׁשלּוחים ¯ÁiÂ.(קב רּבי(זבחים ְְִֵַ«ƒ««ִַ

ׁשּבּתֹורהיהֹוׁש חרֹוןֿאף ּכל אֹומר: קרחה ּבן ע ְְֲֵֶֶַַַָָָָֻ

מצינּו ולא רׁשם, ּבֹו נאמר לא וזה רׁשם, ּבֹו ְְֱֱִֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹנאמר

יֹוסי: רּבי לֹו אמר חרֹון. אֹותֹו ידי על ענׁש ְִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּבא

הּלוי", אחי אהרן "הלא רׁשם: ּבֹו נאמר ּבזֹו ְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֹאף

הייתי והּכהּנה, ּכהן, ולא לוי להיֹות עתיד ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֻׁשהיה

הּוא אּלא ּכן, יהיה לא מעּתה ,מּמ לצאת ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹאֹומר

ׁשּנאמר: לוי, ואּתה ּכהן כג)יהיה א הימים (דברי ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָֹ

הּלוי": ׁשבט על יּקראּו ּבניו האלהים, איׁש ְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ"ּומׁשה

E˙‡¯˜Ï ‡ˆÈ ‡e‰ ‰p‰.:למצרים ּכׁשּתלE‡¯Â ƒ≈…≈ƒ¿»∆ְְְִִֵֵֶַ¿»¬
BaÏa ÁÓNÂ.מקּפיד ׁשּיהא סבּור ּכׁשאּתה לא ¿»«¿ƒְְְִֵֶֶַַָָֹ

לעדי אהרן זכה ּומּׁשם לגדּלה, עֹולה ׁשאּתה ְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻעלי

הּלב: על הּנתּון EÏ(ÊË)החׁשן ‡e‰ ¯a„Â. ֵֶַַַַָֹ¿ƒ∆¿
העם. אל ידּבר וליּבׁשביל ל ּכל על יֹוכיח וזה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

לׁשֹון ׁשּכּלם לּדּבּור, הּסמּוכים ולהם ולכם ְְְְְִִֶֶֶַַָָָֻולֹו

הם: ÙÏ‰"על" El ‰È‰È.ּכבד ׁשאּתה לפי למליץ, ֵַƒ¿∆¿¿∆ְְְִִֵֶַַָ

ּולׂשר:.ÌÈ‰Ï‡Ïּפה: È˙¯(ÁÈ)לרב Ï‡ ·LiÂ ֶ≈…ƒְְַַ«»»∆∆∆
B�˙Á.יזּוז (ׁשּלא לֹו נׁשּבע ׁשהרי רׁשּות, לּטל …¿ְְֲִִֵֶֶַָֹֹ

ּברׁשּו אם ּכי ׁשמֹותמּמדין וׁשבעה מכילתא). תֹו. ְְְְְְִִִִִִִֵָָָ
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:d„Èa ÈÈ Ì„˜כאÈÈ ¯Ó‡Â √»¿»ƒ≈«¬«¿»
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˙È ÁlLÈ ‡ÏÂ daÏ ˙È ÛÈ˜˙‡«¿≈»ƒ≈¿»¿««»

:‡nÚכבÔ�„k ‰Ú¯t ˙ÂÏ ¯ÓÈ˙Â «»¿≈«¿»«¿…ƒ¿«

:Ï‡¯NÈ È¯Îe· È¯a ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»¿ƒ¿ƒƒ¿»≈

È¯aכג ˙È ÁlL CÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ»««»¿ƒ

z‡ ·È¯Ò Ì‡Â ÈÓ„˜ ÁÏÙÈÂ¿ƒ¿«√»«¿ƒ»ƒ«¿

C¯a ˙È ÏÈË˜ ‡�‡ ‡‰ d˙eÁlLÏ¿«»≈»¬»»ƒ»¿»

¯Îea:Cכד˙È·a ‡Á¯‡· ‰Â‰Â ¿»«¬»¿»¿»¿≈

ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ da Ú¯ÚÂ ‡˙·Ó¿»»«¬«≈«¿¬»«¿»

é"ùø

וכּו': קיני יתרֹו, יתר, רעּואל, לֹו: Èk(ËÈ)היּו ְְְִִֵֵֶֶָƒ
ÌÈL�‡‰ Ïk e˙Ó.חּיים ואבירם. ּדתן הם? מי ≈»»¬»ƒֲִִִֵַַָָָ

מּנכסיהם, ׁשּירדּו אּלא ּכּמתהיּו? חׁשּוב והעני ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

סד) ‰BÓÁ¯(Î):(נדרים ÏÚ.הּוא הּמיחד. חמֹור ««¬ְֲַָֻ

ׁשעתיד והּוא יצחק, לעקדת אברהם ׁשחבׁש ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָהחמֹור

ׁשּנאמר: עליו, להּגלֹות הּמׁשיח ט)מל "עני(זכריה ְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

חמֹור": על LÓ‰ורֹוכב ÁwiÂ ÌÈ¯ˆÓ ‰ˆ¯‡ ·LiÂ ְֲֵַ«»»«¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«…∆
'B‚Â ‰hÓ ּומאחר.‡˙ מקּדם מדקּדקיםאין ∆«≈¿ְְְְִֵָָָֻֻֻ

B‚Â'(Î‡)ּבּמקרא: ‰ÓÈ¯ˆÓ ·eLÏ EzÎÏa.,ּדע ְִַָ¿∆¿¿»ƒ¿«¿»¿ַ

לעׂשֹות ּבׁשליחּותי ּגּבֹור ׁשּתהא ,ּתל ּכן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשעלֿמנת

מּמּנּו: ּתירא ולא ּפרעה לפני מֹופתי ‡L¯ּכל ְְְְִִִֵֶַַָָֹֹ¬∆
E„Èa ÈzÓN.האמּורֹות אֹותֹות ׁשלׁשה על לא «¿ƒ¿»∆ְֲַָָֹֹ

אּלא לעׂשֹותם, צּוה ּפרעה לפני לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלמעלה,

ׁשעׂשאם מצינּו ולא לֹו, ׁשּיאמינּו יׂשראל, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹלפני

ּביד לׂשּום עתיד ׁשאני מֹופתים אּלא ְְְְֲִִִֶֶָָָָָָלפניו.

ּכמֹו: ז)ּבמצרים, ּפרעה(שמות אליכם ידּבר "ּכי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַֹ

ׂשמּתי", "אׁשר ּכתיב אׁשר על ּתתמּה ואל ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַוגֹו'".

:ּביד ׂשמּתים ּכבר עּמֹו, ּכׁשּתדּבר מׁשמעֹו, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּכן

(·Î)‰Ú¯t Ï‡ z¯Ó‡Â.חזק ׁשּלּבֹו ּכׁשּתׁשמע ¿»«¿»∆«¿…ְְִִֶֶַָָ

ּכן: לֹו אמר לׁשלח, È¯BÎaוימאן È�a.,ּגדּלה לׁשֹון ְֱִִֵֵַָֹֹ¿ƒ¿ƒְְָֻ

פט)ּכמֹו: זהּו(תהלים אּתנהּו", ּבכֹור אני "אף ְְְִֵֶֶַָ

על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש חתם ּכאן ּומדרׁשֹו: ְְִַַַָָָָָּפׁשּוטֹו.

מעׂשו: יעקב ׁשּלקח הּבכֹורה Ó‡Â¯(Î‚)מכירת ְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ»…«
EÈÏ‡.:מקֹום ׁשל B‚Â'.ּבׁשליחּותֹו È�a ˙‡ ÁlL ≈∆ְִִֶָ««∆¿ƒ¿

'B‚Â ‚¯‰ ÈÎ�‡ ‰p‰.ּובּה אחרֹונה, מּכה היא ƒ≈»…ƒ…≈¿ֲִַַָָָ

ׁשּנאמר הּוא וזה קׁשה. ׁשהיא מּפני ּתחּלה, ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָהתרהּו

לו)ּבאּיֹוב: לפיכ:(איוב ּבכחֹו", יׂשּגיב אל "הן ְְְְִִִֵֵַָֹ

להּנקם המבּקׁש ודם ּבׂשר מֹורה". ּכמהּו ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹ"מי

אבל הּצלה, יבּקׁש ׁשּלא ּדבריו, את מעלים ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמחברֹו

להּמלט יכלת ואין ּבכחֹו יׂשּגיב הּוא ּברּו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹהּקדֹוׁש

מֹורהּו הּוא לפיכ אליו, ּבׁשּובֹו אם ּכי ְְִִִִֵֵָָָמּידֹו,

לׁשּוב: ּבֹו ÔBÏna(Î„)ּומתרה C¯c· È‰ÈÂ.:מׁשה ְֶַָ«¿ƒ«∆∆«»ֶֹ



�� zenyciyy mei qelwpe`

ìíBìLi''yx:èéïéãîa äLî-ìà ýåýé øîàiå §¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ§¦§½̈
íéLðàä-ìk eúî-ék íéøöî áL Cì¥−ª´¦§®̈¦¦¥̧Æ¨¨´£¨¦½

ELôð-úà íéL÷áîäi''yx:ë-úà äLî çwiå ©«§©§¦−¤©§¤«©¦©̧¤¹¤
áLiå øîçä-ìr íákøiå åéða-úàå BzLà¦§´§¤¨À̈©©§¦¥Æ©©«£½Ÿ©−̈¨
íéýìûä ähî-úà äLî çwiå íéøöî äöøà©´§¨¦§¨®¦©¦©¬¤²¤©¥¬¨«¡Ÿ¦−

Bãéai''yx:àë-ìà ýåýé øîàiåEzëìa äLî §¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈»¤¤¼§¤§§Æ
ì-øLà íéúônä-ìk äàø äîéøöî áeL ¨´¦§©½§¨§¥À¨©«Ÿ§¦Æ£¤

÷fçà éðàå äòøô éðôì íúéNrå Eãéá ézîN©´§¦§¨¤½©«£¦−̈¦§¥´©§®Ÿ©«£¦Æ£©¥´
írä-úà çlLé àìå Baì-úài''yx:áëzøîàå ¤¦½§¬Ÿ§©©−¤¨¨«§¨«©§−̈

éøëá éða ýåýé øîà äk äòøt-ìà¤©§®ŸµŸ¨©´§Ÿ̈½§¦¬§Ÿ¦−
ìàøNéi''yx:âëéìà øîàåéða-úà çlL E ¦§¨¥«¨«Ÿ©´¥¤À©©³¤§¦Æ

ì ïàîzå éðãáréåâøä éëðà äpä BçlL §©´©§¥½¦©§¨¥−§©§®¦¥Æ¨«Ÿ¦´Ÿ¥½
ða-úàEøëa Ei''yx:ãëïBìna Cøcá éäéå ¤¦§−§Ÿ¤«©§¦¬©¤−¤©¨®

:ÌÏLÏיט‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ƒ¿»«¬«¿»¿…∆

È¯‡ ÌÈ¯ˆÓÏ ·ez ÏÈÊ‡ ÔÈ„Óa¿ƒ¿»¡≈¿ƒ¿»ƒ¬≈

:CÏË˜ÓÏ BÚ·c ‡i¯·b Ïk e˙ÈÓƒ»À¿«»ƒ¿¿ƒ¿¿»

ÈÂ˙כ d˙z‡ ˙È ‰LÓ ¯·„e¿«…∆»ƒ¿≈¿»

·˙Â ‡¯ÓÁ ÏÚ Ôep·k¯‡Â È‰B�a¿ƒ¿«¿¿ƒ«¬»»¿»

˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ…∆»

ÔÓ ÔÈq� d· e„È·Ú˙‡c ‡¯ËeÁ¿»¿ƒ¿¬ƒ≈ƒƒƒ

:d„Èa ÈÈ Ì„˜כאÈÈ ¯Ó‡Â √»¿»ƒ≈«¬«¿»

ÌÈ¯ˆÓÏ ·ezÓÏ CÎ‰Óa ‰LÓÏ¿…∆ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ

C„È· È˙ÈÂLc ‡i˙ÙBÓ Ïk ÈÊÁ¬≈»¿«»ƒ«ƒƒƒ»

‡�‡Â ‰Ú¯t Ì„˜ Ôep„aÚ˙Â¿«¿¿ƒ√»«¿…«¬»

˙È ÁlLÈ ‡ÏÂ daÏ ˙È ÛÈ˜˙‡«¿≈»ƒ≈¿»¿««»

:‡nÚכבÔ�„k ‰Ú¯t ˙ÂÏ ¯ÓÈ˙Â «»¿≈«¿»«¿…ƒ¿«

:Ï‡¯NÈ È¯Îe· È¯a ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»¿ƒ¿ƒƒ¿»≈

È¯aכג ˙È ÁlL CÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ»««»¿ƒ

z‡ ·È¯Ò Ì‡Â ÈÓ„˜ ÁÏÙÈÂ¿ƒ¿«√»«¿ƒ»ƒ«¿

C¯a ˙È ÏÈË˜ ‡�‡ ‡‰ d˙eÁlLÏ¿«»≈»¬»»ƒ»¿»

¯Îea:Cכד˙È·a ‡Á¯‡· ‰Â‰Â ¿»«¬»¿»¿»¿≈

ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ da Ú¯ÚÂ ‡˙·Ó¿»»«¬«≈«¿¬»«¿»

é"ùø

וכּו': קיני יתרֹו, יתר, רעּואל, לֹו: Èk(ËÈ)היּו ְְְִִֵֵֶֶָƒ
ÌÈL�‡‰ Ïk e˙Ó.חּיים ואבירם. ּדתן הם? מי ≈»»¬»ƒֲִִִֵַַָָָ

מּנכסיהם, ׁשּירדּו אּלא ּכּמתהיּו? חׁשּוב והעני ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

סד) ‰BÓÁ¯(Î):(נדרים ÏÚ.הּוא הּמיחד. חמֹור ««¬ְֲַָֻ

ׁשעתיד והּוא יצחק, לעקדת אברהם ׁשחבׁש ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָהחמֹור

ׁשּנאמר: עליו, להּגלֹות הּמׁשיח ט)מל "עני(זכריה ְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

חמֹור": על LÓ‰ורֹוכב ÁwiÂ ÌÈ¯ˆÓ ‰ˆ¯‡ ·LiÂ ְֲֵַ«»»«¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«…∆
'B‚Â ‰hÓ ּומאחר.‡˙ מקּדם מדקּדקיםאין ∆«≈¿ְְְְִֵָָָֻֻֻ

B‚Â'(Î‡)ּבּמקרא: ‰ÓÈ¯ˆÓ ·eLÏ EzÎÏa.,ּדע ְִַָ¿∆¿¿»ƒ¿«¿»¿ַ

לעׂשֹות ּבׁשליחּותי ּגּבֹור ׁשּתהא ,ּתל ּכן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשעלֿמנת

מּמּנּו: ּתירא ולא ּפרעה לפני מֹופתי ‡L¯ּכל ְְְְִִִֵֶַַָָֹֹ¬∆
E„Èa ÈzÓN.האמּורֹות אֹותֹות ׁשלׁשה על לא «¿ƒ¿»∆ְֲַָָֹֹ

אּלא לעׂשֹותם, צּוה ּפרעה לפני לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלמעלה,

ׁשעׂשאם מצינּו ולא לֹו, ׁשּיאמינּו יׂשראל, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹלפני

ּביד לׂשּום עתיד ׁשאני מֹופתים אּלא ְְְְֲִִִֶֶָָָָָָלפניו.

ּכמֹו: ז)ּבמצרים, ּפרעה(שמות אליכם ידּבר "ּכי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַֹ

ׂשמּתי", "אׁשר ּכתיב אׁשר על ּתתמּה ואל ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַוגֹו'".

:ּביד ׂשמּתים ּכבר עּמֹו, ּכׁשּתדּבר מׁשמעֹו, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּכן

(·Î)‰Ú¯t Ï‡ z¯Ó‡Â.חזק ׁשּלּבֹו ּכׁשּתׁשמע ¿»«¿»∆«¿…ְְִִֶֶַָָ

ּכן: לֹו אמר לׁשלח, È¯BÎaוימאן È�a.,ּגדּלה לׁשֹון ְֱִִֵֵַָֹֹ¿ƒ¿ƒְְָֻ

פט)ּכמֹו: זהּו(תהלים אּתנהּו", ּבכֹור אני "אף ְְְִֵֶֶַָ

על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש חתם ּכאן ּומדרׁשֹו: ְְִַַַָָָָָּפׁשּוטֹו.

מעׂשו: יעקב ׁשּלקח הּבכֹורה Ó‡Â¯(Î‚)מכירת ְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ»…«
EÈÏ‡.:מקֹום ׁשל B‚Â'.ּבׁשליחּותֹו È�a ˙‡ ÁlL ≈∆ְִִֶָ««∆¿ƒ¿

'B‚Â ‚¯‰ ÈÎ�‡ ‰p‰.ּובּה אחרֹונה, מּכה היא ƒ≈»…ƒ…≈¿ֲִַַָָָ

ׁשּנאמר הּוא וזה קׁשה. ׁשהיא מּפני ּתחּלה, ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָהתרהּו

לו)ּבאּיֹוב: לפיכ:(איוב ּבכחֹו", יׂשּגיב אל "הן ְְְְִִִֵֵַָֹ

להּנקם המבּקׁש ודם ּבׂשר מֹורה". ּכמהּו ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹ"מי

אבל הּצלה, יבּקׁש ׁשּלא ּדבריו, את מעלים ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמחברֹו

להּמלט יכלת ואין ּבכחֹו יׂשּגיב הּוא ּברּו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹהּקדֹוׁש

מֹורהּו הּוא לפיכ אליו, ּבׁשּובֹו אם ּכי ְְִִִִֵֵָָָמּידֹו,

לׁשּוב: ּבֹו ÔBÏna(Î„)ּומתרה C¯c· È‰ÈÂ.:מׁשה ְֶַָ«¿ƒ«∆∆«»ֶֹ



��zenydiriay meiqelwpe`

Búéîä Lwáéå ýåýé eäLbôiåi''yx:äëçwzå ©¦§§¥´§Ÿ̈½©§©¥−£¦«©¦©̧
òbzå dða úìør-úà úøëzå øö äøtö¦Ÿ̈¹ÀŸ©¦§ŸÆ¤¨§©´§½̈©©©−

éì äzà íéîc-ïúç ék øîàzå åéìâøìi''yx: §©§¨®©¾Ÿ¤¦¯£©¨¦²©−̈¦«
åëíéîc ïúç äøîà æà epnî óøiå©¦−¤¦¤®¨µ¨«§½̈£©¬¨¦−

úìenìi''yx:ôæëCì ïøäà-ìà ýåýé øîàiå ©«Ÿ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ¥²
øäa eäLbôiå Cìiå äøaãnä äLî úàø÷ì¦§©¬¤−©¦§¨®¨©¥À¤©¦§§¥²§©¬

:Bì-÷Miå íéýìûäçëúà ïøäàì äLî ãbiå ¨«¡Ÿ¦−©¦©«©©¥³¤Æ§©´£½Ÿ¥²
úúàä-ìk úàå BçìL øLà ýåýé éøác-ìk̈¦§¥¬§Ÿ̈−£¤´§¨®§¥¬¨¨«Ÿ−Ÿ

:eäeö øLàèëeôñàiå ïøäàå äLî Cìiå £¤¬¦¨«©¥¬¤¤−§©«£®Ÿ©©´©§½
:ìàøNé éða éð÷æ-ìk-úàìúà ïøäà øaãéå ¤¨¦§¥−§¥¬¦§¨¥«©§©¥´©«£½Ÿ¥µ

Nriå äLî-ìà ýåýé øac-øLà íéøácä-ìk̈©§¨¦½£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤¤®©©¬©
:írä éðérì úúàäàìeòîLiå írä ïîàiå ¨«Ÿ−Ÿ§¥¥¬¨¨«©©«£¥−¨¨®©¦§§¿

käàø éëå ìûøNé éða-úà ýåýé ã÷ô-é ¦«¨©̧§Ÿ̈¹¤§¥´¦§¨¥À§¦³¨¨Æ
:eåçzLiå eãwiå íéðr-úàéòéáùäàøçàå ¤¨§½̈©¦§−©¦§©«£«§©©À

øîà-äk äòøt-ìà eøîàiå ïøäàå äLî eàäµ¤´§©«£½Ÿ©«Ÿ§−¤©§®Ÿ«Ÿ¨©³

:dÏË˜ÓÏ ‡Ú·eכה˙·ÈÒ�e ¿»¿ƒ¿¿≈¿≈«

˙Ï¯Ú ˙È ˙¯Ê‚e ‡¯�Ë ‰¯Btƒ̂»ƒ»»¿»«»»¿«

˙¯Ó‡Â È‰BÓ„˜Ï ˙·È¯˜e d¯a¿«¿ƒ«»√»ƒ«¬∆∆

·‰È˙‡ ÔÈ„‰ ‡zÏ‰Ó„ ‡Ó„· È¯‡¬≈ƒ¿»ƒ¿À¿»»≈ƒ¿¿≈

:‡�Ï ‡�˙ÁכוÔÎa dpÓ Á�Â «¿»»»¿»ƒ≈¿≈

ÔÈ„‰ ‡zÏ‰Ó„ ‡Ó„ ÈÏel‡ ˙¯Ó‡¬∆∆ƒ≈¿»ƒ¿À¿»»≈

:ÏBË˜ ‡�˙Á ·iÁ˙‡כזÈÈ ¯Ó‡Â ƒ¿«««¿»¿«¬«¿»

‰LÓ ˙eÓc˜Ï ÏÈÊ‡ Ô¯‰‡Ï¿«¬…¡≈¿«»…∆

‡¯eËa dÚ¯ÚÂ ÏÊ‡Â ‡¯a„ÓÏ¿«¿¿»«¬«¿«¿≈¿»

˜L�e ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏ‚˙‡c¿ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»«¿»¿«

:dÏכחÏk ˙È Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ÈeÁÂ ≈¿«ƒ…∆¿«¬…»»

Ïk ˙ÈÂ dÁlL Èc ÈÈ„ ‡iÓb˙tƒ¿»«»«¿»ƒ«¿≈¿»»

:d„wÙ Èc ‡i˙‡כט‰LÓ ÏÊ‡Â »«»ƒ«¿≈«¬«…∆

È�a È·Ò Ïk ˙È eL�Îe Ô¯‰‡Â¿«¬…¿»»»»≈¿≈

:Ï‡¯NÈלÏk ˙È Ô¯‰‡ ÏÈlÓe ƒ¿»≈«ƒ«¬…»»

‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈÏÓ Èc ‡iÓb˙tƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»ƒ…∆

:‡nÚ È�ÈÚÏ ‡i˙‡ „·ÚÂ«¬«»«»¿≈≈«»

„ÈÎ¯לא È¯‡ eÚÓLe ‡nÚ ÔÓÈ‰Â¿≈ƒ«»¿»¬≈¿ƒ

ÈÏ‚ È¯‡Â Ï‡¯NÈ È�a ˙È ÈÈ¿»»¿≈ƒ¿»≈«¬≈¡ƒ

eÚ¯Îe ÔB‰„eaÚL ˙È È‰BÓ„√̃»ƒ»ƒ¿¿¿»

:e„È‚Òeא‰LÓ elÚ Ôk ¯˙·e ¿ƒ»«≈«…∆

¯Ó‡ Ô�„k ‰Ú¯ÙÏ e¯Ó‡Â Ô¯‰‡Â¿«¬…«¬»¿«¿…ƒ¿«¬«

é"ùø

B˙ÈÓ‰ Lw·ÈÂ.אליעזר את מל ׁשּלא לפי למׁשה, «¿«≈¬ƒְְֱִִֶֶֶֶֶָֹֹ

אמר ּתניא, מיתה. ענׁש נענׁש ׁשּנתרּׁשל ועל ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבנֹו,

אמּול אמר: אּלא נתרּׁשל, לא וׁשלֹום, חס יֹוסי: ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹרּבי

ימים, ׁשלׁשה עד לּתינֹוק היא סּכנה – לּדר ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹואצא

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש – ימים ׁשלׁשה ואׁשהה ְְְִֶֶַָָָָָֹאמּול

מיתה? נענׁש מה ּומּפני מצרים", ׁשּוב ל" ְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָצּוני:

ּתחּלה ּבּמלֹון ׁשּנתעּסק לא)לפי דף נדרים .(במסכת ְְְִִִֵֶַַָָ

ועד מראׁשֹו ּובֹולעֹו נחׁש ּכמין נעׂשה הּמלא ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹוהיה

מקֹום. אֹותֹו ועד מרגליו ּובֹולעֹו וחֹוזר ְְְְְֵֵֵַַָָָירכיו,

צּפֹורה הּוא:הבינה הּמילה ÚbzÂ(Î‰)ׁשּבׁשביל ְִִִִִֵֶַָָָ«««
ÂÈÏ‚¯Ï.:מׁשה ׁשל רגליו לפני .Ó‡zÂ¯הׁשליכּתּו ¿«¿»ְְְִִִֵֶֶַַָֹ«…∆
ּבנּה: ÈÏעל ‰z‡ ÌÈÓc Ô˙Á Èk.ּגֹורם היית אּתה ְַָƒ¬«»ƒ«»ƒִֵַָָָ

אּתה איׁשי הֹורג - עלי נרצח ׁשּלי החתן ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָלהיֹות

מּמּנּו:.Û¯iÂ(ÂÎ)לי: הּמלאÊ‡.ׁשעלהבינה ִ«ƒ∆ְִֶַַָ»ִֵֶַָ

להרגֹו: ּבא ÏenÏ˙הּמילה ÌÈÓc Ô˙Á ‰¯Ó‡. ְְִַָָָ»¿»¬«»ƒ«…
רׁש"י (ׁשּנה הּמילה. ּדבר על נרצח היה ְְֲִִִִִַַַַָָָָָָחתני

לרׁש"י ּדקׁשה ּגֹורם, היית אּתה ּכתב לעיל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּבלׁשֹונֹו:

לעיל ּגם והלא ּדמים", חתן אמרה "אז ּזה: ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹמה

וזה ּדזה סברה מּתחּלה אּלא ּדמים"? "חתן ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָאמרה

,ּכ אחר אחר. וחטא הּמילה חטא ְְְִֵֵֵֵַַַַָָּגֹורם,

ּדבר ּדעל הבינה אז לגמרי, "וּירף" ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכׁשראתה:

הלׁשֹון ׁשּנּוי ּכן ּגם מתרץ ּובזה ּבא, לבד ְְִִֵֶַַַַָָָָָֹהּמילה

לי): נראה ּכן ודֹוק. ּדמים, ּבחתן אּונקלֹוס ְְְְְְֲִִִֵַַַָָּבתרּגּום

˙ÏenÏ.והּלּמ"ד הּוא ּדבר ׁשם הּמּולֹות. ּדבר על «…ְְֵֶַַַַַָָ

ּכמֹו: על, ּבלׁשֹון יד)מׁשּמׁשת ּפרעה(שמות "ואמר ְְְְְִֶֶַַַַָֹ

"ּדמים", ּתרּגם: ואּונקלֹוס יׂשראל". ּדםלבני על ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָ

Ô¯‰‡Â(‡)הּמילה: ‰LÓ e‡a ¯Á‡Â.'B‚Âאבל ִַָ¿««»…∆¿«¬…¿ֲָ

עד ואהרן, מׁשה מאחר אחד אחד נׁשמטּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהּזקנים

zenydiriay mei qelwpe`

éì ebçéå énr-úà çlL ìàøNé éýìû ýåýé§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©©Æ¤©¦½§¨¬Ÿ¦−
øaãnai''yx:áøLà ýåýé éî äòøt øîàiå ©¦§¨«©´Ÿ¤©§½Ÿ¦³§Ÿ̈Æ£¤´

ì Bì÷a òîLàézrãé àì ìûøNé-úà çlL ¤§©´§Ÿ½§©©−¤¦§¨¥®³Ÿ¨©̧§¦Æ
:çlLà àì ìûøNé-úà íâå ýåýé-úà¤§Ÿ̈½§©¬¤¦§¨¥−¬Ÿ£©¥«©

âàp äëìð eðéìr àø÷ð íéøárä éýìû eøîàiå©´Ÿ§½¡Ÿ¥¬¨«¦§¦−¦§¨´¨¥®¥´£¨¿̈
ìL Cøcýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úL ¤Á¤Á§¸¤¨¦¹©¦§À̈§¦§§¨Æ©«Ÿ̈´

áøçá Bà øáca eðrbôé-ït eðéýìûi''yx: ¡Ÿ¥½¤¦§¨¥½©¤−¤¬¤¨«¤
ãäLî änì íéøöî Cìî íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¤´¤¦§©½¦¨µ¨¤´

eëì åéNrnî írä-úà eòéøôz ïøäàå§©«£½Ÿ©§¦¬¤¨−̈¦©«£¨®§−
íëéúìáñìi''yx:äíéaø-ïä äòøt øîàiå §¦§«Ÿ¥¤«©´Ÿ¤©§½Ÿ¥«©¦¬

íúà ízaLäå õøàä ír äzr©−̈©´¨¨®¤§¦§©¤¬Ÿ−̈
íúìáqîi''yx:å-úà àeää íBia äòøt åöéå ¦¦§Ÿ¨«©§©¬©§−Ÿ©´©®¤

øîàì åéøèL-úàå íra íéNâpäi''yx:æàì ©«Ÿ§¦´¨½̈§¤«Ÿ§−̈¥«Ÿ´Ÿ
íéðálä ïaìì írì ïáz úúì ïeôñàú«Ÿ¦º¨¥̧¤¯¤¨¨²¦§¬Ÿ©§¥¦−

ìL ìBîúkíäì eLL÷å eëìé íä íL ¦§´¦§®Ÿ¥µ¥«§½§«§¬¨¤−
ïázi''yx:çíä øLà íéðálä úðkúî-úàå ¤«¤§¤©§¸Ÿ¤©§¥¦¹£¤´¥Á

ÈnÚ ˙È ÁlL Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿ƒ¿»≈««»«ƒ

:‡¯a„Óa ÈÓ„˜ ÔebÁÈÂב¯Ó‡Â ƒ«√»«¿«¿¿»«¬«

Èc ÈÏ ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÈ„ ‡ÓL ‰Ú¯t«¿…¿»«¿»»ƒ¿¿ƒƒƒ

˙È ‡ÁlLÏ d¯ÓÓÏ Ïa˜‡¬«≈¿≈¿≈¿«»»»

ÈÈ„ ‡ÓL ÈÏ ÈÏb˙‡ ‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈»ƒ¿¿ƒƒ¿»«¿»

:ÁlL‡ ‡Ï Ï‡¯NÈ ˙È Û‡Â¿«»ƒ¿»≈»¬«»

‡˙ÈÏbג È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ e¯Ó‡Â«¬»¡»»ƒ»≈ƒ¿¿ƒ

‡˙Ïz CÏ‰Ó ÔÚk ÏÈÊ� ‡�ÏÚ¬»»≈≈¿««¬«¿»»

„Óa ÔÈÓBÈÈÈ Ì„˜ Áa„�e ‡¯a ƒ¿«¿¿»¿««√»¿»

‡˙BÓa ‡�pÚ¯ÚÈ ‡ÓÏc ‡�‰Ï‡¡»»»ƒ¿»¿«¿ƒ»»¿»

:ÏBË˜· B‡ד‡kÏÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ƒ¿«¬«¿«¿»

Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿»…∆¿«¬…

eÏÈÊ‡ ÔB‰„·BÚÓ ‡nÚ ˙È ÔeÏh·z¿«¿»«»≈»≈¡ƒ

:ÔBÎ�ÁÏÙÏה‡‰ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â ¿»¿«¿«¬««¿…»

‡Ú¯‡„ ‡nÚ ÔÚk ÔÈ‡ÈbÒ«ƒƒ¿««»¿«¿»

:ÔB‰�ÁÏtÓ ÔB‰˙È ÔeÏh·˙e¿«¿»¿ƒ»¿»¿

È˙ו ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‰Ú¯t „ÈwÙe«ƒ«¿…¿»«»

È‰BÎ¯Ò ˙ÈÂ ‡nÚc ÔÈ�BËÏLƒ¿ƒ¿«»¿»»¿ƒ

:¯ÓÈÓÏזÔzÈÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï ¿≈»»¿¿ƒ«

ÔÈ�·Ï ÈÓ¯ÓÏ ‡ÓÚÏ ‡�·zƒ¿»¿«»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ

ÔeÎ‰È Ôep‡ È‰BÓ˜cÓe ÈlÓzÓk¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒƒ¿»

:‡�·z ÔB‰Ï Ôe·a‚ÈÂחÌBÎÒ ˙ÈÂ ƒ«¿¿ƒ¿»¿»¿

ÈlÓzÓ ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ‡i�·Ï¿≈«»ƒƒ»¿ƒƒ¿«≈

é"ùø

ׁשּיראּו לפי לפלטין, ׁשהּגיעּו קדם ּכּלם, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָֹֻׁשּנׁשמטּו

רבה)ללכת מׁשה(שמות "ונּגׁש להם: נפרע ּובסיני . ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

לאחֹוריהם: החזירם - יּגׁשּו" לא והם ְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָֹלבּדֹו

(‚)e�ÚbÙÈ Ôt.לֹו צריכים היּו יפּגע לֹוּפן מר ∆ƒ¿»≈ְְֲִִִֶַָָ

מקרה לׁשֹון זֹו ּפגיעה לּמלכּות. ּכבֹוד ׁשחלקּו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָאּלא

הּוא: ÂÈNÚnÓ(„)מות ÌÚ‰ ˙‡ eÚÈ¯Ùz. ֶָ«¿ƒ∆»»ƒ«¬»
לכם ׁשּׁשֹומעין מּמלאכּתם, אֹותם ותרחיקּו ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָּתבּדילּו

וכן הּמלאכה. מן לנּוח ד)ּוסבּורים (משלי ְְְִִֵַַָָָ

וכן: רחקהּו. ּבֹו", ּתעבר אל - א)"ּפרעהּו (שם ְְֲֲֵֵֵַַַָֹ

ּכלֿעצתי", לב)"וּתפרעּו הּוא",(שמות פרּוע "ּכי ְְֲִִִַַָָָ

ונתעב: ÌÎÈ˙Ï·ÒÏנרחק eÎÏ.למלאכּתכם לכּו ְְְִִָָ¿¿ƒ¿…≈∆ְְְְִֶַ

ׁשעּבּוד מלאכת אבל ּבבּתיכם, לעׂשֹות לכם ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּיׁש

,ל ותדע לוי, ׁשל ׁשבטֹו על היתה לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹמצרים

ּברׁשּות: ׁשּלא ּובאים יֹוצאים ואהרן מׁשה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָֹֹֹׁשהרי

(‰).ı¯‡‰ ÌÚ ‰zÚ ÌÈa¯ Ô‰מּטלת ׁשהעבֹודה ≈«ƒ«»«»»∆ֲֶֶֶָָֻ

הפסד מּסבלתם, אֹותם מׁשּביתים ואּתם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹעליהם

זה: הּוא היּו,.‰ÌÈN‚p(Â)ּגדֹול מצרּיים ֶָ«…¿ƒְִִִָ

יׂשראלים. היּו ּכּמהוהּׁשֹוטרים על ממּנה הּנֹוגׂש, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻ

הּמלאכה: ּבעֹוׂשי לרּדֹות ממּנה והּׁשֹוטר, ְְְְְְִִֵֵֶַַָָֻׁשֹוטרים,

(Ê)Ô·z.:הּטיט עם אֹותֹו ּגֹובלין היּו אשטובל"א, ∆∆ְִִִַָ

ÌÈ�·Ï.ּומיּבׁשין מּטיט ׁשעֹוׂשים ּבלע"ז, טיוול"ש ¿≈ƒְְְִִִִֶַַַ

ּבכבׁשן: אֹותן ׁשּׂשֹורפין ויׁש ּבחּמה, ÏBÓ˙kאֹותן ְְְְִִֵֶַַָָָָƒ¿
ÌLÏL.עֹוׂשים הייתם הּנה:ּכאׁשר .eLL˜Âעד ƒ¿…ֱֲִִֵֶֶַַָ¿…¿
‰ÌÈ�·l(Á)ולּקטּו: ˙�k˙Ó ˙‡Â.חׁשּבֹון סכּום ְְַ¿∆«¿…∆«¿≈ƒְְֶ



�� zenydiriay mei qelwpe`

éì ebçéå énr-úà çlL ìàøNé éýìû ýåýé§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©©Æ¤©¦½§¨¬Ÿ¦−
øaãnai''yx:áøLà ýåýé éî äòøt øîàiå ©¦§¨«©´Ÿ¤©§½Ÿ¦³§Ÿ̈Æ£¤´

ì Bì÷a òîLàézrãé àì ìûøNé-úà çlL ¤§©´§Ÿ½§©©−¤¦§¨¥®³Ÿ¨©̧§¦Æ
:çlLà àì ìûøNé-úà íâå ýåýé-úà¤§Ÿ̈½§©¬¤¦§¨¥−¬Ÿ£©¥«©

âàp äëìð eðéìr àø÷ð íéøárä éýìû eøîàiå©´Ÿ§½¡Ÿ¥¬¨«¦§¦−¦§¨´¨¥®¥´£¨¿̈
ìL Cøcýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úL ¤Á¤Á§¸¤¨¦¹©¦§À̈§¦§§¨Æ©«Ÿ̈´

áøçá Bà øáca eðrbôé-ït eðéýìûi''yx: ¡Ÿ¥½¤¦§¨¥½©¤−¤¬¤¨«¤
ãäLî änì íéøöî Cìî íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¤´¤¦§©½¦¨µ¨¤´

eëì åéNrnî írä-úà eòéøôz ïøäàå§©«£½Ÿ©§¦¬¤¨−̈¦©«£¨®§−
íëéúìáñìi''yx:äíéaø-ïä äòøt øîàiå §¦§«Ÿ¥¤«©´Ÿ¤©§½Ÿ¥«©¦¬

íúà ízaLäå õøàä ír äzr©−̈©´¨¨®¤§¦§©¤¬Ÿ−̈
íúìáqîi''yx:å-úà àeää íBia äòøt åöéå ¦¦§Ÿ¨«©§©¬©§−Ÿ©´©®¤

øîàì åéøèL-úàå íra íéNâpäi''yx:æàì ©«Ÿ§¦´¨½̈§¤«Ÿ§−̈¥«Ÿ´Ÿ
íéðálä ïaìì írì ïáz úúì ïeôñàú«Ÿ¦º¨¥̧¤¯¤¨¨²¦§¬Ÿ©§¥¦−

ìL ìBîúkíäì eLL÷å eëìé íä íL ¦§´¦§®Ÿ¥µ¥«§½§«§¬¨¤−
ïázi''yx:çíä øLà íéðálä úðkúî-úàå ¤«¤§¤©§¸Ÿ¤©§¥¦¹£¤´¥Á

ÈnÚ ˙È ÁlL Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿ƒ¿»≈««»«ƒ

:‡¯a„Óa ÈÓ„˜ ÔebÁÈÂב¯Ó‡Â ƒ«√»«¿«¿¿»«¬«

Èc ÈÏ ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÈ„ ‡ÓL ‰Ú¯t«¿…¿»«¿»»ƒ¿¿ƒƒƒ

˙È ‡ÁlLÏ d¯ÓÓÏ Ïa˜‡¬«≈¿≈¿≈¿«»»»

ÈÈ„ ‡ÓL ÈÏ ÈÏb˙‡ ‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈»ƒ¿¿ƒƒ¿»«¿»

:ÁlL‡ ‡Ï Ï‡¯NÈ ˙È Û‡Â¿«»ƒ¿»≈»¬«»

‡˙ÈÏbג È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ e¯Ó‡Â«¬»¡»»ƒ»≈ƒ¿¿ƒ

‡˙Ïz CÏ‰Ó ÔÚk ÏÈÊ� ‡�ÏÚ¬»»≈≈¿««¬«¿»»

„Óa ÔÈÓBÈÈÈ Ì„˜ Áa„�e ‡¯a ƒ¿«¿¿»¿««√»¿»

‡˙BÓa ‡�pÚ¯ÚÈ ‡ÓÏc ‡�‰Ï‡¡»»»ƒ¿»¿«¿ƒ»»¿»

:ÏBË˜· B‡ד‡kÏÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ƒ¿«¬«¿«¿»

Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿»…∆¿«¬…

eÏÈÊ‡ ÔB‰„·BÚÓ ‡nÚ ˙È ÔeÏh·z¿«¿»«»≈»≈¡ƒ

:ÔBÎ�ÁÏÙÏה‡‰ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â ¿»¿«¿«¬««¿…»

‡Ú¯‡„ ‡nÚ ÔÚk ÔÈ‡ÈbÒ«ƒƒ¿««»¿«¿»

:ÔB‰�ÁÏtÓ ÔB‰˙È ÔeÏh·˙e¿«¿»¿ƒ»¿»¿

È˙ו ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‰Ú¯t „ÈwÙe«ƒ«¿…¿»«»

È‰BÎ¯Ò ˙ÈÂ ‡nÚc ÔÈ�BËÏLƒ¿ƒ¿«»¿»»¿ƒ

:¯ÓÈÓÏזÔzÈÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï ¿≈»»¿¿ƒ«

ÔÈ�·Ï ÈÓ¯ÓÏ ‡ÓÚÏ ‡�·zƒ¿»¿«»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ

ÔeÎ‰È Ôep‡ È‰BÓ˜cÓe ÈlÓzÓk¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒƒ¿»

:‡�·z ÔB‰Ï Ôe·a‚ÈÂחÌBÎÒ ˙ÈÂ ƒ«¿¿ƒ¿»¿»¿

ÈlÓzÓ ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ‡i�·Ï¿≈«»ƒƒ»¿ƒƒ¿«≈

é"ùø

ׁשּיראּו לפי לפלטין, ׁשהּגיעּו קדם ּכּלם, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָֹֻׁשּנׁשמטּו

רבה)ללכת מׁשה(שמות "ונּגׁש להם: נפרע ּובסיני . ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

לאחֹוריהם: החזירם - יּגׁשּו" לא והם ְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָֹלבּדֹו

(‚)e�ÚbÙÈ Ôt.לֹו צריכים היּו יפּגע לֹוּפן מר ∆ƒ¿»≈ְְֲִִִֶַָָ

מקרה לׁשֹון זֹו ּפגיעה לּמלכּות. ּכבֹוד ׁשחלקּו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָאּלא

הּוא: ÂÈNÚnÓ(„)מות ÌÚ‰ ˙‡ eÚÈ¯Ùz. ֶָ«¿ƒ∆»»ƒ«¬»
לכם ׁשּׁשֹומעין מּמלאכּתם, אֹותם ותרחיקּו ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָּתבּדילּו

וכן הּמלאכה. מן לנּוח ד)ּוסבּורים (משלי ְְְִִֵַַָָָ

וכן: רחקהּו. ּבֹו", ּתעבר אל - א)"ּפרעהּו (שם ְְֲֲֵֵֵַַַָֹ

ּכלֿעצתי", לב)"וּתפרעּו הּוא",(שמות פרּוע "ּכי ְְֲִִִַַָָָ

ונתעב: ÌÎÈ˙Ï·ÒÏנרחק eÎÏ.למלאכּתכם לכּו ְְְִִָָ¿¿ƒ¿…≈∆ְְְְִֶַ

ׁשעּבּוד מלאכת אבל ּבבּתיכם, לעׂשֹות לכם ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּיׁש

,ל ותדע לוי, ׁשל ׁשבטֹו על היתה לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹמצרים

ּברׁשּות: ׁשּלא ּובאים יֹוצאים ואהרן מׁשה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָֹֹֹׁשהרי

(‰).ı¯‡‰ ÌÚ ‰zÚ ÌÈa¯ Ô‰מּטלת ׁשהעבֹודה ≈«ƒ«»«»»∆ֲֶֶֶָָֻ

הפסד מּסבלתם, אֹותם מׁשּביתים ואּתם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹעליהם

זה: הּוא היּו,.‰ÌÈN‚p(Â)ּגדֹול מצרּיים ֶָ«…¿ƒְִִִָ

יׂשראלים. היּו ּכּמהוהּׁשֹוטרים על ממּנה הּנֹוגׂש, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻ

הּמלאכה: ּבעֹוׂשי לרּדֹות ממּנה והּׁשֹוטר, ְְְְְְִִֵֵֶַַָָֻׁשֹוטרים,

(Ê)Ô·z.:הּטיט עם אֹותֹו ּגֹובלין היּו אשטובל"א, ∆∆ְִִִַָ

ÌÈ�·Ï.ּומיּבׁשין מּטיט ׁשעֹוׂשים ּבלע"ז, טיוול"ש ¿≈ƒְְְִִִִֶַַַ

ּבכבׁשן: אֹותן ׁשּׂשֹורפין ויׁש ּבחּמה, ÏBÓ˙kאֹותן ְְְְִִֵֶַַָָָָƒ¿
ÌLÏL.עֹוׂשים הייתם הּנה:ּכאׁשר .eLL˜Âעד ƒ¿…ֱֲִִֵֶֶַַָ¿…¿
‰ÌÈ�·l(Á)ולּקטּו: ˙�k˙Ó ˙‡Â.חׁשּבֹון סכּום ְְַ¿∆«¿…∆«¿≈ƒְְֶ



��zenydiriay meiqelwpe`

ìL ìBîz íéùòàì íäéìr eîéNz íL Ÿ¦̧Ÿ§³¦§ŸÆ¨¦´£¥¤½¬Ÿ
íé÷rö íä ïk-ìr íä íétøð-ék epnî eòøâú¦§§−¦¤®¦«¦§¦´¥½©¥À¥³«Ÿ£¦Æ

eðéýìûì äçaæð äëìð øîàìi''yx:èãaëz ¥½Ÿ¥«§−̈¦§§¨¬¥«Ÿ¥«¦§©¯
eòLé-ìàå dá-eNréå íéLðàä-ìr äãárä̈«£Ÿ̈²©¨«£¨¦−§©«£¨®§©¦§−

ø÷L-éøáãai''yx:éåéøèLå írä éNâð eàöiå §¦§¥¨«¤©¥̧§¹«Ÿ§¥³¨¨Æ§´Ÿ§½̈
épðéà äòøt øîà äk øîàì írä-ìà eøîàiå©«Ÿ§¬¤¨−̈¥®ŸµŸ¨©´©§½Ÿ¥¤²¦

:ïáz íëì ïúðàéïáz íëì eç÷ eëì ízà Ÿ¥¬¨¤−¤«¤©¤À§¸§³¨¤Æ¤½¤
íëúãárî òøâð ïéà ék eàöîz øLàî¥«£¤−¦§®̈¦´¥¬¦§¨²¥«£«Ÿ©§¤−

øáci''yx:áéíéøöî õøà-ìëa írä õôiå ¨¨«©¨¬¤¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦
ïázì L÷ LL÷ìi''yx:âéøîàì íéöà íéNâpäå §¥¬©−©¤«¤§©«Ÿ§¦−¨¦´¥®Ÿ
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da Ôe˜qÚ˙ÈÂ ‡i¯·b ÏÚ ‡�ÁÏt»¿»»«À¿«»¿ƒ¿«¿«

:ÔÈÏËa ÔÈÓb˙Ùa Ôe˜qÚ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ
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:ÌÚcÓ ÔBÎ�ÁÏtÓיב¯ca˙‡Â ƒ»¿»¿ƒ»«¿ƒ¿««

‡·a‚Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡nÚ«»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»»

:‡�·˙Ï ÈÏÈ‚יג‡i�BËÏLÂ ƒ≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«»

ÔBÎÈ„·BÚ eÓÈÏL‡ ¯ÓÈÓÏ ÔÈ˜Á„»¬ƒ¿≈»«¿ƒ»≈

Ôe˙ÈÂ‰„ ‡Ók dÓBÈa ÌBÈ Ìb˙tƒ¿«¿≈¿»«¬ƒ

:‡�·z ÔBÎÏ ·‰È˙‡ „k ÔÈ„·Ú»¿ƒ«ƒ¿¿≈¿ƒ¿»

Ècיד Ï‡¯NÈ È�a ÈÎ¯Ò B˜Ïe¿»¿≈¿≈ƒ¿»≈ƒ
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הּתבן ּכׁשהיה ליֹום, עֹוׂשה אחד ּכל ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהּלבנים

למען עּתה ּגם עליהם ּתׂשימּו סכּום אֹותֹו להם, ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָנּתן

עליהם: העבֹודה �¯ÌÈtּתכּבד Èk.העבֹודה מן ְֲֲִֵֶַָָƒƒ¿ƒֲִָָ

לאמר: וצֹועקים הּבּטלה אל ּפֹונה לּבם לכ ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹהם,

וגֹו': נתּכנּו.k˙Ó�˙נלכה ולֹו לבנים, ותכן ְְֵָ«¿…∆ְְְְְִִֵֶֹ

הם: חׁשּבֹון לׁשֹון ּכּלן - המתּכן הּכסף את ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֻֻעלילֹות,

ÌÈt¯�.והם מהם ועזּובה ּבידם רפּויה הּמלאכה ƒ¿ƒְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָ

ּבלע"ז: רטריי"ש מּמּנה, eÚLÈ(Ë)נרּפים Ï‡Â ְְִִִֶַַָ¿«ƒ¿
¯˜L È¯·„a.,רּוח ּבדברי ּתמיד וידּברּו יהּגּו ואל ¿ƒ¿≈»∆ְְְְְִִִֵֶַַַָ

ּבחּקי "ואׁשעה לֹו: ודֹומה נזּבחה", נלכה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָֹֻ"לאמר:

ּולׁשֹועין, מתרּגמינן ולׁשנינה, למׁשל ְְְְְְְִִִִִַָָָָָתמיד".

לׁשֹון "יׁשעּו" לֹומר אפׁשר ואי ואׁשּתעי. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָויסּפר,

לא מנחתֹו ואל קין ואל וגֹו' הבל אל ה' ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָֹ"וּיׁשע

היהׁשעה", ׁשאםּֿכן, יפנּו, אל יׁשעּו", "אל ּולפרׁש ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

"לדברי אֹו ׁשקר", ּדברי אל יׁשעּו "ואל לכּתב: ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָֹלֹו

ּכּלם: ּגזרת ּכן ּכי נז)ׁשקר", האדם(ישעיה "יׁשעה ְְִִִֵֶֶַָָָָָֻ

עֹוׂשהּו", לא)על עלֿקדֹוׁש(שם ׁשעּו "ולא ְְֵַַָֹ

יז)יׂשראל", ולא(שם הּמזּבחֹות", אל יׁשעה "ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַָֹֹ

אבל לאחריהם, סמּוכה ּבי"ת ׁשל ׁשּמּוׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָמצאתי

לׁשֹון נֹופל ּבדבר, לדּבר ּכמתעּסק דּבּור, לׁשֹון ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָאחר

ּכגֹון: ּבי"ת, לג)ׁשּמּוׁש ּב",(יחזקאל "הּנדּברים ְְְִִִֵַָ

יב) ּבמׁשה",(במדבר ואהרן מרים ד)"וּתדּבר (זכריה ְְְְֲִֵֶַַַָֹֹ

ּבי", הּדבר יא)"הּמלא ּבם",(דברים (תהלים"לדּבר ְְִֵֵַַַַָָֹ

יׁשעּוקיט) "אל ּכאן: אף ,"ּבעדתי ְְְֲִֵֶַַַַָָֹ"ואדּברה

והבאי: ׁשוא ּבדברי נדּברים יהיּו אל ׁשקר", ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּבדברי

(‡È)Ô·z ÌÎÏ eÁ˜ eÎÏ Ìz‡.אּתם ּוצריכים «∆¿¿»∆∆∆ְִִֶַ

ּבזריזּות: לילÚ¯‚� ÔÈ‡ Èk.סכּום מּכל ּדבר, ְִִֵֵƒ≈ƒ¿»ְִָָָ

לכם נּתן הּתבן ּבהיֹות ליֹום עֹוׂשים ׁשהייתם ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָלבנים

:הּמל מּבית Ô·zÏ(È·)מזּמן L˜ LL˜Ï. ְִֵֶֶַָֻ¿…≈««∆∆
הּטיט: ּתבן לצר לקט ללקט אסיפה, .˜Lלאסף ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹ«

וצרי הּוא הּמתּפּזר ׁשּדבר ׁשם על לּקּוט, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָלׁשֹון

מקֹומֹות: ּבׁשאר קׁש קרּוי .‡ˆÌÈ(È‚)לקֹוׁשׁשֹו, ְְְְִַָָ»ƒ
BÓBÈaּדֹוחקים: ÌBÈ ¯·c.ּכּלּו יֹום ּכל ׁשל חׁשּבֹון ֲִ¿«¿ְֶֶַָ

מּוכן!: הּתבן ּבהיֹות עׂשיתם ּכאׁשר ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָּביֹומֹו,

(„È)Ï‡¯NÈ È�a È¯ËL ekiÂ.,הּׁשֹוטרים «À…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְִַ

מּלדחקם, חבריהם על וחסים היּו, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָיׂשראלים

zenydiriay mei qelwpe`
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‰Ú¯Ù È�BËÏL ÔB‰ÈÏÚ e‡ÈpÓ«ƒ¬≈ƒ¿≈«¿…

ÔezÓÏL‡ ‡Ï ÔÈ„ ‡Ó ¯ÓÈÓÏ¿≈»»≈»«¿∆¿

(ÔÈ�·Ï) ÈÓ¯ÓÏ ÔBÎ˙¯Êb¿≈»¿¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ

ÈlÓz Û‡ È‰BÓ˜cÓe ÈlÓ˙‡Ók¿≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ«¿«≈

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ Û‡טוÈ�a ÈÎ¯Ò B˙‡Â «»≈«¬»¿≈¿≈

Ï (Ì„˜) eÁÂˆe Ï‡¯NÈ‰Ú¯Ù ƒ¿»≈¿»√»¿«¿…

ÔÈ„k „aÚ˙ ‡ÓÏ ¯ÓÈÓÏ¿≈»¿»«¿≈¿≈

:CÈ„·ÚÏטז·‰È˙Ó ‡Ï ‡�·z ¿«¿»ƒ¿»»ƒ¿¿≈

‡�Ï ÔÈ¯Ó‡ ‡i�·Ïe CÈc·ÚÏ¿«¿»¿≈«»»¿ƒ»»

ÔËÁÂ Ô˜Ï CÈc·Ú ‡‰Â e„È·Úƒƒ¿»«¿»»»¿»»

:CnÚ ÔB‰ÈÏÚיזÔÈ�ÏËa ¯Ó‡Â ¬≈«»«¬««¿»ƒ

ÔÈ¯Ó‡ Ôez‡ Ôk ÏÚ ÔÈ�ÏËa Ôez‡««¿»ƒ«≈«»¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ Áa„� ÏÈÊ�יחÔÚÎe ≈≈¿««√»¿»¿«

·‰È˙È ‡Ï ‡�·˙Â eÁÏÙ eÏÈÊ‡¡ƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿¿≈

:Ôe�zz ‡i�·Ï ÌBÎÒe ÔBÎÏ¿¿¿≈«»ƒ¿

ÔB‰˙Èיט Ï‡¯NÈ È�· ÈÎ¯Ò BÊÁÂ«¬»¿≈¿≈ƒ¿»≈»¿

ÔeÚ�Ó˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ LÈ·a¿ƒ¿≈»»ƒ¿¿

:dÓBÈa ÌBÈ Ìb˙t ÔBÎÈ�·lÓƒƒ¿≈ƒ¿«¿≈

‡‰¯Ôכ ˙ÈÂ ‰LÓ ˙È eÚ¯ÚÂ«¬»»…∆¿»«¬…

ÔB‰˜tÓa ÔB‰˙eÓc˜Ï ÔÈÓÈ»̃¿ƒ¿«»¿¿ƒ«¿

:‰Ú¯t Ì„wÓכאÔB‰Ï e¯Ó‡Â ƒ√»«¿…«¬»¿

Èc Ú¯t˙ÈÂ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ ÈÏb˙Èƒ¿¿ƒ¿»¬≈¿ƒ¿¿»ƒ
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מצרּיים, ׁשהם לּנֹוגׂשים, הּלבנים מׁשלימין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָּוכׁשהיּו

ׁשּלא על אֹותם מלקין היּו הּסכּום, מן חסר ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹוהיה

ׁשֹוטרים אֹותן זכּו לפיכ הּמלאכה. עֹוׂשי את ְְְֲִִֵֶַָָָָָָּדחקּו

מׁשה על אׁשר הרּוח מן ונאצל סנהדרין, ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָֹלהיֹות

עליהם, איׁשוהּוׂשם ׁשבעים "אספהּֿלי ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָ

ׁשעׂשּו הּטֹובה ׁשּידעּת מאֹותן יׂשראל", ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמּזקני

וׁשֹוטריו: העם זקני הם ּכי È�aּבמצרים È¯ËL ekiÂ ְְְְְִִִִֵֵַָָָ«À…¿≈¿≈
Ï‡¯NÈ.לׁשֹוטרים אֹותם ּפרעה נגׂשי ׂשמּו אׁשר ƒ¿»≈ְְְְֲִֵֶַָָֹֹ

ׁשהיּועליהם: "וּיּכּו"? לּמה וגֹו'". מּדּוע "לאמר ְֲֵֵֶֶַַַָָָֹֻ

להם: ּגםאֹומרים ּתמֹול, ּגם כּליתם לא "מּדּוע ְְִִִֶֶַַַַָֹ

הּׁשליׁשי, ּכתמֹול ללּבן עליכם הּקצּוב חק ְְְֲִִִִֵֶַַַָֹֹהּיֹום",

הּתבן ּבהיֹות היה והּוא אתמֹול? ׁשּלפני יֹום ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָׁשהּוא

להם: אחרים..ekiÂנּתן מּיד הּכּו וּיפעלּו, לׁשֹון ִֶָָ«Àְְֲֲִִֵַַֻֻ

eNÚ(ÊË)הּכּום:הּנֹוגׂשים e�Ï ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ�·Ïe. ְִִַ¿≈ƒ¿ƒ»¬

לבנים לנּו עׂשּו אֹומרים הראׁשֹון:הּנֹוגׂשים ּכּמנין ְְְְֲִִִִִֵַַָָָ

EnÚ ˙‡ËÁÂ.אֹומר הייתי ּפּתח, נקּוד היה אּלּו ¿»»«∆ִִִֵַָָָָָ

הּוא, עּמ חטאת זה ודבר ּדבּוק עכׁשיוׁשהּוא ְְֶֶֶַַַָָָָָ

זה ודבר ּפרּוׁשֹו: וכ הּוא, ּדבר ׁשם - קמץ ְְֵֵֶֶָָָָָָָׁשהּוא

,עּמ על חּטאת "וחטאתמביא ּכתּוב ּכאּלּו ְְִִֵֶַַַָָָָ

ּכמֹו: ,"א)לעּמ ׁשהּוא(רות לחם", ּבית "ּכבאנה ְְְֵֶֶֶֶַָָֹ

הרּבה: וכן לחם, לבית ÌÈ�·Ï(ÁÈ)ּכמֹו ÔÎ˙Â. ְְְְֵֵֵֶֶַ¿…∆¿≈ƒ
וכן: הּלבנים, יב)חׁשּבֹון ב הּכסף(מלכים "את ְְְִֵֵֶֶֶֶַַ

וּימנּו "וּיצּורּו ּבענין: ׁשאמר ּכמֹו הּמנּוי, ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻהמתּכן",

הּכסף": Ï‡¯NÈ(ËÈ)את È�a È¯ËL e‡¯iÂ.את ֶֶֶַ«ƒ¿…¿≈¿≈ƒ¿»≈ֶ

ידם: על הּנרּדים ּברעה.Ú¯aחבריהם אֹותם ראּו ְְִִֵֶַַַָָ¿»ְָָָָ

על העבֹודה ּבהכּבידם אֹותם, הּמֹוצאת יהםוצרה ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָ

וגֹו'": תגרעּו "לא אנׁשים.eÚbÙiÂ(Î)לאמר: ְְְִֵֹֹ«ƒ¿¿ֲִָ

ורּבֹותינּומּיׂשראל, וגֹו'". אהרן ואת מׁשה "את ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ
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íúélë àì recî øîàì äòøô éNâð íäìr£¥¤½«Ÿ§¥¬©§−Ÿ¥®Ÿ©¿©ŸÁ¦¦¤̧
ìL ìBîúk ïaìì íë÷ç-íb ìBîz-íb íL ¨§¤³¦§ŸÆ¦§´¦§½Ÿ©§−©

íBiäi''yx:åèe÷röiå ìàøNé éða éøèL eàáiå ©«©¨ÀŸ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦§£¬
éãárì äë äNrú änì øîàì äòøt-ìà:E ¤©§−Ÿ¥®Ÿ¨¯¨©«£¤’−Ÿ©«£¨¤«

æèéãárì ïzð ïéà ïázeðì íéøîà íéðáìe E ¤À¤¥³¦¨Æ©«£¨¤½§¥¦²«Ÿ§¦¬−̈
éãár äpäå eùrEnr úàèçå íékî Ei''yx: £®Ÿ§¦¥¯£¨¤²ª¦−§¨¨¬©¤«

æéízà ïk-ìr íétøð ízà íétøð øîàiå©²Ÿ¤¦§¦¬©¤−¦§¦®©¥Æ©¤´
:ýåýéì äçaæð äëìð íéøîàçéeëì äzrå «Ÿ§¦½¥«§−̈¦§§¨¬©«Ÿ̈«§©¨Æ§´

íéðáì ïëúå íëì ïúpé-àì ïáúå eãár¦§½§¤−¤«Ÿ¦¨¥´¨¤®§¬Ÿ¤§¥¦−
eðzzi''yx:èéíúà ìûøNé-éðá éøèL eàøiå ¦¥«©¦§º«Ÿ§¥¯§¥«¦§¨¥²Ÿ−̈

íBé-øác íëéðálî eòøâú-àì øîàì òøa§¨´¥®Ÿ«Ÿ¦§§¬¦¦§¥¤−§©¬
BîBéai''yx:ëïøäà-úàå äLî-úà eòbôiå §«©¦§§Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ

ärøt úàî íúàöa íúàø÷ì íéávði''yx: ¦¨¦−¦§¨¨®§¥−̈¥¥¬©§«Ÿ
àëètLéå íëéìr ýåýé àøé íäìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤½¥¯¤§Ÿ̈²£¥¤−§¦§®Ÿ

äòøô éðéra eðçéø-úà ízLàáä øLà£¤¯¦§©§¤´¤¥¥À§¥¥³©§ŸÆ

‰Ú¯Ù È�BËÏL ÔB‰ÈÏÚ e‡ÈpÓ«ƒ¬≈ƒ¿≈«¿…

ÔezÓÏL‡ ‡Ï ÔÈ„ ‡Ó ¯ÓÈÓÏ¿≈»»≈»«¿∆¿

(ÔÈ�·Ï) ÈÓ¯ÓÏ ÔBÎ˙¯Êb¿≈»¿¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ

ÈlÓz Û‡ È‰BÓ˜cÓe ÈlÓ˙‡Ók¿≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ«¿«≈

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ Û‡טוÈ�a ÈÎ¯Ò B˙‡Â «»≈«¬»¿≈¿≈

Ï (Ì„˜) eÁÂˆe Ï‡¯NÈ‰Ú¯Ù ƒ¿»≈¿»√»¿«¿…

ÔÈ„k „aÚ˙ ‡ÓÏ ¯ÓÈÓÏ¿≈»¿»«¿≈¿≈

:CÈ„·ÚÏטז·‰È˙Ó ‡Ï ‡�·z ¿«¿»ƒ¿»»ƒ¿¿≈

‡�Ï ÔÈ¯Ó‡ ‡i�·Ïe CÈc·ÚÏ¿«¿»¿≈«»»¿ƒ»»

ÔËÁÂ Ô˜Ï CÈc·Ú ‡‰Â e„È·Úƒƒ¿»«¿»»»¿»»

:CnÚ ÔB‰ÈÏÚיזÔÈ�ÏËa ¯Ó‡Â ¬≈«»«¬««¿»ƒ

ÔÈ¯Ó‡ Ôez‡ Ôk ÏÚ ÔÈ�ÏËa Ôez‡««¿»ƒ«≈«»¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ Áa„� ÏÈÊ�יחÔÚÎe ≈≈¿««√»¿»¿«

·‰È˙È ‡Ï ‡�·˙Â eÁÏÙ eÏÈÊ‡¡ƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿¿≈

:Ôe�zz ‡i�·Ï ÌBÎÒe ÔBÎÏ¿¿¿≈«»ƒ¿

ÔB‰˙Èיט Ï‡¯NÈ È�· ÈÎ¯Ò BÊÁÂ«¬»¿≈¿≈ƒ¿»≈»¿

ÔeÚ�Ó˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ LÈ·a¿ƒ¿≈»»ƒ¿¿

:dÓBÈa ÌBÈ Ìb˙t ÔBÎÈ�·lÓƒƒ¿≈ƒ¿«¿≈

‡‰¯Ôכ ˙ÈÂ ‰LÓ ˙È eÚ¯ÚÂ«¬»»…∆¿»«¬…

ÔB‰˜tÓa ÔB‰˙eÓc˜Ï ÔÈÓÈ»̃¿ƒ¿«»¿¿ƒ«¿

:‰Ú¯t Ì„wÓכאÔB‰Ï e¯Ó‡Â ƒ√»«¿…«¬»¿

Èc Ú¯t˙ÈÂ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ ÈÏb˙Èƒ¿¿ƒ¿»¬≈¿ƒ¿¿»ƒ

é"ùø

מצרּיים, ׁשהם לּנֹוגׂשים, הּלבנים מׁשלימין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָּוכׁשהיּו

ׁשּלא על אֹותם מלקין היּו הּסכּום, מן חסר ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹוהיה

ׁשֹוטרים אֹותן זכּו לפיכ הּמלאכה. עֹוׂשי את ְְְֲִִֵֶַָָָָָָּדחקּו

מׁשה על אׁשר הרּוח מן ונאצל סנהדרין, ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָֹלהיֹות

עליהם, איׁשוהּוׂשם ׁשבעים "אספהּֿלי ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָ

ׁשעׂשּו הּטֹובה ׁשּידעּת מאֹותן יׂשראל", ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמּזקני

וׁשֹוטריו: העם זקני הם ּכי È�aּבמצרים È¯ËL ekiÂ ְְְְְִִִִֵֵַָָָ«À…¿≈¿≈
Ï‡¯NÈ.לׁשֹוטרים אֹותם ּפרעה נגׂשי ׂשמּו אׁשר ƒ¿»≈ְְְְֲִֵֶַָָֹֹ

ׁשהיּועליהם: "וּיּכּו"? לּמה וגֹו'". מּדּוע "לאמר ְֲֵֵֶֶַַַָָָֹֻ

להם: ּגםאֹומרים ּתמֹול, ּגם כּליתם לא "מּדּוע ְְִִִֶֶַַַַָֹ

הּׁשליׁשי, ּכתמֹול ללּבן עליכם הּקצּוב חק ְְְֲִִִִֵֶַַַָֹֹהּיֹום",

הּתבן ּבהיֹות היה והּוא אתמֹול? ׁשּלפני יֹום ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָׁשהּוא

להם: אחרים..ekiÂנּתן מּיד הּכּו וּיפעלּו, לׁשֹון ִֶָָ«Àְְֲֲִִֵַַֻֻ

eNÚ(ÊË)הּכּום:הּנֹוגׂשים e�Ï ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ�·Ïe. ְִִַ¿≈ƒ¿ƒ»¬

לבנים לנּו עׂשּו אֹומרים הראׁשֹון:הּנֹוגׂשים ּכּמנין ְְְְֲִִִִִֵַַָָָ

EnÚ ˙‡ËÁÂ.אֹומר הייתי ּפּתח, נקּוד היה אּלּו ¿»»«∆ִִִֵַָָָָָ

הּוא, עּמ חטאת זה ודבר ּדבּוק עכׁשיוׁשהּוא ְְֶֶֶַַַָָָָָ

זה ודבר ּפרּוׁשֹו: וכ הּוא, ּדבר ׁשם - קמץ ְְֵֵֶֶָָָָָָָׁשהּוא

,עּמ על חּטאת "וחטאתמביא ּכתּוב ּכאּלּו ְְִִֵֶַַַָָָָ

ּכמֹו: ,"א)לעּמ ׁשהּוא(רות לחם", ּבית "ּכבאנה ְְְֵֶֶֶֶַָָֹ

הרּבה: וכן לחם, לבית ÌÈ�·Ï(ÁÈ)ּכמֹו ÔÎ˙Â. ְְְְֵֵֵֶֶַ¿…∆¿≈ƒ
וכן: הּלבנים, יב)חׁשּבֹון ב הּכסף(מלכים "את ְְְִֵֵֶֶֶֶַַ

וּימנּו "וּיצּורּו ּבענין: ׁשאמר ּכמֹו הּמנּוי, ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻהמתּכן",

הּכסף": Ï‡¯NÈ(ËÈ)את È�a È¯ËL e‡¯iÂ.את ֶֶֶַ«ƒ¿…¿≈¿≈ƒ¿»≈ֶ

ידם: על הּנרּדים ּברעה.Ú¯aחבריהם אֹותם ראּו ְְִִֵֶַַַָָ¿»ְָָָָ

על העבֹודה ּבהכּבידם אֹותם, הּמֹוצאת יהםוצרה ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָ

וגֹו'": תגרעּו "לא אנׁשים.eÚbÙiÂ(Î)לאמר: ְְְִֵֹֹ«ƒ¿¿ֲִָ

ורּבֹותינּומּיׂשראל, וגֹו'". אהרן ואת מׁשה "את ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ
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:eðâøäì íãéa áøç-úúì åéãár éðéráeøéèôî §¥¥´£¨½̈¨«¤¤¬¤§¨−̈§¨§¥«
áëäîì éðãà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³

éðzçìL äf änì äfä írì äúòøäi''yx: £¥¸Ÿ¨Æ¨¨´©¤½¨¬¨¤−§©§¨«¦
âëòøä EîLa øaãì äòøt-ìà éúàa æàîe¥º̈¨³¦¤©§ŸÆ§©¥´¦§¤½¥©−

Enr-úà zìvä-àì ìväå äfä írìi''yx: ¨¨´©¤®§©¥¬«Ÿ¦©−§¨¤©¤«
åàøLà äàøú äzr äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨´¦§¤½£¤¬

ãéáe íçlLé ä÷æç ãéá ék äòøôì äNrà¤«¡¤−§©§®Ÿ¦´§¨³£¨¨Æ§©§¥½§¨´
Böøàî íLøâé ä÷æçi''yxñññ :ïîéñ ç"÷éå ,íé÷åñô ã"ë÷ £¨½̈§¨«§¥−¥«©§«

‰Ú¯Ù È�ÈÚa ‡�ÁÈ¯ ˙È ÔezL‡·‡«¿∆¿»≈»»¿≈≈«¿…

‡a¯Á ÔzÓÏ È‰Bc·Ú È�ÈÚ·e¿≈≈«¿ƒ¿ƒ««¿»

:‡�˙eÏh˜Ï ÔB‰È„Èaכב·˙Â ƒ≈¿«»»»¿»

‡ÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ…∆√»¿»«¬»¿»¿»

Ô�„ ‡ÓÏe ÔÈ„‰ ‡nÚÏ ‡zL‡·‡«¿≈¿»¿«»»≈¿»¿«

:È�zÁÏLכג˙ÂÏ ˙ÈlÚ ÔcÚÓe ¿»¿¿ƒ≈ƒ»«ƒ¿»

L‡·‡ CÓL· ‡ÏlÓÏ ‰Ú¯t«¿…¿«»»ƒ¿»«¿≈

‡z·ÊL ‡Ï ‡·ÊLÂ ÔÈ„‰ ‡nÚÏ¿«»»≈¿≈»»»≈«¿»

:CnÚ ˙ÈאÔÚk ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â »«»«¬«¿»¿…∆¿«

‡„È· È¯‡ ‰Ú¯ÙÏ „aÚ‡c ÈÊÁz∆¡≈ƒ∆¿≈¿«¿…¬≈ƒ»

‡ÙÈ˜˙ ‡„È·e Ôe�ÁÏLÈ ‡ÙÈw«̇ƒ»¿«¿ƒƒ»«ƒ»

Ò Ò Ò :dÚ¯‡Ó ÔepÎ¯˙È¿»≈ƒ≈«¿≈

é"ùø

ׁשּנאמר היּו, ואבירם ּדתן ונּצבים נּצים ּכל ְְֱֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָּדרׁשּו:

נּצבים": "יצאּו ÌÚÏ(Î·)ּבהם: ‰˙Ú¯‰ ‰ÓÏ ְִִֶָָָ»»¬≈…»»»
‰f‰.על אני קֹובל - ?ל אכּפת מה ּתאמר: ואם «∆ְְְֲִִִֵַַַָֹ

רבה)ׁשּׁשלחּתני הפעיל.‰¯Ú(Î‚):(שמות לׁשֹון ְְִֶַָ≈«ְְִִ

אבאׁש: ותרּגּומֹו: עליהם. רעה הרּבה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָהּוא,

(‡)‰‡¯˙ ‰zÚ.'B‚Â(קיא על(סנהדרין הרהרּת «»ƒ¿∆¿ְְִַַָ

לֹו: ׁשאמרּתי ּכאברהם לא כא)מּדֹותי, "ּכי(בראשית ְְְִִִֶַַַָָָֹ

לֹו: אמרּתי ּכ ואחר זרע", ל יּקרא ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָּביצחק

:לפיכ מּדֹותי, אחר הרהר ולא לעֹולה, ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹהעלהּו

העׂשּוי ולא ּתראה, לפרעה העׂשּוי תראה", ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ"עּתה

אּמֹות, ׁשבעה לארץ:למלכי Èa„ּכׁשאביאם Èk ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻƒ¿»
ÌÁlLÈ ‰˜ÊÁ.ׁשּתחזק החזקה ידי עליומּפני ¬»»¿«¿≈ְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָ

Bˆ¯‡Óיׁשּלחם: ÌL¯‚È ‰˜ÊÁ „È·e.ּכרחם על ְְֵַ¿»¬»»¿»¿≈≈«¿ְַָָ

צדה, להם לעׂשֹות יסּפיקּו ולא יגרׁשם, יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשל

למהר העם על מצרים "וּתחזק אֹומר: הּוא ְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַָָוכן

וגֹו' שמות":לׁשּלחם 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§¨¨¬§¦§¥¤−
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¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

úåîù úøèôäæë ÷øô äéòùéá

æëå:äáeðz ìáú-éðô eàìîe ìûøNé çøôe õéöé á÷ré LøLé íéàaäæeäkî úkîkä ©¨¦Æ©§¥´©£½Ÿ¨¦¬¨©−¦§¨¥®¨§¬§¥¥¥−§¨«©§©©¬©¥−
:âøä åéâøä âøäk-íà eäkäç:íéã÷ íBéa äLwä Bçeøa äâä äpáéøz dçlLa äàqàña ¦¨®¦§¤¬¤£ª−̈Ÿ̈«§©§−̈§©§¨´§¦¤®¨¨¨²§¬©¨−̈§¬¨¦«

èBîeNa Búàhç øñä éøt-ìk äæå á÷ré-ïBr øtëé úàæa ïëì|øâ-éðáàk çaæî éðáà-ìk ¨¥À§ŸÆ§ª©´£«©£½Ÿ§¤¾¨§¦−¨¥´©¨®§´¨©§¥´¦§¥À©§©§¥¦Æ
:íéðnçå íéøLà eî÷é-àì úBötðîéíL øaãnk áærðå çlLî äåð ããa äøeöa øér ék §ª¨½«Ÿª̈¬£¥¦−§©¨¦«¦´¦³§¨Æ¨½̈¨¤¾§ª¨¬§¤«¡−̈©¦§¨®¨´
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Ce¯a,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

,ÌÁ¯ּבמהרה ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,e�ÁnN,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה

ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי

לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

הזמנים המצוינים בלוח הזמנים הם על פי החישובים שנערכו בספר "זמנים כהלכה" מאת הרב יהודה לוי.   .1
זמן שקיעת החמה הוא לפי חישוב השקיעה הנראית.   .2

זמן צאת הכוכבים הוא על פי שיטת אדמו"ר הזקן.   .3

לוח זמנים לשבוע פרשת שמות 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.

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 
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שבת
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שבת
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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 שמות 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.

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת
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