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c"iyz'd ,hay g"dan ,`x`e t"y .c"qa

(dben izla dgpd)

¯·„ÈÂ'הוי ושמי שדֿי באֿל גו' אברהם אל וארא הוי' אני אליו ויאמר משה אל אלקים
הוי' אני ישראל לבני אמור לכן וגו' להם נודעתי הי'1לא להאבות שהגילוי והיינו .

למ"ת הכנה שהוא מצרים ביציאת ודוקא הוי', דשם הגילוי הי' לא אבל שדֿי, באל רק
להבין וצריך הוי'. דשם הגילוי שם2הי' שנאמר פעמים כמה מצינו האבות אצל גם הלא ,

כמ"ש הוי', דשם הגילוי הי' מצרים בגלות אח"כ וגם אהי'3הוי', גו' שמו מה לי ואמרו
הוי' בשם משה בא לפרעה וגם אליכם, שלחני גו' הוי' וגו' אהי' מהי4אשר וא"כ, ,

ועצם גוף להבין צריך וגם הוי'. דשם הגילוי הי' אז שדוקא מצרים ביציאת ההתחדשות
דוקא. מצרים ליציאת הוי' שם דגילוי השייכות ענין

Í‡,הבריאה כוונת שלימות נפעל שאז תורה, במתן הי' הוי' שם גילוי דהנה, הוא, הענין
חז"ל ישראל6ע"פ5כדרשת אם כו' בראשית מעשה עם הקב"ה שהתנה הששי, יום

כמ"ש תורה, למתן הכנה היא מצרים שיציאת וכיון כו'. מתקיימין אתם התורה 7מקבלים

הוי' שם גילוי שייך לכן הזה, ההר על האלקים את תעבדון ממצרים העם את בהוציאך
הלשונות שד' כידוע דלעתיד, הגאולה גם נרמזה שביצי"מ מה ג"כ יובן ועפ"ז ליצי"מ. גם

ולקחתי וגאלתי והצלתי והוצאתי גאולה ליצי"מ8של והבאתי9שייכים והלשון כנגד10, הוא
העתידה וחכמים11גאולה טרפון דר' הפלוגתא טעם שזהו שגם12, והיינו, חמישי, כוס בענין

הכנה היא שיצי"מ לפי הוא הדבר וטעם ביצי"מ, כבר נאמר העתידה גאולה שכנגד הלשון
לעתיד תהי' זו שלימות שאמיתת וכיון הבריאה, כוונת שלימות הוא ומ"ת (כנ"ל), למ"ת

לבוא. דלעתיד הגאולה גם ביצי"מ נרמזה לכן דוקא, לבוא

הואÂ‡È·Â¯ב) העולמות והשתלשלות דבריאת הכוונה שתכלית ידוע דהנה הענין,
בתחתונים דירה ית' לו להיות הקב"ה להבין13שנתאוה וצריך ית'14. הוא הלא ,

כמ"ש מקום, בכל שנתאווה15נמצא הכוונה ומהי מלא, אני הארץ ואת השמים את הלא
האור על קאי מלא, אני גו' השמים את דמ"ש הוא, הענין אך בתחתונים. דירה לו להיות
למעלה הוא הסובב, אור דהיינו האור, עצם אבל בעולמות, ומתלבש להעולמות השייך

בֿו.)1 ו, פרשתנו

ואילך.)2 ב'תקנא ע' – ז' כרך קיט. ע' פרשתנו אוה"ת ראה

ועוד.

יגֿטו.)3 ג, שמות

א.)4 ה, שם

א.)5 פח, שבת

לא.)6 א, בראשית

יב.)7 ג, שמות

וֿז.)8 ו, פרשתנו

ה"א.)9 פ"י פסחים ירושלמי

ח.)10 שם,

הראב"ד.)11 בשם סי"ג פסח הל' ח"א חיים ארחות ראה

לקו"ש)12 ראה ועוד. שם. הרי"ף כגירסת – א קיח, פסחים

וש"נ. .48 ע' חכ"ז

במדב"ר)13 ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,

עזר"ת)14 ואילך. קיט ע' תרנ"ד סה"מ ראה – לקמן הבא בכל

קודש ד"ה ואילך. פ ע' שמות אוה"ת גם וראה ואילך. קכה ס"ע

ואילך). כ ע' תרי"ד הצ"צ אדמו"ר (מאמרי תרי"ד ישראל

כד.)15 כג, ירמי'
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רז"ל ממאמר וכמובן את16מהעולמות. ממלא הקב"ה כך הגוף את ממלאה הנשמה מה
כל פרטי בחיות אותו ומחי' הגוף את ממלאה שהנשמה זה שענין דכשם והיינו העולמות,
שהקב"ה מה כמו"כ הנפש, עצם ואינו להגוף ששייך החיות רק זה הרי ערכו, לפי אבר

בלבד הממלא אור שהוא להעולמות, השייך האור רק הוא העולם את הכוונה17ממלא אך .

הסובב, אור את גם ימשיכו אתכפיא של באופן התומ"צ קיום שע"י היא בתחתונים בדירה
אדמו"ר18כמאמר מו"ח כ"ק ופירש עלמין, בכולהו דקוב"ה יקרא אסתלק סט"א אתכפיא כד

ההסתלקות דיום עדיין19בהמאמר אך בשוה. עלמין בכולהו שהוא הסובב אור על דקאי
הס אור גם הלא להבין, הארץצריך ואת השמים את הלא מ"ש דזהו מקום, בכל נמצא ובב

הענין אך דוקא. בתחתונים דדירה בהענין ההתחדשות מהי וא"כ, דייקא, אני מלא, אני
מהעולמות, למעלה הוא זה אור שהרי בהעלם, הוא מקום בכל שנמצא הסובב שאור הוא,
באתכפיא התומ"צ קיום ע"י אך בהעלם, הוא אלא בעולמות, בגילוי שיהי' אפשר אי ולכן
את רק לא ממשיכים התומ"צ קיום שע"י והיינו בגילוי. שיהי' הסובב אור את ממשיכים
בגילוי. אלא) בהעלם (לא שיהי' באופן היא וההמשכה הסובב, אור גם אלא הממלא, אור

ÔÈ�Ú‰Âלעולמות שייך שאינו האור עצם הוא התומ"צ קיום ע"י שממשיכים זה שאור בזה,
בביהמ"ק גם דהנה, בביהמ"ק. מאיר שהי' האלקי מהאור גם למעלה והוא כלל,

כמ"ש שבעולמות, מהחיות שלמעלה אלקי חיות לא20האיר השמים ושמי השמים הנה
אלא לעולמות, השייך האור ג"כ הוא שבביהמ"ק החיות אמנם גו', הזה הבית כי אף יכלכלוך

האדם מחיות משל ע"פ ויובן האור. עצם בביהמ"ק האיר גופא זה החיות21שבאור שכללות ,

יותר נעלים כחות מאירים שבראש זאת שלבד והיינו, שבראש, במוח הוא והשראתו משכנו
בהגוף המתלבשים והכחות החיות שגם זאת, עוד הנה האברים, בשאר המתלבשים מהכחות
האברים, ערך לפי בהגשמה הכחות באים בהגוף בהתלבשותם שהרי בהראש, הוא עיקרם
אלא הנפש, מעצם (גלייך) מיד שנמשכים באופן אינו הכחות שהמשכת מוכרח ומזה
ואח"כ הגוף, ערך לפי בהגשמה ובא להגוף, השייך החיות כללות מהנפש נמשך שבתחילה
שהוא שבראש, החיות מעלת וזוהי האברים. פרטי ערך לפי בהגשמה ובא בפרטיות מתחלק
ועיקר עצם האיר שבו בביהמ"ק, גם הוא וכמו"כ להגוף. השייך החיות ועצם ועיקר כללות
שהחלונות הטעם שזהו הנבראים, פרטי בכל אח"כ נמשך וממנו להעולם, השייך החיות

אטומים שקופים היו שבביהמ"ק22בביהמ"ק החלונות שענין לפי החלונות), כל כמו (דלא
של החיות הוא שבביהמ"ק החיות גם אך להעולם. מביהמ"ק החיות יומשך ידם שעל הוא
אור והוא להעולמות, השייך אור הוא מ"מ אבל החיות, ועיקר עצם שהוא אלא העולמות,
החיות שעיקר ההתחלקות גם ישנה ולכן העולמות, ערך לפי התחלקות בו שיש הממכ"ע,
הוא שעיקרו בהגוף, המתלבש החיות כמו שזהו העולם, בכל משא"כ בביהמ"ק, הוא

א.)16 יו"ד, ברכות וראה א. קג, תהלים מדרש

ובכ"מ.)17 א. לא, אמור לקו"ת ראה

פכ"ז.)18 תניא וראה ב. קכח, זח"ב ראה

19(.(111 ע' ה'שי"ת (סה"מ פ"א ה'שי"ת לגני באתי ד"ה

תקלה.)20 ע' תרס"ו המשך וראה כז. ח, מלכיםֿא

פנ"א.)21 תניא ראה

ב.)22 פו, מנחות ד. ו, מלכיםֿא ראה

c"iyz'd ,hay g"dan ,`x`e t"y

בגילוי שנמשך הוא דמ"ת החידוש אמנם בלבד. הארה הוא האברים בשאר ואילו בהראש,
החיות וכמו בשוה, העולמות בכל הוא שלכן מהעולמות, שלמעלה האור שהוא הסובב, אור
נמשך זה אור וגילוי האברים, ושאר הראש בין חילוק בו שאין בהגוף, בהתלבשות בא שאינו

כמארז"ל מהעולמות, שלמעלה אור נמשך בקי"ס שגם ואף דוקא. על23במ"ת שפחה ראתה
אבל שעה, ולפי בכללות רק זה הי' קי"ס בשעת הנה נביאים, של רבן ראה שלא מה הים
כו', המזיקים בדברים גם פעל שלכן בפנימיות, הי' שבמ"ת מהעולמות שלמעלה האור גילוי

תמידי,24כמארז"ל באופן אלא שעה, לפי רק ולא וכו', חרשים בהם היו לא מ"ת שבשעת
ובפנימיות. בגילוי שיהי' הסובב אור את ממשיכים התומ"צ קיום ע"י הנה מ"ת אחרי שגם
מ"ש שזהו בתחתונים, דירה ית' לו להיות העולמות דבריאת הכוונה תכלית הוא זה 25וענין

ותכלית האדם, בשביל הוא ארץ עשיתי שאנכי דמה בראתי, עלי' ואדם ארץ עשיתי אנכי
תרי"ג בגימטריא בראת"י בשביל הוא האדם בריאת היא26כוונת ההתהוות שכוונת היינו, ,

בהתגלות. שיהי' הסובב אור את ימשיכו מצוות התרי"ג קיום שע"י

הסובב.Â‰�‰ג) אור גילוי ידם על נמשך דוקא, גשמיים בדברים הוא המצוות שקיום אף
כתיב דהנה בזה, הסובב27והענין אור את זרע שהקב"ה והיינו לצדיק, זרוע אור

צדקה בשם שנקראים המצוות כללות על דקאי הצדקה, שכאשר28במעשה דכשם והיינו, .
בארץ שנרקב עי"ז מ"מ ריח, ולא טעם לא בו אין שהגרעין אע"פ הנה בארץ, גרעין זורעים
מעורר הוא אזי שבו, והרוחניות הזכות רק בו ונשאר שבו הטפלים הדברים כל ומתבטלים

גשמייםאת בדברים הוא שקיומם שאף המצוות, בענין גם הוא כן שבארץ, הצומח כח
אור גילוי את וממשיכים מעוררים הם הרי עול, ובקבלת בביטול קיומם ע"י מ"מ, דוקא,

האילן לתבואת השדה תבואת דומה אינו הרי שבזריעה וכשם השדה29הסובב. דתבואות ,

יום לנ"ב שנגמרים ויש מיד, ועד30נגמרים ארוך, זמן במשך הם האילן תבואות משא"כ ,

כמ"ש שנה, שבעים במשך היא שצמיחתם האילן פירות ואמרו31שיש יפרח, כתמר צדיק
הפרש32רז"ל שיש בתומ"צ, גם הוא כן כו', שנה לע' אם כי פירותיו מוציא אינו התמר מה

כידוע מהמצוות, למעלה היא שהתורה המצוות, לקיום התורה לימוד היא33בין שתורה
עד זמן בריבוי צורך יש התורה בלימוד ולכן, אחרונה, ה"א באות הם ומצוות וא"ו באות
להתייגע צריך התורה שבלימוד זאת, ועוד המצוות, בקיום משא"כ בתורה, ענין שמבין
יותר הרבה היא האילן בתבואות שהיגיעה כשם שזהו המצוות, בקיום משא"כ הרבה,
בארץ, היא הזריעה שכללות אף הנה בגשמיות שבזריעה וכשם השדה. בתבואות מאשר
המצוות, בקיום כמו"כ וכו', חטים מגדלת ארץ שיש שוים, המקומות כל אין הרי מ"מ

ב.)23 טו, בשלח מכילתא ראה

ח.)24 פי"ג, במדב"ר ד. פי"ח, ויק"ר

יב.)25 מה, ישעי'

ב.)26 רה, לזח"א מק"מ ראה

יא.)27 צז, תהלים

לח,)28 שה"ש ג. כג, ראה פ' לקו"ת ג. מב, מקץ תו"א ראה

ועוד. א.

ב)29 שו, חנוכה אוה"ת ד. מט, בחוקותי לקו"ת גם ראה

ועוד. ואילך.

שם).)30 תות באילן (ובתוד"ה א ח, בכורות ראה

יג.)31 צב, תהלים

א.)32 כד, א. טז, זח"ג ראה

צו,)33 מסעי לקו"ת (ברע"מ). ב קכג, ב. קכב, שם זהר ראה

ואילך. תתקצ ע' תצא אוה"ת ג.
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בגילוי שנמשך הוא דמ"ת החידוש אמנם בלבד. הארה הוא האברים בשאר ואילו בהראש,
החיות וכמו בשוה, העולמות בכל הוא שלכן מהעולמות, שלמעלה האור שהוא הסובב, אור
נמשך זה אור וגילוי האברים, ושאר הראש בין חילוק בו שאין בהגוף, בהתלבשות בא שאינו

כמארז"ל מהעולמות, שלמעלה אור נמשך בקי"ס שגם ואף דוקא. על23במ"ת שפחה ראתה
אבל שעה, ולפי בכללות רק זה הי' קי"ס בשעת הנה נביאים, של רבן ראה שלא מה הים
כו', המזיקים בדברים גם פעל שלכן בפנימיות, הי' שבמ"ת מהעולמות שלמעלה האור גילוי

תמידי,24כמארז"ל באופן אלא שעה, לפי רק ולא וכו', חרשים בהם היו לא מ"ת שבשעת
ובפנימיות. בגילוי שיהי' הסובב אור את ממשיכים התומ"צ קיום ע"י הנה מ"ת אחרי שגם
מ"ש שזהו בתחתונים, דירה ית' לו להיות העולמות דבריאת הכוונה תכלית הוא זה 25וענין

ותכלית האדם, בשביל הוא ארץ עשיתי שאנכי דמה בראתי, עלי' ואדם ארץ עשיתי אנכי
תרי"ג בגימטריא בראת"י בשביל הוא האדם בריאת היא26כוונת ההתהוות שכוונת היינו, ,

בהתגלות. שיהי' הסובב אור את ימשיכו מצוות התרי"ג קיום שע"י

הסובב.Â‰�‰ג) אור גילוי ידם על נמשך דוקא, גשמיים בדברים הוא המצוות שקיום אף
כתיב דהנה בזה, הסובב27והענין אור את זרע שהקב"ה והיינו לצדיק, זרוע אור

צדקה בשם שנקראים המצוות כללות על דקאי הצדקה, שכאשר28במעשה דכשם והיינו, .
בארץ שנרקב עי"ז מ"מ ריח, ולא טעם לא בו אין שהגרעין אע"פ הנה בארץ, גרעין זורעים
מעורר הוא אזי שבו, והרוחניות הזכות רק בו ונשאר שבו הטפלים הדברים כל ומתבטלים

גשמייםאת בדברים הוא שקיומם שאף המצוות, בענין גם הוא כן שבארץ, הצומח כח
אור גילוי את וממשיכים מעוררים הם הרי עול, ובקבלת בביטול קיומם ע"י מ"מ, דוקא,

האילן לתבואת השדה תבואת דומה אינו הרי שבזריעה וכשם השדה29הסובב. דתבואות ,

יום לנ"ב שנגמרים ויש מיד, ועד30נגמרים ארוך, זמן במשך הם האילן תבואות משא"כ ,

כמ"ש שנה, שבעים במשך היא שצמיחתם האילן פירות ואמרו31שיש יפרח, כתמר צדיק
הפרש32רז"ל שיש בתומ"צ, גם הוא כן כו', שנה לע' אם כי פירותיו מוציא אינו התמר מה

כידוע מהמצוות, למעלה היא שהתורה המצוות, לקיום התורה לימוד היא33בין שתורה
עד זמן בריבוי צורך יש התורה בלימוד ולכן, אחרונה, ה"א באות הם ומצוות וא"ו באות
להתייגע צריך התורה שבלימוד זאת, ועוד המצוות, בקיום משא"כ בתורה, ענין שמבין
יותר הרבה היא האילן בתבואות שהיגיעה כשם שזהו המצוות, בקיום משא"כ הרבה,
בארץ, היא הזריעה שכללות אף הנה בגשמיות שבזריעה וכשם השדה. בתבואות מאשר
המצוות, בקיום כמו"כ וכו', חטים מגדלת ארץ שיש שוים, המקומות כל אין הרי מ"מ

ב.)23 טו, בשלח מכילתא ראה

ח.)24 פי"ג, במדב"ר ד. פי"ח, ויק"ר

יב.)25 מה, ישעי'

ב.)26 רה, לזח"א מק"מ ראה

יא.)27 צז, תהלים

לח,)28 שה"ש ג. כג, ראה פ' לקו"ת ג. מב, מקץ תו"א ראה

ועוד. א.

ב)29 שו, חנוכה אוה"ת ד. מט, בחוקותי לקו"ת גם ראה

ועוד. ואילך.

שם).)30 תות באילן (ובתוד"ה א ח, בכורות ראה

יג.)31 צב, תהלים

א.)32 כד, א. טז, זח"ג ראה

צו,)33 מסעי לקו"ת (ברע"מ). ב קכג, ב. קכב, שם זהר ראה

ואילך. תתקצ ע' תצא אוה"ת ג.
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הנחת מצות הנה גופא הגשמי בגוף מ"מ, הגשמי, בגוף הוא המצוות שקיום אף הנה
אלו שאברים לפי והיינו המצוות, בשאר ועד"ז דוקא, היד וקבורת הראש על הוא תפילין
בארץ היא שהזריעה וכשם ההיא. למצוה השייך האור את וממשיכים מצמיחים דוקא

עלי' דורכין שהכל החרישה,34דוקא, ענין להיות צריך הזריעה וקודם הביטול, שהו"ע ,

ישראל של בגופות הם הקב"ה שזרע המצוות כמו"כ הביטול, שהו"ע תיחוח, עפר לעשות
ביטול של באופן המצוות קיום צ"ל לזה ונוסף לאלקות, בטלים הם עצמם שמצד דוקא,

הסובב. אור גילוי את ממשיכים כזה באופן ודוקא החרישה), ענין (דוגמת וקב"ע

רז"לÂ‰ÊÂד) שאמרו ממ"ש35מה זה ולמדו יום, בכל ברכות מאה לברך אדם ועתה36חייב
מאה. אלא מה א"ת גו', ליראה אם כי מעמך שואל אלקיך הוי' מה ישראל
למה ברכות, למאה הכתוב כוונת ואם ומאה, מה הפירושים ב' שייכות מובן אינו ולכאורה
הוי', אתה ברוך שמברכים הברכות ענין כללות בהקדים זה ויובן מאה. ולא מה אומר
הברכה ענין מהו מובן ואינו הוי', את שמברכים געבענטשט, הוא בברוך הפשוט דפירוש
מלשון בברוך, פירוש עוד שיש ואף שלנו. לברכה צריך מה כי להקב"ה, מברכים שאנו

גם37המשכה ישנו הרי מ"מ, למטה, הוי' שם גילוי שממשיכים הוי', אתה ברוך וזהו ,
השייכות להבין צריך וגם בזה. הענין להבין וצריך הוי', את שמברכים הפשוט הפירוש

כתיב דהנה הוא, והענין הברכה. בענין הפירושים ב'38דב' שיש היינו, הוי', הוי' ויקרא
היותו עם דלתתא הוי' ששם שביניהם, וההפרש דלתתא. והוי' דלעילא הוי' הוי', שמות
שאחרי האור הוא ובכללות לכלים, ששייך אור זה הרי מ"מ, מהכלים, שלמעלה בהאור
והוי' בביהמ"ק), שהאיר האור (דוגמת להעולמות ששייך האור עצם שהוא והיינו הצמצום,
שקודם האור הוא ובכללות לגמרי, ועולמות מהכלים שלמעלה האור הוא דלעילא

הסובב אור וכמו שמברכים39הצמצום, הפשוט פירוש הוי', אתה בברוך הפירושים ב' וזהו .
הוי' משם בו שממשיכים עי"ז דלתתא הוי' בשם אור תוספת להמשיך היינו הוי' את
למטה, הוי' שם להמשיך ובכדי למטה. הוי' שם שממשיכים הוא הב' ופירוש דלעילא,
וממשיכים דלתתא, הוי' שם את ממשיכים שעי"ז למעלה, הנבראים וביטול העלאת צ"ל
מה א"ת רז"ל שאמרו וזה למטה. גם ושיומשך דלתתא, הוי' בשם דלעילא הוי' שם גם
דלעילא הוי' שם המשכת היא ברכות דמאה שההמשכה והיינו, בכתר, הוא מאה מאה, אלא
שמסיים וכמו הביטול, שהו"ע מ"ה, בחי' ע"י היא זו והמשכה מהעולמות, שלמעלה
וע"ד הסובב. אור את ממשיכים והביטול היראה ע"י שדוקא גו', ליראה אם כי בכתוב

שב הרקבון ע"י שדוקא לצדיק, זרוע אור במ"ש כו'.משנת"ל האור את ממשיכים הזריעה

וההתחלהÂ‰ÊÂה) הסובב, אור נמשך דבמ"ת למ"ת, הכנה שהוא מצרים דיציאת הענין
נאמר דבקי"ס בקי"ס, כבר היתה מעלת40מזה וכמו דוקא, זה ואנוהו, אלי זה

א.)34 נד, עירובין ראה

סע"ב.)35 מג, מנחות

יב.)36 יו"ד, עקב

ובכ"מ.)37 ג. לז, מקץ תו"א ראה

ו.)38 לד, תשא

ועוד.)39 תקצז. ע' תרס"ו המשך ראה

ב.)40 טו, בשלח

c"iyz'd ,hay g"dan ,`x`e t"y

בזה שנתנבא הנביאים שאר על משה בבריאת41נבואת הכוונה וזוהי הגילוי, שהו"ע ,

דוקא, לבוא לעתיד תתגלה הכוונה שלימות אמנם בתחתונים. דירה ית' לו להיות העולמות
מש"נ בישועתו,42שזהו ונשמחה נגילה לו קוינו הוי' זה גו' זה אלקינו הנה ההוא ביום ואמר

זה ב"פ כתיב לבוא ולעתיד אחת, פעם זה נאמר שעכשיו הוא43והיינו, והענין דהנה,44. ,

מה מ"מ, מהעולמות, שלמעלה אור הוא המצוות קיום ע"י עכשיו שנמשך מה שגם אע"פ
לעתיד אמנם אחת, פעם זה נאמר ולכן להעולמות, השייך האור רק הוא (זה) בגילוי שמאיר
הוי' זה גו' זה אלקינו הנה מ"ש שזהו ביותר, נעלה אור בגילוי שיומשך זה, ב"פ כתיב
שגם אף כי, הוי', כתיב השני זה וגבי אלקינו, כתיב הראשון זה שגבי היינו, לו, קוינו

יחשב כאלקים נעלה היותר הוי' שם לגבי מ"מ, הוי', שם היא הא' שאמרו45ההמשכה וזהו .
(לא46רז"ל דל"ת באל"ף ונקרא ה"י ביו"ד נכתב הזה העולם הבא, עולם הזה כעולם לא

ה"י, ביו"ד ונכתב ה"י ביו"ד נקרא אחד, כולו הבא לעולם אבל נקרא), אני נכתב שאני כמו
ככתבו נקרא הי' שבביהמ"ק ואף בהעלם, הוא נכתב שהוא כמו הוי' ששם מ"מ,47והיינו, ,

כולו יהי' לעתיד משא"כ ככתבו, שנקרא אלא נכתב, שהוא כמו ויש נקרא שהוא כמו יש
יהי' מהעולמות שלמעלה דלעילא הוי' ששם והיינו, כלל, מדריגות חילוקי יהיו שלא אחד,
בתחתונים. דירה ית' לו להיות הקב"ה דנתאוה הכוונה שלימות תכלית שזהו למטה, בגילוי
המצוות, קיום ע"י עכשיו נעשית ההמשכה מ"מ, דוקא, לעתיד יהי' זה שגילוי אף והנה,
עכשיו שגם והיינו עכשיו, שהמשיכו מה יתגלה ולעתיד בהעלם, הוא שעכשיו אלא
עשיתי אנכי וזהו מהעולמות. שלמעלה הסובב אור שהוא דלעילא הוי' שם את ממשיכים
הוא העולמות דבריאת הכוונה שתכלית תרי"ג, בגימטריא בראת"י בראתי, עלי' ואדם ארץ
הו"ע העולם בריאת כוונת מ"מ, דוקא, לעתיד תהי' הכוונה ששלימות אע"פ כי, מ"ת,
דירה ית' לו עושים התומ"צ קיום שע"י זו המשכה נמשכה שבמ"ת להיות דמ"ת,
דלעתיד, הגאולה גם נרמזה שביצי"מ מה וזהו לעתיד. יהי' זה ענין שגילוי אלא בתחתונים,

לעתיד. יהי' הגילוי ורק ההמשכה, כל נעשה ובמ"ת למ"ת, הכנה היא שיצי"מ כיון

Â‰ÊÂלא הוי' ושמי וגו' אברהם אל וארא הוי' אני אליו ויאמר משה אל אלקים וידבר
הוי' שם רק זה הרי הוי', שם פעמים כמה נאמר האבות אצל שגם דאף להם, נודעתי
שהוא יצי"מ בשעת אמנם יחשב, כאלקים לעתיד, שיתגלה דלעילא הוי' שם דלגבי דלתתא,
הגאולה גם עכשיו כבר נרמז מ"מ בהעלם, שהוא ואף דלעילא, הוי' שם נתגלה למ"ת הכנה
דקוב"ה יקרא אסתלק סט"א אתכפיא שע"י בתחתונים, דדירה הכוונה תכלית וזהו דלעתיד.
לעתיד, יהי' זה ענין וגילוי בשוה, עלמין בכולהו אשר הסובב אור שנמשך עלמין, בכולהו
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יהי' מהעולמות שלמעלה דלעילא הוי' ששם והיינו, כלל, מדריגות חילוקי יהיו שלא אחד,
בתחתונים. דירה ית' לו להיות הקב"ה דנתאוה הכוונה שלימות תכלית שזהו למטה, בגילוי
המצוות, קיום ע"י עכשיו נעשית ההמשכה מ"מ, דוקא, לעתיד יהי' זה שגילוי אף והנה,
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דירה ית' לו עושים התומ"צ קיום שע"י זו המשכה נמשכה שבמ"ת להיות דמ"ת,
דלעתיד, הגאולה גם נרמזה שביצי"מ מה וזהו לעתיד. יהי' זה ענין שגילוי אלא בתחתונים,

לעתיד. יהי' הגילוי ורק ההמשכה, כל נעשה ובמ"ת למ"ת, הכנה היא שיצי"מ כיון

Â‰ÊÂלא הוי' ושמי וגו' אברהם אל וארא הוי' אני אליו ויאמר משה אל אלקים וידבר
הוי' שם רק זה הרי הוי', שם פעמים כמה נאמר האבות אצל שגם דאף להם, נודעתי
שהוא יצי"מ בשעת אמנם יחשב, כאלקים לעתיד, שיתגלה דלעילא הוי' שם דלגבי דלתתא,
הגאולה גם עכשיו כבר נרמז מ"מ בהעלם, שהוא ואף דלעילא, הוי' שם נתגלה למ"ת הכנה
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מאידית תרגום

חל‡. - הזקן דאדמו"ר ההילולא יום - טבת כ"ד
וארא דפרשת בשבוע השנים זו1ברוב שנה [ובקביעות

שבתא" "קמי חמישי, ביום הג'2- בתוך - מזו ויתירה ,
וארא].3ימים פ' דשבת

הידוע יש4ע"פ בשנה מיוחדים וימים שהמועדים
שקוראים הפרשה - בתוכן ומרומזים - עם שייכות להם
עם קשר למצוא יכולים וארא שבפ' מובן זמן, באותו
נמצאים ההילולא שביום הזקן, דאדמו"ר ההילולא יום
ימי כל עבד אשר ועבודתו ותורתו מעשיו "כל בגלוי

הארץ" בקרב ישועות "פועל וה"ה .5חייו",

הפרשה בתחלת מרומזת בפשטות ביניהם השייכות
ואל יצחק אל אברהם אל פרש"י) - האבות (אל "וארא -

שדֿי"; באֿל zeciqgdיעקב zea`המגיד הבעש"ט, -

(מייסד הזקן ואדמו"ר הכללית), החסידות תורת (מייסדי
ה בדוגמת הם - חב"ד) חסידות הכלליים,`zeaתורת

כך האבות", אל "וארא שהי' וכשם ויעקב; יצחק אברהם
בעולם, אלקות (וארא) שגילו החסידות, אבות אצל גם
שקשורה החסידות תורת זוהי התורה פנימיות גילוי ע"י

דקוב"ה) (סתים האלקות פנימיות .6עם

- האבות אל שנתגלה הקב"ה של ששמו ולהעיר,
השמותiÎcy"(אֿל) של תיבות ראשי הוא - "

והעיקריים החסידות,7(הראשונים אבות ג' של (

y,(זלמן) שראל.iוב(ער),cניאור

הכנה היתה הראשונים האבות שעבודת וכשם
- ולאחמ"כ מצרים, וגאולת גלות לאחרי תורה למתן
ובקיום בזכות באה אשר ישראל, לארץ הכניסה

הכתובים בהמשך כמסופר - להאבות הקב"ה הבטחת
גו'") "וארא אתם8(לאחרי בריתי את הקימותי "וגם :

נאקת את שמעתי אני וגם גו', כנען ארץ את להם לתת
אותם מעבידים מצרים אשר ישראל `zבני xekf`e

izixaהשבועה אותה (ע"פ לכן ה'9, אני לבנ"י אמור (

גו' ולקחתי גו' וגאלתי גו' והצלתי גו' אתכם והוצאתי
לתת ידי את נשאתי אשר הארץ אל אתכם והבאתי
אותהלכםמורשה"- אותהלאברהםליצחקוליעקבונתתי
לגאולה הכנה היא החסידות אבות עבודת כמו"כ
לע"ל התורה פנימיות וגילוי והשלימה ,10האמיתית

והצלתי,11כידוע (והוצאתי, הנ"ל הגאולה לשונות שד'
העתידה, הגאולה כנגד גם הם ולקחתי) וגאלתי,
מארץ צאתך "כימי - מצרים לגאולת מדמים שאותה

נפלאות" אראנו .12מצרים

הענין:·. בכללות שאלה בהקדים זאת לבאר ואפשר
נצחית היא רק13התורה (לא הוא בתורה ענין כל .

אלא) אז, שארעו לדברים בנוגע הדברים d`xed14סיפור

zexecl zigvp- האבות עם הקשורים הענינים ובפרט .
לבנים" סימן אבות מורישים15ו"מעשה האבות ,

עניניהם. את ודור דור בכל לבניהם

הלימוד מהו להבין צריך התמידיתועפ"ז וההוראה
ש"וארא באֿל16מכך יעקב ואל יצחק אל אברהם אל

הוי' ושמי מזהl`שדֿי, הלימוד מהו - להם" נודעתי
ixg`lלבנ"י אמור "לכן - לבנ"י הוי' שם גילוי שהי'
אניied'אני כי וידעתם הוי'ied'גו' דשם הגילוי ,"

תורה מצרים17במתן ליציאת בהמשך בא אשר ,18.

א'1) ביום טבת דכ"ד הקביעות היתה תקע"ג ההסתלקות ובשנת
בני (הקדמת והבדלה" ערבית שהתפלל "אחר במוצש"ק וארא, פ'

אדה"ז). לשו"ע המחבר
סע"א.2) קו, פסחים
פחות3) כל [ולדוגמא: אחת לנקודה ענינים) (בכמה הנחשבים

ה"ח). פט"ז שבת הל' רמב"ם א. צז, (שבת דמי כלבוד משלשה
סרפ"ה ס"ח. סרצ"ט או"ח אדה"ז (שו"ע ג' יום עד ושמו"ת הבדלה

ועוד]. ס"ה).
א).4) (רצז, וישב ר"פ תושב"כ חלק של"ה
וכ"ח.5) ז"ך סי' אגה"ק תניא
א.6) עג, זח"ג ראה
בער7) דוב כותבים (באם והמגיד אדה"ז של השני ששמו ובפרט

בלע"ז. הוא תיבות) בב'
דֿח.8) ו,
לכן.9) ד"ה עה"פ פרש"י
ובפרש"י.10) ב א, שה"ש ראה
קכד11) ע' (סה"מ תרנ"ד הלבנה אור והי' ד"ה בארוכה ראה

(סה"מ תרע"ח ואילך). פז ע' (סה"מ תרנ"ח לבנ"י אמור לכן ואילך).
ובכ"מ. ואילך). קלט ע'

טו.12) ז, מיכה
ובכ"מ.13) ב). (כב, רפי"ז תניא
השרשים14) ס' ח. יט, לתהלים רד"ק ראה - הוראה מלשון ד"תורה"

ב. נג, זח"ג וראה הרד"ק). (בשם בראשית ר"פ גו"א ירה. ערך שלו
וראה15) ו. יב, לך לך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה

וש"נ. .76 ע' חט"ו לקו"ש
עבר16) לשון א' פירושים ב' בו יש וארא פרשתנו: ריש תו"א ראה

הוה לשון שהוא עתיד לשון והב' לאבות בחינהcinzyשנתגלה יש
(ברכות לשלשה אלא אבות קורין אין הנה כי אדם בכל זמן בכל זו
דור בכל אחריהם לבניהם ירושה היא האבות שבחי' והענין ב), טז,
דאֿל הגילוי מהו"ע שם מבאר לא אבל בפרטיות. ועיי"ש כו'. ודור

מ"ת. לאחר ישראל בעבודת להם") נודעתי לא הוי' ("ושמי שדי
ובכ"מ.17) ואילך. ד מט, שמות תו"א ראה
העם18) את בהוציאך כמ"ש תורה, מתן - ומטרתה שתכליתה

ובפרש"י). יב ג, (שמות הזה ההר על האלקים את תעבדון ממצרים
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להבין צריך שם19לאידך בגילוי החידוש מהו :

כבר הי' שדֿי ששם בזמן בו - האבות אל שדֿי
בגמרא כדאיתא העולם, דכתיב20בבריאת אני21"מאי

הרקיע שהי' די לעולמי שאמרתי הוא אני שדֿי אֿל
די"? לו ואמר הקב"ה בו שגער עד והולך מתמתח

הוי' "ושמי על פרש"י לשון בדיוק ביאור דרוש גם
להם ניכרתי "לא להם", נודעתי שלי":zcnaלא אמיתית

העצם שם הוי', שם על לומר ניתן המפורש22כיצד שם ,23

המיוחד מלשון24ושם "מדת" לשון ,dlabde dcicn19?

בזה:‚. הביאור וי"ל
"שאמרתי (א) פירושים: שני ישנם "שדֿי" בשם
בו שגער עד והולך מתמתח הרקיע (שהי' די לעולמי

די)" לו ואומר לכל20הקב"ה באלקותי "שדי (ב) ,

.25ברי'"

הפירוש ע"פ הוא: אלו פירושים שני בין החילוק
על "די" מורה די"),inlerl("שאמרתיmlerdהראשון

(ולא בהגבלה יהי' שהעולם הגבלה, פירושו ו"די"
על "די" מורה השני הפירוש ע"פ והולך"). "נמתח

zewl`שדי")izewl`aפירושו ו"די" ברי'"), לכל
לכל המספיק ביותר גדול ריבוי - המידה כפי הרבה

לו" יחסר אשר מחסורו "די (וע"ד ).26ברי'

"באֿל האבות אל דוארא החידוש מובן ועפ"ז
ששם כיון בהבריאה, שהי' שדֿי שם לגבי שדֿי"
לעולמי "שאמרתי שם על הוא העולם בבריאת שדֿי
תבוא פה (עד ומוגבל מדוד יהי' שהעולם לפעול די",
הוא האבות אל שדֿי דשם הגילוי משא"כ לא). ותו
בריבוי ההשפעה ברי'", לכל באלקותי "שדי שם על

ברי'. לכל המספיק כפי גדול הכי

בעולם אלקות גילו שהם הי', האבות של החידוש
די"). לעולמי "שאמרתי באופן (שנברא המוגבל

ובערך ששייך אלקות המשיכו רק האבות אבל
הגזירה היתה תורה מתן שקודם כיון - להבריאה
יעלו לא והתחתונים לתחתונים ירדו לא דעליונים

"די27לעליונים בנבראים מתלבשת שאלקות באופן ,

ו"שמי ברי'". גילוied'לכל לא הם להם", נודעתי לא
(הוי'). מהבריאה לגמרי שלמעלה הגילויֿאלקות את

נפעל - הגזירה ביטול כשהי' - תורה במתן משא"כ
לגמרי שלמעלה אלקות שגם הוי', דשם הגילוי

בתחתונים. למטה, תתגלה מהבריאה

כיון יהי'28אבל שהעולם היא, בזה ilkשהכוונה

שנעשה באופן עד בפנימיות, אלקות שיקבל לאלקות,
בתחתונים יתברך לו בה29דירה הדר נמצא (שבדירה
עצמותו בכל עד להיות30בפנימיות, צריך הי' לכן - (

יהי' שהעולם שפועל בהבריאה, שדֿי שם - [קודם
הוא הבריאה את שמהווה האלקי שהכח (אע"פ בהגבלה
ההקדמה [- ולאחמ"כ והגבלה), ממדידה למעלה
שפועל בהבריאה, שדֿי אֿל בגילוי האבות דעבודת
נעשה - ועי"ז להבריאה, ובערך השייך אלקות גילוי
להגילוי וכלי שבערכו) אלקי אור (ע"י מזוכך העולם

במ"ת. הוי' דשם

שגם גם, מובן גילויxg`lעפ"ז (לאחרי תורה מתן
שדֿי, באֿל האבות אל דוארא הגילוי נוגע הוי'), שם
גם יוכל המוגבל שהעולם והכנה ההקדמה שזוהי כיון

הוי' שם את לקבל .31אח"כ

הוא האבות) (אצל שדֿי דאֿל הגילוי מזו: ויתירה
שאצל אלא הוי', דשם מ)הגילוי (חלק בפנימיות
אֿל בשם מלובשת היתה הוי' דשם ההמשכה האבות

הוי',32שדֿי דשם הגילוי כשהי' תורה, במתן אבל ,

אל שדֿי דאֿל דהגילוי הפנימיות גם שזהו נתגלה
איך נתגלה הוי', דשם הגילוי שלאחרי ז.א. האבות.
הוי' ששם כפי - הוי' שם מגילוי חלק הוא שדֿי שאֿל
בהבריאה ומתלבש נמשך הבריאה) מגדר (שלמעלה
בהגבול - ועי"ז ברי'"), לכל באלקותי ("שדי המוגבלת

די"). לעולמי ("שאמרתי עצמו דעולם

לא הוי' "ושמי על רש"י של דיוקו שזהו לומר, ויש
להם ניכרתי "לא - להם" שלי",zcnaנודעתי אמיתית

הוי' דשם שהגילוי והגבלה, מדידה מלשון "מדת"

(נדפס19) תשל"ה ואילך). סא ע' תר"ל (סה"מ תר"ל וארא ד"ה ראה
קלז). ע' ח"ה מלוקט המאמרים בספר

ג.20) פמ"ו, ח. פ"ה, ב"ר גם וראה א. יב, חגיגה
א.21) יז, לך לך
שם22) (שער יט שער פרדס ה"ז. פ"ב ע"ז הל' להרמב"ם כס"מ

פכ"ח. ב מאמר עיקרים ואילך. פס"א ח"א מו"נ ד'). בן
ה"ב.23) פ"ו התורה יסודי הל' רמב"ם א. ס, סנהדרין א. לח, סוטה
(24.234 ע' חט"ו בלקו"ש הנסמן וראה שם. סנהדרין שם. סוטה
שם.25) לך לך עה"פ פרש"י ג. פמ"ו, ב"ר
ח.26) טו, ראה פ'
טו.27) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר

ואילך.28) 77 ע' חט"ו לקו"ש ראה לקמן בהבא
תניא29) ו. פי"ג, במדב"ר ג. בחוקותי טז. נשא תנחומא ראה
רפל"ו.
ע'30) שם גם וראה ג. ס"ע תרס"ו המשך תתקצז. ע' בלק אוה"ת

תרעט ע' ב) (כרך שה"ש אוה"ת תפט. ע' ח"א תקס"ה סה"מ תמה.
קצג. ע' תרע"ח שלה. ע' תרס"ב סה"מ ואילך.

(31(19 הערה (כנ"ל תשל"ה וארא ד"ה ראה לקמן ובהבא בזה
ס"טֿיו"ד.
לא32) הוי' "ושמי נאמר לאizrcepולכן במדתizxkipלהם,

הי' שאז אלא הוי', דשם הגילוי נמשך להאבות שגם שלי", אמיתית
סוס"ט). 19 שבהערה וארא (ד"ה ניכרתי לא נודעתי לא בהעלם, זה
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להבין צריך שם19לאידך בגילוי החידוש מהו :

כבר הי' שדֿי ששם בזמן בו - האבות אל שדֿי
בגמרא כדאיתא העולם, דכתיב20בבריאת אני21"מאי

הרקיע שהי' די לעולמי שאמרתי הוא אני שדֿי אֿל
די"? לו ואמר הקב"ה בו שגער עד והולך מתמתח

הוי' "ושמי על פרש"י לשון בדיוק ביאור דרוש גם
להם ניכרתי "לא להם", נודעתי שלי":zcnaלא אמיתית

העצם שם הוי', שם על לומר ניתן המפורש22כיצד שם ,23

המיוחד מלשון24ושם "מדת" לשון ,dlabde dcicn19?

בזה:‚. הביאור וי"ל
"שאמרתי (א) פירושים: שני ישנם "שדֿי" בשם
בו שגער עד והולך מתמתח הרקיע (שהי' די לעולמי

די)" לו ואומר לכל20הקב"ה באלקותי "שדי (ב) ,

.25ברי'"

הפירוש ע"פ הוא: אלו פירושים שני בין החילוק
על "די" מורה די"),inlerl("שאמרתיmlerdהראשון

(ולא בהגבלה יהי' שהעולם הגבלה, פירושו ו"די"
על "די" מורה השני הפירוש ע"פ והולך"). "נמתח

zewl`שדי")izewl`aפירושו ו"די" ברי'"), לכל
לכל המספיק ביותר גדול ריבוי - המידה כפי הרבה

לו" יחסר אשר מחסורו "די (וע"ד ).26ברי'

"באֿל האבות אל דוארא החידוש מובן ועפ"ז
ששם כיון בהבריאה, שהי' שדֿי שם לגבי שדֿי"
לעולמי "שאמרתי שם על הוא העולם בבריאת שדֿי
תבוא פה (עד ומוגבל מדוד יהי' שהעולם לפעול די",
הוא האבות אל שדֿי דשם הגילוי משא"כ לא). ותו
בריבוי ההשפעה ברי'", לכל באלקותי "שדי שם על

ברי'. לכל המספיק כפי גדול הכי

בעולם אלקות גילו שהם הי', האבות של החידוש
די"). לעולמי "שאמרתי באופן (שנברא המוגבל

ובערך ששייך אלקות המשיכו רק האבות אבל
הגזירה היתה תורה מתן שקודם כיון - להבריאה
יעלו לא והתחתונים לתחתונים ירדו לא דעליונים

"די27לעליונים בנבראים מתלבשת שאלקות באופן ,

ו"שמי ברי'". גילוied'לכל לא הם להם", נודעתי לא
(הוי'). מהבריאה לגמרי שלמעלה הגילויֿאלקות את

נפעל - הגזירה ביטול כשהי' - תורה במתן משא"כ
לגמרי שלמעלה אלקות שגם הוי', דשם הגילוי

בתחתונים. למטה, תתגלה מהבריאה

כיון יהי'28אבל שהעולם היא, בזה ilkשהכוונה

שנעשה באופן עד בפנימיות, אלקות שיקבל לאלקות,
בתחתונים יתברך לו בה29דירה הדר נמצא (שבדירה
עצמותו בכל עד להיות30בפנימיות, צריך הי' לכן - (

יהי' שהעולם שפועל בהבריאה, שדֿי שם - [קודם
הוא הבריאה את שמהווה האלקי שהכח (אע"פ בהגבלה
ההקדמה [- ולאחמ"כ והגבלה), ממדידה למעלה
שפועל בהבריאה, שדֿי אֿל בגילוי האבות דעבודת
נעשה - ועי"ז להבריאה, ובערך השייך אלקות גילוי
להגילוי וכלי שבערכו) אלקי אור (ע"י מזוכך העולם

במ"ת. הוי' דשם

שגם גם, מובן גילויxg`lעפ"ז (לאחרי תורה מתן
שדֿי, באֿל האבות אל דוארא הגילוי נוגע הוי'), שם
גם יוכל המוגבל שהעולם והכנה ההקדמה שזוהי כיון

הוי' שם את לקבל .31אח"כ

הוא האבות) (אצל שדֿי דאֿל הגילוי מזו: ויתירה
שאצל אלא הוי', דשם מ)הגילוי (חלק בפנימיות
אֿל בשם מלובשת היתה הוי' דשם ההמשכה האבות

הוי',32שדֿי דשם הגילוי כשהי' תורה, במתן אבל ,

אל שדֿי דאֿל דהגילוי הפנימיות גם שזהו נתגלה
איך נתגלה הוי', דשם הגילוי שלאחרי ז.א. האבות.
הוי' ששם כפי - הוי' שם מגילוי חלק הוא שדֿי שאֿל
בהבריאה ומתלבש נמשך הבריאה) מגדר (שלמעלה
בהגבול - ועי"ז ברי'"), לכל באלקותי ("שדי המוגבלת

די"). לעולמי ("שאמרתי עצמו דעולם

לא הוי' "ושמי על רש"י של דיוקו שזהו לומר, ויש
להם ניכרתי "לא - להם" שלי",zcnaנודעתי אמיתית

הוי' דשם שהגילוי והגבלה, מדידה מלשון "מדת"

(נדפס19) תשל"ה ואילך). סא ע' תר"ל (סה"מ תר"ל וארא ד"ה ראה
קלז). ע' ח"ה מלוקט המאמרים בספר

ג.20) פמ"ו, ח. פ"ה, ב"ר גם וראה א. יב, חגיגה
א.21) יז, לך לך
שם22) (שער יט שער פרדס ה"ז. פ"ב ע"ז הל' להרמב"ם כס"מ

פכ"ח. ב מאמר עיקרים ואילך. פס"א ח"א מו"נ ד'). בן
ה"ב.23) פ"ו התורה יסודי הל' רמב"ם א. ס, סנהדרין א. לח, סוטה
(24.234 ע' חט"ו בלקו"ש הנסמן וראה שם. סנהדרין שם. סוטה
שם.25) לך לך עה"פ פרש"י ג. פמ"ו, ב"ר
ח.26) טו, ראה פ'
טו.27) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר

ואילך.28) 77 ע' חט"ו לקו"ש ראה לקמן בהבא
תניא29) ו. פי"ג, במדב"ר ג. בחוקותי טז. נשא תנחומא ראה
רפל"ו.
ע'30) שם גם וראה ג. ס"ע תרס"ו המשך תתקצז. ע' בלק אוה"ת

תרעט ע' ב) (כרך שה"ש אוה"ת תפט. ע' ח"א תקס"ה סה"מ תמה.
קצג. ע' תרע"ח שלה. ע' תרס"ב סה"מ ואילך.

(31(19 הערה (כנ"ל תשל"ה וארא ד"ה ראה לקמן ובהבא בזה
ס"טֿיו"ד.
לא32) הוי' "ושמי נאמר לאizrcepולכן במדתizxkipלהם,

הי' שאז אלא הוי', דשם הגילוי נמשך להאבות שגם שלי", אמיתית
סוס"ט). 19 שבהערה וארא (ד"ה ניכרתי לא נודעתי לא בהעלם, זה
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והגבלה ממדידה שלמעלה גילוי היותו על (נוסף מגלה
מלשון דמדה בציור הוא שהוי' כפי שגם דעולם)
מדידה), די, (מלשון שדֿי אֿל בשם והגבלה, מדידה
("מדת האמיתית המדידה שלי", אמיתית "מדת ה"ה

והגבלה. ממדידה למעלה "שלי", היא אמיתית")

באֿל האבות אל דוארא הגילוי איך מובן עפ"ז
הוי' שם גילוי לאחרי גם ותמידי נצחי ענין הוא שדֿי
הוי' דשם מהגילוי נפרד ענין זה שאין כיון - במ"ת
הגילוי נפעל שדֿי אֿל שם ע"י אדרבה: אלא (במ"ת),
הי' האבות שאצל אלא (המוגבל), העולם בגדרי דהוי'
שדֿי שאֿל בגילוי, ה"ז מ"ת ולאחר בהעלם, עדיין זה

בעולם. הוי' שם גילוי של ביטוי הוא

(מתן)„. ע"י נפעל שהחידוש לומר :dxezויש

שדֿי אֿל ושם הוי' דשם הענינים מתןxg`lשני
תורה ועולם: תורה בין החילוק בכללות ה"ה תורה

מדה" מארץ "ארוכה והגבלה),33היא ממדידה (למעלה
ע"ש בשדֿי הפירוש ע"פ (ובפרט מוגבל הוא ועולם

די"). לעולמי "שאמרתי

שהם לומר יש - עצמה בתורה - יותר ובפרטיות
znbecaניתנו (ששניהם ומצוות תורה בין החילוק
במ"ת):

במדידה הם העולם, גדרי עם קשורות מצוות
ומקום34והגבלה בזמן (בשינויים) ותלויות שלכן35, עד .

מהמצוות, גדול חלק בגשמיות היום לקיים ניתן לא
המצוות כולל קיים, הי' שביהמ"ק בזמן הנוהגות

העבודה (כללות הקרבנות דהקרבת ).36העיקריות

מזמן למעלה העולם, מגדרי למעלה היא תורה
זמן בכל תמידי חיוב הוא תורה תלמוד ולכן ומקום,

מקום ובכל ובלילה) .37(ביום

עם קשורות (שמצוות ומצוות תורה בין החילוק
כפי אחר: בסגנון או העולם, גדרי מצד רק הוא עולם)
שאז בעולם, שיתנהג איך להאדם ציווי הם שהמצוות
- והעולם האדם מציאות ונרגש ניכר להיות חייב
הם שהמצוות כפי משא"כ וכו'; והמקום הזמן שינויי

dxezaהם הרי - בתורה) ומצוות ובהdxez(ציוויים ,

ושינויים והחילוקים וההגבלות המדידות נמצאים לא
מקיימים לא (כאשר הזה בזמן וגם וכו', ומקום דזמן
את ללמוד צריכים הבית) בזמן התלויות המצוות את
כאילו כו' בתורת העוסק וכל בתורה, שבזה ההלכות

כו' נמצאות38הקריב וההלכות שהמצוות שכפי כיון ,

ומקום. מזמן למעלה ה"ה בתורה

ממש, העולם לעניני בנוגע שזה מכפי ובמכ"ש
כפי - הקדושה היפך שהם בעולם כאלו ענינים ואפילו
בקדושת קדושים הם הרי בתורה, נמצאים שהענינים

במ"א כמדובר האמורים39התורה, ועשו "יעקב בענין
ולעו"ז)40בפרשה" (קדושה ועשו יעקב בין שהחילוק ,

ועשו שיעקב כפי אבל בעולם, במציאותם הוא
ביאור וע"ד קדושה. שניהם הרי - בפרשה" "אמורים

הגבורה41הרמב"ם מפי כולה "שהיא לתורה, בנוגע
ומצרים כוש חם ובני בין הפרש ואין אשתו42כו', ושם

פלגש43מהיטבאל היתה אלקיך44ותמנע ה' אנכי 45ובין

ישראל ה'46ושמע תורת והכל הגבורה מפי הכל כי ,

כו'". אמת וקדושה טהורה תמימה

בנוגעzeevnaועאכו"כ מצוות בין החילוק התורה:
נמשכות שהמצוות כפי רק הוא קיומם ומקום לזמן
המצוות פעולת באופן החילוק ועד"ז העולם, בגדרי
עשה שמצות תעשה, לא ומצות עשה מצות בין
ע"י תעשה לא ומצות חיובית, פעולה ע"י מקיימים
האסורים דברים (שלילת הפעולה ושלילת העדר
העולם; גדרי לפי המצוות בפעולת רק הוא - בעולם)
אותן) שלומדים (וכפי נמצאות שהמצוות כפי אבל

dxezaענין הם שניהם .iaeigהרי

נמצאות שהמצוות (כפי שמזה לומר )dxezaויש

במקומן), נמצאות שהן (כפי עצמן במצוות גם נמשך
בין עיקרי חילוק שישנו הגם בעולם: פעולתם באופן
שמציאות חיובית, פעולה (ע"י עשה מצוות קיום אופן
שנעשים עד התורה, כהוראות יהיו והעולם האדם
העדר (ע"י ל"ת מצוות וקיום דקדושה), מציאות

הפעולה, בניגודzlilyושלילת שהם הענינים
התורה) בכל47להוראות וחיובית משותפת נקודה ישנה ,

ט.33) יא, איוב
שיעור34) להם יש המצוות רוב א): (קטו, ס"י אגה"ק ראה

מצומצם.
קונטרס35) גם וראה פ"ב. עה"ח קונטרס תקע. ע' משלי אוה"ת

ס"א. זו שנה מקץ ש"פ משיחת
וש"נ.36) .294 ע' חט"ז לקו"ש ראה
אֿב.37) יג, במדבר לקו"ת ראה
בסופה.38) מנחות
ואילך.39) 341 ע' חט"ו .114 ע' שם וראה .342 ע' ח"כ לקו"ש

ואילך. 36 ס"ע ח"א תשמ"ח השיחות ס' .144-5 ע' ל' חלק
תולדות.40) ס"פ רש"י לשון
ב.41) צט, סנהדרין וראה השמיני. יסוד חלק פ' סנהדרין פיה"מ
ו.42) יו"ד, נח
לט.43) לו, וישלח
יב.44) שם,
ו.45) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
ד.46) ו, שם
הרמב"ם47) על הדרן ה. סעיף תשל"ה הרמב"ם על הדרן גם ראה

`"ypz'd hay g"dan ,`x`e t"y

וחיבור צוותא מלשון שמצוה לזה נוסף - ,48המצוות

הקב"ה, עם יהודי של וחיבור הצוותא נפעל שעלֿידם
תעשה) לא במצוות (גם המצוות בכל מזה: יתירה הרי

חז"ל [ובלשון חיובי וענין תוכן הן49ישנו הן "על -
- חיובי] ענין הם ל"ת מצוות שגם ז.א. הן", לאו ועל
וקדושה הטוב חיובי, ענין ישנו תעשה לא במצות שגם

תעשה לא מצוות קיום ע"י .50שבא

מצוות שהן עי"ז במצוות נמשך [שלכןdxezdוזה
מ כחלק המצוות המצוותdxezdניתנו בכל שמגלה ,[

חיובי. ענין שהם איך

גם מתבטא שזה בעולם,eze`ivnaעד יהודי של
שלוmze`ivnש גידים ושס"ה אברים רמ"ח של

רמ"ח כנגד הם האברים) כמו מציאות ה"ה (שהגידים
תעשה לא מצוות ושס"ה עשה ש(גם)51מצוות כיון ,

עם וחיבור דצוותא חיובי ענין נפעל תעשה לא עלֿידי
שלו גידים ד)שס"ה השלימות (את שמהווה .52הקב"ה

הוי'‰. שם דגילוי החידוש יותר מובן הנ"ל ע"פ
תורה: במתן

דמתן אלקותהכוונה - התורה שהמשכת היא, תורה
תשאר לא - הוי') שם -) הבריאה גדר מכל שלמעלה
במציאות ימשך גופא שזה אלא העולם, מגדר למעלה
התורה, מצוות ע"י נפעל וזה (כנ"ל). העולם וגדר
והגבלה המדידה עם העולם) גדרי (מצד שקשורות
והגבלה בציור נמצאות שמצוות כפי שגם דעולם,
דתורה, בפ"ע ענין זה (שאין יורגש העולם), גדרי (מצד

דמצוות גבול הבלי ענין בעולםdxezdאלא) שגם עד
בעולם הוא בציורו נמצא ש"עשו" כפי - ממש (גבול)
"בפרשה", נמצא שהוא איך יורגש - וכיו"ב כעשו

העולם). מהגבלת (שלמעלה ה' רצון את לפעול

ע"י נפעל מתןdxezוזה לפני הוי'): שם (גילוי

ותחתונים עליונים בין הגזירה ביטול קודם תורה,
הקב"ה שברא הטבע חוקי שלטו עדיין (ובגלוי
מסוגל העולם הי' העולם, גדרי מצד אז, הרי - בעולם)
(אֿל להבריאה ושייך בערך שהיא אלקות רק לקבל
שדֿי דאֿל שהגילוי לומר מקום נתינת והיתה שדֿי),

הוי'; דשם מהגילוי מחולק הוא

כוללת מעולם שלמעלה שתורה תורה, מתן ע"י
(כמאמר העולם עניני כל עד המצוות, כל 53בתוכה

נמצאים שהם וכפי עלמא"), וברא באורייתא "אסתכל
שגם לכך כח ניתן - מעולם למעלה גם הם הרי בתורה
יגלו שדֿי), באֿל (שמקורם העולם וגבולות בגדרי
אֿל וגם (הוי'), דתורה מהבליֿגבול חלק שזהו איך

("שאמרתי ו"שדיinlerlשדֿי לכלizewl`aדי",
הוי'. דשם (ובל"ג) שלימות של ביטוי הוא ברי'")

התורה כל וקיימו למדו שהאבות שכיון לומר, ויש
שניתנה שדֿי,54קודם אֿל בעולם גילו לכן ,

(ס"ג). כנ"ל הוי', דשם הגילוי הוא שבפנימיותו

.Âבהדגשה הוא התורה ענין הרי גופא האבות בין
(כידוע אבינו יעקב אצל האבות55מיוחדת שג'

עבודה דתורה העמודים שלשה כנגד הם בפרטיות
כמ"ש תורה), כנגד הוא ויעקב חסדים, 56וגמילות

ואהלו שם של "אהלו אהלים", יושב תם איש "ויעקב
עבר" לישראל"57של ותורתך ליעקב משפטיך ו"יורו ,58.

יעקב שאצל לכך הטעמים אחד שזהו לומר ויש
יותר לו שהיתה למרות מיוחדת, הדגשה מצינו אבינו
והעלמות מנגדים עם ויצחק) מאברהם (יותר התעסקות
של דינה, של עשו, של לבן, של רוגזו - דעולם והסתרים

יעקב (וכדברי שני59יוסף ימי היו ורעים "),iig"מעט

השלימות בתכלית ונשאר שהי' איך מדגישה התורה הרי
שלימה" ("מטתו ביתו ובני לעצמו בנוגע רק לא -60,(

ע' ח"א תשמ"ח השיחות (ס' יב סעיף תשמ"ח וארא) ש"פ (משיחת
ואילך). 217

סע"ב).48) (נב, התפלה שער חיים דרך ג. מה, בחוקותי לקו"ת
ואילך. 71 ע' ה'שי"ת ואילך. 73 ע' ה'ש"ת נב. ע' תרח"ץ סה"מ
ועוד. צוה". "אשר בפי' ד) (נז, חוקת לקו"ת ואילך. 30 ע' ח"ז לקו"ש
כשאמרז"ל יצוה, פ"ג: מיניו) וד' הלולב (שער כט שער פע"ח וראה
שהוא לזה לצוות אלא נברא לא כולו העולם כל סע"ב) ו, (ברכות

חיבור. לשון
ואילך.49) 119 ע' ח"ו לקו"ש בארוכה וראה א. כ, יתרו מכילתא
וש"נ.50) .47 שבהערה תשמ"ח בהדרן גם בזה ראה
ועוד.51) ב. קע, זח"א ב. כג, מכות
"התורה52) (שהרי לע"ל תעשה לא דמצוות הענין לבאר יש ועפ"ז

לפרק הקדמה סנהדרין, בפיה"מ רמב"ם (ראה מוחלפת" תהא לא הזו
הטומאה רוח ואת שלע"ל מכיון דלכאורה: התשיעי)), היסוד חלק,

תעשה? לא מצוות קיום אז יהי' איך - ב) יג, (זכרי' הארץ מן אעביר
קיומן שע"י חיובי*, ענין הם מל"ת גם כי dyecwוי"ל, jynp.

בבחי' התורה עסק יהי' . . לבוא "לעתיד א: קס, (קו"א) תניא וראה
כו'". קדושות גבורות שהן מל"ת בשס"ה וגם . . בלבד טוב עשה

אֿב.53) קסא, זח"ב
ב.54) כח, יומא
(55137 ע' ל' חלק לקו"ש וראה (בסופו). רנ אופן עמוקות מגלה
וש"נ.

כז.56) כה, תולדות
עה"פ.57) פרש"י יו"ד. פס"ג, ב"ר
יו"ד.58) לג, ברכה
ט.59) מז, ויגש
תו"כ60) א. נו, פסחים וראה לא. מז, ויחי פרש"י ה. פל"ו, ויק"ר

ב. לג, ברכה ט. לב, האזינו ד. ו, ואתחנן ספרי מב. כו, בחוקותי
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וחיבור צוותא מלשון שמצוה לזה נוסף - ,48המצוות

הקב"ה, עם יהודי של וחיבור הצוותא נפעל שעלֿידם
תעשה) לא במצוות (גם המצוות בכל מזה: יתירה הרי

חז"ל [ובלשון חיובי וענין תוכן הן49ישנו הן "על -
- חיובי] ענין הם ל"ת מצוות שגם ז.א. הן", לאו ועל
וקדושה הטוב חיובי, ענין ישנו תעשה לא במצות שגם

תעשה לא מצוות קיום ע"י .50שבא

מצוות שהן עי"ז במצוות נמשך [שלכןdxezdוזה
מ כחלק המצוות המצוותdxezdניתנו בכל שמגלה ,[

חיובי. ענין שהם איך

גם מתבטא שזה בעולם,eze`ivnaעד יהודי של
שלוmze`ivnש גידים ושס"ה אברים רמ"ח של

רמ"ח כנגד הם האברים) כמו מציאות ה"ה (שהגידים
תעשה לא מצוות ושס"ה עשה ש(גם)51מצוות כיון ,

עם וחיבור דצוותא חיובי ענין נפעל תעשה לא עלֿידי
שלו גידים ד)שס"ה השלימות (את שמהווה .52הקב"ה

הוי'‰. שם דגילוי החידוש יותר מובן הנ"ל ע"פ
תורה: במתן

דמתן אלקותהכוונה - התורה שהמשכת היא, תורה
תשאר לא - הוי') שם -) הבריאה גדר מכל שלמעלה
במציאות ימשך גופא שזה אלא העולם, מגדר למעלה
התורה, מצוות ע"י נפעל וזה (כנ"ל). העולם וגדר
והגבלה המדידה עם העולם) גדרי (מצד שקשורות
והגבלה בציור נמצאות שמצוות כפי שגם דעולם,
דתורה, בפ"ע ענין זה (שאין יורגש העולם), גדרי (מצד

דמצוות גבול הבלי ענין בעולםdxezdאלא) שגם עד
בעולם הוא בציורו נמצא ש"עשו" כפי - ממש (גבול)
"בפרשה", נמצא שהוא איך יורגש - וכיו"ב כעשו

העולם). מהגבלת (שלמעלה ה' רצון את לפעול

ע"י נפעל מתןdxezוזה לפני הוי'): שם (גילוי

ותחתונים עליונים בין הגזירה ביטול קודם תורה,
הקב"ה שברא הטבע חוקי שלטו עדיין (ובגלוי
מסוגל העולם הי' העולם, גדרי מצד אז, הרי - בעולם)
(אֿל להבריאה ושייך בערך שהיא אלקות רק לקבל
שדֿי דאֿל שהגילוי לומר מקום נתינת והיתה שדֿי),

הוי'; דשם מהגילוי מחולק הוא

כוללת מעולם שלמעלה שתורה תורה, מתן ע"י
(כמאמר העולם עניני כל עד המצוות, כל 53בתוכה

נמצאים שהם וכפי עלמא"), וברא באורייתא "אסתכל
שגם לכך כח ניתן - מעולם למעלה גם הם הרי בתורה
יגלו שדֿי), באֿל (שמקורם העולם וגבולות בגדרי
אֿל וגם (הוי'), דתורה מהבליֿגבול חלק שזהו איך

("שאמרתי ו"שדיinlerlשדֿי לכלizewl`aדי",
הוי'. דשם (ובל"ג) שלימות של ביטוי הוא ברי'")

התורה כל וקיימו למדו שהאבות שכיון לומר, ויש
שניתנה שדֿי,54קודם אֿל בעולם גילו לכן ,

(ס"ג). כנ"ל הוי', דשם הגילוי הוא שבפנימיותו

.Âבהדגשה הוא התורה ענין הרי גופא האבות בין
(כידוע אבינו יעקב אצל האבות55מיוחדת שג'

עבודה דתורה העמודים שלשה כנגד הם בפרטיות
כמ"ש תורה), כנגד הוא ויעקב חסדים, 56וגמילות

ואהלו שם של "אהלו אהלים", יושב תם איש "ויעקב
עבר" לישראל"57של ותורתך ליעקב משפטיך ו"יורו ,58.

יעקב שאצל לכך הטעמים אחד שזהו לומר ויש
יותר לו שהיתה למרות מיוחדת, הדגשה מצינו אבינו
והעלמות מנגדים עם ויצחק) מאברהם (יותר התעסקות
של דינה, של עשו, של לבן, של רוגזו - דעולם והסתרים

יעקב (וכדברי שני59יוסף ימי היו ורעים "),iig"מעט

השלימות בתכלית ונשאר שהי' איך מדגישה התורה הרי
שלימה" ("מטתו ביתו ובני לעצמו בנוגע רק לא -60,(

ע' ח"א תשמ"ח השיחות (ס' יב סעיף תשמ"ח וארא) ש"פ (משיחת
ואילך). 217

סע"ב).48) (נב, התפלה שער חיים דרך ג. מה, בחוקותי לקו"ת
ואילך. 71 ע' ה'שי"ת ואילך. 73 ע' ה'ש"ת נב. ע' תרח"ץ סה"מ
ועוד. צוה". "אשר בפי' ד) (נז, חוקת לקו"ת ואילך. 30 ע' ח"ז לקו"ש
כשאמרז"ל יצוה, פ"ג: מיניו) וד' הלולב (שער כט שער פע"ח וראה
שהוא לזה לצוות אלא נברא לא כולו העולם כל סע"ב) ו, (ברכות

חיבור. לשון
ואילך.49) 119 ע' ח"ו לקו"ש בארוכה וראה א. כ, יתרו מכילתא
וש"נ.50) .47 שבהערה תשמ"ח בהדרן גם בזה ראה
ועוד.51) ב. קע, זח"א ב. כג, מכות
"התורה52) (שהרי לע"ל תעשה לא דמצוות הענין לבאר יש ועפ"ז

לפרק הקדמה סנהדרין, בפיה"מ רמב"ם (ראה מוחלפת" תהא לא הזו
הטומאה רוח ואת שלע"ל מכיון דלכאורה: התשיעי)), היסוד חלק,

תעשה? לא מצוות קיום אז יהי' איך - ב) יג, (זכרי' הארץ מן אעביר
קיומן שע"י חיובי*, ענין הם מל"ת גם כי dyecwוי"ל, jynp.

בבחי' התורה עסק יהי' . . לבוא "לעתיד א: קס, (קו"א) תניא וראה
כו'". קדושות גבורות שהן מל"ת בשס"ה וגם . . בלבד טוב עשה

אֿב.53) קסא, זח"ב
ב.54) כח, יומא
(55137 ע' ל' חלק לקו"ש וראה (בסופו). רנ אופן עמוקות מגלה
וש"נ.

כז.56) כה, תולדות
עה"פ.57) פרש"י יו"ד. פס"ג, ב"ר
יו"ד.58) לג, ברכה
ט.59) מז, ויגש
תו"כ60) א. נו, פסחים וראה לא. מז, ויחי פרש"י ה. פל"ו, ויק"ר

ב. לג, ברכה ט. לב, האזינו ד. ו, ואתחנן ספרי מב. כו, בחוקותי
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כמ"ש בעולם, ועבודתו למלחמתו ביחס גם 61אלא

יעקב שנתרפאmly"ויבא בגופו "שלם שכם", עיר
דורון, אותו מכל כלום חסר שלא בממונו שלם מצלעתו,

לבן" של בביתו תלמודו שכח שלא בתורתו .62שלם

עמו" איש "ויאבק כאשר -63אפילו יעקב ניצח ,
ותוכל" ולבן) (עשו אנשים ועם אלקים עם 64"שרית

אותו יברך שהמלאך שפעל ),65(עד

מהמלחמה שנשאר הרושם אפילו מזה: יתירה ועד
גו'" ירכו בכף "ויגע - המלאך אחרֿכך,66עם נתרפא -

יעקב שנתרפאmly"ויבא בגופו "שלם שכם", עיר
מצלעתו".

תורה. ענינו יעקב ע"ז: הטעם מובן הנ"ל וע"פ
השלימות, בתכלית הענינים כל נמצאים ובתורה
ענין שבכל בעולם, גם השלימות נמשכת ומהתורה
ההעלמות גם עד בעולם, והגבלות המדידות שבעולם,
חיובי הענין יורגש - וכיו"ב) (עשו בעולם והסתרים
בהדגשה איתא ולכן שבזה. השלימות שבזה, (וקדושה)

יעקב ש"ויבא יעקב לאmlyאצל שהענינים רק לא ,"

הי' הוא - אדרבה אלא ח"ו, בו .mly67פגעו

"ויבא שנאמר בכך הרמז גם שזהו שי"ל ולהוסיף,
שלם mkyיעקב xir,פורעניות של מקום היתה שכם :"

ע"י שכם אנשי הריגת ולאחמ"כ דינה מעשה הי' שם
ולוי מספר68שמעון מתי "ואני יעקב, הצטער שעליהם ,

וביתי" אני ונשמדתי והכוני עלי שהי'69ונאספו וכפי ,
לכבוש בכדי להלחם צריך הי' שיעקב בפועל אח"כ
בחרבי גו' לקחתי אשר גו' ("שכם שכם את

בחי'70ובקשתי") - "שכם" בשם גם מרומז שזה וי"ל .
האדם) גוף (בציור עיר71אחוריים שלם יעקב ו"ויבא .

אחוריים בבחי' בבואו שגם איך מדגיש שכם"
שלם. (תורה) יעקב הרי (שכם) שבעולם

.Êהשייכות (ולהבין) לרמז גם אפשר זה כל ע"פ
הזקן: אדמו"ר טבת, דכ"ד ההילולא בעל עם

כנגד הוא הזקן אדמו"ר החסידות אבות ג' מבין
את בפשטות שרואים כפי התורה. ענין אבינו, יעקב
הזקן, אדמו"ר אצל התורה בענין המיוחדת ההדגשה
והשולחן התניא בעל ישראל: כלל בפי הנפוץ וכשמו
בפנימיות - שחיבר ב)תורה ה(ספרים שם על ערוך,

דחסידות (תושב"כ התניא ספר ובנגלה72התורה, ,(

ערוך השולחן - .73דתורה

עשרת תורה: במתן הגילוי ובדוגמת מעין וזהו
המרכבה מעשה וגילוי דתורה), (נגלה הדברות

כמ"ש התורה), ישראל74(פנימיות אלקי את "ויראו
השמים וכעצם הספיר לבנת כמעשה רגליו ותחת

וישתו". ויאכלו האלקים את "ויחזו לטוהר",

והענין:

אלקות בגילוי העולם אבות פעולת ובדוגמת ע"ד
למתן כהכנה שדֿי, באֿל האבות אל וארא - בעולם
הוי' דשם והגילוי מצרים) ויציאת גלות (לאחרי תורה
החסידות אבות גילו מ"ת) (לאחרי עד"ז - אז שהי'
"שד"י") ר"ת - הזקן ואדמו"ר המגיד (הבעש"ט,
כהכנה דקוב"ה), סתים עם (הקשורה התורה פנימיות
התורה פנימיות וגילוי והשלימה האמיתית לגאולה

דלע"ל. הוי' שם וגילוי דלע"ל,

הוא האבות אצל שדֿי אֿל גילוי שפנימיות וכשם
הוא וק"ו ובמכ"ש עד"ז ס"ג), (כנ"ל הוי' שם גילוי
שמגלה החסידות, תורת ע"י אלקות לגילוי בנוגע
עד באלקות, ביותר הנעלות הדרגות את וממשיכה

בעולם. למטה הוי', דשם

אצל בשלימות מתבטא זה הרי האבות שבין וכשם
שלשת כל את הכולל השלישי, (האב אבינו יעקב

החסידות,75האבות לאבות בנוגע גם הוא כך ,(

העצם את גילה במיוחד (השלישי) הזקן שאדמו"ר
התורה והשגה,76דפנימיות בהבנה בהתלבשות (הוי')

יח.61) לג, וישלח
ה.62) פע"ט, ב"ר סע"ב. לג, משבת - עה"פ פרש"י
כה.63) לב, וישלח
ובפרש"י.64) כט שם,
ל.65) שם,
כו.66) שם,
מצוה67) (שהיא תעשה לא מצות שיש הטעם לומר יש ועפ"ז

ירך בכף נגע "כי הוא זה על שהטעם אף הנשה, גיד של תמידית)
ביעקב, החסרון זו מצוה בקיום מודגש ולכאורה, הנשה", בגיד יעקב

יעקב "ויבא ענין בפניםmlyהיפך המבואר וע"פ מצלעתו? שנתרפא ,"

חיובי הענין מודגש המל"ת) כל בקיום (כמו זו מל"ת שבקיום י"ל,
ב מהנגיעה כתוצאה הבאה שבזה, מציאות("הן") שלימות - ירכו כף

שלם, יעקב ויבא בדוגמת מל"ת), שס"ה כנגד גידים שס"ה (של האדם

מצלעתו. שנתרפא
ואילך.68) א לד, שם
ל.69) שם,
שם.70) פרש"י וראה כב. מח, ויחי
בן71) עםxengו"שכם חמור דבחי' נוספת ירידה על גם מרמז "

ועוד). חומריות, מלשון (חמור שבזה הפירושים כל
בקיצורים72) נדפס - אדמו"ר מו"ח כ"ק מכתב בארוכה ראה

ואילך. קיח ע' לתניא והערות
וש"נ.73) ואילך. 36 ס"ע ח"ו לקו"ש ראה
ובכ"מ.74) .180 ע' ח"א לקו"ש וראה ואילך. יו"ד כד, משפטים
ט.75) לב, האזינו פרש"י ראה
אביו76) בשם - עט) ע' תרפ"ה (סה"מ תרפ"ה בשלום פדה ד"ה

וש"נ. .286 ע' חט"ו לקו"ש וראה עטר"ת. כסלו י"ט - אדנ"ע כ"ק

`"ypz'd hay g"dan ,`x`e t"y

שדֿי מיני'"77בבחי' ד"יתפרנסון באופן עד ע"ד78,
"דם נעשה שזה וישתו", ויאכלו האלקים את "ויחזו

כבשרו" במדידה79ובשר גם זאת שהמשיך - עד ,

ממש ש"הטבע די"), לעולמי ("שאמרתי דעולם והגבלה
בהשגה בהתלבשות רבינו ע"י בא וזה . . אלקות יהי'

וקדמה80דוקא" ד"ימה והגבלה במדידה שגם ז.א. .
אצל שזה (כפי "ופרצת" יהי' ונגבה" ).awri81וצפונה

.Áאדמו"ר של בשמו גם מרומז שזה לומר ויש
זלמן: שניאור - הזקן

דנגלה - האורות שני אור, שני על מורה "שניאור"
את אדה"ז האיר שעלֿידם - התורה ופנימיות דתורה

"לזמן"82העולם אותיות ב"זלמן" גם זאת והמשיך ;
בלע"ז שם הוא (אידיש83(וזלמן העולם.84, גדרי - ((

מורה וזה אחד, אדם של אחד שם נעשה שזה ובאופן
ענינים), (שני מלים שתי הם זלמן" ש"שניאור שאע"פ
בלה"ק, (נעשה שה"זלמן" אחד, לענין מתאחדים ה"ה

(תורה). מ"שניאור" חלק הוא לזמן)

דעולם, והגבלה שהמדידה לפעול הכח עוד: וי"ל
(הוי'), מתורה חלק יהי' שדֿי) משם (שמקורו "לזמן"
אלו ענינים שני ע"ד ישנם עצמה שבתורה עי"ז הוא
כנ"ל ומצוות, תורה בין החילוק על (נוסף ד"שניאור"
- שהיא (אלא מדה עם שקשור דתורה, נגלה - ס"ד)

מדה מארץ "אילנא85ארוכה העולם, גדרי עם וקשור ,(
ורע" ממדידה86דטוב שלמעלה התורה, ופנימיות ,85,

כו'" קשי' לא תמן דלית דחיי, ועי"ז86ו"אילנא .

אחד (שם התורה חלקי שני את חיבר שאדה"ז
שלמעלה אלקות לחבר הכח גם מזה נמשך "שניאור"),
(שדֿי), הבריאה שבערך אלקות עם (הוי') מהבריאה

דעולם. הגבול עם עד

יעקב "ויבא הי' יעקב שאצל שכשם mlyולהוסיף,

במאסר שהי' הגם אדה"ז, אצל גם הי' כך שכם", עיר
ד"פדה ובאופן מזה, נגאל הרי -melya"87נפשי,

באופן החסידות, בגילוי נתוסף עי"ז - ואדרבה
חוצה" מעינותיך והולך88ד"יפוצו דמוסיף ובאופן ,

והן ברוחניות הן שלם", ד"ויבא בענין - ואור
מקומו.89בגשמיות ממלאי נשיאינו רבותינו ע"י -

נשיאינו ורבותינו מאדה"ז ועד"ז אבינו, ומיעקב
אצלם שיהי' - הדורות בכל בנ"י ל"בנים", הכח נמשך
וצפונה וקדמה ב"ימה מצרים) בלי (נחלה "ופרצת"

פנימיות81ונגבה" גילוי - בזה לשלימות עד דעולם,
סיום לאחרי והשלימה, האמיתית בגאולה התורה
וגאולת גלות לאחרי שבא תורה מתן (ע"ד הגלות

האבות). דעבודת וההכנה מצרים

.Ëוהאופן להיחס בנוגע לימוד גם ישנו הנ"ל ע"פ
צריך איך - ובמילא יהודי, על "מסתכל" הקב"ה שבו

אחרים: יהודים על "להסתכל" יהודי
עניני את ויורש ויעקב, יצחק אברהם בן הוא יהודי

וכמפורש90האבות אבינו, דיעקב ובמיוחד כולל ,

עמו91בקרא הוי' חלק "כי נאמר יהודי כל על :awriחבל
יעקב של שמו ישראל, בשם נקרא יהודי וכל נחלתו",

ע"ש ותוכל"64אבינו, אנשים ועם אלקים עם שרית .92"כי

הרי יהודי, של מציאותו עצם שמצד מובן, ומזה
הזה בעולם אפילו נמצא, הוא בו ומצב מעמד בכל
דשכם, אחוריים בבחי' הגלות, בחושך אפילו הגשמי,
ופגע עמו (בחיצוניות) נלחם ומלאך שר אם ואפילו
עם ש"שרית ברור דבר הרי - היהודי של בגיד (ח"ו)

אנשים ועם יעקבlkezeאלקים ו"ויבא ,"mlyאפילו)

הבעש"ט77) ע"י הכללית חסידות גילוי של הכוונה השלים שעי"ז
תרפ"ח), תשא פ' ש"ק (מליל אדמו"ר מו"ח כ"ק שיחת (וראה והמגיד
התורה פנימיות עצם לגילוי הכנה היו והמגיד הבעש"ט שגילוי
לגילוי הכנה שהיו האבות, עבודת בדוגמת אדה"ז, ע"י שנתגלה

דמ"ת). העצמות
הסדר ישראל) דוב, (שניאור, ד"שדי" שבר"ת הטעם י"ל ועפ"ז
אלקות דגילוי השלימות כי הזמנים), סדר (היפך מלמטלמ"ע הוא
אדה"ז ע"י נעשה ודעולם) דאלקות (המדידה שדי בבחי' (הוי')
מתורת יותר בביאור חסידות (שגילה המגיד ע"י - ולפנ"ז (שניאור),

הבעש"ט. ע"י - ולפנ"ז הבעש"ט),
כסא78) לספרו. מלך המקדש הקדמת וראה בסופו. ת"ו התקו"ז ל'

ועוד. שם. לתקו"ז מלך
פ"ה.79) תניא ראה
שבהע80) בשלום פדה פח).סד"ה ע' תרפ"ה (סה"מ 76 רה
ע"ב.81) ריש קיח, שבת יד. כח, ויצא
(82.37 ע' ח"ו לקו"ש .p"yeראה

בערכו.83) אנשים שמות שמואל בית
ד.84) עז, משפטים תו"א (ראה האומות לשון בירור על שמורה

א) קמא, - (סכ"ה באגה"ק מדגיש שאדה"ז הטעם י"ל ועפ"ז ג). עח,
ד"ת אומר הי' ז"ל לקו"שla"`ש"הבעש"ט (וראה בלה"ק" ולא

ואילך). 446 ע' חכ"א
(85.193 ע' ה'תש"ה סה"מ ראה
אגה"ק86) בתניא ונתבאר הובא - ב) קכד, (זח"ג נשא פ' רע"מ
סכ"ו.

יט.87) נה, תהלים
ואילך.88) 112 ס"ע שלום תורת השיחות ס' ראה
טבת89) - טבת בכ"ד אדה"ז של הילולא יום עם זה לקשר ויש

נהנה שהגוף "ירח הוא וטבת וברוחניות, בגשמיות טוב טוב, מלשון
יש של כביכול הנאת - בזה הפירוש כידוע א) יג, (מגילה הגוף" מן
תשמ"ט השיחות ס' .384 ע' חט"ו לקו"ש (ראה הנברא מיש האמיתי
נמשכת שלם" . . "ויבא שהשלימות כלומר וש"נ), .140 ע' ח"א

הגשמי. בגוף גם וחודרת
וראה90) כו'". לבן זוכה "האב - מ"ט) פ"ב (עדיות המשנה ובלשון

ובכ"מ. פרשתנו. ריש תו"א
ט.91) לב, האזינו
וש"נ.92) זו. שנה שמות ש"פ משיחת קונטרס גם ראה
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חוצה" מעינותיך והולך88ד"יפוצו דמוסיף ובאופן ,

והן ברוחניות הן שלם", ד"ויבא בענין - ואור
מקומו.89בגשמיות ממלאי נשיאינו רבותינו ע"י -

נשיאינו ורבותינו מאדה"ז ועד"ז אבינו, ומיעקב
אצלם שיהי' - הדורות בכל בנ"י ל"בנים", הכח נמשך
וצפונה וקדמה ב"ימה מצרים) בלי (נחלה "ופרצת"

פנימיות81ונגבה" גילוי - בזה לשלימות עד דעולם,
סיום לאחרי והשלימה, האמיתית בגאולה התורה
וגאולת גלות לאחרי שבא תורה מתן (ע"ד הגלות

האבות). דעבודת וההכנה מצרים

.Ëוהאופן להיחס בנוגע לימוד גם ישנו הנ"ל ע"פ
צריך איך - ובמילא יהודי, על "מסתכל" הקב"ה שבו

אחרים: יהודים על "להסתכל" יהודי
עניני את ויורש ויעקב, יצחק אברהם בן הוא יהודי

וכמפורש90האבות אבינו, דיעקב ובמיוחד כולל ,

עמו91בקרא הוי' חלק "כי נאמר יהודי כל על :awriחבל
יעקב של שמו ישראל, בשם נקרא יהודי וכל נחלתו",

ע"ש ותוכל"64אבינו, אנשים ועם אלקים עם שרית .92"כי

הרי יהודי, של מציאותו עצם שמצד מובן, ומזה
הזה בעולם אפילו נמצא, הוא בו ומצב מעמד בכל
דשכם, אחוריים בבחי' הגלות, בחושך אפילו הגשמי,
ופגע עמו (בחיצוניות) נלחם ומלאך שר אם ואפילו
עם ש"שרית ברור דבר הרי - היהודי של בגיד (ח"ו)

אנשים ועם יעקבlkezeאלקים ו"ויבא ,"mlyאפילו)

הבעש"ט77) ע"י הכללית חסידות גילוי של הכוונה השלים שעי"ז
תרפ"ח), תשא פ' ש"ק (מליל אדמו"ר מו"ח כ"ק שיחת (וראה והמגיד
התורה פנימיות עצם לגילוי הכנה היו והמגיד הבעש"ט שגילוי
לגילוי הכנה שהיו האבות, עבודת בדוגמת אדה"ז, ע"י שנתגלה

דמ"ת). העצמות
הסדר ישראל) דוב, (שניאור, ד"שדי" שבר"ת הטעם י"ל ועפ"ז
אלקות דגילוי השלימות כי הזמנים), סדר (היפך מלמטלמ"ע הוא
אדה"ז ע"י נעשה ודעולם) דאלקות (המדידה שדי בבחי' (הוי')
מתורת יותר בביאור חסידות (שגילה המגיד ע"י - ולפנ"ז (שניאור),

הבעש"ט. ע"י - ולפנ"ז הבעש"ט),
כסא78) לספרו. מלך המקדש הקדמת וראה בסופו. ת"ו התקו"ז ל'

ועוד. שם. לתקו"ז מלך
פ"ה.79) תניא ראה
שבהע80) בשלום פדה פח).סד"ה ע' תרפ"ה (סה"מ 76 רה
ע"ב.81) ריש קיח, שבת יד. כח, ויצא
(82.37 ע' ח"ו לקו"ש .p"yeראה

בערכו.83) אנשים שמות שמואל בית
ד.84) עז, משפטים תו"א (ראה האומות לשון בירור על שמורה

א) קמא, - (סכ"ה באגה"ק מדגיש שאדה"ז הטעם י"ל ועפ"ז ג). עח,
ד"ת אומר הי' ז"ל לקו"שla"`ש"הבעש"ט (וראה בלה"ק" ולא

ואילך). 446 ע' חכ"א
(85.193 ע' ה'תש"ה סה"מ ראה
אגה"ק86) בתניא ונתבאר הובא - ב) קכד, (זח"ג נשא פ' רע"מ
סכ"ו.

יט.87) נה, תהלים
ואילך.88) 112 ס"ע שלום תורת השיחות ס' ראה
טבת89) - טבת בכ"ד אדה"ז של הילולא יום עם זה לקשר ויש

נהנה שהגוף "ירח הוא וטבת וברוחניות, בגשמיות טוב טוב, מלשון
יש של כביכול הנאת - בזה הפירוש כידוע א) יג, (מגילה הגוף" מן
תשמ"ט השיחות ס' .384 ע' חט"ו לקו"ש (ראה הנברא מיש האמיתי
נמשכת שלם" . . "ויבא שהשלימות כלומר וש"נ), .140 ע' ח"א

הגשמי. בגוף גם וחודרת
וראה90) כו'". לבן זוכה "האב - מ"ט) פ"ב (עדיות המשנה ובלשון

ובכ"מ. פרשתנו. ריש תו"א
ט.91) לב, האזינו
וש"נ.92) זו. שנה שמות ש"פ משיחת קונטרס גם ראה
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חבל "יעקב נאמר יהודי כל שעל כיון שכם", ב)עיר
ezlgpזרעו מה מת, לא אבינו "יעקב - מזה ויתירה ,"

בחיים" הוא אף (עד93בחיים בחיים" ש"זרעו מודיעים ,
בארוכה כנ"ל זרעו, בחיי תלויים יעקב )!94שחיי

יהודי, של מציאותו לעצם בנוגע אפילו הוא זה כל
כמ"ש לתורה, יהודי כל של השייכות מצד 95עאכו"כ

שכל כיון יעקב": קהלת מורשה משה לנו צוה "תורה
ש"תורה ברור דבר הרי יעקב", מ"קהלת הוא יהודי

והוא משה", לנו dlekצוה dxezd lk yxeiאינה וירושה ,
יש יהודי שלכל זה ומצד היורש; של בהנהגתו תלוי'

עם שלdxezשייכות מציאותו שזוהי עד התורה), (וכל
אותיות ריבוא ששים "יש ר"ת (ישראל יהודי

שישראל96לתורה" עד בתורה, אות לו יש יהודי כל ,

חד כולא וקוב"ה מקום6אורייתא שבכל מובן הרי ,(

שבחיצוניות במצב אפילו נמצא, יהודי שבו ומצב
תורה היא שמציאותו זה מצד הרי ב"שכם", הוא נמצא
ענין, שבכל החיובי הענין רק נראה - מזה ויתירה נרגש -

יהודי. לכל שיש המעלות

שלא ראי' ה"ז - בגלוי המעלות את רואים לא ואם
בגלל המעלות את רואה הוא אין ואולי דיו, חיפש
בהזולת, עצמו חסרונות את שרואה - או הגלות, חושך

לפנ"ז (כמדובר במראה המסתכל ).97כאדם

.Èהביאורים ע"פ יתירה הדגשה מתוספת הנ"ל בכל
והן והמגיד, הבעש"ט הן החסידות, אבות של והוראות
דתורת העיקריים היסודות שאחד כידוע - אדה"ז
ישראל, דאהבת הענין בגודל הוא והמגיד הבעש"ט
בנו יהודי, שהוא הענין עצם מצד יהודי, לכל אהבה
מקומות בריבוי בארוכה כמבואר הקב"ה, של היקר

והמגיד הבעש"ט .98בתורת

(באופן וביאור הדגשה מתוספת גופא ובזה
שבו שלו, התניא מספר החל אדה"ז, בתורת דחב"ד)

ופרק - שלם פרק "עושה" ישראל.alהוא דאהבת -

במהדורא בזה: מיוחד לימוד דספרnw`[ולהוסיף
ענין99התניא (ביאור לב פרק נמצא לא בכת"י) (כנראה

בהמשך מיד עוברים לא מפרק אלא ישראל), אהבת

ספר - דתניא בתרא במהדורה אבל לג. לפרק אחד
אהבת ענין לב פרק את אדה"ז הוסיף - שלפנינו התניא

ובביאור. ישראל

פרטית בהשגחה הוא ענין שכל ,100כיון

בזה שיש ודאי הרי - אלינו הגיעה הדברים והשתלשלות
בענין החסידות בתורת ההדגשה בגודל והוראה, לימוד
שהענין קס"ד שישנה מישהו יחשוב אם ישראל: אהבת
מקום בכל בהדגשה להיות צריך אינו ישראל דאהבת
מלכתחילה, דתניא במהדו"ק נכלל שלא והראי' ומקום,
ישנו - זה פרק ללא התניא את ללמוד הי' ואפשר
בתרא, - ובפרט שלאח"ז שבמהדורה מזה הלימוד

החיתום" אחר הולך ו"הכל - אדה"ז, זאת ,101הוסיף

בימים יהי' "אשר והשופט הכהן דברי -mdd"102ע"פ

ואדרבה אחר. באופן וכלל כלל וקס"ד מקום אין וכעת
המשנה דברי ע"ד בין103- היחיד דברי מזכירין ש"למה

מקובל, אני כך אדם יאמר שאם לבטלה, המרובין
דבריו)"]. (ונדחו שמעת פלוני איש כדברי לו יאמרו

.‡Èיכולים - ישראל של מעלתן בגודל - הנ"ל ע"פ
זו בשנה שבט חודש ראש מקביעות הוראה גם לבאר
המאורות, נתלו שבו היום בשבוע, הרביעי ביום -

הקטן ומאור הגדול מאור הגדולים", המאורות ;104"שני

- להיות צריך יהודי משפיעepideכל "מאור", -

הארץ" על הנמצאים105"להאיר אחרים לאנשים להאיר ,
יש יהודי שכל כיון ארציות). מלשון ארץ (כולל בארץ

לאחרים להשפיע יכול הוא שאותן מעלות [כמובן106לו
ממאחז"ל אדם",107גם מכל הלומד חכם "איזהו

וחלק אות לו יש יהודי שכל ליהודי, בנוגע ועאכו"כ
כו'].108בתורה

(א) אופנים: בשני להיות יכול גופא ההשפעה אופן
גדול הוא שהמשפיע כיון הגדול": "מאור בתור
ה"ה מהשני), (גדול וכיו"ב במעלות וגדול בתורה
פנים בסבר אמנם השני, על להשפיע ומוכן מתאים
והשני המשפיע שהוא מודגש אעפ"כ אבל וכו', יפות
מהמאור אורו את שמקבל הקטן, (מאור המקבל הוא
(מאור) המשפיע הקטן": "מאור בתור (ב) הגדול).

ב.93) ה, תענית
עיי"ש.94) ויחי, ש"פ משיחת קונטרס
ד.95) לג, ברכה
קפו.96) אופן עמוקות מגלה
טו.97) סעיף 92 שבהערה .p"yeשיחה

ערך98) הערכיםֿחב"ד ספר ישראל. אהבת קונטרס בארוכה ראה
ישראל. .p"yeאהבת

תשמ"ב.99) קה"ת,
וש"נ.100) ואילך. סקי"ט הוספות קה"ת) (הוצאת טוב שם כתר
א.101) יב, ברכות - חז"ל ל'

ט.102) יז, שופטים
מ"ו.103) פ"א עדיות
טז.104) א, בראשית
יז.105) טו. שם,
(שו"ע106) הצדקה בנתינת בישראל, עני גם ישראל, כל חייב ולכן

רמח). ר"ס יו"ד
רפ"ד.107) אבות
שמתפלל108) "ותןe`k"`כפי - שמו"ע תפלת בסיום מישראל

epwlg."בתורתך
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הזולת, לגבי מעלותיו את (לא ולהדגיש להרגיש צריך
מעלות את (- אדרבה (הזולת)zlefdאלא שהוא ,

הקטן" ה"מאור הוא והמשפיע הגדול" ה"מאור
הזולת! של מעלותיו את שמשקף

ניתלו שבו הרביעי מיום zexe`ndההוראה ipy,

אופני שני להיות צריכים יהודי שאצל מדגישה
איניש כידע מקרה, לכל מתאימה במדה ההשפעה,
ולפעמים אחד באופן מצליחים שלפעמים בנפשי',

השני. באופן

.·Èישראל של מעלתן בגודל לעיל האמור בכל
זה בדורנו עוז וביתר שאת ביתר דדור109מתוסף בנ"י :

מליוני נספו שבה השואה, של הפליטה שארית - זה
בבחי' הנם - דמם ינקום השם השם, קידוש על יהודים

מאש" מוצל שלמרות110"אוד כך על חי' עדות והם ,
ירכו" בכף מ"ויגע כתוצאה הבאות בנ"י על הגזירות

במדרש יעקב111(כדאיתא "ויבא הרי ,(mly"112.

על ר"ל ולקטרג לדבר מושלל כמה עד מובן, ומזה
לא ועאכו"כ במיוחד, זה מדור יהודים ועל בכלל, בנ"י
על שנספו בנ"י של כבודם חילול כדי תוך ח"ו לקטרג
וגופים וטהורות, קדושות נשמות השם, קידוש
קרבן (ע"ד השמימה בלהב שעלו וטהורים קדושים

צרה פעמיים תקום לא ליצלן, רחמנא .113עולה)...

בנ"י. על רוגז מנהל שהקב"ה לומר ליצלן רחמנא
בכל עצמית ובאהבה בנ"י את אוהב הקב"ה אדרבה:

כפי מקום, ובכל בתפלהlkyזמן אומר meiיהודי lka

meie:הברכה ובסיום אהבתנו", (רבה) עולם "אהבת :

ישראל בעמו "!dad`a"הבוחר

הקב"ה יודע - מוסר דברי צריכים אם [ואפילו
דובר כבר - גופא ובזה זאת, לפעול איך בעצמו

דוקא92בארוכה מוסר, לומר אפשר וכיצד מי התנאים
אביך" ד"מוסר באופן ישראל, אהבת ודוקא114מתוך ,

ושפלות]. עניוות מתוך

אחרי שנשארו בנ"י זה, בדור לבנ"י בנוגע ועאכו"כ
כנ"ל. השואה,

אומר השואה קרבנות את מזכירים כאשר ואדרבה:
ד"אב התפלה ובנוסח דמם, ינקום השם - יהודי כל

קדושת על נפשם שמסרו הקודש "קהלות הרחמים":
הקב"ה אם השפוך". עבדיו דם נקמת וינקום . . השם
דם נקמת "ינקום של חשבון זה הרי - בחשבון מתעסק

ישראל! וצוררי שונאי נגד השפוך", עבדיו

הרי - להבדיל - לבנ"י daxc`eובנוגע daxc`:

חשבון שיעשה כביכול, עצמו את וזיכה התחייב הקב"ה
דהשואה, הבלתיֿרצוי המאורע על ו"ישלם" צדק
הרי יהודים, של גדול הכי ריבוי שחסרים זה על שנוסף
את החליש שזה רצויות, בלתי תוצאות גם מזה היו
כביכול מחוייב יהודים; כמה אצל עכ"פ היראתֿשמים

נדח" ממנו ידח ש"לא הבטחתו לקיים ,115הקב"ה

הן ומיד תשובה לעשות ישראל שסוף תורה ו"הבטיחה
יעקב116נגאלין" ש"ויבא - והבטחתו ,mly!!"

לחשוב ואפילו לומר וחס חלילה ועאכו"כ
רחמנא יכולים כו' שהחטאים הקב"ה, של בחשבונו
תהי'!... לא הי' ור"ל, ר"ל נוספת שואה להביא ליצלן

xxerl elit` mikixv `ly jk ick cr ,`ed heytd xac

oirn `l ,dxv miinrt mewz `l - d`eyd ixg`ly ,jk lr

aeha ,cqge aeh j` 'idi :daxc`e ,l"x 'izvwn `le 'ilic

dybcdae ,mdy mewn lka i"pa lkle icedi lkl ,dlbpde d`xpd

!!!dlbpde d`xpd aeh -

.‚Èעאכו"כ הזמנים, בכל אמורים הדברים ובאם
זו מתגרות שהאומות אלו בזמנים - עצמו זה בדורנו
אל "בני מהקב"ה מיוחדה הבטחה ישנה כשלבנ"י בזו,

בשבילכם" אלא עשיתי לא שעשיתי מה כל ,117תתיראו

יישן ולא ינום ש"לא בתורה ההבטחות ריבוי על נוסף
ישראל" בצרה"118שומר אנכי ו"עמו אלקים119, ו"פדה ,

צרותיו" מכל ישראל יפדה120את "והוא לאחמ"כ (ורק
עונותיו" מכל ישראל eke')121את 'eke-

ישראל" שומר יישן ולא ינום ש"לא הוא ברור דבר
לארץ, בחוץ גם יהודים, נמצאים שבו בעולם מקום בכל

הקדושה בתורתנו שנקראת הקודש, בארץ ועאכו"כ
" dpydוהאמיתית: ziyxn da jiwl` 'd ipir 'eb xy` ux`

dpy zixg` cre"122.

המשל (ע"ד עתה נמצא שהקב"ה הוא, ברור ודבר
החדשים)123המובא לשאר בערך אלול לחודש בנוגע

(109.94 .92 שבהערה שיחות גם ראה - לקמן .p"yeבהבא

עה"פ.110) קרא מהר"י ובפי' ב. ג, זכרי'
כו.111) לב, וישלח ברמב"ן הובא ד. פע"ז, ב"ר
שם.112) רמב"ן ראה
(113.55 הערה 306 ע' חכ"ג לקו"ש (וראה ט א, נחום - הכתוב ל'
וש"נ).

כד.114) יג, שם וראה ח. א, משלי
יד.115) יד, שמואלֿב

ה"ה.116) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
תצט.117) רמז ישעי' יל"ש
ד.118) קכא, תהלים
יד.119) צא, שם
כב.120) כה, שם
ח.121) קל, שם
יב.122) יא, עקב
ב.123) לב, ראה לקו"ת



�� `"ypz'd hay g"dan ,`x`e t"y

הזולת, לגבי מעלותיו את (לא ולהדגיש להרגיש צריך
מעלות את (- אדרבה (הזולת)zlefdאלא שהוא ,

הקטן" ה"מאור הוא והמשפיע הגדול" ה"מאור
הזולת! של מעלותיו את שמשקף

ניתלו שבו הרביעי מיום zexe`ndההוראה ipy,

אופני שני להיות צריכים יהודי שאצל מדגישה
איניש כידע מקרה, לכל מתאימה במדה ההשפעה,
ולפעמים אחד באופן מצליחים שלפעמים בנפשי',

השני. באופן

.·Èישראל של מעלתן בגודל לעיל האמור בכל
זה בדורנו עוז וביתר שאת ביתר דדור109מתוסף בנ"י :

מליוני נספו שבה השואה, של הפליטה שארית - זה
בבחי' הנם - דמם ינקום השם השם, קידוש על יהודים

מאש" מוצל שלמרות110"אוד כך על חי' עדות והם ,
ירכו" בכף מ"ויגע כתוצאה הבאות בנ"י על הגזירות

במדרש יעקב111(כדאיתא "ויבא הרי ,(mly"112.

על ר"ל ולקטרג לדבר מושלל כמה עד מובן, ומזה
לא ועאכו"כ במיוחד, זה מדור יהודים ועל בכלל, בנ"י
על שנספו בנ"י של כבודם חילול כדי תוך ח"ו לקטרג
וגופים וטהורות, קדושות נשמות השם, קידוש
קרבן (ע"ד השמימה בלהב שעלו וטהורים קדושים

צרה פעמיים תקום לא ליצלן, רחמנא .113עולה)...

בנ"י. על רוגז מנהל שהקב"ה לומר ליצלן רחמנא
בכל עצמית ובאהבה בנ"י את אוהב הקב"ה אדרבה:

כפי מקום, ובכל בתפלהlkyזמן אומר meiיהודי lka

meie:הברכה ובסיום אהבתנו", (רבה) עולם "אהבת :

ישראל בעמו "!dad`a"הבוחר

הקב"ה יודע - מוסר דברי צריכים אם [ואפילו
דובר כבר - גופא ובזה זאת, לפעול איך בעצמו

דוקא92בארוכה מוסר, לומר אפשר וכיצד מי התנאים
אביך" ד"מוסר באופן ישראל, אהבת ודוקא114מתוך ,

ושפלות]. עניוות מתוך

אחרי שנשארו בנ"י זה, בדור לבנ"י בנוגע ועאכו"כ
כנ"ל. השואה,

אומר השואה קרבנות את מזכירים כאשר ואדרבה:
ד"אב התפלה ובנוסח דמם, ינקום השם - יהודי כל

קדושת על נפשם שמסרו הקודש "קהלות הרחמים":
הקב"ה אם השפוך". עבדיו דם נקמת וינקום . . השם
דם נקמת "ינקום של חשבון זה הרי - בחשבון מתעסק

ישראל! וצוררי שונאי נגד השפוך", עבדיו

הרי - להבדיל - לבנ"י daxc`eובנוגע daxc`:

חשבון שיעשה כביכול, עצמו את וזיכה התחייב הקב"ה
דהשואה, הבלתיֿרצוי המאורע על ו"ישלם" צדק
הרי יהודים, של גדול הכי ריבוי שחסרים זה על שנוסף
את החליש שזה רצויות, בלתי תוצאות גם מזה היו
כביכול מחוייב יהודים; כמה אצל עכ"פ היראתֿשמים

נדח" ממנו ידח ש"לא הבטחתו לקיים ,115הקב"ה

הן ומיד תשובה לעשות ישראל שסוף תורה ו"הבטיחה
יעקב116נגאלין" ש"ויבא - והבטחתו ,mly!!"

לחשוב ואפילו לומר וחס חלילה ועאכו"כ
רחמנא יכולים כו' שהחטאים הקב"ה, של בחשבונו
תהי'!... לא הי' ור"ל, ר"ל נוספת שואה להביא ליצלן

xxerl elit` mikixv `ly jk ick cr ,`ed heytd xac

oirn `l ,dxv miinrt mewz `l - d`eyd ixg`ly ,jk lr

aeha ,cqge aeh j` 'idi :daxc`e ,l"x 'izvwn `le 'ilic

dybcdae ,mdy mewn lka i"pa lkle icedi lkl ,dlbpde d`xpd

!!!dlbpde d`xpd aeh -

.‚Èעאכו"כ הזמנים, בכל אמורים הדברים ובאם
זו מתגרות שהאומות אלו בזמנים - עצמו זה בדורנו
אל "בני מהקב"ה מיוחדה הבטחה ישנה כשלבנ"י בזו,

בשבילכם" אלא עשיתי לא שעשיתי מה כל ,117תתיראו

יישן ולא ינום ש"לא בתורה ההבטחות ריבוי על נוסף
ישראל" בצרה"118שומר אנכי ו"עמו אלקים119, ו"פדה ,

צרותיו" מכל ישראל יפדה120את "והוא לאחמ"כ (ורק
עונותיו" מכל ישראל eke')121את 'eke-

ישראל" שומר יישן ולא ינום ש"לא הוא ברור דבר
לארץ, בחוץ גם יהודים, נמצאים שבו בעולם מקום בכל

הקדושה בתורתנו שנקראת הקודש, בארץ ועאכו"כ
" dpydוהאמיתית: ziyxn da jiwl` 'd ipir 'eb xy` ux`

dpy zixg` cre"122.
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כו.111) לב, וישלח ברמב"ן הובא ד. פע"ז, ב"ר
שם.112) רמב"ן ראה
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ומראה יפות פנים בסבר כולם את ומקבל בשדה", כ"מלך
להקב"ה לגשת יכול יהודי וכל לכולם, שוחקות פנים

והקב"ה בקשותיו ממנו אותן.ולבקש ימלא ודאי

מקום בכל לבנ"י ומכריז מודיע הקב"ה וכאמור,
תתיראו", אל "בני הקודש: בארץ ועאכו"כ שהם,

יעקב "ויבוא יהי' ודאי אשר)mlyואדרבה: שכם (עיר
".orpkבארץ

.„Èאע"פ זה: לזמננו בנוגע לימוד עוד מתוסף מזה
מספר מתי "ואני ואמר ממלחמה יעקב פחד שלכתחילה
ולוי שמעון "כשהרגו בפועל, שהי' כפי גו'", עלי ונאספו
וחגר להם, להזדווג סביבותיהם כל נכנסו שכם אנשי את
שכם את וכבש במלחמה ויצא כנגדן", מלחמה כלי יעקב
השדה "חלקת את שקנה זה על (נוסף ובקשתי" "בחרבי

שכם"). אבי חמור מיד אהלו שם נטה אשר
את בפועל נתן שהקב"ה כיון עכשיו: מזה הלימוד
ש"נכנסו (עי"ז ושומרון דיהודה והשטחים שכם עיר
מלחמה כלי יעקב וחגר להם, להזדווג סביבותיהם כל

-124כנגדן" האחרונות) בשנים לבנ"י שהיו במלחמות
תורה ע"פ אסור פקו"נ שמצד ופשוט, בטוח הרי

שבת הל' או"ח בשו"ע (כפס"ד ח"ו ).125להחזירם

מאות רוסי', עולי ישראל לארץ מגיעים ולאחרונה
- מרוסי' הפליטה משארית יהודים אלפי

גדלו שבה המדינה היא ההיא שמדינה ולהעיר,
נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק עד נשיאינו, ורבותינו אדה"ז
השאיר אבל התחתון, כדור לחצי משם יצא אשר דורנו
את שמחזיקים תלמידים ותלמידי תלמידים שם
ומשפיעים והשפיעו אור", ותורה מצוה ד"נר השלהבת
שעתה ההיא; במדינה בנ"י על האפשרית) מדה (בכל
תחת היו שם שבנ"י שנה משבעים למעלה לאחרי -

העכו"ם, בין שנשבו תינוקות בבחי' חזקה, ממשלה
בדרך יהודים לחנך הרשתה שלא ממשלה תחת
ומעלים ומתקנים כעת, משם יוצאים הם הרי - התומ"צ
שלהם, התשובה עבודת ע"י שבעבר, הענינים כל את

בגודל ויותר יותר עוד מוסיף זה הרי ובודאי
- ובמיוחד לבנ"י, הקב"ה של ואהבה הרחמנות
ב"ארץ ובפרט ובמנוחה, בשלום להתיישב שיוכלו
שנה". אחרית ועד השנה מרשית בה ה"א עיני גו' אשר

שהם ומצוות, בתורה מוסיפים שבנ"י עי"ז ובפרט

בברכות יותר עוד מתוסף - ועי"ז ימינו, ואורך חיינו
הקב"ה.

*

.ÂË:לפועל בנוגע בהוראה ולסיים
ונכון כדאי - דאדה"ז ההילולא יום עם בקשר
בתורה עתים בקביעות יוסיפו ואחת אחד שכל ביותר,
התניא, ובספר ערוך בשולחן - ובמיוחד דאדה"ז,
הן - נשיאינו מרבותינו בזה הביאורים עם ביחד
האמצעי, מאדמו"ר (מאדה"ז, דתורה בנגלה הביאורים
ועאכו"כ לאחרונה, שלו דינים פסקי ספר שנדפס
והן מקומם), ממלאי נשיאינו ומרבותינו מהצ"צ,

החסידות. תורת התורה, בפנימיות

מחוייבות נשים שגם כיון ואחת, אחד כל - וכאמור
ובלימוד להן, הצריכות בהלכות התורה בלימוד
ואמונה ה' ויראת ה' לאהבת (שמביאה התורה פנימיות

כולם מחוייבים שבהן התמידיות מהמצוות כו', ).126בה'

ע"ההיתהמעתיקה מורתי שאמי ולהעיר, בדיוק127- -
אבי' בבית מגיעים שהיו חסידות מאמרי - ובמהירות
בזמנים נהוג שהי' כפי מהר"ש), מאדמו"ר עוד (חסיד
חסידות מאמר שיגיע וציפו שהמתינו ההם,
העתקות בכמה מיד אותו מעתיקים והיו מליובאוויטש,
דתורת הגילוי לשלימות נזכה ממש שבקרוב ויה"ר וכו'.
וכו', מעתיקים ושל שלו וכתביֿיד ספריו - אדה"ז

יד, בכתבי עדיין שהנם הענינים את בדפוס וידפיסו

בהדפסה ריבוי האחרונות בשנים שנוסף וכפי
לאחרונה כולל נשיאינו, רבותינו של חסידות דספרי
שהיו הספרים של מרובעות באותיות דפוס - במיוחד

כמ"פ כמדובר רש"י, באותיות לע"ע .128מודפסים

ימהר חסידות ספרי בהדפסת ההוספה שע"י ויה"ר
כידוע והשלימה, האמיתית הגאולה את יותר עוד זה

עםהדפסתהלקו"ת בקשר הגאולהכפשוטה,129הסיפור -
טפחים, מעשרה למטה

אלא ח"ו, בגלות ישאר לא ויחיד אחד יהודי ואף
כנשמות ובבנותינו, בבנינו ובזקנינו בנערינו בנ"י, כל
האמיתית בגאולה נגאלים - השלימות בתכלית בגופים

והשלימה,

ממש. ומיד תיכף - העיקר והוא ועוד

כב.124) מח, ויחי רש"י
שכ"ט.125) סימן
(בסופה).126) החינוך ספר שבריש המחבר אגרת

ספר וראה .11 עמ' ח"א תשמ"ט השיחות ספר גם ראה (127

.43 עמ' תש"ט המאמרים
.431 עמ' ב' חלק תשמ"ט השיחות ספר ראה (128

תפ"ה. עמ' א' חלק מוהריי"צ אדמו"ר קודש אגרות ראה (129

ועוד. .491 עמ' י"ח חלק .70 הערה 80 עמ' ח"ו לקו"ש
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
"Â˙„Â„ „·ÎÂÈ"

דדתו" יוכבד את עמרם "ויקח הפסוק רש"י1מן מצטט ,

דודתו" "יוכבד המלים לוי2את בת אבוהי, "אחת ומפרש: ,

קהת". אחות

המפרשים משמעות3אומרים מקום שבכל שכיון ,

"דודתו" אביו`dppiהמלה אחי אשת אלא אביו, אחות

לא אשתו אל גו' אביך אחי שב"ערות העריות, (כבפרשת

היא" "דודתך נאמר אביך"4תקרב" אחות ב"ערות ואילו ,5

הכוונה כאן שאף לחשוב היה ניתן "דודתך"), נאמר אין

כך ומשום אביו, אחי לאשת רש"י,ycgnהיא

אבוהי". "אחת היא כאן בפסוק "דודתו" של שהמשמעות

כיון קהת": אחות לוי "בת – הוכחה רש"י מביא ולכך

בת יוכבד עמרם אשת "ושם כנאמר לוי, בת היתה שיוכבד

נאמר6לוי" שכבר כפי קהת", "אחות היתה שהיא יוצא ,

כן לפני פסוקים הוכחה7מספר וזוהי – קהת" גו' לוי "בני

"אחת היא כאן "דודתו" המלה של שהמשמעות לכך

אבוהי".

מובן זה את8לפי גם הפסוק מן רש"י מצטט מדוע

לפירושו ההכרח כי ל"דודתו": בנוסף "יוכבד", המלה

בשונה – אבוהי" "אחת היא כאן "דודתו" של שהמשמעות

זו מלה mewnממשמעות lkaש מכך נובע –cakeiהיתה

כדלעיל. קהת, אחות

.·
?"ÂÓÂ‚¯˙Î" Y ˘Â¯ÈÙ‰

"אחת רש"י אומר מדוע להסביר היה ניתן זה לפי

בלשון "אחותmebxzdאבוהי" ולא אונקלוס) (מתרגום

"דודתו" המלה של שהמשמעות כיון mewnאביו": lka

הוא וכאן אביו, אחי אשת – שלנוycgnהיא שבפסוק

לפירושו מביא הוא אביו", "אחות היא זו מלה משמעות

אבוהי". "אחת – כך מפרש התרגום שאף הוכחה,

להבין: יש אך

הוא אונקלוס, בתרגום בפירושו מסתייע רש"י כאשר

"כתרגומו" במפורש צריך9מציין הוא כאן ואף וכדומה,

להסתפק ולא לו, בדומה ביטוי או "כתרגומו" לומר היה

התרגום? בלשון פירושו בכתיבת

.‚
È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÏÚ ÌÈÈ˘˜‰

להבין: צריך גם לעיל, לאמור בנוסף

את רק כדלעיל, בפירושו, כאן מחדש רש"י הרי א)

dzernynשלdlnd."אביו "אחות היא שכאן "דודתו",

רק מהווים קהת" אחות לוי "בת בסיום dgkedודבריו

שהיאoiprל dzidזה, ok`ולכאורה אביו. z`fאחות z`

כבר כי זאת, מציין רש"י היה לולא גם יודע התלמיד היה

ok iptlלמד כך10הוא ומשום לוי", "בת היתה שיוכבד ,

עמרם? של אביו קהת", "אחות היא

ליישב היה ניתן רש"י שכותב לוי" "בת המלים את

ענין למד שהתלמיד כיון בדוחק: ולפחות כלשהו, באופן

dfבספרmcewdשוב רש"י זאת מזכיר לכן בראשית, ,11.

בפרשה12אך מופיעה לוי של בנו היה שקהת ,efהעובדה

התלמיד מבין כבר לוי", "בת אומר רש"י כאשר ולפיכך,

גם רש"י מוסיף מדוע אבוהי". "אחת היתה שהיא בעצמו

קהת" "אחות המלים ?13את

כיון mewnב) lkayאחי "אשת היא המלה משמעות

אשת היא "דודתו" כאן שאף להסביר רש"י היה יכול אביו",

אין הרי אביו, אחות לוי) (בת היתה שיוכבד מכך אביו: אחי

היתה לא שהיא ראיה ייתכןmbזו שהרי אביו, אחי אשת

היו אחיהizyשללוי היה אשר – קהת מאחי ואחד נשים,

כ.1) ו, פרשתנו

ד'.2) וסו"ס ג' סו"ס לקמן וראה דודתו. יוכבד את ראשון ובדפוס

וכו'.3) גו"א רא"ם

יד.4) יח, אחרי

יב.5) שם,

נט.6) כו, פנחס

טז.7) ו, פרשתנו

(8.12 הערה לקמן ראה אבל

ובכ"מ.9) א. ז, לקמן פרש"י ראה

טו.10) מו, ויגש רש"י

אשת11) היתה שלא להוכיח היא לוי" ב"בת רש"י של שכוונתו לומר אין

שלפ"ז לזה, [נוסף כי – באחותו אסור ב"נ שגם מכיון עמרם של אביו אחי

רק הוא בב"נ אחותו איסור קהת"] "אחות – רש"י של סיומו מובן אינו

הב'. בקושיא כדלקמן מאמו, באחותו

(שמות12) גופא זה בספר נאמר – לוי בת היתה משה של שאמו זה וגם:

א). ב,

תיבת מעתיק שרש"י מה גם (=חלק) גלאטיק אינו שעפ"ז ולהעיר,

אשתו שם בכתוב נאמר הי' לא באם גם שהרי – סוס"א) לעיל (ראה "יוכבד"

לוי) (בת שהיא יודעים היינו משה" את גו' לו "ותלד שנאמר מכיון עמרם, של

אביו. אחות

לכתוב13) רוצה רש"י –`zeihxta,jiובאם אביו אחות יוכבד שהיתה

עמרם". של "אביו – גם קהת") "אחות התיבות (אחר להוסיף הו"ל
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הקודש ללשון מתורגם
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דדתו" יוכבד את עמרם "ויקח הפסוק רש"י1מן מצטט ,

דודתו" "יוכבד המלים לוי2את בת אבוהי, "אחת ומפרש: ,

קהת". אחות

המפרשים משמעות3אומרים מקום שבכל שכיון ,

"דודתו" אביו`dppiהמלה אחי אשת אלא אביו, אחות

לא אשתו אל גו' אביך אחי שב"ערות העריות, (כבפרשת

היא" "דודתך נאמר אביך"4תקרב" אחות ב"ערות ואילו ,5

הכוונה כאן שאף לחשוב היה ניתן "דודתך"), נאמר אין

כך ומשום אביו, אחי לאשת רש"י,ycgnהיא

אבוהי". "אחת היא כאן בפסוק "דודתו" של שהמשמעות

כיון קהת": אחות לוי "בת – הוכחה רש"י מביא ולכך

בת יוכבד עמרם אשת "ושם כנאמר לוי, בת היתה שיוכבד

נאמר6לוי" שכבר כפי קהת", "אחות היתה שהיא יוצא ,

כן לפני פסוקים הוכחה7מספר וזוהי – קהת" גו' לוי "בני

"אחת היא כאן "דודתו" המלה של שהמשמעות לכך

אבוהי".

מובן זה את8לפי גם הפסוק מן רש"י מצטט מדוע

לפירושו ההכרח כי ל"דודתו": בנוסף "יוכבד", המלה

בשונה – אבוהי" "אחת היא כאן "דודתו" של שהמשמעות

זו מלה mewnממשמעות lkaש מכך נובע –cakeiהיתה

כדלעיל. קהת, אחות

.·
?"ÂÓÂ‚¯˙Î" Y ˘Â¯ÈÙ‰

"אחת רש"י אומר מדוע להסביר היה ניתן זה לפי

בלשון "אחותmebxzdאבוהי" ולא אונקלוס) (מתרגום

"דודתו" המלה של שהמשמעות כיון mewnאביו": lka

הוא וכאן אביו, אחי אשת – שלנוycgnהיא שבפסוק

לפירושו מביא הוא אביו", "אחות היא זו מלה משמעות

אבוהי". "אחת – כך מפרש התרגום שאף הוכחה,

להבין: יש אך

הוא אונקלוס, בתרגום בפירושו מסתייע רש"י כאשר

"כתרגומו" במפורש צריך9מציין הוא כאן ואף וכדומה,

להסתפק ולא לו, בדומה ביטוי או "כתרגומו" לומר היה

התרגום? בלשון פירושו בכתיבת

.‚
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להבין: צריך גם לעיל, לאמור בנוסף

את רק כדלעיל, בפירושו, כאן מחדש רש"י הרי א)

dzernynשלdlnd."אביו "אחות היא שכאן "דודתו",

רק מהווים קהת" אחות לוי "בת בסיום dgkedודבריו

שהיאoiprל dzidזה, ok`ולכאורה אביו. z`fאחות z`

כבר כי זאת, מציין רש"י היה לולא גם יודע התלמיד היה

ok iptlלמד כך10הוא ומשום לוי", "בת היתה שיוכבד ,

עמרם? של אביו קהת", "אחות היא

ליישב היה ניתן רש"י שכותב לוי" "בת המלים את

ענין למד שהתלמיד כיון בדוחק: ולפחות כלשהו, באופן

dfבספרmcewdשוב רש"י זאת מזכיר לכן בראשית, ,11.

בפרשה12אך מופיעה לוי של בנו היה שקהת ,efהעובדה

התלמיד מבין כבר לוי", "בת אומר רש"י כאשר ולפיכך,

גם רש"י מוסיף מדוע אבוהי". "אחת היתה שהיא בעצמו

קהת" "אחות המלים ?13את

כיון mewnב) lkayאחי "אשת היא המלה משמעות

אשת היא "דודתו" כאן שאף להסביר רש"י היה יכול אביו",

אין הרי אביו, אחות לוי) (בת היתה שיוכבד מכך אביו: אחי

היתה לא שהיא ראיה ייתכןmbזו שהרי אביו, אחי אשת

היו אחיהizyשללוי היה אשר – קהת מאחי ואחד נשים,

כ.1) ו, פרשתנו

ד'.2) וסו"ס ג' סו"ס לקמן וראה דודתו. יוכבד את ראשון ובדפוס

וכו'.3) גו"א רא"ם

יד.4) יח, אחרי

יב.5) שם,

נט.6) כו, פנחס

טז.7) ו, פרשתנו

(8.12 הערה לקמן ראה אבל

ובכ"מ.9) א. ז, לקמן פרש"י ראה

טו.10) מו, ויגש רש"י

אשת11) היתה שלא להוכיח היא לוי" ב"בת רש"י של שכוונתו לומר אין

שלפ"ז לזה, [נוסף כי – באחותו אסור ב"נ שגם מכיון עמרם של אביו אחי

רק הוא בב"נ אחותו איסור קהת"] "אחות – רש"י של סיומו מובן אינו

הב'. בקושיא כדלקמן מאמו, באחותו

(שמות12) גופא זה בספר נאמר – לוי בת היתה משה של שאמו זה וגם:

א). ב,

תיבת מעתיק שרש"י מה גם (=חלק) גלאטיק אינו שעפ"ז ולהעיר,

אשתו שם בכתוב נאמר הי' לא באם גם שהרי – סוס"א) לעיל (ראה "יוכבד"

לוי) (בת שהיא יודעים היינו משה" את גו' לו "ותלד שנאמר מכיון עמרם, של

אביו. אחות

לכתוב13) רוצה רש"י –`zeihxta,jiובאם אביו אחות יוכבד שהיתה

עמרם". של "אביו – גם קהת") "אחות התיבות (אחר להוסיף הו"ל
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מכן ולאחר לאשה, אותה נשא – האב מן רק יוכבד של

גירשה לאשה.14הוא אותה נשא ועמרם ,

נשים שתי היו שללוי לחדש יש זה לפי ,15אמנם,

קודמים נישואין היו אךiptlושליוכבד לעמרם, נישואיה

לחדש מאשר כך, זאת להסביר יותר קל zernynעדיין

אין דלעיל, המפרשים כדברי אשר, "דודתו", למלה שונה

אביו. אחות כזו, במשמעות "דודתו" המלה בתנ"ך מופיעה

כך? זאת מסביר רש"י אין אפוא, ומדוע,

אחרת נוסחא לפי הפסוק,16ג) מן מצטט הוא רש"י, של

" המלים את פירושו, "יוכבד`zלפני רק ולא דודתו", יוכבד

"את"? המלה את גם רש"י מצטט מדוע מובן: ואינו דודתו".

עצמ בפסוק כאןד) משתמשת מדוע להבין: צריך ו

ובמשמעות "דודתו", בתואר והריdpeyהתורה – מקום מכל

שמות בפרשת עתה, לוי"?17זה כ"בת אותה תיארה היא ,

.„
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הוא: לעיל האמור לכל ההסבר

בפשטות, התורה, מתכוונת דודתו" "יוכבד במלים

לפיכך מיוחסת. היותה את יוכבד, מעלת את להביע

של הפשוטה המשמעות לפי השאלה: רש"י אצל מתעוררת

כלומר, אביו, אחי אשת – מקום כבכל "דודתו", המלה

מובן: אינו – קהת מאחי אחד של אשתו כן לפני היתה שהיא

גרושה? שהיתה יוצא זה לפי ואדרבה: בכך, הייחוס מהו

"דודתו" המלה שמשמעות רש"י, אומר כך o`kמשום

בתואר הייחוס מובן זה פירוש ולפי אבוהי", "אחת היא

רש"י שמציין כפי כעמרם, מיוחסת עמרם, של "דודתו"

"אחות היתה שהיא דבריו לויzdw"18בסוף בני בין אשר ,

יותר חשוב קהת היה האחרים19עצמם .20מהאחים

בפסוקים דוקא העיקר הוא הייחוס כפי`elוענין ,

כאןi"yx21שאומר מתארה הוא כך משום אשר ,

מיוחסת היותה משום לקחה שהוא כפיedenkכ"דודתו", ,

אבי בית "אל אברהם: אצל מודגש באופן מוצאים שאנו

אבי" ומבית ממשפחתי גו' משפחתי ואל .22תלך

במשמעות רק בתנ"ך מופיעה "דודתו" המלה אמנם

לו מצאתי "לא של ענין זה אין אך אביו", אחי "אשת של

הביטוי את מוצאים אנו האב אחי שלגבי כיון שהרי חבר",

ד23"דוד" נקבה, בלשון נקראת, האב שאחות מובן, ודה,,

זאת".24כנאמר לוקחה מאיש כי אשה יקרא "לזאת :

כיון זאת, הביטויyxetnayבכל את מוצאים אנו אין

בלשון אבוהי" "אחת רש"י אומר האב, אחות לגבי "דודה"

מתרגום תוקף, ליתר הוכחה, להביא כוונתו ובכך התרגום,

שהוא כפי "כתרגומו", לציין צריך הוא אין אך אונקלוס.

יכולה האב שאחות מובן בפשטות גם כי כלל, בדרך מציין

"דודו". נקרא האב שאחי כשם בדיוק "דודתו", להיקרא

את רש"י מצטט אחרת, נוסחא לפי מדוע, מובן זה לפי

" מודגש`zהמלים "את" המלה ידי על כי דודתו", יוכבד

"ויקח הקודמות למלים המשך הוא דודתו" ש"יוכבד יותר

מיוחסת, אשה היתה שהיא חשוב שלגביהן עמרם",

כלדעיל. ממשפחתו,

כדמוכח14) עכ"פ), דוגמתו (או הגירושין ענין הי' מ"ת לפני גם והרי

שם). שמות (רש"י שניים לקוחין לעשות עמרם שהוצרך מזה

גם15) – לב"נ אסורה האם מן אביו שאחות א) נח, (סנה' דר"א אליבא

אחות היתה ושיוכבד נשים ב' היו שללוי לומר מוכרח אבוהי" "אחת להפירוש

ש[בנוגע מכיון הפשט, דרך לפי אבל ע"ב). (שם, האם מן ולא בלבד האב מן קהת

) לב"נ" אבות "אין עריות*] אחותi"yxלדיני הרי – יב) כ, מותרת.`eiaוירא

ראשון.16) דפוס

א.17) ב,

רש"י18) "onwlומ"ש כג) לבדוקo`kn*(פסוק צריך אשה הנושא למדנו *

נולדו "האיך ללמדנו בא זו שבפרשה מכיון דודתו", מ"יוכבד כי – באחי'"

oxd`e dyn'גו "ויקח שמ"ש לומר מסתבר יג), ו, לעיל (רש"י נתייחסו" ובמי

ל" בנוגע (לא הוא דודתו" אתgwieיוכבד לייחס בכדי כ"א) ,***"oxd`e dyn

– "דודתו" התואר ועיקר: ועוד קהת. ואחות לוי בת שהיתה אמם, מצד גם

yibcnהשייכותmxnrl.יוכבד של לאחי' ולא אביו) (ע"י

שכוונת מכיון נחשון", אחות עמינדב בת גו' אהרן "ויקח ממ"ש אבל

כאן, את`dpiהכתובים ל"ipaלייחס נוגע שזה צ"ל, – וממהgwieאהרן ,"

צריך אשה ש"הנושא אנו למדים – נחשון" "אחות (מדגיש) מוסיף שהכתוב

באחי'". לבדוק

דקהת19) המעלה כי – אביו אחות הוא (כאן) שפירושו "דודתו" ומ"ש

היא – ואהרן משה ואבי א) יב, (סוטה הדור גדול עמרם של אביו שהי' מצד

"דודתו" (בפשטות) ועוד ביותר. יותר.הגדולה קצרה לשון היא

י"ל, – תורה" של ב"יינה קהת") "אחות (ולא "דודתו" שנאמר הטעם

מ"ת שלפני דודתו מנישואי שנולד בזה גם משה מעלת להדגיש בכדי שזהו

dlrn.273היא ע' ח"ה [המתורגם] בלקו"ש כמבואר ,

שבכולן"20) המקודש – הקדשים ב"קדש היתה קהת שעבודת מזה כמובן

שם). ובפרש"י ד ד, (במדבר

יד.21) ו,

מ.22) כד, לח. כד, שרה חיי

כ.23) כ, קדושים ד. י, שמיני

כג.24) ב, בראשית

.(5 dxrd 143 'r d"g [mbxeznd] y"ewl d`x) mixg` mipicl rbepa k"`yn (*

xeza "p"al zea` oi`y" illk oepbqa azek i"yxy dnn ik ± (zeixr x`yl rbepa `le) my ixiinc eia` za ezeg`l rbepa wx `id my `xie 'ta i"yx zpeeky xnel oi` la`

.(t"kr zeixr ipica) mipic dnka llk dfy gken ,"p"al zxzen a` za" lr mrh

xg` weqt lelyl `id dfa ezpeek ,"o`kn" azek i"yxy mewn lkay ,14 dxrdae 215 'r d"g y"ewl d`x (**eiptlyeixg`ly weqt mb e`]ef 'ta'eke yxcna cenildyk

.myn df oipr cenll xyt` 'id dxe`kly ± [df weqtn `ed

mby itl edf ± (q"deqa onwlck) "gwie"l jiiy "ezcec cakei"a eyexit mby fnxn dfay ± "z`" zaiz mb eyexit iptl wizrn i"yxy ,oey`x qetcay `qxibdl mbe (***

dlrn yiy oaen "ezcec cakei"nzgiwlagixkn f"i` la` ,wicv zeg` `idy dy`jixvy.'ig`a wecal
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,Lnî äáLçîe øeac äNòîa óebä éøáàa Laìúäì ,ìòtä©Ÿ©§¦§©¥§¥§¥©§©£¤¦©£¨¨©¨

:epiid - ''ynn daygn'' -

BzáLçî ÷éîòäì§©£¦©£©§
éà äfä íìBò éâeðòúaC §©£¥¨©¤¥

,Baì úåàz úàlîìidef - §©Ÿ©£©¦
daygn" ly zernynd

- "ynnwinrdlezaygn

zeaygn eli`e .jka

zeltepdjxca epeirxa

`linneala dpyiy llba ,

el` oi` ,xac eze`l de`z

zeaygn ."ynn daygn"

zlekia oi` ,el` zetleg

de`z zniiw oiicry ,mc`d

lr ,mxa .repnl ,eala

- "ynn daygn"

aygn oze`a zewnrzddze

itk ,hlzydl ezlkia -

,ok` ,cvik .oldl xiaqiy

zexnly ,xacd okzi

`ed ,eala de`z zniiwy

,envr lr hlzydl leki

rveaz `l ef eze`zy

`l ,dyrna `l ,lreta

:"`ipz"d xne` jk lr - ?daygna `l s`e xeaicaèélL çnä ék¦©Ÿ©©¦
áeúkL Bîk] álä ìò2[ñçðét úLøt àðîéäî àéòøa ©©¥§¤¨§©§¨§¥§¨¨¨©¦§¨

òáèå BzãìBúaíãà ìkL ,BzãìBúa íãàä øöBð CkL ,Búøéöé §©§§¤©§¦¨¤¨©¨¨¨§©§¤¨¨¨
BçîaL BðBöøa ìBëéoian mc`d z` ripnd egenay oevxd - ¨¦§¤§Ÿ

eilryúàlîì àlL ,BaìaL Búåàz çeøa ìLîìå ÷tàúäì§¦§©¥§¦§Ÿ§©©£¨¤§¦¤Ÿ§©Ÿ
,äáLçîe øeac äNòîa Baì úBìàLîeala de`z dpyiyk mb - ¦§£¦§©£¤¦©£¨¨

- eze`z z` `lnl el l`y egena oian `edy iptn `l` ,mc` ly

helyl gekd egenay df oevxa yi - jkn wt`zdl oevxd ea xvep

:efn dxizie .eal ze`z ixg` `lnl `le ,ald lrBzòc çéqäìe§©¦©©§
,éøîâì Côää ìà Baì úBåàzî éøîâìz` wzpl ezlkia - §©§¥¦©£¦¤©¥¤§©§¥

mb z`fe ,de`zdn jtidd `edy xacl ezehdle de`za xedxdd

iptn `l` ,dyecwn raep epi` de`zdn ezerpnidl mrhdyk

f` mb ,ef eal ze`z ixg` zedpl el xeq`y oian iyep`d lkydy

iktd oipra xedxdd z` zehdle de`zdn rpnidl lkyd geka yi

.de`zdn,äMãwä ãö ìà èøôáezeyrl egeka yi cgeina - ¦§¨¤©©§ª¨
;dyecwl - zee`zn envr z` zehdl jixv icediyk ,z`f

y `ed jkl wenipdykxeq`e dxiar xearl eljixvz` riwydl

icedil yi f` - miny z`xiae dxeza ,dyecw ly mipipra eizepeirx

.xacd z` rval micgein zegekáéúëãk3ïBøúé LiL éúéàøå" : §¦§¦§¨¦¦¤¥¦§

,Leøt ;"CLçä ïî øBàä ïBøúék ,úeìëqä ïî äîëçì- ©¨§¨¦©¦§¦§¨¦©Ÿ¤¥
ac zxaqdl lyn mi`ianykwenr `ed lynpdy iptn df ixd ,x

z` xzei zelwa mipian lynd zervn`ae ,lyndn daxda

,zelkqde dnkgd lr jyegde xe`d lyna ,o`k eli`e .lynpd

oaeny enk lynpd oaen

xe`y mipiany myk :lynd

mipian mb jk ,jyegn aeh

s` ;zelkqn daeh dnkgy

dpkez lr xaecnyk o`k

ly xzei iniptddnkg

enk) "dyecw"l zfnexd

`xwp aehÎxvidy4cli"

okqnmkge("zelkqezfnex

rxdÎxvidy itk) "dtilw"l

owf jln" `xwpliqke- ,("

deey dyecwy ahid oaen

,licadl ,xy`n xzei daehe

cnln ,`eti` ,dn .dtilw

lynd ,`l` ?lynd epze`

dfy epl xnel wx `a epi`

`a lynd ,aeh xzei

,dxevd z` mb epl zexedl

z`hazn jxc efi`ae cvik

myk :dyecwd ly dzeticr

,jyegd lr xe`d "oexzi"y

on hrny jka `hazn

on daxd "dgec" xe`d

,`linn jxca d`a digcd `l` ,dngln ly jxca `le ,jyegd

"oexzi"a mb jk - envrn jyegd mlrp ,mewnl xe` zvw qipknyn

on hrny ,dtilwd ly "zelkq"d lr dyecwd ly "dnkg"d

xacd xaqen jke - dtilwd on daxd ,`linn jxca ,dgec dyecwd

:oldl,CLçä ìò äìLîîe äèéìLe ïBøúé Bì Lé øBàäL Bîk§¤¨¥¦§§¦¨¤§¨¨©©Ÿ¤
,CLçä ïî äaøä äçBc éîLb øBà èònL?jyegd dgcp cvike - ¤§©©§¦¤©§¥¦©Ÿ¤

-,àìénîe åéìàî epnî äçãpLmr mglidl xe`d lr oi` - ¤¦§¤¦¤¥¥¨¦¥¨
,jyegdàøèñå ätìwä ìL äaøä úeìëñ àìénî äçãð Ck̈¦§¤¦¥¨¦§©§¥¤©§¦¨§¦§¨

éìàîOä ììçaL àøçàytpd ly ''`xg` `xhq''de dtilwd - ¨¢¨¤§¨¨©§¨¦
.alay il`nyd ''llg''a dnewny zindadì"æø øîàîk]5:oi` - §©£©©©

dxiar xaer mc`,['eëå "úeèL çeø Ba ñðëð ïk íà àlà"- ¤¨¦¥¦§©©§§
l ixd mi`xew l''f epizeax- ''zehy'' mya zindad ytpd ze`z

,`linne eil`n dgcp df - ''zehy''e ''zelkq'' edfy xg`neéðtî¦§¥
dðBöø øLà ,çnaL úéäìàä LôpaL äîëçäytpd ly - ©¨§¨¤©¤¤¨¡Ÿ¦¤©Ÿ©£¤§¨

:ixd `ed ziwl`d,øéòa dcáì ìLîì,sebd `id ''dphw xir''a - ¦§Ÿ§©¨¨¦
ìLa Laìúäìeìéòì íéøkæpä äéLeáì äL6Blk óebä ìëa , §¦§©¥¦§Ÿ¨§¤¨©¦§¨¦§¥§¨©ª

ìéòì økæpk7íäL ,:md ,ziwl`d ytpd iyeal dyly -äáLçî ©¦§¨§¥¤¥©£¨¨
.ìéòì økæpk ,äøBzä úBöî â"éøz ìL äNòîe øeacwxta - ¦©£¤¤©§©¦§©¨©¦§¨§¥

diyealy ,genay ziwl`d ytpd ly df dpevx .ccalaeyiali

íéøîà éèå÷éì
éðôî ÷øäëåìîä èôùî åãáì åì àìù

ìà çëî åúåàú àéöåäì ìåëé åðéà øéòá äìùîîäå
ùáìúäì ìòåôääáùçîå øåáã äùòîá óåâä éøáàá

æéúàìîì êéà æ"äåò éâåðòúá åúáùçî ÷éîòäì ùîî
åáì úåàú'ô î"øá ù"îë] áìä ìò èéìù çåîä éë

íãàä øöåð êëù åúøéöé òáèå åúãìåúá [ñçðéô
÷ôàúäì åçåîáù åðåöøá ìåëé íãà ìëù åúãìåúá

úàìîì àìù åáìáù åúåàú çåøá ìåùîìåúåìàùî
éøîâì åúòã çéñäìå äáùçîå øåáã äùòîá åáì

ìà èøôáå éøîâì êôää ìà åáì úåàúîäùåã÷ä ãö
ïåøúéë úåìëñä ïî äîëçì ïåøúé ùéù éúéàøå áéúëãë

åîë 'éô êùåçä ïî øåàääèéìùå ïåøúé åì ùé øåàäù
ïî äáøä äçåã éîùâ øåà èòîù êùåçä ìò äìùîîå

äçãðù êùçäàìéîî äçãð êë àìéîîå åéìàî åðîî
éìàîùä ììçáù à"ñå äôéì÷ä ìù äáøä úåìëñ

øîàîë]['åëå úåèù çåø åá ñðëð ïë íà àìà ì"æø
äðåöø øùà çåîáù úéäìàä ùôðáù äîëçä éðôî
ì"ðä äéùåáì äùìùá ùáìúäìå øéòá äãáì ìåùîì

øåáã äáùçî íäù ì"ðë åìåë óåâä ìëáâ"éøú äùòîå
ì"ðë äøåúä úåöî

א.2. רכד, ח''ג יג.3.זהר ב, יג.4.קהלת ד, א.5.קהלת ג, ד.6.סוטה ט.7.פרק פרק



�י zah `"k oey`x mei Ð a"i wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

טבת כ"א ראשון יום
פרקי"ב

Bcáì Bì àlL éðtî ÷ø,zindad ytpd ly ''rx''l -ètLî ©¦§¥¤Ÿ§©¦§©
øéòa äìLînäå äëeìnäziwl`d ytpd ly ''aeh''l ,ik - ©§¨§©¤§¨¨¨¦

yi genayok mb,xnel dnìà çkî Búåàz àéöBäì ìBëé Bðéà¥¨§¦©£¨¦Ÿ©¤
,Lnî äáLçîe øeac äNòîa óebä éøáàa Laìúäì ,ìòtä©Ÿ©§¦§©¥§¥§¥©§©£¤¦©£¨¨©¨

:epiid - ''ynn daygn'' -

BzáLçî ÷éîòäì§©£¦©£©§
éà äfä íìBò éâeðòúaC §©£¥¨©¤¥

,Baì úåàz úàlîìidef - §©Ÿ©£©¦
daygn" ly zernynd

- "ynnwinrdlezaygn

zeaygn eli`e .jka

zeltepdjxca epeirxa

`linneala dpyiy llba ,

el` oi` ,xac eze`l de`z

zeaygn ."ynn daygn"

zlekia oi` ,el` zetleg

de`z zniiw oiicry ,mc`d

lr ,mxa .repnl ,eala

- "ynn daygn"

aygn oze`a zewnrzddze

itk ,hlzydl ezlkia -

,ok` ,cvik .oldl xiaqiy

zexnly ,xacd okzi

`ed ,eala de`z zniiwy

,envr lr hlzydl leki

rveaz `l ef eze`zy

`l ,dyrna `l ,lreta

:"`ipz"d xne` jk lr - ?daygna `l s`e xeaicaèélL çnä ék¦©Ÿ©©¦
áeúkL Bîk] álä ìò2[ñçðét úLøt àðîéäî àéòøa ©©¥§¤¨§©§¨§¥§¨¨¨©¦§¨

òáèå BzãìBúaíãà ìkL ,BzãìBúa íãàä øöBð CkL ,Búøéöé §©§§¤©§¦¨¤¨©¨¨¨§©§¤¨¨¨
BçîaL BðBöøa ìBëéoian mc`d z` ripnd egenay oevxd - ¨¦§¤§Ÿ

eilryúàlîì àlL ,BaìaL Búåàz çeøa ìLîìå ÷tàúäì§¦§©¥§¦§Ÿ§©©£¨¤§¦¤Ÿ§©Ÿ
,äáLçîe øeac äNòîa Baì úBìàLîeala de`z dpyiyk mb - ¦§£¦§©£¤¦©£¨¨

- eze`z z` `lnl el l`y egena oian `edy iptn `l` ,mc` ly

helyl gekd egenay df oevxa yi - jkn wt`zdl oevxd ea xvep

:efn dxizie .eal ze`z ixg` `lnl `le ,ald lrBzòc çéqäìe§©¦©©§
,éøîâì Côää ìà Baì úBåàzî éøîâìz` wzpl ezlkia - §©§¥¦©£¦¤©¥¤§©§¥

mb z`fe ,de`zdn jtidd `edy xacl ezehdle de`za xedxdd

iptn `l` ,dyecwn raep epi` de`zdn ezerpnidl mrhdyk

f` mb ,ef eal ze`z ixg` zedpl el xeq`y oian iyep`d lkydy

iktd oipra xedxdd z` zehdle de`zdn rpnidl lkyd geka yi

.de`zdn,äMãwä ãö ìà èøôáezeyrl egeka yi cgeina - ¦§¨¤©©§ª¨
;dyecwl - zee`zn envr z` zehdl jixv icediyk ,z`f

y `ed jkl wenipdykxeq`e dxiar xearl eljixvz` riwydl

icedil yi f` - miny z`xiae dxeza ,dyecw ly mipipra eizepeirx

.xacd z` rval micgein zegekáéúëãk3ïBøúé LiL éúéàøå" : §¦§¦§¨¦¦¤¥¦§

,Leøt ;"CLçä ïî øBàä ïBøúék ,úeìëqä ïî äîëçì- ©¨§¨¦©¦§¦§¨¦©Ÿ¤¥
ac zxaqdl lyn mi`ianykwenr `ed lynpdy iptn df ixd ,x

z` xzei zelwa mipian lynd zervn`ae ,lyndn daxda

,zelkqde dnkgd lr jyegde xe`d lyna ,o`k eli`e .lynpd

oaeny enk lynpd oaen

xe`y mipiany myk :lynd

mipian mb jk ,jyegn aeh

s` ;zelkqn daeh dnkgy

dpkez lr xaecnyk o`k

ly xzei iniptddnkg

enk) "dyecw"l zfnexd

`xwp aehÎxvidy4cli"

okqnmkge("zelkqezfnex

rxdÎxvidy itk) "dtilw"l

owf jln" `xwpliqke- ,("

deey dyecwy ahid oaen

,licadl ,xy`n xzei daehe

cnln ,`eti` ,dn .dtilw

lynd ,`l` ?lynd epze`

dfy epl xnel wx `a epi`

`a lynd ,aeh xzei

,dxevd z` mb epl zexedl

z`hazn jxc efi`ae cvik

myk :dyecwd ly dzeticr

,jyegd lr xe`d "oexzi"y

on hrny jka `hazn

on daxd "dgec" xe`d

,`linn jxca d`a digcd `l` ,dngln ly jxca `le ,jyegd

"oexzi"a mb jk - envrn jyegd mlrp ,mewnl xe` zvw qipknyn

on hrny ,dtilwd ly "zelkq"d lr dyecwd ly "dnkg"d

xacd xaqen jke - dtilwd on daxd ,`linn jxca ,dgec dyecwd

:oldl,CLçä ìò äìLîîe äèéìLe ïBøúé Bì Lé øBàäL Bîk§¤¨¥¦§§¦¨¤§¨¨©©Ÿ¤
,CLçä ïî äaøä äçBc éîLb øBà èònL?jyegd dgcp cvike - ¤§©©§¦¤©§¥¦©Ÿ¤

-,àìénîe åéìàî epnî äçãpLmr mglidl xe`d lr oi` - ¤¦§¤¦¤¥¥¨¦¥¨
,jyegdàøèñå ätìwä ìL äaøä úeìëñ àìénî äçãð Ck̈¦§¤¦¥¨¦§©§¥¤©§¦¨§¦§¨

éìàîOä ììçaL àøçàytpd ly ''`xg` `xhq''de dtilwd - ¨¢¨¤§¨¨©§¨¦
.alay il`nyd ''llg''a dnewny zindadì"æø øîàîk]5:oi` - §©£©©©

dxiar xaer mc`,['eëå "úeèL çeø Ba ñðëð ïk íà àlà"- ¤¨¦¥¦§©©§§
l ixd mi`xew l''f epizeax- ''zehy'' mya zindad ytpd ze`z

,`linne eil`n dgcp df - ''zehy''e ''zelkq'' edfy xg`neéðtî¦§¥
dðBöø øLà ,çnaL úéäìàä LôpaL äîëçäytpd ly - ©¨§¨¤©¤¤¨¡Ÿ¦¤©Ÿ©£¤§¨

:ixd `ed ziwl`d,øéòa dcáì ìLîì,sebd `id ''dphw xir''a - ¦§Ÿ§©¨¨¦
ìLa Laìúäìeìéòì íéøkæpä äéLeáì äL6Blk óebä ìëa , §¦§©¥¦§Ÿ¨§¤¨©¦§¨¦§¥§¨©ª

ìéòì økæpk7íäL ,:md ,ziwl`d ytpd iyeal dyly -äáLçî ©¦§¨§¥¤¥©£¨¨
.ìéòì økæpk ,äøBzä úBöî â"éøz ìL äNòîe øeacwxta - ¦©£¤¤©§©¦§©¨©¦§¨§¥

diyealy ,genay ziwl`d ytpd ly df dpevx .ccalaeyiali

íéøîà éèå÷éì
éðôî ÷øäëåìîä èôùî åãáì åì àìù

ìà çëî åúåàú àéöåäì ìåëé åðéà øéòá äìùîîäå
ùáìúäì ìòåôääáùçîå øåáã äùòîá óåâä éøáàá

æéúàìîì êéà æ"äåò éâåðòúá åúáùçî ÷éîòäì ùîî
åáì úåàú'ô î"øá ù"îë] áìä ìò èéìù çåîä éë

íãàä øöåð êëù åúøéöé òáèå åúãìåúá [ñçðéô
÷ôàúäì åçåîáù åðåöøá ìåëé íãà ìëù åúãìåúá

úàìîì àìù åáìáù åúåàú çåøá ìåùîìåúåìàùî
éøîâì åúòã çéñäìå äáùçîå øåáã äùòîá åáì

ìà èøôáå éøîâì êôää ìà åáì úåàúîäùåã÷ä ãö
ïåøúéë úåìëñä ïî äîëçì ïåøúé ùéù éúéàøå áéúëãë

åîë 'éô êùåçä ïî øåàääèéìùå ïåøúé åì ùé øåàäù
ïî äáøä äçåã éîùâ øåà èòîù êùåçä ìò äìùîîå

äçãðù êùçäàìéîî äçãð êë àìéîîå åéìàî åðîî
éìàîùä ììçáù à"ñå äôéì÷ä ìù äáøä úåìëñ

øîàîë]['åëå úåèù çåø åá ñðëð ïë íà àìà ì"æø
äðåöø øùà çåîáù úéäìàä ùôðáù äîëçä éðôî
ì"ðä äéùåáì äùìùá ùáìúäìå øéòá äãáì ìåùîì

øåáã äáùçî íäù ì"ðë åìåë óåâä ìëáâ"éøú äùòîå
ì"ðë äøåúä úåöî

א.2. רכד, ח''ג יג.3.זהר ב, יג.4.קהלת ד, א.5.קהלת ג, ד.6.סוטה ט.7.פרק פרק



��zah b"k-a"k iyilye ipy mei Ð a"i wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

טבת כ"ב שני יום

טבת כ"ג שלישי יום
יוםשניושלישיכ"ב-כ"גטבת

ald zweyzy ,zindad ytpdn zraepd de`za hley - sebd z`

.daygna `l s`e xeaica `l ,dyrna `l ,lreta ynenz `l

ytpd lr "oexzi" ely ziwl`d ytply ,xacd `ed jk m` ,mxa

ly eiyrne eixeaic ,eizeaygn lka zhleyd `ide ,zindad

`ed oi` ,`eti` ,recn - ziyrn dpigan eteb lka ,xnelk ,mc`d

- ?"wicv" `xwp

,ììk "÷écö" àø÷ð Bðéà ïë-ét-ìò-óàå`xwp `ed `l` - §©©¦¥¥¦§¨©¦§¨
,''ipepia''ìò úéäìàä Lôð øBàì øLà äfä ïBøúiL éðtî¦§¥¤¦§©¤£¤§¤¤¨¡Ÿ¦©

àlà Bðéà ¯ àìénî äçãpä ätìwä ìL úeìëñå CLçä©Ÿ¤§¦§¤©§¦¨©¦§¤¦¥¨¥¤¨
ìLa,ìéòì íéøkæpä äéLeáì äLxeaic ,daygna ;xnelk - ¦§Ÿ¨§¤¨©¦§¨¦§¥

xzei dwfg ,cala dyrne

ytpdn ziwl`d ytpd

,zindaddúeäîa àìå§Ÿ§¨¨
dúeîöòåytpd ly - §©§¨

,ziwl`ddúeäî ìò©¨¨
ätìwä ìL dúeîöòå- §©§¨¤©§¦¨

,zindad ytpdedúeäî ék¦¨¨
Lôð ìL dúeîöòå§©§¨¤¤¤

úéîäaäätìwänL ©§¥¦¤¥©§¦¨
éìàîOä ììçaLmvr - ¤§¨¨©§¨¦

ytpd ly dze`ivn

,zindadììk äçãð àìŸ¦§¤§¨
øçà éðBðéáa BîB÷nî¦§§¥¦©©

ïéàL ,älôzä,f` -étLø ©§¦¨¤¥¦§¥
úelbúäa 'ä úáäà Là¥©£©§¦§©

,éðîéä ììça Baìenk - ¦¤¨¨©§¨¦
,ezltz zrya xacdy

'd zad`y ,lirl xen`k

,zelbzda `id f` elv`

z` eala yibxn `ed

,dad`dBëBz íà ék,ealay iniptd wlgd -äáäà" óeöø ¦¦¨©£¨
,"úøzñî,dad`d z` yibxn `ed oi` ielba eli`e -àéäL §ª¤¤¤¦

.ïn÷ì øàaúiL Bîk ,úéäìàä LôpaL úéòáhä äáäà- ©£¨©¦§¦¤©¤¤¨¡Ÿ¦§¤¦§¨¥§©¨
.d''awl zxzeqn dad` dpyi icedi lkay ,g''i wxtaéæàåixg` - ©£©

,eala zelbzda dpi` dad`dyk ,ezlitzúeìëñ úBéäì ìBëé̈¦§¦§
òøä ìéñkä,zindad ytpd ly -ììça Baì úelbúäa ©§¦¨©§¦§©¦¤¨¨

ïéa ,äfä íìBò úeiîLb éðéðò ìëì äåàz úBeàúäì ,éìàîOä©§¨¦§¦§©©£¨§¨¦§§¥©§¦¨©¤¥
øzäamyl mzeyrl oi`y `l` ,mzeyrl xzeny mixaca mb - §¤¥

,miny myl m` ik de`z

mdl de`zn `ed eli`e

,mday beprzd llbaïéa¥
,íBìLå ñç øeqàamb - §¦©§¨

on mixeq` mdy mixaca

,dxezdìltúä àì elàk§¦Ÿ¦§©¥
øeqà øáãaL àlà .ììk§¨¤¨¤¦§©¦
úBNòì Bzòãa äìBò Bðéà¥¤§©§©£
ñç Lnî ìòôa øeqàä̈¦§Ÿ©©¨©

,íBìLåoi` jkl - §¨
.llk zekiiy ''ipepia''l

äøáò éøeäøä àlà¤¨¦§¥£¥¨
äøáòî íéLwäitk - ©¨¦¥£¥¨

,mcewd wxta xaqedy

úBìòì ìòôì íéìBëé§¦¦§Ÿ©£
äøBzî Bìaìáìe Bçîì§Ÿ§©§§¦¨
ì"æø øîàîëe ,äãBáòå8: ©£¨§©£©©©

ìBvð íãà ïéà úBøáò 'â"£¥¥¨¨¦
,íBé ìëa ïäîdyw ,oky - ¥¤§¨

xearln lvpidl c`n

:mde ,mdilr."'eë älôz ïeiòå äøáò øeäøäixedxd''y ixd - ¦§£¥¨§¦§¦¨
epinkgyke ,mdn lvpidl xzeia dywy mixacdn md ''dxiar

lr fnex df ,mzq ''mc`'' x`eza miynzyn dkxal mpexkf

,dxiar ixedxdn levip epi` ''ipepia''dy ixd .''ipepia''d

¯ ,ïéçna eîéLøä ìéòBî äælL ÷ømb ea x`ypy xkipd myexd ©¤¨¤¦¨§¦©Ÿ¦
,dlitzd zrya 'd zlecba ezaygn zewnrzdn ,dlitzd ixg`

Búáäàå 'ä úàøéå§¦§©§©£¨
¯ ,éðîéä ììça úøzñîä©§ª¤¤¤¨¨©§¨¦
,el zexfer od ,ealay

ìå øabúäìòøä ìò èìL §¦§©¥§¦§Ÿ©¨©
¯ äfä,zindad ytpd ly ©¤

àlL ,äåàz äeàúnä©¦§©¤©£¨¤Ÿ
äèéìL Bì úBéäì¦§§¦¨

¯ øéòa äìLîîe`ly ¤§¨¨¨¦

,seba dlynne dhily rxl didzìòtä ìà çkî Búåàz àéöBäì§¦©£¨¦Ÿ©¤©Ÿ©
¯.ynn lreta,Bcáì çna elôàå .óebä éøáàa Laìúäì§¦§©¥§¥§¥©©£¦©Ÿ©§©

Bì ïéà ,òøa øäøäì§©§¥§©¥
øäøäì äìLîîe äèéìL§¦¨¤§¨¨§©§¥
BðBöøa íBìLå ñç©§¨¦§

¯ ,BçîaLea milery dn ¤§Ÿ
iptn df oi` ,mirx mixedxd

ik ,mda aeygl dvex `edy

oiicr ddep ealy iptn m`

zeltep ,mlerd ibeprz ixg`

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éðôî ììë ÷éãö àø÷ð åðéà ë"ôòàå
øåàì øùà äæä ïåøúéùúåìëñå êùåçä ìò úéäìàä ùôð

'éùåáì äùìùá àìà åðéà àìéîî äçãðä äôéì÷ä ìù
àìå ì"ðäìù äúåîöòå äúåäî ìò äúåîöòå äúåäîá

úéîäáä ùôð ìù äúåîöòå äúåäî éë äôéì÷ä
åîå÷îî ììë äçãð àì éìàîùä ììçáù äôéì÷äîù
'ä úáäà ùà éôùø ïéàù äìôúä øçà éðåðéáá
äáäà óåöø åëåú íà éë éðîéä ììçá åáì úåìâúäá
úéäìàä ùôðáù úéòáèä äáäà àéäù úøúåñî
òøä ìéñëä úåìëñ úåéäì ìåëé éæàå ïî÷ì ù"îë

äåàú úåàúäì éìàîùä ììçá åáì 'åìâúäáéðééðò ìëì
34àì åìàë å"ç øåñéàá ïéá øúéäá ïéá æ"äåò úåéîùâ

øáãáù àìà ììë ììôúäåúòãá äìåò åðéà øåñéà
äøéáò éøåäøä àìà å"ç ùîî ìòåôá øåñéàä úåùòì

äøéáòî íéù÷äåìáìáìå åçåîì úåìòì ìåòôì íéìåëé
ìåöéð íãà ïéà úåøéáò 'â ì"æøàîëå äãåáòå äøåúîïäî

'åë äìôú ïåéòå äøéáò øåäøä íåé ìëá

áéìéòåî äæìù ÷ø
ììçá úøúåñîä åúáäàå 'ä úàøéå ïéçåîá åîéùøä
äåàú äåàúîä äæä òøä ìò èåìùìå øáâúäì éðîéä

åì úåéäì àìùåúåàú àéöåäì øéòá äìùîîå äèéìù
çåîá 'éôàå óåâä éøáàá ùáìúäì ìòåôä ìà çëî

åãáìå"ç øäøäì äìùîîå äèéìù åì ïéà òøá øäøäì

ב.8. קסד, בתרא בבא

zah c"k iriax mei Ð b"i wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

טבת כ"ד רביעי יום
פרקי"ג

y ,dl` dee`zÎzeaygn egena `linn`l,epevxaïBöøa ìa÷iL¤§©¥§¨
økæpk çnì áläî åéìàî äìBòä òøä äæ øeäøä íBìLå ñç©§¨¦§¤¨©¨¤¥¥¨¥©¥©Ÿ©©¦§¨

ìéòì9¯ ,ytpd ly ''rx''l dhily oi` ,cala gend lr mby ,ixd §¥
,zindadì Búiìòa ãiî àlà¯ ,íL,egena xedxdd dleryn ¤¨¦¨©£¦¨§¨

¯ ,íéãé ézLa eäçBc`ed ¥¦§¥¨©¦
`elna xedxdd z` dgec

mewn el ozep epi`e egek

,egena llkBzòc çéqîe©¦©©§
øeäøä àeäL økæpL ãiî¦¨¤¦§¨¤¦§
ïBöøa Bìa÷î Bðéàå ,òø©§¥§©§§¨
¯ ,ïBöøa Ba øäøäì elôà£¦§©§¥§¨
ezrca dler epi`y wx `l

rval zevxldrx daygn

xdxdl oevxd mb `l` ,ef

,''ipepia''a jiiy epi` - jka

ìò BúBìòäì ïkL ìëå§¨¤¥§©£©
ñç BúBNòì úòcä©©©©£©
øaãì elôà Bà ,íBìLå§¨£¦§©¥

¯ ,Bajiiy `ly i`cea jkl

,''ipepia''d¯ øäøäîä ék¦©§©§¥
,dxiar ixedxdïBöøa§¨

,äòL dúBàa òLø àø÷ð¦§¨¨¨§¨¨¨
¯,eli`e¯ .íìBòì úçà äòL elôà òLø Bðéà éðBðéaäå,ixd §©¥¦¥¨¨£¦¨¨©©§¨

cr .dxiar ixedxda aeygl dvxiy jiiy `ly xnel gxkdd ony

`edy iehia dfi`l ribdl ealay rxl ozep `ed oi`y ,xaec o`k

mc` oia ,''mewnl mc` oia'' ly beqd on mdy mixacl qgia

,d''awdl¯ ïëå,xacd jk¯ ,Bøáçì íãà ïéaL íéøáãa`ed oi` §¥¦§¨¦¤¥¨¨©£¥
iygen iehia icil `eaz ,ipy icedil qgia ,ealay drx dcny ozep

`l` ,dyrna `ly i`cee ,xeaica e` ,daygnaBì äìBòL ãiî¦¨¤¤
¯ ,íBìLå ñç äàðNå àðéè Bæéà çnì áläî,zleflBæéà Bà ¥©¥©Ÿ©¥¦¨§¦§¨©§¨¥

Bçîa ììk ïìa÷î Bðéà ¯ ïäéîBãå àãéô÷ Bà ñòk Bà äàð÷¦§¨©©§¥¨§¥¤¥§©§¨§¨§Ÿ
¯ .BðBöøáe,oda xdxdl dvxiyìLBîe èélL çnä ,äaøcàå ¦§§©§©¨©Ÿ©©¦¥

¯ ,Lnî Côää úBNòì BaìaL çeøa:ealay ybxd yxecy dnn ¨©¤§¦©£©¥¤©¨

¯ ,ãñç úcîa Bøáç íò âäðúäìe` d`pyd ybxl cebipa z`fe §¦§©¥¦£¥§¦©¤¤
qgizi - zlefd itlk eala yiy - ''dxeab''d zcnn raepd - qrkd

,cqgd zcna eil`¯ Bì úòãeî äøúé äaçådad` el ze`xdl §¦¨§¥¨©©
cr ,zcgeinñç ñòëì àìå ,ïBøçàä äö÷ ãò epnî ìañì¦§Ÿ¦¤©¨¤¨©£§Ÿ¦§Ÿ©

¯ ,íBìLå`edy in lr §¨
,epnn laeqàlL íâå§©¤Ÿ

ìñç Bìòôk Bì ílL §©¥§¨¢©
¯ ,íBìLåzeyrl `l mb §¨

,qrk jezn `ly z`fàlà¤¨
¯ íéáiçì ìîâì äaøcà©§©¨¦§Ÿ§©¨¦

,ecbpkBîk ,úBáBè§
øäfa áeúkL10ãîìì , ¤¨©Ÿ©¦§Ÿ

¯ :åéçà íò óñBiî¦¥¦¤¨
el enxby mixeqid mewnay

,ixd .zeaeha mdl mliy -

mc` oia"y mixaca mby

ozep "ipepia"d oi` ,"exiagl

icil `eal ealay rxl

xeaica ,daygna iehia

.dyrna `ly i`ceae

lkay ,oaen df wxtn

yi ,lretle dyrnl xeywd

oi` lretl - sebd lr d`lnd dhilyd "ipepia"a ziwl`d ytpl

miiwn m` ik ,xeq`y dna ayeg epi`e xacn epi` ,dyer `ed

zegeka ,xnelk ,ely "mvr"a eli`e .dxeza xdxdne xacne zeevn

ic cnrn zindad ytpd ly rxl yi ,ytpd ly zecnde lkyd

zryy ,epcnly dnl xywa .eala zee`z zelrdl ezlkiae ,wfg

dn siqedl i`ck - zelrzdl icedi lkl oevx zr `id dlitzd

drya - :eizegiyn zg`a xn` yhiee`aeiln r"p v"iixden iaxdy

cinlzk ,d"awd itlk envr z` yibxn `ed - dxez cnel icediy

d"awdn cnel `ed jk ,eaxn dnkg cnel cinlzy myk .eax iptl

envr z` yibxn `ed - lltzn icediy dryae ;dxez `idy dnkg

.eia` iptl oak ,d"awd itlk

.âé ÷øtokzi m` mb ,''ipepia''l qgiay ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
`l de`zdy ,mlea gekk ziwl`d ytpd zynyn - eala de`z xxerzzy

e` xeaica ,dyrna ynenz

,dl` miyeal dyly .daygna

ytpd iciÎlr ''ipepia''a mihlyp

xacle aeygl - cala ziwl`d

.zeevn miiwle dxez ixac

ì ïáeé äæáeøîàî ïBL ¨¤©§©£©
ì"æø1äæå äæ ¯ íéðBðéa" : ©©¥¦¤¨¤

¯ ,[òøä øöéå áBè øöé ,Leøt] "ïèôBLrxdÎxvide aehdÎxvid §¨¥¥¤§¥¤¨©
`xnbde .''ipepia''a mzrc mirinyne ,mihteyk mdipy miynyn

:jkl di`x d`ianáéúëc2òéLBäì ïBéáà ïéîéì ãîòé ék" : ¦§¦¦©£Ÿ¦¦¤§§¦©
¯ ,"BLôð éèôBMî,mc`a mihtey ipy ,miax oeyl ''ihtey'' ¦§¥©§

.rxdÎxvide aehdÎxvid

qgia ,miptÎlkÎlr

miynzyn ''mipepia''l

dfe df'' iehiaa l''f epinkg

''ohtey-äæ" eøîà àìå§Ÿ¨§¤
,íBìLå ñç "íéìLBî äæå̈¤§¦©§¨

¯yexitk yxtp m` ,oky

,zexiar zivgne zeevn zivgn ea yiy in `ed ''ipepia''y ,heytd

,rxdÎxvid mbe aehdÎxvid mb ,mdipyy ixdmilyenly eteba

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äæ øåäøä å"ç ïåöøá ìá÷éù åçåîáù åðåöøáòøä
íùì åúééìòá ãéî àìà ì"ðë çåîì áìäî åéìàî äìåòä

åúòã çéñîå íéãé éúùá åäçåãàåäù øëæðù ãéî
ïåöøá åá øäøäì 'éôà ïåöøá åìá÷î åðéàå òø øåäøä

ìò åúåìòäì ù"ëåøáãì 'éôà åà å"ç åúåùòì úòãä
éðåðéáäå äòù äúåàá òùø '÷ð ïåöøá øäøäîä éë åá

åðéàíéøáãá ïëå .íìåòì úçà äòù 'éôà òùø
åæéà çåîì áìäî åì äìåòù ãéî åøéáçì íãà ïéáù
àãéô÷ åà ñòë åà äàð÷ åæéà åà å"ç äàðùå àðéè

åðåöøáå åçåîá ììë ïìá÷î åðéà ïäéîåãåçåîä äáøãàå
ùîî êôää úåùòì åáìáù çåøá ìùåîå èéìù

äáéçå ãñç úãîá åøéáç íò âäðúäìåì úòãåî äøúé
àìù íâå å"ç ñåòëì àìå ïåøçàä äö÷ ãò åðîî ìåáñì

å"ç åìòôë åì íìùìíéáééçì ìåîâì äáøãà àìà
:åéçà íò óñåéî ãåîìì øäæá ù"îë úåáåè

äæáå âé ÷øôäæå äæ íéðåðéá ì"æøîàî ïåùì ïáåé
[òøä øöéå áåè øöé 'éô] ïèôåù

éë áéúëãåùôð éèôåùî òéùåäì ïåéáà ïéîéì ãåîòé
åæéà ùéùë éë å"ç íéìùåî äæå äæ åøîà àìåäèéìù

בתחלתו.9. ט, א.10.פרק רא, ב.1.ח''א סא, לא.2.ברכות קט, תהלים



�� zah c"k iriax mei Ð b"i wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

טבת כ"ד רביעי יום
פרקי"ג

y ,dl` dee`zÎzeaygn egena `linn`l,epevxaïBöøa ìa÷iL¤§©¥§¨
økæpk çnì áläî åéìàî äìBòä òøä äæ øeäøä íBìLå ñç©§¨¦§¤¨©¨¤¥¥¨¥©¥©Ÿ©©¦§¨

ìéòì9¯ ,ytpd ly ''rx''l dhily oi` ,cala gend lr mby ,ixd §¥
,zindadì Búiìòa ãiî àlà¯ ,íL,egena xedxdd dleryn ¤¨¦¨©£¦¨§¨

¯ ,íéãé ézLa eäçBc`ed ¥¦§¥¨©¦
`elna xedxdd z` dgec

mewn el ozep epi`e egek

,egena llkBzòc çéqîe©¦©©§
øeäøä àeäL økæpL ãiî¦¨¤¦§¨¤¦§
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¯ ,ïBöøa Ba øäøäì elôà£¦§©§¥§¨
ezrca dler epi`y wx `l

rval zevxldrx daygn

xdxdl oevxd mb `l` ,ef

,''ipepia''a jiiy epi` - jka

ìò BúBìòäì ïkL ìëå§¨¤¥§©£©
ñç BúBNòì úòcä©©©©£©
øaãì elôà Bà ,íBìLå§¨£¦§©¥

¯ ,Bajiiy `ly i`cea jkl

,''ipepia''d¯ øäøäîä ék¦©§©§¥
,dxiar ixedxdïBöøa§¨

,äòL dúBàa òLø àø÷ð¦§¨¨¨§¨¨¨
¯,eli`e¯ .íìBòì úçà äòL elôà òLø Bðéà éðBðéaäå,ixd §©¥¦¥¨¨£¦¨¨©©§¨

cr .dxiar ixedxda aeygl dvxiy jiiy `ly xnel gxkdd ony

`edy iehia dfi`l ribdl ealay rxl ozep `ed oi`y ,xaec o`k

mc` oia ,''mewnl mc` oia'' ly beqd on mdy mixacl qgia

,d''awdl¯ ïëå,xacd jk¯ ,Bøáçì íãà ïéaL íéøáãa`ed oi` §¥¦§¨¦¤¥¨¨©£¥
iygen iehia icil `eaz ,ipy icedil qgia ,ealay drx dcny ozep

`l` ,dyrna `ly i`cee ,xeaica e` ,daygnaBì äìBòL ãiî¦¨¤¤
¯ ,íBìLå ñç äàðNå àðéè Bæéà çnì áläî,zleflBæéà Bà ¥©¥©Ÿ©¥¦¨§¦§¨©§¨¥

Bçîa ììk ïìa÷î Bðéà ¯ ïäéîBãå àãéô÷ Bà ñòk Bà äàð÷¦§¨©©§¥¨§¥¤¥§©§¨§¨§Ÿ
¯ .BðBöøáe,oda xdxdl dvxiyìLBîe èélL çnä ,äaøcàå ¦§§©§©¨©Ÿ©©¦¥

¯ ,Lnî Côää úBNòì BaìaL çeøa:ealay ybxd yxecy dnn ¨©¤§¦©£©¥¤©¨

¯ ,ãñç úcîa Bøáç íò âäðúäìe` d`pyd ybxl cebipa z`fe §¦§©¥¦£¥§¦©¤¤
qgizi - zlefd itlk eala yiy - ''dxeab''d zcnn raepd - qrkd

,cqgd zcna eil`¯ Bì úòãeî äøúé äaçådad` el ze`xdl §¦¨§¥¨©©
cr ,zcgeinñç ñòëì àìå ,ïBøçàä äö÷ ãò epnî ìañì¦§Ÿ¦¤©¨¤¨©£§Ÿ¦§Ÿ©

¯ ,íBìLå`edy in lr §¨
,epnn laeqàlL íâå§©¤Ÿ

ìñç Bìòôk Bì ílL §©¥§¨¢©
¯ ,íBìLåzeyrl `l mb §¨

,qrk jezn `ly z`fàlà¤¨
¯ íéáiçì ìîâì äaøcà©§©¨¦§Ÿ§©¨¦

,ecbpkBîk ,úBáBè§
øäfa áeúkL10ãîìì , ¤¨©Ÿ©¦§Ÿ

¯ :åéçà íò óñBiî¦¥¦¤¨
el enxby mixeqid mewnay

,ixd .zeaeha mdl mliy -

mc` oia"y mixaca mby

ozep "ipepia"d oi` ,"exiagl

icil `eal ealay rxl

xeaica ,daygna iehia

.dyrna `ly i`ceae

lkay ,oaen df wxtn

yi ,lretle dyrnl xeywd

oi` lretl - sebd lr d`lnd dhilyd "ipepia"a ziwl`d ytpl

miiwn m` ik ,xeq`y dna ayeg epi`e xacn epi` ,dyer `ed

zegeka ,xnelk ,ely "mvr"a eli`e .dxeza xdxdne xacne zeevn

ic cnrn zindad ytpd ly rxl yi ,ytpd ly zecnde lkyd

zryy ,epcnly dnl xywa .eala zee`z zelrdl ezlkiae ,wfg

dn siqedl i`ck - zelrzdl icedi lkl oevx zr `id dlitzd

drya - :eizegiyn zg`a xn` yhiee`aeiln r"p v"iixden iaxdy

cinlzk ,d"awd itlk envr z` yibxn `ed - dxez cnel icediy

d"awdn cnel `ed jk ,eaxn dnkg cnel cinlzy myk .eax iptl

envr z` yibxn `ed - lltzn icediy dryae ;dxez `idy dnkg

.eia` iptl oak ,d"awd itlk

.âé ÷øtokzi m` mb ,''ipepia''l qgiay ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
`l de`zdy ,mlea gekk ziwl`d ytpd zynyn - eala de`z xxerzzy

e` xeaica ,dyrna ynenz

,dl` miyeal dyly .daygna

ytpd iciÎlr ''ipepia''a mihlyp

xacle aeygl - cala ziwl`d

.zeevn miiwle dxez ixac

ì ïáeé äæáeøîàî ïBL ¨¤©§©£©
ì"æø1äæå äæ ¯ íéðBðéa" : ©©¥¦¤¨¤
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì
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éðåðéáäå äòù äúåàá òùø '÷ð ïåöøá øäøäîä éë åá

åðéàíéøáãá ïëå .íìåòì úçà äòù 'éôà òùø
åæéà çåîì áìäî åì äìåòù ãéî åøéáçì íãà ïéáù
àãéô÷ åà ñòë åà äàð÷ åæéà åà å"ç äàðùå àðéè

åðåöøáå åçåîá ììë ïìá÷î åðéà ïäéîåãåçåîä äáøãàå
ùîî êôää úåùòì åáìáù çåøá ìùåîå èéìù

äáéçå ãñç úãîá åøéáç íò âäðúäìåì úòãåî äøúé
àìù íâå å"ç ñåòëì àìå ïåøçàä äö÷ ãò åðîî ìåáñì

å"ç åìòôë åì íìùìíéáééçì ìåîâì äáøãà àìà
:åéçà íò óñåéî ãåîìì øäæá ù"îë úåáåè

äæáå âé ÷øôäæå äæ íéðåðéá ì"æøîàî ïåùì ïáåé
[òøä øöéå áåè øöé 'éô] ïèôåù

éë áéúëãåùôð éèôåùî òéùåäì ïåéáà ïéîéì ãåîòé
åæéà ùéùë éë å"ç íéìùåî äæå äæ åøîà àìåäèéìù

בתחלתו.9. ט, א.10.פרק רא, ב.1.ח''א סא, לא.2.ברכות קט, תהלים
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טבת כ"ה חמישי יום

ik ,''milyen'' iehiaa ynzydl l''f epinkg lr did f`e - ''ipepia''d

helyl rxdÎxvid lr ,dxiar xearl ickleynleitl ,mxa .seba

- ''milyen'' xnel xyt` i` ,''ipepia''d ly ezedn lr xaqedy dn

:oldl xaqeiy itkòøä øöiì äìLîîe äèéìL Bæéà LiLk ék¦§¤¥¥§¦¨¤§¨¨©¥¤¨©
¯ ,"äpè÷ øéò"a,sebd ¨¦§©¨

ldpzn eilr dhilyd lry

Îxvil aehÎxvid oia wa`nd

,rxdäl÷ äòL éôì elôà£¦§¦¨¨©¨
¯lykp ,`edy onf dfi`ae

,dyrna dxiara mc`d

,daygna e` xeaicaàø÷ð¦§¨
¯ .äòL dúBàa òLøixde ¨¨§¨¨¨

`le ''ipepia''a o`k xaecn

,''ryx''aòøä øöiä àlà¤¨©¥¤¨©
Bîk ìLî Cøc ìò ÷ø Bðéà¥©©¤¤¨¨§
Bzòc øîBàä ïiãå èôBL¥§©¨¨¥©§

¯ ,ètLnael yiy `le ©¦§¨
,sebd lr dhily-ìò-óàå§©©

àlL úBéäì ìBëé ïë-ét¦¥¨¦§¤Ÿ
Ck äëìä ÷ñt äéäé¦§¤§©£¨¨¨

¯ ,äNòîìhtey ly ezrck §©£¤
,dféøöå ,åéìò ÷ìBçä ïiãå èôBL ãBò LiL éðtîòéøëäì C ¦§¥¤¥¥§©¨©¥¨¨§¨¦§©§¦©

¯ Ck .òéøënä éøáãk äëìäå ,íäéðéaldpznd wa`na xac eze` ¥¥¤©£¨¨§¦§¥©©§¦©©
:"ipepia"a rxdÎxvid oial aehdÎxvid oiaBzòc øîBà òøä øöiä©¥¤¨©¥©§

¯ ,álaL éìàîOä ììçan jka ,ala de`z xxern `edz`haz ¤¨¨©§¨¦¤©¥
,bdpzdl sebd lr cvik ''ezrc'' zrnydçnì äìBò áläîe¥©¥¤©Ÿ©

¯ ,Ba øäøäì,oky ,`linn jxca d`a genl aldn ef dilr §©§¥
,gena mixedxd `linn mieedzn ,ala de`z zxxerznyk¯ ãiîe¦¨

,gena mixedxdd ziilr mrLôpä àeäL éðMä èôBMä åéìò ÷ìBç¥¨¨©¥©¥¦¤©¤¤
ïkLî íB÷î álaL éðîéä ììça èMtúnä ,çnaL úéäìàä̈¡Ÿ¦¤©Ÿ©©¦§©¥¤¨¨©§¨¦¤©¥§¦§©

¯ ,áBè øöiäly zecnd ,aehdÎxvid dlbzn ,alay ipnid ''llg''a ©¥¤
mewn zzl `ly ,rxdÎxvid mr wa`p aehdÎxvid .ziwl`d ytpd

zegekd lky ,`id aehdÎxvid ly ''ezrc'' ,de`zd ly dyeninl

.cala dyecw ly mipipra lvpidl mikixv ,sebd ly mixai`de

øöiäì BøæBòä àeä-Ceøa-LBãwä àeä ,òéøënä éøáãk äëìäå©£¨¨§¦§¥©©§¦©©¨¨¨§§©¥¤
¯ ,áBè,rxdÎxvid lr xabzdl egeka didiyì"æø øîàîk3: §©£©©©

-Ceøa-LBãwä àìîìà"¦§¨¥©¨¨
¯ BøæBò àeä,aehdÎxvil §

¯ ."Bì ìBëé ïéàrxdÎxvil ¥¨
.mei icn mc`a xabznd

¯ ,øæòäåxfer d''awdy §¨¥¤
:`ed ,aehdÎxvilàéä¦

ìò 'ä øBà øéànL äøàää©¤¨¨¤¥¦©
dì úBéäì ,úéäìàä Lôð¤¤¨¡Ÿ¦¦§¨
úeìëñ ìò äèéìLe ïBøúé¦§§¦¨©¦§
ïBøúék ,òøä øöéå ìéñkä©§¦§¥¤¨©§¦§
økæpk ,CLçä ïî øBàä̈¦©Ÿ¤©¦§¨

¯ .ìéòìmyky ,a''i wxta §¥
daxd dgec xe`d on zvwy

beqp jyegde ,jyegd on

jk ,mlrpe xe`dn `linn

''zelkq''dn daxd dgcp

,rxdÎxvid ly jyegdne

jka - ziwl`d ytpdn xi`nd dyecwd xe`n hrn znerl

aehdÎxvil d''awd ly ezxfr z`hazn4uxzn ,mi`ad eixaca .

dn lr ,oey`xd wxtd zligza dywd xy` z` ,owfd epax`xnbdy

jipira did ,dz` wicv jl mixne` elek mlerd lk elit`e'' zxne`

ipta ryx idz l`e'' :zxne` zea` zkqna dpynd ixd - ''ryxk

lkei `le avr didie eaal rxi ryxk eipira didi m` :mbe'' ?''jnvr

epinkg :oldl owfd epax xiaqn - ?''aal aehae dgnya 'd cearl

`l` ,''ryx'' envr aeygiy `l ,''ryxk'' exn`e mpeyla ewiic l''f

,ryxl dnec `ed miniieqn mixacay inl envr aeygiy ,''ryxk''

oiicr eytpay ''rx''d ''ipepia''a mb ,oky .''ipepia''l `id dpeekde

.''ryx'' lv` dfy enk ,ala de`z ea xexyzy okzie ,etwza

Bt÷úa àeä éðBðéáa éìàîOä ììçaL òøäL øçàî Cà©¥©©¤¨©¤§¨¨©§¨¦§¥¦§¨§
ìhaúð àìå ,äfä íìBò éâeðòz ìëì äåàz úBeàúäì ,BzãìBúk§©§§¦§©©£¨§¨©£¥¨©¤§Ÿ¦§©¥

¯ ,áBhä éaâì èeòîa,''wicv''a xacdy enk ,ziwl`d ytpd ly §¦§©¥©
,ììk BîB÷nî äçãð àìå§Ÿ¦§¤¦§§¨

¯ Bì ïéàL ÷ø,''rx''l ©¤¥
äìLîîe äèéìL§¦¨¤§¨¨
¯ ,óebä éøáàa èMtúäì§¦§©¥§¥§¥©
drtyde dhily ''rx''l oi`

,zeyrl ,sebd ixa` lr

mixac aeygl e` xacl

.mirx:xirn iaxddfa mb''

- rxd zehytzd zripna -

iptn epi` zehytzdd xcrd ik ,etweza rxde ,ezclezn dpzyp `l

:''m` ik ,mc`ay aehdïéîéì ãîBòä àeä-Ceøa-LBãwä éðtî¦§¥©¨¨¨¥¦¦
¯ úéäìàä Lôpì øéàîe øæBòå ïBéáàytpd cbp cenrl lkezy ¤§§¥¥¦©¤¤¨¡Ÿ¦

ytpl oi` ,okle ,zindad

ixa` lr dhily zindad

ly envr ''rx''d la` .sebd

`ed - zindad ytpd

.ezclezk etwzaàø÷ð ïëì̈¥¦§¨
¯,''ipepia''d¯ ,"òLøk"§¨¨

,ryx enk:ì"æø øîàîk§©£©©©
Blk íìBòä ìk elôà"£¦¨¨¨ª
,äzà ÷écö Eì íéøîBà§¦§©¦©¨

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äì÷ äòù éôì 'éôà äðè÷ øéòá òøä øöéì äìùîîå
ø"äöéä àìà äòù äúåàá òùø àø÷ðî"ãò ÷ø åðéà

ìåëé ë"ôòàå èôùîá åúòã øîåàä ïééãå èôåù åîë
äëìä ÷ñô äéäé àìù úåéäìùéù éðôî äùòîì êë

íäéðéá òéøëäì êéøöå åéìò ÷ìåçä ïééãå èôåù ãåò
éøáãë äëìäåúòã øîåà ø"äöéä êë òéøëîäììçá å

ãéîå åá øäøäì çåîì äìåò áìäîå áìáù éìàîùä
÷ìåççåîáù úéäìàä ùôðä àåäù éðùä èôåùä åéìò

áåè øöéä ïëùî íå÷î áìáù éðîéä ììçá èùôúîä
áåè øöéäì åøæåòä ä"á÷ä àåä òéøëîä éøáãë äëìäå

ïéà åøæåò ä"á÷ä àìîìà ì"æø øîàîëøæòäå åì ìåëé
úåéäì úéäìàä ùôð ìò 'ä øåà øéàîù äøàää àéä

ìò äèéìùå ïåøúé äìïåøúéë ø"äöéå ìéñëä úåìëñ
.ì"ðë êùåçä ïî øåàä

ììçáù òøäù øçàî êà
éðåðéáá éìàîùääåàú úåàúäì åúãìåúë åô÷úá àåä

àìå áåèä éáâì èåòéîá ìèáúð àìå æ"äåò éâåðòú ìëì
äìùîîå äèéìù åì ïéàù ÷ø ììë åîå÷îî äçãð

ïéîéì ãîåòä ä"á÷ä éðôî óåâä éøáàá èùôúäìïåéáà
ì"æøàîë òùøë àø÷ð ïëì úéäìàä ùôðì øéàîå øæåòå

íéøîåà åìåë íìåòä ìë åìéôàäéä äúà ÷éãö êì

ב.3. ל, בתאוה4.קדושין ומושל שולט שכלו הלב'', על שליט שה''מוח מתולדתו, האדם שבטבע הזקן, רבנו אמר (י''ב) הקודם שבפרק למרות
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éðéòa äéä¯ ,Lnî òLø àìå ,"òLøk Edpynd ,oky5zxne` ixd ¡¥§¥¤§¨¨§Ÿ¨¨©¨
etnaryx didi m`a ,xen`k ,mbe ,''jnvr ipta ryx idz l`e'' :yx

,dgnya z''iyd z` cearl lkei `l ,eipiraBîöò ÷éæçiL àlà¤¨¤©£¦©§
ìhaúð BaL òøäL íéøîBàL íìBòäì ïéîàäì àìå ,éðBðéáì§¥¦§Ÿ§©£¦§¨¨¤§¦¤¨©¤¦§©¥

úâéøãî BfL ,áBhä éaâì§©¥©¤©§¥©
¯ ,÷écöcala ''wicv''a ©¦

jtde envr ''rx''d lhazp

xe`ly ,`ed eli`e ,''aeh''l

dxiar xaer epi`y - eiyrn

ayeg - `idy efi`

xak oi` ea mby ''mler''d

''rx''mxebdl` - zexiarl

rxd ,oky ,ef dric lawl el

,lha `l oiicr eayàlà¤¨
Búeäî elàk åéðéòa äéäé¦§¤§¥¨§¦¨
àeä òøä ìL Búeîöòå§©§¤¨©
ììça Búøeáâáe Bt÷úa§¨§¦§¨¤¨¨
àìå ,BzãìBúk éìàîOä©§¨¦§©§§Ÿ

¯ epnî Cìäå óìç,''rx''d ¨©§¨©¦¤
÷fçúð äaøcàå ,äîeàî§¨§©§©¨¦§©¥
,ïîfä CLîäa øúBé¥§¤§¥©§©

¯ Ba LnzLpL''rx''a ¤¦§©¥
,il`nyd ''llg''nyäaøä©§¥

øàLe äiúLe äìéëàa©£¦¨§¦¨§¨
¯ .äfä íìBò éðéðò¦§§¥¨©¤
zcnznd zeynzydd

ipiprl zindad ytpa

z` zwfgn ,dfdÎmlerd

`ed xy`n xzei dgek

ep`y itk ,ezclezn raha

ly eraha df xac mi`ven

,ixd ,epcnl .ea zeynzydd iciÎlr ccgzne wfgzn `edy ,yeg lk

dpeekd - ''ryxk jipira did" :`xnbd xn`n yxtn owfd epaxy

aeh - dpeilr dbixcna ecnrny in s`e .''ipepia''l envr z` wifgiy

envr z` wifgi m` ,oky ,''ipepia''l envr z` wifgdl el uegpe

z` wiqti - ''aeh''l lha xak ely ''rx''dy aeygie ''wicv''l

lelr `ed ''wicv'' `ed oi` oiicr m`ae ,zindad ytpd mr ezngln

zece` epcnl dzr cr .''ipepia''n dhnly dbxcl ezbixcnn letil

lk ayei epi`e dk`lna e` xgqna mb wqery ,wqr lra ''ipepia''

ayei'' - ''ipepia'' zece` cnlp oldl .dceard lre dxezd lr meid

:dxezd wqra elek cinz oezpy ,''lde`Böôç 'ä úøBúaL éî óàå§©¦¤§©¤§
ì äìéìå íîBé da äbäéåäçãpL ììk äçëBä Bæ ïéà ¯ dîL §¤§¤¨¨¨©§¨¦§¨¥¨¨§¨¤¦§¤

¯ Búeîöòå BúeänL úBéäì ìBëé àlà ,BîB÷nî òøä,rxd ly ¨©¦§¤¨¨¦§¤¨§©§
¯ ,éìàîOä ììça BîB÷îa Búøeáâáe Bt÷úa àeä,alay÷ø §¨§¦§¨¦§¤¨¨©§¨¦©

ïðéà ,úéîäaä Lôð ìL äNòîe øeac äáLçî íäL ,åéLeálL¤§¨¤¥©£¨¨¦©£¤¤¤¤©§¥¦¥¨
¯ ,óebä éøáà øàLe íéãiäå ätäå çna íéLaìúî,aeygl ¦§©§¦©Ÿ©§©¤§©¨©¦§¨¥§¥©

,xeq`y dn z` zeyrle xacläìLîîe äèéìL ïúpL 'ä éðtî¦§¥¤¨©§¦¨¤§¨¨
øéò"a úìLBî çnaL úéäìàä Lôð ïëìå .álä ìò çnì©Ÿ©©©¥§¨¥¤¤¨¡Ÿ¦¤©Ÿ©¤¤¨¦
,ílk óebä éøáà ,"äpè÷§©¨¥§¥©ª¨
äákøîe Leáì eéäiL¤¦§§¤§¨¨

ììL¯ äéLeáì äLixa`y ¦§Ÿ¨§¤¨
zylya miyeal eidi sebd

eidie ziwl`d ytpd iyeal

''dakxn''k mdl milha

,dilr ''akex''d iabl

¯ ,íäa eLaìúiLixa`a ¤¦§©§¨¤
,sebdøeac äáLçî íäL¤¥©£¨¨¦

úBöî â"éøz ìL äNòîe©£¤¤©§©¦§
¯ .äøBzälkay ,ixd ©¨

xeaicle daygnl xeywd

- zeevn ziiyrle ,dxeza

- ziwl`d ytpd zhley

lr - d''awd ly ezxfra

lr zepeilrd dciae sebd

.zindad ytpdìáà£¨
ìL dúeîöòå dúeäî̈¨§©§¨¤
dì ïéà ¯ úéäìàä Lôð¤¤¨¡Ÿ¦¥¨
ìò äìLîîe äèéìL§¦¨¤§¨¨©
ìL dúeîöòå dúeäî̈¨§©§¨¤
ék ,éðBðéáa úéîäaä Lôð¤¤©§¥¦§¥¦¦
'ä úáäàL äòLa íà¦§¨¨¤©£©
íézòa Baì úelbúäa àeä§¦§©¦§¦¦

¯ ,íéðnæî,calaBîk §ª¨¦§
àöBiëå älôzä úòLa¦§©©§¦¨§©¥

¯ .daxkfpy itk ,f`y ¨
xac ,d''awdl zadlyÎadl zad`a ''ipepia''d oezp ,mcewd wxta

ly ''aeh''l lha didiy ,zindad ytpd ly ''rx''d lr ritynd

.ziwl`d ytpd¯ ,íòtä úàæ íb óàåytpdyk ,aewpd onfa mb §©©Ÿ©©©
,zindad ytpd lr zxabzn ziwl`däìLîîe äèéìL ÷ø dðéà¥¨©§¦¨¤§¨¨

¯ ,ãáì`id oi` la` ,zindad ytpd lr zhley ziwl`d ytpd §©
lhazz dnvr `idy ,zindad ytpd ly dzedn mvr lr drityn

,ziwl`d ytpd ipta ixnblkáéúëã6¯ "õîàé íàlî íàìe" : §¦§¦§Ÿ¦§Ÿ¤¡¨
wa`nd lr fnex xacd ''dcear''ae ,eyre awri lr xn`p df weqt

,cala ''un`i'' df ixd - zindad ytpl ziwl`d ytpd oiay

''awri''ywfgznmixicbn l''f epinkgy enke ,''eyr'' znerl cala

:z`f"'eë í÷ äfLëe ,ìôBð äæ í÷ äfLk"7¯ ,ytply ,ixd §¤¤¨¤¥§¤¤¨
yi ''ipepia''a ziwl`ddhily- cala ipnf ote`a z`f mbe - cala

.zindad ytpd lrìò úøabúîe úönàúî úéäìàä LôpL¤¤¤¨¡Ÿ¦¦§©¤¤¦§©¤¤©

íéøîà éèå÷éì
åîöò ÷éæçéù àìà ùîî òùø àìå òùøë êéðéòá

ïéîàäì àìå éðåðéáìåáù òøäù íéøîåàù íìåòäì
åéðéòá äéäé àìà ÷éãö úâøãî åæù áåèä éáâì ìèáúð

36åìàëåúøåáâáå åô÷úá àåä òøä ìù åúåîöòå åúåäî
åðîî êìäå óìç àìå åúãìåúë éìàîùä ììçáäîåàî

äáøä åá ùîúùðù ïîæä êùîäá øúåé ÷æçúð äáøãàå
úøåúáù éî óàå æ"äåò éðééðò øàùå äéúùå äìéëàá
ììë äçëåä åæ ïéà äîùì äìéìå íîåé äá äâäéå åöôç 'ä

åîå÷îî òøä äçãðùåúåîöòå åúåäîù úåéäì ìåëé àìà
÷ø éìàîùä ììçá åîå÷îá åúøåáâáå åô÷úá àåä

åéùåáìùùôð ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù
øàùå íéãéäå äôäå çåîá íéùáìúî ïðéà úéîäáä

óåâä éøáàìò çåîì äìùîîå äèéìù ïúðù 'ä éðôî
äðè÷ øéòá úìùåî çåîáù úéäìàä ùôð ïëìå áìä

éøáàäéùåáì 'ùìùì äáëøîå ùåáì åéäéù íìåë óåâä
ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù íäá åùáìúéùâ"éøú

úéäìàä ùôð ìù äúåîöòå äúåäî ìáà äøåúä úåöî
äúåäî ìò äìùîîå äèéìù äì ïéàùôð ìù äúåîöòå

àåä 'ä úáäàù äòùá íà éë éðåðéáá úéîäáä
ì úåìâúäáíéðîåæî íéúòá åáäìôúä úòùá åîë

äìùîîå äèéìù ÷ø äðéà íòôä úàæ íâ óàå äá àöåéëå
íåàìå áéúëãë ãáììôåð äæ í÷ äæùë õîàé íåàìî

ìò úøáâúîå úöîàúî úéäìàä ùôðù 'åë í÷ äæùëå

נצחון על טעם ''זה בהערה: שליט"א אדמו"ר כ''ק מתרץ כך? לשם מהקב''ה מיוחדת לעזרה האדם שצריך כאן, אומר הוא איפוא, מדוע, - שבלבו

ש ההרהור נגד א) ש·ÁÂÓהיצ''ט: הימני שבחלל ב) ;·Ï·דאף שהתפלל, לאחר דקאי בפי''ב משא''כ במוח), יתבונן שלא (אם השמאלי חלל על

לשמה".„‚„ÔÈÁÂÓ''''˙ÂÏשנסתלקו תמידי ההגיון מפני (ע''ב) לקמן ועד''ז במוח, היצה''ר דעת אמירת אפשרות שוללת - שנשארה במוחין הרשימו -

יג.5. ב, כג.6.אבות כה, ˘ËÈÏ"‡:7.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰."(אלו בתיבות מוסיף (וזה נופל הי' זה שלפני אף (השני) קם זה להיות ''שיכול
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éðéòa äéä¯ ,Lnî òLø àìå ,"òLøk Edpynd ,oky5zxne` ixd ¡¥§¥¤§¨¨§Ÿ¨¨©¨
etnaryx didi m`a ,xen`k ,mbe ,''jnvr ipta ryx idz l`e'' :yx

,dgnya z''iyd z` cearl lkei `l ,eipiraBîöò ÷éæçiL àlà¤¨¤©£¦©§
ìhaúð BaL òøäL íéøîBàL íìBòäì ïéîàäì àìå ,éðBðéáì§¥¦§Ÿ§©£¦§¨¨¤§¦¤¨©¤¦§©¥

úâéøãî BfL ,áBhä éaâì§©¥©¤©§¥©
¯ ,÷écöcala ''wicv''a ©¦

jtde envr ''rx''d lhazp

xe`ly ,`ed eli`e ,''aeh''l

dxiar xaer epi`y - eiyrn

ayeg - `idy efi`

xak oi` ea mby ''mler''d

''rx''mxebdl` - zexiarl

rxd ,oky ,ef dric lawl el

,lha `l oiicr eayàlà¤¨
Búeäî elàk åéðéòa äéäé¦§¤§¥¨§¦¨
àeä òøä ìL Búeîöòå§©§¤¨©
ììça Búøeáâáe Bt÷úa§¨§¦§¨¤¨¨
àìå ,BzãìBúk éìàîOä©§¨¦§©§§Ÿ

¯ epnî Cìäå óìç,''rx''d ¨©§¨©¦¤
÷fçúð äaøcàå ,äîeàî§¨§©§©¨¦§©¥
,ïîfä CLîäa øúBé¥§¤§¥©§©

¯ Ba LnzLpL''rx''a ¤¦§©¥
,il`nyd ''llg''nyäaøä©§¥

øàLe äiúLe äìéëàa©£¦¨§¦¨§¨
¯ .äfä íìBò éðéðò¦§§¥¨©¤
zcnznd zeynzydd

ipiprl zindad ytpa

z` zwfgn ,dfdÎmlerd

`ed xy`n xzei dgek

ep`y itk ,ezclezn raha

ly eraha df xac mi`ven

,ixd ,epcnl .ea zeynzydd iciÎlr ccgzne wfgzn `edy ,yeg lk

dpeekd - ''ryxk jipira did" :`xnbd xn`n yxtn owfd epaxy

aeh - dpeilr dbixcna ecnrny in s`e .''ipepia''l envr z` wifgiy

envr z` wifgi m` ,oky ,''ipepia''l envr z` wifgdl el uegpe

z` wiqti - ''aeh''l lha xak ely ''rx''dy aeygie ''wicv''l

lelr `ed ''wicv'' `ed oi` oiicr m`ae ,zindad ytpd mr ezngln

zece` epcnl dzr cr .''ipepia''n dhnly dbxcl ezbixcnn letil

lk ayei epi`e dk`lna e` xgqna mb wqery ,wqr lra ''ipepia''

ayei'' - ''ipepia'' zece` cnlp oldl .dceard lre dxezd lr meid

:dxezd wqra elek cinz oezpy ,''lde`Böôç 'ä úøBúaL éî óàå§©¦¤§©¤§
ì äìéìå íîBé da äbäéåäçãpL ììk äçëBä Bæ ïéà ¯ dîL §¤§¤¨¨¨©§¨¦§¨¥¨¨§¨¤¦§¤

¯ Búeîöòå BúeänL úBéäì ìBëé àlà ,BîB÷nî òøä,rxd ly ¨©¦§¤¨¨¦§¤¨§©§
¯ ,éìàîOä ììça BîB÷îa Búøeáâáe Bt÷úa àeä,alay÷ø §¨§¦§¨¦§¤¨¨©§¨¦©

ïðéà ,úéîäaä Lôð ìL äNòîe øeac äáLçî íäL ,åéLeálL¤§¨¤¥©£¨¨¦©£¤¤¤¤©§¥¦¥¨
¯ ,óebä éøáà øàLe íéãiäå ätäå çna íéLaìúî,aeygl ¦§©§¦©Ÿ©§©¤§©¨©¦§¨¥§¥©

,xeq`y dn z` zeyrle xacläìLîîe äèéìL ïúpL 'ä éðtî¦§¥¤¨©§¦¨¤§¨¨
øéò"a úìLBî çnaL úéäìàä Lôð ïëìå .álä ìò çnì©Ÿ©©©¥§¨¥¤¤¨¡Ÿ¦¤©Ÿ©¤¤¨¦
,ílk óebä éøáà ,"äpè÷§©¨¥§¥©ª¨
äákøîe Leáì eéäiL¤¦§§¤§¨¨

ììL¯ äéLeáì äLixa`y ¦§Ÿ¨§¤¨
zylya miyeal eidi sebd

eidie ziwl`d ytpd iyeal

''dakxn''k mdl milha

,dilr ''akex''d iabl

¯ ,íäa eLaìúiLixa`a ¤¦§©§¨¤
,sebdøeac äáLçî íäL¤¥©£¨¨¦

úBöî â"éøz ìL äNòîe©£¤¤©§©¦§
¯ .äøBzälkay ,ixd ©¨

xeaicle daygnl xeywd

- zeevn ziiyrle ,dxeza

- ziwl`d ytpd zhley

lr - d''awd ly ezxfra

lr zepeilrd dciae sebd

.zindad ytpdìáà£¨
ìL dúeîöòå dúeäî̈¨§©§¨¤
dì ïéà ¯ úéäìàä Lôð¤¤¨¡Ÿ¦¥¨
ìò äìLîîe äèéìL§¦¨¤§¨¨©
ìL dúeîöòå dúeäî̈¨§©§¨¤
ék ,éðBðéáa úéîäaä Lôð¤¤©§¥¦§¥¦¦
'ä úáäàL äòLa íà¦§¨¨¤©£©
íézòa Baì úelbúäa àeä§¦§©¦§¦¦

¯ ,íéðnæî,calaBîk §ª¨¦§
àöBiëå älôzä úòLa¦§©©§¦¨§©¥

¯ .daxkfpy itk ,f`y ¨
xac ,d''awdl zadlyÎadl zad`a ''ipepia''d oezp ,mcewd wxta

ly ''aeh''l lha didiy ,zindad ytpd ly ''rx''d lr ritynd

.ziwl`d ytpd¯ ,íòtä úàæ íb óàåytpdyk ,aewpd onfa mb §©©Ÿ©©©
,zindad ytpd lr zxabzn ziwl`däìLîîe äèéìL ÷ø dðéà¥¨©§¦¨¤§¨¨

¯ ,ãáì`id oi` la` ,zindad ytpd lr zhley ziwl`d ytpd §©
lhazz dnvr `idy ,zindad ytpd ly dzedn mvr lr drityn

,ziwl`d ytpd ipta ixnblkáéúëã6¯ "õîàé íàlî íàìe" : §¦§¦§Ÿ¦§Ÿ¤¡¨
wa`nd lr fnex xacd ''dcear''ae ,eyre awri lr xn`p df weqt

,cala ''un`i'' df ixd - zindad ytpl ziwl`d ytpd oiay

''awri''ywfgznmixicbn l''f epinkgy enke ,''eyr'' znerl cala

:z`f"'eë í÷ äfLëe ,ìôBð äæ í÷ äfLk"7¯ ,ytply ,ixd §¤¤¨¤¥§¤¤¨
yi ''ipepia''a ziwl`ddhily- cala ipnf ote`a z`f mbe - cala

.zindad ytpd lrìò úøabúîe úönàúî úéäìàä LôpL¤¤¤¨¡Ÿ¦¦§©¤¤¦§©¤¤©

íéøîà éèå÷éì
åîöò ÷éæçéù àìà ùîî òùø àìå òùøë êéðéòá

ïéîàäì àìå éðåðéáìåáù òøäù íéøîåàù íìåòäì
åéðéòá äéäé àìà ÷éãö úâøãî åæù áåèä éáâì ìèáúð

36åìàëåúøåáâáå åô÷úá àåä òøä ìù åúåîöòå åúåäî
åðîî êìäå óìç àìå åúãìåúë éìàîùä ììçáäîåàî

äáøä åá ùîúùðù ïîæä êùîäá øúåé ÷æçúð äáøãàå
úøåúáù éî óàå æ"äåò éðééðò øàùå äéúùå äìéëàá
ììë äçëåä åæ ïéà äîùì äìéìå íîåé äá äâäéå åöôç 'ä

åîå÷îî òøä äçãðùåúåîöòå åúåäîù úåéäì ìåëé àìà
÷ø éìàîùä ììçá åîå÷îá åúøåáâáå åô÷úá àåä

åéùåáìùùôð ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù
øàùå íéãéäå äôäå çåîá íéùáìúî ïðéà úéîäáä

óåâä éøáàìò çåîì äìùîîå äèéìù ïúðù 'ä éðôî
äðè÷ øéòá úìùåî çåîáù úéäìàä ùôð ïëìå áìä

éøáàäéùåáì 'ùìùì äáëøîå ùåáì åéäéù íìåë óåâä
ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù íäá åùáìúéùâ"éøú

úéäìàä ùôð ìù äúåîöòå äúåäî ìáà äøåúä úåöî
äúåäî ìò äìùîîå äèéìù äì ïéàùôð ìù äúåîöòå

àåä 'ä úáäàù äòùá íà éë éðåðéáá úéîäáä
ì úåìâúäáíéðîåæî íéúòá åáäìôúä úòùá åîë

äìùîîå äèéìù ÷ø äðéà íòôä úàæ íâ óàå äá àöåéëå
íåàìå áéúëãë ãáììôåð äæ í÷ äæùë õîàé íåàìî

ìò úøáâúîå úöîàúî úéäìàä ùôðù 'åë í÷ äæùëå

נצחון על טעם ''זה בהערה: שליט"א אדמו"ר כ''ק מתרץ כך? לשם מהקב''ה מיוחדת לעזרה האדם שצריך כאן, אומר הוא איפוא, מדוע, - שבלבו

ש ההרהור נגד א) ש·ÁÂÓהיצ''ט: הימני שבחלל ב) ;·Ï·דאף שהתפלל, לאחר דקאי בפי''ב משא''כ במוח), יתבונן שלא (אם השמאלי חלל על

לשמה".„‚„ÔÈÁÂÓ''''˙ÂÏשנסתלקו תמידי ההגיון מפני (ע''ב) לקמן ועד''ז במוח, היצה''ר דעת אמירת אפשרות שוללת - שנשארה במוחין הרשימו -

יג.5. ב, כג.6.אבות כה, ˘ËÈÏ"‡:7.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰."(אלו בתיבות מוסיף (וזה נופל הי' זה שלפני אף (השני) קם זה להיות ''שיכול
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¯ ,äðéa àéäL úBøeábä øB÷îa ,úéîäaä Lôð`aeny itk ¤¤©§¥¦¦§©§¤¦¦¨
qgia mb jk .''zexeab''d xewn `id ''dpia'' zxitqy ,dlawd zxeza

`ed ea ,''dpia''d gek `ed ,ziwl`d ytpd zxeabl xewndy ,ytpl

,d''awd ly ezlecb z` oian-Ceøa óBñ-ïéà 'ä úlãâa ïðBaúäì§¦§¥¦§ª©¥¨
äfò äáäà ãéìBäìe ,àeä§¦©£¨©¨
ììça Là étLøk 'äì©§¦§¥¥¤¨¨
¯ æàå ,BaìaL éðîéä©§¨¦¤§¦§¨
z`han ziwl`d ytpdyk

dielb dad`a dnvr z`

,d''awdl efk dwfge

àøçà àøèñ àéôkúà¦§©§¨¦§¨¨¢¨
¯ .éìàîOä ììçaL¤§¨¨©§¨¦
llgay ''`xg` `xhq''d

zttkp ,alay il`nyd

ytpd iciÎlr zhlype

,ziwl`d¯ ìáà,''rx''dàì £¨Ÿ
,éðBðéáa éøîâì ìhaúð¦§©¥§©§¥§¥¦

¯ ,÷écöa àlà''wicv''a ¤¨§©¦
ytpd ly rxd lha cala

ly ''aeh''l lilk zindad

,ziwl`d ytpdøîàpL¤¤¡©
Ba8¯ :,''wicv''aéaìå"§¦¦

ììç9¯ ,"éaø÷aly enewn ¨¨§¦§¦
ly eala rxdÎxvid

,wix - ''wicv''d¯ àeäå§
,''wicv''dòøa ñàBî¥¨©

äàðOä úéìëúa BàðBNå§§§©§¦©¦§¨
¯ ,ñeànäå,''xenb wicv''a xacd jk,äàðOä úéìëúa àlL Bà §©¦¤Ÿ§©§¦©¦§¨

¯,''xenb epi`y wicv''a xacd jk¯ .ìéòì økæpklk .i wxta ©¦§¨§¥
,''ipepia''a eli`e ,''wicv''l qgia `ed xen`d¯ àeä éðBðéáa ìáà£¨§¥¦

,zindad eytp ly ''rx''døæçì ìBëiL ,ïLiL íãàk ìLî Cøc¤¤¨¨§¨¨¤¨¥¤¨©£Ÿ
¯ ,BúðMî øBòéìå,milret mc`d ly eizegek oi` ezpiy zrya §¥¦§¨

mixr miyrp eizegeke ezpiyn xxerzdl rbx lk lelr `ed la`

,milirte¯ éìàîOä ììça ïLék àeä éðBðéáa òøä Ck,alay ¨¨©§¥¦§¨¥¤¨¨©§¨¦
edfe - ala de`z zexxerzd lr `l mb rityn epi`eúàéø÷ úòLa¦§©§¦©

¯ ,'ä úáäàa øòBa BalL ,älôúe òîLly rxdy rityn dfe §©§¦¨¤¦¥§©£©
,mxa .dpiya oezp eli`k didi ,zindad ytpd¯ Ck øçàåixg` §©©¨

,dltzd¯ ìBëé,''rx''d¯ .øBòéðå øæBç úBéäìepax ligzn o`k ¨¦§¥§¥
oezp `edyk - ''ipepia''a xzei dpeilr dbxc zniiwy ,xiaqdl owfd

meid lkoezp eay "rx"d okle ,dltzd zrya enk d''awdl dad`a

lr xnel dax did leki cvik epl xaqei jka - dpiya eli`k "cinz"

xnel xyt` i`y epcnl oey`xd wxta ."ipepia" `edy envr

,zexiar zivgne zeevn zivgn ea yiy in `ed "ipepia"y ,zehyta

,"ipepia" `edy envra zerhl dax leki did cvik - ok m` ,oky

itl mb ,mxa ?dxez lehia ly dxiard elit` ea dzid `ly drya

minrtl dlery `l` ,llk zexiar oi` "ipepia"ly xaqedy dn

envr z` dax wifgd cvik ,oiadl dyw oiicr - rxl de`z eala

llk eala oi`y ahid rcie "wicv" did ixd `edy xg`n ,"ipepia"l

ztqep dbixcn zniiwy ,oldl xaqeiy itk ,`l` ?rxl de`z

dler `ly "ipepia"aealaxacd epl oaei - rxl de`z mrt s`

.ahidäaø äéä ïëìå§¨¥¨¨©¨
óà ,éðBðéák Bîöò ÷éæçî©£¦©§§¥¦©
,àñøbî déîet ÷éñt àìc§Ÿ¨¦¥¦¦§¨

¯ceniln eit wqt `ly s`

,dxezBöôç 'ä úøBúáe§©¤§
äöéôça ,äìéìå íîBé¨¨¨§¨©£¦¨
Lôðå ä÷eLúe ä÷éLçå©£¦¨§¨§¤¤
äaø äáäàa 'äì ä÷÷BL¥¨©§©£¨©¨
òîL úàéø÷ úòLák§¦§©§¦©§©

¯ ,älôúexaqedy itke §¦¨
"ipepia"d f` xxern ,xak

cr ,z"iydl dad` ekeza

llga "rx"a yibxn epi`y

- dax .ealay il`nyd

ymeid lkdad` ea dxra

el dzid `le ,z"iydls`

mrtzee`zl zekiiy lk

,aeygl did leki - mlerd

envr z` ,jk llba

meyn ,"ipepia"läîãðå§¦§¤
¯ åéðéòa,dax lyéðBðéák §¥¨§¥¦

¯ ,íBiä ìk ìltúnä©¦§©¥¨©
dze`a meid lk oezpy

,meid lk elv` zelbzda `id dad`d - dltzd zrya enk dbixcn

jiiy `ed oi`e ,dpiya oezp eli`k cinz `ed eay ''rx''d `linne

,`idy efi` de`zl mrt s`ì"æø øîàîëe10ìltúiL éàåìä" : §©£©©©©§©¤¦§©¥
¯ :"Blk íBiä ìk íãàenvr z` aeygl dax xak did leki `linn ¨¨¨©ª

lk lltznd ipepia" z`xwpd "ipepia"a efk dbixcn - "ipepia"l

ÎlkÎlr .dltzd zrya enk avn eze`a oezp `ed meid lky ,"meid

zrya mby ,"ipepia" ly zillkd ezbixcnl qgia xaqed ixd ,mipt

ad` dlbzn f`y ,ezltzytpd zexabzd m` ik df oi` ,z"iydl ez

dltzd ixg`y xacd okzi okle ,zindad ytpd lr ziwl`d

dceard ef oi` - jky oeikne ,zindad ytpd aey xxerzz

ly dbixcn `id ''zn`'' ,oky - ''miwicv''d zbixcn iabl zizin`d

,z`f zexnly ,oldl xiaqn owfd epaxe ,zepzydÎi`e zecinz

dcearl ,zizin`l ''mipepia'' xeza ''mipepia''d ly mzad` zaygp

.zicinzúòLa ,íéðBðéáa äøeîàä ,Bæ äáäà úcî ,äpäå§¦¥¦©©£¨¨£¨§¥¦¦§©
¯ úeøabúä éãé ìò älôzä,ly zipnfd¯ ,'eë úéäìàä Lôpä ©§¦¨©§¥¦§©§©¤¤¨¡Ÿ¦

,zindad ytpd lrúîàa 'ä éãáBò íé÷écvä úâøãî éaâì äpä¦¥§©¥©§¥©©©¦¦§¥¤¡¤
¯ Bæ äáäà úðéça ïéà ¯ Bzîàì,''mipepia''aíLa úàø÷ð ©£¦¥§¦©©£¨¦§¥§¥

,älôzä øçà úøáBòå úôìBçL øçàî ,ììk "úîà úãBáò"£©¡¤§¨¥©©¤¤¤§¤¤©©©§¦¨
áéúëe11ì äòébøà ãòå ,ãòì ïBkz úîà úôN" :."ø÷L ïBL¯ §¦§©¡¤¦¨©§©©§¦¨§¨¤

íéøîà éèå÷éì
úéîäáä ùôðïðåáúäì äðéá àéäù úåøåáâä øå÷îá

éôùøë 'äì äæò äáäà ãéìåäìå ä"á ñ"à 'ä úìåãâá
ùàììçáù à"ñ àéôëúà æàå åáìáù éðîéä ììçá

àìà éðåðéáá éøîâì ìèáúð àì ìáà éìàîùä÷éãöá
åàðåùå òøá ñàåî àåäå éáø÷á ììç éáìå åá øîàðù

àìù åà ñåàéîäå äàðùä úéìëúáäàðùä úéìëúá
ìåëéù ïùéù íãàë î"ã àåä éðåðéáá ìáà .ì"ðë

èéòøä êë åúðùî øåòéìå øåæçìììçá ïùéë àåä éðåðéáá
'ä úáäàá øòåá åáìù äìôúå ù"÷ úòùá éìàîùä

úåéäì ìåëé ë"çàå÷éæçî äáø äéä ïëìå .øåòéðå øæåç
'ä úøåúáå àñøéâî äéîåô ÷éñô àìã óà éðåðéáë åîöò
ùôðå ä÷åùúå ä÷éùçå äöéôçá äìéìå íîåé åöôç

äìôúå ù"÷ úòùáë äáø äáäàá 'äì ä÷÷åùäîãðå
éàåìä ì"æø øîàîëå íåéä ìë ììôúîä éðåðéáë åéðéòá
åæ äáäà úãî äðäå :åìåë íåéä ìë íãà ììôúéù
ùôðä úåøáâúä é"ò äìôúä úòùá íéðåðéáá äøåîàä

éáâì äðä 'åë úéäìàäúîàá 'ä éãáåò íé÷éãöä úâøãî
úîà úãåáò íùá úàø÷ð åæ äáäà 'éçá ïéà åúéîàì

øçàî ììëáéúëå äìôúä øçà úøáåòå úôìåçù
ë"ôòàå ø÷ù ïåùì äòéâøà ãòå ãòì ïåëú úîà úôù

כב.8. קט, ˘ËÈÏ"‡:9.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰ש .. חלל בפ''א: (קצת) משמע (הוספת‡ÔÈ''כן יצה''ר הוא˘‰¯‚Âאח''כ‰·Â‡È¯לו -

יותר נעלית מדרי' ˘‰ÂÎÙלמיעוטי Ì‰¯·‡„ברש''י אבל למעליותא). - בקרבו חלל לבו אין ואז - דברכות ספ''ט בירוש' כדאיתא - ליצה''ר

הפי'". ב' - תהלים בפרש''י מת. - מענין - הירוש' ופשטות א.10.ברכות כא, יט.11.ברכות יב, משלי
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eneiwyk eli`e ,icinz meiw ea yiy xac lr wx lg ''zn`'' x`ezd

,eppipra mb jk .zizin` ze`ivn df oi` - cala ipnf `ed xacd ly

,cala ezltz zrya ef dad`a yge yibxn ''ipepia''dy xg`n

ly ezceary ixd - eala zelbzda ef dad` oi` dltzd ixg`e

zcna dpi` ''ipepia''d

ly zizin`d zn`d

;''miwicv'',ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥
¯ íéðBðéaä úâøãî éaâì§©¥©§¥©©¥¦
"änz äãBáò" úàø÷ð¦§¥£¨©¨
¯ ,íälL Bzîàì úîàa¤¡¤©£¦¤¨¤

,''mipepia''d lyLéà Léà¦¦
úâøãîa Búâøãî éôk§¦©§¥¨§©§¥©

¯ ,íéðBðéaäepcnly itk ©¥¦
zepey zebxc zeniiwy

.''mipepia''aàøB÷ éðéøäå©£¥¦¥
íb íúlôúaL íúáäàa§©£¨¨¤¦§¦¨¨©
ïBkz úîà úôN" ¯ ïk¥§©¡¤¦

¯ ,"ãòìly mzad` ¨©
zizin` `id ''mipepia''d

zicinzed`a `idy zexnl

dltzd zrya iehia icil

,oky ,calaçëáe ìéàBä¦§Ÿ©
øæçì úéäìàä íLôð©§¨¨¡Ÿ¦©£Ÿ

¯ ,íìBòì Bæ äáäà úðéça øøBòìe,ycgn¯ dúeøabúäaly §¥§¦©©£¨§¨§¦§©§¨
,ziwl`d ytpdäðëä éãé ìò ,íBéa íBé écî älôzä úòLa¦§©©§¦¨¦¥§©§¥£¨¨

¯ .dúâøãîe dkøò éôk Lôð ìëì äéeàøä`idy ytp ,oky ¨§¨§¨¤¤§¦¤§¨©§¥¨¨
xxerl ick jk lk dlecb dpkdl dwewf dpi` ,xzei dpeilr dbixcna

dpkdl dwewf ,ytpa xzei dkenp dbixcn eli`e ,z''iydl dad` da

cinz `ed leki dni`zn dpkd ixg`l - mipt lk lr .xzei dax

`id dad`dy ,ixd .z''iydl dad` ,ezlitz zrya ,ekeza xxerl

Îziyrn dxeva m` ,cinz ea z`vnp `id oky ,elv` mb zicinz

dad` `iadl zlekid el yi cinzy ,il`ivphet ote`a e` ,dlirt

"ipepia" ,''elek meid lk lltzdl'' - lirl xen`ke) ielb iehial ef

a zegtl el didzy ,lekigekjyna ,dltz ly dbixcnde dad`d ,

.(meid lk:dxrda epiax w"k ly yecwd epeylaegka e` lreta"

ote`alekiylreta d`iadlcinz."(elek meid lk lltzdl l"pke)

"miwicv"d zbixcn iably okzi cvik :xaqd xacd oerh oiicr ,mxa

dpi`"mipepia" iabl eli`e ,"zn`"l ef dcear zaygpok`zaygp

jk zeidl dilr - "zn`" ef m` :dxe`kl ?"zn`"l dcear dze`

lka"zn`"d zcny ,"`ipz"a oldl exaqei mixacd - !zebixcnd

lk ly zinvrd dzedn z` z`han `id ,dbixcn lka zniiw

xacd jk .dbixcn dze`l m`zda `id "zn`"d `linne ,dbixcn

cr xzeia dpeilrdn ,dlrnl zenlerd ly zebixcnd lka

,jxr lk xzei zepezgzd zebixcnl oi`y xg`ne .xzeia dpezgzl

,`eti` ,cvik - zepeilrd zebixcnd iabl ,zeniiw opi` eli`ke

d`eeyda "zn`" `xwidl zepezgz zebixcn oze` zeleki

zcewp dl yi dbixcn lk :`ed xaqdd j` - ?zepeilrd zebixcnl

zn`ddly.dly jxrd itl ,ìL Búcî àéä úîà úcî ,äpä ék¦¦¥¦©¡¤¦¦¨¤
¯ ,á÷òéaezky enk12,''awril zn` ozz'' :çéøa" :àø÷pä ©£Ÿ©¦§¨¨¦©

¯ "äöwä ìà äöwä ïî çéøánä ïBëézä:zeipgexa xnelkíeøî ©¦©©§¦©¦©¨¤¤©¨¤¥
¯ ,ïébøc ìk óBñ ãò úBâøãîe úBìònä,zebixcnd lk seq cr ©©£©§¥©¨©§¦

äâøãîe äìòî ìëáe§¨©£¨©§¥¨
äc÷ð CBz çéøáî©§¦©§ª¨

¯ ,úéòöîàädze` ly ¨¤§¨¦
,dbixcnúc÷ð àéäL¤¦§ª©

¯ .dlL úîà úcî úðéçáe§¦©¦©¡¤¤¨
yi dbixcn lky dgkede

zn`d zcn ,dldly:

äìçð" àéä úîà úcîe¦©¡¤¦©£¨
dì ïéàå ,"íéøöî éìa§¦§¨¦§¥¨
íeø ãò äìòîì øeòL¦§©§¨©
úBìòî ìëå ,úBìònä©©£§¨©£
íä ähîlL úBâøãîe©§¥¤§©¨¥
úBìòî éaâì ïéàk§©¦§©¥©£
¯ ïäî äìòîlL úBâøãîe©§¥¤§©§¨¥¤
zebixcndy ,z`f zexnle

iabl oi`k od dhnly

- dlrnly zebixcnd

,zn`d zcn oda mb zniiw

lk jxc zxceg `idy xg`n

`ian owfd epax .dly zn`d zcne dbixcn lky ixd - zebixcnd

''oi`k'' `id dpezgzd dbixcndy ,o`k xn`py dnl xewn oldl

:dpeilrd dbixcnd iabl¯ ,ïç éòãBéì òeãik],dlawd zxez ©¨©§§¥¥
úðéçaî ähîì ïä úBðBzçz úBâøãî ìL ïéçîe Làø úðéçaL¤§¦©ŸŸ¦¤©§¥©§¥§©¨¦§¦©

ì"æø øîàîëe ,ïäî úBðBéìò úBâøãî éìâøå íéá÷ò13éìâø" : £¥©¦§©§¥©§¥¤§¥¤§©£©©©©§¥
¯ :["ïlk ãâðk úBiçä,dbixcn lka zccnp ,zn`d zcny ,ixd ©©§¤¤ª¨

zceary ,jk m` ,oaen .zebxcd mleqa dnewne davnl m`zda

dbixcnl m`zda ,zizin` dcear `id "mipepia"dmdlys` ,

.zn` zcear z`xwp `id oi` "miwicv"d zbixcn iably

aehdÎxvid ly dnglnd zece` ,df wxta epcnly dnl xywda

epiax w"k xn`y dn ,siqedl ie`x ,"ipepia"a rxdÎxvide

ly oexg` zecreezda)ixaca zeric izy :(`"kyz zpya gqt

zg` dric :"yak mr a`f xbe" giynd zenil xywa `iapd

,mlerd inr lr lyn wx md mixacdy zxaeq ('eke m"anxd)

zxaeq ('eke o"anxd ,c"a`xd) dipy dric .l`xyi ipa licadle

odly rahd ik ,zeigd oia xexyi melydy ,mheytk md mixacdy

iaxde ,dipyd drick zxaeq zeciqgd zxez .ixnbl dpzyi -

mdy dl` oia melyd f` xexyiy myk :jk mixacd z` xiaqd

mi`xwpy dl` oia cgeinae ,mc`d - d`ixad ly dzilkze dxwir

ixd ."mc`" mi`xwpd l`xyi ipa ,"mc` miiexw mz` - mz` mc`"

ytpd oial ziwl`d ytpd oia l`xyi ipaa xexyiy melyd iciÎlr

"ux`d on xiar` d`nehd gex z`e" f` miiewiy xg`n ,zindad

xexyi mda mby ,d`ixad iwlg x`y lr mb xacd rityi -

.dipyd mr zg` melya dpiigz zeigd mby cr .melyd

íéøîà éèå÷éì
éáâìúîàá äîú äãåáò úàø÷ð íéðåðéáä úâøãî

úâøãîá åúâøãî éôë ùéà ùéà íäìù åúéîàì
úôù ë"â íúìôúáù íúáäàá àøå÷ éðéøäå íéðåðéáä

úéäìàä íùôð çëáå ìéàåä ãòì ïåëú úîàøåæçì
úòùá äúåøáâúäá íìåòì åæ äáäà 'éçá øøåòìå

äðëä é"ò íåéá íåé éãî äìôúäéôë ùôð ìëì äéåàøä
á÷òé ìù åúãî àéä úîà úãî äðä éë 'úâøãîå äëøò

çéøá àø÷ðäçéøáîä ïåëéúäíåøî äö÷ä ìà äö÷ä ïî
äìòî ìëáå ïéâøã ìë óåñ ãò úåâøãîå úåìòîääâøãîå

úãî 'éçáå úãå÷ð àéäù úéòöîàä äãå÷ð êåú çéøáî
äìçð àéä úîà úãîå äìù úîàäì ïéàå íéøöî éìá

úåâøãîå úåìòî ìëå úåìòîä íåø ãò äìòîì øåòéù
âééáâì ïéàë íä äèîìùïäî äìòîìù úåâøãîå úåìòî

úåðåúçú úåâøãî ìù ïéçåîå ùàø 'éçáù ç"éì òåãéë]
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eneiwyk eli`e ,icinz meiw ea yiy xac lr wx lg ''zn`'' x`ezd

,eppipra mb jk .zizin` ze`ivn df oi` - cala ipnf `ed xacd ly

,cala ezltz zrya ef dad`a yge yibxn ''ipepia''dy xg`n

ly ezceary ixd - eala zelbzda ef dad` oi` dltzd ixg`e

zcna dpi` ''ipepia''d

ly zizin`d zn`d

;''miwicv'',ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥
¯ íéðBðéaä úâøãî éaâì§©¥©§¥©©¥¦
"änz äãBáò" úàø÷ð¦§¥£¨©¨
¯ ,íälL Bzîàì úîàa¤¡¤©£¦¤¨¤

,''mipepia''d lyLéà Léà¦¦
úâøãîa Búâøãî éôk§¦©§¥¨§©§¥©

¯ ,íéðBðéaäepcnly itk ©¥¦
zepey zebxc zeniiwy

.''mipepia''aàøB÷ éðéøäå©£¥¦¥
íb íúlôúaL íúáäàa§©£¨¨¤¦§¦¨¨©
ïBkz úîà úôN" ¯ ïk¥§©¡¤¦

¯ ,"ãòìly mzad` ¨©
zizin` `id ''mipepia''d

zicinzed`a `idy zexnl

dltzd zrya iehia icil

,oky ,calaçëáe ìéàBä¦§Ÿ©
øæçì úéäìàä íLôð©§¨¨¡Ÿ¦©£Ÿ

¯ ,íìBòì Bæ äáäà úðéça øøBòìe,ycgn¯ dúeøabúäaly §¥§¦©©£¨§¨§¦§©§¨
,ziwl`d ytpdäðëä éãé ìò ,íBéa íBé écî älôzä úòLa¦§©©§¦¨¦¥§©§¥£¨¨

¯ .dúâøãîe dkøò éôk Lôð ìëì äéeàøä`idy ytp ,oky ¨§¨§¨¤¤§¦¤§¨©§¥¨¨
xxerl ick jk lk dlecb dpkdl dwewf dpi` ,xzei dpeilr dbixcna

dpkdl dwewf ,ytpa xzei dkenp dbixcn eli`e ,z''iydl dad` da

cinz `ed leki dni`zn dpkd ixg`l - mipt lk lr .xzei dax

`id dad`dy ,ixd .z''iydl dad` ,ezlitz zrya ,ekeza xxerl

Îziyrn dxeva m` ,cinz ea z`vnp `id oky ,elv` mb zicinz

dad` `iadl zlekid el yi cinzy ,il`ivphet ote`a e` ,dlirt

"ipepia" ,''elek meid lk lltzdl'' - lirl xen`ke) ielb iehial ef

a zegtl el didzy ,lekigekjyna ,dltz ly dbixcnde dad`d ,

.(meid lk:dxrda epiax w"k ly yecwd epeylaegka e` lreta"

ote`alekiylreta d`iadlcinz."(elek meid lk lltzdl l"pke)

"miwicv"d zbixcn iably okzi cvik :xaqd xacd oerh oiicr ,mxa

dpi`"mipepia" iabl eli`e ,"zn`"l ef dcear zaygpok`zaygp

jk zeidl dilr - "zn`" ef m` :dxe`kl ?"zn`"l dcear dze`

lka"zn`"d zcny ,"`ipz"a oldl exaqei mixacd - !zebixcnd

lk ly zinvrd dzedn z` z`han `id ,dbixcn lka zniiw

xacd jk .dbixcn dze`l m`zda `id "zn`"d `linne ,dbixcn

cr xzeia dpeilrdn ,dlrnl zenlerd ly zebixcnd lka

,jxr lk xzei zepezgzd zebixcnl oi`y xg`ne .xzeia dpezgzl

,`eti` ,cvik - zepeilrd zebixcnd iabl ,zeniiw opi` eli`ke

d`eeyda "zn`" `xwidl zepezgz zebixcn oze` zeleki

zcewp dl yi dbixcn lk :`ed xaqdd j` - ?zepeilrd zebixcnl

zn`ddly.dly jxrd itl ,ìL Búcî àéä úîà úcî ,äpä ék¦¦¥¦©¡¤¦¦¨¤
¯ ,á÷òéaezky enk12,''awril zn` ozz'' :çéøa" :àø÷pä ©£Ÿ©¦§¨¨¦©

¯ "äöwä ìà äöwä ïî çéøánä ïBëézä:zeipgexa xnelkíeøî ©¦©©§¦©¦©¨¤¤©¨¤¥
¯ ,ïébøc ìk óBñ ãò úBâøãîe úBìònä,zebixcnd lk seq cr ©©£©§¥©¨©§¦

äâøãîe äìòî ìëáe§¨©£¨©§¥¨
äc÷ð CBz çéøáî©§¦©§ª¨

¯ ,úéòöîàädze` ly ¨¤§¨¦
,dbixcnúc÷ð àéäL¤¦§ª©

¯ .dlL úîà úcî úðéçáe§¦©¦©¡¤¤¨
yi dbixcn lky dgkede

zn`d zcn ,dldly:

äìçð" àéä úîà úcîe¦©¡¤¦©£¨
dì ïéàå ,"íéøöî éìa§¦§¨¦§¥¨
íeø ãò äìòîì øeòL¦§©§¨©
úBìòî ìëå ,úBìònä©©£§¨©£
íä ähîlL úBâøãîe©§¥¤§©¨¥
úBìòî éaâì ïéàk§©¦§©¥©£
¯ ïäî äìòîlL úBâøãîe©§¥¤§©§¨¥¤
zebixcndy ,z`f zexnle

iabl oi`k od dhnly

- dlrnly zebixcnd

,zn`d zcn oda mb zniiw

lk jxc zxceg `idy xg`n

`ian owfd epax .dly zn`d zcne dbixcn lky ixd - zebixcnd

''oi`k'' `id dpezgzd dbixcndy ,o`k xn`py dnl xewn oldl

:dpeilrd dbixcnd iabl¯ ,ïç éòãBéì òeãik],dlawd zxez ©¨©§§¥¥
úðéçaî ähîì ïä úBðBzçz úBâøãî ìL ïéçîe Làø úðéçaL¤§¦©ŸŸ¦¤©§¥©§¥§©¨¦§¦©

ì"æø øîàîëe ,ïäî úBðBéìò úBâøãî éìâøå íéá÷ò13éìâø" : £¥©¦§©§¥©§¥¤§¥¤§©£©©©©§¥
¯ :["ïlk ãâðk úBiçä,dbixcn lka zccnp ,zn`d zcny ,ixd ©©§¤¤ª¨

zceary ,jk m` ,oaen .zebxcd mleqa dnewne davnl m`zda

dbixcnl m`zda ,zizin` dcear `id "mipepia"dmdlys` ,

.zn` zcear z`xwp `id oi` "miwicv"d zbixcn iably

aehdÎxvid ly dnglnd zece` ,df wxta epcnly dnl xywda

epiax w"k xn`y dn ,siqedl ie`x ,"ipepia"a rxdÎxvide

ly oexg` zecreezda)ixaca zeric izy :(`"kyz zpya gqt

zg` dric :"yak mr a`f xbe" giynd zenil xywa `iapd

,mlerd inr lr lyn wx md mixacdy zxaeq ('eke m"anxd)

zxaeq ('eke o"anxd ,c"a`xd) dipy dric .l`xyi ipa licadle

odly rahd ik ,zeigd oia xexyi melydy ,mheytk md mixacdy

iaxde ,dipyd drick zxaeq zeciqgd zxez .ixnbl dpzyi -

mdy dl` oia melyd f` xexyiy myk :jk mixacd z` xiaqd

mi`xwpy dl` oia cgeinae ,mc`d - d`ixad ly dzilkze dxwir

ixd ."mc`" mi`xwpd l`xyi ipa ,"mc` miiexw mz` - mz` mc`"

ytpd oial ziwl`d ytpd oia l`xyi ipaa xexyiy melyd iciÎlr

"ux`d on xiar` d`nehd gex z`e" f` miiewiy xg`n ,zindad

xexyi mda mby ,d`ixad iwlg x`y lr mb xacd rityi -

.dipyd mr zg` melya dpiigz zeigd mby cr .melyd

íéøîà éèå÷éì
éáâìúîàá äîú äãåáò úàø÷ð íéðåðéáä úâøãî

úâøãîá åúâøãî éôë ùéà ùéà íäìù åúéîàì
úôù ë"â íúìôúáù íúáäàá àøå÷ éðéøäå íéðåðéáä

úéäìàä íùôð çëáå ìéàåä ãòì ïåëú úîàøåæçì
úòùá äúåøáâúäá íìåòì åæ äáäà 'éçá øøåòìå

äðëä é"ò íåéá íåé éãî äìôúäéôë ùôð ìëì äéåàøä
á÷òé ìù åúãî àéä úîà úãî äðä éë 'úâøãîå äëøò

çéøá àø÷ðäçéøáîä ïåëéúäíåøî äö÷ä ìà äö÷ä ïî
äìòî ìëáå ïéâøã ìë óåñ ãò úåâøãîå úåìòîääâøãîå

úãî 'éçáå úãå÷ð àéäù úéòöîàä äãå÷ð êåú çéøáî
äìçð àéä úîà úãîå äìù úîàäì ïéàå íéøöî éìá

úåâøãîå úåìòî ìëå úåìòîä íåø ãò äìòîì øåòéù
âééáâì ïéàë íä äèîìùïäî äìòîìù úåâøãîå úåìòî

úåðåúçú úåâøãî ìù ïéçåîå ùàø 'éçáù ç"éì òåãéë]
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טבת כ"ו שישי יום
פרקי"ד

.ãé ÷øticedi lr lg "ipepia" x`ezdy ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
,eizeaygn lk ;xeqi` ly xaca ,dyrne xeaic ,daygna ,lykidl `ly xdfpd

oiicr mpn` zindad eytpay rxd .cala zeevnae dxeza md eiyrne eixeaic

iehia icil d`a ef de`z oi` j` ,dfdÎmlerd ipiprl de`z eala zelrdl wfg ic

miyeald zylyn cg`a

- ziwl`d ytpd .mixen`d

zpzep dpi` - d''awd ''zxfr''a

owfd epax .seba hytzdl ''rx''l

:`ad wxta jiynn

àéä éðBðéaä úcî ,äpäå§¦¥¦©©¥¦¦
¯ ,íãà ìk úcîzn`zen ¦©¨¨¨

,mc` lklìk äéøçàå§©£¤¨¨
¯ ,CLîé íãàin lk ¨¨¦§Ÿ

dbixcnl ribd `l oiicry

iciÎlr ,lczydl eilr ,ef

zcnl ribdl ,dribie dcear

aeygi `p l`y - ''ipepia''d

,eizegekn dlrnl edfy

úBéäì ìBëé íãà ìkL¤¨¨¨¨¦§
ìëáe úò ìëa éðBðéa¥¦§¨¥§¨

¯ .äòLcinz ezlekia yi ¨¨
,''ipepia''d zbxcl ribdlék¦

¯ ,òøa ñàBî Bðéà éðBðéaä©¥¦¥¥§©
crd`py yibxiy jk ick

,zeinyb zee`zl dnhyne

¯ eäfL,''rx''a dqi`nd ¤¤
¯ ,álì øeñnä øácitk ¨¨©¨©¥

`linn ,alay ''rx''a oiicr hley ''ipepia''d oi` ,epcnl xakyoi`

;rxa q`en `ed¯ ,úBåL íézòä ìk àìå,gezt ealyk ,minrtl §Ÿ¨¨¦¦¨
leki - d"awdl dielb dad` `lnzn ealyk ,dltzd zrya enk

oi`e "meh`" ald minrtle ;"rx"l d`py ly ybx ea xxerzdl

,oaen o`kn ."rx"l aeriz ly ybx eala xxerl "ipepia"d ly egeka

ezbixcn `idy ,"ipepia"d ly ezcn meyn rxd qe`ina oi`y

,zicinzd¯ àìà:`ed ''ipepia''d ly epipräNòå òøî øeñ" ¤¨¥©©£¥
¯ ,äáLçîe øeac äNòîa ,Lnî ìòôa eðéäc ,"áBèrxn xeq''d §©§§Ÿ©©¨§©£¤¦©£¨¨

`ly :zihwxt dxeva ,ynn lreta "ipepia"a `hazn ''aeh dyre

,aeygl z`f znerle ,xeq`y dn zeyrl `lye xacl `ly ,aeygl

,d"awd deeivy dn zeyrle xacl¯ íäaLxeaic ,dyrna ¤¨¤
,all mixeqnd mixaca enk `ly ,daygneúìëéäå äøéçaä©§¦¨§©§Ÿ¤

àeäM äî íb áLçìå øaãìe úBNòì íãà ìëì äðeúð úeLøäå§¨§§¨§¨¨¨©£§©¥§©£Ÿ©©¤
ãîBç áläL äòLa íb ék ,Lnî dëôäå Baì úåàz ãâð¤¤©£©¦§¤§¨©¨¦©§¨¨¤©¥¥

¯ øzäa úéiîLb äåàz Bæéà äeàúîeezeyrl yiy xzen xacl ¦§©¤¥©£¨©§¦¦§¤¥
,eze`z z` `lnl ick ea cneg `edy `l` ,miny myløeqàa Bà§¦

¯ øabúäì ìBëé ¯ íBìLå ñç,de`zd lräpnî Bzòc çéqäìe ©§¨¨§¦§©¥§©¦©©§¦¤¨
¯ ,éøîâì- ?z`f zeyrl ezlkia cvik¯ :Baìì BøîàaiciÎlr §©§¥§¨§§¦

:envrl gikene xiaqn `edyäòL elôà òLø úBéäì äöBø épðéà¥¤¦¤¦§¨¨£¦¨¨

¯ ,úçàz` zeyrle izee`z ixg` `lnl dvex ippi` ,xnelk ¤¨
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א.4. יז, ז.5.ברכות יח, ב.6.במדבר א, בהקדמה זהר דברים.7.תקוני של פירושם לכאורה נראים ‰ÈÚ¯כך ,Ï·‡ ,‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î

.ÍÎ ÏÚכאן המנויים הסוגים שכל - זוהר" ה"תיקוני את להסביר הזקן רבנו כיוון כך אכן אם יסודי עיון שנדרש להיות, יכול עיון". "צריך

דומים הם אין שבכך יצרם", על המתגברים "גבורים, של הסוג למשל, מונה, הוא שביניהם מאחר - שהם כמו להיות מלכתחילה ממש נבראו

ה"גבורה", למדת שייכות להם יש שבשורשם נשמות הם ש"גבורים" ללמוד: אפשר כלומר, עבודה, על-ידי היצר-הרע על גוברים והם לצדיקים,

קו. באותו היא עבודתם ולכן - ל"תפארת" - תורה" ול"מארי ל"חסד", שייכות לחסידים שיש כשם
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א.4. יז, ז.5.ברכות יח, ב.6.במדבר א, בהקדמה זהר דברים.7.תקוני של פירושם לכאורה נראים ‰ÈÚ¯כך ,Ï·‡ ,‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î

.ÍÎ ÏÚכאן המנויים הסוגים שכל - זוהר" ה"תיקוני את להסביר הזקן רבנו כיוון כך אכן אם יסודי עיון שנדרש להיות, יכול עיון". "צריך

דומים הם אין שבכך יצרם", על המתגברים "גבורים, של הסוג למשל, מונה, הוא שביניהם מאחר - שהם כמו להיות מלכתחילה ממש נבראו

ה"גבורה", למדת שייכות להם יש שבשורשם נשמות הם ש"גבורים" ללמוד: אפשר כלומר, עבודה, על-ידי היצר-הרע על גוברים והם לצדיקים,

קו. באותו היא עבודתם ולכן - ל"תפארת" - תורה" ול"מארי ל"חסד", שייכות לחסידים שיש כשם
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ראשון יום קובע תמיד לא הבית בעל

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰óBòä úàhç©©¨

úBLøôî eéäLa ?íéøeîà íéøác äna Y . . óBòä úìBòa äáøòúpL¤¦§¨§¨§©¨©¤§¨¦£¦§¤¨§Ÿ̈

.äìBò Bæå úàhç Bæ ,íéìòaä úçé÷ì úòLa¦§©§¦©©§¨¦©¨§¨

העוף ועולת המזבח של התחתון בחציו נעשית העוף חטאת

אם שכך, כיון פסולות. – המיקום את שינה ואם העליון, בחציו

ימותו" "כולן ולכן להקריבן, אפשרות אין בזו זו משנה)התערבבו .(כסף

רק חל שהתערבבו העופות את להמית שיש זה דין אמנם,

ואיזה לחטאת נועד עוף איזה ואמר פירש הקניה בשעת אם

אפילו מפורשת, אמירה היתה לא קנייתם בעת אם אך לעולה.

ולקבוע לשנות יכול הוא עדיין – החליט כבר במחשבתו אם

לעולה. ואיזה לחטאת איזה מחדש

דמי ואלו חטאתי דמי "אלו ואמר הכסף את חילק ואפילו

בעת האמירה רק שכן דעתו, את לשנות יכול עדיין עולתי",

קובעת. הקניה

לחטאת עוף איזה הבעלים קבעו לא הקניה בעת אם כן: על יתר

מכן, לאחר הבעלים אמירת קובעת תהיה לא שוב – לעולה ואיזה

לעולה. שירצה ואיזה לחטאת שירצה עוף איזה להקריב יוכל והכהן

[qewxew i"xdn]

שני יום הבירורים" "עבודת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰ïî ãçà¤¨¦

.ìñt Y äðBálä èwì íà . . äãBáòì ïéìeñtä©§¦¨£¨¦¦¥©§¨¨©

מפעולות חוץ המקדש, בעבודות להשתתף יכל לא זר כידוע,

בליקוט מדובר שלנו במקרה 'עבודה'. בתור מוגדרות שאינן

חכמים נחלקו ואודותיו הסולת, מתוך זההלבונה מעשה האם –

בזר. וכשר 'עבודה' שאינו או בזר, פסול ובמילא כ'עבודה' מוגדר

המחמירה בדעה אוחז ינאי יג)ר' הולכת(מנחות עצם ולדידו ,

רק אלא רגלית, הליכה כאן שאין ואף עבודה. נחשבת הלבונה

הקטרתה לשם לכהן הלבונה את הנותן המלקט של יד הושטת

שמה ברגל שלא "הולכה כי כ'הולכה', מוגדרת זו הושטה –

הולכה".

לעיל הלוא למלך: המשנה הכ"ג)והקשה הרמב"ם(פ"א כתב

אינה יד הושטת זה לפי הולכה". אינה ברגל שלא ש"הולכה

בזר? הלבונה ליקוט פסל הרמב"ם כאן ומדוע כ'עבודה', נחשבת

לומר: ויש

שנחשב משום אלא 'הולכה' מטעם לא בזר נאסר הלבונה ליקוט

ידי שעל כמו היא: חד עבודתם שמהות ה'קמיצה', כעבודת

כך המנחה, משיירי לה' המוקטר המנחה חלק את מבררים הקמיצה

להקטירו. כדי לה' השייך החלק את מבררים הלבונה בליקוט

ליקוט והן קמיצה הן – הדינים שני את הרמב"ם מצרף ולכן

אחת: בהלכה – לעבודה הפסול ידי על הנעשים לבונה

את ולהפריד לברר – אחד עניינם העבודות ששתי להשמיענו

המנחה. משיירי לה' החלק

[a ,bi zegpn dxe` oxw]

שלישי יום מכזית? פחות משיעור שבע האדם ואם

:È ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰äìéëà ïéà¥£¦¨

.úéfkî äúeçt§¨¦©©¦

שיעור אכילת על רק מתחייבים המזון שבברכת הוא, כלל

ו"אין ושבעת", "ואכלת כתוב שהרי לחם, כזית לפחות של

מכזית". פחותה אכילה

סופר' ה'חתם מט)בא סי' מי(או"ח, כל חידוש: דבר ואומר

– לחם מאכילת (!)ששבע zifkn zegt elit`בברכת חייב –

מה ששבע, וכיון "ושבעת", כתוב שהרי התורה. מן המזון

אכל?! כמות איזו לנו איכפת

ה'כתב בנו עליו לא)סופר'מקשה סי' בפחות(ריש אכילה "אין הרי :

שהשבע לומר לנו ומניין רבים, ובמקומות כאן הרמב"ם כדברי מכזית",

אכילה? של תורה משיעור פחות שאכל אף המזון בברכת מתחייב

חמד השדי 1558)אולם ע' מסתמך(ח"ד סופר שהחתם מציין

הסברא אך חדש, דין "והוא ומסיים: נוספים. פוסקים דברי על

דקרא". אכילה לשון בכלל שזהו כן נותנת

עולה הרדב"ז מדברי עניין: ב'רכד)ובאותו חדשות אדם(שו"ת כי ,

כזית אכל אשר – חולה כמו – אותו משביעה מועטת שאכילה

לא כי אחרים. חובה ידי להוציא יכול האכילהzenkושבע,

ושבעת". "ואכלת כאן שיש העיקר אלא חשובה,

להניח שסביר בחולה, רק אמור זה כל כי האומרים ויש

רגיל אדם כן שאין מה בלבד. לחם כזית מאכילת שבע שהוא

כן שלפני העובדה בעקבות רק שבע והוא לחם, כזית שאכל

ושבעת" "ואכלת בגדר אינו – אחרים דברים דיניאכל מנוחה, (בית

יד) אות לברך, ששכח .מי

רביעי יום בעמידה הליכה אין

:‚ ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰úòLa áLç̈©¦§©

.äéfä úòLa áMçîk äæ éøä ¯ ïîfä úáLçî íca òaöà úìéáè§¦©¤§©©¨©£¤¤©§©£¥¤¦§©¥¦§©©¨¨

של ראשיתה את מהווה בדם האצבע טבילת כי נוקט הרמב"ם

מהגמראdifddעבודת למשתמע בניגוד זאת, המזבח. גבי על

יג) מעבודת(זבחים חלק היא האצבע שטבילת ,mcd zkledאל

הגמרא? מדברי הרמב"ם נטה מדוע להבין: ויש המזבח.

ההולכה מעבודת כחלק בדם הטבילה הגדרת כי לומר ונראה

לזוז מבלי הדם את שזרק לכהן בנוגע הגמרא בספק תלויה

הליכה נדרשת האם – בעצםzilbxממקומו שדי או המזבח, אל

mcd z`ad.דרך בכל המזבח אל

– מההולכה כחלק בדם האצבע לטבילת ההתייחסות וגם

המזבח, אל הדם הבאת עצם היא העבודה עיקר אם בכך: תלויה

. . .mei meid

ipy meizah fkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,`x`e :yneg
.clwÎkw :mildz

.y"r 'ek miwicv . . . k"`yn :`ipz

xin ,zeinyb fpe` hib xrhyxraie` xrc ,zeipgex fi` zeinyb ryici` :xn` owfd epiax
mrc orarb ortx`c ,ief` hip rbxl fi` qr f` l`n` .zeipgex ork`n oetxrc orl`f¨©¨

.rlet ` xr hib ipr zgpn elit` orhyxraie`

iytg mebxz

,mizrl .zeipgex dpnn xevipy ick zeinyb epl ozep d"awd .zeipgex `id micedi ly zeinyb :xn` owfd epiax

.rtya ozep `ede ipr zgpn ele d"awl zzl yi ,ok xacd oi` rbxl xy`k

úáù
ùãå÷
:mildz

kw wxtn

clw wxt cr

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מט"ו בטבת, ונעם לי לקרות בו אשר ממשיך הוא בלימודו 

בישיבה, ותקותי אשר מזמן לזמן מוסיף בזה וכהוראת תורתנו דמעלין בקדש.

ומלבד גודל הענין מצד עצמו, מובן שמתוסף גם כן בברכות השי"ת בהמצטרך לאדם ולמשפחתו 

כי הרי מדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה אלא שכמה פעמים ככה.

במה שכותב שישנם חילוקים בין אחד לחבירו בענין השפעה על הזולת, מובן שכן הוא, אבל כאו"א 

יכול להשפיע על הזולת ועל הסביבה ובדוגמא צדקה גשמית שכאו"א מחויב בזה ואפילו עני שבישראל 

וכפסק דין תורתנו, כן הוא גם בצדקה רוחנית.

זמן  במה שמסיים במכתבו שנצבת השאלה אם לחדול מפעולה בחבר הפעילים התורני באמצע 

הלימודים ולעשות בזה אך ורק בבין הזמנים.

היהדות  להפצת  הפעולות  מוכרחות  כי  גדול,  הכי  בהחלט  זו  סברא  שמופרכת  פשוט  וגם  מובן 

והחזקתה להמשך כל ימות השנה, אבל מובן וגם פשוט שחילוק ישנו בסוגי העובדים במסגרת הנ"ל שישנן 

כאלו שיש לדרוש מהם עבודה ממושכה יותר ולעתים תכופות יותר וישנן כאלו שמכמה טעמים עבודתם 

רק בזמנים קבועים וישנם כאלו שרק בין הזמנים מהלימודים בסדרי הישיבה, והנ"ל תלוי בפרטים ופרטי 

פרטים, ואין ללמוד מאחד על חבירו, ולפי תיאור המצב העכשוי באה"ק ת"ו ביחוד מועטים ביותר וביותר 

בהנוגע  הוא  חירום  שעת  כי  הזמנים,  בבין  רק  היהדות  להפצת  בפעולות  חובתם  ידי  לצאת  שיוכלו  אלו 

לאהבת ה' ולתורתו הידור בקיום המצות ולימוד תוה"ק כדבעי.

בטח עכ"פ מכאן ולהבא ישמור על שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



�� v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ראשון יום קובע תמיד לא הבית בעל

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰óBòä úàhç©©¨

úBLøôî eéäLa ?íéøeîà íéøác äna Y . . óBòä úìBòa äáøòúpL¤¦§¨§¨§©¨©¤§¨¦£¦§¤¨§Ÿ̈

.äìBò Bæå úàhç Bæ ,íéìòaä úçé÷ì úòLa¦§©§¦©©§¨¦©¨§¨

העוף ועולת המזבח של התחתון בחציו נעשית העוף חטאת

אם שכך, כיון פסולות. – המיקום את שינה ואם העליון, בחציו

ימותו" "כולן ולכן להקריבן, אפשרות אין בזו זו משנה)התערבבו .(כסף

רק חל שהתערבבו העופות את להמית שיש זה דין אמנם,

ואיזה לחטאת נועד עוף איזה ואמר פירש הקניה בשעת אם

אפילו מפורשת, אמירה היתה לא קנייתם בעת אם אך לעולה.

ולקבוע לשנות יכול הוא עדיין – החליט כבר במחשבתו אם

לעולה. ואיזה לחטאת איזה מחדש

דמי ואלו חטאתי דמי "אלו ואמר הכסף את חילק ואפילו

בעת האמירה רק שכן דעתו, את לשנות יכול עדיין עולתי",

קובעת. הקניה

לחטאת עוף איזה הבעלים קבעו לא הקניה בעת אם כן: על יתר

מכן, לאחר הבעלים אמירת קובעת תהיה לא שוב – לעולה ואיזה

לעולה. שירצה ואיזה לחטאת שירצה עוף איזה להקריב יוכל והכהן

[qewxew i"xdn]

שני יום הבירורים" "עבודת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰ïî ãçà¤¨¦

.ìñt Y äðBálä èwì íà . . äãBáòì ïéìeñtä©§¦¨£¨¦¦¥©§¨¨©

מפעולות חוץ המקדש, בעבודות להשתתף יכל לא זר כידוע,

בליקוט מדובר שלנו במקרה 'עבודה'. בתור מוגדרות שאינן

חכמים נחלקו ואודותיו הסולת, מתוך זההלבונה מעשה האם –

בזר. וכשר 'עבודה' שאינו או בזר, פסול ובמילא כ'עבודה' מוגדר

המחמירה בדעה אוחז ינאי יג)ר' הולכת(מנחות עצם ולדידו ,

רק אלא רגלית, הליכה כאן שאין ואף עבודה. נחשבת הלבונה

הקטרתה לשם לכהן הלבונה את הנותן המלקט של יד הושטת

שמה ברגל שלא "הולכה כי כ'הולכה', מוגדרת זו הושטה –

הולכה".

לעיל הלוא למלך: המשנה הכ"ג)והקשה הרמב"ם(פ"א כתב

אינה יד הושטת זה לפי הולכה". אינה ברגל שלא ש"הולכה

בזר? הלבונה ליקוט פסל הרמב"ם כאן ומדוע כ'עבודה', נחשבת

לומר: ויש

שנחשב משום אלא 'הולכה' מטעם לא בזר נאסר הלבונה ליקוט

ידי שעל כמו היא: חד עבודתם שמהות ה'קמיצה', כעבודת

כך המנחה, משיירי לה' המוקטר המנחה חלק את מבררים הקמיצה

להקטירו. כדי לה' השייך החלק את מבררים הלבונה בליקוט

ליקוט והן קמיצה הן – הדינים שני את הרמב"ם מצרף ולכן

אחת: בהלכה – לעבודה הפסול ידי על הנעשים לבונה

את ולהפריד לברר – אחד עניינם העבודות ששתי להשמיענו

המנחה. משיירי לה' החלק

[a ,bi zegpn dxe` oxw]

שלישי יום מכזית? פחות משיעור שבע האדם ואם

:È ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰äìéëà ïéà¥£¦¨

.úéfkî äúeçt§¨¦©©¦

שיעור אכילת על רק מתחייבים המזון שבברכת הוא, כלל

ו"אין ושבעת", "ואכלת כתוב שהרי לחם, כזית לפחות של

מכזית". פחותה אכילה

סופר' ה'חתם מט)בא סי' מי(או"ח, כל חידוש: דבר ואומר

– לחם מאכילת (!)ששבע zifkn zegt elit`בברכת חייב –

מה ששבע, וכיון "ושבעת", כתוב שהרי התורה. מן המזון

אכל?! כמות איזו לנו איכפת

ה'כתב בנו עליו לא)סופר'מקשה סי' בפחות(ריש אכילה "אין הרי :

שהשבע לומר לנו ומניין רבים, ובמקומות כאן הרמב"ם כדברי מכזית",

אכילה? של תורה משיעור פחות שאכל אף המזון בברכת מתחייב

חמד השדי 1558)אולם ע' מסתמך(ח"ד סופר שהחתם מציין

הסברא אך חדש, דין "והוא ומסיים: נוספים. פוסקים דברי על

דקרא". אכילה לשון בכלל שזהו כן נותנת

עולה הרדב"ז מדברי עניין: ב'רכד)ובאותו חדשות אדם(שו"ת כי ,

כזית אכל אשר – חולה כמו – אותו משביעה מועטת שאכילה

לא כי אחרים. חובה ידי להוציא יכול האכילהzenkושבע,

ושבעת". "ואכלת כאן שיש העיקר אלא חשובה,

להניח שסביר בחולה, רק אמור זה כל כי האומרים ויש

רגיל אדם כן שאין מה בלבד. לחם כזית מאכילת שבע שהוא

כן שלפני העובדה בעקבות רק שבע והוא לחם, כזית שאכל

ושבעת" "ואכלת בגדר אינו – אחרים דברים דיניאכל מנוחה, (בית

יד) אות לברך, ששכח .מי

רביעי יום בעמידה הליכה אין

:‚ ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰úòLa áLç̈©¦§©

.äéfä úòLa áMçîk äæ éøä ¯ ïîfä úáLçî íca òaöà úìéáè§¦©¤§©©¨©£¤¤©§©£¥¤¦§©¥¦§©©¨¨

של ראשיתה את מהווה בדם האצבע טבילת כי נוקט הרמב"ם

מהגמראdifddעבודת למשתמע בניגוד זאת, המזבח. גבי על

יג) מעבודת(זבחים חלק היא האצבע שטבילת ,mcd zkledאל

הגמרא? מדברי הרמב"ם נטה מדוע להבין: ויש המזבח.

ההולכה מעבודת כחלק בדם הטבילה הגדרת כי לומר ונראה

לזוז מבלי הדם את שזרק לכהן בנוגע הגמרא בספק תלויה

הליכה נדרשת האם – בעצםzilbxממקומו שדי או המזבח, אל

mcd z`ad.דרך בכל המזבח אל

– מההולכה כחלק בדם האצבע לטבילת ההתייחסות וגם

המזבח, אל הדם הבאת עצם היא העבודה עיקר אם בכך: תלויה

. . .mei meid

ipy meizah fkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,`x`e :yneg
.clwÎkw :mildz

.y"r 'ek miwicv . . . k"`yn :`ipz

xin ,zeinyb fpe` hib xrhyxraie` xrc ,zeipgex fi` zeinyb ryici` :xn` owfd epiax
mrc orarb ortx`c ,ief` hip rbxl fi` qr f` l`n` .zeipgex ork`n oetxrc orl`f¨©¨

.rlet ` xr hib ipr zgpn elit` orhyxraie`

iytg mebxz

,mizrl .zeipgex dpnn xevipy ick zeinyb epl ozep d"awd .zeipgex `id micedi ly zeinyb :xn` owfd epiax

.rtya ozep `ede ipr zgpn ele d"awl zzl yi ,ok xacd oi` rbxl xy`k

úáù
ùãå÷
:mildz

kw wxtn

clw wxt cr
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והיא ההבאה תהליך החל בדם האצבע טבילת שמשעת הרי

ברגל, ההליכה הוא העיקר אם אך ההולכה. כתחילת נחשבת

מההולכה. כחלק הטבילה את להחשיב אין

מובן: כעת

'הולכה' איננה רגלית הליכה בלי שזריקה פסק (פ"אהרמב"ם

ולפיכך,הכ"ג) בפועל. ההליכה היא העבודה עיקר שלדעתו הרי ,

כחלק בדם האצבע טבילת את מגדיר אינו לשיטתו הרמב"ם

בתור הטבילה את המגדירה הגמרא, דברי ואילו ההולכה. מעבודת

רגלית. להוליך צורך שאין הסוברת הדעה לפי הינם מההולכה, חלק

[ai-i"q migaf dyn z`yn]

חמישי יום הנישואין תכלית

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰-ÌÂÈ ˙„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰øàL ïëå§¥§¨

úáèäå íBé ìk ìL úøèwä úøè÷ä ïBâk ¯ äæ íBé ìL úBãBáòä̈£¤¤§©§¨©©§Ÿ¤¤¨©£¨©

,"Búéa ãòáe Bãòa øtëå" :øîàpL ,éeNð ìBãb ïäëa ìkä ¯ úBøpä©¥©Ÿ§Ÿ¥¨¨¤¤¡©§¦¤©£§©¥

.BzLà Bæ Búéa¥¦§

ש מדגיש עבודהlkהרמב"ם אפילו – כיפור יום עבודות

שהוא גדול בכהן להיעשות צריכות – הנרות כהטבת 'שגרתית'

יום של המיוחדות העבודות מצד אינו זה דין אומר: הווי נשוי.

נשוי. להיות עליו כיפור ביום – עצמו גדול בכהן דין אלא כיפור,

ואדם קדוש, מקום קדוש, ביום מדובר הרי ביאור: וצריך

נשוי? להיות ממנו נדרש אז דוקא ומדוע קדוש,

הגדול, לכהן שלימות מביאה נשוי היותו דווקא לכך: ההסבר

חז"ל כמאמר "אדם", נקרא הוא אז רק סג)שכן אדם(יבמות "כל :

אדם". אינו אשה לו שאין

"וכפר מהפסוק הינו הדין מקור נוספת: שאלה מתעוררת כאן

התורה אמרה לא מדוע אשתו". זו "ביתו – ביתו" ובעד בעדו

"אשתו"? הביטוי את בפירוש

יוסי רבי דברי פי על יובן קיח)הדבר לאשתי(שבת קריתי לא "מימי

והיות תכליתו, את דבר בכל ראה יוסי רבי ביתי". אלא אשתי,

"ביתי". לאשתו יוסי רבי קרא ולרבות, לפרות הנישואין שתכלית

"ביתו": כתבה שהתורה הסיבה וזו

שיבין כזו בדרגה הכיפורים ביום להיות צריך הגדול הכהן

אשתו את שיראה כך בישראל, בית הקמת הנישואין, תכלית את

"ביתו". בתור

[q"yd lr mipxcd xtq jezn ,`nei zkqn lr oxcd]

שישי יום משולשת קדושה פסגת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰-ÌÂÈ ˙„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰Cläîe§©¥

ñðëð ,äôeøt úëøtä àöBî ;íéLãwä Lã÷ì òébî àeäL ãò ìëéäa©¥¨©¤©¦©§Ÿ¤©¢¨¦¥©¨Ÿ¤§¨¦§¨
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את משלבת כיפור ביום הקדשים לקודש הגדול הכהן כניסת

'עולם' הרבדים בשלושת ביותר הגבוהה הקדושה רמת

ו'נפש': (=זמן) 'שנה' (=מקום),

:mlerארץ שכן, הקדשים. קודש הוא ביותר המובחר המקום

ירושלים – ישראל בארץ הארצות; מכל מקודשת ישראל

בית ומעליו יותר, נעלה הבית הר – בירושלים ביותר; מקודשת

עזרת ישראל, עזרת נשים, עזרת – המקדש בבית המקדש;

הקדשים. קודש הכול ומעל הקודש, כהנים,

:dpyהכיפו יום הוא ביותר המובחר ימיהזמן ישנם שכן, רים.

– מהם למעלה חודשים; ראשי – מהם למעלה הרגילים; החול

יום הכול ומעל השבתות; – מהם למעלה ימים-טובים;

שבתון". "שבת המכונה הכיפורים,

:ytpהאדם מין שכן, הגדול. הכהן הוא ביותר המובחר האיש

בבני ישראל; בעם ה' בחר – האדם במין המינים; מיתר נעלה

נתקדשו הכהנים – לוי בשבט לוי; שבט את בחר – ישראל

"קודש להיות שהובדל הגדול, הכהן הכול ומעל יותר;

קדשים".

ביותר הקדוש האיש משולשת: קדושה פסגת כאן יש כן, אם

לקודש – ביותר המקודש למקום נכנס הגדול, הכהן –

הכיפורים. ביום – ביותר הקדוש ביום הקודשים,

[261 cenr ,fh jxk mgpn zxez]

שבת-קודש בזדון מעילה אין
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מום בעלת שהיתה בבהמה מדובר בה: יש חידוש זו, הלכה

היא אין שהוקדשה מרגע כבר שכזו, ובתור הוקדשה, בטרם עוד

איסור קיים בה שגם הרמב"ם כותב זאת בכל להקרבה. ראויה

קדושה.dxezdnמעילה היא סוף סוף שכן ,

קודם שבפרק היא, למקרה(ה"ט)הבעיה הרמב"ם מתייחס

צמרה את לגזוז שאסור וכותב – שהוקדשה מום בעלת – זהה

היתכן?!opaxcnרק התורה. מן לא ,

מעילה איסור חל זו בהמה על גם באמת בדבר: ההסברים אחד

הפחותה זעומה בהנאה מדובר לגזיזה שביחס אלא מהתורה,

מדרבנן אלא אסורה אינה הגזיזה לכן פרוטה. קורקוס)משווי .(ר"י

התורה, מן אסור שיעור חצי הלוא למלך: המשנה והקשה

פרוטה? משוה פחות על מעילה איסור יחול לא ומדוע

התורהויש מן אסור שיעור חצי כי ראשונים כתבו לומר:

לפחות חשיבות אין בעצם כלומר: "אחשביה". מטעם

מבטא הוא זאת, בכל בו משתמש האדם כאשר אך מהשיעור,

נחשב. זה מועט שיעור גם שלגביו בכך

אך תחילה, בכוונה בדבר בשימוש רק שייך זה דבר אמנם,

לסברת מקום אין כוונה, בהעדר הוא השימוש כאשר

שהרי שיעור, חצי לאיסור מקום אין במעילה לכן "אחשביה".

כוונה. ללא בשוגג, אלא אינה מעילה של עיקרה כל

[eh oniq ` wlg ,`nw dxecdn aiyne l`ey z"ey]
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ראשון יום

ח ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

העֹוף‡. עֹולת אֹו העֹוף, ּבעֹולת ׁשּנתערבה העֹוף ְְְִֶַַַַָָָָָחּטאת
ּברּבֹוא אחד אפּלּו - העֹוף ּבחּטאת [עשרתׁשּנתערבה ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ

מפרׁשֹותאלפים] ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ימּותּו. ּכּלן -ְְְֲִִֶֶַָָָָָֹֻ
הביא אם אבל עֹולה; וזֹו חּטאת זֹו הּבעלים, לקיחת ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָּבׁשעת
ּכּלן אּלא ּפרׁש ולא עֹולה, ּומהן חּטאת מהן לחֹובתֹו, ְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻעֹופֹות

זֹו ּבחֹובה עֹולה אֹו חּטאת ונתערבה בקן]סתּומֹות, -] ְְְְְִַָָָָָ
ועולה]הּסתּומה חטאת בה אחרים.[שיש ּדינים להן יׁש - ְֲִִִֵֵֶַָָ

זֹו·. ּבחֹובה חּטאת נתערבה אם ּדיניהם? ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָוכיצד
ּבלבד; ׁשּבחֹובה חּטאֹות מנין אּלא ּכׁשר אין ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּסתּומה,
ּבהן ׁשּנתערבה החּטאת עם ׁשּבחֹובה, העֹולֹות מנין ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָאבל

ּבעֹולֹות. חּטאת נתערבה ׁשהרי ּפסּולין, -ְְְְֲִִֵֶַָָָ

ּבחּטאת‚. ׁשּתים החֹובה היתה אם ,התערבולפיכ -] ְְְְִִִַַַָָָָָ
וחצי למטה קן חצי והזה סתומות, בארבע חטאות שתי

החֹובהלמעלה] חצי ויראה[-הקן]- ּפסּול; וחציּה ּכׁשר, ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָ
חּטאת. ּכמעׂשה למּטה ּכּלם עֹוׂשה ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶַַַָָָֻלי

ּכׁשר„. אין הּסתּומה, זֹו ּבחֹובה עֹולה נתערבה אם ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָוכן
ׁשּבחֹובה, החּטאֹות מנין אבל ׁשּבחֹובה; עֹולֹות מנין ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָאּלא
עֹולה נתערבה ׁשהרי ּפסּולין, - ּבהן ׁשּנתערבה העֹולה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָעם
העֹולֹות על מרּבה הּסתּומה החֹובה ׁשהיתה ּבין ְְְְֵֶַַַַָָָָָָָֻּבחּטאֹות;
החֹובה על מרּבין העֹולֹות ׁשהיּו ּבין ּבּה, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשּנתערבּו
מנין אּלא ּכׁשר אין - ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשהיּו ּבין ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּסתּומה,
- ּבעֹולה ׁשּתים החֹובה היתה אם לפיכ ׁשּבחֹובה. ְְְְִִִֶַַַָָָָָָעֹולֹות
עֹוׂשה ׁשהּוא לי ויראה ּפסּול; וחציּה ּכׁשר, החֹובה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָחצי

עֹולה. ּכמעׂשה למעלה ְְְֲֵַַָָָֻּכּלן

סתּומה‰. ואיזוחֹובה לחטאת איזו פירש שלא קן -] ְָָ
ׁשהיּולעולה] ּבין ׁשּנתערבּו, סתּומה אחרת ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָוחֹובה

אֹו זבים, קּני עם זבים קּני ּכגֹון אחד, מּׁשם ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָׁשּתיהן
ׁשהיּו ּבין יֹולדֹות, קּני עם זבים קּני ּכגֹון ׁשמֹות, ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָמּׁשני
ׁשניהן היּו אם - לׁשנים ׁשהיּו ּבין אחד, לאדם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּתיהן

ׁשעׂשה[במספרם]ׁשוֹות ּבין ּפסּול; ּומחצה ּכׁשר מחצה , ֱֱֵֵֶֶֶָָָָָָָ
למעלה חצין עׂשה אֹו למּטה, הּכל אֹו למעלה, ְְְְְְֶַַַַַָָָָָָֹֹהּכל
מּפני ּפסּול, ּומחצה ּכׁשר מחצה לעֹולם - למּטה ְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶַָָָָָָָוחצין
והעֹולה למּטה והחּטאת חּטאת, וחצין עֹולה חצין ְְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשהּכל
והן ּכׁשרֹות חצין למעלה, הּכל עׂשה אם - ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹלמעלה
והן ּכׁשרֹות חצין למּטה, ּכּלן עׂשה ואם ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָֻהעֹולֹות;
החצי חצי - למּטה וחצין למעלה חצין עׂשה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהחּטאֹות.
וחצי עֹולֹות; והּוא הּתערבת, מּפני ּכׁשר, למעלה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּנעׂשה

חּטאֹות. והּוא ּכׁשר, מּטה ׁשל ְִֵֵֶַַַָָָהחצי

.Â,מּזֹו גדֹולה זֹו ׁשּנתערבּו הּסתּומֹות החֹובֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֶַַָָָהיּו
אם - ׁשּׁשה והּׁשנּיה עֹופֹות ארּבעה אחת ׁשהיתה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָּכגֹון
ּפסּול מחצה - למּטה הּכל עׂשה אֹו למעלה, הּכל ְְְֱֶַַַַָָָָָָָָֹֹעׂשה
וחצין למּטה חצין עׂשה ׁשּבארנּו. מּטעם ּכׁשר, ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּומחצה

ואם ּכׁשר; הּמּועט כן, עׂשה ׁשּׁשאל אחר אם - ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלמעלה
ּכׁשר. המרּבה עׂשה, ְְִֵֶַַָָָֻמּדעּתֹו

.Êוחצין למעלה חצין מּדעּתֹו הּכהן ׁשעׂשה ּכל הּכלל: ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹזה
- ּולמּטה למעלה אחד מּׁשל יהיה ׁשּלא אפׁשר ואי ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלמּטה,
קרּבנֹותיו ׁשּמקצת ידּוע ודבר הֹואיל ּכׁשר; המרּבה זה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהרי

ּכׁשרים. קרּבנֹותיו ּכל יהיּו למּטה, ּומקצתן ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָלמעלה

.Áקּניהם דמי ׁשּנתנּו אֹו ּבערּבּוב, קּניהם ׁשּלקחּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשנים
ׁשּירצה ּולאיזה חּטאת, יקריב הּכהן ׁשּירצה לאיזה - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹלּכהן
הּבעלים ּבלקיחת אּלא מתּפרׁשין הּקּנין ׁשאין עֹולה; ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָיקריב

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכהן, ּבעׂשּית ְְֲִֵֵֶַַַַֹאֹו

.Ëׁשּתיהן עׂשה - ועֹולֹות חּטאֹות הּכהן לפני ְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹהיּו
ּפסּול. ּומחצה ּכׁשר מחצה - למּטה ׁשּתיהן אֹו ְְְְֱֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָלמעלה,
החּטאֹות אם ידע ולא למּטה, וחצין למעלה חצין ְְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹעׂשה
ׁשאני ּפסּול; הּכל הרי - העֹולֹות אֹו למּטה ׁשעׂשה ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹהם
למעלה. והחּטאֹות למּטה, ׁשעׂשה הן העֹולֹות ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָאֹומר:

.Èואחד חּטאֹות אחד עֹופֹות, צּבּורי ׁשלׁשה לפניו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹהיּו
ּפרׁשּו ולא חּטאֹות, וחציֹו עֹולֹות חציֹו סתּום והאחד ְְְְְְֵֶֶֶַָָָָֹעֹולֹות,
ּפסּול. ּומחצה ּכׁשר מחצה - למּטה אֹו למעלה ּכּלן עׂשה אם -ְְְֱֱִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻ

.‡Èאּלא הּכׁשר אין - למּטה וחצין למעלה חצין ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָעׂשה
והּוא למּטה, וחציֹו למעלה חציֹו ׁשעׂשה ּבלבד ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָהּסתּום
אינֹו הּכהן ׁשהרי לׁשניהם; ועֹולה הּבעלים, ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹמתחּלק
ּוׁשני הּסתּום. היה מהן זה ּולאי ּפרׁש מהן זה לאי ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיֹודע
עׂשה איזֹו ידע לא ׁשהרי ּפסּולין, - המפרׁשין ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהּצּבּורין
למּטה נעׂשית העֹולה וׁשּמא למּטה, עׂשה ואיזֹו ְְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָלמעלה

למעלה. ְְְַַַָָוהחּטאת
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סתּומה‡. לעולה]קן ואיזו לחטאת איזו פירש שלא -] ְֵָ
העֹופֹות לבין ׁשּפרח אֹו לאויר, ּגֹוזל מּמּנה [דינם]ׁשּפרח ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

לּׁשני. זּוג יּקח - אחד ּגֹוזל ׁשּמת אֹו ּכּלן, ִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּימּותּו

לבין·. אחרות]ּפרח אחד[קינים ּופֹוסל ּפסּול, - הּקרבֹות ְְֵֵֵֶַַָָָ
ּפסּול הּקרבֹות, לבין סתּומה מּקן הּפֹורח ׁשהּגֹוזל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכנגּדֹו;
לעׂשרה הּסתּום מן ּגֹוזל ּפרח ּכיצד? ּכנגּדֹו. אחד ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּופֹוסל
למעלה, וׁשּׁשה למּטה חמּׁשה עׂשה אם - סתּומֹות ְְְְְֲִִִַַָָָָָָעֹופֹות
וארּבע מעלה, ׁשל מהּׁשּׁשה ּכׁשרֹות עֹולֹות חמׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָהרי
ׁשאני למּטה; ׁשּנעׂשּו עֹופֹות מהחמּׁשה ּכׁשרֹות ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָחּטאֹות
מּטה. ׁשל מהחמּׁשה אחד הּוא הּפֹורח, הּגֹוזל ׁשּמא ֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאֹומר:

.‚- למעלה וחמּׁשה למּטה ׁשּׁשה מהן עׂשה אם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָוכן
אֹומר, ׁשאני עֹולֹות; וארּבע חּטאֹות חמׁש הּכׁשר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָנמצא
מהעׂשרה, הּכׁשר נמצא מעלה. ׁשל מהחמּׁשה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהּגֹוזל
וארּבעה סתּומֹות עֹופֹות ארּבעה אחד. ּפסל הרי - ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָּתׁשעה
- לּׁשנּיֹות הראׁשֹונֹות מן אחד ּפרח סתּומֹות, ׁשנּיֹות ְְְִִִִֶַַָָָעֹופֹות
מן אחד חזר ׁשּנתערבּו, אחר הּׁשנּיֹות. מן אחד ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּפסל
הראׁשֹונֹות; מן אחד ּפסל - לראׁשֹונֹות ּופרח ְִִִִֶַַַָָָָָהּׁשנּיֹות

הראׁשֹונֹות מן הּכׁשר ּבלבד.[נשארו]ונמצא ׁשּתים ְְְְִִִִִֵַַַָָָ
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העֹוף‡. עֹולת אֹו העֹוף, ּבעֹולת ׁשּנתערבה העֹוף ְְְִֶַַַַָָָָָחּטאת
ּברּבֹוא אחד אפּלּו - העֹוף ּבחּטאת [עשרתׁשּנתערבה ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ

מפרׁשֹותאלפים] ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ימּותּו. ּכּלן -ְְְֲִִֶֶַָָָָָֹֻ
הביא אם אבל עֹולה; וזֹו חּטאת זֹו הּבעלים, לקיחת ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָּבׁשעת
ּכּלן אּלא ּפרׁש ולא עֹולה, ּומהן חּטאת מהן לחֹובתֹו, ְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻעֹופֹות

זֹו ּבחֹובה עֹולה אֹו חּטאת ונתערבה בקן]סתּומֹות, -] ְְְְְִַָָָָָ
ועולה]הּסתּומה חטאת בה אחרים.[שיש ּדינים להן יׁש - ְֲִִִֵֵֶַָָ

זֹו·. ּבחֹובה חּטאת נתערבה אם ּדיניהם? ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָוכיצד
ּבלבד; ׁשּבחֹובה חּטאֹות מנין אּלא ּכׁשר אין ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּסתּומה,
ּבהן ׁשּנתערבה החּטאת עם ׁשּבחֹובה, העֹולֹות מנין ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָאבל

ּבעֹולֹות. חּטאת נתערבה ׁשהרי ּפסּולין, -ְְְְֲִִֵֶַָָָ

ּבחּטאת‚. ׁשּתים החֹובה היתה אם ,התערבולפיכ -] ְְְְִִִַַַָָָָָ
וחצי למטה קן חצי והזה סתומות, בארבע חטאות שתי

החֹובהלמעלה] חצי ויראה[-הקן]- ּפסּול; וחציּה ּכׁשר, ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָ
חּטאת. ּכמעׂשה למּטה ּכּלם עֹוׂשה ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶַַַָָָֻלי

ּכׁשר„. אין הּסתּומה, זֹו ּבחֹובה עֹולה נתערבה אם ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָוכן
ׁשּבחֹובה, החּטאֹות מנין אבל ׁשּבחֹובה; עֹולֹות מנין ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָאּלא
עֹולה נתערבה ׁשהרי ּפסּולין, - ּבהן ׁשּנתערבה העֹולה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָעם
העֹולֹות על מרּבה הּסתּומה החֹובה ׁשהיתה ּבין ְְְְֵֶַַַַָָָָָָָֻּבחּטאֹות;
החֹובה על מרּבין העֹולֹות ׁשהיּו ּבין ּבּה, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשּנתערבּו
מנין אּלא ּכׁשר אין - ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשהיּו ּבין ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּסתּומה,
- ּבעֹולה ׁשּתים החֹובה היתה אם לפיכ ׁשּבחֹובה. ְְְְִִִֶַַַָָָָָָעֹולֹות
עֹוׂשה ׁשהּוא לי ויראה ּפסּול; וחציּה ּכׁשר, החֹובה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָחצי

עֹולה. ּכמעׂשה למעלה ְְְֲֵַַָָָֻּכּלן

סתּומה‰. ואיזוחֹובה לחטאת איזו פירש שלא קן -] ְָָ
ׁשהיּולעולה] ּבין ׁשּנתערבּו, סתּומה אחרת ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָוחֹובה

אֹו זבים, קּני עם זבים קּני ּכגֹון אחד, מּׁשם ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָׁשּתיהן
ׁשהיּו ּבין יֹולדֹות, קּני עם זבים קּני ּכגֹון ׁשמֹות, ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָמּׁשני
ׁשניהן היּו אם - לׁשנים ׁשהיּו ּבין אחד, לאדם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּתיהן

ׁשעׂשה[במספרם]ׁשוֹות ּבין ּפסּול; ּומחצה ּכׁשר מחצה , ֱֱֵֵֶֶֶָָָָָָָ
למעלה חצין עׂשה אֹו למּטה, הּכל אֹו למעלה, ְְְְְְֶַַַַַָָָָָָֹֹהּכל
מּפני ּפסּול, ּומחצה ּכׁשר מחצה לעֹולם - למּטה ְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶַָָָָָָָוחצין
והעֹולה למּטה והחּטאת חּטאת, וחצין עֹולה חצין ְְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשהּכל
והן ּכׁשרֹות חצין למעלה, הּכל עׂשה אם - ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹלמעלה
והן ּכׁשרֹות חצין למּטה, ּכּלן עׂשה ואם ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָֻהעֹולֹות;
החצי חצי - למּטה וחצין למעלה חצין עׂשה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהחּטאֹות.
וחצי עֹולֹות; והּוא הּתערבת, מּפני ּכׁשר, למעלה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּנעׂשה

חּטאֹות. והּוא ּכׁשר, מּטה ׁשל ְִֵֵֶַַַָָָהחצי

.Â,מּזֹו גדֹולה זֹו ׁשּנתערבּו הּסתּומֹות החֹובֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֶַַָָָהיּו
אם - ׁשּׁשה והּׁשנּיה עֹופֹות ארּבעה אחת ׁשהיתה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָּכגֹון
ּפסּול מחצה - למּטה הּכל עׂשה אֹו למעלה, הּכל ְְְֱֶַַַַָָָָָָָָֹֹעׂשה
וחצין למּטה חצין עׂשה ׁשּבארנּו. מּטעם ּכׁשר, ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּומחצה

ואם ּכׁשר; הּמּועט כן, עׂשה ׁשּׁשאל אחר אם - ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלמעלה
ּכׁשר. המרּבה עׂשה, ְְִֵֶַַָָָֻמּדעּתֹו

.Êוחצין למעלה חצין מּדעּתֹו הּכהן ׁשעׂשה ּכל הּכלל: ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹזה
- ּולמּטה למעלה אחד מּׁשל יהיה ׁשּלא אפׁשר ואי ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלמּטה,
קרּבנֹותיו ׁשּמקצת ידּוע ודבר הֹואיל ּכׁשר; המרּבה זה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהרי

ּכׁשרים. קרּבנֹותיו ּכל יהיּו למּטה, ּומקצתן ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָלמעלה

.Áקּניהם דמי ׁשּנתנּו אֹו ּבערּבּוב, קּניהם ׁשּלקחּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשנים
ׁשּירצה ּולאיזה חּטאת, יקריב הּכהן ׁשּירצה לאיזה - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹלּכהן
הּבעלים ּבלקיחת אּלא מתּפרׁשין הּקּנין ׁשאין עֹולה; ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָיקריב

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכהן, ּבעׂשּית ְְֲִֵֵֶַַַַֹאֹו

.Ëׁשּתיהן עׂשה - ועֹולֹות חּטאֹות הּכהן לפני ְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹהיּו
ּפסּול. ּומחצה ּכׁשר מחצה - למּטה ׁשּתיהן אֹו ְְְְֱֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָלמעלה,
החּטאֹות אם ידע ולא למּטה, וחצין למעלה חצין ְְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹעׂשה
ׁשאני ּפסּול; הּכל הרי - העֹולֹות אֹו למּטה ׁשעׂשה ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹהם
למעלה. והחּטאֹות למּטה, ׁשעׂשה הן העֹולֹות ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָאֹומר:

.Èואחד חּטאֹות אחד עֹופֹות, צּבּורי ׁשלׁשה לפניו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹהיּו
ּפרׁשּו ולא חּטאֹות, וחציֹו עֹולֹות חציֹו סתּום והאחד ְְְְְְֵֶֶֶַָָָָֹעֹולֹות,
ּפסּול. ּומחצה ּכׁשר מחצה - למּטה אֹו למעלה ּכּלן עׂשה אם -ְְְֱֱִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻ

.‡Èאּלא הּכׁשר אין - למּטה וחצין למעלה חצין ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָעׂשה
והּוא למּטה, וחציֹו למעלה חציֹו ׁשעׂשה ּבלבד ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָהּסתּום
אינֹו הּכהן ׁשהרי לׁשניהם; ועֹולה הּבעלים, ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹמתחּלק
ּוׁשני הּסתּום. היה מהן זה ּולאי ּפרׁש מהן זה לאי ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיֹודע
עׂשה איזֹו ידע לא ׁשהרי ּפסּולין, - המפרׁשין ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהּצּבּורין
למּטה נעׂשית העֹולה וׁשּמא למּטה, עׂשה ואיזֹו ְְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָלמעלה

למעלה. ְְְַַַָָוהחּטאת
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סתּומה‡. לעולה]קן ואיזו לחטאת איזו פירש שלא -] ְֵָ
העֹופֹות לבין ׁשּפרח אֹו לאויר, ּגֹוזל מּמּנה [דינם]ׁשּפרח ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

לּׁשני. זּוג יּקח - אחד ּגֹוזל ׁשּמת אֹו ּכּלן, ִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּימּותּו

לבין·. אחרות]ּפרח אחד[קינים ּופֹוסל ּפסּול, - הּקרבֹות ְְֵֵֵֶַַָָָ
ּפסּול הּקרבֹות, לבין סתּומה מּקן הּפֹורח ׁשהּגֹוזל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכנגּדֹו;
לעׂשרה הּסתּום מן ּגֹוזל ּפרח ּכיצד? ּכנגּדֹו. אחד ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּופֹוסל
למעלה, וׁשּׁשה למּטה חמּׁשה עׂשה אם - סתּומֹות ְְְְְֲִִִַַָָָָָָעֹופֹות
וארּבע מעלה, ׁשל מהּׁשּׁשה ּכׁשרֹות עֹולֹות חמׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָהרי
ׁשאני למּטה; ׁשּנעׂשּו עֹופֹות מהחמּׁשה ּכׁשרֹות ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָחּטאֹות
מּטה. ׁשל מהחמּׁשה אחד הּוא הּפֹורח, הּגֹוזל ׁשּמא ֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאֹומר:

.‚- למעלה וחמּׁשה למּטה ׁשּׁשה מהן עׂשה אם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָוכן
אֹומר, ׁשאני עֹולֹות; וארּבע חּטאֹות חמׁש הּכׁשר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָנמצא
מהעׂשרה, הּכׁשר נמצא מעלה. ׁשל מהחמּׁשה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהּגֹוזל
וארּבעה סתּומֹות עֹופֹות ארּבעה אחד. ּפסל הרי - ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָּתׁשעה
- לּׁשנּיֹות הראׁשֹונֹות מן אחד ּפרח סתּומֹות, ׁשנּיֹות ְְְִִִִֶַַָָָעֹופֹות
מן אחד חזר ׁשּנתערבּו, אחר הּׁשנּיֹות. מן אחד ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּפסל
הראׁשֹונֹות; מן אחד ּפסל - לראׁשֹונֹות ּופרח ְִִִִֶַַַָָָָָהּׁשנּיֹות

הראׁשֹונֹות מן הּכׁשר ּבלבד.[נשארו]ונמצא ׁשּתים ְְְְִִִִִֵַַַָָָ
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הּיֹום„. ּכל אפּלּו לּׁשנּיֹות, הראׁשֹונֹות מן ּופרח אחד ְֲִִִִֶַַַַָָָָָחזר
ּכּלן מערבֹות הן ׁשאפּלּו זה; על יתר להפסיד מֹוסיף אין -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפסּול, ּומחצה ּכׁשר מחצה - ּבזֹו ְְֱֱֵֵֶֶֶַָָָָָזֹו

ארּבעה,‰. ּובּׁשני עֹופֹות, ׁשני ּבֹו יׁש אחד ְְִִֵֵֵֶַַָָָצּבּור
ּובּׁשּׁשי עׂשרה, ּובחמיׁשי ׁשמֹונה, ּוברביעי ׁשּׁשה, ְְְֲֲִִִִִִִִִַַַָָָָָּובּׁשליׁשי
מן ּגֹוזל ּופרח עׂשר, ארּבעה ּובּׁשביעי עׂשר, ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָׁשנים
ּומּׁשליׁשית לּׁשליׁשית, הּׁשנּיה מן ואחד לּׁשנּיה, ְְְְְִִִִִִִִִֶַַַָָָָָהראׁשֹונה
לּׁשּׁשית, ּומחמיׁשית לחמיׁשית, ּומרביעית ְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵַַָלרביעית,
עד לצּבּור, מּצּבּור ּופרח אחד וחזר לּׁשביעית, ְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָּומּׁשּׁשית
אחד ּפֹוסל - הראׁשֹון מּמּנה ׁשּפרח לראׁשֹונה ִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשחזר
להם אין והּׁשנּיה הראׁשֹונה ּבחזירתֹו: ואחד ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבהליכתֹו
לּה יׁש הרביעית עֹופֹות, ׁשני לּה יׁש והּׁשליׁשית ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָּכלּום,
ׁשמֹונה, לּה יׁש הּׁשּׁשית ׁשּׁשה, לּה יׁש החמיׁשית ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָארּבעה,
ׁשנּיה ּפעם ּופרח אחד חזר עׂשרה. ׁשנים לּה יׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּׁשביעית
עד מּמּנה לׁשּלמעלה האחרֹונה מן ּופרח וחזר לזֹו, ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמּזֹו
ּבחזירתֹו: ואחד ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - לראׁשֹונה ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשחזר
ׁשני לּה יׁש החמיׁשית ּכלּום, להם אין והרביעית ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּׁשליׁשית
לּה יׁש והּׁשביעית ארּבעה, לּה יׁש והּׁשּׁשית ּכׁשרים, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָעֹופֹות
ּפעם וחזר לזֹו, מּזֹו ּגֹוזל ׁשליׁשית ּפעם ּפרח ְְֲִִִַַַַַַָָָָָָעׂשרה.
ּבחזירתֹו: ואחד ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - לזֹו מּזֹו ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָרביעית
לּה נׁשארּו והּׁשביעית ּכּלן, נפסלּו והּׁשּׁשית ְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַָָֻהחמיׁשית
למּטן ׁשבע עׂשר הארּבעה ּכׁשּיעׂשה ּכׁשרין. עֹופֹות ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשמֹונה
ּפסּולין, והּׁשּׁשה ּכׁשרין מהן ׁשמֹונה יהיּו - למעלן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָוׁשבע
ּובחזירה. ּבהליכה ׁשּפרחּו אּלּו ּגֹוזלֹות ּתערבת ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמּפני

.Â- למפרׁשת הּסתּומה מן ּפרח מפרׁשת, וקן סתּומה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹקן
לּׁשני זּוג מהסתומה]יּקח מן[הנשאר אחד ׁשּפרח אֹו חזר, . ִִִֵֶֶַַַַָָָ

אֹו עֹולה היה אם ׁשּפרח זה ידע ולא לסתּומה, ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹהמפרׁשֹות
נתערבה עֹולה ׁשאם ׁשּבּסתּומה; העֹופֹות ּכל ימּותּו - ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָחּטאת
ּבהן נתערבה חּטאת ואם ּפסּולֹות, ׁשּבּה החּטאֹות ּכל - ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָּבהן

ּכּלן. ימּותּו לפיכ ּפסּולֹות; ׁשּבּה העֹולֹות ּכל -ְְִֶָָָָָָֻ

.Êמן ּפרח ּבאמצע, ּוסתּומה מּכאן ועֹולה מּכאן ְְְִִִֶַַַָָָָָָָחּטאת
ּכלּום, הפסיד לא - היל ואחד היל אחד לּצדדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהאמצע
ׁשהל וזה חּטאת, החּטאֹות אצל ׁשהל 'זה יאמר: ְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאּלא
אחד ּופרח ׁשּנתערבּו, אחר חזר הּוא'. עֹולה העֹולֹות ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאצל
ימּותּו, האמצעּיים הּׁשנים - לאמצע מּכאן ואחד ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָמּכאן
יקרבּו אּלּו והּצדדין, מערבין; ועֹולה חּטאת הן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשהרי
- לּצדדין האמצעּיים מן ּפרח ּכׁשהיּו. עֹולה ואּלּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָחּטאת
ּבעֹולֹות. וחּטאֹות ּבחּטאֹות נתערבה עֹולה ׁשּמא ימּותּו; ְְְִֶַַַָָָָָָָָָֻּכּלן
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זכר,‡. ילדה - זכר' ּכׁשאלד קן עלי 'הרי ׁשאמרה: ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָהאּׁשה
ּכמֹו עֹולה והן לנדרּה, ׁשנים עֹופֹות: ארּבעה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָמביאה

לחֹובתּה ּוׁשנים -]ׁשּבארנּו, יולדת והן[ככל לדה, מּׁשּום ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
לעׂשֹות צרי ׁשהּכהן למד, נמצאת חּטאת. ואחד עֹולה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹאחד

ּפרידין טעה[עופות]ׁשלׁש למּטן. אחת ּופרידה למעלה, ְְְְְִִִַַַַָָָָָָֹ
נמל ולא למּטן ּוׁשּתים למעלן ׁשּתים האשה:ועׂשה [ושאל ְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָֹ

עולה] ואיזו חטאת אחת,איזו ּפרידה עֹוד להביא צריכה -ְְְִִִַַָָָ
ּבׁשהביאה אמּורים? ּדברים ּבּמה למעלה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָויקריבּנה

אבל יֹונה; ּבני ּכּלן אֹו ּתֹורין ּכּלן ׁשהיּו אחד, מּמין ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֻֻהארּבעה
עם תֹורין ׁשּתי היּו למעלהאם ׁשּתים ועׂשה יֹונה, ּבני ׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ

ויעׂשה יֹונה, ּובן ּתֹור עֹוד להביא צריכה - למּטה ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָּוׁשּתים
ּבּתחּלה עׂשה ׁשאם חֹובתּה. ידי לצאת ּכדי למעלה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּתיהן
חֹובתּה; להׁשלים למעלה ּתֹור צריכה למּטה, הּתֹורין ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָׁשּתי
למעלה יֹונה ּבן צריכה למּטה, הּיֹונה ּבני ׁשני עׂשה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָואם
ּתֹור אחד ּגֹוזל חֹובתֹו מביא אדם ׁשאין חֹובתּה; ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָלהׁשלים
יֹונה. ּבני ׁשניהן אֹו ּתֹורין ׁשניהן אֹו אּלא יֹונה, ּבן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָואחד

לחֹובתי',·. ואּלּו לנדרי 'אּלּו לּכהן: ואמרה נדרּה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּפרׁשה
ידע ולא למּטה, ּוׁשּתים למעלה ׁשּתים הּכהן אֹותן ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹועׂשה
עֹופֹות, ׁשלׁשה להביא צריכה - למעלה עׂשה מהן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאיזה
הּׁשנים ויעׂשּו חֹובתּה, להׁשלים ואחד לנדרּה ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשנים
נעׂשּו נדר ׁשל ׁשנים וׁשּמא נדרּה, ּפרׁשה ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלמעלה;
ּבׁשהביאה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפסּולֹות. ׁשהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָלמּטה,
אם אבל אחד; מּמין מהן ּבׁשנים נדרּה ׁשּפרׁשה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהארּבעה
ׁשּפרׁשה מּמין ׁשנים - אחרים ארּבעה ּתביא מינין, ׁשני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהיּו
יהיּו ׁשּתרצה מין מאיזה ּוׁשנים לנדרּה, יעׂשּו נדרּה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו

למּטה. ואחד למעלה אחד ויעׂשּו ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָלחֹובתּה,

ׁשּתי[מין]קבעה‚. עלי הרי זכר, אלד 'אם ואמרה: נדרּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָ
לנדרּה ׁשנים עֹופֹות, ארּבעה והביאה וילדה, ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָתֹורים',
ולא למּטה, ּוׁשנים למעלה ׁשנים ועׂשה לחֹובתּה, ְְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹּוׁשנים
היא וגם למּטה, נעׂשה איזה ולא למעלה נעׂשה איזה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹידע
אם ּבתֹורים אם נדרּה, קבעה מין ּבאיזה ידעה ולא ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָֹׁשכחה
ּבני ׁשני עם תֹורים ׁשּתי להביא צריכה זֹו הרי - יֹונה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵָָָּבבני
אחד ּגֹוזל ותביא למעלה, ארּבעּתן ויעׂשּו לנדרּה, ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָיֹונה

שתרצה] מין למעלה;[מאיזה ויעׂשה חֹובתּה, ְְְְְִֵֶַַָָָָלהׁשלים
ּדברים ּבּמה חּטאת. ׁשהם למּטה ׁשנים עׂשה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּכבר
אם אבל אחד; מּמין ּתחּלה הארּבעה ּבׁשהביאה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָאמּורים?
תֹורים ׁשּתי - עֹופֹות ׁשּׁשה להביא צריכה מינין, ׁשני ְְְְִִִִִִֵֵָָָָהיּו
אֹו תֹורים ׁשּתי לחֹובתּה ותביא לנדרּה, יֹונה ּבני ׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָעם
אם וכן למּטה. ואחד למעלה אחד להעׂשֹות יֹונה ּבני ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשני
ועׂשה, הּכהן והל לֹו, ּנתנה מה וׁשכחה לּכהן, ְְְְְְֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹֹנתנתם
למּטה, הּכל אם למעלה הּכל אם עׂשה, היכן יֹודע ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹואינֹו
ׁשּתי ּתביא זֹו הרי - למּטה ּומחצה למעלה מחצה ְְְְֱֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָאֹו
ׁשני אֹו תֹורים ׁשּתי ותביא לנדרּה, יֹונה ּבני ׁשני עם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָתֹורים

לחֹובתּה. יֹונה ְְֵָָָּבני

קבעה,„. ּבּמה וׁשכחה נדרּה, וקבעה חֹובתּה ְְְְְְְִֶַָָָָָָָָָָָקבעה
ּבן אֹו ּתֹור אחת ּופרידה לעֹולה ּכבׂש ׁשחֹובתּה ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָואפׁשר
לנדרּה ארּבעה ּפרידין, ׁשׁש ּתביא לפיכ - לחּטאת ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָיֹונה
ּתֹור אֹו יֹונה ּבן אחת חּטאת ּתביא ועֹוד לחֹובתּה, ְְְִִֶַַַַָָָָָּוׁשנים

עֹופֹות. ׁשבעה ׁשהביאה נמצאת הּכבׂש; ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָעם

ספק.‰. ׁשהן מּפני נאכלֹות, אינן האּלּו החּטאֹות ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכל

שני יום
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ׁשּקמצן‡. הּמנחֹות להקרבה]ּכל קומץ שנטל מן[- אחד ְְִֶֶַָָָָָ
הּלבֹונה לּקט אם וכן ּפסּולֹות; הן הרי לעבֹודה, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָהּפסּולין

והקטירה] קמץ.[מהמנחה, ׁשּלא ּפי על אף ּפסל, -ִֶַַַַָָֹ

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ק·. לּפסּול, ונתן הּכׁשר לׂשמאלֹוקמץ ונתן ּבימינֹו מץ ְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹ
ּפסּול. - חל לכלי ונתן קדׁש מּכלי קמץ לּכלי, נתנֹו ּכ ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹואחר

לבֹונה‚. קרט אֹו מלח, ּגרּגר אֹו צרֹור, ּבידֹו ועלה ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹקמץ
ּפסל. -ַָ

ּבחּוץ„. ׁשהּוא עד יחזר[לעזרה]קמץ - לפנים ונכנס , ְְְֲִִִֶַַַַַָֹ
וכׁשר. ּבפנים, ְְְְִִִֵָֹויקמץ

ויאספּנּו.‰. יחזר - הרצּפה ּגּבי על הּקמץ ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹנתּפּזר

.Âׁשרת ּבכלי ׁשּלא הּמנחה קודש]היתה כלי ׁשהיה[- אֹו , ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
ּבכלי ׁשּלא לּמזּבח ׁשהעלהּו אֹו ׁשרת, ּבכלי ׁשּלא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻקמצּה
עד ּפסּולה, - לעזרה חּוץ ׁשּלּה ּבּׁשמן ׁשּבללּה אֹו ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשרת,

ּבפנים. ּבלילתּה ְְְִִִִֶֶָָׁשּתהיה

.Êּכגֹון לעבֹודה, הּפסּול עליהן הּׁשמן ׁשּיצק הּמנחֹות ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל
ּפתתן אֹו ׁשּבללן, אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא מלחן[לפתיתים]הּזר אֹו , ְְְְֵֶַַָָָָָָָ

הּגיׁשן ּכׁשרֹות. אֹו[למזבח]- ּומּגיׁש הּכהן חֹוזר - הניפן אֹו ְֱִִִִֵֵֵַַָָֹ
ׁשּנאמר: ּכׁשרֹות, - הּכהן הניף ולא הּגיׁש לא ואם ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹֹֹמניף;
מצות ואיל מּקמיצה - וקמץ" אהרן, ּבני אל ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ"והביאּה

יציקה על לּמד השמן]ּכהּנה; ּבזר.[של ׁשּכׁשרה ּובלילה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻ

.Áחּלין ׁשמן אֹו אחרת, מנחה ׁשמן לתֹוכּה ׁשּנפל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻמנחה
לבֹונתּה, חּסר ּפסּולה. ׁשמנּה, חּסר נפסלה; - ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָּכל

קרטי ׁשני עליה ׁשּיהיּו והּוא קטנה]ּכׁשרה; כמות לבֹונה;[- ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָ
לבֹונתּה". ּכל "את ׁשּנאמר: - ּפסּולה אחד, קרט ְְֱֲֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאבל

.Ëּוׁשני עּׂשרֹון לכל לּגין ׁשני עד ּולבֹונתּה, ׁשמנּה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֻרּבה
קמצין ׁשני אֹו לּגין ׁשני ּכׁשרה; - מנחה לכל לבֹונה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָֻֻקמצי

ּפסּולה. - זה על יתר ְֵֶַָָאֹו

.Èחֹוטא ולבונה]מנחת שמן בה לשים ׁשמן[שאין ׁשּנתן ְִֵֶֶֶַַָ
לבֹונה, עליה נתן נפסלה. - ׁשּלּה הּקמץ על אֹו ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעליה
אי ׁשהרי מּספק, ּפסּולה זֹו הרי - ׁשחּוקה היתה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָילּקטּנה;

ללּקט. ְְֵֶַָאפׁשר

.‡Èולא לֹוקה אינֹו - ׁשּקמץ אחר ׁשיריה על ׁשמן ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנתן
ּכׁשר. הּקמץ ׁשהרי ְֲֵֵֶֶַָָָֹּפסלּה,

.·Èּפסלּה הּמנחה, מן ּכּזית ּגּבי על ׁשמן מּׁשהּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָנתן
ּפסלּה. לא מּכּזית, ּפחֹות על הּׁשמן נתן אם אבל ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמּספק;

לבֹונה. ּכּזית ׁשּיּתן עד ּבּלבֹונה ּפֹוסל ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָואינֹו

.‚Èּפסל - הּמנחה מן ׁשהּוא ּכל על הּלבֹונה נתן ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָאפּלּו
ׁשּילּקט. ְֵֶַַעד

.„È"חרבה" נאמר לא ּכׁשרה; - וקמץ ּבמים [-ּגּבלּה ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
יבישה] מּׁשמן.שתהיה ִֶֶֶָאּלא

.ÂË;רּבֹות ּפעמים אפּלּו ּכׁשרה, - ּפעמים ׁשּקמצּה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָמנחה
ּפ הקטרה ׁשאין אחת, ּבבת ּכּזית ׁשּיקטיר מּכּזית.והּוא חּותה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָ

.ÊËמעּכב ׁשהּמלח ּפסּולה; - מלח ּבלא הּקמץ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהקריב
יביא - קמיצה קדם ׁשחסרה מנחה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבמנחה,
לא הּקֹובעת, היא ׁשהּקמיצה וימּלאּנה; ּביתֹו ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמּתֹו

ׁשרת. ּבכלי ְְִִִֵָָָנתינתּה

.ÊÈעצמֹו ּבפני לבֹונה קמץ מנחה]התנּדב בלי אם[- - ְְְְִִִֵֵֶַַָֹ
הּלחם ׁשעם לבֹונה בזיכי ׁשני וכן ּפסּול. ׁשהּוא, ּכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָחסר

הפנים] לחם עד[- ּפסּולין; ׁשהּוא, ּכל מהן אחד חסר אם -ְִִֵֵֶֶֶַָָָ
סֹוף. ועד מּתחּלה קמצין ׁשני ְְְְְִִִִֵֶַָָׁשּיהיּו

.ÁÈקמצין ׁשני לבונה]הפריׁש ואבד[של אחת, למנחה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ

הקּבע לא קמיצה, קדם - מהן -אחד למנחה [והשתייך ְְִֵֶֶֶַָָֹֹֻ
ׁשרּבהוכשרה] מּפני ּופסּולה, הקּבע, קמיצה, לאחר ;ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ

ל:] לׁשני[הוסיף קמצין ארּבעה הפריׁש אם וכן ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָלבֹונתּה.
הּבזיכין סּלּוק קדם - מהם ׁשנים ואבדּו לחם, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹבזיכי

הקרבתן] לשם סּלּוק[מהשולחן לאחר ּוכׁשרים; הקּבעּו לא ,ְְְְִִֵַַֹֻ
הרּבּוי. מּפני ּופסּולין, הקּבעּו, ְְְְִִִִִֵַָָֻהּבזיכין,

.ËÈהּציץ - והקטירֹו ׁשּנטמא, מנחה הגדול]קמץ הכהן [של ְְְְִִִִִֶֶַָָֹ
הּקדׁשים";[מכפר]מרּצה עֹון את אהרן "ונׂשא ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲֳִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מרּצה; הּציץ אין - והקטירֹו והכניסֹו לעזרה חּוץ הּקמץ ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹיצא
הּיֹוצא. על מרּצה ואינֹו הּטמא, על מרּצה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָׁשהּציץ

.Îאֹו ּכּלן, ׁשיריה נטמאּו ּכ ואחר הּמנחה, את ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻקמץ
הּקמץ; יקטיר לא - אבדּו אֹו לעזרה, חּוץ יצאּו אֹו ְְְְְֲִִֶַַָָָָָֹֹנׂשרפּו,
- ּבכׁשרּותן הּׁשירים מן מעט נׁשאר הרצה. הקטיר, ְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָֻואם
ּבאכילה. אסּורין ׁשּנׁשארּו הּׁשירים ואֹותן הּקמץ, ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹיקטיר

.‡Îׁשל עּׂשרֹון ּבֹו ׁשּיׁש ּבכלי מּלמּטה מחיצה ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָהיתה
ואם יקמץ; לא מּלמעלה, מערב ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹֹֹמנחה

ּפסּולה. ְַָָקמץ,

.·Îמּלמּטה ּומערב מּלמעלה ּבמחיצה חלּוק הּכלי ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָֹהיה
מּמּנּו. קֹומץ -ִֵֶ

.‚Î,ּבזה זה נֹוגעין חלקיו ואין אחד, ּבכלי העּׂשרֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָחלק
לקמיצה הּכלי מצרף אם ספק זה הרי - מחיצה ּביניהן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָואין
יקטיר. לא קמץ, ואם יקמץ; לא לפיכ מצרף. אינֹו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹֹאֹו

הרצה הקטיר, התקבל]ואם הּׁשירים.[- יאכלּו ולא ; ְְְְְְִִִִֵַָָָֹֻ

.„Îּגבּה ּכנגד הּׁשלחן על למעלה הּקמץ ונתן ְְְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻקמץ
להּפסל הּׁשלחן קּדׁשֹו - הּפנים לחם אומערכת ילון אם -] ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

לעזרה] חוץ עדיצא קרב ואינֹו לּקרב; מקּדׁשֹו אינֹו אבל ,ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָ
לקמץ. הראּוי ׁשרת ּבכלי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּיתקּדׁש

.‰Îעל הּכלי ׁשהפ אֹו וקמץ, הּכלי לדפן הּקמץ ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹהדּביק
הקטיר, ואם יקטיר; לא - למּטה ּופיו מּתֹוכֹו וקמץ ְְְְְִִִִִִַַַָָָֹידֹו

ְָֻהרצה.

.ÂÎחלק והפריׁש מחלקיו, אחד ואבד ׁשחּלקֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָעּׂשרֹון
ּבכלי מּנחין ׁשלׁשּתן והרי האבּוד, ונמצא ּתחּתיו, ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻאחר
הּוא הרי - ׁשאבד זה נטמא - ּבזה זה נֹוגעין ואין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאחד
אינֹו ׁשהפריׁש וזה ונפסלּו; ראׁשֹון, חלק עם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָמצטרף

יׁשלים אּלא יוסיף]מצטרף, הּמפרׁש[וכשר]עליו[- נטמא . ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻ
אינֹו ׁשּנמצא וזה ונפסלּו, מצטרפין וראׁשֹון מפרׁש -ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֻ
האבּוד הרי - הראׁשֹון החלק נטמא עּמהן. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָמצטרף

מצטרפין. ּתחּתיו ְְְְְִִַַָָָֻוהּמפרׁש

.ÊÎעם ׁשיריו - הּנמצא מן קמץ קמיצה: לענין ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָוכן
מן קמץ נאכל. אינֹו והּמפרׁש נאכלין, הראׁשֹון ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהחלק
קמץ נאכל. אינֹו והּנמצא נאכלין, וראׁשֹון ׁשיריו - ְְְְְֱֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהּמפרׁש
ׁשירים ׁשּׁשניהן לפי נאכלין; אין ׁשניהן - הראׁשֹון ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָמן
נקמצה ׁשּלא למנחה ודֹומין ׁשלם, עּׂשרֹון הן ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹיתרים,
עּׂשרֹון לפניו והרי הּזה, הּקמץ קרב והיא אסּורה. ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהיא
ּובעת הּכהן, ּבדעת ּתלּויה ׁשהּקמיצה מּפני ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּומחצה?
החלקים והרי ּבלבד, העּׂשרֹון על אּלא ּדעּתֹו אין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּקֹומץ

ּבזה. זה נֹוגעין ְִֵֶֶָָאינן

.ÁÎמקטיר - אחרת מנחה ּבקמץ ׁשּנתערב מנחה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹקמץ
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ק·. לּפסּול, ונתן הּכׁשר לׂשמאלֹוקמץ ונתן ּבימינֹו מץ ְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹ
ּפסּול. - חל לכלי ונתן קדׁש מּכלי קמץ לּכלי, נתנֹו ּכ ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹואחר

לבֹונה‚. קרט אֹו מלח, ּגרּגר אֹו צרֹור, ּבידֹו ועלה ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹקמץ
ּפסל. -ַָ

ּבחּוץ„. ׁשהּוא עד יחזר[לעזרה]קמץ - לפנים ונכנס , ְְְֲִִִֶַַַַַָֹ
וכׁשר. ּבפנים, ְְְְִִִֵָֹויקמץ

ויאספּנּו.‰. יחזר - הרצּפה ּגּבי על הּקמץ ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹנתּפּזר

.Âׁשרת ּבכלי ׁשּלא הּמנחה קודש]היתה כלי ׁשהיה[- אֹו , ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
ּבכלי ׁשּלא לּמזּבח ׁשהעלהּו אֹו ׁשרת, ּבכלי ׁשּלא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻקמצּה
עד ּפסּולה, - לעזרה חּוץ ׁשּלּה ּבּׁשמן ׁשּבללּה אֹו ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשרת,

ּבפנים. ּבלילתּה ְְְִִִִֶֶָָׁשּתהיה

.Êּכגֹון לעבֹודה, הּפסּול עליהן הּׁשמן ׁשּיצק הּמנחֹות ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל
ּפתתן אֹו ׁשּבללן, אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא מלחן[לפתיתים]הּזר אֹו , ְְְְֵֶַַָָָָָָָ

הּגיׁשן ּכׁשרֹות. אֹו[למזבח]- ּומּגיׁש הּכהן חֹוזר - הניפן אֹו ְֱִִִִֵֵֵַַָָֹ
ׁשּנאמר: ּכׁשרֹות, - הּכהן הניף ולא הּגיׁש לא ואם ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹֹֹמניף;
מצות ואיל מּקמיצה - וקמץ" אהרן, ּבני אל ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ"והביאּה

יציקה על לּמד השמן]ּכהּנה; ּבזר.[של ׁשּכׁשרה ּובלילה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻ

.Áחּלין ׁשמן אֹו אחרת, מנחה ׁשמן לתֹוכּה ׁשּנפל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻמנחה
לבֹונתּה, חּסר ּפסּולה. ׁשמנּה, חּסר נפסלה; - ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָּכל

קרטי ׁשני עליה ׁשּיהיּו והּוא קטנה]ּכׁשרה; כמות לבֹונה;[- ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָ
לבֹונתּה". ּכל "את ׁשּנאמר: - ּפסּולה אחד, קרט ְְֱֲֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאבל

.Ëּוׁשני עּׂשרֹון לכל לּגין ׁשני עד ּולבֹונתּה, ׁשמנּה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֻרּבה
קמצין ׁשני אֹו לּגין ׁשני ּכׁשרה; - מנחה לכל לבֹונה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָֻֻקמצי

ּפסּולה. - זה על יתר ְֵֶַָָאֹו

.Èחֹוטא ולבונה]מנחת שמן בה לשים ׁשמן[שאין ׁשּנתן ְִֵֶֶֶַַָ
לבֹונה, עליה נתן נפסלה. - ׁשּלּה הּקמץ על אֹו ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעליה
אי ׁשהרי מּספק, ּפסּולה זֹו הרי - ׁשחּוקה היתה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָילּקטּנה;

ללּקט. ְְֵֶַָאפׁשר

.‡Èולא לֹוקה אינֹו - ׁשּקמץ אחר ׁשיריה על ׁשמן ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנתן
ּכׁשר. הּקמץ ׁשהרי ְֲֵֵֶֶַָָָֹּפסלּה,

.·Èּפסלּה הּמנחה, מן ּכּזית ּגּבי על ׁשמן מּׁשהּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָנתן
ּפסלּה. לא מּכּזית, ּפחֹות על הּׁשמן נתן אם אבל ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמּספק;

לבֹונה. ּכּזית ׁשּיּתן עד ּבּלבֹונה ּפֹוסל ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָואינֹו

.‚Èּפסל - הּמנחה מן ׁשהּוא ּכל על הּלבֹונה נתן ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָאפּלּו
ׁשּילּקט. ְֵֶַַעד

.„È"חרבה" נאמר לא ּכׁשרה; - וקמץ ּבמים [-ּגּבלּה ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
יבישה] מּׁשמן.שתהיה ִֶֶֶָאּלא

.ÂË;רּבֹות ּפעמים אפּלּו ּכׁשרה, - ּפעמים ׁשּקמצּה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָמנחה
ּפ הקטרה ׁשאין אחת, ּבבת ּכּזית ׁשּיקטיר מּכּזית.והּוא חּותה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָ

.ÊËמעּכב ׁשהּמלח ּפסּולה; - מלח ּבלא הּקמץ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהקריב
יביא - קמיצה קדם ׁשחסרה מנחה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבמנחה,
לא הּקֹובעת, היא ׁשהּקמיצה וימּלאּנה; ּביתֹו ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמּתֹו

ׁשרת. ּבכלי ְְִִִֵָָָנתינתּה

.ÊÈעצמֹו ּבפני לבֹונה קמץ מנחה]התנּדב בלי אם[- - ְְְְִִִֵֵֶַַָֹ
הּלחם ׁשעם לבֹונה בזיכי ׁשני וכן ּפסּול. ׁשהּוא, ּכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָחסר

הפנים] לחם עד[- ּפסּולין; ׁשהּוא, ּכל מהן אחד חסר אם -ְִִֵֵֶֶֶַָָָ
סֹוף. ועד מּתחּלה קמצין ׁשני ְְְְְִִִִֵֶַָָׁשּיהיּו

.ÁÈקמצין ׁשני לבונה]הפריׁש ואבד[של אחת, למנחה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ

הקּבע לא קמיצה, קדם - מהן -אחד למנחה [והשתייך ְְִֵֶֶֶַָָֹֹֻ
ׁשרּבהוכשרה] מּפני ּופסּולה, הקּבע, קמיצה, לאחר ;ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ

ל:] לׁשני[הוסיף קמצין ארּבעה הפריׁש אם וכן ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָלבֹונתּה.
הּבזיכין סּלּוק קדם - מהם ׁשנים ואבדּו לחם, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹבזיכי

הקרבתן] לשם סּלּוק[מהשולחן לאחר ּוכׁשרים; הקּבעּו לא ,ְְְְִִֵַַֹֻ
הרּבּוי. מּפני ּופסּולין, הקּבעּו, ְְְְִִִִִֵַָָֻהּבזיכין,

.ËÈהּציץ - והקטירֹו ׁשּנטמא, מנחה הגדול]קמץ הכהן [של ְְְְִִִִִֶֶַָָֹ
הּקדׁשים";[מכפר]מרּצה עֹון את אהרן "ונׂשא ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲֳִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מרּצה; הּציץ אין - והקטירֹו והכניסֹו לעזרה חּוץ הּקמץ ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹיצא
הּיֹוצא. על מרּצה ואינֹו הּטמא, על מרּצה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָׁשהּציץ

.Îאֹו ּכּלן, ׁשיריה נטמאּו ּכ ואחר הּמנחה, את ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻקמץ
הּקמץ; יקטיר לא - אבדּו אֹו לעזרה, חּוץ יצאּו אֹו ְְְְְֲִִֶַַָָָָָֹֹנׂשרפּו,
- ּבכׁשרּותן הּׁשירים מן מעט נׁשאר הרצה. הקטיר, ְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָֻואם
ּבאכילה. אסּורין ׁשּנׁשארּו הּׁשירים ואֹותן הּקמץ, ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹיקטיר

.‡Îׁשל עּׂשרֹון ּבֹו ׁשּיׁש ּבכלי מּלמּטה מחיצה ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָהיתה
ואם יקמץ; לא מּלמעלה, מערב ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹֹֹמנחה

ּפסּולה. ְַָָקמץ,

.·Îמּלמּטה ּומערב מּלמעלה ּבמחיצה חלּוק הּכלי ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָֹהיה
מּמּנּו. קֹומץ -ִֵֶ

.‚Î,ּבזה זה נֹוגעין חלקיו ואין אחד, ּבכלי העּׂשרֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָחלק
לקמיצה הּכלי מצרף אם ספק זה הרי - מחיצה ּביניהן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָואין
יקטיר. לא קמץ, ואם יקמץ; לא לפיכ מצרף. אינֹו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹֹאֹו

הרצה הקטיר, התקבל]ואם הּׁשירים.[- יאכלּו ולא ; ְְְְְְִִִִֵַָָָֹֻ

.„Îּגבּה ּכנגד הּׁשלחן על למעלה הּקמץ ונתן ְְְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻקמץ
להּפסל הּׁשלחן קּדׁשֹו - הּפנים לחם אומערכת ילון אם -] ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

לעזרה] חוץ עדיצא קרב ואינֹו לּקרב; מקּדׁשֹו אינֹו אבל ,ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָ
לקמץ. הראּוי ׁשרת ּבכלי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּיתקּדׁש

.‰Îעל הּכלי ׁשהפ אֹו וקמץ, הּכלי לדפן הּקמץ ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹהדּביק
הקטיר, ואם יקטיר; לא - למּטה ּופיו מּתֹוכֹו וקמץ ְְְְְִִִִִִַַַָָָֹידֹו

ְָֻהרצה.

.ÂÎחלק והפריׁש מחלקיו, אחד ואבד ׁשחּלקֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָעּׂשרֹון
ּבכלי מּנחין ׁשלׁשּתן והרי האבּוד, ונמצא ּתחּתיו, ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻאחר
הּוא הרי - ׁשאבד זה נטמא - ּבזה זה נֹוגעין ואין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאחד
אינֹו ׁשהפריׁש וזה ונפסלּו; ראׁשֹון, חלק עם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָמצטרף

יׁשלים אּלא יוסיף]מצטרף, הּמפרׁש[וכשר]עליו[- נטמא . ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻ
אינֹו ׁשּנמצא וזה ונפסלּו, מצטרפין וראׁשֹון מפרׁש -ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֻ
האבּוד הרי - הראׁשֹון החלק נטמא עּמהן. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָמצטרף

מצטרפין. ּתחּתיו ְְְְְִִַַָָָֻוהּמפרׁש

.ÊÎעם ׁשיריו - הּנמצא מן קמץ קמיצה: לענין ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָוכן
מן קמץ נאכל. אינֹו והּמפרׁש נאכלין, הראׁשֹון ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהחלק
קמץ נאכל. אינֹו והּנמצא נאכלין, וראׁשֹון ׁשיריו - ְְְְְֱֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהּמפרׁש
ׁשירים ׁשּׁשניהן לפי נאכלין; אין ׁשניהן - הראׁשֹון ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָמן
נקמצה ׁשּלא למנחה ודֹומין ׁשלם, עּׂשרֹון הן ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹיתרים,
עּׂשרֹון לפניו והרי הּזה, הּקמץ קרב והיא אסּורה. ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהיא
ּובעת הּכהן, ּבדעת ּתלּויה ׁשהּקמיצה מּפני ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּומחצה?
החלקים והרי ּבלבד, העּׂשרֹון על אּלא ּדעּתֹו אין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּקֹומץ

ּבזה. זה נֹוגעין ְִֵֶֶָָאינן

.ÁÎמקטיר - אחרת מנחה ּבקמץ ׁשּנתערב מנחה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹקמץ
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ּבמנחת הּקמץ נתערב אם וכן ּכׁשרֹות; והן ּכאחד, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשניהן
ּבחבּתי אֹו הּנסכים, ּבמנחת אֹו ּגדֹול[מנחת]ּכהנים, כהן ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָֹֹ

לאּׁשים. ׁשהּכל ּכאחד, הּכל ויקטיר ּכׁשרֹות, אּלּו הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

.ËÎאם - ּבזֹו זֹו ׁשּנתערבּו נקמצּו, ׁשּלא מנחֹות ְְְְְְִִִֵֶֶָָָֹׁשּתי
ּכׁשרֹות; עצמּה, ּבפני ּומּזֹו עצמּה ּבפני מּזֹו לקמץ ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹיכֹול

ּפסּולֹות. לאו, ְְִָואם

.Ïואם יקטיר; לא - נקמצה ׁשּלא ּבמנחה ׁשּנתערב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹקמץ
נקמצה, ׁשּלא וזֹו לּבעלים, עלת ׁשּנקמצה, זֹו - הּכל ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהקטיר

לּבעלים. עלת ְִַָָָֹלא

.‡Ïּבׁשירי ׁשיריה ׁשּנתערבּו אֹו ּבׁשיריה, קמצּה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻנתערב
לּבעלים. עלת הקטיר, ואם יקטיר; לא - ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹחברּתּה

יב ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

הּלחם‡. בשבועות]ׁשּתי ועמר[שמקריבים הּפנים ולחם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָֹ
העומר]הּתנּופה קרבן אֹו[- ׁשהּוא ּכל ּבמּדתן ׁשהֹוסיף , ְְִִֶֶַָָָָ

ּפסּולֹות. - ׁשהּוא ּכל ְִֵֶָחּסר

קרבן]חּלֹות·. ּורקיקי[של חלות]ּתֹודה עד[- - ׁשחסרּו נזיר ְְִִֵֶַַָָָ
ּכׁשרים. הּזבח, ּדם מּׁשּנזרק ּפסּולין; הּזבח, ּדם נזרק ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹׁשּלא

הּלחם‚. ׁשּתי בשבועות]וכן הקרבים עד[- - ׁשחסרּו ְְְֵֵֶֶֶַַָ
ּכׁשרים. ּדמן, מּׁשּנזרק ּפסּולין; ּכבׂשים, ׁשל ּדמן נזרק ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

סדרים„. ׁשני הפנים]וכן לחם ׁשּלא[של עד - ׁשחסרּו ְְְְִֵֵֶֶַָָֹ
הּבזיכין לבונה]הקטרּו מּׁשהקט[של ּפסּולין; ּכׁשרים., רּו, ְְְְְְִִִִִֵֶַָֻֻ

ּנסכים‰. הקרבן]אבל עם שבאים ומנחה יין -]- ׁשחסרּו ְְֲִֶָָָ
ויביא ּכׁשרים, - קרב ׁשּלא עד ּבין הּזבח, מּׁשּקרב ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבין

למּלאתן. אחרים ְְֲִִֵַָָֹנסכים

.Âנפסל אם - הּזבח ונפסל ׁשרת, ּבכלי ׁשּקדׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנסכים
מּקּבלה נפסל לּקרב; הּנסכים קדׁשּו לא [שלּבּׁשחיטה, ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֹ

הּנסכיםהדם] ׁשאין לּקרב; הּנסכים קדׁשּו ,ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואיל
ּבהן? ּיעׂשה ּומה הּזבח. ּבׁשחיטת אּלא לּקרב ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמתקּדׁשין
עּמֹו; יקרבּו - ׁשעה ּבאֹותּה זבּוח אחר זבח ׁשם היה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָאם
ּכמי נעׂשּו - ׁשעה ּבאֹותּה זבּוח זבח ׁשם היה לא ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹואם
ּבקרּבן אמּורים? ּדברים ּבּמה ויּׂשרפּו. ּבלינה, ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָׁשּנפסלּו

עליהן מתנה ּדין ּבית ׁשּלב מּפני יקרבצּבּור, יפסל, שאם -] ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַ
אחר] זבח עםעם יקרבּו לא אּלּו הרי - יחיד ּבקרּבן אבל .ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָֹ

אּלא ׁשעה; ּבאֹותּה זבּוח ׁשהּוא ּפי על ואף אחר, ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָזבח
ויּׂשרפּו. ּבלינה, ׁשּיּפסלּו עד ְְְְִִִִֶַַָָָָמּניחן

.Ê.נסּכיהן יקרבּו לׁשמן, ׁשּלא ׁשּנזּבחּו הּזבחים ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹוכל

.Áּותמּורתּה[מקרבן]ולד בבהמהּתֹודה להחליפה רצה -] ְְַָָָ
ג"כ] ונתקדשה - והפריׁשאחרת ואבדה ּתֹודתֹו והּמפריׁש ,ְְְְְְִִִַַָָָ

ראׁשֹונה, ּבתֹודה ׁשּכּפר לאחר הביאּה אם - ּתחּתיה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת
היא והרי ּבּה, ּכּפר לא עדין ואם לחם; טעּונין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאינן
הרי - עֹומדֹות ּותמּורתּה היא אֹו ּוולדּה היא אֹו ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָוחליפתּה
ּתֹודה. ּבנֹודר אמּורים? ּדברים ּבּמה לחם. צריכֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּתיהן
ּוולדּה לחם; טעּונין ּותמּורתּה חליפתּה - נדבה ּתֹודת ְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָָאבל

ּכּפרה. לאחר ּבין כּפרה לפני ּבין לחם, טעּון ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאינֹו

.Ë,ואבדה ּתחּתיה אחרת והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהפריׁש
ׁשלׁשּתן והרי הראׁשֹונֹות ונמצאּו ּתחּתיה, אחרת ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָוהפריׁש
לחם, טעּונה אין ׁשנּיה - ּבראׁשֹונה נתּכּפר - ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָעֹומדֹות

אין ׁשנּיה - ּבּׁשליׁשית נתּכּפר לחם; טעּונה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשליׁשית
- ּבאמצעית נתּכּפר לחם; טעּונה ראׁשֹונה לחם, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָטעּונה

לחם. טעּונֹות אין ְְֵֵֶֶֶׁשּתיהן

.Èמעֹות והפריׁש ואבדּו, לתֹודתֹו מעֹות ְְְְְְִִִַַָָָָהּמפריׁש
מעֹות ׁשּנמצאּו עד ּתֹודה ּבהן לּקח הסּפיק ולא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּתחּתיהן,
- והּׁשאר ּבלחמּה, ּתֹודה ואּלּו מאּלּו יביא - ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָהראׁשֹונֹות
נסכים. טעּונים אבל לחם; טעּונה ואינּה ּתֹודה, ּבהן ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָיביא
ואחר ּתחּתיה, מעֹות והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו הּמפריׁש ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָוכן
הּמפריׁש וכן לחם; ּבלא ּתֹודה ּבּמעֹות יביא - נמצאת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכ
ּכ ואחר ּתחּתיהן, ּתֹודה והפריׁש ואבדּו, לתֹודתֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָמעֹות
וזֹו ּבלחמּה, ּתֹודה הּמעֹות מן יביא - הּמעֹות ְְְְְִִִַַַָָָָָנמצאּו

לחם. ּבלא ּתקרב האחרֹונה ְְֲִֶֶַַַָָָֹהּתֹודה

.‡Èאבד - לחמּה' זה והרי ּתֹודה, זֹו 'הרי ְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר:
ּתֹודה מביא אינֹו הּתֹודה, אבדה אחר; לחם מביא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּלחם,
ּבאה הּתֹודה ואין הּתֹודה, ּבגלל ּבא ׁשהּלחם מּפני ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחרת;

הּלחם. ְִֶֶַַּבגלל

.·È;לחם ּבהן מביא - ונֹותרּו לתֹודתֹו מעֹות ְְְְִִִֵֶֶֶָָָהפריׁש
ּתֹודה. ּבהן מביא אינֹו - והֹותיר לּלחם ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָהפריׁש

.‚È:ּומתההאֹומר ּבתמּורתּה, ונתערבה ּתֹודה', זֹו 'הרי ְְְְֲִִֵֵֵָָָָָָָ
לּה אין הּנׁשארת זֹו הרי - היא איזֹו ידּוע ואין מהן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחת

היא הּתמּורה ׁשּמא לחם, עּמּה יביא ׁשאם [ואינהּתּקנה: ְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
לחם] היא.צריכה הּתֹודה ׁשּמא לחם, ּבלא הביאּה ואם ;ְְֱִִִֶֶֶַָָָֹ

מּום. ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא לעֹולם, זֹו ּתקרב לא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹלפיכ

.„Èיצאת ּפסּולֹות; ּכּלן - מחּלֹותיה חּלה ׁשּנפרסה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻּתֹודה
אֹו לחמּה, נפרס ּכׁשרֹות. החּלֹות ׁשאר - נטמאת אֹו ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָהחּלה
אחר לחם מביא הּתֹודה, נׁשחטה ׁשּלא עד - יצא אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹנטמא,
הּדם יצא, אֹו נטמא אֹו נפרס ׁשּנׁשחטה אחר ואם ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָוׁשֹוחט;
יצא. לא נדרֹו וידי ּפסּול, ּכּלֹו והּלחם יאכל, והּבׂשר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻיּזרק
יצא אֹו נטמא, אֹו הּלחם, מקצת נפרס ּכ ואחר הּדם, ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָנזרק
הּטמא, על הּטהֹור ּומן הּפרּוס, על הּׁשלם מן ּתֹורם -ִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

ׁשּבחּוץ. על ּׁשּבפנים ְִִִֶֶַַַּומּמה

.ÂËקדׁשּו לא - חּלֹות ׁשמֹונים על ׁשּׁשחטּה ְְְִֶַַָָָָֹּתֹודה
מּתֹו ארּבעים 'יקּדׁשּו אמר: ואם ׁשמֹונים; מּתֹו ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָארּבעים
אחד מהם ּומרים הּׁשמֹונים, מן ארּבעים מֹוׁש - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשמֹונים'

קרּבן ארבע]מּכל סה"כ - חלה מין מכל והארּבעים[- , ְְְִִַָָָָָ
לחּלין. ויצאּו יּפדּו ְְְְִִִֵַָֻהּׁשנּיֹות

.ÊËּפּגי ּבית לחֹומת חּוץ לחמּה והיה הּתֹודה את ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹוחט
הבית] הר לעזרה[- חּוץ היה אם אבל הּלחם; קדׁש לא -ֲֲִֶֶַַָָָָָָָֹ

לפנים. ׁשאינֹו ּפי על אף הּלחם, קדׁש -ְִִִֵֶֶֶַַַַָ

.ÊÈקרמּו ואפּלּו ּבּתּנּור, הּלחם ּפני קרמּו ׁשּלא עד ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחטּה
הּלחם. קדׁש לא - מהן מאחת חּוץ ֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּכּלן

.ÁÈּבמחׁשבת אֹו זמן ּבמחׁשבת ּבׁשחיטתּה ונפסלה ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשחטּה
במקומה]מקֹום או בזמנה לאכלה שלא הּלחם;[- קדׁש - ֶֶַַָָ

לא - לׁשמּה ׁשּלא ׁשּׁשחטּה אֹו טרפה, אֹו מּום, ּבעלת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹנמצאת
ׁשּלֹו. הּלחם עם נזיר ּבאיל הּדין וכן הּלחם. ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָקדׁש

יג ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

הן:‡. ואּלּו הּקרּבן, את ׁשּפֹוסלֹות הן מחׁשבֹות ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁש

iyily mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ּומחׁשבת הּמקֹום, ׁשּנּוי ּומחׁשבת הּׁשם, ׁשּנּוי ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָמחׁשבת
הּזבח את הּׁשֹוחט זה ּכיצד? הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַהּזמן.
אֹו ׁשלמים, ׁשהּוא ויחׁשב עֹולה ׁשהיה ּכגֹון - לׁשמֹו ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
ּולׁשם ׁשלמים לׁשם אֹו ּוׁשלמים, עֹולה לׁשם ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָיׁשחטּנּו
מחׁשבת היא זֹו ּבעליו, לׁשם ׁשּלא הּזבח ׁשּׁשחט אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹעֹולה,
הּזבח את ׁשּׁשחט ּכגֹון ּכיצד? הּמקֹום מחׁשבת הּׁשם.. ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנּוי
הראּוי ּדבר מּמּנּו להקטיר אֹו ּדמֹו, לזרק מנת על ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹלׁשמֹו
לאכילה הראּוי ּדבר מּמּנּו לאכל אֹו לעזרה, חּוץ ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹלהקטרה,
ּוזבחים הּמקֹום. ׁשּנּוי מחׁשבת היא זֹו אכילתֹו, למקֹום ְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָחּוץ
חּוץ ׁשּנׁשחטּו 'זבחים הּנקראין הן זֹו, מחׁשבה ּבהן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשחׁשב
הּזבח את ׁשּׁשחט ּכגֹון ּכיצד? הּזמן מחׁשבת ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָלמקֹומן'.
ׁשאינֹו החּמה, ׁשּתׁשקע מאחר ּדמֹו לזרק מנת על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלׁשמֹו
למחר להקטרה הראּוי ּדבר מּמּנּו להקטיר אֹו זריקתֹו; ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָזמן
לאכל אֹו הקטרתֹו; זמן ׁשאינֹו הּׁשחר, עּמּוד ׁשּיעלה ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹמאחר
זֹו לאכילתֹו, הראּוי זמן לאחר לאכילה הראּוי ּדבר ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָמּמּנּו
הן - זֹו מחׁשבה ּבהן ׁשחׁשב ּוזבחים הּזמן. מחׁשבת ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהיא
הּנקראין והן לזמּנן', חּוץ ׁשּנׁשחטּו 'זבחים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָהּנקראין
ּבּתֹורה. האמּור "ּפּגּול" הּוא וזה מקֹום; ּבכל ְְִִֶַָָָָָ'ּפּגּול'

הּׁשמּועה·. רבינו]מּפי ממשה ׁשּזה[מסורת למדּו, ְְִִֶֶַָָ
ׁשלמיו זבח מּבׂשר יאכל האכל "ואם ּבּתֹורה: ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר
הקרבה ּבׁשעת ּבמחּׁשב אּלא מדּבר אינֹו - הּׁשליׁשי" ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּבּיֹום
עליו ׁשחׁשב קרּבן לכל הּדין והּוא ּבּׁשליׁשי; מּמּנּו ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּיאכל
לאכילת הראּוי זמן לאחר מּמּנּו ׁשּיאכל מעׂשיו ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹּבׁשעת
ּדבר ּבּמזּבח מּמּנּו להקטיר חׁשב אם וכן קרּבן. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאֹותֹו
מּפי למדּו ּכ להקטרה; הראּוי זמן לאחר להקטרה, ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָָָהראּוי
אם - מזּבח אכילת ואחד אדם אכילת אחד ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשמּועה:

ּפּגּול. הּקרּבן הרי זמּנן, לאחר עליהן ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָחׁשב

נפסדה‚. ׁשּלא קרּבן ע"י]אבל אּלא[נפסל ּבֹו, מחׁשבּתֹו ְְְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹ
זמן לאחר מּמּנּו ונׁשאר ּכהלכתֹו, הּמזּבח על ּדמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָנזרק
והּקרּבן לאכלֹו; ואסּור 'נֹותר', נקרא הּנׁשאר אֹותֹו - ְְְְְְְֲִִִַַָָָָָָָָאכילתֹו

נרצה "ואני[התקבל]ּכבר ּבּדם: אֹומר הּוא הרי וכּפר; , ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָ
לּמזּבח ּדם ׁשהּגיע ּכיון - לכּפר" הּמזּבח על לכם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָנתּתיו
אין לעֹולם לפיכ הּקרּבן. ונרצה הּבעלים נתּכּפרּו ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָּכהלכתֹו,
לּמזּבח, ּבין לאדם ּבין מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר אּלא ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמתּפּגל
מחׁשבֹות מּׁשלׁש אחת ּבֹו ׁשחׁשב זבח אחד ׁשּיתּבאר. ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכמֹו
אֹו הּדם, קּבלת ּבׁשעת ׁשחׁשב אֹו ׁשחיטה, ּבׁשעת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָאּלּו

הּמזּבח. על זריקתֹו ּבעת אֹו לּמזּבח, הֹולכתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָּבׁשעת

ּבמחׁשבה:„. נפסל הּזבח עבֹודֹות ׁשּבארּבע למד, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָנמצאת
הּמזּבח. על ּובזריקתֹו הּדם, ּובהֹולכת ּובקּבלה, ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָּבׁשחיטה,

ּבמליקה‰. דברים: ּבׁשני מיוחדתוהעֹוף, שחיטה -] ְְְְִִִִֵָָָ
הּדםבעוף] ּובמּצּוי המזבח], על הדם סחיטת -]. ְִַָ

.Âּבקמיצה ּבארּבעה: הּנקמצֹות, נטילתוהּמנחֹות -] ְְְְְְִִִַַַָָָָָ
מהמנחה] ּובהֹולכתהקומץ ׁשרת, ּבכלי הּקמץ ּובנתינת ,ְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

האׁש. על ּובזריקתֹו לּמזּבח, ְְִִִֵֵֶַַַַָָֹהּקמץ

.Êׁשחׁשב ּכגֹון מאּלּו, חּוץ אחרים ּבדברים חׁשב אם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָאבל
אמּורין הֹולכת ּבׁשעת אֹו נּתּוח, ּבׁשעת אֹו הפׁשט, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָּבׁשעת

ּבׁשעת[אברים] אֹו הּמנחה, ּבלילת ּבׁשעת אֹו ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָלּמזּבח,
אֹותּה[למזבח]הּגׁשתּה אין - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא , ְְִִֵֵֵַַָָָָָ

הּׁשם, ׁשּנּוי מחׁשבת ׁשהיתה ּבין ּכלּום, מֹועלת ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּמחׁשבה
הּזמן. מחׁשבת ּבין הּמקֹום, מחׁשבת ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבין

.Á,ּבכּלן אֹו אּלּו עבֹודֹות מארּבע ּבאחת המחּׁשב ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַָֻוכן
אֹותּה אין - אּלּו מחׁשבֹות מּׁשלׁש חּוץ אחרת ֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמחׁשבה
ׁשחיטה ּבׁשעת המחּׁשב ּכיצד? ּכלּום. מפסדת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּמחׁשבה
אמּוריו אֹו הּזבח ּדם להּניח ּוזריקה, והֹולכה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָוקּבלה
על הּדם לזרק חׁשב אֹו לעזרה, חּוץ להֹוציאן אֹו ְְְֲִִַַַָָָָָָָָֹלמחר,

היסֹוד ּכנגד ׁשּלא המזבח]הּכבׁש את[בסיס לּתן אֹו , ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַֹ
למּטן[הדמים] המזבח]הּנּתנין של התחתון בחלקו למעלן,[- ְְֲִִַַַָָָ

ּבּמזּבח הּנּתנין ּדמים לּתן אֹו למּטן, למעלן הּנּתנין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָואת
ּבּפנימי הּנּתנין את אֹו הּפנימי, ּבּמזּבח אֹוהחיצֹון ּבחיצֹון, ְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָ

לפנים החּטאת ּדם להיכל]להכניס ׁשּיאכלּו[- ׁשחׁשב אֹו , ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹ
ׁשּיקריבּוהּו אֹו לאכילה, הּפסּולין ׁשאר אֹו טמאים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָהּזבח
הּזבח ּדם לערב אֹו לעבֹודה, הּפסּולין ׁשאר אֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָטמאים
ולאכל הּפסח עצמֹות לׁשּבר ׁשחׁשב אֹו הּפסּולין, ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַָֹֹּבדם

נא חלקית]מּמּנּו חּטאֹות[מבושל לׂשרף ׁשחׁשב אֹו , ְִִֶֶַַָָָֹ
אּלּו ּבכל - למקֹומן חּוץ אֹו לזמּנן חּוץ ְְְְִִִֵַַָָָָהּנׂשרפֹות
ּבׁשעת חׁשב אם וכן ּכׁשר. הּזבח ּבהן, וכּיֹוצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּמחׁשבֹות
הֹולכתֹו, ּובׁשעת לכלי, נתינתֹו ּובׁשעת הּמנחה, ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָקמיצת
למחר לבֹונתּה אֹו קמצּה להּניח האׁש, על זריקתֹו ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֻּובׁשעת

כׁשרה. זֹו הרי - לחּוץ להֹוציאֹו ְְֲִֵֵַָאֹו

.Ëלפיכ הֹולכה; אינּה ּברגל ׁשּלא ׁשהֹולכה ּבארנּו, ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּכבר
- צרי ׁשאינֹו ּבמקֹום והמהּל ּבּה. ּפֹוסלת הּמחׁשבה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין
והּוא הּדם קּבל ּכיצד? ּבּה. ּפֹוסלת והּמחׁשבה הֹולכה, זֹו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרי

הּמזּבח על לזרקֹו ּבֹו ידֹו ּופׁשט ּבמקֹומֹו, הוליכועֹומד [ולא ְְְְִִֵֵַַַַָָָ
וחׁשבברגליו] פסולה], אין[מחשבה - ּבּדם ידֹו ׁשּפׁשט ּבעת ְְֵֵֶַַַָָָָ

ּבֹו הּל ולא ּבפנים, הּדם קּבל אם אבל ּפֹוסלת; ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּמחׁשבה
ּבׁשעת וחׁשב לחּוץ, להֹוציאֹו ּבֹו הּל אּלא הּמזּבח ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלגּבי
ּפֹוסלת. זֹו הרי - ּבּה וכּיֹוצא הּזמן ּבמחׁשבת לחּוץ ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּלּוכֹו
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מחׁשבת‡. אבל העֹובד; אחר אּלא הֹולכת הּמחׁשבה ֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאין
הּבעלים ׁשמענּו אפּלּו ּכלּום; מֹועלת אינּה הּקרּבן ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבעל
ּכׁשר. זה הרי - נכֹונה העֹובד מחׁשבת והיתה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּפּגלּו,

לעבֹודה,·. ראּוי ׁשהּוא מּמי אּלא מֹועלת הּמחׁשבה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָואין
מּמי לעבֹודה. הראּוי ּובמקֹום לעבֹודה, הראּוי ְְֲֲִִָָָָָָָָָָָּובדבר
לעבֹודה הּפסּולין מן אחד ּכיצד? לעבֹודה ראּוי ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָׁשהּוא
העבֹודה ּבׁשעת וחׁשב זרק, אֹו ,הֹולי אֹו הּדם, ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּקּבל
ּבמחׁשבּתֹו, ּפסל לא - הּזמן מחׁשבת אֹו מקֹום ְְְֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמחׁשבת
ׁשּזרק אֹו ׁשּקּבל הּדם ואֹותֹו לעבֹודה. ראּוי ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלפי

לאּמה יּׁשפ העזרה]מקצתֹו ּדם[תעלת נׁשאר ואם , ְְְִִִִֵַַַָָָָ
בו] ויקּבל[שיוצאת לעבֹודה הראּוי יחזר [הדם]הּנפׁש- ֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹ

- ׁשחיטה ּבׁשעת הּפסּול חׁשב אם אבל נכֹונה. ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָּבמחׁשבה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבפסּולין, ּכׁשרה ׁשהּׁשחיטה ּבמחׁשבּתֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּפסל
ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ּכׁשרים לׁשמן, ׁשּלא נעׂשּו ׁשאם קרּבנֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹיׁש
אֹו לעבֹודה, ראּוי ׁשאינֹו זה ּבהן הּדם קּבל אם ,ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלפיכ
ׁשהּוא לׁשמֹו, עׂשהּו ּכאּלּו הּזבח ּפסל - זרקֹו אֹו ְְְִִִֶֶַַַָָָָהֹוליכֹו,
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ּומחׁשבת הּמקֹום, ׁשּנּוי ּומחׁשבת הּׁשם, ׁשּנּוי ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָמחׁשבת
הּזבח את הּׁשֹוחט זה ּכיצד? הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַהּזמן.
אֹו ׁשלמים, ׁשהּוא ויחׁשב עֹולה ׁשהיה ּכגֹון - לׁשמֹו ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
ּולׁשם ׁשלמים לׁשם אֹו ּוׁשלמים, עֹולה לׁשם ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָיׁשחטּנּו
מחׁשבת היא זֹו ּבעליו, לׁשם ׁשּלא הּזבח ׁשּׁשחט אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹעֹולה,
הּזבח את ׁשּׁשחט ּכגֹון ּכיצד? הּמקֹום מחׁשבת הּׁשם.. ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנּוי
הראּוי ּדבר מּמּנּו להקטיר אֹו ּדמֹו, לזרק מנת על ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹלׁשמֹו
לאכילה הראּוי ּדבר מּמּנּו לאכל אֹו לעזרה, חּוץ ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹלהקטרה,
ּוזבחים הּמקֹום. ׁשּנּוי מחׁשבת היא זֹו אכילתֹו, למקֹום ְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָחּוץ
חּוץ ׁשּנׁשחטּו 'זבחים הּנקראין הן זֹו, מחׁשבה ּבהן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשחׁשב
הּזבח את ׁשּׁשחט ּכגֹון ּכיצד? הּזמן מחׁשבת ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָלמקֹומן'.
ׁשאינֹו החּמה, ׁשּתׁשקע מאחר ּדמֹו לזרק מנת על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלׁשמֹו
למחר להקטרה הראּוי ּדבר מּמּנּו להקטיר אֹו זריקתֹו; ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָזמן
לאכל אֹו הקטרתֹו; זמן ׁשאינֹו הּׁשחר, עּמּוד ׁשּיעלה ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹמאחר
זֹו לאכילתֹו, הראּוי זמן לאחר לאכילה הראּוי ּדבר ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָמּמּנּו
הן - זֹו מחׁשבה ּבהן ׁשחׁשב ּוזבחים הּזמן. מחׁשבת ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהיא
הּנקראין והן לזמּנן', חּוץ ׁשּנׁשחטּו 'זבחים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָהּנקראין
ּבּתֹורה. האמּור "ּפּגּול" הּוא וזה מקֹום; ּבכל ְְִִֶַָָָָָ'ּפּגּול'

הּׁשמּועה·. רבינו]מּפי ממשה ׁשּזה[מסורת למדּו, ְְִִֶֶַָָ
ׁשלמיו זבח מּבׂשר יאכל האכל "ואם ּבּתֹורה: ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר
הקרבה ּבׁשעת ּבמחּׁשב אּלא מדּבר אינֹו - הּׁשליׁשי" ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּבּיֹום
עליו ׁשחׁשב קרּבן לכל הּדין והּוא ּבּׁשליׁשי; מּמּנּו ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּיאכל
לאכילת הראּוי זמן לאחר מּמּנּו ׁשּיאכל מעׂשיו ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹּבׁשעת
ּדבר ּבּמזּבח מּמּנּו להקטיר חׁשב אם וכן קרּבן. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאֹותֹו
מּפי למדּו ּכ להקטרה; הראּוי זמן לאחר להקטרה, ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָָָהראּוי
אם - מזּבח אכילת ואחד אדם אכילת אחד ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשמּועה:

ּפּגּול. הּקרּבן הרי זמּנן, לאחר עליהן ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָחׁשב

נפסדה‚. ׁשּלא קרּבן ע"י]אבל אּלא[נפסל ּבֹו, מחׁשבּתֹו ְְְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹ
זמן לאחר מּמּנּו ונׁשאר ּכהלכתֹו, הּמזּבח על ּדמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָנזרק
והּקרּבן לאכלֹו; ואסּור 'נֹותר', נקרא הּנׁשאר אֹותֹו - ְְְְְְְֲִִִַַָָָָָָָָאכילתֹו

נרצה "ואני[התקבל]ּכבר ּבּדם: אֹומר הּוא הרי וכּפר; , ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָ
לּמזּבח ּדם ׁשהּגיע ּכיון - לכּפר" הּמזּבח על לכם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָנתּתיו
אין לעֹולם לפיכ הּקרּבן. ונרצה הּבעלים נתּכּפרּו ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָּכהלכתֹו,
לּמזּבח, ּבין לאדם ּבין מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר אּלא ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמתּפּגל
מחׁשבֹות מּׁשלׁש אחת ּבֹו ׁשחׁשב זבח אחד ׁשּיתּבאר. ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכמֹו
אֹו הּדם, קּבלת ּבׁשעת ׁשחׁשב אֹו ׁשחיטה, ּבׁשעת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָאּלּו

הּמזּבח. על זריקתֹו ּבעת אֹו לּמזּבח, הֹולכתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָּבׁשעת

ּבמחׁשבה:„. נפסל הּזבח עבֹודֹות ׁשּבארּבע למד, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָנמצאת
הּמזּבח. על ּובזריקתֹו הּדם, ּובהֹולכת ּובקּבלה, ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָּבׁשחיטה,

ּבמליקה‰. דברים: ּבׁשני מיוחדתוהעֹוף, שחיטה -] ְְְְִִִִֵָָָ
הּדםבעוף] ּובמּצּוי המזבח], על הדם סחיטת -]. ְִַָ

.Âּבקמיצה ּבארּבעה: הּנקמצֹות, נטילתוהּמנחֹות -] ְְְְְְִִִַַַָָָָָ
מהמנחה] ּובהֹולכתהקומץ ׁשרת, ּבכלי הּקמץ ּובנתינת ,ְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

האׁש. על ּובזריקתֹו לּמזּבח, ְְִִִֵֵֶַַַַָָֹהּקמץ

.Êׁשחׁשב ּכגֹון מאּלּו, חּוץ אחרים ּבדברים חׁשב אם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָאבל
אמּורין הֹולכת ּבׁשעת אֹו נּתּוח, ּבׁשעת אֹו הפׁשט, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָּבׁשעת

ּבׁשעת[אברים] אֹו הּמנחה, ּבלילת ּבׁשעת אֹו ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָלּמזּבח,
אֹותּה[למזבח]הּגׁשתּה אין - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא , ְְִִֵֵֵַַָָָָָ

הּׁשם, ׁשּנּוי מחׁשבת ׁשהיתה ּבין ּכלּום, מֹועלת ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּמחׁשבה
הּזמן. מחׁשבת ּבין הּמקֹום, מחׁשבת ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבין

.Á,ּבכּלן אֹו אּלּו עבֹודֹות מארּבע ּבאחת המחּׁשב ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַָֻוכן
אֹותּה אין - אּלּו מחׁשבֹות מּׁשלׁש חּוץ אחרת ֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמחׁשבה
ׁשחיטה ּבׁשעת המחּׁשב ּכיצד? ּכלּום. מפסדת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּמחׁשבה
אמּוריו אֹו הּזבח ּדם להּניח ּוזריקה, והֹולכה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָוקּבלה
על הּדם לזרק חׁשב אֹו לעזרה, חּוץ להֹוציאן אֹו ְְְֲִִַַַָָָָָָָָֹלמחר,

היסֹוד ּכנגד ׁשּלא המזבח]הּכבׁש את[בסיס לּתן אֹו , ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַֹ
למּטן[הדמים] המזבח]הּנּתנין של התחתון בחלקו למעלן,[- ְְֲִִַַַָָָ

ּבּמזּבח הּנּתנין ּדמים לּתן אֹו למּטן, למעלן הּנּתנין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָואת
ּבּפנימי הּנּתנין את אֹו הּפנימי, ּבּמזּבח אֹוהחיצֹון ּבחיצֹון, ְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָ

לפנים החּטאת ּדם להיכל]להכניס ׁשּיאכלּו[- ׁשחׁשב אֹו , ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹ
ׁשּיקריבּוהּו אֹו לאכילה, הּפסּולין ׁשאר אֹו טמאים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָהּזבח
הּזבח ּדם לערב אֹו לעבֹודה, הּפסּולין ׁשאר אֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָטמאים
ולאכל הּפסח עצמֹות לׁשּבר ׁשחׁשב אֹו הּפסּולין, ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַָֹֹּבדם

נא חלקית]מּמּנּו חּטאֹות[מבושל לׂשרף ׁשחׁשב אֹו , ְִִֶֶַַָָָֹ
אּלּו ּבכל - למקֹומן חּוץ אֹו לזמּנן חּוץ ְְְְִִִֵַַָָָָהּנׂשרפֹות
ּבׁשעת חׁשב אם וכן ּכׁשר. הּזבח ּבהן, וכּיֹוצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּמחׁשבֹות
הֹולכתֹו, ּובׁשעת לכלי, נתינתֹו ּובׁשעת הּמנחה, ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָקמיצת
למחר לבֹונתּה אֹו קמצּה להּניח האׁש, על זריקתֹו ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֻּובׁשעת

כׁשרה. זֹו הרי - לחּוץ להֹוציאֹו ְְֲִֵֵַָאֹו

.Ëלפיכ הֹולכה; אינּה ּברגל ׁשּלא ׁשהֹולכה ּבארנּו, ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּכבר
- צרי ׁשאינֹו ּבמקֹום והמהּל ּבּה. ּפֹוסלת הּמחׁשבה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין
והּוא הּדם קּבל ּכיצד? ּבּה. ּפֹוסלת והּמחׁשבה הֹולכה, זֹו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרי

הּמזּבח על לזרקֹו ּבֹו ידֹו ּופׁשט ּבמקֹומֹו, הוליכועֹומד [ולא ְְְְִִֵֵַַַַָָָ
וחׁשבברגליו] פסולה], אין[מחשבה - ּבּדם ידֹו ׁשּפׁשט ּבעת ְְֵֵֶַַַָָָָ

ּבֹו הּל ולא ּבפנים, הּדם קּבל אם אבל ּפֹוסלת; ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּמחׁשבה
ּבׁשעת וחׁשב לחּוץ, להֹוציאֹו ּבֹו הּל אּלא הּמזּבח ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלגּבי
ּפֹוסלת. זֹו הרי - ּבּה וכּיֹוצא הּזמן ּבמחׁשבת לחּוץ ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּלּוכֹו
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מחׁשבת‡. אבל העֹובד; אחר אּלא הֹולכת הּמחׁשבה ֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאין
הּבעלים ׁשמענּו אפּלּו ּכלּום; מֹועלת אינּה הּקרּבן ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבעל
ּכׁשר. זה הרי - נכֹונה העֹובד מחׁשבת והיתה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּפּגלּו,

לעבֹודה,·. ראּוי ׁשהּוא מּמי אּלא מֹועלת הּמחׁשבה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָואין
מּמי לעבֹודה. הראּוי ּובמקֹום לעבֹודה, הראּוי ְְֲֲִִָָָָָָָָָָָּובדבר
לעבֹודה הּפסּולין מן אחד ּכיצד? לעבֹודה ראּוי ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָׁשהּוא
העבֹודה ּבׁשעת וחׁשב זרק, אֹו ,הֹולי אֹו הּדם, ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּקּבל
ּבמחׁשבּתֹו, ּפסל לא - הּזמן מחׁשבת אֹו מקֹום ְְְֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמחׁשבת
ׁשּזרק אֹו ׁשּקּבל הּדם ואֹותֹו לעבֹודה. ראּוי ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלפי

לאּמה יּׁשפ העזרה]מקצתֹו ּדם[תעלת נׁשאר ואם , ְְְִִִִֵַַַָָָָ
בו] ויקּבל[שיוצאת לעבֹודה הראּוי יחזר [הדם]הּנפׁש- ֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹ

- ׁשחיטה ּבׁשעת הּפסּול חׁשב אם אבל נכֹונה. ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָּבמחׁשבה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבפסּולין, ּכׁשרה ׁשהּׁשחיטה ּבמחׁשבּתֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּפסל
ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ּכׁשרים לׁשמן, ׁשּלא נעׂשּו ׁשאם קרּבנֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹיׁש
אֹו לעבֹודה, ראּוי ׁשאינֹו זה ּבהן הּדם קּבל אם ,ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלפיכ
ׁשהּוא לׁשמֹו, עׂשהּו ּכאּלּו הּזבח ּפסל - זרקֹו אֹו ְְְִִִֶֶַַַָָָָהֹוליכֹו,
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וקּבל הּכׁשר וחזר הּנפׁש, ּדם ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּפסּול.
הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת מּפני ולא הּזבח; נפסל ּכבר - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוזרק
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעבֹודה ּפסּול ׁשהּוא מּפני אּלא אֹותם, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפסל

ׁשּקמצּה‚. העמר מנחת ּכיצד? לעבֹודה הראּוי [-ּבדבר ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
להקרבה] ממנה קומץ ּכמינטל זֹו הרי - לׁשמּה ְְֲִִֵֶָֹׁשּלא

מן ׁשהיא מּפני נאכלין, ּוׁשיריה לׁשמּה, ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנעׂשית
וכן קרּבנֹות. לׁשאר הראּוי ּדבר הּׂשעֹורים ואין ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָהּׂשעֹורים,

קנאֹות ּבמנחת סוטה]המחּׁשב של קדם[- עליה, והּלבֹונה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּלבֹונה מחׁשבּתֹו[מעליה]ׁשּילּקט אין ׁשהרי- מֹועלת, ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

לעבֹודה הראּוי ּדבר לבונה]אינּה עם קריבה שאינה וכן[- . ְֲֵֵָָָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

וחׁשב„. ׁשּנפּגם, מזּבח ּכיצד? לעבֹודה הראּוי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבמקֹום
ּבמחׁשבה הּזבח ּפסל לא - מקֹום מחׁשבת אֹו זמן ְְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמחׁשבת
הּמנחה מן קמץ לעבֹודה. ראּוי עּתה הּמקֹום אין ׁשהרי ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָזֹו,

לעזרה]ּבחּוץ חוץ אֹו[- זמן מחׁשבת קמיצה ּבׁשעת וחׁשב , ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָ
ּכלּום. זֹו מחׁשבה אין - מקֹום ְֲֲֵֶֶַַָָָמחׁשבת

הּקרּבנֹות,‰. מן לאכילה ראּויין ׁשאינם דברים ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָאּלּו
והאמּורין הּדם, להקטרה: הקרבים]ּוראּויין אברים -], ְְְְִִֵַַָָָָ

הּנקמצֹות. הּמנחֹות מן והּלבֹונה והּקמץ העֹולה, ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹּובׂשר

.Âהּבׂשר להקטרה: ראּויין ואינן לאכילה, ראּויין ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָואּלּו
לכל הּנאכל ּבין לּכהנים הּנאכל ּבין הּזבחים, מּכל ְְֱֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּנאכל

הּפנים. ולחם הּלחם, ּוׁשּתי הּמנחֹות, ּוׁשירי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאדם,

.Ê:להקטרה ולא לאכילה לא ראּויין ׁשאינן דברים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹואּלּו
מעֹור חּוץ ּכּלֹו, ּבהמה ׁשל והעֹור הּנׂשרפֹות, חּטאֹות ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֻּבׂשר

הבהמה]האליה של האחורי מהחלק לאכילה.[- ראּוי ׁשהּוא ְֲִֶַַָָָָ
הּמּורא ּומבּדיל[ה]אבל ּבעֹור הּדבּוק הּדק הּקרּום והּוא , ְְְֲִַַַַַַָָָָ

העצמֹות, וכן לאכילה; ראּוי אינֹו - והּבׂשר העֹור ְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָּבין
והּצּפרנים, עֹוף, ׁשל והּנֹוצה והּטלפים, והּקרנים, ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָוהּגידים,

אפּלּו[מקור]והחרטֹום - הּזנב וראׁש אגּפים, וראׁשי ׁשּלֹו, ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָֹ
יחּתכּו ׁשאּלּו ּבּבׂשר, הּדבּוקים אּלּו מּכל הרּכים ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמקֹומֹות
נקראין חׁשּובין, ואינן הֹואיל ויצא, הּדם יבצּבץ החי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמן
הּמרק, וכן הּקרּבנֹות. לענין לאכילה' ראּוי ׁשאינֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ'ּדבר

והּׁשליל יצא]והּתבלין, שלא העֹוף,[עובר ּוביצי והּׁשליה, , ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ
ּבעֹור, מדּבק ויּׁשאר הפׁשט ּבׁשעת הּסּכין ׁשּפלטּתּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻוהּבׂשר
מחׁשבת לענין חׁשּובין אינן אּלּו ּכל - 'אלל' הּנקרא ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָוהּוא

לאכילה. ראּוי ׁשאינֹו ּכדבר הן והרי ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָהּקרּבנֹות,

Áהעֹומד ּדבר על שסופו]ּומחּׁשבין ּדבר[- על אֹו לאּבּוד, ְְְִִֵַַַָָָָָ
אֹו העבֹודֹות ארּבע מאֹותן ּבאחת המחּׁשב לׂשרפה. ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָהעֹומד
ּדבר להקטיר אֹו לאכילה ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר לאכל ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּבכּלן,
ּבמחׁשבת ּבין הּמקֹום ּבמחׁשבת ּבין להקטרה, ּדרּכֹו ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשאין
אֹו הּזבח, מּדם לׁשּתֹות חׁשב ּכיצד? ּכׁשר. הּזבח - ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָהּזמן
אֹו ּבחּוץ הּלבֹונה, ּומן הּקמץ מן לאכל אֹו מאמּוריו, ְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹלאכל
הּמנחה, מּׁשירי אֹו הּזבח, מּבׂשר להקטיר ׁשחׁשב אֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָלמחר,
אֹו לאכל חׁשב אם וכן ּכׁשר. הּזבח הרי - למחר אֹו ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבחּוץ
אֹו והּמרק, והּגידים, העצמֹות, ּומן העֹור, מן ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָלהקטיר
- מקֹום מחׁשבת ּבין זמן מחׁשבת ּבין - ּבהן וכּיֹוצא ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהאלל,
הּנׂשרפין ּוׂשעירים מּפרים לאכל חׁשב אם וכן ּכׁשר; ְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּזבח
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכׁשרים. הן הרי - למחר אֹו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹּבחּוץ

.Ëהראּוי מּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאין ׁשּיאכלּו ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹחׁשב
הראּוי ּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאין ׁשּיקטירּו אֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָלאכילה,
ּכמֹו ּפּגּול, הּזבח - והקטרה אכילה לזמן חּוץ ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָלהקטרה,

והקטר אכילה למקֹום וחּוץ ּפסּול,ׁשּבארנּו; זה הרי - ה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּפּגּול. ְִֵואינֹו

.Èהקטרה[נחשבת]אין ולא מּכּזית, ּפחּותה אכילה ְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ
הראּוי מּדבר לאכל המחּׁשב ,לפיכ מּכּזית; ְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּפחּותה
הראּוי מּדבר להקטיר ׁשחׁשב אֹו מּכּזית, ּפחֹות ְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָלאכילה
ּבמחׁשבת ּבין זמן ּבמחׁשבת ּבין מּכּזית, ּפחֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהקטרה
ּולהקטיר ּבחּוץ זית ּכחצי לאכל חׁשב ּכׁשר. הּזבח - ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹמקֹום
זמן אחר זית ּכחצי לאכל ׁשחׁשב אֹו ּבחּוץ, זית ְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַַָֹּכחצי
ּכׁשר; הּזבח - הקטרה זמן אחר זית ּכחצי ּולהקטיר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָאכילה
ּבלׁשֹון הֹוציאֹו ואם מצטרפין. והקטרה אכילה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָׁשאין
- זית חצי האׁש ותאכל זית ּכחצי ׁשּיאכל ואמר ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹאכילה,
לאכל חׁשב הּוא. אחד אכילה לׁשֹון מצטרפין; אּלּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹהרי
אחר זית חצי על וחׁשב וחזר זית, ּכחצי להקטיר ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַַָָאֹו
ּכחצי לאכל חׁשב מצטרפין. אּלּו הרי - הּמחׁשבה ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבאֹותּה
ּבמחׁשבת ּבין זית, ּכחצי חּיה אֹו ּבהמה וׁשּתאכל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹזית
לׁשֹון מצטרפין; אּלּו הרי - זמן ּבמחׁשבת ּבין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָמקֹום
הרי ׁשנים, ׁשּיאכלּוהּו ּכּזית על חׁשב הּוא. אחד ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹאכילה
ּפרס אכילת מּכדי ּביתר ּכּזית לאכל חׁשב מצטרפין; ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאּלּו

זמן] שיעור לאכל[- זביחה ּבׁשעת חׁשב מצטרף. זה הרי ,ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
אּלּו הרי - זית ּכחצי לאכל זריקה ּובׁשעת זית, ְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹּכחצי
וכן הּזמן. ּבמחׁשבת ּבין הּמקֹום ּבמחׁשבת ּבין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמצטרפין,
הֹולכה; ּבׁשעת ּכּזית ועל קּבלה ּבׁשעת ּכּזית על חׁשב ְְְִִִִִַַַַַַַַַַָָָָָאם
חׁשב אחת. ּכעבֹודה הן והרי מצטרפֹות, העבֹודֹות ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשארּבע
הרי - הּלבֹונה מן זית וכחצי הּקמץ מן זית ּכחצי ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָֹלהקטיר
ּכאמּורין לּמנחה, הּקמץ עם ׁשהּלבֹונה מצטרפין; ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלּו
חּוץ הּלבֹונה מן ּכּזית להקטיר חׁשב אם לפיכ ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָלּזבח.
ּדם לזרק המחּׁשב אחד ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּפּגּול זה הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלזמּנֹו,
ּדמֹו מקצת לזרק ׁשחׁשב אֹו למחר, אֹו ּבחּוץ ּכּלֹו ְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻהּזבח
ּפסל. הּדם, מן הּזיה ּכדי על ׁשחׁשב ּכיון - למחר אֹו ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָּבחּוץ

טו ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

ּבין‡. הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנׁשחטּו הּזבחים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָּכל
ׁשּלא אּלא ּכׁשרים, - צּבּור ּבקרּבנֹות ּבין יחיד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹּבקרּבנֹות

חֹובה לׁשם לּבעלים כקרבן]עלּו החּטאת[- מן חּוץ ; ְְִִֵַַַָָָָ
ואחד ּפסּולין. הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת נעׂשּו ׁשאם - ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָוהּפסח
אֹו קּבלה, ּבׁשעת אֹו ׁשחיטה, ּבׁשעת הּזבח ׁשם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהמׁשּנה
עלּו לא ּכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבזריקה, אֹו הֹולכה, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשעת
לא ׁשלמים, לׁשם עֹולה ׁשּׁשחט ּכגֹון חֹובה? לׁשם ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹלּבעלים
מּׁשּום ולא ּבּה חּיבין ׁשהם עֹולה מּׁשּום לא - לּבעלים ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹעלת
עֹולת ׁשחט אם וכן אחר. זבח להביא חּיבין אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשלמים,
לׁשמעֹון. ולא לראּובן לא עלת לא - ׁשמעֹון לׁשם ְְְְְְְִִִֵֵֵָָֹֹֹראּובן
אם אבל ּבזדֹון; הּזבח ׁשם ּבׁשעקר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
עבֹודֹותיה ּכל ועׂשה היא, ׁשלמים העֹולה ׁשּזֹו ודּמה ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָָטעה
החּטאת וכן חֹובה. לׁשם לּבעלים עלת - ׁשלמים ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָלׁשם
- ּבטעּות הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת אֹותֹו ׁשעׂשה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָוהּפסח
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העֹוף עֹולת וכן עקירה. אינּה ּבטעּות ׁשעקירה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּכׁשרים,
בעוף]ׁשּמלקּה מיוחדת שחיטה ׁשּמּצה[- [עלּדמּה[סחט]אֹו ְִֶֶָָָָָ
הּׁשםהמזבח] ׁשּנּוי אוּבמחׁשבת הקרבן מין לשם [שלא ְֲִֵֶֶַַ
ּפסּולה.בעליו] העֹוף, וחּטאת לּבעלים; עלת ולא ּכׁשרה, -ְְְְְִֵַַַָָָָָָֹ

ׁשּנּוי·. ּבמחׁשבת ׁשּנעׂשּו הּמנחֹות ּכל -וכן הּׁשם ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּומנחת חֹוטא מּמנחת חּוץ לּבעלים; עלּו ולא ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹּכׁשרֹות,

סוטה]קנאֹות עבֹודֹות[של מארּבע ּבאחת חׁשב ׁשאם , ְְְֲִֵֶַַַַַָָ
ּבמנחה הּׁשם ׁשּנּוי ּפסּולֹות. הּׁשם, ׁשּנּוי מחׁשבת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּלהן
אֹו חֹוטא, מנחת לׁשם נדבה מנחת ׁשּקמץ ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּכיצד?

מנחות:] לׁשם[במיני מחבת אֹו מחבת, לׁשם ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַמרחׁשת
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶֶֶַַָֹמרחׁשת,

ּכמֹו‚. נכֹונה, ׁשאינּה מחׁשבה ּבּקדׁשים לחּׁשב ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָאסּור
מנחה אֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו זבח ,לפיכ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיתּבאר;
להׁשלים חּיב - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין לׁשמּה, ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשּקמצּה
ּבמחׁשבת והֹולי וקּבל ׁשחט אפּלּו לׁשמן; עבֹודֹות ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָׁשאר
נׁשּתּנה מה ּומּפני נכֹונה. ּבמחׁשבה לזרק חּיב הּׁשם, ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹׁשּנּוי
ּומנחת חֹוטא מנחת ודין הּזבחים, מּכל והּפסח החּטאת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָּדין

ׁשעּין מּפני הּמנחֹות? מּכל הזהיר]הּקנאֹות עליהם[- ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
לחּטאת", אתּה "וׁשחט ּבחּטאת: אֹומר הּוא הרי ְְְֲֵֵַַַַָָָָָֹהּכתּוב:
לׁשמּה. עבֹודֹותיה ׁשאר וכן חּטאת; לׁשם ׁשחיטה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּתהיה
ונאמר: החטא. אֹותֹו לׁשם ׁשּתעׂשה חּטאתֹו", "על ְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָונאמר:
"ועׂשית ּבפסח: ונאמר ּבעליה. לׁשם ׁשּתהיה עליו", ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ"וכּפר
ונאמר: ּפסח. לׁשם עׂשּיתֹו ּכל ׁשּתהיה לה'", ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּפסח
ּפסח; לׁשם זביחתֹו ׁשּתהיה לה'", הּוא ּפסח זבח ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ"ואמרּתם
חֹוטא ּובמנחת ּפסּול. - ּבעליו ׁשם אֹו ׁשמֹו ׁשּנה אם ְְְְִִִֵֵַָָָָָהא
"ּכי נאמר: ׂשֹוטה ּובמנחת היא", מנחה "ּכי אֹומר: ְְְֱִִִִִֵֶַַָָהּוא

לׁשמן. מעׂשיהן ּכל ׁשּיהיּו - היא" קנאת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹמנחת

לׁשם„. ׁשּׁשחטּה ּכגֹון - אחר זבח לׁשם ׁשּׁשחטּה ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָחּטאת
ּכמֹו ּפסּולה, - ׁשלמים לׁשם אֹו אׁשם, לׁשם אֹו ְְְְְִֵֵָָָָָעֹולה,
ולא ּכׁשרה, זֹו הרי - חּלין לׁשם ׁשחטּה אם אבל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשּבארנּו;

לּבעלים. ְִַָָָעלת

הּׁשמּועה‰. רבינו]מּפי ממשה ׁשהּקדׁשים[מסורת למדּו, ְְֳִִִֶַַָָָ
קדׁשים. מחּללין החּלין ואין קדׁשים, ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֻמחּללין

.Â,חלב אכילת על ׁשּבאה ּכגֹון - אחר חטא לׁשם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשחטּה
ּפסּולה. - ּדם אכילת על ְְֲִַַָָָָּוׁשחטּה

.Êאפּלּו חּטאת, מחּיב ׁשהּוא אחר אדם לׁשם ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻׁשחטּה
קבּועה ׁשאינּה ּפסּולה.[רגילה]חּטאת זֹו הרי - ְְֲֵֵֶַָָָָ

.Áהרי - עֹולה מחּיב ׁשהּוא אחר לׁשם ׁשחטּה אם ְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָֻאבל
- עליו" "וכּפר ׁשּנאמר: לּבעלים, עלת ולא ּכׁשרה, ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹזֹו

ּכמֹותֹו. חּטאת מחּיב ׁשהּוא חברֹו על ולא ְְְֲֵֶַַָָָָֹֻעליו,

.Ëׁשאין לּבעלים; עלת ולא ּכׁשרה, - מת לׁשם ְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשחטּה
- ּכלל קרּבן מחּיב ׁשאינֹו מי לׁשם ׁשחטּה לּמתים. ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻּכּפרה
ּפסּולה; זֹו הרי - קרּבנֹות ׁשאר ולא עֹולה, ולא חּטאת, ְְְְְֲֵַָָָָָָֹֹֹלא

יֹודע. ואינֹו הּוא, מחּיב ְְֵֵֶַָָֻׁשּמא

.Èׁשּלא ּדמּה לזרק הּׁשחיטה ּבׁשעת וחׁשב לׁשמּה, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹֹׁשחטּה
לעבֹודה; מעבֹודה ׁשּמחּׁשבין לפי ּפסּולה, זֹו הרי - ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָלׁשמּה
חׁשבּה ּכאּלּו הּׁשחיטה, ּבׁשעת ׁשחׁשב הּמחׁשבה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹוזאת

ּפסּולה. ּולפיכ - זריקה ְְְְִִִַָָָּבׁשעת

.‡Èׁשמֹו ׁשּׁשּנה ּבין הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּׁשחטֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּפסח
ּפסּול, - חּלין לׁשם ׁשּׁשּנהּו ּבין אחר, זבח ׁשּנאמר:לׁשם ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

אמּורים? ּדברים ּבּמה לה'". הּוא ּפסח זבח ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָ"ואמרּתם
אפּלּו - ּבניסן עׂשר ארּבעה יֹום ׁשהּוא ּבזמּנֹו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָׁשּׁשחטֹו
אם אבל ּפסּול. הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ּבׁשחרית ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשחטֹו
ׁשּלא ּכׁשר; לׁשמֹו, ׁשּלא ּבמחׁשבת - זמּנֹו ּבלא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשחטֹו
ּופסּול. ּבזמּנֹו, ּבעלים לֹו ׁשאין ּכמי נעׂשה - ּבעליו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָלׁשם

.·È- חצֹות קדם עׂשר ּבארּבעה לׁשמֹו ׁשּׁשחטֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹּפסח
ׁשנתֹו עברה זמּנֹו. ׁשאינֹו לפי פסח]ּפסּול, לקרבן ופסול -], ְְְְִֵֶַָָָָ

לׁשם זבחים ׁשאר הּׁשֹוחט וכן ּפסח, לׁשם ּבזמּנֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָּוׁשחטֹו
עלּו ולא ּכׁשרים, אּלּו הרי - חצֹות אחר ׁשחטן אפּלּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹּפסח,

חֹובה. לׁשם ְְִֵַָָלּבעלים

.‚Èּוׁשלמים לּבעלים; עלת ׁשלמים, לׁשם ׁשּׁשחטּה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָּתֹודה
ׁשהּתֹודה לפי לּבעלים; עלּו לא ּתֹודה, לׁשם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּׁשחטן

'ּתֹודה'. נקראּו לא ּוׁשלמים 'ׁשלמים', ְְְְְִִִִֵָָָֹנקראת

.„Èלא ּכלל, קרּבן מחּיב ׁשאינֹו מי על ׁשּׁשחטּה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֻעֹולה
על ואף ּבעליה. לׁשם ׁשּלא ׁשחטּה ׁשהרי לּבעלים; ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעלת
אי - ּבענינֹו ּכלּום מחּיב אינֹו לׁשמֹו ׁשּׁשחטּה ׁשּזה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֻּפי
אדם ל ׁשאין לּׁשמים; ּכּפרה חּיב יהיה ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאפׁשר

עׂשה. מצות על עבר ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹמּיׂשראל

.ÂËמיתה לאחר הּבאה היורשים]עֹולה ע"י בעליה ,[של ְִַַַָָָָ
חֹובה; לׁשם לּבעלים עלת - ּבעליה לׁשם ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשעׂשיּה

מיתה. לאחר ּבעלים ְְִִֵֶַַָָׁשאין

.ÊËעצרת כבׂשי שבועות]ׁשני -]- אילים לׁשם ׁשּׁשחטן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָ
ּוׁשחטן אילים ׁשהם ּדּמה ואם חֹובה; לׁשם לּצּבּור עלּו ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלא
ּבטעּות. עקירה ׁשהיא מּפני להם, עלּו - אילים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָלׁשם

.ÊÈמּדמֹו נתן ׁשּלא אֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו מצרע ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹאׁשם
בהֹונֹות ּגּבי ּבלא[המצורע]על יקרב ׁשאם נסכים; טעּון - ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ

נדבה. ּבא האׁשם ואין נדבה, ּכמקריב נמצא ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָָָנסכים,

.ÁÈעם הּבא -[קרבן]ּכבׂש לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו העמר ְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
עּׂשרֹון אּלא עׂשרֹונים, ׁשני ׁשּלֹו נסכים מנחת יביא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹלא
וכן חֹובתֹו. לׁשם עלה לא ׁשהרי הּנדבֹות; ּכׁשאר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאחד
עצים גזרי ׁשני עּמֹו יעלה לא - לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּתמיד
הרי אּלא הּתמיד, לחֹובת עלה לא ׁשהרי הּתמידין; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכׁשאר

הּנדבֹות. ּככל ְְַָָהּוא

.ËÈׁשּׁשחטן אֹו לׁשמן, ׁשּלא ׁשּׁשחטן עצרת כבׂשי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשני
יאכל, והּבׂשר יּזרק הּדם - זמּנן לאחר ּבין זמּנן לפני ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָּבין
ׁשּבת, היתה ואם חֹובה. לׁשם לּצּבּור עלּו ׁשּלא ּפי על ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹאף

יזרק הרצה[הדם]לא זרק, ואם ויכול]; להקטיר[התקבל, ְְְְְִִִַַָָֹֹֻ
לערב. ִֵֶֶָאמּורין

.Îׁשּלא ּפי על אף - לׁשמן ׁשּלא ׁשּׁשחטן נזיר ׁשלמי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹוכן
טעּונין ואין ולילה; ליֹום נאכלין הן הרי לּבעלים, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָעלּו
- לׁשמן ׁשּלא ׁשּׁשחטן מצרע ואׁשם נזיר אׁשם וכן ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלחם.

נאכלין. הן הרי לּבעלים, עלּו ׁשּלא ּפי על ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאף

הּמקּד ּפסּולי טזהלכֹות ּפרק ׁשין ¦§§¥©ª§¨¦¤¤

העבֹודֹות‡. מארּבע ּבאחת ׁשהמחּׁשב ּבארנּו, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָּכבר
הּמקֹום במקומו]מחׁשבת לאכלו שלא ּפסּול,[- הּקרּבן - ְֲֶֶַַַָָָָ
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העֹוף עֹולת וכן עקירה. אינּה ּבטעּות ׁשעקירה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּכׁשרים,
בעוף]ׁשּמלקּה מיוחדת שחיטה ׁשּמּצה[- [עלּדמּה[סחט]אֹו ְִֶֶָָָָָ
הּׁשםהמזבח] ׁשּנּוי אוּבמחׁשבת הקרבן מין לשם [שלא ְֲִֵֶֶַַ
ּפסּולה.בעליו] העֹוף, וחּטאת לּבעלים; עלת ולא ּכׁשרה, -ְְְְְִֵַַַָָָָָָֹ

ׁשּנּוי·. ּבמחׁשבת ׁשּנעׂשּו הּמנחֹות ּכל -וכן הּׁשם ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּומנחת חֹוטא מּמנחת חּוץ לּבעלים; עלּו ולא ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹּכׁשרֹות,

סוטה]קנאֹות עבֹודֹות[של מארּבע ּבאחת חׁשב ׁשאם , ְְְֲִֵֶַַַַַָָ
ּבמנחה הּׁשם ׁשּנּוי ּפסּולֹות. הּׁשם, ׁשּנּוי מחׁשבת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּלהן
אֹו חֹוטא, מנחת לׁשם נדבה מנחת ׁשּקמץ ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּכיצד?

מנחות:] לׁשם[במיני מחבת אֹו מחבת, לׁשם ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַמרחׁשת
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶֶֶַַָֹמרחׁשת,

ּכמֹו‚. נכֹונה, ׁשאינּה מחׁשבה ּבּקדׁשים לחּׁשב ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָאסּור
מנחה אֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו זבח ,לפיכ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיתּבאר;
להׁשלים חּיב - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין לׁשמּה, ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשּקמצּה
ּבמחׁשבת והֹולי וקּבל ׁשחט אפּלּו לׁשמן; עבֹודֹות ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָׁשאר
נׁשּתּנה מה ּומּפני נכֹונה. ּבמחׁשבה לזרק חּיב הּׁשם, ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹׁשּנּוי
ּומנחת חֹוטא מנחת ודין הּזבחים, מּכל והּפסח החּטאת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָּדין

ׁשעּין מּפני הּמנחֹות? מּכל הזהיר]הּקנאֹות עליהם[- ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
לחּטאת", אתּה "וׁשחט ּבחּטאת: אֹומר הּוא הרי ְְְֲֵֵַַַַָָָָָֹהּכתּוב:
לׁשמּה. עבֹודֹותיה ׁשאר וכן חּטאת; לׁשם ׁשחיטה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּתהיה
ונאמר: החטא. אֹותֹו לׁשם ׁשּתעׂשה חּטאתֹו", "על ְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָונאמר:
"ועׂשית ּבפסח: ונאמר ּבעליה. לׁשם ׁשּתהיה עליו", ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ"וכּפר
ונאמר: ּפסח. לׁשם עׂשּיתֹו ּכל ׁשּתהיה לה'", ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּפסח
ּפסח; לׁשם זביחתֹו ׁשּתהיה לה'", הּוא ּפסח זבח ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ"ואמרּתם
חֹוטא ּובמנחת ּפסּול. - ּבעליו ׁשם אֹו ׁשמֹו ׁשּנה אם ְְְְִִִֵֵַָָָָָהא
"ּכי נאמר: ׂשֹוטה ּובמנחת היא", מנחה "ּכי אֹומר: ְְְֱִִִִִֵֶַַָָהּוא

לׁשמן. מעׂשיהן ּכל ׁשּיהיּו - היא" קנאת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹמנחת

לׁשם„. ׁשּׁשחטּה ּכגֹון - אחר זבח לׁשם ׁשּׁשחטּה ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָחּטאת
ּכמֹו ּפסּולה, - ׁשלמים לׁשם אֹו אׁשם, לׁשם אֹו ְְְְְִֵֵָָָָָעֹולה,
ולא ּכׁשרה, זֹו הרי - חּלין לׁשם ׁשחטּה אם אבל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשּבארנּו;

לּבעלים. ְִַָָָעלת

הּׁשמּועה‰. רבינו]מּפי ממשה ׁשהּקדׁשים[מסורת למדּו, ְְֳִִִֶַַָָָ
קדׁשים. מחּללין החּלין ואין קדׁשים, ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֻמחּללין

.Â,חלב אכילת על ׁשּבאה ּכגֹון - אחר חטא לׁשם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשחטּה
ּפסּולה. - ּדם אכילת על ְְֲִַַָָָָּוׁשחטּה

.Êאפּלּו חּטאת, מחּיב ׁשהּוא אחר אדם לׁשם ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻׁשחטּה
קבּועה ׁשאינּה ּפסּולה.[רגילה]חּטאת זֹו הרי - ְְֲֵֵֶַָָָָ

.Áהרי - עֹולה מחּיב ׁשהּוא אחר לׁשם ׁשחטּה אם ְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָֻאבל
- עליו" "וכּפר ׁשּנאמר: לּבעלים, עלת ולא ּכׁשרה, ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹזֹו

ּכמֹותֹו. חּטאת מחּיב ׁשהּוא חברֹו על ולא ְְְֲֵֶַַָָָָֹֻעליו,

.Ëׁשאין לּבעלים; עלת ולא ּכׁשרה, - מת לׁשם ְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשחטּה
- ּכלל קרּבן מחּיב ׁשאינֹו מי לׁשם ׁשחטּה לּמתים. ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻּכּפרה
ּפסּולה; זֹו הרי - קרּבנֹות ׁשאר ולא עֹולה, ולא חּטאת, ְְְְְֲֵַָָָָָָֹֹֹלא

יֹודע. ואינֹו הּוא, מחּיב ְְֵֵֶַָָֻׁשּמא

.Èׁשּלא ּדמּה לזרק הּׁשחיטה ּבׁשעת וחׁשב לׁשמּה, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹֹׁשחטּה
לעבֹודה; מעבֹודה ׁשּמחּׁשבין לפי ּפסּולה, זֹו הרי - ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָלׁשמּה
חׁשבּה ּכאּלּו הּׁשחיטה, ּבׁשעת ׁשחׁשב הּמחׁשבה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹוזאת

ּפסּולה. ּולפיכ - זריקה ְְְְִִִַָָָּבׁשעת

.‡Èׁשמֹו ׁשּׁשּנה ּבין הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּׁשחטֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּפסח
ּפסּול, - חּלין לׁשם ׁשּׁשּנהּו ּבין אחר, זבח ׁשּנאמר:לׁשם ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

אמּורים? ּדברים ּבּמה לה'". הּוא ּפסח זבח ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָ"ואמרּתם
אפּלּו - ּבניסן עׂשר ארּבעה יֹום ׁשהּוא ּבזמּנֹו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָׁשּׁשחטֹו
אם אבל ּפסּול. הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ּבׁשחרית ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשחטֹו
ׁשּלא ּכׁשר; לׁשמֹו, ׁשּלא ּבמחׁשבת - זמּנֹו ּבלא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשחטֹו
ּופסּול. ּבזמּנֹו, ּבעלים לֹו ׁשאין ּכמי נעׂשה - ּבעליו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָלׁשם

.·È- חצֹות קדם עׂשר ּבארּבעה לׁשמֹו ׁשּׁשחטֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹּפסח
ׁשנתֹו עברה זמּנֹו. ׁשאינֹו לפי פסח]ּפסּול, לקרבן ופסול -], ְְְְִֵֶַָָָָ

לׁשם זבחים ׁשאר הּׁשֹוחט וכן ּפסח, לׁשם ּבזמּנֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָּוׁשחטֹו
עלּו ולא ּכׁשרים, אּלּו הרי - חצֹות אחר ׁשחטן אפּלּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹּפסח,

חֹובה. לׁשם ְְִֵַָָלּבעלים

.‚Èּוׁשלמים לּבעלים; עלת ׁשלמים, לׁשם ׁשּׁשחטּה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָּתֹודה
ׁשהּתֹודה לפי לּבעלים; עלּו לא ּתֹודה, לׁשם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּׁשחטן

'ּתֹודה'. נקראּו לא ּוׁשלמים 'ׁשלמים', ְְְְְִִִִֵָָָֹנקראת

.„Èלא ּכלל, קרּבן מחּיב ׁשאינֹו מי על ׁשּׁשחטּה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֻעֹולה
על ואף ּבעליה. לׁשם ׁשּלא ׁשחטּה ׁשהרי לּבעלים; ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעלת
אי - ּבענינֹו ּכלּום מחּיב אינֹו לׁשמֹו ׁשּׁשחטּה ׁשּזה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֻּפי
אדם ל ׁשאין לּׁשמים; ּכּפרה חּיב יהיה ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאפׁשר

עׂשה. מצות על עבר ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹמּיׂשראל

.ÂËמיתה לאחר הּבאה היורשים]עֹולה ע"י בעליה ,[של ְִַַַָָָָ
חֹובה; לׁשם לּבעלים עלת - ּבעליה לׁשם ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשעׂשיּה

מיתה. לאחר ּבעלים ְְִִֵֶַַָָׁשאין

.ÊËעצרת כבׂשי שבועות]ׁשני -]- אילים לׁשם ׁשּׁשחטן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָ
ּוׁשחטן אילים ׁשהם ּדּמה ואם חֹובה; לׁשם לּצּבּור עלּו ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלא
ּבטעּות. עקירה ׁשהיא מּפני להם, עלּו - אילים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָלׁשם

.ÊÈמּדמֹו נתן ׁשּלא אֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו מצרע ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹאׁשם
בהֹונֹות ּגּבי ּבלא[המצורע]על יקרב ׁשאם נסכים; טעּון - ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ

נדבה. ּבא האׁשם ואין נדבה, ּכמקריב נמצא ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָָָנסכים,

.ÁÈעם הּבא -[קרבן]ּכבׂש לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו העמר ְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
עּׂשרֹון אּלא עׂשרֹונים, ׁשני ׁשּלֹו נסכים מנחת יביא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹלא
וכן חֹובתֹו. לׁשם עלה לא ׁשהרי הּנדבֹות; ּכׁשאר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאחד
עצים גזרי ׁשני עּמֹו יעלה לא - לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּתמיד
הרי אּלא הּתמיד, לחֹובת עלה לא ׁשהרי הּתמידין; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכׁשאר

הּנדבֹות. ּככל ְְַָָהּוא

.ËÈׁשּׁשחטן אֹו לׁשמן, ׁשּלא ׁשּׁשחטן עצרת כבׂשי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשני
יאכל, והּבׂשר יּזרק הּדם - זמּנן לאחר ּבין זמּנן לפני ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָּבין
ׁשּבת, היתה ואם חֹובה. לׁשם לּצּבּור עלּו ׁשּלא ּפי על ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹאף

יזרק הרצה[הדם]לא זרק, ואם ויכול]; להקטיר[התקבל, ְְְְְִִִַַָָֹֹֻ
לערב. ִֵֶֶָאמּורין

.Îׁשּלא ּפי על אף - לׁשמן ׁשּלא ׁשּׁשחטן נזיר ׁשלמי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹוכן
טעּונין ואין ולילה; ליֹום נאכלין הן הרי לּבעלים, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָעלּו
- לׁשמן ׁשּלא ׁשּׁשחטן מצרע ואׁשם נזיר אׁשם וכן ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלחם.

נאכלין. הן הרי לּבעלים, עלּו ׁשּלא ּפי על ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאף

הּמקּד ּפסּולי טזהלכֹות ּפרק ׁשין ¦§§¥©ª§¨¦¤¤

העבֹודֹות‡. מארּבע ּבאחת ׁשהמחּׁשב ּבארנּו, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָּכבר
הּמקֹום במקומו]מחׁשבת לאכלו שלא ּפסּול,[- הּקרּבן - ְֲֶֶַַַָָָָ
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הּזמן מחׁשבת חּׁשב ואם ּפּגּול; לאוכלוואינֹו שלא -] ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ
ערבבזמנו] ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפּגּול. הּקרּבן -ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

מחׁשבת ערב אם אבל אחרת; מחׁשבה הּזמן מחׁשבת ְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעם
הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת אֹו הקרבןהּמקֹום מין לשם שלא -] ֲִֵֶֶַַַָ

בעליו] הּקרּבןאו - הּזמן מחׁשבת עם ּובחּטאת ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָּבפסח
וזרק, והֹולי וקּבל ׁשחט ּכיצד? ּפּגּול. ואינֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָּפסּול,
אֹו הּזמן, מחׁשבת אּלּו עבֹודֹות ּבארּבע ְְְְֲֲֲֵֶֶַַַַַַַּומחׁשבּתֹו
הּזמן, מחׁשבת מארּבעּתן ּבאחת מחׁשבּתֹו ְְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָׁשהיתה
היתה לא אֹו נכֹונה, מחׁשבּתֹו היתה העבֹודֹות ְְְְְֲֲִַַָָָָָָָֹּובׁשאר
אבל ּפּגּול. זה הרי - העבֹודֹות ּבׁשאר ּכלל מחׁשבה ְְֲֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָׁשם

וקּבל הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשחט זרק[הדם]אם אֹו הֹולי אֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָ
וקּבל הּמקֹום, ּבמחׁשבת ׁשּׁשחט אֹו הּמקֹום, ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבמחׁשבת
אּלא ּפּגּול זה אין - הּזמן ּבמחׁשבת זרק אֹו הֹולי ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָאֹו
ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּׁשחטן והחּטאת הּפסח וכן ּבלבד. ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּפסּול
ׁשּׁשחט אֹו הּזמן, ּבמחׁשבת וזרק והֹולי וקּבל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּׁשם,
ׁשּנּוי ּבמחׁשבת זרק אֹו הֹולי אֹו וקּבל הּזמן, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּבמחׁשבת
ּבעֹופֹות הּדין והּוא ּפסּול. אּלא ּפּגּול זה אין - ְִִֵֵֶֶַַָָָהּׁשם
ּבמחׁשבת ׁשּנפסל קרּבן אּלא ּפּגּול, ׁשם אין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּובּמנחֹות.
ולא ּבּתחּלה לא מקֹום מחׁשבת עּמּה ערב ולא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹהּזמן,
ּבּקרּבנֹות הּׁשם, ׁשּנּוי מחׁשבת עּמּה ערב ולא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבּסֹוף,

הּׁשם. ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ְְֲִִִֵֶֶֶַַָׁשּנפסלין

לאכל·. ּבכּלן, אֹו העבֹודֹות, מארּבע ּבאחת ְְְְֱֲֵֵֶַַַַַַָָֹֻהמחּׁשב
ּבחּוץ לאכילה הראּוי מּדבר אכילתו]ּכּזית למקום חוץ -] ֲִִִַַַַָָָָָ

זית ּכחצי אֹו ּבחּוץ, וכּזית למחר ּכּזית אֹו למחר, ְְְְֲִִִִִַַַַַַַַַָָָָוכּזית
זית וכחצי למחר זית ּכחצי אֹו למחר, זית וכחצי ְְְְֲֲֲִִִִִִַַַַַַַָָָָּבחּוץ
ערב אם וכן ּפּגּול; ואינֹו ּפסּול, הּקרּבן הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָּבחּוץ

ּבהקטרה במקומו]הּמחׁשבֹות שלא להקטיר זה[כגון: הרי - ְֲֲֵֶַַַַָָָ
ּפּגּול. ואינֹו ְִֵָּפסּול,

הּמקֹום,‚. ּבמחׁשבת זית ּכחצי להקטיר אֹו לאכל ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹחׁשב
ּפּגּול, זה הרי - הּזמן ּבמחׁשבת ּכּזית להקטיר אֹו ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹולאכל
חצי ׁשאין אֹותּה; ׁשאחר ּבין ּכּזית מחׁשבת ׁשהקּדים ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבין

ּכּזית. אצל חׁשּוב ִִֵֶַַַָזית

זית„. חצי ועל הּזמן, ּבמחׁשבת זית חצי על ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָחׁשב
ּבמחׁשבת אחר זית חצי על וחׁשב וחזר הּמקֹום, ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּבמחׁשבת
ּבמחׁשבת זית חצי על חׁשב אם וכן ּפּגּול; זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָהּזמן
וחציֹו הּזמן ּבמחׁשבת חציֹו ּכּזית, על וחׁשב וחזר ְְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָהּזמן,

ּפּגּול. זה הרי - הּמקֹום ְֲֲִֵֶֶֶַַָּבמחׁשבת

למּטה‰. הּנּתנין הּדמים על שלחׁשב התחתון בחלקו -] ְִִִַַַַַָָָָ
אֹותןהמזבח] לּתן למעלה הּנּתנין על אֹו למעלה, אֹותן ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָלּתן

ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפֹוסלין ׁשאינן אּלּו ּבמחׁשבֹות וכּיֹוצא ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלמּטה,
עּמהן חׁשב ואם ּפּגּול; זה הרי - הּזמן מחׁשבת עּמהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוערב

ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול, זה הרי - לבּדּה הּמקֹום ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָמחׁשבת

.Âאֹו למּטה, למחר אֹותֹו לּתן למעלה הּנּתן הּדם על ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָחׁשב
ׁשחׁש אֹו למעלה, למחר אֹותֹו לּתן למּטה הּנּתן הּדם בעל ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ
ּבּמזּבח למחר אֹותֹו לּתן ּבהיכל ּבפנים הּנּתן הּדם ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָעל
אֹותֹו לּתן החיצֹון ּבּמזּבח הּנּתן הּדם על ׁשחּׁשב אֹו ְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהחיצֹון,
ׁשחׁשב ּפי על אף ּפּגּול, אינֹו - ּבהיכל ּבפנים ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָלמחר
ּבמחׁשבּתֹו הּדם נתינת מקֹום וׁשּנה הֹואיל הּזמן; ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָמחׁשבת

אּלּו ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּומאחר ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול, זה הרי -ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
לא לּמה ּבמקֹומֹו, נּתן ּכאּלּו ּבמקֹומֹו ׁשּלא ׁשּנּתן ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹׁשהּדם
ּבמקֹומֹו ׁשּלא הּדם לּתן ׁשחׁשב זֹו ּבמחׁשבה ּפּגּול, זה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיהיה
ׁשהּזבח ּפי על אף ּבמקֹומֹו, ׁשּלא הּנּתן ׁשהּדם מּפני ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלמחר?
זריקה וכל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבאכילה, הּבׂשר מּתיר אינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּכׁשר,
חּוץ אֹותּה לּתן חׁשב אם - ּבאכילה הּבׂשר מּתרת ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאינּה
מחׁשבת זה ּבזבח וחׁשב חזר אם לפיכ ּפּגל. לא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלזמּנּה,

ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול, זה הרי - ְְֲִֵֵֶַַָהּזמן

.Êקמיצה ּבׁשעת זמן מחׁשבת המנחה]חׁשב לא[מן אבל , ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹ
ּבׁשעת הּזמן מחׁשבת ׁשחׁשב אֹו הּלבֹונה, לּקּוט ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָּבׁשעת
ּפסּולה, זֹו הרי - קמיצה ּבׁשעת לא אבל הּלבֹונה, ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָֹלּקּוט

הּמּתיר ּבכל הּזמן מחׁשבת ׁשּיחׁשב עד ּפּגּול; [-כלואינּה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
[- המנחה את מתירה שהקטרם עםהמרכיבים הּקמץ ׁשהּוא ,ִֶֶַֹ

ּבׁשעת אֹו הּלבֹונה, ולּקּוט הּקמץ קמיצת ּבׁשעת - ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹהּלבֹונה
זריקתן. ּבׁשעת אֹו הֹולכתן, ּבׁשעת אֹו ּבּכלי, ׁשניהן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָנתינת

.Á- למחר הּלבֹונה ׁשּיקטיר הּקמץ הקטרת ּבׁשעת ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹחׁשב
הקטיר אם וכן הקטרה. מפּגלת הקטרה ׁשאין ּפּגּול; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאינּה
ׁשירים לאכל מחּׁשב והּוא לבּדֹו, הּקמץ אֹו לבּדּה, ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּלבֹונה
ּבחצי מפּגלין ׁשאין ּפּגּול; ואינּה ּפסּולה זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָלמחר

ש:] וחׁשב[דבר לבּדֹו, הּקמץ את הקטיר אם אבל ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹמּתיר.
וחׁשב הּלבֹונה, הקטיר ּכ ואחר למחר, לבֹונה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָׁשּיקטיר
ּפׁשטה ׁשהרי ּפּגּול; זה הרי - למחר הּׁשירים ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיאכל

הּמנחה. ּבכל זמן ְְְֲִֶֶַַַָָמחׁשבת

.Ëוהּוא הּלבֹונה, עם הּקמץ מן ׁשמׁשם ּכדי ְְְְְִִִִֵֶַַָֹֹֻהקטיר
עד למחר, הּׁשירים מן ׁשמׁשם ּכדי ׁשּיאכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֻמחּׁשב

-]ׁשהׁשלים מעט מעט - המנחה כל הקרבת את זה ּכל[באופן ְִִֶָ
ואינּה ּפסּולה, זֹו הרי - הּזמן ּבמחׁשבת הּלבֹונה עם ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּקמץ
ּדר אין מעט, מעט ּבכ אכילה ׁשּדר ּפי על ׁשאף ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּפּגּול;
קמצּה. הקטר ׁשּלא ּכמנחה זֹו הרי אּלא ,ּבכ ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹֻֻהקטרה

.Èקנאֹות מנחת אֹו חֹוטא שיהיהמנחת שאסור סוטה, [של ְְְִִֵַַָ
לבונה] הּזמןבהן מחׁשבת ּבּה וחׁשב לבֹונה, עליה ְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהיה

אחר ואם ּפּגּול; ואינּה ּפסּולה, זֹו הרי - הּלבֹונה ׁשּילּקט ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹקדם
ּפּגּול. זה הרי - הּזמן מחׁשבת עליה חׁשב הּלבֹונה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּלּקט

.‡Èהּקמץ והקטיר להקטרה, קמיצה ּבין ׁשחסרּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשירים
הן והרי לפּגּול, נקּבעּו אם ספק זה הרי - הּזמן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבמחׁשבת

ּפּגּול. ואינּה נקּבעּו, לא אֹו ְְְִִִֵָֹּפּגּול,

רביעי יום
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מּתנה‡. מהן ׁשּנתן החיצֹון, מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּכל
ואיל ׁשנּיה מּמּתנה ונתן נכֹונה, ּבמחׁשבה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָראׁשֹונה

הּׁשם ׁשּנּוי בעליו]ּבמחׁשבת או הקרבן מין לשם שלא אֹו[- ְֲִֵֶֶַַ
הּזמן מחׁשבת אֹו הּמקֹום במקומוּבמחׁשבת לאכלו שלא -] ְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָ

בזמנו] והרצהאו ּכּפר, זה הרי נתן[התקבל]- ואם הּקרּבן; ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻ
ּבמחׁשבת הּמּתנֹות והׁשלים הּזמן ּבמחׁשבת הראׁשֹונה ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאת
אבל העּקר. היא ראׁשֹונה ׁשּמּתנה ּפּגּול; זה הרי - ֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהּמקֹום
וכּלן הֹואיל - הּפנימי הּמזּבח על הּנּתנין הּדמים ְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָֻּכל
ׁשּלא מהן אחת נתן אם ׁשּבארנּו, ּכמֹו זה את זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹמעּכבין
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ּכל ׁשּנתן ּפי על אף הּמחׁשבה, ּבּה הפסיד אּלא ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָּכתקנּה
ּפסּול. הּזבח - ּכתקנן ְְְִֶַַַָָָהּׁשאר

ׁשּנתן·. אֹו ּבּׁשאר, וׁשתק הּזמן מחׁשבת ּבראׁשֹונה ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָחׁשב
הרי - הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנתנּה האחרֹונה מן חּוץ ּכתקנן ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכּלן
ׁשהרי הּזמן, ּבמחׁשבת ּכּלן ׁשּיּזה עד ּפּגּול, ואינֹו ּפסּול ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻזה

הן. אחת ּבמּתנה ְֵַַַָָָֻּכּלן

הּפנימּיֹות‚. ּבחּטאֹות ּבּדם אצּבע דמםּוטבילת שמזין -] ְְְִִִֶַַַַַַָָ
ּבּדםבהיכל] אצּבע טבילת ּבׁשעת חׁשב ּכיצד? ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָמפּגלת.

הּזיה. ּבׁשעת ּכמחּׁשב זה הרי - הּזמן ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמחׁשבת

ּבחּטאֹות„. זמן מחׁשבת וחׁשב ּבעזרה, עֹומד ְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
חׁשב ּפּגּול; אינֹו - ּבפנים הּנעׂשה ּבדבר ּבפנים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּנעׂשֹות

ּפּגּול. זה הרי - ּבחּוץ הּנעׂשה ְֲֲִֵֶֶַַַָָּבדבר

להּזֹות‰. ׁשֹוחט 'הריני ואמר: ּבעזרה, עֹומד היה ְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָּכיצד?
ּבהיכל. לפנים ׁשההּזיה ּפּגּול; אינֹו - למחר' ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּדמֹו

.Âׁשירים לׁשּפ מּזה 'הריני ואמר: ּבהיכל, עֹומד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהיה
הּנעׂשה ּבדבר ּבפנים חׁשב ׁשהרי ּפּגּול, אינֹו - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלמחר'
מחּׁשב והּוא וׁשחט, ּבעזרה עֹומד היה אם אבל ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָּבחּוץ.
זה הרי - למחר אמּורין להקטיר אֹו למחר, ׁשירים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹלׁשּפ

ּבחּוץ. הּנעׂשה ּבדבר ּבחּוץ חׁשב ׁשהרי ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָּפּגּול,

.Êהּלחם את מפּגלת עמה]הּתֹודה אינֹו[שבא והּלחם , ְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ
מחּׁשב והּוא הּתֹודה, את הּׁשֹוחט ּכיצד? הּתֹודה. את ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמפּגל
- למחר אמּוריה יקטיר אֹו ּדמּה יזרק אֹו מּבׂשרּה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשּיאכל
הּלחם מן לאכל חׁשב אם אבל ּפּגּול; הּלחם עם ֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּזבח
ּפּגּול. אינֹו הּתֹודה וזבח ּפּגּול, לבּדֹו הּלחם - ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָלמחר

.Áעצרת כבׂשי ּבׁשני הּדין שבועות]וכן הּלחם[- ׁשּתי עם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַ
נתּפּגלּו ּבּכבׂשים, זמן מחׁשבת חׁשב ׁשאם - עּמהן ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּבאֹות
ׁשּתי - למחר הּלחם מׁשּתי ׁשּיאכל חׁשב הּלחם; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּתי
מארּבע ּבאחת חׁשב ּפּגּול. אינן והּכבׂשים ּפּגּול, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּלחם
- למחר הּלחם עם הּזבח מּבׂשר ּכּזית לאכל ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהעבֹודֹות

ּפּגּול. אינן הּכבׂשים אֹו והּתֹודה ּפּגּול, לבּדֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּלחם

.Ëוחׁשב הּפנים, לחם ׁשעם לבֹונה בזיכי ׁשני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמקטיר
ּפּגּול. הּלחם הרי - למחר הּפנים לחם ׁשּיאכל הקטרתן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבׁשעת

.Èמׁשּתי אחת לאכל וחׁשב עצרת, כבׂשי ׁשני ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּׁשֹוחט
ּפּגּול. ׁשּתיהן - למחר ְְִֵֶַַָָהחּלֹות

.‡Èמּׁשני אחד לאכל מחּׁשב והּוא הּבזיכין, ׁשני ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהקטיר
הפנים]הּסדרים לחם ּפּגּול.[של הּסדרים ׁשני - למחר ְְְְִִִֵַַָָָָ

.·Èאֹו הּתֹודה, מחּלֹות ּבאחת הּזמן מחׁשבת חׁשב אם ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכן
ּפּגּול. החּלֹות ּכל הרי - הּתּנּור מאפה מנחת מחּלֹות ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַַָּבאחת

.‚Èמּׁשני אחד אֹו החּלֹות, מּׁשּתי אחת נטמאת אם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאבל
ּבין זריקה לפני ּבין - הּתֹודה חּלֹות מן אחת אֹו ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָהּסדרים,
והּטהֹור אסּור, הּסדר ואֹותֹו החּלה אֹותּה - זריקה ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָלאחר

ויאכל. ְְֳֵֵָָָּבטהרתֹו

.„Èּכּזית ׁשּיאכל הּכבׂשים מּׁשני אחד ּבעבֹודת ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹחׁשב
מּׁשני אחד ּבהקטרת חׁשב אם וכן למחר, הּלחם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמׁשּתי
הּלחם הרי - למחר הּפנים מּלחם ּכּזית ׁשּיאכל ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּבזיכין

הּמּתיר ּבכל ׁשּיחׁשב עד ּפּגּול; ואינֹו מרכיביּפסּול כל -] ְְְִִֵֶַַַַָָֹ
אכילתם] מותרת שבאמצעותם והמנחה ׁשהּואהקרבן -ֶ

הּבזיכין. ׁשני והקטרת הּכבׂשים ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָעבֹודת

.ÂË,למחר זֹו מחּלה זית חצי לאכל וחׁשב אחד ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשחט
- למחר ׁשנּיה מחּלה זית חצי לאכל וחׁשב הּׁשני ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוׁשחט
עם הּבזיכין ּבׁשני הּדין והּוא לפּגּול; מצטרפין אּלּו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָהרי

הּסדרים. ְְִֵַָׁשני

.ÊËועׂשה הּזמן, מחׁשבת הּכבׂשים מּׁשני ּבאחד ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָחׁשב
הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשעׂשהּו זה - נכֹונה ּבמחׁשבה ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשני

ּכׁשר. והּׁשני ְִִֵֵַָּפּגּול;

.ÊÈמּבׂשר ׁשּיאכל ׁשחיטתֹו ּבׁשעת וחׁשב מהן אחד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחט
זה. על מּזה מחּׁשבין ׁשאין ּכׁשרים; ׁשניהם - למחר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּׁשני

.ÁÈהּלחם את מקּדׁשין אין עצרת, כבׂשי עמם]ׁשני [הבא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַ
ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ּדמן וזרק ׁשחטן ּכיצד? בּׁשחיטה. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלא
ׁשּלא ּדמן וזרק לׁשמן, ׁשחטן הּלחם; קדׁש לא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּׁשם,
- לׁשמן ׁשּלא ׁשחטן קדֹוׁש; ואינֹו קדֹוׁש הּלחם - ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹלׁשמן

הּלחם. קדׁש לא לׁשמן, ׁשּזרק ּפי על ְִִֶֶֶַַַַַָָָֹאף

.ËÈׁשּיצאּו הּלחם לזריקה,[מהעזרה]ׁשּתי ׁשחיטה ּבין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ
הּלחם, ׁשּתי נתּפּגלּו - הּזמן ּבמחׁשבת הּכבׂשים ּדם ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָוזרק
על אף לּיֹוצא, מֹועלת ׁשהּזריקה ּבחּוץ; ׁשהן ּפי על ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָאף

ּבחּוץ. הּוא ׁשעדין ֲִִֶַַּפי

.Îזרק אם - הּלחם ואבד לׁשמן ׁשּׁשחטן עצרת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכבׂשי
הּזמן ּבמחׁשבת ּדמן זרק ּפסּולין; אּלּו הרי לׁשמן, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּדמן
אֹו ּבאכילה הּתרּו אם ספק אּלּו הרי - הּלחם ׁשאבד ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻאחר

הּתרּו. ְֹֻלא
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זה‡. הרי - ּבּקדׁשים נכֹונה ׁשאינּה מחׁשבה המחּׁשב ְְֲֲֳִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכל
יחׁשב"; "לא אֹומר: הּוא ׁשהרי תעׂשה, ּבלא ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹעֹובר

הּׁשמּועה·. רבינו]מּפי ממשה ּדין[מסורת ׁשּבכלל למדּו, ְְְִִִִֶַַָָ
ּדֹומה זה ׁשהרי - ּבמחׁשבה הּקדׁשים יפסיד ׁשּלא ְְֲֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹזה,
ׁשאין לֹוקה, אינֹו כן ּפי על ואף ּבּקדׁשים; מּום ְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַַָלמּטיל

מעׂשה מעשה]הּמחׁשבה על רק ולוקין -]. ֲֲֶַַַָָ

ּבמחׁשבה,‚. ׁשּנפסל ּבין - ּפסּול ׁשהּוא ּבֹו ׁשּנאמר קרּבן ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל
מּמּנּו האֹוכל ּכל - ׁשּפסלֹו ּדבר ּבֹו ׁשארע ּבין ּבמעׂשה, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבין

ּתֹועבה"; ּכל תאכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, ּבמזיד, ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּכּזית

על„. אּלא מזהיר הּכתּוב ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמּפי
הּמקּדׁשין. ְְִֵַָֻּפסּולי

ּכּזית,‰. מהן האֹוכל - מּום ּבהן ׁשהּטל קדׁשים ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻוכן
ׁשּיּולד עד - ּתֹועבה" "ּכל ּבכלל הן הרי שיהיה]לֹוקה; -] ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּפּסּולֹו וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמּומן ויאכלּו אחר, מּום ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלהן
עליו. לֹוקין אין ִִֵֵָָָמּספק,

.Âּכל - ׁשּבארנּו ּכמֹו הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנתּפּגל קרּבן ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּכל
"והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב ּבמזיד, ּכּזית מּמּנּו ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהאֹוכל
מביא ּבׁשגגה, אכל ואם ּתּׂשא". עֹונּה מּמּנּו, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹהאכלת

קבּועה .[רגילה]חּטאת ְַָָ

.Êּבין ׁשהּתרּו ּדברים אכילת על אּלא ּכרת חּיבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאין
אינֹו - עצמֹו הּמּתיר מן אכל אם אבל לּמזּבח; ּבין ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָלאדם
ּבהן ׁשאין הּמקּדׁשין פסּולי ּכאֹוכלי לֹוקה, אּלא ּכרת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻחּיב
מּׁשיריה ּכּזית האֹוכל - ׁשּנתּפּגלה מנחה ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּפּגּול.
מן אֹו ׁשּלּה הּקמץ מן אכל אם אבל ּכרת; חּיב ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבמזיד,
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ּכל ׁשּנתן ּפי על אף הּמחׁשבה, ּבּה הפסיד אּלא ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָּכתקנּה
ּפסּול. הּזבח - ּכתקנן ְְְִֶַַַָָָהּׁשאר

ׁשּנתן·. אֹו ּבּׁשאר, וׁשתק הּזמן מחׁשבת ּבראׁשֹונה ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָחׁשב
הרי - הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנתנּה האחרֹונה מן חּוץ ּכתקנן ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכּלן
ׁשהרי הּזמן, ּבמחׁשבת ּכּלן ׁשּיּזה עד ּפּגּול, ואינֹו ּפסּול ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻזה

הן. אחת ּבמּתנה ְֵַַַָָָֻּכּלן

הּפנימּיֹות‚. ּבחּטאֹות ּבּדם אצּבע דמםּוטבילת שמזין -] ְְְִִִֶַַַַַַָָ
ּבּדםבהיכל] אצּבע טבילת ּבׁשעת חׁשב ּכיצד? ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָמפּגלת.

הּזיה. ּבׁשעת ּכמחּׁשב זה הרי - הּזמן ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמחׁשבת

ּבחּטאֹות„. זמן מחׁשבת וחׁשב ּבעזרה, עֹומד ְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
חׁשב ּפּגּול; אינֹו - ּבפנים הּנעׂשה ּבדבר ּבפנים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּנעׂשֹות

ּפּגּול. זה הרי - ּבחּוץ הּנעׂשה ְֲֲִֵֶֶַַַָָּבדבר

להּזֹות‰. ׁשֹוחט 'הריני ואמר: ּבעזרה, עֹומד היה ְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָּכיצד?
ּבהיכל. לפנים ׁשההּזיה ּפּגּול; אינֹו - למחר' ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּדמֹו

.Âׁשירים לׁשּפ מּזה 'הריני ואמר: ּבהיכל, עֹומד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהיה
הּנעׂשה ּבדבר ּבפנים חׁשב ׁשהרי ּפּגּול, אינֹו - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלמחר'
מחּׁשב והּוא וׁשחט, ּבעזרה עֹומד היה אם אבל ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָּבחּוץ.
זה הרי - למחר אמּורין להקטיר אֹו למחר, ׁשירים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹלׁשּפ

ּבחּוץ. הּנעׂשה ּבדבר ּבחּוץ חׁשב ׁשהרי ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָּפּגּול,

.Êהּלחם את מפּגלת עמה]הּתֹודה אינֹו[שבא והּלחם , ְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ
מחּׁשב והּוא הּתֹודה, את הּׁשֹוחט ּכיצד? הּתֹודה. את ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמפּגל
- למחר אמּוריה יקטיר אֹו ּדמּה יזרק אֹו מּבׂשרּה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשּיאכל
הּלחם מן לאכל חׁשב אם אבל ּפּגּול; הּלחם עם ֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּזבח
ּפּגּול. אינֹו הּתֹודה וזבח ּפּגּול, לבּדֹו הּלחם - ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָלמחר

.Áעצרת כבׂשי ּבׁשני הּדין שבועות]וכן הּלחם[- ׁשּתי עם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַ
נתּפּגלּו ּבּכבׂשים, זמן מחׁשבת חׁשב ׁשאם - עּמהן ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּבאֹות
ׁשּתי - למחר הּלחם מׁשּתי ׁשּיאכל חׁשב הּלחם; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּתי
מארּבע ּבאחת חׁשב ּפּגּול. אינן והּכבׂשים ּפּגּול, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּלחם
- למחר הּלחם עם הּזבח מּבׂשר ּכּזית לאכל ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהעבֹודֹות

ּפּגּול. אינן הּכבׂשים אֹו והּתֹודה ּפּגּול, לבּדֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּלחם

.Ëוחׁשב הּפנים, לחם ׁשעם לבֹונה בזיכי ׁשני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמקטיר
ּפּגּול. הּלחם הרי - למחר הּפנים לחם ׁשּיאכל הקטרתן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבׁשעת

.Èמׁשּתי אחת לאכל וחׁשב עצרת, כבׂשי ׁשני ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּׁשֹוחט
ּפּגּול. ׁשּתיהן - למחר ְְִֵֶַַָָהחּלֹות

.‡Èמּׁשני אחד לאכל מחּׁשב והּוא הּבזיכין, ׁשני ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהקטיר
הפנים]הּסדרים לחם ּפּגּול.[של הּסדרים ׁשני - למחר ְְְְִִִֵַַָָָָ

.·Èאֹו הּתֹודה, מחּלֹות ּבאחת הּזמן מחׁשבת חׁשב אם ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכן
ּפּגּול. החּלֹות ּכל הרי - הּתּנּור מאפה מנחת מחּלֹות ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַַָּבאחת

.‚Èמּׁשני אחד אֹו החּלֹות, מּׁשּתי אחת נטמאת אם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאבל
ּבין זריקה לפני ּבין - הּתֹודה חּלֹות מן אחת אֹו ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָהּסדרים,
והּטהֹור אסּור, הּסדר ואֹותֹו החּלה אֹותּה - זריקה ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָלאחר

ויאכל. ְְֳֵֵָָָּבטהרתֹו

.„Èּכּזית ׁשּיאכל הּכבׂשים מּׁשני אחד ּבעבֹודת ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹחׁשב
מּׁשני אחד ּבהקטרת חׁשב אם וכן למחר, הּלחם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמׁשּתי
הּלחם הרי - למחר הּפנים מּלחם ּכּזית ׁשּיאכל ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּבזיכין

הּמּתיר ּבכל ׁשּיחׁשב עד ּפּגּול; ואינֹו מרכיביּפסּול כל -] ְְְִִֵֶַַַַָָֹ
אכילתם] מותרת שבאמצעותם והמנחה ׁשהּואהקרבן -ֶ

הּבזיכין. ׁשני והקטרת הּכבׂשים ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָעבֹודת

.ÂË,למחר זֹו מחּלה זית חצי לאכל וחׁשב אחד ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשחט
- למחר ׁשנּיה מחּלה זית חצי לאכל וחׁשב הּׁשני ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוׁשחט
עם הּבזיכין ּבׁשני הּדין והּוא לפּגּול; מצטרפין אּלּו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָהרי

הּסדרים. ְְִֵַָׁשני

.ÊËועׂשה הּזמן, מחׁשבת הּכבׂשים מּׁשני ּבאחד ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָחׁשב
הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשעׂשהּו זה - נכֹונה ּבמחׁשבה ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשני

ּכׁשר. והּׁשני ְִִֵֵַָּפּגּול;

.ÊÈמּבׂשר ׁשּיאכל ׁשחיטתֹו ּבׁשעת וחׁשב מהן אחד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחט
זה. על מּזה מחּׁשבין ׁשאין ּכׁשרים; ׁשניהם - למחר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּׁשני

.ÁÈהּלחם את מקּדׁשין אין עצרת, כבׂשי עמם]ׁשני [הבא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַ
ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ּדמן וזרק ׁשחטן ּכיצד? בּׁשחיטה. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלא
ׁשּלא ּדמן וזרק לׁשמן, ׁשחטן הּלחם; קדׁש לא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּׁשם,
- לׁשמן ׁשּלא ׁשחטן קדֹוׁש; ואינֹו קדֹוׁש הּלחם - ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹלׁשמן

הּלחם. קדׁש לא לׁשמן, ׁשּזרק ּפי על ְִִֶֶֶַַַַַָָָֹאף

.ËÈׁשּיצאּו הּלחם לזריקה,[מהעזרה]ׁשּתי ׁשחיטה ּבין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ
הּלחם, ׁשּתי נתּפּגלּו - הּזמן ּבמחׁשבת הּכבׂשים ּדם ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָוזרק
על אף לּיֹוצא, מֹועלת ׁשהּזריקה ּבחּוץ; ׁשהן ּפי על ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָאף

ּבחּוץ. הּוא ׁשעדין ֲִִֶַַּפי

.Îזרק אם - הּלחם ואבד לׁשמן ׁשּׁשחטן עצרת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכבׂשי
הּזמן ּבמחׁשבת ּדמן זרק ּפסּולין; אּלּו הרי לׁשמן, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּדמן
אֹו ּבאכילה הּתרּו אם ספק אּלּו הרי - הּלחם ׁשאבד ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻאחר

הּתרּו. ְֹֻלא
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זה‡. הרי - ּבּקדׁשים נכֹונה ׁשאינּה מחׁשבה המחּׁשב ְְֲֲֳִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכל
יחׁשב"; "לא אֹומר: הּוא ׁשהרי תעׂשה, ּבלא ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹעֹובר

הּׁשמּועה·. רבינו]מּפי ממשה ּדין[מסורת ׁשּבכלל למדּו, ְְְִִִִֶַַָָ
ּדֹומה זה ׁשהרי - ּבמחׁשבה הּקדׁשים יפסיד ׁשּלא ְְֲֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹזה,
ׁשאין לֹוקה, אינֹו כן ּפי על ואף ּבּקדׁשים; מּום ְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַַָלמּטיל

מעׂשה מעשה]הּמחׁשבה על רק ולוקין -]. ֲֲֶַַַָָ

ּבמחׁשבה,‚. ׁשּנפסל ּבין - ּפסּול ׁשהּוא ּבֹו ׁשּנאמר קרּבן ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל
מּמּנּו האֹוכל ּכל - ׁשּפסלֹו ּדבר ּבֹו ׁשארע ּבין ּבמעׂשה, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבין

ּתֹועבה"; ּכל תאכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, ּבמזיד, ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּכּזית

על„. אּלא מזהיר הּכתּוב ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמּפי
הּמקּדׁשין. ְְִֵַָֻּפסּולי

ּכּזית,‰. מהן האֹוכל - מּום ּבהן ׁשהּטל קדׁשים ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻוכן
ׁשּיּולד עד - ּתֹועבה" "ּכל ּבכלל הן הרי שיהיה]לֹוקה; -] ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּפּסּולֹו וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמּומן ויאכלּו אחר, מּום ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלהן
עליו. לֹוקין אין ִִֵֵָָָמּספק,

.Âּכל - ׁשּבארנּו ּכמֹו הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנתּפּגל קרּבן ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּכל
"והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב ּבמזיד, ּכּזית מּמּנּו ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהאֹוכל
מביא ּבׁשגגה, אכל ואם ּתּׂשא". עֹונּה מּמּנּו, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹהאכלת

קבּועה .[רגילה]חּטאת ְַָָ

.Êּבין ׁשהּתרּו ּדברים אכילת על אּלא ּכרת חּיבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאין
אינֹו - עצמֹו הּמּתיר מן אכל אם אבל לּמזּבח; ּבין ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָלאדם
ּבהן ׁשאין הּמקּדׁשין פסּולי ּכאֹוכלי לֹוקה, אּלא ּכרת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻחּיב
מּׁשיריה ּכּזית האֹוכל - ׁשּנתּפּגלה מנחה ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּפּגּול.
מן אֹו ׁשּלּה הּקמץ מן אכל אם אבל ּכרת; חּיב ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבמזיד,
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את הּמּתירין הן ׁשהן לפי ּכרת, חּיב אינֹו - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלבֹונה
מּבׂשרֹו ּכּזית האֹוכל - ׁשּנתּפּגל זבח וכן לאדם. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשירים

מאמּוריו הקרבים]אֹו האברים חּיב[- העֹולה, מּבׂשר אֹו ְִֵֵַַָָָָ
מּׁשּום עליו חּיב אינֹו - הּדם מן ּכּזית אכל אם אבל ֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָּכרת.
והאמּורין לּמזּבח, לּקרב האמּורין את מּתיר ׁשהּדם ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּפּגּול,
ּבׂשרּה מּתיר העֹולה ודם לאדם; הּבׂשר את ְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָמּתירין
עֹולת ודם לּכהנים, ּבׂשרּה מּתיר העֹוף חּטאת ודם ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָָֹלּמזּבח,
מּתיר הּנׂשרפֹות חּטאֹות ודם לּמזּבח. ּבׂשרּה מּתיר ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָהעֹוף
ּפּגּול. מּׁשּום אמּוריהן על חּיבין לפיכ לּמזּבח, ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָאמּוריהן

ׁשני[במנחה:] לּכהנים; הּׁשירים מּתירין והּלבֹונה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹהּקמץ
בזיכי ׁשני וכן לּכהנים; הּלחם ׁשּתי מּתירין עצרת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹכבׂשי
להן ׁשאין ּדברים אבל לּכהנים. הּפנים לחם מּתירין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלבֹונה
- הּנׂשרפֹות ּומנחֹות הּנׂשרפֹות חּטאֹות ּבׂשר ּכגֹון ְְְְְִִִִַַַַַָָָָמּתירין,

לעֹולם. מתּפּגלין ְְְִִֵַָָאינן

.Á:לעֹולם ּפּגּול מּׁשּום עליהם חּיבין ׁשאין דברים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָואּלּו
עם הּבא יין ּבין והּיין, והּדם; והּקטרת, והּלבֹונה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹהּקמץ,

קרבן]הּנסכים עצמֹו[של ּבפני הּבא יין ייןּבין נדבת -] ְְְִִִֵֵַַַַָָ
קמיצהבלבד] להן אין ׁשהרי ּכּלן, הּנׂשרפֹות ּומנחֹות ;ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֻ

חּטאֹות ּובׂשר נסכים; ּומנחת ּכהנים, מנחת ּכגֹון ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָֹלהּתירן,
דם והלא ּתאמר: ואם מצרע. ׁשל ׁשמן ולג ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹהּנׂשרפֹות,
אׁשמֹו מביא אדם ׁשהרי ּבֹו; ּתלּוי אינֹו מּתירֹו? ֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָהאׁשם

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ימים, ּכּמה אחר ולּגֹו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻהּיֹום

.Ë,אכילתן זמן לאחר הּקדׁשים מּבׂשר להֹותיר ְְְְֲֳִִִִַַַַַָָָָאסּור
והּוא ּבקר"; עד מּמּנּו תֹותירּו "לא ּתֹודה: ּבקרּבן ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר
ׁשהרי - לֹוקה אינֹו והּמֹותיר ּכּלן. הּקדׁשים לׁשאר ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּדין

נּתקֹו בסמוך-]הּכתּוב מּמּנּו[כתבו "והּנתר ׁשּנאמר: לעׂשה, ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּתׂשרפּו". ּבאׁש ּבקר, ְִֵֶַָֹֹעד

.È;ּכרת חּיב ּבמזיד, - ׁשּנֹותר קדׁשים מּבׂשר ּכּזית ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהאֹוכל
עֹונֹו "ואכליו ׁשּנאמר: קבּועה, חּטאת מביא ׁשֹוגג, היה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹואם
ּומאימתי ההיא". הּנפׁש ונכרתה חּלל, ה' קדׁש את ּכי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹיּׂשא,
חּיב - הן קדׁשים קדׁשי אם הּנֹותר? אכילת על ּכרת ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָיתחּיב
- הן קּלים קדׁשים ואם הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה מאחר ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָעליהן

ׁשני יֹום ׁשל החּמה מּׁשקיעת עליהן ׁשהּוא[להקרבתו]חּיב , ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
על הּכתּוב הזהיר והיכן ׁשליׁשי. יֹום ׁשל הּלילה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּתחּלת

ּבּמּלּואים הּנֹותר? ועל המשכן]הּפּגּול חנוכת קרבנות -]; ְִִִַַַַָ
ּכל על להזהיר - הם" קדׁש ּכי יאכל "לא ׁשם: נאמר ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשהרי

אכילתֹו. על תעׂשה ּבלא ׁשהּוא ּבּקדׁש, ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּפסּולֹו

.‡Èוכל לכּזית, זה עם זה מצטרפין והּנֹותר ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָוהּפּגּול
מצטרפין. והּנֹותרין ְְְִִִִִַַָָהּפּגּולין

.·Èלסּבב אֹו הּקדׁשים את לטּמא להן[לגרום]אסּור ְְֳִֵֵֶֶַַַָָָ
אינֹו הּקדׁשים את והמטּמא אֹותן; ּפֹוסל ׁשהרי ְְְֲֳִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻטמאה,
- ׁשּנטמאּו מּקדׁשים ּכּזית ׁשאכל טהֹור אדם אבל ְְֲֳִִִִֶֶֶַַַָָָָָָלֹוקה.
יאכל"; לא טמא, ּבכל יּגע אׁשר "והּבׂשר ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלֹוקה,
מּלבֹונת ּכּזית אכל ׁשאם הּקרּבנֹות, לׁשאר הּדין ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָוהּוא
אחד לֹוקה. ּבּכלי, ׁשּנתקּדׁשה אחר ׁשּנטמאת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּמנחה
ּבין ּכּפרה, לאחר אֹו ּכּפרה לפני ׁשּנטמאּו ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָקדׁשים
תֹורה. ּדברי ׁשל הּטמאה ּבולד אֹו הּטמאה ּבאב ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻֻׁשּנטמאּו

ּדבריהן ׁשל ּבטמאֹות נטמאּו אם חכמים]אבל מדברי -]- ְְְְְֲִִִֵֶֶָֻ

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל אכילתן, על לֹוקה ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָאינֹו
אכל אם אבל ּדמים; זריקת אחר האֹוכל אּלא לֹוקה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָואינֹו
אבל טמא, קדׁש אֹוכל מּׁשּום לֹוקה אינֹו - זריקה ְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹקדם

מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַמּכין

.‚Èּביאת על ּכרת עליה ׁשחּיבין טמאה ׁשּנטמא אדם ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻּכל
ּבין טהֹור קדׁש ּבין הּקדׁשים, מן ּכּזית ׁשאכל ְֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמקּדׁש,
"והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב זה הרי ּבמזיד, - טמא ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹקדׁש
עליו וטמאתֹו לה' אׁשר הּׁשלמים מּזבח ּבׂשר ּתאכל ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻאׁשר
ויֹורד. עֹולה קרּבן מביא ּבׁשגגה, אכל ואם ונכרתה". -ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
"ונפׁש ׁשּנאמר: הּגּוף? ּבטמאת אּלא מדּבר ׁשאינֹו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻּומּנין
אֹו טמאה ּבבהמה אֹו אדם ּבטמאת טמא, ּבכל תּגע ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֻּכי
- לה' אׁשר הּׁשלמים זבח מּבׂשר ואכל טמא, ׁשקץ ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבכל
על הזהיר והיכן מזּבח. קדׁשי לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָונכרתה";
תּגע"; לא קדׁש "ּבכל ּבּה: נאמר ׁשהרי ּביֹולדת, זה? ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹעֹון

.„Èהּׁשמּועה רבינו]מּפי ממשה אזהרה[מסורת ׁשּזֹו למדּו, ְְְִִֶַַָָָָ
אחר קדׁש והאֹוכל ׁשּיטּבל. קדם קדׁש יאכל ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹֹלטמא

ׁשּיעריב קדם ׁשּיביא[שתשקע]ׁשּטבל קדם אֹו ׁשמׁשֹו ְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
עליו" "וטמאתֹו ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב ואינֹו לֹוקה, - ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּכּפרתֹו

עליו. טמאתֹו ּכל ׁשּתהיה עד -ְְִֶֶַָָָָֻ

.ÂËואין לֹוקה, אינֹו - ּדבריהם ׁשל ּבטמאֹות טמא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻהיה
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל ּכרת; חּיב ׁשאינֹו לֹומר ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָצרי

.ÊËלֹו ׁשּיׁש קדׁש אכילת על ּכרת חּיב לקרבן]אינֹו -] ֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
אכילתו]מּתירין את המתירה עבודה מּמּנּו[- ׁשּיאכל עד , ִִִֶֶַַַֹ

אכ אם אבל מּתיריו; ׁשּקרבּו זריקתאחר קדם הּבׂשר את ל ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
הּכלל: זה הּקדׁש. את ׁשאכל טמא מּׁשּום לֹוקה אינֹו ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּדם,
אֹו ּפּגּול מּׁשּום עליו חּיבין אין - מּתירין לֹו ׁשּיׁש ִִִִִֵֵֶַַָָָֹּכל
ּכהלכתן. מּתיריו ׁשּיקרבּו עד טמא, מּׁשּום אֹו נֹותר ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָמּׁשּום
עליו חּיבין ּבכלי, ׁשּקדׁש ּכיון - מּתירין לֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוכל
- האֹוכל ׁשּיּטמא קדם הּבׂשר נטמא אפּלּו טמאה; ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻמּׁשּום
אם וכן ּכרת. חּיב אכל, ּכ ואחר הּמּתירין וקרבּו ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָהֹואיל
ּדמן ׁשּנזרק אחר טמא, והּוא הּנׂשרפֹות חּטאֹות מּבׂשר ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָאכל

ּכרת. חּיב זה הרי -ֲֵֵֶַָָ

.ÊÈעליהן חּיבין ׁשאין ּדברים ׁשאף ,ל נתּבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכבר
נֹותר מּׁשּום עליהן חּיבין ּפּגּול, לאחרמּׁשּום הנותר בשר -] ֲִִִִֵֶַָָ

אכילתו] איןזמן - מּתירין להן ׁשאין ּדברים ּכיצד? ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוטמא.
וטמא. נֹותר מּׁשּום עליהן וחּיבין ּפּגּול, מּׁשּום עליהן ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָחּיבין
מּׁשּום עליהן חּיבין ׁשאין ּפי על אף - עצמן הּמּתירין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָוכן
חּוץ וטמא; נֹותר מּׁשּום עליהן חּיבין ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּפּגּול
ּבלבד. ּדם מּׁשּום אּלא לעֹולם עליו חּיבין ׁשאין - הּדם ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָמן

.ÁÈאמּורין ׁשאכל להקרבה]טמא אברים ּכרת.[- חּיב , ִֵֵֵֶַַָָָָ

.ËÈולחמי נצלה, ׁשּלא ּפסח ׁשּלא[קרבן]אבל תֹודה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
טמאת[הופרשה]הּורמה מּׁשּום ּכרת חּיב זה הרי - חּלתן ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻ

אפׁשר אי ּׁשהם. למה ראּויין ׁשאינן ּפי על אף ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּגּוף,
נֹותר; ּומּׁשּום ּפּגּול מּׁשּום אחת אכילה על אדם ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּיתחּיב
עֹולה ואינֹו הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּנפסל הּקרּבן הּוא - ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּפּגּול

נרצה ולא קרּבן הּנׁשאר[התקבל]לׁשם הּוא - והּנֹותר ּכלל; ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָֹ
אכילתֹו. זמן לאחר ּכמצותֹו, ׁשּקרב ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָמּקרּבן

.Î;חּיב - ואכלן ּבזה זה ׁשּבללן והּטמא והּנֹותר ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּפּגּול

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ׁשאין - מבּטלֹו אינֹו חברֹו, על מין ׁשרּבה ּפי על ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָאף
זה. את זה מבּטלין ְְִִִֶֶֶַָהאּסּורין

‡Î- הּמזּבח לראׁש ׁשהעלּו טמא אֹו נֹותר אֹו ְְֳִִֵֵֶַַָָָֹּופּגּול
האמּורין מהן. אּסּורן ּפקע ּברּבן, האּור ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻמּׁשּמׁשלה
קדׁשים, ּבׁשאר ּבין ּבעֹולה ּבין לכּזית, הּבׂשר עם ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָמצטרפין

טמא. אֹו נֹותר אֹו ּפּגּול מּׁשּום עליו ְִִֵֵַָָָָלחּיב

.·Îמן מּמּנּו ואכל זמּנֹו, לאחר ׁשּנֹותר אֹו ׁשּנתּפּגל, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָזבח
האלל מן אֹו הּתבלין, מן אֹו הּמרק, מן אֹו מעטהעֹור, -] ְֲִִִִַַַָָָָָ

בהפשט] לעור הנדבק הּמּוראבשר מן אֹו הּגידים,[ה], מן , ִִִִַַָ
החרטֹום מן הּצּפרנים, מן הּטלפים, מן הּקרנים, ְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַָָמן

טמא[מקור] וכן ּכרת; חּיב אינֹו - הּנֹוצה מן העֹוף, מּביצי ,ְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָ
אבל ּכרת, חּיב אינֹו - ּכׁשר מּקרּבן אּלּו ּדברים ׁשאכל ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהּגּוף

מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַמּכין

.‚Îהּׁשליל מן יצא]אכל שלא חּיב[עובר - הּׁשליה מן אֹו ְְִִִִַַַַָָָ
הּזבח. ּבׂשר מּׁשאר ּכאֹוכל וטמא, ונֹותר ּפּגּול ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָמּׁשּום

.„Îונֹותר ּפּגּול מּׁשּום עליהן חּיבין אין גֹויים, ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָקדׁשי
הּלבֹונה, וכן ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּקדׁשים, ּדם וכן ְְְְְְֳִֵֵֵֵֶַַַַָָָוטמא.
מּׁשּום לא ּכרת, עליהן חּיבין אין - והעצים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹוהּקטרת,

הּגּוף. טמאת מּׁשּום ולא נֹותר, מּׁשּום ולא ְְְִִִַַָֹֹֻּפּגּול,

יט ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

ׁשּנאמר:‡. ׁשּנטמאּו, הּקדׁשים ּכל לׂשרף עׂשה ְְְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמצות
יּׂשרף". ּבאׁש - יאכל לא טמא, ּבכל יּגע אׁשר ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ"והּבׂשר
מּבׂשר "והּנֹותר ׁשּנאמר: לׂשרפֹו, עׂשה מצות - הּנֹותר ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָוכן
הּפּגּול הּנֹותר, ּובכלל יּׂשרף". ּבאׁש הּׁשליׁשי ּבּיֹום ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּזבח,

נׂשרפין. הּכל - הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְְְִִִֵַַָָָֹֻוכל

וכל·. מּיד; ּבּמקּדׁש יּׂשרף - נפסל אֹו ׁשּנתּפּגל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָקרּבן
צּורתֹו ּתעבר - מּספק לילה]ׁשּפּסּולֹו בלינת ואחר[יפסל , ְֲִִֵֶַַַָָֹ

ּבּמקּדׁש. יּׂשרף ְִִֵַָָָּכ

הּלינה‚. אם ספק ּבהן יׁש - הּנׂשרפין ּוׂשעירים ְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּפרים
לצאת זמּנן ׁשּיּגיע קדם הדם]והיציאה זריקת לפני ּפֹוסלת[- , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּפֹוסלין לפיכ ּבׂשרן; ּפֹוסלת אינּה אֹו ּכאמּוריהן, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָּבׂשרן
הּבהמה חצי יצא אם וכן ּבעזרה. ויּׂשרפּו להחמיר, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָאֹותן
רב ויצא הֹואיל ּביֹוצא, אֹותן מחזיקין אם - האבר ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֹּברב
הּבהמה; רב יצא לא ׁשהרי יֹוצאין, אינן עדין אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהאבר,
חמּׁשה נׂשאּום אם וכן ּבעזרה. ויּׂשרפּו מּספק, נפסלּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵָָָָָָָָלפיכ
הּׁשלׁשה והֹוציאּו ׁשנים, ונׁשארּו ׁשלׁשה ויצאּו ְְְְְְְְְֲִִִִַַָָָָֹֹלהֹוציאן,
ּבעזרה. ויּׂשרפּו מּספק, נפסלּו אּלּו הרי - הּבהמה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָחצי
צּורתן, ׁשּתעבר עד להמּתין צריכין אּלּו ׁשאין לי, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹויראה

נפסלּו. לא אפּלּו לעֹולם, לׂשרפה עֹומדין והן ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָֹהֹואיל

.„- וחתיכֹות עֹולֹות, - אברים ּבעזרה, הּנמצא ְֲֲִִִֵַַָָָָָָָּבׂשר
ּתעבר - והּכל ׁשלמים. - ּבירּוׁשלים והּנמצא ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹֹחּטאֹות;

נֹותר ׁשּמא הּׂשרפה, לבית ויצאּו לאחרצּורתן, הנותר בשר -] ְְְְֵֵֵֶַָָָָָ
אכילתו] עֹולהזמן חזקתֹו ׁשּתהיה הֹועיל מה ּכן, אם ְְִִִֵֶֶֶָָָהּוא.

את ׂשֹורפין אין ואכל. ׁשעבר למי ׁשלמים? אֹו חּטאת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָאֹו
יּׂשרף". ּבאׁש הּׁשליׁשי "ּבּיֹום ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּנֹותר

ליל‰. מּתחּלת ּבאכילה אסּורין ׁשהּׁשלמים ּפי על ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָאף
ּבין[להקרבתו]ׁשליׁשי ּבּיֹום, אּלא אֹותן ׂשֹורפין אין - ְְִִִֵֵֶַָָ

שלישי]ּבזמּנֹו של ּבזמּנֹו[בבוקרו ׁשּלא וכן[אח"כ]ּבין . ְְְִִֵֵֶַַֹ
ונֹותר טמא ׂשרפת ואין ּבּיֹום. אּלא נׂשרף אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּפּגּול
ּומּתר ׁשּבת. לֹומר צרי ואין טֹוב, יֹום את ּדֹוחה ְִִֵֶַַָָָָֻּופּגּול

ּכאחד. ּופּגּול ונֹותר טמא ְְְִִֵֶָָָֹלׂשרף

.Âּבפנים ׁשּנטמא קדׁשים קדׁשי ׂשֹורפין[העזרה]ּבׂשר , ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ
ּבין ּבחּוץ; אֹותֹו ׂשֹורפין ּבחּוץ, נטמא ּבפנים; ְְְִִִִֵַַָאֹותֹו
הּטמאה. ּבולד ׁשּנטמא ּבין הּטמאה, ּבאב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻׁשּנטמא
ׁשּנטמא הּבׂשר את מּלׂשרף נמנעּו לא ּכהנים ׁשל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹּומימיהם
הּבׂשר עם לטמאה, ראׁשֹון הּוא ׁשהרי הּטמאה, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻֻּבאב
על אף - ׁשליׁשי הּוא ׁשהרי הּטמאה, ולד ּבולד ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֻׁשּנטמא
ׁשּנגע ׁשהּׁשליׁשי טמאתֹו; על טמאה לֹו ׁשּמֹוסיפין ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֻֻּפי

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשני, יחזר ְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹּבראׁשֹון

.Êיֹום ּבטבּול ׁשּנפסל ׁשמן אפּלּו אּלא עֹוד, טמאולא -] ְְְֲִִִֶֶֶֶַָֹ
השמש] שקעה וטרם להדליקֹושטבל מּתר - ׁשליׁשי ׁשהּוא ,ְְְִִִֶַָֻ

ּפי על אף אב, ׁשהּנר מת, טמא ּבּה ׁשּנגע מּתכת ׁשל ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבנר
ראׁשֹון נעׂשה הּׁשמן הֹואיל[לטומאה]ׁשּזה ּבּנר; ּכׁשּיּגע ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ

ואין ּתֹוספּתּה, על מקּפידין אין טמאה, ׁשּום ׁשם ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֻויׁש
קּלים, קדׁשים ׁשל נֹותר יּפסל. ׁשּלא הּטהֹור מן אּלא ְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹנזהרין

ּבבּתיהן. ּבעליו אֹותֹו ְְְִֵֶָָָׂשֹורפין

.Á- קדׁש ּבׂשר ּבידֹו ׁשּיׁש ונזּכר מירּוׁשלים, ׁשּיצא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמי
עבר יׁש[הר]אם אם - לאו ואם ּבמקֹומֹו. ׂשֹורפֹו הּצֹופים, ְְְִִִִִֵַַָָ

ׁשאין הּוא, אֹורח ואם ּבירּוׁשלים; וׂשֹורפֹו חֹוזר ּכּזית, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּבֹו
הּבירה לפני ׂשֹורפֹו - ּבית המקדש]לֹו הּמערכה[- מעצי ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָ

המזבח] .[של

.Ëטעּונין אינן - מח ּבהן ׁשאין הּקדׁשים עצמֹות ְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכל
ׁשּנפסל ׁשהּקרּבן ּבארנּו, ּכבר הּפסח. מעצמֹות חּוץ ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׂשרפה,
קּלים; ּבקדׁשים לבעליו אֹו לּכהנים, העֹור - ׁשהפׁשט ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻאחר
ויּׂשרף ּכּבׂשר, העֹור הרי - הפׁשט קדם נפסל אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאבל
ּבמחׁשבת ׁשּנפסל אֹו טרפה, ונמצא ׁשהפׁשט זבח וכן ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻהּכל.

הּמקֹום ּבמחׁשבת אֹו אוהּזמן, בזמנו לאוכלו שלא -] ְְֲֶֶַַַַָ
נרצהבמקומו] ולא הֹואיל העֹור,[התקבל]- יּׂשרף הּזבח, ְְִִִֵֶַַָָָֹ

נעׂשה אם אבל קּלים; ּבקדׁשים ּבין קדׁשים ּבקדׁשי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָּבין
הּׁשם ׁשּנּוי בעליו]ּבמחׁשבת או הקרבן מין לשם שלא -]- ְֲִֵֶֶַַ

העֹור הרי ונרצה, הֹואיל לּבעלים, עלה ׁשּלא ּפי על ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹאף
קדם ׁשהפׁשט וזבח ׁשּבארנּו. ּכמֹו לבעליו אֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻלּכהנים

ּפסּול. אינֹו ְִֵָָזריקה,

.Èאֹו נֹותר, אֹו ׁשּנטמא, קדׁש ּבׂשר הּנׂשרפין: הם ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹאּלּו
ואׁשם נֹותרה; אֹו נפסלה, אֹו ׁשּנטמאת, הּמנחה וכן ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָנפסל;

חטא]ּתלּוי אם מסופק ׁשּנזרק[- קדם חטא, ׁשּלא לֹו ׁשּנֹודע ְִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
טהֹור, נזיר ּוׂשער הּספק; על הּבאה העֹוף וחּטאת ְְִֵַַַַַַָָָָָָָּדמֹו;

וכלאי בתוך]והערלה, הגדלה חטה ׁשאין[- ודבר הּכרם. ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ
הרי - הּכרם וכלאי ערלה ׁשל מׁשקין ּכגֹון להּׂשרף, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדרּכֹו

יּקברּו. ְִֵָאּלּו

.‡Èמזּבח קדׁשי ּבין ׁשּמתּו, קדׁשים הּנקּברין: הם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָואּלּו
קדׁשי לתחזוק]ּבין תרומות וקדׁשים[- הּבית; ּבדק ְְִִֵֵֶֶַַָָָ

הּנסקל וׁשֹור ּתּקבר; ׁשליה, אפּלּו הּנפל; יּקבר [-ׁשהּפילּו, ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
אדם] טמא,שהרג נזיר ּוׂשער מצרע, וצּפרי ערּופה, ועגלה ,ְְְְְֲֳִִֵֵֶַָָָָָֹ

ּבעזרה. ׁשּנׁשחטּו וחּלין ּבחלב, ּובׂשר חמֹור, ְְְֲֲֲִִֶֶֶָָָָָָָֻּופטר
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ׁשאין - מבּטלֹו אינֹו חברֹו, על מין ׁשרּבה ּפי על ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָאף
זה. את זה מבּטלין ְְִִִֶֶֶַָהאּסּורין

‡Î- הּמזּבח לראׁש ׁשהעלּו טמא אֹו נֹותר אֹו ְְֳִִֵֵֶַַָָָֹּופּגּול
האמּורין מהן. אּסּורן ּפקע ּברּבן, האּור ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻמּׁשּמׁשלה
קדׁשים, ּבׁשאר ּבין ּבעֹולה ּבין לכּזית, הּבׂשר עם ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָמצטרפין

טמא. אֹו נֹותר אֹו ּפּגּול מּׁשּום עליו ְִִֵֵַָָָָלחּיב

.·Îמן מּמּנּו ואכל זמּנֹו, לאחר ׁשּנֹותר אֹו ׁשּנתּפּגל, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָזבח
האלל מן אֹו הּתבלין, מן אֹו הּמרק, מן אֹו מעטהעֹור, -] ְֲִִִִַַַָָָָָ

בהפשט] לעור הנדבק הּמּוראבשר מן אֹו הּגידים,[ה], מן , ִִִִַַָ
החרטֹום מן הּצּפרנים, מן הּטלפים, מן הּקרנים, ְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַָָמן

טמא[מקור] וכן ּכרת; חּיב אינֹו - הּנֹוצה מן העֹוף, מּביצי ,ְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָ
אבל ּכרת, חּיב אינֹו - ּכׁשר מּקרּבן אּלּו ּדברים ׁשאכל ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהּגּוף

מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַמּכין

.‚Îהּׁשליל מן יצא]אכל שלא חּיב[עובר - הּׁשליה מן אֹו ְְִִִִַַַַָָָ
הּזבח. ּבׂשר מּׁשאר ּכאֹוכל וטמא, ונֹותר ּפּגּול ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָמּׁשּום

.„Îונֹותר ּפּגּול מּׁשּום עליהן חּיבין אין גֹויים, ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָקדׁשי
הּלבֹונה, וכן ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּקדׁשים, ּדם וכן ְְְְְְֳִֵֵֵֵֶַַַַָָָוטמא.
מּׁשּום לא ּכרת, עליהן חּיבין אין - והעצים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹוהּקטרת,

הּגּוף. טמאת מּׁשּום ולא נֹותר, מּׁשּום ולא ְְְִִִַַָֹֹֻּפּגּול,

יט ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

ׁשּנאמר:‡. ׁשּנטמאּו, הּקדׁשים ּכל לׂשרף עׂשה ְְְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמצות
יּׂשרף". ּבאׁש - יאכל לא טמא, ּבכל יּגע אׁשר ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ"והּבׂשר
מּבׂשר "והּנֹותר ׁשּנאמר: לׂשרפֹו, עׂשה מצות - הּנֹותר ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָוכן
הּפּגּול הּנֹותר, ּובכלל יּׂשרף". ּבאׁש הּׁשליׁשי ּבּיֹום ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּזבח,

נׂשרפין. הּכל - הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְְְִִִֵַַָָָֹֻוכל

וכל·. מּיד; ּבּמקּדׁש יּׂשרף - נפסל אֹו ׁשּנתּפּגל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָקרּבן
צּורתֹו ּתעבר - מּספק לילה]ׁשּפּסּולֹו בלינת ואחר[יפסל , ְֲִִֵֶַַַָָֹ

ּבּמקּדׁש. יּׂשרף ְִִֵַָָָּכ

הּלינה‚. אם ספק ּבהן יׁש - הּנׂשרפין ּוׂשעירים ְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּפרים
לצאת זמּנן ׁשּיּגיע קדם הדם]והיציאה זריקת לפני ּפֹוסלת[- , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּפֹוסלין לפיכ ּבׂשרן; ּפֹוסלת אינּה אֹו ּכאמּוריהן, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָּבׂשרן
הּבהמה חצי יצא אם וכן ּבעזרה. ויּׂשרפּו להחמיר, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָאֹותן
רב ויצא הֹואיל ּביֹוצא, אֹותן מחזיקין אם - האבר ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֹּברב
הּבהמה; רב יצא לא ׁשהרי יֹוצאין, אינן עדין אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהאבר,
חמּׁשה נׂשאּום אם וכן ּבעזרה. ויּׂשרפּו מּספק, נפסלּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵָָָָָָָָלפיכ
הּׁשלׁשה והֹוציאּו ׁשנים, ונׁשארּו ׁשלׁשה ויצאּו ְְְְְְְְְֲִִִִַַָָָָֹֹלהֹוציאן,
ּבעזרה. ויּׂשרפּו מּספק, נפסלּו אּלּו הרי - הּבהמה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָחצי
צּורתן, ׁשּתעבר עד להמּתין צריכין אּלּו ׁשאין לי, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹויראה

נפסלּו. לא אפּלּו לעֹולם, לׂשרפה עֹומדין והן ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָֹהֹואיל

.„- וחתיכֹות עֹולֹות, - אברים ּבעזרה, הּנמצא ְֲֲִִִֵַַָָָָָָָּבׂשר
ּתעבר - והּכל ׁשלמים. - ּבירּוׁשלים והּנמצא ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹֹחּטאֹות;

נֹותר ׁשּמא הּׂשרפה, לבית ויצאּו לאחרצּורתן, הנותר בשר -] ְְְְֵֵֵֶַָָָָָ
אכילתו] עֹולהזמן חזקתֹו ׁשּתהיה הֹועיל מה ּכן, אם ְְִִִֵֶֶֶָָָהּוא.

את ׂשֹורפין אין ואכל. ׁשעבר למי ׁשלמים? אֹו חּטאת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָאֹו
יּׂשרף". ּבאׁש הּׁשליׁשי "ּבּיֹום ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּנֹותר

ליל‰. מּתחּלת ּבאכילה אסּורין ׁשהּׁשלמים ּפי על ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָאף
ּבין[להקרבתו]ׁשליׁשי ּבּיֹום, אּלא אֹותן ׂשֹורפין אין - ְְִִִֵֵֶַָָ

שלישי]ּבזמּנֹו של ּבזמּנֹו[בבוקרו ׁשּלא וכן[אח"כ]ּבין . ְְְִִֵֵֶַַֹ
ונֹותר טמא ׂשרפת ואין ּבּיֹום. אּלא נׂשרף אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּפּגּול
ּומּתר ׁשּבת. לֹומר צרי ואין טֹוב, יֹום את ּדֹוחה ְִִֵֶַַָָָָֻּופּגּול

ּכאחד. ּופּגּול ונֹותר טמא ְְְִִֵֶָָָֹלׂשרף

.Âּבפנים ׁשּנטמא קדׁשים קדׁשי ׂשֹורפין[העזרה]ּבׂשר , ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ
ּבין ּבחּוץ; אֹותֹו ׂשֹורפין ּבחּוץ, נטמא ּבפנים; ְְְִִִִֵַַָאֹותֹו
הּטמאה. ּבולד ׁשּנטמא ּבין הּטמאה, ּבאב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻׁשּנטמא
ׁשּנטמא הּבׂשר את מּלׂשרף נמנעּו לא ּכהנים ׁשל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹּומימיהם
הּבׂשר עם לטמאה, ראׁשֹון הּוא ׁשהרי הּטמאה, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻֻּבאב
על אף - ׁשליׁשי הּוא ׁשהרי הּטמאה, ולד ּבולד ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֻׁשּנטמא
ׁשּנגע ׁשהּׁשליׁשי טמאתֹו; על טמאה לֹו ׁשּמֹוסיפין ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֻֻּפי

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשני, יחזר ְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹּבראׁשֹון

.Êיֹום ּבטבּול ׁשּנפסל ׁשמן אפּלּו אּלא עֹוד, טמאולא -] ְְְֲִִִֶֶֶֶַָֹ
השמש] שקעה וטרם להדליקֹושטבל מּתר - ׁשליׁשי ׁשהּוא ,ְְְִִִֶַָֻ

ּפי על אף אב, ׁשהּנר מת, טמא ּבּה ׁשּנגע מּתכת ׁשל ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבנר
ראׁשֹון נעׂשה הּׁשמן הֹואיל[לטומאה]ׁשּזה ּבּנר; ּכׁשּיּגע ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ

ואין ּתֹוספּתּה, על מקּפידין אין טמאה, ׁשּום ׁשם ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֻויׁש
קּלים, קדׁשים ׁשל נֹותר יּפסל. ׁשּלא הּטהֹור מן אּלא ְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹנזהרין

ּבבּתיהן. ּבעליו אֹותֹו ְְְִֵֶָָָׂשֹורפין

.Á- קדׁש ּבׂשר ּבידֹו ׁשּיׁש ונזּכר מירּוׁשלים, ׁשּיצא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמי
עבר יׁש[הר]אם אם - לאו ואם ּבמקֹומֹו. ׂשֹורפֹו הּצֹופים, ְְְִִִִִֵַַָָ

ׁשאין הּוא, אֹורח ואם ּבירּוׁשלים; וׂשֹורפֹו חֹוזר ּכּזית, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּבֹו
הּבירה לפני ׂשֹורפֹו - ּבית המקדש]לֹו הּמערכה[- מעצי ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָ

המזבח] .[של

.Ëטעּונין אינן - מח ּבהן ׁשאין הּקדׁשים עצמֹות ְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכל
ׁשּנפסל ׁשהּקרּבן ּבארנּו, ּכבר הּפסח. מעצמֹות חּוץ ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׂשרפה,
קּלים; ּבקדׁשים לבעליו אֹו לּכהנים, העֹור - ׁשהפׁשט ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻאחר
ויּׂשרף ּכּבׂשר, העֹור הרי - הפׁשט קדם נפסל אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאבל
ּבמחׁשבת ׁשּנפסל אֹו טרפה, ונמצא ׁשהפׁשט זבח וכן ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻהּכל.

הּמקֹום ּבמחׁשבת אֹו אוהּזמן, בזמנו לאוכלו שלא -] ְְֲֶֶַַַַָ
נרצהבמקומו] ולא הֹואיל העֹור,[התקבל]- יּׂשרף הּזבח, ְְִִִֵֶַַָָָֹ

נעׂשה אם אבל קּלים; ּבקדׁשים ּבין קדׁשים ּבקדׁשי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָּבין
הּׁשם ׁשּנּוי בעליו]ּבמחׁשבת או הקרבן מין לשם שלא -]- ְֲִֵֶֶַַ

העֹור הרי ונרצה, הֹואיל לּבעלים, עלה ׁשּלא ּפי על ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹאף
קדם ׁשהפׁשט וזבח ׁשּבארנּו. ּכמֹו לבעליו אֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻלּכהנים

ּפסּול. אינֹו ְִֵָָזריקה,

.Èאֹו נֹותר, אֹו ׁשּנטמא, קדׁש ּבׂשר הּנׂשרפין: הם ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹאּלּו
ואׁשם נֹותרה; אֹו נפסלה, אֹו ׁשּנטמאת, הּמנחה וכן ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָנפסל;

חטא]ּתלּוי אם מסופק ׁשּנזרק[- קדם חטא, ׁשּלא לֹו ׁשּנֹודע ְִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
טהֹור, נזיר ּוׂשער הּספק; על הּבאה העֹוף וחּטאת ְְִֵַַַַַַָָָָָָָּדמֹו;

וכלאי בתוך]והערלה, הגדלה חטה ׁשאין[- ודבר הּכרם. ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ
הרי - הּכרם וכלאי ערלה ׁשל מׁשקין ּכגֹון להּׂשרף, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדרּכֹו

יּקברּו. ְִֵָאּלּו

.‡Èמזּבח קדׁשי ּבין ׁשּמתּו, קדׁשים הּנקּברין: הם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָואּלּו
קדׁשי לתחזוק]ּבין תרומות וקדׁשים[- הּבית; ּבדק ְְִִֵֵֶֶַַָָָ

הּנסקל וׁשֹור ּתּקבר; ׁשליה, אפּלּו הּנפל; יּקבר [-ׁשהּפילּו, ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
אדם] טמא,שהרג נזיר ּוׂשער מצרע, וצּפרי ערּופה, ועגלה ,ְְְְְֲֳִִֵֵֶַָָָָָֹ

ּבעזרה. ׁשּנׁשחטּו וחּלין ּבחלב, ּובׂשר חמֹור, ְְְֲֲֲִִֶֶֶָָָָָָָֻּופטר
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·Èהּסיט מלא אריגה]האֹורג מידת ּומּפטר[- נזיר מּׂשער ְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
יּדלק. - ּבׂשק ְֲִֵַָחמֹור

.‚Èהקּדׁש ׁשל הּנׂשרפין וכל אסּור; אפרן - הּנקּברין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
מּדׁשן חּוץ מּתר, אפרן והּפנימי[אפר]- החיצֹון הּמזּבח ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

הּמנֹורה. ְְִַָודּׁשּון

.„È;יּׂשרפּו לא הּנקּברין ּכל וכן יּקברּו. לא הּנׂשרפין ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָֹֹּכל
ּבא הקל הרי ּבׂשרפתן, מחמיר ׁשהּוא ּפי על -אף פרן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

אסּור. הּנקּברין ְִִֵֶֶַָָׁשאפר

.ÂËעֹוׂשה 'נתּפּגלּו', לֹו: ואמר ּבזבחים, עּמֹו מקריב ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָהיה
נחׁשדּו לא נאמן; - 'נטמאּו' לֹו: ואמר ּבטהרֹות, ְְְְְְֱִִִֶֶַָָָֹעּמֹו
ל ׁשהקרבּתי 'זבחים לֹו: אמר אם אבל .ּכ על ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָיׂשראל
היה אם - נטמאּו' הּטהרֹות ואֹותן נתּפּגלּו, הּיֹום ְְְְְְְִִִַַַָָָָּבאֹותֹו
ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת לאו, ואם ּדבריו; על סֹומ לֹו, ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָנאמן

מׁשּבח. זה הרי עצמֹו, על להחמיר והרֹוצה ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֻנאמן;

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

חמישי יום
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ּכּלֹו הּכּפּורים יֹום מעׂשה ׁשיעׂשה והיא - אחת עׂשה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻמצות
הּקרּבנֹות מֹות, אחרי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו הּסדר ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָעל
זֹו מצוה ּובאּור העבֹודֹות. ּוׁשאר הּׂשעיר וׁשּלּוח ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָוהּוּדּויין

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א ּפרק הּכּפּורים יֹום עבֹודת ¤¤¦¦©©£§¦הלכֹות

ּבין‡. ותמיד ּבּׁשחר ּתמיד מקריבין - הּצֹום ְְְִִִִִֵַַַַַַָָמצות
ּפר הּיֹום מּוסף ּומקריבין ויֹום; יֹום ּכל ּכסדר ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָהערּבים,
נעׂשה חּטאת ּוׂשעיר עֹולֹות, ּכּלן כבׂשים, וׁשבעה ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֻואיל

החיצון]ּבחּוץ במזבח מקריבין[- ועֹוד לערב. נאכל והּוא , ְְְֱִִֶֶֶַַָָ
ואיל נׂשרף, והּוא לחּטאת ּבקר ּבן ּפר זה, מּוסף על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָיתר
צּבּור מּׁשל הּבא ואיל ּגדֹול; ּכהן מּׁשל ּוׁשניהן - ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלעֹולה
ּבחּמׁש האמּור האיל הּוא מֹות', 'אחרי ּבפרׁשת ְְֲִֵַַַַָָָָָָָֻהאמּור

במדבר]הּפקּודים 'איל[- הּנקרא והּוא - הּמּוסף ּבכלל ְְְְִִִֵַַַַָָ
אחד - עּזים ׂשעירי ׁשני צּבּור מּׁשל מביאין ועֹוד ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָהעם'.

הּמׁשּתּלח ׂשעיר והּׁשני נׂשרף, והּוא חּטאת .[לעזאזל]קרּבן ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָ
ׁשני עׂשר: חמּׁשה זה ּביֹום הּקרבֹות הּבהמֹות ּכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָנמצאּו
ּוׁשני עֹולֹות; ּכּלן ּכבׂשים, וׁשבעה אילים ּוׁשני ּופר ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָֻתמידין
והּׁשני לערב, ונאכל ּבחּוץ נעׂשה אחד - חּטאת ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׂשעירים
נׂשרף. והּוא לחּטאת, ּגדֹול ּכהן ּופר ונׂשרף; ּבפנים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹנעׂשה

זה,·. ּביֹום הּקרבין אּלּו ּבהמֹות עׂשר חמּׁשה ּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָעבֹודת
הּמׁשּוח ּכהן אחד - ּבלבד ּגדֹול ּבכהן אּלא ונתמנהאינּה -] ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּבבגדים-] המרּבה אֹו הּמׁשחה, ע"יּבׁשמן שנתמנה -] ְְְְִִִֶֶֶַַָָֻ
בגדים] ח' איןלבישת ׁשּבת מּוסף אף - ׁשּבת היתה ואם .ְְִֵַַַַָָָָ

יֹום ׁשל העבֹודֹות ׁשאר וכן ּגדֹול. ּכהן אּלא אֹותֹו ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹמקריב
והטבת יֹום ּכל ׁשל הּקטרת הקטרת ּכגֹון - [ניקוי]זה ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּובעד ּבעדֹו "וכּפר ׁשּנאמר: נׂשּוי, ּגדֹול ּבכהן הּכל - ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהּנרֹות
אׁשּתֹו. זֹו ּביתֹו ְִֵֵּביתֹו",

ּגדֹול‚. ּכהן מפריׁשין הּכּפּורים, ליֹום קדם ימים ְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹֹׁשבעת

רּבנּו. מּמׁשה קּבלה זה, ודבר ׁשּבּמקּדׁש; ללׁשּכתֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמּביתֹו
ׁשּמא - אּלּו ימים ׁשבעת ּכל מאׁשּתֹו אֹותֹו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּומפריׁשין
לעבד; יכֹול ואינֹו ימים ׁשבעת טמא ונמצא נּדה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹּתּמצא
יעבד ּפסּול, ּבזה יארע ׁשאם - אחר ּגדֹול ּכהן לֹו ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּומתקינין
ׁשחר, ׁשל ּתמיד קדם ּפסּול ּבֹו ׁשארע ּבין ּתחּתיו. ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהאחר
ּתחּתיו, ׁשּנכנס זה - קרּבנֹות ׁשהקריב אחר ּבֹו ׁשארע ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבין

חּנּו צרי מינויו]אינֹו את לחנוך מחּנכּתּו,[- עבֹודתֹו אּלא , ְְֲִִֵֶַַָָָ
הּכּפּורים יֹום עבר הראׁשֹון. ּבּה ׁשּפסק מעבֹודה ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּומתחיל
מצֹות וכל עֹובר. והּׁשני לעבֹודתֹו, חֹוזר הראׁשֹון הרי -ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָ

גדֹולהּכהּנ מת]ה על ראש פריעת השני]עליו[כגון: על -], ְְָָָָֻ
ּכׁשרה. עבֹודתֹו עבד, ואם ּגדֹול; ּככהן עֹובד ׁשאינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹאּלא

ּתחּתיו. מתמּנה הּׁשני זה הראׁשֹון, מת ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָואם

הּפרה„. מאפר עליו מּזין אּלּו, ימים ,[האדומה]ּבׁשבעת ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
הּכּפּורים; יֹום ערב ׁשהּוא ּובּׁשביעי להפרׁשתֹו, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָּבּׁשליׁשי
אֹו ּבּׁשליׁשי ׁשּבת יֹום חל ואם ידע. ולא ּבמת נטמא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּמא

ההּזיה. את ּדֹוחין - ׁשּלֹו ְִִִֶֶַַַָָּבּׁשביעי

את‰. זֹורק - ּבעבֹודֹות אֹותֹו מרּגילין הּימים ׁשבעת ְְֲִִִִֵֶַַַָָָּכל
ּומקטיר הּנרֹות, את ּומטיב הּקטרת, את ּומקטיר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּדם,
ּביֹום ּבעבֹודה רגיל ׁשּיהיה ּכדי הּמזּבח, על תמיד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאברי

זקנים לֹו ּומֹוסרין חכמים]הּכּפּורים. ּדין,[- בית מּזקני ְְְִִִִִִִֵֵֵַ
וסּדּורּה; הּיֹום עבֹודת אֹותֹו ּומלּמדין לפניו ְְְְְְֲִִִַַַָָָוקֹוראין

'איׁשי לֹו: ּבפי,[אדוני]ואֹומרין אּתה קרא ּגדֹול, ּכהן ְְְְִִִִֵַָָָֹ
יֹום וערב זה'. ּדבר למדּת לא ׁשּמא אֹו ׁשכחּת ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּמא
הּמזרח, ּבׁשער אֹותֹו מעמידין היּו ּבׁשחרית, ְְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָהּכּפּורים
מּכיר ׁשּיהיה ּכדי ּוכבׂשים, ואילים ּפרים לפניו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּומעבירין

ּבעבֹודה. ְֲִָָָורגיל

.Â.ּומׁשקה מאכל מּמּנּו מֹונעין היּו לא הּימים ׁשבעת ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹּכל
לאכל אֹותֹו מּניחין היּו לא חׁשכה, עם הּכּפּורים יֹום ֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹערב
אֹותֹו מּניחין היּו ולא הּׁשנה; את מביא ׁשהּמאכל - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהרּבה

קרי יראה ׁשּמא אֹותֹו[ויטמא]ליׁשן, מאכילין היּו ולא ; ְְֲִִִִִֶֶֶַָָֹֹ
חם וחלב ּביצים ּכגֹון זרע, לׁשכבת הּמרּגילין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּדברים

ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא

.Ê- הּצדֹוקין ויצאּו ּביׂשראל, הּמינּות צץ ׁשני, בית ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָּבימי
והיּו ּפה. ׁשּבעל ּבּתֹורה מאמינין ׁשאינן - יאבדּו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמהרה
האׁש על אֹותּה מּניחין הּכּפּורים, יֹום ׁשל ׁשּקטרת ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאֹומרין,
לפנים אֹותּה מכניס עׁשנּה, ּוכׁשּיעלה לּפרכת, חּוץ ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבהיכל
ּבענן "ּכי ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב זה הּטעם, הּקדׁשים; ְֳִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלקדׁש
מּפי הּקטרת. ענן ׁשהּוא אמרּו הּכּפרת", על ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹאראה

רבינו]הּׁשמּועה משה נֹותן[מסורת ׁשאין חכמים, למדּו ְְֲִֵֵֶַָָָ
"ונתן ׁשּנאמר: - הארֹון לפני הּקדׁשים ּבקדׁש אּלא ְְְְֱֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּקטרת
ּבבית חֹוׁשׁשין ׁשהיּו ּולפי ה'". לפני האׁש על הּקטרת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאת
מׁשּביעין היּו מינּות, לצד נֹוטה זה ּגדֹול ּכהן ׁשּמא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשני

'איׁשי לֹו: ואֹומרין הּכּפּורים, יֹום ערב ּכהן[אדוני]אֹותֹו ְְִִִִִֵֶֶַֹ
ּדין; ּבית ּוׁשלּוח ׁשלּוחנּו ואּתה ּדין ּבית ׁשלּוחי אנּו ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָּגדֹול,
ׁשּלא הּזה, ּבּבית ׁשמֹו ׁשּׁשּכן ּבמי עלי אנּו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמׁשּביעין
על ּובֹוכה ּפֹורׁש והּוא .'ל ׁשאמרנּו מּכל ּדבר ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּתׁשּנה
מי ׁשחׁשדּו לפי ּובֹוכין ּפֹורׁשין והם ּבמינּות, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָׁשחׁשדּוהּו

ּכלּום. ּבלּבֹו אין ׁשּמא סתּומין, ְְְֲִִֵֶֶַָָׁשּמעׂשיו

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.Áאם ודֹורׁש יֹוׁשב ּגדֹול ּכהן - הּכּפּורים יֹום ליל ְִִִֵֵֵֵַָָֹּכל
רגיל היה אם לפניו. ּדֹורׁשין ּתלמיד, היה ואם חכם; ְְְְִִִִִַָָָָָָָָָָָהיה
ייׁשן. ׁשּלא ּכדי לפניו, קֹוראין - לאו ואם קֹורא, - ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹלקרֹות
- להתנמנם ּבּקׁש הּקדׁש. ּבכתבי לפניו? קֹוראין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּובּמה

צרנּדה ּבאצּבע לפניו מּכין לוּיה ומשמיעהּפרחי אגודל, -] ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
עלקול] מעט והצטּנן עמד ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: ואֹומרין ,ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָֹֹ

ּומת ייׁשן. ׁשּלא ּכדי זמןהרצּפה'! ׁשּמּגיע עד עּמֹו עּסקין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ
הּׁשחר ׁשעלה ׁשּמּכירין עד ׁשֹוחטין היּו ולא ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשחיטה;

ּבּלילה. יׁשחטּו ׁשּמא ְְְֲִֶַַַַָָּבוּדאי,

ב ּפרק הּכּפּורים יֹום עבֹודת ¤¤¦¦©©£§¦הלכֹות

עֹוׂשה‡. - זה יֹום ׁשל והּמּוספין הּתמידין מעׂשה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּכל
ועבֹודֹות זהב; ּבבגדי לבּוׁש והּוא ּגדֹול, ּכהן ְְְֲִֵֵַָָָָָֹאֹותן
ליֹום המיחדת ועבֹודה לבן. ּבבגדי - זה ליֹום ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻהמיחדֹות
הּׂשעירים ּוׁשני ּגדֹול, ּכהן ׁשל הּפר מעׂשה הּוא - ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹזה

הּמׁשּתּלח ׂשעיר מהן הּקטרת[לעזאזל]ׁשאחד והקטרת , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
נעׂשין. הן לבן ּבבגדי אּלּו ּכל הּקדׁשים: ְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבקדׁש

ּבגדים·. וילּבׁש ּבגדים ויפׁשט הּבגדים, ׁשּיׁשּנה עת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכל
הּבד... ּבגדי את "ּופׁשט ׁשּנאמר: טבילה, טעּון - ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאחרים
ּבגדיו"; את ולבׁש קדֹוׁש, ּבמקֹום בּמים ּבׂשרֹו את ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָורחץ

קּדּוׁשין ועׂשרה טבילֹות ורגלים]וחמׁש ידים רחיצת טֹובל[- ְְֲִִִֵֵַָָָ
חל ּבגדי ּפֹוׁשט ּבּתחּלה ּכיצד? ּבּיֹום.. ּבֹו ּומקּדׁש ּגדֹול ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹֹּכהן

ּומסּתּפג ועֹולה, וטֹובל; ּבגדי[מתנגב]ׁשעליו, ולֹובׁש , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ּומקטיר הּתמיד, את וׁשֹוחט ורגליו. ידיו ּומקּדׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָזהב,
ּומקטיר הּנרֹות; את ּומטיב יֹום, ּכל ׁשל ׁשחר ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹקטרת

עם הּתמיד הּפר[מנחת]אברי ּומקריב והּנסכים, החבּתין ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָ
ידיו מקּדׁש ּכ ואחר הּיֹום. מּוסף ׁשל כבׂשים ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָוׁשבעה
ּומסּתּפג, ועֹולה, וטֹובל; הּזהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָורגליו,
הּיֹום עבֹודת ועֹובד ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ּבגדי ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָולֹובׁש

ההגרלה עם הּוּדּויים, - השעירים]ּכּלֹו שני ּוזריקת[על , ְְִִִִַַַַָָֻ
ּומֹוסר הּקדׁשים; ּבקדׁש הּקטרת והקטרת ּבפנים, ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּדמים
והּׂשעיר הּפר אמּורי ּומֹוציא לעזאזל, אֹותֹו למׁשּלח ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָהּׂשעיר
ידיו מקּדׁש ּכ ואחר לׂשרפה. ׁשארן ּומֹוסר ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָהּנׂשרפין,
ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה, וטֹובל; לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָורגליו,
ׁשל החּטאת ׂשעיר ּומקריב ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבגדי
אמּורי ּומקטיר עֹולֹות; והם העם, ואיל ואילֹו הּיֹום, ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָמּוסף

ּבין[אברי] ׁשל ּתמיד ּומקריב הּנׂשרפין, וׂשעיר ְְְִִִִִֵֶַַַָָָפר
זהב ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ואחר ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָהערּבים.
ידיו ּומקּדׁש לבן, ּבגדי ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוטֹובל;
ואת הּכף את מּׁשם ּומֹוציא הּקדׁשים, לקדׁש ונכנס ְְְְְְֳִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹורגליו.
לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ואחר ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָהּמחּתה.
ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוטֹובל;
ּומטיב יֹום, ּכל ׁשל הערּבים ּבין ׁשל קטרת ּומקטיר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹורגליו.
ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו ּומקּדׁש הערּבים. ּבין הּנרֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאת

ויֹוצא. חל ּבגדי ולֹובׁש ְְְִֵֵֵָָֹזהב,

ׁשּנאמר:‚. ּבּמקּדׁש, ּכּלן - והּקּדּוׁשין האּלּו הּטבילֹות ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּכל
מּטבילה חּוץ קדֹוׁש"; ּבמקֹום בּמים ּבׂשרֹו את ְְְְִִִֶַַַָָָָָ"ורחץ
אּלא ׁשאינּה ּבחל, אֹותּה לטּבל רּׁשאי ׁשהּוא ְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹראׁשֹונה,

יפרׁש ׁשּבידֹו, יׁשנה טמאה יזּכר ׁשאם - ּכּונתֹו ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹֹֻלהֹוסיף
ּבגדים ּבין טבל ׁשּלא ּכהן וכל לׁשמּה. זֹו ּבטבילה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹמּמּנה
עבֹודה ּובין לבגד ּבגד ּבין קּדׁש ׁשּלא אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹלבגדים,

ּכׁשרה. עבֹודתֹו - ועבד ְְֲֲֵַַָָָָלעבֹודה,

מלּבנין„. - חֹולה אֹו זקן ּגדֹול ּכהן [מחממים]היה ְְִֵֵֶַָָָָֹ
מ[גושים]עׁשׁשּיֹות ּבאׁש ּברזל כיפור]ּבערבׁשל ,[יום ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָ

לּמים אֹותן מטילין במקווה]ּולמחר צּנתן;[- להפיג ּכדי , ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
ׁשבּות חכמים]ׁשאין גזירת מים[- מערבין אֹו ּבּמקּדׁש; ְְְְִִִֵֶַַָָ

צּנתן. ׁשּתפּוג עד הּמקוה, ּבמי ְְִִִֵֶֶַַַָָָחּמין

ּכׁשאר‰. הּכּיֹור מן ורגליו ידיו מקּדׁש ּגדֹול ּכהן יֹום ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹּבכל
ּבכל ּכבֹודֹו. מּׁשּום - זהב ׁשל מּקיתֹון מקּדׁש והּיֹום ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹהּכהנים,
והּיֹום ּבמערבֹו, ויֹורדין ּכבׁש ׁשל ּבמזרחֹו עֹולין הּכהנים ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָֹיֹום
להּדרֹו. ּכדי - ּגדֹול כהן לפני ּבאמצע ויֹורדין ּבאמצע ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹעֹולין

ּבּמחּתה ׁשּזכה מי יֹום, לקטורת]ּבכל גחלים חֹותה[לחתות , ְְִֶֶַַָָָָ
והּיֹום, זהב; ׁשל למחּתה האׁש ּומערה ּכסף, ׁשל ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבמחּתה
ׁשּלא - להיכל נכנס ּובּה זהב, ׁשל ּבמחּתה ּגדֹול ּכהן ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹחֹותה
מחזקת יֹום ּכל ׁשל מחּתה וכן עבֹודה. ּבתֹוספת ְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָליּגעֹו
ּכבדה, היתה יֹום ּובכל קּבין. ׁשלׁשת יֹום, וׁשל קּבין, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹארּבעת
ּכדי - ארּכה והּיֹום קצרה, ידּה היתה יֹום ּובכל קּלה. ְְְְְְֲֵַַַָָָָָָָָָֻוהּיֹום

ייגע ׁשּלא ּגדֹול, ּכהן על על[ויתעייף]להקל היּו יֹום ּבכל . ְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
- ארּבע ׁשם היּו והּיֹום אׁש, ׁשל מערכֹות ׁשלׁש ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּמזּבח

ּולעּטרֹו. הּמזּבח להּדר ּכדי מערכה, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָמֹוסיפין

.Âּכל ּובעד ּביתֹו ּובעד ּבעדֹו "וכּפר ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָזה
ּדברים. וּדּוי ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - יׂשראל" ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָקהל
אחד וּדּויין: ׁשלׁשה זה ּביֹום מתוּדה ׁשהּוא למד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹנמצאת
הּכהנים ׁשאר עם עצמֹו ידי על והּׁשני ּתחּלה, עצמֹו ידי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹעל
על הּׁשליׁשי והּוּדּוי לֹו; אׁשר החּטאת ּפר על ּוׁשניהם -ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָ
ּבכל הּׁשם את ּומזּכיר הּמׁשּתּלח. ׂשעיר על יׂשראל, כל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָידי
ה'! 'אּנא אֹומר? הּוא ּכיצד ּפעמים. ׁשלׁשה מהן ְְִִֵֵֵֶַָָָָֹוּדּוי
לחטאים נא ּכּפר ה'! אּנא ;לפני ּפׁשעּתי עויתי, ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָחטאתי,
וׁשּפׁשעּתי, וׁשעויתי ׁשחטאתי ולּפׁשעים, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָולעוֹונֹות
מּכל אתכם, לטהר עליכם יכּפר הּזה בּיֹום ּכי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:
את הזּכיר ּפעמים ׁשלׁשה הרי ּתטהרּו'. ה' לפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹחּטאתיכם
החּטאת ׂשעיר על נֹותן ּוכׁשהּוא מהן. וּדּוי ּבכל וכן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּׁשם;
הּׁשם את מזּכיר נמצא חּטאת'! 'לה' אֹומר: הּגֹורל, ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָאת
ׁשהּוא ּככתבֹו, מזּכיר הּוא ּובכּלן ּפעמים. עׂשרה זה ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֻּביֹום
ּכיון ּבּׁשם; קֹולֹו מגּביּה היה ּבראׁשֹונה המפרׁש. ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹהּׁשם

ּפרּוצין המפורש]ׁשרּבּו שם ּבקֹול[שקראו לאמרֹו חזרּו , ְְְְְִֶַָָ
ּבנעימּות ּומבליעֹו ,ּבֹו[במנגינה]נמּו יּכירּו ׁשּלא עד , ְְִִִִֶַַַָֹ

הּכהנים. חבריו ֲֲֲִִֵַָֹאפּלּו

.Êאת ׁשֹומעין ּכׁשהן ּבעזרה, העֹומדין והעם הּכהנים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹּכל
היּו ּובטהרה, ּבקדּׁשה ּגדֹול כהן מּפי יֹוצא המפרׁש ְְְֳִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹֻהּׁשם
ׁשם ּברּו' ואֹומרין: ּפניהן, על ונֹופלין ּומׁשּתחוין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּכֹורעין
אקרא, ה' ׁשם "ּכי ׁשּנאמר: - ועד' לעֹולם מלכּותֹו ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָּכבֹוד
לגמר מתּכּון היה הּוּדּויין ּובׁשלׁשת לאלהינּו". גדל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹהבּו
הּיֹום וכל 'ּתטהרּו'; להן: ואֹומר המברכין, ּכנגד הּׁשם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאת

הּנׂשרפים. הּפרים ּולוּדּוי הּכּפּורים יֹום לוּדּוי ְְְִִִִִִִֵַַַָָָּכׁשר
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.Áאם ודֹורׁש יֹוׁשב ּגדֹול ּכהן - הּכּפּורים יֹום ליל ְִִִֵֵֵֵַָָֹּכל
רגיל היה אם לפניו. ּדֹורׁשין ּתלמיד, היה ואם חכם; ְְְְִִִִִַָָָָָָָָָָָהיה
ייׁשן. ׁשּלא ּכדי לפניו, קֹוראין - לאו ואם קֹורא, - ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹלקרֹות
- להתנמנם ּבּקׁש הּקדׁש. ּבכתבי לפניו? קֹוראין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּובּמה

צרנּדה ּבאצּבע לפניו מּכין לוּיה ומשמיעהּפרחי אגודל, -] ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
עלקול] מעט והצטּנן עמד ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: ואֹומרין ,ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָֹֹ

ּומת ייׁשן. ׁשּלא ּכדי זמןהרצּפה'! ׁשּמּגיע עד עּמֹו עּסקין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ
הּׁשחר ׁשעלה ׁשּמּכירין עד ׁשֹוחטין היּו ולא ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשחיטה;

ּבּלילה. יׁשחטּו ׁשּמא ְְְֲִֶַַַַָָּבוּדאי,

ב ּפרק הּכּפּורים יֹום עבֹודת ¤¤¦¦©©£§¦הלכֹות

עֹוׂשה‡. - זה יֹום ׁשל והּמּוספין הּתמידין מעׂשה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּכל
ועבֹודֹות זהב; ּבבגדי לבּוׁש והּוא ּגדֹול, ּכהן ְְְֲִֵֵַָָָָָֹאֹותן
ליֹום המיחדת ועבֹודה לבן. ּבבגדי - זה ליֹום ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻהמיחדֹות
הּׂשעירים ּוׁשני ּגדֹול, ּכהן ׁשל הּפר מעׂשה הּוא - ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹזה

הּמׁשּתּלח ׂשעיר מהן הּקטרת[לעזאזל]ׁשאחד והקטרת , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
נעׂשין. הן לבן ּבבגדי אּלּו ּכל הּקדׁשים: ְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבקדׁש

ּבגדים·. וילּבׁש ּבגדים ויפׁשט הּבגדים, ׁשּיׁשּנה עת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכל
הּבד... ּבגדי את "ּופׁשט ׁשּנאמר: טבילה, טעּון - ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאחרים
ּבגדיו"; את ולבׁש קדֹוׁש, ּבמקֹום בּמים ּבׂשרֹו את ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָורחץ

קּדּוׁשין ועׂשרה טבילֹות ורגלים]וחמׁש ידים רחיצת טֹובל[- ְְֲִִִֵֵַָָָ
חל ּבגדי ּפֹוׁשט ּבּתחּלה ּכיצד? ּבּיֹום.. ּבֹו ּומקּדׁש ּגדֹול ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹֹּכהן

ּומסּתּפג ועֹולה, וטֹובל; ּבגדי[מתנגב]ׁשעליו, ולֹובׁש , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ּומקטיר הּתמיד, את וׁשֹוחט ורגליו. ידיו ּומקּדׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָזהב,
ּומקטיר הּנרֹות; את ּומטיב יֹום, ּכל ׁשל ׁשחר ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹקטרת

עם הּתמיד הּפר[מנחת]אברי ּומקריב והּנסכים, החבּתין ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָ
ידיו מקּדׁש ּכ ואחר הּיֹום. מּוסף ׁשל כבׂשים ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָוׁשבעה
ּומסּתּפג, ועֹולה, וטֹובל; הּזהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָורגליו,
הּיֹום עבֹודת ועֹובד ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ּבגדי ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָולֹובׁש

ההגרלה עם הּוּדּויים, - השעירים]ּכּלֹו שני ּוזריקת[על , ְְִִִִַַַַָָֻ
ּומֹוסר הּקדׁשים; ּבקדׁש הּקטרת והקטרת ּבפנים, ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּדמים
והּׂשעיר הּפר אמּורי ּומֹוציא לעזאזל, אֹותֹו למׁשּלח ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָהּׂשעיר
ידיו מקּדׁש ּכ ואחר לׂשרפה. ׁשארן ּומֹוסר ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָהּנׂשרפין,
ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה, וטֹובל; לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָורגליו,
ׁשל החּטאת ׂשעיר ּומקריב ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבגדי
אמּורי ּומקטיר עֹולֹות; והם העם, ואיל ואילֹו הּיֹום, ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָמּוסף

ּבין[אברי] ׁשל ּתמיד ּומקריב הּנׂשרפין, וׂשעיר ְְְִִִִִֵֶַַַָָָפר
זהב ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ואחר ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָהערּבים.
ידיו ּומקּדׁש לבן, ּבגדי ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוטֹובל;
ואת הּכף את מּׁשם ּומֹוציא הּקדׁשים, לקדׁש ונכנס ְְְְְְֳִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹורגליו.
לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ואחר ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָהּמחּתה.
ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוטֹובל;
ּומטיב יֹום, ּכל ׁשל הערּבים ּבין ׁשל קטרת ּומקטיר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹורגליו.
ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו ּומקּדׁש הערּבים. ּבין הּנרֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאת

ויֹוצא. חל ּבגדי ולֹובׁש ְְְִֵֵֵָָֹזהב,

ׁשּנאמר:‚. ּבּמקּדׁש, ּכּלן - והּקּדּוׁשין האּלּו הּטבילֹות ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּכל
מּטבילה חּוץ קדֹוׁש"; ּבמקֹום בּמים ּבׂשרֹו את ְְְְִִִֶַַַָָָָָ"ורחץ
אּלא ׁשאינּה ּבחל, אֹותּה לטּבל רּׁשאי ׁשהּוא ְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹראׁשֹונה,

יפרׁש ׁשּבידֹו, יׁשנה טמאה יזּכר ׁשאם - ּכּונתֹו ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹֹֻלהֹוסיף
ּבגדים ּבין טבל ׁשּלא ּכהן וכל לׁשמּה. זֹו ּבטבילה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹמּמּנה
עבֹודה ּובין לבגד ּבגד ּבין קּדׁש ׁשּלא אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹלבגדים,

ּכׁשרה. עבֹודתֹו - ועבד ְְֲֲֵַַָָָָלעבֹודה,

מלּבנין„. - חֹולה אֹו זקן ּגדֹול ּכהן [מחממים]היה ְְִֵֵֶַָָָָֹ
מ[גושים]עׁשׁשּיֹות ּבאׁש ּברזל כיפור]ּבערבׁשל ,[יום ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָ

לּמים אֹותן מטילין במקווה]ּולמחר צּנתן;[- להפיג ּכדי , ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
ׁשבּות חכמים]ׁשאין גזירת מים[- מערבין אֹו ּבּמקּדׁש; ְְְְִִִֵֶַַָָ

צּנתן. ׁשּתפּוג עד הּמקוה, ּבמי ְְִִִֵֶֶַַַָָָחּמין

ּכׁשאר‰. הּכּיֹור מן ורגליו ידיו מקּדׁש ּגדֹול ּכהן יֹום ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹּבכל
ּבכל ּכבֹודֹו. מּׁשּום - זהב ׁשל מּקיתֹון מקּדׁש והּיֹום ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹהּכהנים,
והּיֹום ּבמערבֹו, ויֹורדין ּכבׁש ׁשל ּבמזרחֹו עֹולין הּכהנים ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָֹיֹום
להּדרֹו. ּכדי - ּגדֹול כהן לפני ּבאמצע ויֹורדין ּבאמצע ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹעֹולין

ּבּמחּתה ׁשּזכה מי יֹום, לקטורת]ּבכל גחלים חֹותה[לחתות , ְְִֶֶַַָָָָ
והּיֹום, זהב; ׁשל למחּתה האׁש ּומערה ּכסף, ׁשל ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבמחּתה
ׁשּלא - להיכל נכנס ּובּה זהב, ׁשל ּבמחּתה ּגדֹול ּכהן ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹחֹותה
מחזקת יֹום ּכל ׁשל מחּתה וכן עבֹודה. ּבתֹוספת ְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָליּגעֹו
ּכבדה, היתה יֹום ּובכל קּבין. ׁשלׁשת יֹום, וׁשל קּבין, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹארּבעת
ּכדי - ארּכה והּיֹום קצרה, ידּה היתה יֹום ּובכל קּלה. ְְְְְְֲֵַַַָָָָָָָָָֻוהּיֹום

ייגע ׁשּלא ּגדֹול, ּכהן על על[ויתעייף]להקל היּו יֹום ּבכל . ְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
- ארּבע ׁשם היּו והּיֹום אׁש, ׁשל מערכֹות ׁשלׁש ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּמזּבח

ּולעּטרֹו. הּמזּבח להּדר ּכדי מערכה, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָמֹוסיפין

.Âּכל ּובעד ּביתֹו ּובעד ּבעדֹו "וכּפר ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָזה
ּדברים. וּדּוי ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - יׂשראל" ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָקהל
אחד וּדּויין: ׁשלׁשה זה ּביֹום מתוּדה ׁשהּוא למד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹנמצאת
הּכהנים ׁשאר עם עצמֹו ידי על והּׁשני ּתחּלה, עצמֹו ידי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹעל
על הּׁשליׁשי והּוּדּוי לֹו; אׁשר החּטאת ּפר על ּוׁשניהם -ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָ
ּבכל הּׁשם את ּומזּכיר הּמׁשּתּלח. ׂשעיר על יׂשראל, כל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָידי
ה'! 'אּנא אֹומר? הּוא ּכיצד ּפעמים. ׁשלׁשה מהן ְְִִֵֵֵֶַָָָָֹוּדּוי
לחטאים נא ּכּפר ה'! אּנא ;לפני ּפׁשעּתי עויתי, ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָחטאתי,
וׁשּפׁשעּתי, וׁשעויתי ׁשחטאתי ולּפׁשעים, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָולעוֹונֹות
מּכל אתכם, לטהר עליכם יכּפר הּזה בּיֹום ּכי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:
את הזּכיר ּפעמים ׁשלׁשה הרי ּתטהרּו'. ה' לפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹחּטאתיכם
החּטאת ׂשעיר על נֹותן ּוכׁשהּוא מהן. וּדּוי ּבכל וכן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּׁשם;
הּׁשם את מזּכיר נמצא חּטאת'! 'לה' אֹומר: הּגֹורל, ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָאת
ׁשהּוא ּככתבֹו, מזּכיר הּוא ּובכּלן ּפעמים. עׂשרה זה ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֻּביֹום
ּכיון ּבּׁשם; קֹולֹו מגּביּה היה ּבראׁשֹונה המפרׁש. ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹהּׁשם

ּפרּוצין המפורש]ׁשרּבּו שם ּבקֹול[שקראו לאמרֹו חזרּו , ְְְְְִֶַָָ
ּבנעימּות ּומבליעֹו ,ּבֹו[במנגינה]נמּו יּכירּו ׁשּלא עד , ְְִִִִֶַַַָֹ

הּכהנים. חבריו ֲֲֲִִֵַָֹאפּלּו

.Êאת ׁשֹומעין ּכׁשהן ּבעזרה, העֹומדין והעם הּכהנים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹּכל
היּו ּובטהרה, ּבקדּׁשה ּגדֹול כהן מּפי יֹוצא המפרׁש ְְְֳִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹֻהּׁשם
ׁשם ּברּו' ואֹומרין: ּפניהן, על ונֹופלין ּומׁשּתחוין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּכֹורעין
אקרא, ה' ׁשם "ּכי ׁשּנאמר: - ועד' לעֹולם מלכּותֹו ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָּכבֹוד
לגמר מתּכּון היה הּוּדּויין ּובׁשלׁשת לאלהינּו". גדל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹהבּו
הּיֹום וכל 'ּתטהרּו'; להן: ואֹומר המברכין, ּכנגד הּׁשם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאת

הּנׂשרפים. הּפרים ּולוּדּוי הּכּפּורים יֹום לוּדּוי ְְְִִִִִִִֵַַַָָָּכׁשר
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ּכתּוב‡. ואחד 'לה'', עליו ּכתּוב אחד - הּגֹורלֹות ְְֵֶֶַַָָָָָָָׁשני
מן ּבין העץ מן ּבין ּדבר, מּכל ּכׁשרים והם 'לעזאזל'. ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָעליו
ואחד ּגדֹול אחד יהיה לא אבל הּמּתכת; מן ּבין ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהאבן

ׁשנ אּלא - זהב ואחד ּכסף אחד עץקטן, וׁשל ׁשוין. יהן ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ
הּגֹורלֹות ׁשני ּומּניחין זהב. ׁשל אֹותן עׂשּו ׁשני ּובבית ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהיּו;

ידים ׁשּתי הּמחזיק אחד ׁשּתי[בלבד]ּבכלי ׁשּיכניס ּכדי , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
יתּכּון ולא בימין]ידיו ה' את להוציא חל[וימשש זה ּוכלי . ְְְִִֵֶַָָֹֹ

ׁשמֹו. ו'קלּפי' היה; עץ וׁשל ְְְְֵֵֶַָָהּוא,

מּניחין·. הּמזּבח. ּבצפֹון העזרה ּבמזרח מגריל? ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָהיכן
למערב ּפניהן הּׂשעירים, ׁשני ּומעמידין הּקלּפי, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָׁשם

והּסגן לׁשם, ּבא ּגדֹול וכהן למזרח, כהןואחֹוריהן [של ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹ
הּׂשעיריםגדול] ּוׁשני מּׂשמאלֹו, אב ּבית וראׁש ְְְְִִִִִֵֵַָֹֹמימינֹו

לׂשמאלֹו. ואחד לימינֹו אחד ְְְִִִֶֶָָָָֹלפניו,

חטף]טרף‚. ידיו[- ּבׁשּתי הּגֹורלֹות ׁשני והעלה ּבּקלּפי ְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ּבימינֹו עלה ׁשם ׁשל אם ידיו. ּופֹותח הּׂשעירים, ׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָלׁשם
ואם !'ימינ הגּבּה ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: אֹומר הּסגן -ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹ
ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: אֹומר אב ּבית ראׁש - עלה ְִִִֵֵֵָָָָֹֹֹּבׂשמאלֹו
ימין ׁשל - ׁשניהן על הּגֹורלֹות ׁשני ונֹותן .'ׂשמאל ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהגּבּה
- נתן לא ואם ׂשמאל. ׁשל על ׂשמאל וׁשל ימין, ׁשל ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֹֹעל
ׁשאינּה מצוה ׁשההּנחה, מצוה; חּסר אבל עּכב, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלא
עבֹודה. ׁשאינּה ּפי על אף מעּכבת, וההגרלה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמעּכבת;

ּבזר ּכׁשרה הּנחה כהן]לפיכ מן[-אינו הּגֹורלֹות והעלית , ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָ
ּבזר. ּפסּולה ְְְֵַַָָהּקלּפי

זהֹורית„. ׁשל לׁשֹון אדום]וקֹוׁשר צמר ׁשּתי[- מׁשקל ְְְְִִֵֵֶַָ
ׁשּלּוחֹו. ּבית ּכנגד ּומעמידֹו הּמׁשּתּלח, ׂשעיר ּבראׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹסלעים
ואת החּטאת, ּפר את וׁשֹוחט ׁשחיטתֹו. ּבית ּכנגד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָולּנׁשחט,

לּׁשם. הּגֹורל עליו ׁשעלה ִֵֶַַַָָָָָָהּׂשעיר

ׁשלׁש‰. זה ּביֹום ׁשניהן מּדם ּומּזה להיכל, ּדמן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּומכניס
ׁשמֹונה הּפר, מּדם ּתחּלה מּזה הן: ואּלּו הּזיה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוארּבעים

ּבּדי ּבין הּקדׁשים, ּבקדׁש קרֹוב[מוטות]הּזיֹות הארֹון, ְֳִֵֵֶַַַָָָָָֹ
הארון]לּכּפרת הּכּפרת[כיסוי "ולפני ׁשּנאמר: - ּבטפח ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ

הּׁשמּועה מּפי למּטה; וׁשבע למעלה אחת ׁשם ּומּזה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָיּזה";
רבינו] ממשה ּפעמים",[מסורת "ׁשבע ׁשּנאמר ׁשּזה ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָלמדּו,

בנוסף]יתר אחת,[- מֹונה: היה וכן ראׁשֹונה. הּזיה על ְִֵֵֶַַַַָָָָָָ
אחת וארּבע, אחת וׁשלׁש, אחת ּוׁשּתים, אחת ואחת, ְְְְְִַַַַַַַַַַַַַַַָֹאחת
ׁשּמא ּככה? מֹונה ולּמה וׁשבע; אחת וׁשׁש, אחת ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוחמׁש,
מּזה ּכ ואחר הּׁשבע. מּכלל ראׁשֹונה הּזיה וימנה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָיׁשּכח
וׁשבע למעלה אחת - ׁשמֹונה הארֹון, ּבּדי ּבין הּׂשעיר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמּדם
ּבהיכל ּומּזה וחֹוזר הּפר. ּבדם ׁשּמנה ּכדר ּומֹונה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמּטה;
וׁשבע למעלה אחת - ׁשמֹונה הּפר, מּדם הּפרכת ְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹעל
הּכּפרת". ולפני הּכּפרת "על הּפר: ּבדם נאמר ׁשּכ ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹלמּטה;
ּכ הּׂשעיר מּדם ּומּזה וחֹוזר ּבפנים. ׁשּמנה ּכדר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּומֹונה
למּטה; וׁשבע למעלה אחת - הּזיֹות ׁשמֹונה הּפרכת ְְְְְֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹעל
לדם עׂשה ּכאׁשר ּדמֹו את "ועׂשה הּׂשעיר: ּבדם נאמר ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּכ
אינֹו - ההּזיֹות אּלּו וכל ּבפנים. ׁשּמנה ּכדר ּומֹונה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּפר".
ּכמצליף. אּלא למּטה, ולא למעלה לא להּזֹות ּבהן ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹמתּכּון

ּומּזה הּׂשעיר, ודם הּפר ּדם הּדמים, ׁשני מערב ּכ ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָואחר
הּזהב מזּבח קרנֹות ארּבע על הּזיֹות ארּבע ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָמּׁשניהם

ע הּזיֹות וׁשבע זה.ׁשּבהיכל, מזּבח ׁשל אמצעֹו ל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

.Â,ּבּדם אצּבעֹו טֹובל - הּזיֹות וארּבעים הּׁשלׁש אּלּו ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוכל
אחת. מּטבילה הּזיֹות ׁשּתי ׁשּיּזה לא הּזיה; ּכל על ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹטבילה
החיצֹון. מזּבח ׁשל מערבי יסֹוד על ׁשֹופ הּדם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּוׁשירי

.Êהּמּוכן איׁש ּביד החי הּׂשעיר את מׁשּלח ּכ ְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָואחר
ׁשעׂשּו אּלא להֹוליכֹו, ּכׁשרים והּכל לּמדּבר; ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹלהֹוליכֹו
להֹוליכֹו. יׂשראל את מּניחים היּו ולא קבע, ּגדֹולים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹּכהנים
וׁשֹובת הּמדּבר, ּתחּלת ועד מירּוׁשלים עֹוׂשין היּו ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֻוסּכֹות
ּכדי - מהן וסּכה סּכה ּבכל הרּבה אנׁשים אֹו אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻאיׁש
אֹומרין וסּכה סּכה ּכל על לסּכה. מּסּכה אֹותֹו מלּוין ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻֻֻֻׁשּיהיּו
- לאכל וצר ּכחֹו ּכׁשל אם מים'. והרי מזֹון 'הרי ְֱֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלֹו:
האחרֹונה סּכה ואנׁשי .לכ אדם צר לא ּומעֹולם ְְְֲֵֵֵַַַָָָָָָָָֹֻאֹוכל;

הּתחּום ּבסֹוף בשבת]עֹומדין להלך שמותר המרחק -], ְְְִַ
לׁשֹון חֹולק עֹוׂשה? היה ּכיצד מרחֹוק. מעׂשיו את ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָורֹואין
ּבין קֹוׁשר וחציֹו ּבּסלע, קֹוׁשר חציֹו ׁשּבקרניו, זהֹורית ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשל
לא ויֹורד. מתּגלּגל והּוא לאחֹוריו, ודֹוחפֹו קרניו; ְְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָֹׁשּתי
ּובא אברים. אברים נעׂשה ׁשהּוא עד ההר, לחצי מּגיע ֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהיה
ודידבּיֹות .ׁשּתחׁש עד אחרֹונה סּכה ּתחת לֹו [-ויֹוׁשב ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

הדרך] לאורך העומדים ּבסּודריןאנשים ּומניפין עֹוׂשין, ְְִִִִָָהיּו
לחברו] אחד בדגלים, לּמדּבר.[- ׂשעיר ׁשהּגיע ׁשּידעּו ּכדי -ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

הּפר אצל חֹוזר מֹוליכֹו, ּביד הּׂשעיר את ׁשּמׁשּלח ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָואחר
אמּוריהן, את ּומֹוציא וקֹורען, לפנים, ּדמן ׁשהּזה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָוהּׂשעיר
ּבׂשרן ׁשאר ּומחּת הּמזּבח; ּגּבי על ּומקטירן ּבּכלי, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָונֹותנן
מפרק ואינֹו קליעה, ּכמין ּבזֹו זֹו מערֹות ּגדֹולֹות ְְְְְְֲִִִֵֵָָָֹחתיכֹות
הּׂשרפה; לבית להֹוציאן אחרים ּביד ּומׁשּלחן ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָאֹותן;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבעֹורן, ׁשם אֹותן ְְְְְִֵֶַַָָָּומנּתחין

.Áלעזרת ּגדֹול כהן יצא לּמדּבר, ׂשעיר ׁשהּגיע ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכיון
הּפר ׂשֹורפין קריאתֹו, ּובזמן ּבּתֹורה; לקרֹות ְְְְִִִִִַַַַָָָָהּנׁשים
ּכׁשהּוא ּגדֹול ּכהן הרֹואה ,לפיכ הּדׁשן. ּבבית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהּׂשעיר
ּבזר, ּכׁשרה ּוׂשרפתן הּנׂשרפין; וׂשעיר ּפר רֹואה אינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָקֹורא,

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.Ëּבבגדי לקרֹות רצה אם לפיכ עבֹודה, אינּה זֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָקריאה
לבן, ּבבגדי לקרֹות רצה ואם קֹורא; מּׁשּלֹו, לבנים ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹחל
עבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא ּבהן להנֹות נּתנּו כהּנה ׁשּבגדי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻקֹורא;

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.Èהעם וכל הּנׁשים, ּבעזרת יֹוׁשב קֹורא? הּוא ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָּכיצד
וחּזן לפניו; ונֹותנֹו[שמש]עֹומדין ּתֹורה ספר נֹוטל הּכנסת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

נֹותנֹו והּסגן לּסגן, נֹותנֹו הּכנסת וראׁש הּכנסת, ְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָֹֹלראׁש
"אחרי עֹומד וקֹורא ּומקּבל, עֹומד ּגדֹול וכהן ּגדֹול. ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵַַָָֹֹלכהן
הענין. סֹוף עד מֹועדֹות, ׁשּבפרׁשת ּבעׂשֹור" ו"א ְְְֲִֶֶַַַָָָָָמֹות",
מּמה 'יֹותר ואֹומר: ּבחיקֹו. ּומּניחּה הּתֹורה, את ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָוגֹולל
הּפקּודים ׁשּבחּמׁש "ּובעׂשֹור" ּכתּוב'. לפניכם [-ּׁשּקראתי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

קֹוראבמדבר] ולּמה ּפה; על אֹותֹו קֹורא - הענין סֹוף ְְִֵֵֶַַָָָָעד
לא ולּמה ּבצּבּור; ּתֹורה ספר ּגֹוללין ׁשאין לפי ּפה? ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹעל
ּבׁשני אחד ענין קֹורא אחד ׁשאין לפי אחר? ּבספר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיקרא

מּׁשּום שיש]ספרים, יאמרו ראׁשֹון.[ב]ּפגם[שלא ְְִִִַָ

iyiy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.‡Èׁשּמברכין ּכדר ּולאחריה לפניה מבר ׁשּקֹורא, ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּבעת
הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשבע לאחריה ּומֹוסיף הּכנסת; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבבית
אבינּו', לנּו 'סלח ,'ל אנחנּו 'מֹודים אלהינּו', ה' ְְְֱֲִִֵֵַַָָָֹ'רצה
יׂשראל עּמֹו עוֹונֹות מֹוחל ה', אּתה ּברּו' ּבּה: ְְֲִֵֵֵַַָָָָוחֹותם
הּמקּדׁש על ּומבר ּכתקנן. ּברכֹות ׁשלׁש הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָֹּברחמים';
ּוׁשכינה הּמקּדׁש ׁשּיעמד ענינּה יהיה - עצמּה ּבפני ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּברכה
ּומבר ּבצּיֹון'. הּׁשֹוכן ה', אּתה ּברּו' ּבּה: וחֹותם ְְְְִֵֵֵַַָָָָּבתֹוכֹו,
יׂשראל את ה' ׁשּיֹוׁשיע ענינּה - עצמּה ּבפני ּברכה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָיׂשראל
הּבֹוחר ה', אּתה ּברּו' ּבּה: וחֹותם ,מל מהן יסּור ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹולא
ענינּה - עצמּה ּבפני ּברכה הּכהנים ּומבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּביׂשראל'.
ּבּה: וחֹותם ויברכם, ועבֹודתן מעׂשיהם הּמקֹום ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּירצה
ּתפּלה אֹומר ּכ ואחר הּכהנים'. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו'ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹ
'הֹוׁשע וחֹותם: רגיל. ּׁשהּוא מה ּכפי ּובּקׁשה, ורּנה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּותחּנה
ּברּו להּוׁשע; צריכין יׂשראל ׁשעּמ יׂשראל, עּמ את ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָה'

ּתפּלה'. ׁשֹומע ה', ְִֵַַָָאּתה

שישי יום
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הּלילה‡. ּבחצֹות הּוא: ּכ זה, ׁשּביֹום הּמעׂשים ּכל ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָסדר
הּדׁשן[מגרילים]מפיסין אפרלתרּומת מעט נטילת -] ְְִִִֶֶַַ

ּכדרמהמזבח] הּמזּבח את ּומדּׁשנין הּמערכה את ּומסּדרין ,ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
לׁשחיטת ׁשּיּגיעּו עד - ׁשּבארנּו הּסדר על יֹום ּבכל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשעֹוׂשין
ּבּוץ ׁשל סדין ּפֹורׂשין הּתמיד, את לׁשחט ּכׁשּיּגיעּו ְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹהּתמיד.

ּכדי[פשתן] ּבּוץ? ׁשל ולּמה העם; ּובין ּגדֹול ּכהן ְְֵֵֵֵֶָָָָָֹּבין
וטֹובל, חל, ּבגדי ּופֹוׁשט ּבּוץ. ּבבגדי הּיֹום ׁשעבֹודת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹׁשּיּכיר
רב ּבּתמיד וׁשֹוחט ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹולֹובׁש

וושט]ׁשנים קנה ּומקּבל[- הּׁשחיטה; לגמר אחר ּומּניח , ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָֹ
להיכל, נכנס ּכ ואחר ּכמצותֹו. הּמזּבח על וזֹורקֹו ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָהּדם,
אברי ּומקטיר הּנרֹות, את ּומטיב ׁשחר, ׁשל קטרת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹּומקטיר
יֹום ּכל ׁשל הּתמיד סדר ּככל והּנסכים והחבּתין ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּתמיד
ׁשל הּכבׂשים וׁשבעת הּפר מקריב הּתמיד ואחר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשּבארנּו,
ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ואחר הּיֹום. ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָמּוסף
ּובא ורגליו, ידיו ּומקּדׁש לבן; ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָָזהב,
ראׁשֹו ולּמזּבח, האּולם ּבין עֹומד היה ּופרֹו ּפרֹו. אצל ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹלֹו
למערב, ּופניו ּבמזרח, עֹומד והּכהן למערב; ּופניו ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָֹלדרֹום
אֹומר: היה וכ ּומתוּדה. הּפר, ראׁש על ידיו ׁשּתי ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹוסֹומ
אּנא ּוביתי; אני לפני ּופׁשעּתי ועויתי חטאתי ה'! ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָָָ'אּנא
ׁשחטאתי ולּפׁשעים, ולעוֹונֹות לחטאים נא ּכּפר ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָה'!
מׁשה ּבתֹורת ּכּכתּוב ּוביתי, אני לפני וׁשּפׁשעּתי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוׁשעויתי
מּכל אתכם, לטהר עליכם יכּפר הּזה בּיֹום ּכי :ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹעבּד
ׁשני על מגריל ּכ ואחר ּתטהרּו'. ה' לפני ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹחּטאתיכם
הּמׁשּתּלח ׂשעיר ּבראׁש זהֹורית ׁשל לׁשֹון וקֹוׁשר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּׂשעירים,

ּבית[לעזאזל] ּכנגד ולּנׁשחט ׁשּלּוחֹו, ּבית ּכנגד ּומעמידֹו ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָ
על ידיו ׁשּתי וסֹומ ׁשנּיה; ּפרֹו אצל לֹו ּובא ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשחיטתֹו.
חטאתי ה'! 'אּנא אֹומר: הּוא וכ ׁשני. וּדּוי ּומתוּדה ְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹראׁשֹו,
;קדֹוׁשי עם אהרן ּובני ּוביתי אני ,לפני ּפׁשעּתי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹעויתי
ׁשחטאתי ולּפׁשעים, ולעוֹונֹות לחטאים נא ּכּפר ה'! ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָאּנא
עם אהרן ּובני ּוביתי אני ,לפני וׁשּפׁשעּתי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוׁשעויתי

וגֹו''. הּזה בּיֹום ּכי :עבּד מׁשה ּבתֹורת ּכּכתּוב ,ְְְְְִֶֶֶַַַַַָֹקדֹוׁשי
למי ונֹותנֹו ּדמֹו, את ּומקּבל הּפר, את ׁשֹוחט ּכ ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָואחר

הרבד על יקרׁש, ׁשּלא מנדנדֹו ׁשל[מרצפת]ׁשהּוא הרביעי ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ
מעלהי אׁש ּבּה וחֹותה הּמחּתה, את ונֹוטל מּבחּוץ. כל ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

מּלפני הּמזּבח "מעל ׁשּנאמר: למערב, הּסמּו מן ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּמזּבח,
את לֹו ּומֹוציאין ׁשּבעזרה. הרבד על ּומּניחּה ויֹורד, ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹה'";
מלא מּמּנה וחֹופן הּדּקה, מן ּדּקה קטרת מלא ּוכלי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהּכף,

טפּופֹות אּלא גדּוׁשֹות ולא מחּוקֹות לא אצבעותיוחפניו, -] ְְְְְֶָָָֹֹ
ידו] מכף מעט קטנֹו;רחוקות לפי והּקטן גדלֹו, לפי הּגדֹול -ְְְְְִִַַָָָָָ

ּפֹוסלת ּבׂשמאל ׁשהֹולכה ּבארנּו, ּכבר הּכף. לתֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹונֹותן
הּדין מן היה לפיכ העבֹודֹות; ּובׁשאר הּקדׁשים ְְְֲֳִִִִִַַַָָָָָָּבדם
מּפני אבל ּבימינֹו. הּקטרת וכף ּבׂשמאלֹו הּמחּתה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשּיֹולי
לסבלּה יכֹול אינֹו - חּמה ׁשהיא ועֹוד הּמחּתה, ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹּכבד
וכף ּבימינֹו הּמחּתה נֹוטל לפיכ הארֹון; עד ְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹּבׂשמאלֹו
לקדׁש מּגיע ׁשהּוא עד ּבהיכל ּומהּל ּבׂשמאלֹו. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹהּקטרת

ּפרּופה הּפרכת מֹוצא מעט]הּקדׁשים; נכנס[מקופלת , ְְֳִִֵֶַַָָָָֹ
נֹותן לארֹון, הּגיע לארֹון. מּגיע ׁשהּוא עד הּקדׁשים ְֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלקדׁש

הּבּדים ׁשני ּבין הּמחּתה הארון]את מוטות ׁשני[- ּובבית ; ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָ
ׂשפת ואֹוחז הּׁשתּיה. אבן על מּניחּה היה ארֹון, היה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּלא
ּבגּודלֹו הּקטרת ּומערה ּבׁשּניו, אֹו אצּבעֹותיו ּבראׁשי ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּכף
היא וזֹו ּכׁשהיתה; חפניו למלא ׁשּמחזירּה עד חפניו, ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹלתֹו
הּגחלים ּגּבי על הּקטרת את וצֹובר ׁשּבּמקּדׁש. קׁשה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעבֹודה
לארֹון, קרֹובה הּקטרת ׁשּתהיה ּכדי ּבּמחּתה, לפנים ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבידֹו
הּבית ׁשּיתמּלא עד ׁשם ּוממּתין יּכוה; ׁשּלא - מּפניו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹרחֹוקה
לּקדׁש ּפניו מעט, מעט אחֹורּנית מהּל והּוא ויֹוצא, ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹעׁשן.
ּבהיכל ׁשם ּומתּפּלל הּפרכת. מן ׁשּיצא עד להיכל, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹואחֹוריו
ׁשּמא העם, את להבעית ׁשּלא קצרה, ּתפּלה ׁשּיצא ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאחר
מּלפני רצֹון 'יהי מתּפּלל: היה וכ ּבהיכל'. 'מת ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹיאמרּו:
ולא גׁשּומה; ּתהיה ׁשחּונה, זֹו ׁשנה היתה ׁשאם אלהי, ְְְְְֱִִֶֶַָָָָָָֹֹה'
צריכין יׂשראל ּבית עּמ יהיּו ולא מיהּודה; ׁשבט ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹיסּור

ּדרכים'. עֹוברי ּתפּלת לפני ּתּכנס ואל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָלפרנסה,

העם·. ּכל - הּקדׁשים ּבקדׁש הּקטרת הקטר ְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבׁשעת
האּולם מּבין ּפֹורׁשין ואינן ּבלבד, ההיכל מן ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָּפֹורׁשין
ּבׁשעת אּלא ולּמזּבח האּולם מּבין ּפֹורׁשין ׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָולּמזּבח;
ּכמֹו ּבהיכל, ּדמים מּתן ּובׁשעת יֹום, ּבכל ּבהיכל ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָהקטרה
מּזה הּפר ּדם נֹוטל ּכ ואחר ּתמידין. ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּבארנּו
ׁשם מּמּנּו ּומּזה הּקדׁשים, לקדׁש ּבֹו ונכנס מנדנדֹו, ְְְְְְֳִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
ּכן על ּבהיכל ּומּניחֹו ויֹוצא, הארֹון, ּבּדי ּבין הּזיֹות ְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשמֹונה

חצובה] ההיכל,[- מן יֹוצא ּכ ואחר ׁשם. ׁשהיה ְִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּזהב
הּקדׁשים, לקדׁש ּבֹו ונכנס ּדמֹו, ּומקּבל הּׂשעיר, את ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוׁשֹוחט
ויֹוצא, הארֹון, ּבּדי ּבין הּזיֹות ׁשמֹונה ׁשם מּמּנּו ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּומּזה
מעל הּפר ּדם נֹוטל ּכ ואחר ּבהיכל. ׁשני ּכן על ְִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָּומּניחֹו
הּזיֹות; ׁשמֹונה הארֹון ּכנגד הּפרכת על מּמּנּו ּומּזה ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּכן,
הּפרכת על מּמּנּו ּומּזה הּׂשעיר, ּדם ונֹוטל הּפר, ּדם ְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹּומּניח
לתֹו הּפר ּדם מערה ּכ ואחר הּזיֹות. ׁשמֹונה הארֹון ְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּכנגד
ּכדי - הּפר ּדם ּבֹו ׁשהיה לּמזרק הּכל ּומחזיר הּׂשעיר, ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹּדם
ּבין הּזהב, מּמזּבח לפנים ועֹומד יפה; יפה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיתערבּו
קרנֹות על הּתערבת מּדם להּזֹות ּומתחיל והּמנֹורה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַַָֹהּמזּבח
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.‡Èׁשּמברכין ּכדר ּולאחריה לפניה מבר ׁשּקֹורא, ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּבעת
הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשבע לאחריה ּומֹוסיף הּכנסת; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבבית
אבינּו', לנּו 'סלח ,'ל אנחנּו 'מֹודים אלהינּו', ה' ְְְֱֲִִֵֵַַָָָֹ'רצה
יׂשראל עּמֹו עוֹונֹות מֹוחל ה', אּתה ּברּו' ּבּה: ְְֲִֵֵֵַַָָָָוחֹותם
הּמקּדׁש על ּומבר ּכתקנן. ּברכֹות ׁשלׁש הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָֹּברחמים';
ּוׁשכינה הּמקּדׁש ׁשּיעמד ענינּה יהיה - עצמּה ּבפני ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּברכה
ּומבר ּבצּיֹון'. הּׁשֹוכן ה', אּתה ּברּו' ּבּה: וחֹותם ְְְְִֵֵֵַַָָָָּבתֹוכֹו,
יׂשראל את ה' ׁשּיֹוׁשיע ענינּה - עצמּה ּבפני ּברכה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָיׂשראל
הּבֹוחר ה', אּתה ּברּו' ּבּה: וחֹותם ,מל מהן יסּור ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹולא
ענינּה - עצמּה ּבפני ּברכה הּכהנים ּומבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּביׂשראל'.
ּבּה: וחֹותם ויברכם, ועבֹודתן מעׂשיהם הּמקֹום ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּירצה
ּתפּלה אֹומר ּכ ואחר הּכהנים'. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו'ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹ
'הֹוׁשע וחֹותם: רגיל. ּׁשהּוא מה ּכפי ּובּקׁשה, ורּנה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּותחּנה
ּברּו להּוׁשע; צריכין יׂשראל ׁשעּמ יׂשראל, עּמ את ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָה'

ּתפּלה'. ׁשֹומע ה', ְִֵַַָָאּתה

שישי יום
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הּלילה‡. ּבחצֹות הּוא: ּכ זה, ׁשּביֹום הּמעׂשים ּכל ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָסדר
הּדׁשן[מגרילים]מפיסין אפרלתרּומת מעט נטילת -] ְְִִִֶֶַַ

ּכדרמהמזבח] הּמזּבח את ּומדּׁשנין הּמערכה את ּומסּדרין ,ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
לׁשחיטת ׁשּיּגיעּו עד - ׁשּבארנּו הּסדר על יֹום ּבכל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשעֹוׂשין
ּבּוץ ׁשל סדין ּפֹורׂשין הּתמיד, את לׁשחט ּכׁשּיּגיעּו ְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹהּתמיד.

ּכדי[פשתן] ּבּוץ? ׁשל ולּמה העם; ּובין ּגדֹול ּכהן ְְֵֵֵֵֶָָָָָֹּבין
וטֹובל, חל, ּבגדי ּופֹוׁשט ּבּוץ. ּבבגדי הּיֹום ׁשעבֹודת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹׁשּיּכיר
רב ּבּתמיד וׁשֹוחט ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹולֹובׁש

וושט]ׁשנים קנה ּומקּבל[- הּׁשחיטה; לגמר אחר ּומּניח , ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָֹ
להיכל, נכנס ּכ ואחר ּכמצותֹו. הּמזּבח על וזֹורקֹו ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָהּדם,
אברי ּומקטיר הּנרֹות, את ּומטיב ׁשחר, ׁשל קטרת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹּומקטיר
יֹום ּכל ׁשל הּתמיד סדר ּככל והּנסכים והחבּתין ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּתמיד
ׁשל הּכבׂשים וׁשבעת הּפר מקריב הּתמיד ואחר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשּבארנּו,
ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ואחר הּיֹום. ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָמּוסף
ּובא ורגליו, ידיו ּומקּדׁש לבן; ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָָזהב,
ראׁשֹו ולּמזּבח, האּולם ּבין עֹומד היה ּופרֹו ּפרֹו. אצל ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹלֹו
למערב, ּופניו ּבמזרח, עֹומד והּכהן למערב; ּופניו ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָֹלדרֹום
אֹומר: היה וכ ּומתוּדה. הּפר, ראׁש על ידיו ׁשּתי ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹוסֹומ
אּנא ּוביתי; אני לפני ּופׁשעּתי ועויתי חטאתי ה'! ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָָָ'אּנא
ׁשחטאתי ולּפׁשעים, ולעוֹונֹות לחטאים נא ּכּפר ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָה'!
מׁשה ּבתֹורת ּכּכתּוב ּוביתי, אני לפני וׁשּפׁשעּתי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוׁשעויתי
מּכל אתכם, לטהר עליכם יכּפר הּזה בּיֹום ּכי :ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹעבּד
ׁשני על מגריל ּכ ואחר ּתטהרּו'. ה' לפני ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹחּטאתיכם
הּמׁשּתּלח ׂשעיר ּבראׁש זהֹורית ׁשל לׁשֹון וקֹוׁשר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּׂשעירים,

ּבית[לעזאזל] ּכנגד ולּנׁשחט ׁשּלּוחֹו, ּבית ּכנגד ּומעמידֹו ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָ
על ידיו ׁשּתי וסֹומ ׁשנּיה; ּפרֹו אצל לֹו ּובא ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשחיטתֹו.
חטאתי ה'! 'אּנא אֹומר: הּוא וכ ׁשני. וּדּוי ּומתוּדה ְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹראׁשֹו,
;קדֹוׁשי עם אהרן ּובני ּוביתי אני ,לפני ּפׁשעּתי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹעויתי
ׁשחטאתי ולּפׁשעים, ולעוֹונֹות לחטאים נא ּכּפר ה'! ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָאּנא
עם אהרן ּובני ּוביתי אני ,לפני וׁשּפׁשעּתי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוׁשעויתי

וגֹו''. הּזה בּיֹום ּכי :עבּד מׁשה ּבתֹורת ּכּכתּוב ,ְְְְְִֶֶֶַַַַַָֹקדֹוׁשי
למי ונֹותנֹו ּדמֹו, את ּומקּבל הּפר, את ׁשֹוחט ּכ ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָואחר

הרבד על יקרׁש, ׁשּלא מנדנדֹו ׁשל[מרצפת]ׁשהּוא הרביעי ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ
מעלהי אׁש ּבּה וחֹותה הּמחּתה, את ונֹוטל מּבחּוץ. כל ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

מּלפני הּמזּבח "מעל ׁשּנאמר: למערב, הּסמּו מן ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּמזּבח,
את לֹו ּומֹוציאין ׁשּבעזרה. הרבד על ּומּניחּה ויֹורד, ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹה'";
מלא מּמּנה וחֹופן הּדּקה, מן ּדּקה קטרת מלא ּוכלי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהּכף,

טפּופֹות אּלא גדּוׁשֹות ולא מחּוקֹות לא אצבעותיוחפניו, -] ְְְְְֶָָָֹֹ
ידו] מכף מעט קטנֹו;רחוקות לפי והּקטן גדלֹו, לפי הּגדֹול -ְְְְְִִַַָָָָָ

ּפֹוסלת ּבׂשמאל ׁשהֹולכה ּבארנּו, ּכבר הּכף. לתֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹונֹותן
הּדין מן היה לפיכ העבֹודֹות; ּובׁשאר הּקדׁשים ְְְֲֳִִִִִַַַָָָָָָּבדם
מּפני אבל ּבימינֹו. הּקטרת וכף ּבׂשמאלֹו הּמחּתה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשּיֹולי
לסבלּה יכֹול אינֹו - חּמה ׁשהיא ועֹוד הּמחּתה, ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹּכבד
וכף ּבימינֹו הּמחּתה נֹוטל לפיכ הארֹון; עד ְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹּבׂשמאלֹו
לקדׁש מּגיע ׁשהּוא עד ּבהיכל ּומהּל ּבׂשמאלֹו. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹהּקטרת

ּפרּופה הּפרכת מֹוצא מעט]הּקדׁשים; נכנס[מקופלת , ְְֳִִֵֶַַָָָָֹ
נֹותן לארֹון, הּגיע לארֹון. מּגיע ׁשהּוא עד הּקדׁשים ְֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלקדׁש

הּבּדים ׁשני ּבין הּמחּתה הארון]את מוטות ׁשני[- ּובבית ; ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָ
ׂשפת ואֹוחז הּׁשתּיה. אבן על מּניחּה היה ארֹון, היה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּלא
ּבגּודלֹו הּקטרת ּומערה ּבׁשּניו, אֹו אצּבעֹותיו ּבראׁשי ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּכף
היא וזֹו ּכׁשהיתה; חפניו למלא ׁשּמחזירּה עד חפניו, ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹלתֹו
הּגחלים ּגּבי על הּקטרת את וצֹובר ׁשּבּמקּדׁש. קׁשה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעבֹודה
לארֹון, קרֹובה הּקטרת ׁשּתהיה ּכדי ּבּמחּתה, לפנים ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבידֹו
הּבית ׁשּיתמּלא עד ׁשם ּוממּתין יּכוה; ׁשּלא - מּפניו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹרחֹוקה
לּקדׁש ּפניו מעט, מעט אחֹורּנית מהּל והּוא ויֹוצא, ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹעׁשן.
ּבהיכל ׁשם ּומתּפּלל הּפרכת. מן ׁשּיצא עד להיכל, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹואחֹוריו
ׁשּמא העם, את להבעית ׁשּלא קצרה, ּתפּלה ׁשּיצא ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאחר
מּלפני רצֹון 'יהי מתּפּלל: היה וכ ּבהיכל'. 'מת ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹיאמרּו:
ולא גׁשּומה; ּתהיה ׁשחּונה, זֹו ׁשנה היתה ׁשאם אלהי, ְְְְְֱִִֶֶַָָָָָָֹֹה'
צריכין יׂשראל ּבית עּמ יהיּו ולא מיהּודה; ׁשבט ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹיסּור

ּדרכים'. עֹוברי ּתפּלת לפני ּתּכנס ואל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָלפרנסה,

העם·. ּכל - הּקדׁשים ּבקדׁש הּקטרת הקטר ְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבׁשעת
האּולם מּבין ּפֹורׁשין ואינן ּבלבד, ההיכל מן ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָּפֹורׁשין
ּבׁשעת אּלא ולּמזּבח האּולם מּבין ּפֹורׁשין ׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָולּמזּבח;
ּכמֹו ּבהיכל, ּדמים מּתן ּובׁשעת יֹום, ּבכל ּבהיכל ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָהקטרה
מּזה הּפר ּדם נֹוטל ּכ ואחר ּתמידין. ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּבארנּו
ׁשם מּמּנּו ּומּזה הּקדׁשים, לקדׁש ּבֹו ונכנס מנדנדֹו, ְְְְְְֳִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
ּכן על ּבהיכל ּומּניחֹו ויֹוצא, הארֹון, ּבּדי ּבין הּזיֹות ְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשמֹונה

חצובה] ההיכל,[- מן יֹוצא ּכ ואחר ׁשם. ׁשהיה ְִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּזהב
הּקדׁשים, לקדׁש ּבֹו ונכנס ּדמֹו, ּומקּבל הּׂשעיר, את ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוׁשֹוחט
ויֹוצא, הארֹון, ּבּדי ּבין הּזיֹות ׁשמֹונה ׁשם מּמּנּו ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּומּזה
מעל הּפר ּדם נֹוטל ּכ ואחר ּבהיכל. ׁשני ּכן על ְִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָּומּניחֹו
הּזיֹות; ׁשמֹונה הארֹון ּכנגד הּפרכת על מּמּנּו ּומּזה ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּכן,
הּפרכת על מּמּנּו ּומּזה הּׂשעיר, ּדם ונֹוטל הּפר, ּדם ְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹּומּניח
לתֹו הּפר ּדם מערה ּכ ואחר הּזיֹות. ׁשמֹונה הארֹון ְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּכנגד
ּכדי - הּפר ּדם ּבֹו ׁשהיה לּמזרק הּכל ּומחזיר הּׂשעיר, ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹּדם
ּבין הּזהב, מּמזּבח לפנים ועֹומד יפה; יפה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיתערבּו
קרנֹות על הּתערבת מּדם להּזֹות ּומתחיל והּמנֹורה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַַָֹהּמזּבח
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מּבחּוץ. הּקרנֹות על ּומּזה והֹול מסּבב והּוא הּזהב, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָמזּבח
מערבית, לצפֹונית צפֹונית, מזרחית מּקרן ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָּומתחיל
נֹותן הּוא ּכּלן ועל מזרחית; לדרֹומית ּדרֹומית, ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֻלמערבית
ׁשהּוא לפניו, ׁשהיתה האחרֹונה מן חּוץ למעלן, ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָמּלמּטן

ּכליו יתלכלכּו ׁשּלא ּכדי למּטן, מלמעלן .[בגדיו]נֹותן ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ׁשּבמ והאפר הּגחלים עדוחֹותה והיל היל הּזהב זּבח ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

מזּבח ׁשל טהרֹו על הּתערבת מּדם ּומּזה זהבֹו, ְְְֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּמגּלה
קרנֹותיו; מּתנֹות ׁשּׁשלמּו ּבּמקֹום הּדרֹום ּבצד ּפעמים, ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָׁשבע
מזּבח ׁשל מערבי יסֹוד על הּדם ׁשירי וׁשֹופ ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָויֹוצא,
ׁשּתי וסֹומ הּמׁשּתּלח, ׂשעיר אצל ּבא ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהחיצֹון.
חטאּו ה'! 'אּנא אֹומר: הּוא וכ ּומתוּדה. ראׁשֹו על ְְְִֵֶַַָָָָָָֹידיו
נא ּכּפר ה'! אּנא יׂשראל; ּבית עּמ לפני ּופׁשעּו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָועוּו
וׁשּפׁשעּו וׁשעוּו ׁשחטאּו ולּפׁשעים, ולעוֹונֹות ְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָלחטאים
ּכי :עבּד מׁשה ּבתֹורת ּכּכתּוב יׂשראל, ּבית עּמ ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלפני
הּׂשעיר מׁשּלח ּכ ואחר וגֹו''. עליכם יכּפר הּזה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָבּיֹום
לפנים, ּדמן ׁשהכניס וׂשעיר פר אמּורי ּומֹוציא ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָלּמדּבר;
ויֹוצא לׂשרפה. הּדׁשן לבית הּׁשאר ּומׁשּלח ּבּכלי, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָונֹותנן
לּמדּבר. ׂשעיר ׁשּיּגיע אחר - ׁשם וקֹורא נׁשים, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלעזרת
ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט מקּדׁש, ּכ ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָואחר
ּבחּוץ, הּנעׂשה הּׂשעיר ועֹוׂשה ורגליו; ידיו ּומקּדׁש ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָזהב,
העם, ואיל אילֹו ּומקריב הּיֹום. מּוסף קרּבנֹות מּכלל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָׁשהּוא
ּומקטיר העם"; עלת ואת עלתֹו את ועׂשה "ויצא, ְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּבין ׁשל ּתמיד ּומקריב הּנׂשרפין, וׂשעיר ּפר ׁשל ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהאמּורין
וטֹובל, זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט מקּדׁש, ּכ ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהערּבים.
ּומֹוציא הּקדׁשים, לקדׁש ונכנס ּומקּדׁש; לבן, ּבגדי ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹולֹובׁש
וטֹובל, לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט מקּדׁש, ּכ ואחר והּמחּתה. ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָהּכף
ּבין ׁשל קטרת ּומקטיר ּומקּדׁש; זהב, ּבגדי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹולֹובׁש
הּימים. ּכׁשאר הערּבים ּבין ׁשל הּנרֹות את ּומטיב ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהערּבים,
ולֹובׁש זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָואחר
ּביתֹו. עד אֹותֹו מלּוין העם וכל לביתֹו; ויֹוצא עצמֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָּבגדי

הּקדׁש. מן ּבׁשלֹום ׁשּיצא על עֹוׂשה, היה טֹוב ְְִֶֶֶַַָָָָָֹויֹום

ה ּפרק הּכּפּורים יֹום עבֹודת ¤¤¦¦©©£§¦הלכֹות

.‡צרי ּבהיכל, ּבפנים לבן ּבבגדי ׁשעֹובד עבֹודֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּכל
מעׂשה ּבהן הקּדים ואם ׁשּבארנּו; הּסדר על ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלעׂשֹותן

ּכלּום. עׂשה לא - ְֲֵַָָֹלחברֹו

ׁשחפנּה·. עׂשה[לקח]קטרת לא - הּפר ׁשחיטת קדם ְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
ּפנים ּכעבֹודת ּפנים צר - ּבעזרה ׁשהחפינה ּפי על אף ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹּכלּום;
עׂשה לא - ּפר ׁשל ּדמֹו מּתן קדם ׁשּׁשחטֹו ׂשעיר וכן ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהיא.
לפנים. נכנס ּדמֹו הרי ּבעזרה, ׁשהּׁשחיטה ּפי על אף ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָּכלּום;

הּיֹום,‚. עבֹודת קדם אֹותן ׁשעׂשה הּמּוספין וׂשעיר ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹאיל
ּכלּום. ְֵָאינן

יּזה„. - הּקדׁשים ּבקדׁש הּפר לדם הּׂשעיר ּדם ְְְֳִִִִֶֶַַַַַַָָָֹהקּדים
ויׁשחט אחר, ׂשעיר יביא ּכ ואחר ּכמצותֹו; הּפר ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָֹמּדם
הראׁשֹון. ויּפסל ּכמצותֹו, הּקדׁשים ּבקדׁש מּדמֹו ויּזה ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹותֹו,

ּבּמּתנֹות הּפר לדם הּׂשעיר ּדם הדם]הקּדים הזיות -] ְְִִִַַַַַַָָָ
ׁשנּיה ּפעם הּׂשעיר מּדם ויּזה יחזר הּפרכת, על ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹׁשּבהיכל

הּפר. ּדם ְַַַַָלאחר

.‰- הּקדׁשים ׁשּבקדׁש מּתנֹות ּגמר ׁשּלא עד הּדם ְְֳִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹנׁשּפ
הּקדׁשים; ּבקדׁש ּכּתחּלה ויּזה ויחזר אחר, ּדם ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹיביא

.Âּבּמּתנֹות והתחיל הּקדׁשים, ׁשּבקדׁש מּתנֹות ְְְֳִִִֶֶַַַַַָָָָֹּגמר
אחר, ּדם יביא - ּגמר ׁשּלא עד הּדם ונׁשּפ ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבהיכל,

ׁשּבהיכל; הּזיֹות מּתחּלת ְְִִִֵֶַַַַָָּומתחיל

.Êה מזּבח על לּתן והתחיל ׁשּבהיכל, מּתנֹות ּזהב,ּגמר ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ּומתחיל אחר, ּדם יביא - ּגמר ׁשּלא עד הּדם ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹונׁשּפ
הן. עצמן ּבפני ּכּפרה ׁשּכּלן הּמזּבח; מּתנֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻמּתחּלת

.Áצרי אינֹו - הּדם נׁשּפ ּכ ואחר הּמזּבח מּתנֹות ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָּגמר
אינּה החיצֹון מזּבח על הּׁשירים ׁשּׁשפיכת אחר; ּדם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלהביא
ּכל ׁשּיגמר קדם ׁשּנׁשּפ הּוא הּפר ּדם ואם ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמעּכבת.
ּפעם הּקטרת ויחּפן אחר, ּפר מביא זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹֹהּמּתנֹות
יביא ּכ ואחר הּקטרת, ויקטיר הּפר, ׁשחיטת קדם ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשנּיה

מּמּנּו. ויּזה ְִֶֶַָּדמֹו

.Ëאּלא - הּדׁשן ּבבית נׂשרף ואין ּבגדים מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואין
הּכּפרה. נגמרה ׁשּבֹו האחרֹון, הּזה ְְֲִֶֶַַַַַָָָָָהּפר

.Èההּזיֹות ׁשּיגמר קדם הּׂשעיר ּבדם הּפר ּדם לֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹנתערב
ונֹותן וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה וׁשבע למעלה אחת נֹותן -ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
ּבמּתנה נתערבּו ׂשעיר. לׁשם למּטה וׁשבע למעלה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָאחת
אחת ונֹותן וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה אחת נֹותן - ְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַַָָאחרֹונה

ׂשעיר. לׁשם למּטה וׁשבע ְְְְְִֵֶַַַָָָלמעלה

.‡Èהּפר ּדם ּכֹוס הּוא איזה ידע ולא הּכֹוסֹות, ְְְִֵֶַַַַַָָֹנתחּלפּו
למעלה אחת מהן מאחד נֹותן - הּׂשעיר ּדם ּכֹוס הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָואיזה
למּטה, וׁשבע למעלה אחת הּׁשני מן ונֹותן למּטה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָוׁשבע
נמצא למּטה; וׁשבע למעלה אחת הראׁשֹון מן ונֹותן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָוחֹוזר

הּׂשעיר. מּדם ואחריו הּפר, מּדם ׁשּנתן מקֹום, ְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָמּכל

.·Èּבׁשּתי הּׂשעיר ּדם וקּבל כֹוסֹות, ּבׁשּתי הּפר מּדם ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָקּבל
הּפר ּדם ּכֹוס נֹודע ולא הּכֹוסֹות, מקצת ונתערבּו ְְְְְִִַַַַָָָֹכֹוסֹות,
מן ּכמצותן ההּזיֹות ּכל מּזה זה הרי - הּׂשעיר ּדם ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּכֹוס
על מהן ׁשהּזה אּלּו ׁשירי וׁשֹופ נתערבּו, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּכֹוסֹות
לאּמה יּׁשפכּו ׁשּנתערבּו, הּכֹוסֹות ואֹותן ּכּמצוה; [-היסֹוד ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ

העזרה] .תעלת

.‚Èאֹותֹו קֹונה ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על אף - הּכּפּורים יֹום ִִִֵֶֶַַַַָֹּפר
הפקיר הּמקֹום - לֹו" אׁשר החּטאת "ּפר ׁשּנאמר: ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָמּׁשּלֹו,
ּבֹו להן היה לא ׁשאּלּו הּכהנים; אחיו לכל ּבֹו ְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹממֹונֹו
קדם ּגדֹול ּכהן מת אם ,לפיכ ּבֹו. מתּכּפרין היּו לא ְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹֻׁשּתפּות,
אחר, ּפר מביא אינֹו ּתחּתיו ׁשעֹומד הּכהן - הּפר ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּיּׁשחט
ּבעליה ׁשּמתּו חּטאת ואינֹו ראׁשֹון; ׁשל את ׁשֹוחט ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאּלא
ּומת הּפר, את ׁשחט מתה. הרּבים חּטאת ׁשאין ִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּתמּות,
ּבֹו. ּומכּפר זה ּבדם נכנס האחר הּכהן - ּבדמֹו ׁשּיכּפר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹקדם

.„Èׁשוין ׁשּיהיּו מצותן - הּכּפּורים יֹום ׂשעירי ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָׁשני
ּובדמים ּובקֹומה במחירם]ּבמראה אף[- ּכאחת; ּולקיחתן , ְְְְְְִִֶַַַַָָָָ

ואחד הּיֹום מהן אחד לקח ּכׁשרים; ׁשוין, ׁשאינן ּפי ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעל
ּכׁשרים. - ְְִֵָָלמחר

.ÂËזּוג יּקח מת, הגריל ׁשּלא עד אם - מהן אחד ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹמת
עליהן ויגריל ׁשנים יביא - מת מּׁשהגריל ואם ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָלּׁשני.
אֹומר: ׁשם, ׁשל היה אם ׁשּמת: הּוא איזה ורֹואה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכּתחּלה,
היה ואם ּתחּתיו'; יתקּים לּׁשם הּגֹורל עליו ׁשעלה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ'זה

iyiy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

לעזאזל הּגֹורל עליו ׁשעלה 'זה יאמר: עזאזל, ׁשל ֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּמת
- ּבּסֹוף עליהן ׁשהגריל הּׁשנים מן והּׁשני ּתחּתיו'. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָיתקּים
ׁשאין לנדבה; ּדמיו ויּפלּו ויּמכר, מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹירעה

מתה. הּצּבּור ִֵַַַָחּטאת

.ÊËהּכּפּור יֹום ׁשל וׂשעיר אחריםּפר והפריׁש ׁשאבדּו, ים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָ
ׁשּיסּתאבּו עד ירעּו - הראׁשֹונים ונמצאּו וקרבּו, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּתחּתיהן

במום] נמצאּו[יפסלו אם וכן לנדבה; ּדמיהן ויּפלּו ויּמכרּו, ,ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָ
וירעּו הראׁשֹונים, יקרבּו - אּלּו ׁשּיקרבּו קדם ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָֹהראׁשֹונים
ׁשאין לנדבה; ּדמיהן ויּפלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּׁשנּיים

מתה. הּצּבּור ִֵַַַָחּטאת

.ÊÈוכן עֹובר; מּום אפּלּו הּמׁשּתּלח, ּבּׂשעיר ּפֹוסל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָהּמּום
לחֹולה אּמֹו ׁשּנׁשחטה ּכגֹון - נפסל זמן, מחּסר נעׂשה ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָֻאם

הּכּפּורים היום]ּביֹום לשוחטו אסור זה ׁשּדחּיתֹו[ומפני ; ְְִִִֶַָ
ׁשחיטתֹו. היא ְֲִִֵַָָלעזאזל

.ÁÈ."חי "יעמד ׁשּנאמר: ּפסּול, - טרפה ְֱֳֵֶֶַַַָָָָָהיה

.ËÈ,ּכתפֹו על מרּכיבֹו - להּל יכֹול ואינֹו הּׂשעיר, ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָחלה
ּבׁשּבת; ְֲִַַָואפּלּו

.Î.אחר ּביד מׁשּלחֹו זה הרי - המׁשּלח ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָחלה

.‡Î,ויֹוצא ונֹוטלֹו לּמקּדׁש, נכנס זה הרי - המׁשּלח ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָנטמא
נטמא. אפּלּו ׁשהּוכן, זה ּביד - עּתי" איׁש "ּביד ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:

.·Îוימיתּנּו אחריו ירד - מת ולא הּׂשעיר ונפל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּדחפֹו,
ּבהניה. מּתרין זה ׂשעיר ואברי ׁשּממיתֹו. ּדבר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּבכל

.‚Îמּזה,[נפלה]נפחתה היה לא - היכל ׁשל ּתקרה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ
מֹועד". "ּבאהל ְֱֵֶֶֶַֹׁשּנאמר:

.„Îנתחּנ ׁשּלא נחנך]מזּבח עליו,[- יּזה לא - ּבּקטרת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
הּסּמים". קטרת "מזּבח ְְֱִִֶֶֶַַַַֹׁשּנאמר:

.‰Îעׁשן מעלה אֹו מּסּמניה אחד הּקטרת מן מיןחסר -] ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
לעשן] ּכיעשב ימּות, "ולא ׁשּנאמר: עליה, מיתה חּיב -ְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹ

ּביאתֹו על מיתה חּיב וכן אראה". הקדשים]ּבענן [לקודש ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבביאה ׁשגג אם ,לפיכ מצוה. שאסורּבלא ידע שלא -] ְְְְִִִִַָָָָֹ

הקדשים] לקדש סתם ׁשּנכנסלהיכנס אֹו ּבקטרת, ְְְִִִֵֶֶַֹוהזיד
מיתה. חּיב - החסרה עם ׁשלמה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּבקטרת

.ÂÎ- ּבהיכל ּכּזית הּקדׁשים קדׁש ׁשל הּקטרת מן ְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהקטיר
מיתה. ִַָָחּיב

.ÊÎוהּמחׁשבה עבֹודה, - הּקטרת [הפסולה]חפינת ְְֲֲֲִֶַַַַָָָֹ
ּבמחׁשבה; נפסלת לּקטרת הּגחלים חתּית וכן ּבּה; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּפֹוסלת

ּכקרּבן. קרּבן ְְְְִֵֶַָָָָׁשּמכׁשירי

.ÁÎמּמּטה אֹו הּצדדין, מן אֹו אצּבעֹותיו, ּבראׁשי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָחפן
אֹו לזֹו, זֹו וקרבן זֹו ּובידֹו זֹו ּבידֹו ׁשחפן אֹו ְְְְְְֵֶַַָָָָָָלמעלן,
חברֹו ׁשחפן אֹו ואספּה, הארץ על מּידֹו קטרת ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּנתּפּזרה
ראׁשֹון ּׁשחפן ּבמה ׁשני ונכנס ומת ׁשחפן אֹו לחפניו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָונתן

הרצה. הקטיר, ואם יקטיר; ולא ספק, אּלּו ּכל -ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֻ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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מצוֹות ּוׁשּתים עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹיׁש
חטא אׁשר הּמֹועל לׁשּלם (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלא

ׁשּלא (ב) הּמֹועל; ּדין הּוא וזה וקרּבן, חמׁש ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹּבתֹוספת
אּלּו מצוֹות ּובאּור קדׁשים. לגז ׁשּלא (ג) ּבקדׁשים; ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹלעבד

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א ּפרק מעילה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

הּקרבין‡. מּדברים ּבין ה', מּקדׁשי להנֹות להדיֹוט ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאסּור
הּבית ּבדק מּקדׁשי ּבין הּמזּבח, ּגּבי המקדש]על וכל[- ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

מעל. ה', מּקדׁשי ּפרּוטה ּבׁשוה ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָהּנהנה

ּבׂשר·. ּכגֹון - הּקרּבנֹות מן ּבאכילה ׁשהּתרּו ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֻּדברים
הּלחם ׁשּתי אֹו ּדמן, זריקת אחר ואׁשם [שלחּטאת ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָ

מעילה.שבועות] ּבהן אין - הּכבׂשים ׁשני ּדם זריקת ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאחר
מּתרין והן הֹואיל - ּבהן וכּיֹוצא מאּלּו הּזר אכל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻאפּלּו
מעל. לא מהן הּנהנה ּכל ּבהן, להנֹות אדם ּבני ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלמקצת
ׁשעת להן והיתה הֹואיל - ּבאכילה ונאסרּו נפסלּו ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָואפּלּו

מעילה. עליהן חּיבין אין ְֲִִֵֵֵֶֶַָָהּתר,

הּקדׁש‚. מן ּׁשּפגם מה ּומׁשּלם לֹוקה, - ּבזדֹון ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּמֹועל
קרן]ּבראׁשֹו "לא[- ׁשּנאמר: מּזה מעילה, ׁשל ואזהרה . ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

מּפי - "ּונדרי ...ּדגנ מעׂשר ,ּבׁשערי לאכל ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹתּוכל
רבינו]הּׁשמּועה ממשה לאֹוכל[מסורת אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְֵֶַַָָָָ

ּכל לׁשאר הּדין והּוא לּׁשם; וכּלּה הֹואיל עֹולה, ְְְְִִִִֵַַַָָָָֻמּבׂשר
מּקדׁשי ּבין מזּבח, מּקדׁשי ּבין - לבּדֹו לה' ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹקדׁש
מעל לֹוקה. ּפרּוטה, ּבׁשוה מהן נהנה אם - הּבית ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבדק
איל ּומביא חמׁש, ותֹוספת ּׁשּנהנה, מה מׁשּלם - ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשגגה
הּנקרא הּוא וזה לֹו; ּומתּכּפר אׁשם, ּומקריבֹו סלעים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבׁשני
ה', מּקדׁשי ּבׁשגגה "וחטאה ׁשּנאמר: מעילֹות', ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָ'אׁשם
ואת יׁשּלם, הּקדׁש מן חטא אׁשר ואת אׁשמֹו... את ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוהביא
הבאת עם חמׁש, ּבתֹוספת הּקרן וׁשּלּום וגֹו'". ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָֹחמיׁשתֹו

עׂשה. מצות - ְְֲִֵַַָָהּקרּבן

ואין„. הּכּפרה; מעּכבין האׁשם והבאת הּקרן ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּתׁשלּום
ואׁשם איל - האׁשם" "ּבאיל ׁשּנאמר: מעּכב, ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהחמׁש

מעּכב. החמׁש ואין ְְְְִֵֵֶַַַֹמעּכבין,

נסּתּפק‰. יצא. לא - אׁשמֹו הביא ׁשּלא עד מעילתֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹהביא
הּקרּבן ּומן הּתׁשלּומין מן ּפטּור - מעל לא אֹו מעל אם ְְִִִִַַַַַָָָָָֹלֹו
מֹוסיף ּבֹו, נהנה ואם ההקּדׁש; ּכתחּלת הּוא והרי ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹוהחמׁש.
- ׁשהחמׁש ּפעמים, ּכּמה ּבארנּו ּוכבר החמׁש. על ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹחמׁש
חמּׁשה. וחמׁשֹו הּוא ׁשּיהיה עד הּקרן, מן מארּבעה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאחד

.Âמּדברי מעילה מּׁשּום עליהן חּיבין ׁשאין ּדברים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָיׁש
ּבהן, והּנהנה סֹופרים; מּדברי ּבהן להנֹות אסּור אבל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָתֹורה,
אׁשם. מביא ואינֹו חמׁש, מֹוסיף ואינֹו ּבלבד, קרן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמׁשּלם

.Êקּלים קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין מזּבח, קדׁשי ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָּכל
,ׁשֹור ּבבכֹור תעבד "לא ׁשּנאמר: ועבֹודה, ּבגּזה אסּורין -ְְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹ
והּגֹוזז קדׁשים. לׁשאר הּדין והּוא ;"צאנ ּבכֹור תגז ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹולא
אינֹו ותֹולׁש הּתֹורה; מן לֹוקה - ּבּצאן העֹובד אֹו הּׁשֹור ְִֵֵֵֶֶַַַָָֹאת
הּסיט רחב ּכדי ׁשּיגזז עד לֹוקה ׁשאינֹו לי ויראה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹּכגֹוזז.

טוויה]ּכפּול מידת הּׁשּבת.[- מן חמּור זה יהיה לא - ְִִֶֶַַָָָֹ

.Áּבּה וכּיֹוצא ּבכֹור ספק ׁשהיא ּבהמה ּכגֹון קדׁשים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָספק
ּבהן, העֹובד אֹו והּגֹוזז ועבֹודה; ּבגּזה אסּורין הן הרי -ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

לֹוקה. ֵֶאינֹו
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לעזאזל הּגֹורל עליו ׁשעלה 'זה יאמר: עזאזל, ׁשל ֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּמת
- ּבּסֹוף עליהן ׁשהגריל הּׁשנים מן והּׁשני ּתחּתיו'. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָיתקּים
ׁשאין לנדבה; ּדמיו ויּפלּו ויּמכר, מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹירעה

מתה. הּצּבּור ִֵַַַָחּטאת

.ÊËהּכּפּור יֹום ׁשל וׂשעיר אחריםּפר והפריׁש ׁשאבדּו, ים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָ
ׁשּיסּתאבּו עד ירעּו - הראׁשֹונים ונמצאּו וקרבּו, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּתחּתיהן

במום] נמצאּו[יפסלו אם וכן לנדבה; ּדמיהן ויּפלּו ויּמכרּו, ,ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָ
וירעּו הראׁשֹונים, יקרבּו - אּלּו ׁשּיקרבּו קדם ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָֹהראׁשֹונים
ׁשאין לנדבה; ּדמיהן ויּפלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּׁשנּיים

מתה. הּצּבּור ִֵַַַָחּטאת

.ÊÈוכן עֹובר; מּום אפּלּו הּמׁשּתּלח, ּבּׂשעיר ּפֹוסל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָהּמּום
לחֹולה אּמֹו ׁשּנׁשחטה ּכגֹון - נפסל זמן, מחּסר נעׂשה ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָֻאם

הּכּפּורים היום]ּביֹום לשוחטו אסור זה ׁשּדחּיתֹו[ומפני ; ְְִִִֶַָ
ׁשחיטתֹו. היא ְֲִִֵַָָלעזאזל

.ÁÈ."חי "יעמד ׁשּנאמר: ּפסּול, - טרפה ְֱֳֵֶֶַַַָָָָָהיה

.ËÈ,ּכתפֹו על מרּכיבֹו - להּל יכֹול ואינֹו הּׂשעיר, ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָחלה
ּבׁשּבת; ְֲִַַָואפּלּו

.Î.אחר ּביד מׁשּלחֹו זה הרי - המׁשּלח ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָחלה

.‡Î,ויֹוצא ונֹוטלֹו לּמקּדׁש, נכנס זה הרי - המׁשּלח ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָנטמא
נטמא. אפּלּו ׁשהּוכן, זה ּביד - עּתי" איׁש "ּביד ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:

.·Îוימיתּנּו אחריו ירד - מת ולא הּׂשעיר ונפל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּדחפֹו,
ּבהניה. מּתרין זה ׂשעיר ואברי ׁשּממיתֹו. ּדבר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּבכל

.‚Îמּזה,[נפלה]נפחתה היה לא - היכל ׁשל ּתקרה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ
מֹועד". "ּבאהל ְֱֵֶֶֶַֹׁשּנאמר:

.„Îנתחּנ ׁשּלא נחנך]מזּבח עליו,[- יּזה לא - ּבּקטרת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
הּסּמים". קטרת "מזּבח ְְֱִִֶֶֶַַַַֹׁשּנאמר:

.‰Îעׁשן מעלה אֹו מּסּמניה אחד הּקטרת מן מיןחסר -] ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
לעשן] ּכיעשב ימּות, "ולא ׁשּנאמר: עליה, מיתה חּיב -ְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹ

ּביאתֹו על מיתה חּיב וכן אראה". הקדשים]ּבענן [לקודש ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבביאה ׁשגג אם ,לפיכ מצוה. שאסורּבלא ידע שלא -] ְְְְִִִִַָָָָֹ

הקדשים] לקדש סתם ׁשּנכנסלהיכנס אֹו ּבקטרת, ְְְִִִֵֶֶַֹוהזיד
מיתה. חּיב - החסרה עם ׁשלמה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּבקטרת

.ÂÎ- ּבהיכל ּכּזית הּקדׁשים קדׁש ׁשל הּקטרת מן ְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהקטיר
מיתה. ִַָָחּיב

.ÊÎוהּמחׁשבה עבֹודה, - הּקטרת [הפסולה]חפינת ְְֲֲֲִֶַַַַָָָֹ
ּבמחׁשבה; נפסלת לּקטרת הּגחלים חתּית וכן ּבּה; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּפֹוסלת

ּכקרּבן. קרּבן ְְְְִֵֶַָָָָׁשּמכׁשירי

.ÁÎמּמּטה אֹו הּצדדין, מן אֹו אצּבעֹותיו, ּבראׁשי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָחפן
אֹו לזֹו, זֹו וקרבן זֹו ּובידֹו זֹו ּבידֹו ׁשחפן אֹו ְְְְְְֵֶַַָָָָָָלמעלן,
חברֹו ׁשחפן אֹו ואספּה, הארץ על מּידֹו קטרת ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּנתּפּזרה
ראׁשֹון ּׁשחפן ּבמה ׁשני ונכנס ומת ׁשחפן אֹו לחפניו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָונתן

הרצה. הקטיר, ואם יקטיר; ולא ספק, אּלּו ּכל -ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֻ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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מצוֹות ּוׁשּתים עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹיׁש
חטא אׁשר הּמֹועל לׁשּלם (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלא

ׁשּלא (ב) הּמֹועל; ּדין הּוא וזה וקרּבן, חמׁש ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹּבתֹוספת
אּלּו מצוֹות ּובאּור קדׁשים. לגז ׁשּלא (ג) ּבקדׁשים; ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹלעבד

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים
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הּקרבין‡. מּדברים ּבין ה', מּקדׁשי להנֹות להדיֹוט ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאסּור
הּבית ּבדק מּקדׁשי ּבין הּמזּבח, ּגּבי המקדש]על וכל[- ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

מעל. ה', מּקדׁשי ּפרּוטה ּבׁשוה ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָהּנהנה

ּבׂשר·. ּכגֹון - הּקרּבנֹות מן ּבאכילה ׁשהּתרּו ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֻּדברים
הּלחם ׁשּתי אֹו ּדמן, זריקת אחר ואׁשם [שלחּטאת ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָ

מעילה.שבועות] ּבהן אין - הּכבׂשים ׁשני ּדם זריקת ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאחר
מּתרין והן הֹואיל - ּבהן וכּיֹוצא מאּלּו הּזר אכל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻאפּלּו
מעל. לא מהן הּנהנה ּכל ּבהן, להנֹות אדם ּבני ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלמקצת
ׁשעת להן והיתה הֹואיל - ּבאכילה ונאסרּו נפסלּו ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָואפּלּו

מעילה. עליהן חּיבין אין ְֲִִֵֵֵֶֶַָָהּתר,

הּקדׁש‚. מן ּׁשּפגם מה ּומׁשּלם לֹוקה, - ּבזדֹון ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּמֹועל
קרן]ּבראׁשֹו "לא[- ׁשּנאמר: מּזה מעילה, ׁשל ואזהרה . ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

מּפי - "ּונדרי ...ּדגנ מעׂשר ,ּבׁשערי לאכל ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹתּוכל
רבינו]הּׁשמּועה ממשה לאֹוכל[מסורת אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְֵֶַַָָָָ

ּכל לׁשאר הּדין והּוא לּׁשם; וכּלּה הֹואיל עֹולה, ְְְְִִִִֵַַַָָָָֻמּבׂשר
מּקדׁשי ּבין מזּבח, מּקדׁשי ּבין - לבּדֹו לה' ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹקדׁש
מעל לֹוקה. ּפרּוטה, ּבׁשוה מהן נהנה אם - הּבית ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבדק
איל ּומביא חמׁש, ותֹוספת ּׁשּנהנה, מה מׁשּלם - ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשגגה
הּנקרא הּוא וזה לֹו; ּומתּכּפר אׁשם, ּומקריבֹו סלעים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבׁשני
ה', מּקדׁשי ּבׁשגגה "וחטאה ׁשּנאמר: מעילֹות', ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָ'אׁשם
ואת יׁשּלם, הּקדׁש מן חטא אׁשר ואת אׁשמֹו... את ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוהביא
הבאת עם חמׁש, ּבתֹוספת הּקרן וׁשּלּום וגֹו'". ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָֹחמיׁשתֹו

עׂשה. מצות - ְְֲִֵַַָָהּקרּבן

ואין„. הּכּפרה; מעּכבין האׁשם והבאת הּקרן ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּתׁשלּום
ואׁשם איל - האׁשם" "ּבאיל ׁשּנאמר: מעּכב, ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהחמׁש

מעּכב. החמׁש ואין ְְְְִֵֵֶַַַֹמעּכבין,

נסּתּפק‰. יצא. לא - אׁשמֹו הביא ׁשּלא עד מעילתֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹהביא
הּקרּבן ּומן הּתׁשלּומין מן ּפטּור - מעל לא אֹו מעל אם ְְִִִִַַַַַָָָָָֹלֹו
מֹוסיף ּבֹו, נהנה ואם ההקּדׁש; ּכתחּלת הּוא והרי ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹוהחמׁש.
- ׁשהחמׁש ּפעמים, ּכּמה ּבארנּו ּוכבר החמׁש. על ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹחמׁש
חמּׁשה. וחמׁשֹו הּוא ׁשּיהיה עד הּקרן, מן מארּבעה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאחד

.Âמּדברי מעילה מּׁשּום עליהן חּיבין ׁשאין ּדברים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָיׁש
ּבהן, והּנהנה סֹופרים; מּדברי ּבהן להנֹות אסּור אבל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָתֹורה,
אׁשם. מביא ואינֹו חמׁש, מֹוסיף ואינֹו ּבלבד, קרן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמׁשּלם

.Êקּלים קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין מזּבח, קדׁשי ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָּכל
,ׁשֹור ּבבכֹור תעבד "לא ׁשּנאמר: ועבֹודה, ּבגּזה אסּורין -ְְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹ
והּגֹוזז קדׁשים. לׁשאר הּדין והּוא ;"צאנ ּבכֹור תגז ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹולא
אינֹו ותֹולׁש הּתֹורה; מן לֹוקה - ּבּצאן העֹובד אֹו הּׁשֹור ְִֵֵֵֶֶַַַָָֹאת
הּסיט רחב ּכדי ׁשּיגזז עד לֹוקה ׁשאינֹו לי ויראה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹּכגֹוזז.

טוויה]ּכפּול מידת הּׁשּבת.[- מן חמּור זה יהיה לא - ְִִֶֶַַָָָֹ

.Áּבּה וכּיֹוצא ּבכֹור ספק ׁשהיא ּבהמה ּכגֹון קדׁשים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָספק
ּבהן, העֹובד אֹו והּגֹוזז ועבֹודה; ּבגּזה אסּורין הן הרי -ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

לֹוקה. ֵֶאינֹו
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.Ë- ׁשּבארנּו ּכמֹו ונפּדת מּום ּבּה ׁשּנפל הקּדׁש ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבהמת
עד ּבאּסּורּה היא והרי ועבֹודה, ּבגּזה מּתרת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻאינּה
ּבּמה ּבאכילה. הּתרה - ּפדיֹונּה אחר נׁשחטה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּתּׁשחט;
מּום קדם אֹו מּומן, את הקּדׁשן ּבׁשּקדם אמּורים? ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּדברים
- לּמזּבח קבּוע מּום ּבעלת הּמקּדיׁש אבל להקּדׁשן; ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָעֹובר

מּדבריהם אּלא ועבֹודה ּבגּזה אסּורה חכמים]אינּה .[של ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
להּגזז לחּלין ותצא ּדבר, לכל ּכחּלין זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָָֻֻנפּדת
על חלה ׁשהּקדּׁשה והּמעׂשר, הּבכֹור מן חּוץ ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻּולהעבד;
ואינן מּתחּלתן, קבּועין מּומין ּבעלי ׁשהן ּפי על אף ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּגּופן
להרּביע ואסּור לעֹולם. ּולהעבד להּגזז לחּלין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֻיֹוצאין

הּמקּדׁשין.[לזווג] ּובפסּולי ְְְִִִֵַָֻּבבכֹור

.Èלהראֹות ּכדי הּקדׁשים מן לכּתחּלה הּׂשער לתלׁש ְְְְְְֳִִִִֵֵַַַַָָָָֹֻמּתר
הּבהמה מן ׁשּנׁשר אֹו ׁשּתלׁש הּׂשער ואֹותֹו לממחה; ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמּום
לאחר אפּלּו ּבהניה אסּור זה הרי - והּמעׂשר הּבכֹור מן ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָאֹו

אֹותן יׁשהה ׁשּמא ּגזרה מּומן; מּפני [בחיים,ׁשּיּׁשחטּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
צמרם] לכּפרהוינשור ּבאין ואינן הֹואיל מזדרז, [אינו ְְִִֵַָָָָ

מּתרלשוחטן] - והאׁשם החּטאת מן הּנֹוׁשר צמר אבל .ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ּבאין, הן ּולכּפרה הֹואיל מּומן; מּפני ׁשחיטתן לאחר ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּבהניה
ספק. זה הרי - העֹולה מן נתלׁש ואם אֹותן. מׁשהה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאינֹו
הּוא הרי - מּום ּבהן ׁשּנפל אחר הּקדׁשים מן ׁשּיּתלׁש ְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכל
והּמעׂשר הּבכֹור מן חּוץ ּבידֹו; ּתלׁש לא ׁשהרי ּבהניה, ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻמּתר
ּבהניה. אסּור מּום, ּבֹו ׁשּנפל אחר מּמּנּו הּנתלׁש ׁשאף -ְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ

.‡Èמּכאן הּׂשער ּתֹולׁש מקּדׁשין, ׁשאר אֹו ּבכֹור ְְְִִֵֵֵַַָָָָֻהּׁשֹוחט
יזיזּנּו ׁשּלא ּובלבד - לּסּכין מקֹום לעׂשֹות השער]ּומּכאן -] ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹ

ְִמּמקֹומֹו.

.·Èמּדברי ועבֹודה ּבגּזה אסּורין הּבית בדק ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָקדׁשי
חכמים]סֹופרים -],לפיכ אסּורין. אינן הּתֹורה מן אבל ; ְְֲֲִִִִֵַָָָָ

אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, אינֹו - ּבהן העֹובד אֹו אֹותן ֲִֵֵֵֶֶַַָָָָהּגֹוזז
מרּדּות. ְַַַמּכת

.‚Èמּדברי ּבעבֹודה אסּורה אּמֹו - לּמזּבח עּבר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֻהּמקּדיׁש
ּבּה. ּגזרּו העּבר, את מכחׁשת ׁשעבֹודתּה מּפני ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻסֹופרים;
הקּדיׁש לּולד. הפסד ּבזה ׁשאין ּבגּזה, מּתרת היא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻוהרי
הרי - לּמזּבח ּבין הּבית לבדק ּבין הּבהמה, מן אחד ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאבר
אסּורה; אינּה אֹו ועבֹודה ּבגּזה ּכּלּה אסּורה אם ספק ְֲֲֲִִֵֵַַָָָָָָָָָֻהּדבר

עליה. לֹוקין אין ְִִֵֶָָָלפיכ

קודש שבת
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נזרק‡. הּדם. ׁשּיּזרק עד ּבהן מֹועלין אין - קּלים ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָקדׁשים
ּבאמּוריהן מֹועלין - הּדׁשן[אבריהם]הּדם לבית ׁשּיצאּו עד ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

אפרם] פינוי עד ּבדבר[- מֹועלין ואין לאּׁשים, הן ׁשהרי ;ְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָ
ל ׁשּלהן האמּורין העלה אפּלּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּמזּבחהּנאכל, ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

הֹוציא הּדם. ׁשּיּזרק עד ּבהן מֹועלין אין - זריקה ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹקדם
לחּוץ לעזרה]אמּוריהן חוץ מֹועלין[- אין - זריקה קדם ְֲִִֵֵֵֶֶַָֹ

הן ׁשעדין ּפי על אף - הּדם נזרק הּדם. ׁשּיּזרק עד ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּבהן
לּיֹוצא מֹועלת ׁשהּזריקה ּבהן; מֹועלין החזירן, ולא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבחּוץ

להחמיר. ּבין להקל ְְְִֵֵֵַָּבין

ׁשּיּזרק·. עד מּׁשהקּדׁשּו ּבהן מֹועלין - קדׁשים קדׁשי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּכל

עד לאּׁשים, ׁשּכּלֹו ּבדבר ּבהן מֹועלין - הּדם נזרק ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻהּדם.
ּכמֹו הּנאכל, ּבדבר מֹועלין ואין הּדׁשן; לבית ויצא ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּיּׂשרף

ְֵֶַׁשּבארנּו.

ּבהמה,‚. עֹולת ואחד העֹוף עֹולת אחד העֹולה, ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
המנחה]והּקמץ מן והּלבֹונה[הקרב למנחות], עשב ,[מין ְְְֶַַָֹ

והחבּתין ּכהנים, חביתין]ּומנחת נסכים[מנחת ּומנחת , ְְְְֲֲִִִִִִַַַָֹ
הקרבנות] עם עד[הבאה הקּדׁשן, מּׁשעת ּבהן מֹועלין -ְְֲִִֵֶֶַַָָ

הּדׁשן. לבית הּמזּבח על ׂשרפתן אחר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיצאּו

ּבהן„. מֹועלין - הּנׂשרפין ּוׂשעירים הּנׂשרפין ּפרים ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָוכן
הּדׁשן ּבבית ׂשרפתן ותּגמר ׁשּיּׂשרפּו עד הקּדׁשן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּׁשעת
ּבבית והּוא ּבֹו מֹועלין - ׁשיּתֹו קדם אבל הּבׂשר; ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹויּתֹו

ֶֶַהּדׁשן.

ׁשּתעׂשה‰. עד מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין אדּמה ּפרה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻוכן
ּבּה: נאמר הרי הּבית, בדק ּכקדׁשי ׁשהיא ּפי על אף ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאפר;
ּבאפר אדם ימעל ׁשּלא הּוא, ּדין ּבית ּותנאי היא". ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ"חּטאת

ָָּפרה.

.Âמֹועלין - צּבּור ׁשלמי וזבחי ואׁשם, ּבהמה, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָחּטאת
מֹועלין - הּדם נזרק הּדם. ׁשּיּזרק עד מּׁשהקּדׁשּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻּבכּלן
וכן ּבּבׂשר. מֹועלין ואין הּדׁשן; לבית ׁשּיצאּו עד ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבאמּוריהן
הּזה דמּה. ׁשּיּזה עד מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין - העֹוף ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻחּטאת

ּבמראתּה להנֹות אסּור אבל מעילה, ּבּה אין - [מצבורדמּה ְְְֲִֵֵָָָָָָָָָֻ
מעל.הפסולת] לא הּזיה, אחר ּבהן והּנהנה ְְֱֶֶֶַַַַַָָָָָָֹונֹוצתּה;

.Êׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָֻהּמנחֹות
- הּקמץ קרב הּקמץ; ׁשּיקטיר עד ׁשרת, ּבכלי נתקּדׁשּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹלא
ואחר חסרּו אֹו הּׁשירים נפסלּו ואם ּבאכילה. הּׁשירים ְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָֻהּתרּו
הּׁשירים מּתרת אינּה זֹו והקטרה הֹואיל - הּקמץ הקטיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכ
יצאּו. לא אֹו מעילה ידי יצאּו אם ספק הּדבר הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּבאכילה,

.Áׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁש, ּבֹו מֹועלין - הּפנים ְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֻלחם
הּתר - הּבזיכין הקטיר הּבזיכין; ׁשּיקטיר עד נאפה, ְְֱִִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻלא
קדם מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - הּלחם ׁשּתי וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻּבאכילה.
הּתרּו - הּכבׂשים ּדם נזרק הּכבׂשים; ּדם ׁשּיּזרק עד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּיאפּו,

ֲִַָּבאכילה.

.Ëלּׁשיתין ירדּו מּׁשהקּדׁשּו; ּבהן מֹועלין - ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָֻהּנסכים
המזבח] תחת ּבחג[תעלות ׁשּמנּסכין מים ּבהן. מֹועלין אין ,ְְְֲִִִֵֶֶַַַָ

ּבהן; נהנין אין זהב, ׁשל ּבּכד ׁשהן זמן ּכל - ְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּסּכֹות
ּבכּלן, מֹועלין - ּבּצלֹוחית אֹותן נתנּו מעל. לא ְְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָֹֻוהּנהנה,

הּנסכים. מּכלל הן ְְֲִִֵֵֶַַָׁשהרי

.Èׁשמן עדלֹוג ּבכלי, מּׁשהקּדׁש ּבֹו מֹועלין - מצרע ׁשל ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָֹֻ
מֹועלין, ולא נהנין לא - האׁשם ּדם נזרק האׁשם; ּדם ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּיּזרק

מּתנֹותיו מּמּנּו ׁשּיּתנּו עבודתו]עד שתעשה מּמּנּו[- נתנּו ; ְְְִִִֶֶֶַַָָ
ואׁשם. חּטאת ּכבׂשר ּבאכילה, הּׁשירים הּתרּו - ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָֻהּמּתנֹות

.‡Èלפני ּבין ּבֹו, מֹועלין אין - הּקדׁשים ׁשחיטת ּדמי ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָּכל
לנחל יצא קדרֹון; לנחל ׁשּיצא עד ּכּפרה, לאחר ּבין ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָּכּפרה
ודמיו לגּנֹות, נמּכר ׁשהיה מּפני ּבֹו, מֹועלין - ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָקדרֹון
אסּור הּוא הרי - קדׁשים לבהמת ּדם הּמּקיז אבל ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהקּדׁש.
דם, ּבלא לחיֹות יכֹולה ואינּה הֹואיל ּבֹו; ּומֹועלין ְְְְֲֲִִִֵַָָָָָֹּבהניה,

ּכגּופּה. הּוא ְֲֵָהרי

ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.·Èמּקדׁשי ׁשּפרׁשּו והּטלפים והּקרנים והּגידים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהעצמֹות
לאחר ּפרׁשּו ּבהן; מֹועלין - ּדמים זריקת לפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָקדׁשים
ׁשּפרׁשּו העֹולה עצמֹות ּבהן. מֹועלין אין - ּדמים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָזריקת
ׁשהּזריקה זריקה; לאחר ּבהן מֹועלין אין - זריקה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלפני
לעֹולם.. ּבהן מֹועלין - זריקה אחר ּפרׁשּו ואם אֹותן. ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּתרת

ׁשּפקעּו העֹולה חצֹות[קפצו]עצמֹות קדם - הּמזּבח מעל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
אף ּבהן; מֹועלין אין חצֹות, לאחר ּבהן; מֹועלין ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּלילה,
נעׂשּו הּלילה, חצי ׁשהּגיע ּכיון - חצֹות קדם ׁשּפקעּו ּפי ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹעל

אפר. ונעׂשּו ׁשּנתאּכלּו ּכמי האברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּכל

.‚Èלאחר ּבין חצֹות לפני ּבין הּמזּבח, מעל ׁשּפקעה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּגחלת
בדק קדׁשי ׁשל ּגחלת אבל מֹועלין; ולא נהנין לא - ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹחצֹות
מֹועלין. ולא נהנין לא - והּׁשלהבת ּבּה. מֹועלין - ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֹהּבית

.„Èהּדׁשן[אפר]ּדׁשן הרמת קדם ּבין החיצֹון, הּמזּבח ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּבֹו. מֹועלין - הרמה אחר ֲֲִֵַַָָּבין

.ÂËולא נהנין לא - הּמנֹורה ודּׁשּון הּפנימי הּמזּבח ְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָֹֹּדּׁשּון
ֲִמֹועלין.

.ÊËּבין - מּום ּבעלת ׁשהיא קדׁשים קדׁשי ּבהמת ְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל
למּום הקּדׁשּה ׁשּקדם ּבין להקּדׁשּה, קבּוע מּום ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּקדם

זמן מחּסר היתה ואפּלּו ללידתוקבּוע, יום מח' פחות [כגון: ְְְֲִַַַַָָָֻ
להקריבו] שאסור ׁשּיּפדּו.- עד מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין -ְְֲִִִֶֶֶַָָֻ

ּתֹורין ש]אבל זמּנן,[קטנים ׁשעבר יֹונה ּובני זמּנן, הּגיע לא ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
הּנהנה ּבהן, להנֹות ׁשאסּור ּפי על אף - מזּבח קדׁשי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהן
ּכחּטאֹות הן הרי לפדיֹון, ראּויין ואינן הֹואיל מעל; ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹלא

ּבהן. מֹועלין אין לפיכ ְֲִִֵֵֶַָָהּמתֹות;

ג ּפרק מעילה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

אבל‡. ּתֹורה, ּדבר מעילה ידי יצאּו - ׁשּמתּו מזּבח ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָקדׁשי
סֹופרים מּדברי ּבהן נפסלּו[חכמים]מֹועלין אם וכן . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָ

מֹועלין - ּבארנּום ׁשּכבר הּקרּבנֹות, ּבהן ׁשּיּפסלּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבדברים
להן היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה סֹופרים. מּדברי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבהן
קדׁשים לקדׁשי היה אם אבל ּכהנים; לאכילת הּתר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשעת
- ּבאכילה ונאסרּו נפסלּו ּכ ואחר הּתר, ׁשעת ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּנאכלין
ׁשהיה ּדבר ּבאֹותֹו מֹועלין אין אחת, ׁשעה והּתרּו ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֻהֹואיל
ׁשּנפסלּו קדׁשים קדׁשי ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאכילה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָראּוי
ּבּדרֹום, ׁשּׁשחטן ּכגֹון - ּכהלכתֹו לּמזּבח הּדם ׁשּיּגיע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹקדם

ׁשּׁש אֹו ּבּצפֹון, ׁשּקּבל ּפי על ּבּדרֹום,אף וקּבל ּבּצפֹון חטן ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּבּיֹום, וזרק ּבּלילה ׁשּׁשחט אֹו ּבּלילה, וזרק ּבּיֹום ׁשּׁשחט ְְְְֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָאֹו

הּמקֹום ּבמחׁשבת אֹו הּזמן ּבמחׁשבת ׁשעׂשאן שחשבאֹו -] ְְְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
במקומה] או בזמנה לאכלה הּפסּוליןשלא ׁשּקּבלּו אֹו ,ְְִִֶַ

ׁשּזרקּוהּו[לעבודה] אֹו ּכׁשרים, ׁשּזרקּוהּו ּפי על אף ּדמן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָאת
אֹו הּבׂשר ׁשּיצא אֹו ּכׁשרים, ׁשּקּבלּוהּו ּפי על אף ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּפסּולין

ּכּלֹו לעזרה]הּדם ּבכל[חוץ - הּדם ׁשּלן אֹו הּדם, זריקת קדם ְְִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
הּתר. ׁשעת להן היה לא ׁשהרי לעֹולם, ּבכּלן מֹועלין ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻאּלּו
אֹו הּבׂשר לן ּכ ואחר ּכמצותֹו, לּמזּבח הּדם הּגיע אם ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָאבל
הּבׂשר ׁשּיצא אֹו האמּורין, אֹו הּבׂשר ׁשּנטמא אֹו ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהאמּורין,
זריקת קדם הּבׂשר מקצת ׁשּיצא אֹו לחּוץ, האמּורין ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאֹו
ּבׂשרן; ּבׁשאר מֹועלין אין ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּבכל - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָּדמים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאכילה, הּתר ׁשעת לֹו היה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהרי

הּכׁשרים·. וחזרּו ּוזרקּוהּו, הּדם את הּפסּולין ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָקּבלּו
ּדם ׁשאר וקּבלּו בו]לעבֹודה, אין[שיצא - ּוזרקּוהּו הּנפׁש ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָ

הּנפׁש ּדם ׁשאר עֹוׂשין הּפסּולין ׁשאין ּבבׂשרן; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמֹועלין
לזריקה]ׁשירים שפסולין וראּוי[- הֹואיל - הּטמא מן חּוץ , ְְִִִֵַָָָ

ׁשירים. הּדם ׁשאר עֹוׂשה צּבּור, ְְֲִִֶַַַָָָלעבֹודת

הּכׁשר‚. ׁשחזר ּפי על אף - וזרק הּטמא קּבל ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּכיצד?
ׁשעת להן היתה לא אּלּו הרי ּוזרקֹו, הּנפׁש ּדם ׁשאר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוקּבל
זריקת ואין הּוא, ׁשירים הּדם ׁשּזה ּבכּלן; ּומֹועלין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהּתר,
מעילה קּלים ּבקדׁשים ׁשאין ּבארנּו, ּכבר מֹועלת. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשירים
ׁשּתהיה והּוא - הּדם זריקת אחר מאמּוריהן חּוץ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלעֹולם,

ׁשּנתּפּגלּו קּלים קדׁשים אבל הּמֹועלת. -[ונפסלו]זריקה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָ
יצא אם וכן ּבאמּוריהן; מֹועלין אין הּדם, ׁשּנזרק ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאף
ּבאמּורין. מֹועלין אין ּוזרקֹו, ׁשהחזירֹו ּפי על אף - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּדם

ּותמּורתּה„. חּטאת ולד ּכגֹון הּמתֹות, חּטאֹות [-ּכל ְְְֵַַַַָָָָָ
שניהם] ונתקדשו - אחרת בבהמה קרבן -החליף ּבהן ְֵֶַָוכּיֹוצא

מעל. לא נהנה, ואם ּבהן; להנֹות ְֱִֵֶֶַָָָָָֹאסּור

חּטאת‰. -[שדינה]וכל מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ׁשּתרעה ְְִִֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּתּפדה. עד ּבּה ֲִִֶֶַָָמֹועלין

.Âואחר ּתחּתיה, אחרת והפריׁש ואבדה חּטאתֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמפריׁש
ׁשּתיהן וׁשחט עֹומדֹות, ׁשּתיהן והרי הראׁשֹונה, נמצאת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכ
זֹו ּבבׂשר לא מֹועלין אין - מהן אחת ּדם וזרק ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹּכאחת,
ראּוי ׁשאינֹו ּפי על ואף חברּתּה, ּבבׂשר ולא ּדמּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנזרק
זֹורק. מּזה רצה ואם זֹורק מּזה רצה ואם הֹואיל ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָלאכילה,
חברּתּה, לבׂשר מֹועיל ּדמּה אין - זֹו אחר זֹו ׁשחט אם ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָאבל
הראּויה ׁשעה לּה היתה לא ׁשהרי זריקה; לאחר ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹואפּלּו

ּבׂשרּה. ְְֵֶָָלהּתר

.Êּבׁשּנּוי ׁשּנפסלה העֹוף עֹולת אֹו העֹוף חּטאת ְְְִִֶַַַָָָָּכל
מעֹולת חּוץ ּבּה, מֹועלין - עׂשּיתּה מקֹום ּבׁשּנּוי אֹו ְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָעׂשּיתּה
ׁשאף חּטאת; לׁשם חּטאת ּכמליקת למּטה ׁשּנמלקה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהעֹוף

חֹובה לׁשם לּבעלים עלת ׁשּלא ּפי קרבנם]על חובת אין[- , ְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
וׁשּנה עׂשּיתּה, ּומקֹום ׁשמּה וׁשּנה הֹואיל - ּבּה ְְְְֲֲִִִִִָָָָָָמֹועלין

מעילה. ּבֹו ׁשאין ּדבר לׁשם ְְֲִֵֵֶֶַָָָָמעׂשיה

.Áׁשּנתּפּגלה ּבמחׁשבת[ונפסלה]מנחה ׁשּנעׂשית אֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ
במקומה]הּמקֹום לא לאכלה שחשב הּלחם[- ׁשּתי וכן [של, ְְֵֵֶֶַַָ

ּבמחׁשבתשבועות] ׁשּנפסלּו אֹו ׁשּנתּפּגלּו הּפנים ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָולחם
הּתר. ׁשעת להן היתה לא ׁשהרי ּבהן, מֹועלין - ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּמקֹום

.Ëקמץ לחּוץ[ממנחה]וכן לעזרה]ׁשּיצא חוץ לן,[- אֹו ְֵֶֶַָָָֹ
ׁשעת ׁשם היתה לא ׁשהרי ּבּׁשירים, מֹועלין - והקטירֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹוחזר
ּבּׁשירים; מֹועלין אין - והקטירֹו הּקמץ נטמא אם אבל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּתר;

הגדול]ׁשהּציץ הכהן ואינֹו[מכפר]מרּצה[של הּטמא, על ְְִֵֵֶֶַַַַָ
נטמאּו, אֹו הּׁשירים יצאּו הּיֹוצא. על ולא הּלן על לא ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֹמרּצה
- ּבאכילה אסּורין ׁשהן ּפי על אף - הּקמץ הקטיר ּכ ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹואחר

ּכמצותֹו. הּקמץ קרב ׁשהרי ּבהן, מֹועלין ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאין

.Èאֹו ּדמן, זריקת לפני ּכּלן קדׁשים מּקדׁשי ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻהּנהנה
מן[אברי]מאמּורי ׁשּנהנה אֹו זריקה, לאחר קּלים קדׁשים ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּכהנים ּומנחת והּלבֹונה הּקמץ מן אֹו ּכּלּה, ְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֹֻהעֹולה
חביתין]והחבּתין מנחת מעל[- לנדבה; ּׁשּנהנה מה יּפל - ְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ

לּלׁשּכה ּׁשּנהנה מה יּפל - הּצּבּור הבית]ּבקרּבנֹות .[לבדק ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹ
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.·Èמּקדׁשי ׁשּפרׁשּו והּטלפים והּקרנים והּגידים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהעצמֹות
לאחר ּפרׁשּו ּבהן; מֹועלין - ּדמים זריקת לפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָקדׁשים
ׁשּפרׁשּו העֹולה עצמֹות ּבהן. מֹועלין אין - ּדמים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָזריקת
ׁשהּזריקה זריקה; לאחר ּבהן מֹועלין אין - זריקה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלפני
לעֹולם.. ּבהן מֹועלין - זריקה אחר ּפרׁשּו ואם אֹותן. ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּתרת

ׁשּפקעּו העֹולה חצֹות[קפצו]עצמֹות קדם - הּמזּבח מעל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
אף ּבהן; מֹועלין אין חצֹות, לאחר ּבהן; מֹועלין ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּלילה,
נעׂשּו הּלילה, חצי ׁשהּגיע ּכיון - חצֹות קדם ׁשּפקעּו ּפי ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹעל

אפר. ונעׂשּו ׁשּנתאּכלּו ּכמי האברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּכל

.‚Èלאחר ּבין חצֹות לפני ּבין הּמזּבח, מעל ׁשּפקעה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּגחלת
בדק קדׁשי ׁשל ּגחלת אבל מֹועלין; ולא נהנין לא - ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹחצֹות
מֹועלין. ולא נהנין לא - והּׁשלהבת ּבּה. מֹועלין - ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֹהּבית

.„Èהּדׁשן[אפר]ּדׁשן הרמת קדם ּבין החיצֹון, הּמזּבח ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּבֹו. מֹועלין - הרמה אחר ֲֲִֵַַָָּבין

.ÂËולא נהנין לא - הּמנֹורה ודּׁשּון הּפנימי הּמזּבח ְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָֹֹּדּׁשּון
ֲִמֹועלין.

.ÊËּבין - מּום ּבעלת ׁשהיא קדׁשים קדׁשי ּבהמת ְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל
למּום הקּדׁשּה ׁשּקדם ּבין להקּדׁשּה, קבּוע מּום ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּקדם

זמן מחּסר היתה ואפּלּו ללידתוקבּוע, יום מח' פחות [כגון: ְְְֲִַַַַָָָֻ
להקריבו] שאסור ׁשּיּפדּו.- עד מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין -ְְֲִִִֶֶֶַָָֻ

ּתֹורין ש]אבל זמּנן,[קטנים ׁשעבר יֹונה ּובני זמּנן, הּגיע לא ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
הּנהנה ּבהן, להנֹות ׁשאסּור ּפי על אף - מזּבח קדׁשי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהן
ּכחּטאֹות הן הרי לפדיֹון, ראּויין ואינן הֹואיל מעל; ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹלא

ּבהן. מֹועלין אין לפיכ ְֲִִֵֵֶַָָהּמתֹות;

ג ּפרק מעילה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

אבל‡. ּתֹורה, ּדבר מעילה ידי יצאּו - ׁשּמתּו מזּבח ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָקדׁשי
סֹופרים מּדברי ּבהן נפסלּו[חכמים]מֹועלין אם וכן . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָ

מֹועלין - ּבארנּום ׁשּכבר הּקרּבנֹות, ּבהן ׁשּיּפסלּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבדברים
להן היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה סֹופרים. מּדברי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבהן
קדׁשים לקדׁשי היה אם אבל ּכהנים; לאכילת הּתר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשעת
- ּבאכילה ונאסרּו נפסלּו ּכ ואחר הּתר, ׁשעת ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּנאכלין
ׁשהיה ּדבר ּבאֹותֹו מֹועלין אין אחת, ׁשעה והּתרּו ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֻהֹואיל
ׁשּנפסלּו קדׁשים קדׁשי ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאכילה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָראּוי
ּבּדרֹום, ׁשּׁשחטן ּכגֹון - ּכהלכתֹו לּמזּבח הּדם ׁשּיּגיע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹקדם

ׁשּׁש אֹו ּבּצפֹון, ׁשּקּבל ּפי על ּבּדרֹום,אף וקּבל ּבּצפֹון חטן ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּבּיֹום, וזרק ּבּלילה ׁשּׁשחט אֹו ּבּלילה, וזרק ּבּיֹום ׁשּׁשחט ְְְְֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָאֹו

הּמקֹום ּבמחׁשבת אֹו הּזמן ּבמחׁשבת ׁשעׂשאן שחשבאֹו -] ְְְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
במקומה] או בזמנה לאכלה הּפסּוליןשלא ׁשּקּבלּו אֹו ,ְְִִֶַ

ׁשּזרקּוהּו[לעבודה] אֹו ּכׁשרים, ׁשּזרקּוהּו ּפי על אף ּדמן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָאת
אֹו הּבׂשר ׁשּיצא אֹו ּכׁשרים, ׁשּקּבלּוהּו ּפי על אף ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּפסּולין

ּכּלֹו לעזרה]הּדם ּבכל[חוץ - הּדם ׁשּלן אֹו הּדם, זריקת קדם ְְִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
הּתר. ׁשעת להן היה לא ׁשהרי לעֹולם, ּבכּלן מֹועלין ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻאּלּו
אֹו הּבׂשר לן ּכ ואחר ּכמצותֹו, לּמזּבח הּדם הּגיע אם ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָאבל
הּבׂשר ׁשּיצא אֹו האמּורין, אֹו הּבׂשר ׁשּנטמא אֹו ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהאמּורין,
זריקת קדם הּבׂשר מקצת ׁשּיצא אֹו לחּוץ, האמּורין ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאֹו
ּבׂשרן; ּבׁשאר מֹועלין אין ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּבכל - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָּדמים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאכילה, הּתר ׁשעת לֹו היה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהרי

הּכׁשרים·. וחזרּו ּוזרקּוהּו, הּדם את הּפסּולין ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָקּבלּו
ּדם ׁשאר וקּבלּו בו]לעבֹודה, אין[שיצא - ּוזרקּוהּו הּנפׁש ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָ

הּנפׁש ּדם ׁשאר עֹוׂשין הּפסּולין ׁשאין ּבבׂשרן; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמֹועלין
לזריקה]ׁשירים שפסולין וראּוי[- הֹואיל - הּטמא מן חּוץ , ְְִִִֵַָָָ

ׁשירים. הּדם ׁשאר עֹוׂשה צּבּור, ְְֲִִֶַַַָָָלעבֹודת

הּכׁשר‚. ׁשחזר ּפי על אף - וזרק הּטמא קּבל ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּכיצד?
ׁשעת להן היתה לא אּלּו הרי ּוזרקֹו, הּנפׁש ּדם ׁשאר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוקּבל
זריקת ואין הּוא, ׁשירים הּדם ׁשּזה ּבכּלן; ּומֹועלין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהּתר,
מעילה קּלים ּבקדׁשים ׁשאין ּבארנּו, ּכבר מֹועלת. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשירים
ׁשּתהיה והּוא - הּדם זריקת אחר מאמּוריהן חּוץ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלעֹולם,

ׁשּנתּפּגלּו קּלים קדׁשים אבל הּמֹועלת. -[ונפסלו]זריקה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָ
יצא אם וכן ּבאמּוריהן; מֹועלין אין הּדם, ׁשּנזרק ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאף
ּבאמּורין. מֹועלין אין ּוזרקֹו, ׁשהחזירֹו ּפי על אף - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּדם

ּותמּורתּה„. חּטאת ולד ּכגֹון הּמתֹות, חּטאֹות [-ּכל ְְְֵַַַַָָָָָ
שניהם] ונתקדשו - אחרת בבהמה קרבן -החליף ּבהן ְֵֶַָוכּיֹוצא

מעל. לא נהנה, ואם ּבהן; להנֹות ְֱִֵֶֶַָָָָָֹאסּור

חּטאת‰. -[שדינה]וכל מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ׁשּתרעה ְְִִֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּתּפדה. עד ּבּה ֲִִֶֶַָָמֹועלין

.Âואחר ּתחּתיה, אחרת והפריׁש ואבדה חּטאתֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמפריׁש
ׁשּתיהן וׁשחט עֹומדֹות, ׁשּתיהן והרי הראׁשֹונה, נמצאת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכ
זֹו ּבבׂשר לא מֹועלין אין - מהן אחת ּדם וזרק ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹּכאחת,
ראּוי ׁשאינֹו ּפי על ואף חברּתּה, ּבבׂשר ולא ּדמּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנזרק
זֹורק. מּזה רצה ואם זֹורק מּזה רצה ואם הֹואיל ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָלאכילה,
חברּתּה, לבׂשר מֹועיל ּדמּה אין - זֹו אחר זֹו ׁשחט אם ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָאבל
הראּויה ׁשעה לּה היתה לא ׁשהרי זריקה; לאחר ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹואפּלּו

ּבׂשרּה. ְְֵֶָָלהּתר

.Êּבׁשּנּוי ׁשּנפסלה העֹוף עֹולת אֹו העֹוף חּטאת ְְְִִֶַַַָָָָּכל
מעֹולת חּוץ ּבּה, מֹועלין - עׂשּיתּה מקֹום ּבׁשּנּוי אֹו ְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָעׂשּיתּה
ׁשאף חּטאת; לׁשם חּטאת ּכמליקת למּטה ׁשּנמלקה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהעֹוף

חֹובה לׁשם לּבעלים עלת ׁשּלא ּפי קרבנם]על חובת אין[- , ְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
וׁשּנה עׂשּיתּה, ּומקֹום ׁשמּה וׁשּנה הֹואיל - ּבּה ְְְְֲֲִִִִִָָָָָָמֹועלין

מעילה. ּבֹו ׁשאין ּדבר לׁשם ְְֲִֵֵֶֶַָָָָמעׂשיה

.Áׁשּנתּפּגלה ּבמחׁשבת[ונפסלה]מנחה ׁשּנעׂשית אֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ
במקומה]הּמקֹום לא לאכלה שחשב הּלחם[- ׁשּתי וכן [של, ְְֵֵֶֶַַָ

ּבמחׁשבתשבועות] ׁשּנפסלּו אֹו ׁשּנתּפּגלּו הּפנים ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָולחם
הּתר. ׁשעת להן היתה לא ׁשהרי ּבהן, מֹועלין - ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּמקֹום

.Ëקמץ לחּוץ[ממנחה]וכן לעזרה]ׁשּיצא חוץ לן,[- אֹו ְֵֶֶַָָָֹ
ׁשעת ׁשם היתה לא ׁשהרי ּבּׁשירים, מֹועלין - והקטירֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹוחזר
ּבּׁשירים; מֹועלין אין - והקטירֹו הּקמץ נטמא אם אבל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּתר;

הגדול]ׁשהּציץ הכהן ואינֹו[מכפר]מרּצה[של הּטמא, על ְְִֵֵֶֶַַַַָ
נטמאּו, אֹו הּׁשירים יצאּו הּיֹוצא. על ולא הּלן על לא ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֹמרּצה
- ּבאכילה אסּורין ׁשהן ּפי על אף - הּקמץ הקטיר ּכ ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹואחר

ּכמצותֹו. הּקמץ קרב ׁשהרי ּבהן, מֹועלין ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאין

.Èאֹו ּדמן, זריקת לפני ּכּלן קדׁשים מּקדׁשי ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻהּנהנה
מן[אברי]מאמּורי ׁשּנהנה אֹו זריקה, לאחר קּלים קדׁשים ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּכהנים ּומנחת והּלבֹונה הּקמץ מן אֹו ּכּלּה, ְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֹֻהעֹולה
חביתין]והחבּתין מנחת מעל[- לנדבה; ּׁשּנהנה מה יּפל - ְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ

לּלׁשּכה ּׁשּנהנה מה יּפל - הּצּבּור הבית]ּבקרּבנֹות .[לבדק ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹ
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.‡Èאֹו ׁשּנטמא, קדׁשים קדׁשי מּבׂשר זריקה קדם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹנהנה
לראׁש ׁשהעלן ּפי על אף קּלים, קדׁשים מאמּורי ְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנהנה

ּפטּור. זה הרי - ְֲִֵֵֶַַָהּמזּבח

.·È;ּבהן להנֹות אסּור ּוביציהן חלבן - הּמזּבח ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָקדׁשי
- הּמעׂשר ולד וכן הּקדׁשים, ולד לפיכ מעל. לא ְְְְְֱֲֳִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹוהּנהנה
לאדם ויׁש חל. אחרת מּבהמה אּלא מאּמֹו, יינק ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלא
לולדֹות קדׁש יהיה החּלין, זֹו ּבהמה 'חלב ולֹומר: ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻלהתנּדב

ימּותּו'. ׁשּלא ּכדי ׁשּיינקּוהּו, ְְֳִִֵֶֶַָָֹהּקדׁשים

.‚Èּכגֹון ּדמים, קדּׁשת לּמזּבח ועֹוף ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻהקּדיׁש
לׁשלמים' זה יֹונה ּבן ּודמי לנסכים, זֹו ּבהמה 'ּדמי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאמר:
ּובביציהן ּבחלבן ּומֹועלין הּבית, ּבדק ּכקדׁשי הן הרי -ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו

ד ּפרק מעילה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

לתֹורים‡. ולאׁשמֹו, לעֹולתֹו לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְֲִִַַַַָָָָהּמפריׁש
לׁשלמים הפריׁש ׁשהפריׁש; מּׁשעה ּבהן מֹועלין - יֹונה ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶָָָָָּובני

ּבהן. מֹועלין אין -ֲִֵֶָ

אחד·. אבר בו]הקּדיׁש תלוים הבהמה [-לדמיו[שחיי ְְִִֵֶֶָָָ
שוויו] ּבכּלֹואת קדּׁשה ּפׁשטה אם ספק זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻֻלּמזּבח

אין נפּדה, ואם יּפדה; ולא ּתקרב, לפיכ ּפׁשטה. לא ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹֹאֹו
ּבפדיֹונֹו. ְְֲִִמֹועלין

לנזירּותֹו‚. מעֹות לקרבנותיו]הּמפריׁש להנֹות[- אסּור , ְְִִִֵַַָָָ
ּכּלן לבֹוא ראּויין ׁשהן מּפני - מעל לא נהנה, ואם ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻּבהן;

ּבאמּוריהן אּלא מעילה ּבׁשלמים ואין [אבריהם]ׁשלמים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
מפרׁשין היּו לנדבה: יּפלּו מת, ּדמים. זריקת פירשאחר -] ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹ

מסוים] לקרבן מטבע הּמלחכל לים ילכּו חּטאת ּדמי -ְְְֵֵֶַַַָָ
בהם] יהנו -[שלא עֹולה ּדמי מֹועלין; ולא נהנין ולא ,ְְְֱֲִִֵֶָֹֹ

והּׁשאר לחּטאתי, 'אּלּו אמר: ּבהן. ּומֹועלין עֹולה, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָיביאּו
ּבמקצתֹו, נהנה מעל; הּׁשאר, ּבכל נהנה אם - ְְְְְֱֱִִִִִֶֶַַָָָָָָלנזירּותי'
לנזירּותי', והּׁשאר לעֹולתי, 'אּלּו אמר: אם וכן מעל. ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹלא
ּבדמי ׁשאין מעל, לא - ּבמקצתן נהנה מעל; - ּבכּלן ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻונהנה
ואּלּו לעֹולתי 'אּלּו ואמר: מעֹות הפריׁש מעילה. ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָׁשלמים
ּומֹועלין ּבכּלן, מֹועלין - ונתערבּו לׁשלמי', ואּלּו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֻלחּטאתי

ּומחּלל ּבהמֹות, ׁשלׁש יּקח יעׂשה? וכיצד [פודה]ּבמקצתן. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
על עֹולה ּודמי החּטאת, על ׁשהּוא מקֹום ּבכל חּטאת ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָּדמי

ׁשלמים. על ׁשלמים ּודמי ְְְִִֵַָָָָהעֹולה,

קּנין„. מּמחּיבי עופות]אחד קיני מעֹות[- ׁשהפריׁש ְְְִִִִִֵֶֶָָֻ
ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן, מֹועלין - לחֹובתי' 'אּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָֻואמר:
ּבהן. ּומֹועלין ּבנזירּות, ׁשּבארנּו ּכמֹו לנדבה יּפלּו - מת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָואם

אכילת‰. על והביאּה חלב, אכילת על חּטאת ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָהּמפריׁש
מעֹות הפריׁש מעל. לא לפיכ ּכּפר, לא זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹֹּדם
לפיכ ּכּפר, - ּבׁשֹוגג לדם חּטאת ּבהן וקנה חלב, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלחּטאת

מעל. לא לפיכ ּכּפר, לא - ּבמזיד ְְִִִֵֵַַָָָֹֹמעל;

.Âאילים ׁשני ּבהן ולקח לאׁשם, סלעים ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמפריׁש
לׁשּלם וחּיב מעל, אׁשם, ּבדמי חּלין וקנה הֹואיל - ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻלחּלין
אׁשם; ּבהן ויביא וחמׁשן, סלעים ׁשני ׁשהן דינרים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֻעׂשרה
מּׁשני אחד היה אם ,לפיכ מעילתֹו. על אׁשם ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָויביא
דינרין עׂשרה יפה והּׁשני סלעים ׁשּתי יפה ׁשּקנה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהאילים
ויביא החמׁש, עם הּמעילה ּתחת אׁשם עׂשרה הּׁשוה יביא -ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

לאׁשם אחד לקח מעילתֹו. על אׁשם סלעים ׁשני ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּׁשוה
יביא סלעים, ׁשּתי יפה אׁשם ׁשל היה אם - לחּלין ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻואחד
ׁשּתים יפה החּלין זה היה אם וכן הראׁשֹון. לאׁשמֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻאֹותֹו
מּדמי אחת ּבסלע מעל ׁשהרי מעילתֹו, אׁשם אֹותֹו יביא -ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

לנדבה. ויּפלּו דינרין, חמּׁשה ויׁשּלם ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָהאׁשם;

.Êיֹוסיף - חּטאתֹו קרבה ׁשּלא עד חּטאת מּדמי ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּנהנה
חּטאתֹו ּבּדמים ויביא ּׁשּנהנה, מה על יותרחמׁש בהמה -] ְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

מּדמייפה] נהנה אם וכן מעילתֹו; על אׁשם קרּבן ויביא ,ְְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
ּבּדמים ויביא חמׁש, יֹוסיף - אׁשמֹו קרב ׁשּלא עד ְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹאׁשם
הּמזּבח, ׁשּקרּבנֹות למעילתֹו; אחר אׁשם ויביא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאׁשמֹו,

הּמזּבח[דמי] לקרּבנֹות קרבן]מעילתן לרכישת וקדׁשי[- , ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָ
ואחר ׁשּמעל, לֹו נֹודע הּבית. לבדק מעילתן הּבית, ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּבדק
ׁשהפריׁשּה אֹו מעילתֹו, הפריׁש לא ועדין חּטאתֹו קרבה ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָֹּכ
לים וחמׁשּה הּמעילה יֹולי - חּטאתֹו ּבדמי ּכללּה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֻולא
מעֹות יּפלּו - חּטאתֹו ׁשּקרבה אחר ׁשּמעל לֹו נֹודע ְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמלח;
לאּבּוד ּכּתחּלה מפריׁשין ׁשאין לנדבה; וחמׁשּה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻהּמעילה

לקרבן] כבר לצרפם יכול יביא[שאינו ,ּכ ּובין ּכ ּובין .ִֵֵָָָ
ׁשּקרב קדם ׁשּמעל לֹו ׁשּנֹודע ּבין ּובאׁשם, מעילתֹו. ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאׁשם
לנדבה, וחמׁשּה מעילתֹו ּתּפל - ׁשּקרבּו אחר אֹו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹֻאׁשמֹו

מעילתֹו. אׁשם ויביא אׁשם; ּכמֹותר ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָמּפני

.Á,ּתֹורה ודין ּכלּום. עׂשה לא - ּוׁשלמיו עֹולתֹו ְְְִֵַָָָָָָֹהּמֹוכר
חכמים, אֹותֹו וקנסּו ׁשהיּו; ּכמֹות חּלין הּמעֹות ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָֻׁשּיחזרּו
ארּבעה ׁשוה הּבהמה היתה אפּלּו לנדבה; הּמעֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָׁשּיּפלּו
ּכאן ואין לנדבה. יּפלּו ּכּלן החמּׁשה - ּבחמּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָֻּומכרּה

סֹופרים. מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא ְְְְְִִִִִִֵֵָָֹֹמעילה

.Ëעלי זֹו 'ּכּכר האֹומר: ּכיצד? ּבנדרים. מעילה ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָיׁש
מּתרת ׁשהיא ּפי על אף מעל, - ואכלּה 'הקּדׁש', אֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻקרּבן',

ּפדיֹון לּה אין לפיכ לפדותה]לאחרים; אפשר אי ׁשהרי[- , ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָ
אֹו קדׁש', זֹו 'ּכּכר אמר: ּבלבד. לזה אּלא קדׁש ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאינּה
לּה יׁש לפיכ מעל; - אחר ּבין הּוא ּבין ואכלּה ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָ'קרּבן',
הקּדׁש' זֹו 'ּכּכר ואמר: הפקר, ׁשל ּכּכר לפניו היתה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּפדיֹון.
מנת 'על ּכּלּה; לפי מעל לאכלּה, מנת על נטלּה -ְְְְְְִַַַָָָָָָָָֻ

ׁשּבּה. הניה טֹובת לפי מעל ְְֲִִֶַַָָָָָלהֹוריׁשּה',

.È- לֹו ּונתנּה וחזר הקּדׁש', עלי 'ּכּכרי לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהאֹומר
לכׁשּיֹוציא מעל זֹו מּתנה בה]המקּבל כשיהנה ׁשהרי[- , ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

מּׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן עליו. אסּורה אינּה ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּנֹותן
קרבן]הּקֹונמֹות קדושת התפסת באמצעות ּבהן[נדרים יׁש , ֵֶַָָ

ּכזה, ּבנדר עליו הּנאסרין ּדברים וכל ּבהן. לּנאסר ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמעילה
מעל. ּפרּוטה, ּבׁשוה מּכּלן נהנה ואם ְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָָֻמצטרפין;

.‡Èנקצצֹות אינן אם קרּבן האּלּו הּנטיעֹות 'הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָהאֹומר:
ולא הּיֹום ועבר הּיֹום', תּׂשרף לא אם קרּבן זֹו וטּלית ְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹֹהּיֹום,

הן הרי - הּטּלית נׂשרפה ולא הּנטיעֹות הקּדׁש;נקצצּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹ
אם אבל ּבהן. יהנה ּכ ואחר ההקּדׁשֹות, ּכׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָויּפדּו
יכֹול אינֹו - ׁשּיּקצצּו' עד קרּבן האּלּו הּנטיעֹות 'הרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאמר:
ׁשּיּקצצּו; עד הקּדׁש יחזרּו - ׁשּיּפדּו עת ׁשּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלפּדֹותן;
מּיד. ּבהן נהנין אּלא ּפדיֹון, צריכין אינן - ׁשּנקצצּו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָוכיון
ּפדין אם אבל הּמקּדיׁש. ּבׁשּפדין אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָּבּמה
נקצצּו, לא ׁשעדין ּפי על אף לחּלין יֹוצאין אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַֹֻאחר

לּמקּדיׁש. אף מּתרין ְְְִִִַַַָֻויהיּו
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ז ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

ׁשּמלקּו‡. לעבֹודה הּפסּולין מיוחדתּכל שחיטה -] ְְֲִֶַָָָָ
ּפסּול,לעופות] העֹוף ׁשאֹותֹו ּפי על ואף ּפסּולה; מליקתן ,ְְְִִֶַַָָָָָ

לטמאה הּטהֹור העֹוף ּכנבלת באכילתו]אינֹו שמטמא וכן[- . ְְְְְִֵֵַַָָָֻ
- ּבחּוץ וקדׁשים ּבפנים חּלין ׁשּׁשחט אֹו ּבּלילה, מלק ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֻאם

ּכנבלה. ְִֵֵָָאינם

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.

שני יום
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העֹוף‡. עֹולת אֹו העֹוף, ּבעֹולת ׁשּנתערבה העֹוף ְְְִֶַַַַָָָָָחּטאת
ּברּבֹוא אחד אפּלּו - העֹוף ּבחּטאת [עשרתׁשּנתערבה ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ

מפרׁשֹותאלפים] ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ימּותּו. ּכּלן -ְְְֲִִֶֶַָָָָָֹֻ
הביא אם אבל עֹולה; וזֹו חּטאת זֹו הּבעלים, לקיחת ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָּבׁשעת
ּכּלן אּלא ּפרׁש ולא עֹולה, ּומהן חּטאת מהן לחֹובתֹו, ְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻעֹופֹות

זֹו ּבחֹובה עֹולה אֹו חּטאת ונתערבה בקן]סתּומֹות, -] ְְְְְִַָָָָָ
ועולה]הּסתּומה חטאת בה אחרים.[שיש ּדינים להן יׁש - ְֲִִִֵֵֶַָָ

זֹו·. ּבחֹובה חּטאת נתערבה אם ּדיניהם? ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָוכיצד
ּבלבד; ׁשּבחֹובה חּטאֹות מנין אּלא ּכׁשר אין ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּסתּומה,
ּבהן ׁשּנתערבה החּטאת עם ׁשּבחֹובה, העֹולֹות מנין ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָאבל

ּבעֹולֹות. חּטאת נתערבה ׁשהרי ּפסּולין, -ְְְְֲִִֵֶַָָָ

ּבחּטאת‚. ׁשּתים החֹובה היתה אם ,התערבולפיכ -] ְְְְִִִַַַָָָָָ
וחצי למטה קן חצי והזה סתומות, בארבע חטאות שתי

החֹובהלמעלה] חצי ויראה[-הקן]- ּפסּול; וחציּה ּכׁשר, ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָ
חּטאת. ּכמעׂשה למּטה ּכּלם עֹוׂשה ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶַַַָָָֻלי

ּכׁשר„. אין הּסתּומה, זֹו ּבחֹובה עֹולה נתערבה אם ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָוכן
ׁשּבחֹובה, החּטאֹות מנין אבל ׁשּבחֹובה; עֹולֹות מנין ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָאּלא
עֹולה נתערבה ׁשהרי ּפסּולין, - ּבהן ׁשּנתערבה העֹולה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָעם
העֹולֹות על מרּבה הּסתּומה החֹובה ׁשהיתה ּבין ְְְְֵֶַַַַָָָָָָָֻּבחּטאֹות;
החֹובה על מרּבין העֹולֹות ׁשהיּו ּבין ּבּה, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשּנתערבּו
מנין אּלא ּכׁשר אין - ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשהיּו ּבין ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּסתּומה,
- ּבעֹולה ׁשּתים החֹובה היתה אם לפיכ ׁשּבחֹובה. ְְְְִִִֶַַַָָָָָָעֹולֹות
עֹוׂשה ׁשהּוא לי ויראה ּפסּול; וחציּה ּכׁשר, החֹובה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָחצי

עֹולה. ּכמעׂשה למעלה ְְְֲֵַַָָָֻּכּלן

סתּומה‰. ואיזוחֹובה לחטאת איזו פירש שלא קן -] ְָָ
ׁשּתיהןלעולה] ׁשהיּו ּבין ׁשּנתערבּו, סתּומה אחרת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוחֹובה

ׁשמֹות, מּׁשני אֹו זבים, קּני עם זבים קּני ּכגֹון אחד, ְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָמּׁשם
לאדם ׁשּתיהן ׁשהיּו ּבין יֹולדֹות, קּני עם זבים קּני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּכגֹון
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ׁשּמלקּו‡. לעבֹודה הּפסּולין מיוחדתּכל שחיטה -] ְְֲִֶַָָָָ
ּפסּול,לעופות] העֹוף ׁשאֹותֹו ּפי על ואף ּפסּולה; מליקתן ,ְְְִִֶַַָָָָָ

לטמאה הּטהֹור העֹוף ּכנבלת באכילתו]אינֹו שמטמא וכן[- . ְְְְְִֵֵַַָָָֻ
- ּבחּוץ וקדׁשים ּבפנים חּלין ׁשּׁשחט אֹו ּבּלילה, מלק ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֻאם

ּכנבלה. ְִֵֵָָאינם

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.
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העֹוף‡. עֹולת אֹו העֹוף, ּבעֹולת ׁשּנתערבה העֹוף ְְְִֶַַַַָָָָָחּטאת
ּברּבֹוא אחד אפּלּו - העֹוף ּבחּטאת [עשרתׁשּנתערבה ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ

מפרׁשֹותאלפים] ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ימּותּו. ּכּלן -ְְְֲִִֶֶַָָָָָֹֻ
הביא אם אבל עֹולה; וזֹו חּטאת זֹו הּבעלים, לקיחת ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָּבׁשעת
ּכּלן אּלא ּפרׁש ולא עֹולה, ּומהן חּטאת מהן לחֹובתֹו, ְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻעֹופֹות

זֹו ּבחֹובה עֹולה אֹו חּטאת ונתערבה בקן]סתּומֹות, -] ְְְְְִַָָָָָ
ועולה]הּסתּומה חטאת בה אחרים.[שיש ּדינים להן יׁש - ְֲִִִֵֵֶַָָ

זֹו·. ּבחֹובה חּטאת נתערבה אם ּדיניהם? ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָוכיצד
ּבלבד; ׁשּבחֹובה חּטאֹות מנין אּלא ּכׁשר אין ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּסתּומה,
ּבהן ׁשּנתערבה החּטאת עם ׁשּבחֹובה, העֹולֹות מנין ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָאבל

ּבעֹולֹות. חּטאת נתערבה ׁשהרי ּפסּולין, -ְְְְֲִִֵֶַָָָ

ּבחּטאת‚. ׁשּתים החֹובה היתה אם ,התערבולפיכ -] ְְְְִִִַַַָָָָָ
וחצי למטה קן חצי והזה סתומות, בארבע חטאות שתי

החֹובהלמעלה] חצי ויראה[-הקן]- ּפסּול; וחציּה ּכׁשר, ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָ
חּטאת. ּכמעׂשה למּטה ּכּלם עֹוׂשה ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶַַַָָָֻלי

ּכׁשר„. אין הּסתּומה, זֹו ּבחֹובה עֹולה נתערבה אם ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָוכן
ׁשּבחֹובה, החּטאֹות מנין אבל ׁשּבחֹובה; עֹולֹות מנין ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָאּלא
עֹולה נתערבה ׁשהרי ּפסּולין, - ּבהן ׁשּנתערבה העֹולה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָעם
העֹולֹות על מרּבה הּסתּומה החֹובה ׁשהיתה ּבין ְְְְֵֶַַַַָָָָָָָֻּבחּטאֹות;
החֹובה על מרּבין העֹולֹות ׁשהיּו ּבין ּבּה, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשּנתערבּו
מנין אּלא ּכׁשר אין - ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשהיּו ּבין ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּסתּומה,
- ּבעֹולה ׁשּתים החֹובה היתה אם לפיכ ׁשּבחֹובה. ְְְְִִִֶַַַָָָָָָעֹולֹות
עֹוׂשה ׁשהּוא לי ויראה ּפסּול; וחציּה ּכׁשר, החֹובה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָחצי

עֹולה. ּכמעׂשה למעלה ְְְֲֵַַָָָֻּכּלן

סתּומה‰. ואיזוחֹובה לחטאת איזו פירש שלא קן -] ְָָ
ׁשּתיהןלעולה] ׁשהיּו ּבין ׁשּנתערבּו, סתּומה אחרת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוחֹובה

ׁשמֹות, מּׁשני אֹו זבים, קּני עם זבים קּני ּכגֹון אחד, ְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָמּׁשם
לאדם ׁשּתיהן ׁשהיּו ּבין יֹולדֹות, קּני עם זבים קּני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּכגֹון
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ׁשוֹות ׁשניהן היּו אם - לׁשנים ׁשהיּו ּבין ,[במספרם]אחד, ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
אֹו למעלה, הּכל ׁשעׂשה ּבין ּפסּול; ּומחצה ּכׁשר ְְֱֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמחצה
לעֹולם - למּטה וחצין למעלה חצין עׂשה אֹו למּטה, ְְְְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּכל
וחצין עֹולה חצין ׁשהּכל מּפני ּפסּול, ּומחצה ּכׁשר ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹמחצה
הּכל עׂשה אם - למעלה והעֹולה למּטה והחּטאת ְְְְְִַַַַַַָָָָָָָָֹחּטאת,
למּטה, ּכּלן עׂשה ואם העֹולֹות; והן ּכׁשרֹות חצין ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָֻלמעלה,
וחצין למעלה חצין עׂשה החּטאֹות. והן ּכׁשרֹות ְְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָחצין

למעלה ׁשּנעׂשה החצי חצי - הּתערבת,למּטה מּפני ּכׁשר, ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
חּטאֹות. והּוא ּכׁשר, מּטה ׁשל החצי וחצי עֹולֹות; ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָוהּוא

.Â,מּזֹו גדֹולה זֹו ׁשּנתערבּו הּסתּומֹות החֹובֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֶַַָָָהיּו
אם - ׁשּׁשה והּׁשנּיה עֹופֹות ארּבעה אחת ׁשהיתה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָּכגֹון
ּפסּול מחצה - למּטה הּכל עׂשה אֹו למעלה, הּכל ְְְֱֶַַַַָָָָָָָָֹֹעׂשה
וחצין למּטה חצין עׂשה ׁשּבארנּו. מּטעם ּכׁשר, ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּומחצה
ואם ּכׁשר; הּמּועט כן, עׂשה ׁשּׁשאל אחר אם - ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלמעלה

ּכׁשר. המרּבה עׂשה, ְְִֵֶַַָָָֻמּדעּתֹו

.Êוחצין למעלה חצין מּדעּתֹו הּכהן ׁשעׂשה ּכל הּכלל: ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹזה
- ּולמּטה למעלה אחד מּׁשל יהיה ׁשּלא אפׁשר ואי ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלמּטה,
קרּבנֹותיו ׁשּמקצת ידּוע ודבר הֹואיל ּכׁשר; המרּבה זה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהרי

ּכׁשרים. קרּבנֹותיו ּכל יהיּו למּטה, ּומקצתן ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָלמעלה

.Áקּניהם דמי ׁשּנתנּו אֹו ּבערּבּוב, קּניהם ׁשּלקחּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשנים
ׁשּירצה ּולאיזה חּטאת, יקריב הּכהן ׁשּירצה לאיזה - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹלּכהן
הּבעלים ּבלקיחת אּלא מתּפרׁשין הּקּנין ׁשאין עֹולה; ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָיקריב

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכהן, ּבעׂשּית ְְֲִֵֵֶַַַַֹאֹו

.Ëׁשּתיהן עׂשה - ועֹולֹות חּטאֹות הּכהן לפני ְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹהיּו
ּפסּול. ּומחצה ּכׁשר מחצה - למּטה ׁשּתיהן אֹו ְְְְֱֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָלמעלה,
החּטאֹות אם ידע ולא למּטה, וחצין למעלה חצין ְְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹעׂשה
ׁשאני ּפסּול; הּכל הרי - העֹולֹות אֹו למּטה ׁשעׂשה ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹהם
למעלה. והחּטאֹות למּטה, ׁשעׂשה הן העֹולֹות ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָאֹומר:

.Èואחד חּטאֹות אחד עֹופֹות, צּבּורי ׁשלׁשה לפניו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹהיּו
ולא חּטאֹות, וחציֹו עֹולֹות חציֹו סתּום והאחד ְְְְְֶֶֶַָָָָֹעֹולֹות,
ּכׁשר מחצה - למּטה אֹו למעלה ּכּלן עׂשה אם - ְְְְֱִֵֵֶַַָָָָָָָֻּפרׁשּו

ּפסּול. ֱֶָָּומחצה

.‡Èאּלא הּכׁשר אין - למּטה וחצין למעלה חצין ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָעׂשה
והּוא למּטה, וחציֹו למעלה חציֹו ׁשעׂשה ּבלבד ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָהּסתּום
אינֹו הּכהן ׁשהרי לׁשניהם; ועֹולה הּבעלים, ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹמתחּלק
ּוׁשני הּסתּום. היה מהן זה ּולאי ּפרׁש מהן זה לאי ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיֹודע
עׂשה איזֹו ידע לא ׁשהרי ּפסּולין, - המפרׁשין ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהּצּבּורין
למּטה נעׂשית העֹולה וׁשּמא למּטה, עׂשה ואיזֹו ְְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָלמעלה

למעלה. ְְְַַַָָוהחּטאת

שלישי יום
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סתּומה‡. לעולה]קן ואיזו לחטאת איזו פירש שלא -] ְֵָ
העֹופֹות לבין ׁשּפרח אֹו לאויר, ּגֹוזל מּמּנה [דינם]ׁשּפרח ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

לּׁשני. זּוג יּקח - אחד ּגֹוזל ׁשּמת אֹו ּכּלן, ִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּימּותּו

לבין·. אחרות]ּפרח אחד[קינים ּופֹוסל ּפסּול, - הּקרבֹות ְְֵֵֵֶַַָָָ
ּפסּול הּקרבֹות, לבין סתּומה מּקן הּפֹורח ׁשהּגֹוזל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכנגּדֹו;
לעׂשרה הּסתּום מן ּגֹוזל ּפרח ּכיצד? ּכנגּדֹו. אחד ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּופֹוסל

למעלה, וׁשּׁשה למּטה חמּׁשה עׂשה אם - סתּומֹות ְְְְְֲִִִַַָָָָָָעֹופֹות
וארּבע מעלה, ׁשל מהּׁשּׁשה ּכׁשרֹות עֹולֹות חמׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָהרי
ׁשאני למּטה; ׁשּנעׂשּו עֹופֹות מהחמּׁשה ּכׁשרֹות ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָחּטאֹות
מּטה. ׁשל מהחמּׁשה אחד הּוא הּפֹורח, הּגֹוזל ׁשּמא ֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאֹומר:

.‚- למעלה וחמּׁשה למּטה ׁשּׁשה מהן עׂשה אם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָוכן
אֹומר, ׁשאני עֹולֹות; וארּבע חּטאֹות חמׁש הּכׁשר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָנמצא

מ ׁשל מהחמּׁשה מהעׂשרה,ׁשהּגֹוזל הּכׁשר נמצא עלה. ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
וארּבעה סתּומֹות עֹופֹות ארּבעה אחד. ּפסל הרי - ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָּתׁשעה
- לּׁשנּיֹות הראׁשֹונֹות מן אחד ּפרח סתּומֹות, ׁשנּיֹות ְְְִִִִֶַַָָָעֹופֹות
מן אחד חזר ׁשּנתערבּו, אחר הּׁשנּיֹות. מן אחד ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּפסל
הראׁשֹונֹות; מן אחד ּפסל - לראׁשֹונֹות ּופרח ְִִִִֶַַַָָָָָהּׁשנּיֹות

הראׁשֹונֹות מן הּכׁשר ּבלבד.[נשארו]ונמצא ׁשּתים ְְְְִִִִִֵַַַָָָ

הּיֹום„. ּכל אפּלּו לּׁשנּיֹות, הראׁשֹונֹות מן ּופרח אחד ְֲִִִִֶַַַַָָָָָחזר
ּכּלן מערבֹות הן ׁשאפּלּו זה; על יתר להפסיד מֹוסיף אין -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפסּול, ּומחצה ּכׁשר מחצה - ּבזֹו ְְֱֱֵֵֶֶֶַָָָָָזֹו

ארּבעה,‰. ּובּׁשני עֹופֹות, ׁשני ּבֹו יׁש אחד ְְִִֵֵֵֶַַָָָצּבּור
ּובּׁשּׁשי עׂשרה, ּובחמיׁשי ׁשמֹונה, ּוברביעי ׁשּׁשה, ְְְֲֲִִִִִִִִִַַַָָָָָּובּׁשליׁשי
מן ּגֹוזל ּופרח עׂשר, ארּבעה ּובּׁשביעי עׂשר, ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָׁשנים
ּומּׁשליׁשית לּׁשליׁשית, הּׁשנּיה מן ואחד לּׁשנּיה, ְְְְְִִִִִִִִִֶַַַָָָָָהראׁשֹונה
לּׁשּׁשית, ּומחמיׁשית לחמיׁשית, ּומרביעית ְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵַַָלרביעית,
עד לצּבּור, מּצּבּור ּופרח אחד וחזר לּׁשביעית, ְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָּומּׁשּׁשית
אחד ּפֹוסל - הראׁשֹון מּמּנה ׁשּפרח לראׁשֹונה ִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשחזר
להם אין והּׁשנּיה הראׁשֹונה ּבחזירתֹו: ואחד ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבהליכתֹו
לּה יׁש הרביעית עֹופֹות, ׁשני לּה יׁש והּׁשליׁשית ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָּכלּום,
ׁשמֹונה, לּה יׁש הּׁשּׁשית ׁשּׁשה, לּה יׁש החמיׁשית ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָארּבעה,
ׁשנּיה ּפעם ּופרח אחד חזר עׂשרה. ׁשנים לּה יׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּׁשביעית
עד מּמּנה לׁשּלמעלה האחרֹונה מן ּופרח וחזר לזֹו, ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמּזֹו
ּבחזירתֹו: ואחד ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - לראׁשֹונה ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשחזר
ׁשני לּה יׁש החמיׁשית ּכלּום, להם אין והרביעית ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּׁשליׁשית
לּה יׁש והּׁשביעית ארּבעה, לּה יׁש והּׁשּׁשית ּכׁשרים, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָעֹופֹות
ּפעם וחזר לזֹו, מּזֹו ּגֹוזל ׁשליׁשית ּפעם ּפרח ְְֲִִִַַַַַַָָָָָָעׂשרה.
ּבחזירתֹו: ואחד ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - לזֹו מּזֹו ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָרביעית
לּה נׁשארּו והּׁשביעית ּכּלן, נפסלּו והּׁשּׁשית ְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַָָֻהחמיׁשית
למּטן ׁשבע עׂשר הארּבעה ּכׁשּיעׂשה ּכׁשרין. עֹופֹות ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשמֹונה
ּפסּולין, והּׁשּׁשה ּכׁשרין מהן ׁשמֹונה יהיּו - למעלן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָוׁשבע
ּובחזירה. ּבהליכה ׁשּפרחּו אּלּו ּגֹוזלֹות ּתערבת ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמּפני

.Â- למפרׁשת הּסתּומה מן ּפרח מפרׁשת, וקן סתּומה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹקן
לּׁשני זּוג מהסתומה]יּקח מן[הנשאר אחד ׁשּפרח אֹו חזר, . ִִִֵֶֶַַַַָָָ

אֹו עֹולה היה אם ׁשּפרח זה ידע ולא לסתּומה, ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹהמפרׁשֹות
נתערבה עֹולה ׁשאם ׁשּבּסתּומה; העֹופֹות ּכל ימּותּו - ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָחּטאת
ּבהן נתערבה חּטאת ואם ּפסּולֹות, ׁשּבּה החּטאֹות ּכל - ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָּבהן

ּכּלן. ימּותּו לפיכ ּפסּולֹות; ׁשּבּה העֹולֹות ּכל -ְְִֶָָָָָָֻ

.Êמן ּפרח ּבאמצע, ּוסתּומה מּכאן ועֹולה מּכאן ְְְִִִֶַַַָָָָָָָחּטאת
ּכלּום, הפסיד לא - היל ואחד היל אחד לּצדדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהאמצע
ׁשהל וזה חּטאת, החּטאֹות אצל ׁשהל 'זה יאמר: ְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאּלא
אחד ּופרח ׁשּנתערבּו, אחר חזר הּוא'. עֹולה העֹולֹות ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאצל
ימּותּו, האמצעּיים הּׁשנים - לאמצע מּכאן ואחד ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָמּכאן
יקרבּו אּלּו והּצדדין, מערבין; ועֹולה חּטאת הן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשהרי

iying mei ,iriax mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

- לּצדדין האמצעּיים מן ּפרח ּכׁשהיּו. עֹולה ואּלּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָחּטאת
ּבעֹולֹות. וחּטאֹות ּבחּטאֹות נתערבה עֹולה ׁשּמא ימּותּו; ְְְִֶַַַָָָָָָָָָֻּכּלן

רביעי ,יום
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זכר,‡. ילדה - זכר' ּכׁשאלד קן עלי 'הרי ׁשאמרה: ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָהאּׁשה
ּכמֹו עֹולה והן לנדרּה, ׁשנים עֹופֹות: ארּבעה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָמביאה

לחֹובתּה ּוׁשנים -]ׁשּבארנּו, יולדת ו[ככל לדה, הןמּׁשּום ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
לעׂשֹות צרי ׁשהּכהן למד, נמצאת חּטאת. ואחד עֹולה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹאחד

ּפרידין טעה[עופות]ׁשלׁש למּטן. אחת ּופרידה למעלה, ְְְְְִִִַַַַָָָָָָֹ
נמל ולא למּטן ּוׁשּתים למעלן ׁשּתים האשה:ועׂשה [ושאל ְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָֹ

עולה] ואיזו חטאת אחת,איזו ּפרידה עֹוד להביא צריכה -ְְְִִִַַָָָ
ּבׁשהביאה אמּורים? ּדברים ּבּמה למעלה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָויקריבּנה
אבל יֹונה; ּבני ּכּלן אֹו ּתֹורין ּכּלן ׁשהיּו אחד, מּמין ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֻֻהארּבעה
למעלה ׁשּתים ועׂשה יֹונה, ּבני ׁשני עם תֹורין ׁשּתי היּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָאם
ויעׂשה יֹונה, ּובן ּתֹור עֹוד להביא צריכה - למּטה ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָּוׁשּתים
ּבּתחּלה עׂשה ׁשאם חֹובתּה. ידי לצאת ּכדי למעלה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּתיהן
חֹובתּה; להׁשלים למעלה ּתֹור צריכה למּטה, הּתֹורין ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָׁשּתי
למעלה יֹונה ּבן צריכה למּטה, הּיֹונה ּבני ׁשני עׂשה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָואם
ּתֹור אחד ּגֹוזל חֹובתֹו מביא אדם ׁשאין חֹובתּה; ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָלהׁשלים
יֹונה. ּבני ׁשניהן אֹו ּתֹורין ׁשניהן אֹו אּלא יֹונה, ּבן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָואחד

לחֹובתי',·. ואּלּו לנדרי 'אּלּו לּכהן: ואמרה נדרּה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּפרׁשה
ידע ולא למּטה, ּוׁשּתים למעלה ׁשּתים הּכהן אֹותן ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹועׂשה
עֹופֹות, ׁשלׁשה להביא צריכה - למעלה עׂשה מהן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאיזה
הּׁשנים ויעׂשּו חֹובתּה, להׁשלים ואחד לנדרּה ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשנים
נעׂשּו נדר ׁשל ׁשנים וׁשּמא נדרּה, ּפרׁשה ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלמעלה;
ּבׁשהביאה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפסּולֹות. ׁשהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָלמּטה,
אם אבל אחד; מּמין מהן ּבׁשנים נדרּה ׁשּפרׁשה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהארּבעה
ׁשּפרׁשה מּמין ׁשנים - אחרים ארּבעה ּתביא מינין, ׁשני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהיּו
יהיּו ׁשּתרצה מין מאיזה ּוׁשנים לנדרּה, יעׂשּו נדרּה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו

למּטה. ואחד למעלה אחד ויעׂשּו ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָלחֹובתּה,

ׁשּתי[מין]קבעה‚. עלי הרי זכר, אלד 'אם ואמרה: נדרּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָ
לנדרּה ׁשנים עֹופֹות, ארּבעה והביאה וילדה, ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָתֹורים',
ולא למּטה, ּוׁשנים למעלה ׁשנים ועׂשה לחֹובתּה, ְְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹּוׁשנים
היא וגם למּטה, נעׂשה איזה ולא למעלה נעׂשה איזה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹידע
אם ּבתֹורים אם נדרּה, קבעה מין ּבאיזה ידעה ולא ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָֹׁשכחה
ּבני ׁשני עם תֹורים ׁשּתי להביא צריכה זֹו הרי - יֹונה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵָָָּבבני
אחד ּגֹוזל ותביא למעלה, ארּבעּתן ויעׂשּו לנדרּה, ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָיֹונה

שתרצה] מין למעלה;[מאיזה ויעׂשה חֹובתּה, ְְְְְִֵֶַַָָָָלהׁשלים
ּדברים ּבּמה חּטאת. ׁשהם למּטה ׁשנים עׂשה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּכבר
אם אבל אחד; מּמין ּתחּלה הארּבעה ּבׁשהביאה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָאמּורים?
תֹורים ׁשּתי - עֹופֹות ׁשּׁשה להביא צריכה מינין, ׁשני ְְְְִִִִִִֵֵָָָָהיּו
אֹו תֹורים ׁשּתי לחֹובתּה ותביא לנדרּה, יֹונה ּבני ׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָעם
אם וכן למּטה. ואחד למעלה אחד להעׂשֹות יֹונה ּבני ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשני
ועׂשה, הּכהן והל לֹו, ּנתנה מה וׁשכחה לּכהן, ְְְְְְֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹֹנתנתם
למּטה, הּכל אם למעלה הּכל אם עׂשה, היכן יֹודע ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹואינֹו
ׁשּתי ּתביא זֹו הרי - למּטה ּומחצה למעלה מחצה ְְְְֱֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָאֹו

ׁשני אֹו תֹורים ׁשּתי ותביא לנדרּה, יֹונה ּבני ׁשני עם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָתֹורים
לחֹובתּה. יֹונה ְְֵָָָּבני

קבעה,„. ּבּמה וׁשכחה נדרּה, וקבעה חֹובתּה ְְְְְְְִֶַָָָָָָָָָָָקבעה
ּבן אֹו ּתֹור אחת ּופרידה לעֹולה ּכבׂש ׁשחֹובתּה ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָואפׁשר
לנדרּה ארּבעה ּפרידין, ׁשׁש ּתביא לפיכ - לחּטאת ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָיֹונה
ּתֹור אֹו יֹונה ּבן אחת חּטאת ּתביא ועֹוד לחֹובתּה, ְְְִִֶַַַַָָָָָּוׁשנים

עֹופֹות. ׁשבעה ׁשהביאה נמצאת הּכבׂש; ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָעם

ספק.‰. ׁשהן מּפני נאכלֹות, אינן האּלּו החּטאֹות ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכל

חמישי יום
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ׁשּקמצן‡. הּמנחֹות להקרבה]ּכל קומץ שנטל מן[- אחד ְְִֶֶַָָָָָ
הּלבֹונה לּקט אם וכן ּפסּולֹות; הן הרי לעבֹודה, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָהּפסּולין

והקטירה] קמץ.[מהמנחה, ׁשּלא ּפי על אף ּפסל, -ִֶַַַַָָֹ

לׂשמאלֹו·. ונתן ּבימינֹו קמץ לּפסּול, ונתן הּכׁשר ְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹקמץ
ּפסּול. - חל לכלי ונתן קדׁש מּכלי קמץ לּכלי, נתנֹו ּכ ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹואחר

לבֹונה‚. קרט אֹו מלח, ּגרּגר אֹו צרֹור, ּבידֹו ועלה ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹקמץ
ּפסל. -ַָ

ּבחּוץ„. ׁשהּוא עד יחזר[לעזרה]קמץ - לפנים ונכנס , ְְְֲִִִֶַַַַַָֹ
וכׁשר. ּבפנים, ְְְְִִִֵָֹויקמץ

ויאספּנּו.‰. יחזר - הרצּפה ּגּבי על הּקמץ ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹנתּפּזר

.Âׁשרת ּבכלי ׁשּלא הּמנחה קודש]היתה כלי ׁשהיה[- אֹו , ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
ּבכלי ׁשּלא לּמזּבח ׁשהעלהּו אֹו ׁשרת, ּבכלי ׁשּלא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻקמצּה
עד ּפסּולה, - לעזרה חּוץ ׁשּלּה ּבּׁשמן ׁשּבללּה אֹו ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשרת,

ּבפנים. ּבלילתּה ְְְִִִִֶֶָָׁשּתהיה

.Êּכגֹון לעבֹודה, הּפסּול עליהן הּׁשמן ׁשּיצק הּמנחֹות ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל
ּפתתן אֹו ׁשּבללן, אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא מלחן[לפתיתים]הּזר אֹו , ְְְְֵֶַַָָָָָָָ

הּגיׁשן ּכׁשרֹות. אֹו[למזבח]- ּומּגיׁש הּכהן חֹוזר - הניפן אֹו ְֱִִִִֵֵֵַַָָֹ
ׁשּנאמר: ּכׁשרֹות, - הּכהן הניף ולא הּגיׁש לא ואם ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹֹֹמניף;
מצות ואיל מּקמיצה - וקמץ" אהרן, ּבני אל ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ"והביאּה

יציקה על לּמד השמן]ּכהּנה; ּבזר.[של ׁשּכׁשרה ּובלילה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻ

.Áחּלין ׁשמן אֹו אחרת, מנחה ׁשמן לתֹוכּה ׁשּנפל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻמנחה
לבֹונתּה, חּסר ּפסּולה. ׁשמנּה, חּסר נפסלה; - ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָּכל

קרטי ׁשני עליה ׁשּיהיּו והּוא קטנה]ּכׁשרה; כמות לבֹונה;[- ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָ
לבֹונתּה". ּכל "את ׁשּנאמר: - ּפסּולה אחד, קרט ְְֱֲֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאבל

.Ëּוׁשני עּׂשרֹון לכל לּגין ׁשני עד ּולבֹונתּה, ׁשמנּה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֻרּבה
קמצין ׁשני אֹו לּגין ׁשני ּכׁשרה; - מנחה לכל לבֹונה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָֻֻקמצי

ּפסּולה. - זה על יתר ְֵֶַָָאֹו

.Èחֹוטא ולבונה]מנחת שמן בה לשים ׁשמן[שאין ׁשּנתן ְִֵֶֶֶַַָ
לבֹונה, עליה נתן נפסלה. - ׁשּלּה הּקמץ על אֹו ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעליה
אי ׁשהרי מּספק, ּפסּולה זֹו הרי - ׁשחּוקה היתה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָילּקטּנה;

ללּקט. ְְֵֶַָאפׁשר

.‡Èולא לֹוקה אינֹו - ׁשּקמץ אחר ׁשיריה על ׁשמן ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנתן
ּכׁשר. הּקמץ ׁשהרי ְֲֵֵֶֶַָָָֹּפסלּה,

.·Èּפסלּה הּמנחה, מן ּכּזית ּגּבי על ׁשמן מּׁשהּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָנתן
ּפסלּה. לא מּכּזית, ּפחֹות על הּׁשמן נתן אם אבל ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמּספק;

לבֹונה. ּכּזית ׁשּיּתן עד ּבּלבֹונה ּפֹוסל ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָואינֹו
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- לּצדדין האמצעּיים מן ּפרח ּכׁשהיּו. עֹולה ואּלּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָחּטאת
ּבעֹולֹות. וחּטאֹות ּבחּטאֹות נתערבה עֹולה ׁשּמא ימּותּו; ְְְִֶַַַָָָָָָָָָֻּכּלן

רביעי ,יום
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זכר,‡. ילדה - זכר' ּכׁשאלד קן עלי 'הרי ׁשאמרה: ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָהאּׁשה
ּכמֹו עֹולה והן לנדרּה, ׁשנים עֹופֹות: ארּבעה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָמביאה

לחֹובתּה ּוׁשנים -]ׁשּבארנּו, יולדת ו[ככל לדה, הןמּׁשּום ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
לעׂשֹות צרי ׁשהּכהן למד, נמצאת חּטאת. ואחד עֹולה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹאחד

ּפרידין טעה[עופות]ׁשלׁש למּטן. אחת ּופרידה למעלה, ְְְְְִִִַַַַָָָָָָֹ
נמל ולא למּטן ּוׁשּתים למעלן ׁשּתים האשה:ועׂשה [ושאל ְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָֹ

עולה] ואיזו חטאת אחת,איזו ּפרידה עֹוד להביא צריכה -ְְְִִִַַָָָ
ּבׁשהביאה אמּורים? ּדברים ּבּמה למעלה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָויקריבּנה
אבל יֹונה; ּבני ּכּלן אֹו ּתֹורין ּכּלן ׁשהיּו אחד, מּמין ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֻֻהארּבעה
למעלה ׁשּתים ועׂשה יֹונה, ּבני ׁשני עם תֹורין ׁשּתי היּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָאם
ויעׂשה יֹונה, ּובן ּתֹור עֹוד להביא צריכה - למּטה ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָּוׁשּתים
ּבּתחּלה עׂשה ׁשאם חֹובתּה. ידי לצאת ּכדי למעלה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּתיהן
חֹובתּה; להׁשלים למעלה ּתֹור צריכה למּטה, הּתֹורין ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָׁשּתי
למעלה יֹונה ּבן צריכה למּטה, הּיֹונה ּבני ׁשני עׂשה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָואם
ּתֹור אחד ּגֹוזל חֹובתֹו מביא אדם ׁשאין חֹובתּה; ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָלהׁשלים
יֹונה. ּבני ׁשניהן אֹו ּתֹורין ׁשניהן אֹו אּלא יֹונה, ּבן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָואחד

לחֹובתי',·. ואּלּו לנדרי 'אּלּו לּכהן: ואמרה נדרּה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּפרׁשה
ידע ולא למּטה, ּוׁשּתים למעלה ׁשּתים הּכהן אֹותן ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹועׂשה
עֹופֹות, ׁשלׁשה להביא צריכה - למעלה עׂשה מהן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאיזה
הּׁשנים ויעׂשּו חֹובתּה, להׁשלים ואחד לנדרּה ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשנים
נעׂשּו נדר ׁשל ׁשנים וׁשּמא נדרּה, ּפרׁשה ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלמעלה;
ּבׁשהביאה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפסּולֹות. ׁשהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָלמּטה,
אם אבל אחד; מּמין מהן ּבׁשנים נדרּה ׁשּפרׁשה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהארּבעה
ׁשּפרׁשה מּמין ׁשנים - אחרים ארּבעה ּתביא מינין, ׁשני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהיּו
יהיּו ׁשּתרצה מין מאיזה ּוׁשנים לנדרּה, יעׂשּו נדרּה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו

למּטה. ואחד למעלה אחד ויעׂשּו ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָלחֹובתּה,

ׁשּתי[מין]קבעה‚. עלי הרי זכר, אלד 'אם ואמרה: נדרּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָ
לנדרּה ׁשנים עֹופֹות, ארּבעה והביאה וילדה, ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָתֹורים',
ולא למּטה, ּוׁשנים למעלה ׁשנים ועׂשה לחֹובתּה, ְְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹּוׁשנים
היא וגם למּטה, נעׂשה איזה ולא למעלה נעׂשה איזה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹידע
אם ּבתֹורים אם נדרּה, קבעה מין ּבאיזה ידעה ולא ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָֹׁשכחה
ּבני ׁשני עם תֹורים ׁשּתי להביא צריכה זֹו הרי - יֹונה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵָָָּבבני
אחד ּגֹוזל ותביא למעלה, ארּבעּתן ויעׂשּו לנדרּה, ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָיֹונה

שתרצה] מין למעלה;[מאיזה ויעׂשה חֹובתּה, ְְְְְִֵֶַַָָָָלהׁשלים
ּדברים ּבּמה חּטאת. ׁשהם למּטה ׁשנים עׂשה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּכבר
אם אבל אחד; מּמין ּתחּלה הארּבעה ּבׁשהביאה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָאמּורים?
תֹורים ׁשּתי - עֹופֹות ׁשּׁשה להביא צריכה מינין, ׁשני ְְְְִִִִִִֵֵָָָָהיּו
אֹו תֹורים ׁשּתי לחֹובתּה ותביא לנדרּה, יֹונה ּבני ׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָעם
אם וכן למּטה. ואחד למעלה אחד להעׂשֹות יֹונה ּבני ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשני
ועׂשה, הּכהן והל לֹו, ּנתנה מה וׁשכחה לּכהן, ְְְְְְֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹֹנתנתם
למּטה, הּכל אם למעלה הּכל אם עׂשה, היכן יֹודע ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹואינֹו
ׁשּתי ּתביא זֹו הרי - למּטה ּומחצה למעלה מחצה ְְְְֱֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָאֹו

ׁשני אֹו תֹורים ׁשּתי ותביא לנדרּה, יֹונה ּבני ׁשני עם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָתֹורים
לחֹובתּה. יֹונה ְְֵָָָּבני

קבעה,„. ּבּמה וׁשכחה נדרּה, וקבעה חֹובתּה ְְְְְְְִֶַָָָָָָָָָָָקבעה
ּבן אֹו ּתֹור אחת ּופרידה לעֹולה ּכבׂש ׁשחֹובתּה ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָואפׁשר
לנדרּה ארּבעה ּפרידין, ׁשׁש ּתביא לפיכ - לחּטאת ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָיֹונה
ּתֹור אֹו יֹונה ּבן אחת חּטאת ּתביא ועֹוד לחֹובתּה, ְְְִִֶַַַַָָָָָּוׁשנים

עֹופֹות. ׁשבעה ׁשהביאה נמצאת הּכבׂש; ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָעם

ספק.‰. ׁשהן מּפני נאכלֹות, אינן האּלּו החּטאֹות ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכל

חמישי יום
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ׁשּקמצן‡. הּמנחֹות להקרבה]ּכל קומץ שנטל מן[- אחד ְְִֶֶַָָָָָ
הּלבֹונה לּקט אם וכן ּפסּולֹות; הן הרי לעבֹודה, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָהּפסּולין

והקטירה] קמץ.[מהמנחה, ׁשּלא ּפי על אף ּפסל, -ִֶַַַַָָֹ

לׂשמאלֹו·. ונתן ּבימינֹו קמץ לּפסּול, ונתן הּכׁשר ְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹקמץ
ּפסּול. - חל לכלי ונתן קדׁש מּכלי קמץ לּכלי, נתנֹו ּכ ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹואחר

לבֹונה‚. קרט אֹו מלח, ּגרּגר אֹו צרֹור, ּבידֹו ועלה ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹקמץ
ּפסל. -ַָ

ּבחּוץ„. ׁשהּוא עד יחזר[לעזרה]קמץ - לפנים ונכנס , ְְְֲִִִֶַַַַַָֹ
וכׁשר. ּבפנים, ְְְְִִִֵָֹויקמץ

ויאספּנּו.‰. יחזר - הרצּפה ּגּבי על הּקמץ ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹנתּפּזר

.Âׁשרת ּבכלי ׁשּלא הּמנחה קודש]היתה כלי ׁשהיה[- אֹו , ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
ּבכלי ׁשּלא לּמזּבח ׁשהעלהּו אֹו ׁשרת, ּבכלי ׁשּלא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻקמצּה
עד ּפסּולה, - לעזרה חּוץ ׁשּלּה ּבּׁשמן ׁשּבללּה אֹו ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשרת,

ּבפנים. ּבלילתּה ְְְִִִִֶֶָָׁשּתהיה

.Êּכגֹון לעבֹודה, הּפסּול עליהן הּׁשמן ׁשּיצק הּמנחֹות ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל
ּפתתן אֹו ׁשּבללן, אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא מלחן[לפתיתים]הּזר אֹו , ְְְְֵֶַַָָָָָָָ

הּגיׁשן ּכׁשרֹות. אֹו[למזבח]- ּומּגיׁש הּכהן חֹוזר - הניפן אֹו ְֱִִִִֵֵֵַַָָֹ
ׁשּנאמר: ּכׁשרֹות, - הּכהן הניף ולא הּגיׁש לא ואם ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹֹֹמניף;
מצות ואיל מּקמיצה - וקמץ" אהרן, ּבני אל ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ"והביאּה

יציקה על לּמד השמן]ּכהּנה; ּבזר.[של ׁשּכׁשרה ּובלילה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻ

.Áחּלין ׁשמן אֹו אחרת, מנחה ׁשמן לתֹוכּה ׁשּנפל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻמנחה
לבֹונתּה, חּסר ּפסּולה. ׁשמנּה, חּסר נפסלה; - ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָּכל

קרטי ׁשני עליה ׁשּיהיּו והּוא קטנה]ּכׁשרה; כמות לבֹונה;[- ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָ
לבֹונתּה". ּכל "את ׁשּנאמר: - ּפסּולה אחד, קרט ְְֱֲֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאבל

.Ëּוׁשני עּׂשרֹון לכל לּגין ׁשני עד ּולבֹונתּה, ׁשמנּה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֻרּבה
קמצין ׁשני אֹו לּגין ׁשני ּכׁשרה; - מנחה לכל לבֹונה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָֻֻקמצי

ּפסּולה. - זה על יתר ְֵֶַָָאֹו

.Èחֹוטא ולבונה]מנחת שמן בה לשים ׁשמן[שאין ׁשּנתן ְִֵֶֶֶַַָ
לבֹונה, עליה נתן נפסלה. - ׁשּלּה הּקמץ על אֹו ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעליה
אי ׁשהרי מּספק, ּפסּולה זֹו הרי - ׁשחּוקה היתה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָילּקטּנה;

ללּקט. ְְֵֶַָאפׁשר

.‡Èולא לֹוקה אינֹו - ׁשּקמץ אחר ׁשיריה על ׁשמן ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנתן
ּכׁשר. הּקמץ ׁשהרי ְֲֵֵֶֶַָָָֹּפסלּה,

.·Èּפסלּה הּמנחה, מן ּכּזית ּגּבי על ׁשמן מּׁשהּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָנתן
ּפסלּה. לא מּכּזית, ּפחֹות על הּׁשמן נתן אם אבל ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמּספק;

לבֹונה. ּכּזית ׁשּיּתן עד ּבּלבֹונה ּפֹוסל ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָואינֹו
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.‚Èּפסל - הּמנחה מן ׁשהּוא ּכל על הּלבֹונה נתן ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָאפּלּו
ׁשּילּקט. ְֵֶַַעד

.„È"חרבה" נאמר לא ּכׁשרה; - וקמץ ּבמים [-ּגּבלּה ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
יבישה] מּׁשמן.שתהיה ִֶֶֶָאּלא

.ÂË;רּבֹות ּפעמים אפּלּו ּכׁשרה, - ּפעמים ׁשּקמצּה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָמנחה
ּפחּותה הקטרה ׁשאין אחת, ּבבת ּכּזית ׁשּיקטיר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָוהּוא

ִִַַמּכּזית.

.ÊËמעּכב ׁשהּמלח ּפסּולה; - מלח ּבלא הּקמץ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהקריב
יביא - קמיצה קדם ׁשחסרה מנחה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבמנחה,
לא הּקֹובעת, היא ׁשהּקמיצה וימּלאּנה; ּביתֹו ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמּתֹו

ׁשרת. ּבכלי ְְִִִֵָָָנתינתּה

.ÊÈעצמֹו ּבפני לבֹונה קמץ מנחה]התנּדב בלי אם[- - ְְְְִִִֵֵֶַַָֹ
הּלחם ׁשעם לבֹונה בזיכי ׁשני וכן ּפסּול. ׁשהּוא, ּכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָחסר

הפנים] לחם עד[- ּפסּולין; ׁשהּוא, ּכל מהן אחד חסר אם -ְִִֵֵֶֶֶַָָָ
סֹוף. ועד מּתחּלה קמצין ׁשני ְְְְְִִִִֵֶַָָׁשּיהיּו

.ÁÈקמצין ׁשני לבונה]הפריׁש ואבד[של אחת, למנחה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
הקּבע לא קמיצה, קדם - מהן -אחד למנחה [והשתייך ְְִֵֶֶֶַָָֹֹֻ

ׁשרּבהוכשרה] מּפני ּופסּולה, הקּבע, קמיצה, לאחר ;ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ
ל:] לׁשני[הוסיף קמצין ארּבעה הפריׁש אם וכן ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָלבֹונתּה.

הּבזיכין סּלּוק קדם - מהם ׁשנים ואבדּו לחם, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹבזיכי
הקרבתן] לשם סּלּוק[מהשולחן לאחר ּוכׁשרים; הקּבעּו לא ,ְְְְִִֵַַֹֻ

הרּבּוי. מּפני ּופסּולין, הקּבעּו, ְְְְִִִִִֵַָָֻהּבזיכין,

.ËÈהּציץ - והקטירֹו ׁשּנטמא, מנחה הגדול]קמץ הכהן [של ְְְְִִִִִֶֶַָָֹ
הּקדׁשים";[מכפר]מרּצה עֹון את אהרן "ונׂשא ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲֳִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מרּצה; הּציץ אין - והקטירֹו והכניסֹו לעזרה חּוץ הּקמץ ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹיצא
הּיֹוצא. על מרּצה ואינֹו הּטמא, על מרּצה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָׁשהּציץ

.Îאֹו ּכּלן, ׁשיריה נטמאּו ּכ ואחר הּמנחה, את ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻקמץ
הּקמץ; יקטיר לא - אבדּו אֹו לעזרה, חּוץ יצאּו אֹו ְְְְְֲִִֶַַָָָָָֹֹנׂשרפּו,
- ּבכׁשרּותן הּׁשירים מן מעט נׁשאר הרצה. הקטיר, ְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָֻואם
ּבאכילה. אסּורין ׁשּנׁשארּו הּׁשירים ואֹותן הּקמץ, ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹיקטיר

.‡Îׁשל עּׂשרֹון ּבֹו ׁשּיׁש ּבכלי מּלמּטה מחיצה ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָהיתה
ואם יקמץ; לא מּלמעלה, מערב ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹֹֹמנחה

ּפסּולה. ְַָָקמץ,

.·Îמּלמּטה ּומערב מּלמעלה ּבמחיצה חלּוק הּכלי ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָֹהיה
מּמּנּו. קֹומץ -ִֵֶ

.‚Î,ּבזה זה נֹוגעין חלקיו ואין אחד, ּבכלי העּׂשרֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָחלק
לקמיצה הּכלי מצרף אם ספק זה הרי - מחיצה ּביניהן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָואין
יקטיר. לא קמץ, ואם יקמץ; לא לפיכ מצרף. אינֹו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹֹאֹו

הרצה הקטיר, התקבל]ואם הּׁשירים.[- יאכלּו ולא ; ְְְְְְִִִִֵַָָָֹֻ

.„Îלמעל הּקמץ ונתן ּגבּהקמץ ּכנגד הּׁשלחן על ה ְְְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻ
להּפסל הּׁשלחן קּדׁשֹו - הּפנים לחם אומערכת ילון אם -] ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

לעזרה] חוץ עדיצא קרב ואינֹו לּקרב; מקּדׁשֹו אינֹו אבל ,ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָ
לקמץ. הראּוי ׁשרת ּבכלי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּיתקּדׁש

.‰Îעל הּכלי ׁשהפ אֹו וקמץ, הּכלי לדפן הּקמץ ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹהדּביק
הקטיר, ואם יקטיר; לא - למּטה ּופיו מּתֹוכֹו וקמץ ְְְְְִִִִִִַַַָָָֹידֹו

ְָֻהרצה.

.ÂÎחלק והפריׁש מחלקיו, אחד ואבד ׁשחּלקֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָעּׂשרֹון
ּבכלי מּנחין ׁשלׁשּתן והרי האבּוד, ונמצא ּתחּתיו, ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻאחר

הּוא הרי - ׁשאבד זה נטמא - ּבזה זה נֹוגעין ואין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאחד
אינֹו ׁשהפריׁש וזה ונפסלּו; ראׁשֹון, חלק עם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָמצטרף

יׁשלים אּלא יוסיף]מצטרף, הּמפרׁש[וכשר]עליו[- נטמא . ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻ
אינֹו ׁשּנמצא וזה ונפסלּו, מצטרפין וראׁשֹון מפרׁש -ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֻ
האבּוד הרי - הראׁשֹון החלק נטמא עּמהן. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָמצטרף

מצטרפין. ּתחּתיו ְְְְְִִַַָָָֻוהּמפרׁש

.ÊÎעם ׁשיריו - הּנמצא מן קמץ קמיצה: לענין ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָוכן
מן קמץ נאכל. אינֹו והּמפרׁש נאכלין, הראׁשֹון ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהחלק
קמץ נאכל. אינֹו והּנמצא נאכלין, וראׁשֹון ׁשיריו - ְְְְְֱֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהּמפרׁש
ׁשירים ׁשּׁשניהן לפי נאכלין; אין ׁשניהן - הראׁשֹון ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָמן
נקמצה ׁשּלא למנחה ודֹומין ׁשלם, עּׂשרֹון הן ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹיתרים,
עּׂשרֹון לפניו והרי הּזה, הּקמץ קרב והיא אסּורה. ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהיא
ּובעת הּכהן, ּבדעת ּתלּויה ׁשהּקמיצה מּפני ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּומחצה?
החלקים והרי ּבלבד, העּׂשרֹון על אּלא ּדעּתֹו אין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּקֹומץ

ּבזה. זה נֹוגעין ְִֵֶֶָָאינן

.ÁÎמקטיר - אחרת מנחה ּבקמץ ׁשּנתערב מנחה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹקמץ
ּבמנחת הּקמץ נתערב אם וכן ּכׁשרֹות; והן ּכאחד, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשניהן

ּבחבּתי אֹו הּנסכים, ּבמנחת אֹו ּגדֹול[מנחת]ּכהנים, כהן ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָֹֹ
לאּׁשים. ׁשהּכל ּכאחד, הּכל ויקטיר ּכׁשרֹות, אּלּו הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

.ËÎאם - ּבזֹו זֹו ׁשּנתערבּו נקמצּו, ׁשּלא מנחֹות ְְְְְְִִִֵֶֶָָָֹׁשּתי
ּכׁשרֹות; עצמּה, ּבפני ּומּזֹו עצמּה ּבפני מּזֹו לקמץ ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹיכֹול

ּפסּולֹות. לאו, ְְִָואם

.Ïואם יקטיר; לא - נקמצה ׁשּלא ּבמנחה ׁשּנתערב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹקמץ
נקמצה, ׁשּלא וזֹו לּבעלים, עלת ׁשּנקמצה, זֹו - הּכל ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהקטיר

לּבעלים. עלת ְִַָָָֹלא

.‡Ïּבׁשירי ׁשיריה ׁשּנתערבּו אֹו ּבׁשיריה, קמצּה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻנתערב
לּבעלים. עלת הקטיר, ואם יקטיר; לא - ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹחברּתּה
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הּלחם‡. בשבועות]ׁשּתי ועמר[שמקריבים הּפנים ולחם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָֹ
העומר]הּתנּופה קרבן אֹו[- ׁשהּוא ּכל ּבמּדתן ׁשהֹוסיף , ְְִִֶֶַָָָָ

ּפסּולֹות. - ׁשהּוא ּכל ְִֵֶָחּסר

קרבן]חּלֹות·. ּורקיקי[של חלות]ּתֹודה עד[- - ׁשחסרּו נזיר ְְִִֵֶַַָָָ
ּכ הּזבח, ּדם מּׁשּנזרק ּפסּולין; הּזבח, ּדם נזרק ׁשרים.ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹ

הּלחם‚. ׁשּתי בשבועות]וכן הקרבים עד[- - ׁשחסרּו ְְְֵֵֶֶֶַַָ
ּכׁשרים. ּדמן, מּׁשּנזרק ּפסּולין; ּכבׂשים, ׁשל ּדמן נזרק ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

סדרים„. ׁשני הפנים]וכן לחם ׁשּלא[של עד - ׁשחסרּו ְְְְִֵֵֶֶַָָֹ
הּבזיכין לבונה]הקטרּו ּכׁשרים.[של מּׁשהקטרּו, ּפסּולין; , ְְְְְְִִִִִֵֶַָֻֻ

ּנסכים‰. הקרבן]אבל עם שבאים ומנחה יין -]- ׁשחסרּו ְְֲִֶָָָ
ויביא ּכׁשרים, - קרב ׁשּלא עד ּבין הּזבח, מּׁשּקרב ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבין

למּלאתן. אחרים ְְֲִִֵַָָֹנסכים

.Âנפסל אם - הּזבח ונפסל ׁשרת, ּבכלי ׁשּקדׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנסכים
מּקּבלה נפסל לּקרב; הּנסכים קדׁשּו לא [שלּבּׁשחיטה, ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֹ

הּנסכיםהדם] ׁשאין לּקרב; הּנסכים קדׁשּו ,ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואיל
ּבהן? ּיעׂשה ּומה הּזבח. ּבׁשחיטת אּלא לּקרב ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמתקּדׁשין
עּמֹו; יקרבּו - ׁשעה ּבאֹותּה זבּוח אחר זבח ׁשם היה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָאם
ּכמי נעׂשּו - ׁשעה ּבאֹותּה זבּוח זבח ׁשם היה לא ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹואם
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ּבקרּבן אמּורים? ּדברים ּבּמה ויּׂשרפּו. ּבלינה, ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָׁשּנפסלּו
עליהן מתנה ּדין ּבית ׁשּלב מּפני יקרבצּבּור, יפסל, שאם -] ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַ

אחר] זבח עםעם יקרבּו לא אּלּו הרי - יחיד ּבקרּבן אבל .ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָֹ
אּלא ׁשעה; ּבאֹותּה זבּוח ׁשהּוא ּפי על ואף אחר, ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָזבח

ויּׂשרפּו. ּבלינה, ׁשּיּפסלּו עד ְְְְִִִִֶַַָָָָמּניחן

.Ê.נסּכיהן יקרבּו לׁשמן, ׁשּלא ׁשּנזּבחּו הּזבחים ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹוכל

.Áּותמּורתּה[מקרבן]ולד בבהמהּתֹודה להחליפה רצה -] ְְַָָָ
ג"כ] ונתקדשה - והפריׁשאחרת ואבדה ּתֹודתֹו והּמפריׁש ,ְְְְְְִִִַַָָָ

ראׁשֹונה, ּבתֹודה ׁשּכּפר לאחר הביאּה אם - ּתחּתיה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת
היא והרי ּבּה, ּכּפר לא עדין ואם לחם; טעּונין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאינן
הרי - עֹומדֹות ּותמּורתּה היא אֹו ּוולדּה היא אֹו ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָוחליפתּה
ּתֹודה. ּבנֹודר אמּורים? ּדברים ּבּמה לחם. צריכֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּתיהן
ּוולדּה לחם; טעּונין ּותמּורתּה חליפתּה - נדבה ּתֹודת ְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָָאבל

ּכּפרה. לאחר ּבין כּפרה לפני ּבין לחם, טעּון ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאינֹו

.Ë,ואבדה ּתחּתיה אחרת והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהפריׁש
ׁשלׁשּתן והרי הראׁשֹונֹות ונמצאּו ּתחּתיה, אחרת ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָוהפריׁש
לחם, טעּונה אין ׁשנּיה - ּבראׁשֹונה נתּכּפר - ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָעֹומדֹות
אין ׁשנּיה - ּבּׁשליׁשית נתּכּפר לחם; טעּונה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשליׁשית
- ּבאמצעית נתּכּפר לחם; טעּונה ראׁשֹונה לחם, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָטעּונה

לחם. טעּונֹות אין ְְֵֵֶֶֶׁשּתיהן

.Èמעֹות והפריׁש ואבדּו, לתֹודתֹו מעֹות ְְְְְְִִִַַָָָָהּמפריׁש
מעֹות ׁשּנמצאּו עד ּתֹודה ּבהן לּקח הסּפיק ולא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּתחּתיהן,
- והּׁשאר ּבלחמּה, ּתֹודה ואּלּו מאּלּו יביא - ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָהראׁשֹונֹות
נסכים. טעּונים אבל לחם; טעּונה ואינּה ּתֹודה, ּבהן ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָיביא
ואחר ּתחּתיה, מעֹות והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו הּמפריׁש ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָוכן
הּמפריׁש וכן לחם; ּבלא ּתֹודה ּבּמעֹות יביא - נמצאת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכ
ּכ ואחר ּתחּתיהן, ּתֹודה והפריׁש ואבדּו, לתֹודתֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָמעֹות
וזֹו ּבלחמּה, ּתֹודה הּמעֹות מן יביא - הּמעֹות ְְְְְִִִַַַָָָָָנמצאּו

לחם. ּבלא ּתקרב האחרֹונה ְְֲִֶֶַַַָָָֹהּתֹודה

.‡Èאבד - לחמּה' זה והרי ּתֹודה, זֹו 'הרי ְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר:
ּתֹודה מביא אינֹו הּתֹודה, אבדה אחר; לחם מביא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּלחם,
ּבאה הּתֹודה ואין הּתֹודה, ּבגלל ּבא ׁשהּלחם מּפני ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחרת;

הּלחם. ְִֶֶַַּבגלל

.·È;לחם ּבהן מביא - ונֹותרּו לתֹודתֹו מעֹות ְְְְִִִֵֶֶֶָָָהפריׁש
ּתֹודה. ּבהן מביא אינֹו - והֹותיר לּלחם ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָהפריׁש

.‚Èּומתה ּבתמּורתּה, ונתערבה ּתֹודה', זֹו 'הרי ְְְְֲִִֵֵֵָָָָָָָהאֹומר:
לּה אין הּנׁשארת זֹו הרי - היא איזֹו ידּוע ואין מהן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחת

היא הּתמּורה ׁשּמא לחם, עּמּה יביא ׁשאם [ואינהּתּקנה: ְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
לחם] היא.צריכה הּתֹודה ׁשּמא לחם, ּבלא הביאּה ואם ;ְְֱִִִֶֶֶַָָָֹ

מּום. ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא לעֹולם, זֹו ּתקרב לא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹלפיכ

.„Èיצאת ּפסּולֹות; ּכּלן - מחּלֹותיה חּלה ׁשּנפרסה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻּתֹודה
אֹו לחמּה, נפרס ּכׁשרֹות. החּלֹות ׁשאר - נטמאת אֹו ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָהחּלה
אחר לחם מביא הּתֹודה, נׁשחטה ׁשּלא עד - יצא אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹנטמא,
הּדם יצא, אֹו נטמא אֹו נפרס ׁשּנׁשחטה אחר ואם ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָוׁשֹוחט;
יצא. לא נדרֹו וידי ּפסּול, ּכּלֹו והּלחם יאכל, והּבׂשר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻיּזרק
יצא אֹו נטמא, אֹו הּלחם, מקצת נפרס ּכ ואחר הּדם, ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָנזרק
הּטמא, על הּטהֹור ּומן הּפרּוס, על הּׁשלם מן ּתֹורם -ִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

ׁשּבחּוץ. על ּׁשּבפנים ְִִִֶֶַַַּומּמה

.ÂËקדׁשּו לא - חּלֹות ׁשמֹונים על ׁשּׁשחטּה ְְְִֶַַָָָָֹּתֹודה
מּתֹו ארּבעים 'יקּדׁשּו אמר: ואם ׁשמֹונים; מּתֹו ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָארּבעים
אחד מהם ּומרים הּׁשמֹונים, מן ארּבעים מֹוׁש - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשמֹונים'

קרּבן ארבע]מּכל סה"כ - חלה מין מכל והארּבעים[- , ְְְִִַָָָָָ
לחּלין. ויצאּו יּפדּו ְְְְִִִֵַָֻהּׁשנּיֹות

.ÊËּפּגי ּבית לחֹומת חּוץ לחמּה והיה הּתֹודה את ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹוחט
הבית] הר לעזרה[- חּוץ היה אם אבל הּלחם; קדׁש לא -ֲֲִֶֶַַָָָָָָָֹ

לפנים. ׁשאינֹו ּפי על אף הּלחם, קדׁש -ְִִִֵֶֶֶַַַַָ

.ÊÈקרמּו ואפּלּו ּבּתּנּור, הּלחם ּפני קרמּו ׁשּלא עד ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחטּה
הּלחם. קדׁש לא - מהן מאחת חּוץ ֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּכּלן

.ÁÈּבמחׁשבת אֹו זמן ּבמחׁשבת ּבׁשחיטתּה ונפסלה ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשחטּה
במקומה]מקֹום או בזמנה לאכלה שלא הּלחם;[- קדׁש - ֶֶַַָָ

לא - לׁשמּה ׁשּלא ׁשּׁשחטּה אֹו טרפה, אֹו מּום, ּבעלת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹנמצאת
ׁשּלֹו. הּלחם עם נזיר ּבאיל הּדין וכן הּלחם. ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָקדׁש

קודש שבת
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הן:‡. ואּלּו הּקרּבן, את ׁשּפֹוסלֹות הן מחׁשבֹות ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁש
ּומחׁשבת הּמקֹום, ׁשּנּוי ּומחׁשבת הּׁשם, ׁשּנּוי ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָמחׁשבת
הּזבח את הּׁשֹוחט זה ּכיצד? הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַהּזמן.
אֹו ׁשלמים, ׁשהּוא ויחׁשב עֹולה ׁשהיה ּכגֹון - לׁשמֹו ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
ּולׁשם ׁשלמים לׁשם אֹו ּוׁשלמים, עֹולה לׁשם ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָיׁשחטּנּו
מחׁשבת היא זֹו ּבעליו, לׁשם ׁשּלא הּזבח ׁשּׁשחט אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹעֹולה,
הּזבח את ׁשּׁשחט ּכגֹון ּכיצד? הּמקֹום מחׁשבת הּׁשם.. ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנּוי
הראּוי ּדבר מּמּנּו להקטיר אֹו ּדמֹו, לזרק מנת על ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹלׁשמֹו
לאכילה הראּוי ּדבר מּמּנּו לאכל אֹו לעזרה, חּוץ ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹלהקטרה,
ּוזבחים הּמקֹום. ׁשּנּוי מחׁשבת היא זֹו אכילתֹו, למקֹום ְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָחּוץ

'זב הּנקראין הן זֹו, מחׁשבה ּבהן חּוץׁשחׁשב ׁשּנׁשחטּו חים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הּזבח את ׁשּׁשחט ּכגֹון ּכיצד? הּזמן מחׁשבת ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָלמקֹומן'.
ׁשאינֹו החּמה, ׁשּתׁשקע מאחר ּדמֹו לזרק מנת על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלׁשמֹו
למחר להקטרה הראּוי ּדבר מּמּנּו להקטיר אֹו זריקתֹו; ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָזמן
לאכל אֹו הקטרתֹו; זמן ׁשאינֹו הּׁשחר, עּמּוד ׁשּיעלה ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹמאחר
זֹו לאכילתֹו, הראּוי זמן לאחר לאכילה הראּוי ּדבר ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָמּמּנּו
הן - זֹו מחׁשבה ּבהן ׁשחׁשב ּוזבחים הּזמן. מחׁשבת ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהיא
הּנקראין והן לזמּנן', חּוץ ׁשּנׁשחטּו 'זבחים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָהּנקראין
ּבּתֹורה. האמּור "ּפּגּול" הּוא וזה מקֹום; ּבכל ְְִִֶַָָָָָ'ּפּגּול'

הּׁשמּועה·. רבינו]מּפי ממשה ׁשּזה[מסורת למדּו, ְְִִֶֶַָָ
ׁשלמיו זבח מּבׂשר יאכל האכל "ואם ּבּתֹורה: ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר
הקרבה ּבׁשעת ּבמחּׁשב אּלא מדּבר אינֹו - הּׁשליׁשי" ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּבּיֹום
עליו ׁשחׁשב קרּבן לכל הּדין והּוא ּבּׁשליׁשי; מּמּנּו ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּיאכל
לאכילת הראּוי זמן לאחר מּמּנּו ׁשּיאכל מעׂשיו ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹּבׁשעת
ּדבר ּבּמזּבח מּמּנּו להקטיר חׁשב אם וכן קרּבן. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאֹותֹו
מּפי למדּו ּכ להקטרה; הראּוי זמן לאחר להקטרה, ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָָָהראּוי
אם - מזּבח אכילת ואחד אדם אכילת אחד ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשמּועה:

ּפּגּול. הּקרּבן הרי זמּנן, לאחר עליהן ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָחׁשב

נפסדה‚. ׁשּלא קרּבן ע"י]אבל אּלא[נפסל ּבֹו, מחׁשבּתֹו ְְְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹ
זמן לאחר מּמּנּו ונׁשאר ּכהלכתֹו, הּמזּבח על ּדמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָנזרק
והּקרּבן לאכלֹו; ואסּור 'נֹותר', נקרא הּנׁשאר אֹותֹו - ְְְְְְְֲִִִַַָָָָָָָָאכילתֹו
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ּבקרּבן אמּורים? ּדברים ּבּמה ויּׂשרפּו. ּבלינה, ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָׁשּנפסלּו
עליהן מתנה ּדין ּבית ׁשּלב מּפני יקרבצּבּור, יפסל, שאם -] ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַ

אחר] זבח עםעם יקרבּו לא אּלּו הרי - יחיד ּבקרּבן אבל .ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָֹ
אּלא ׁשעה; ּבאֹותּה זבּוח ׁשהּוא ּפי על ואף אחר, ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָזבח

ויּׂשרפּו. ּבלינה, ׁשּיּפסלּו עד ְְְְִִִִֶַַָָָָמּניחן

.Ê.נסּכיהן יקרבּו לׁשמן, ׁשּלא ׁשּנזּבחּו הּזבחים ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹוכל

.Áּותמּורתּה[מקרבן]ולד בבהמהּתֹודה להחליפה רצה -] ְְַָָָ
ג"כ] ונתקדשה - והפריׁשאחרת ואבדה ּתֹודתֹו והּמפריׁש ,ְְְְְְִִִַַָָָ

ראׁשֹונה, ּבתֹודה ׁשּכּפר לאחר הביאּה אם - ּתחּתיה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת
היא והרי ּבּה, ּכּפר לא עדין ואם לחם; טעּונין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאינן
הרי - עֹומדֹות ּותמּורתּה היא אֹו ּוולדּה היא אֹו ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָוחליפתּה
ּתֹודה. ּבנֹודר אמּורים? ּדברים ּבּמה לחם. צריכֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּתיהן
ּוולדּה לחם; טעּונין ּותמּורתּה חליפתּה - נדבה ּתֹודת ְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָָאבל

ּכּפרה. לאחר ּבין כּפרה לפני ּבין לחם, טעּון ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאינֹו

.Ë,ואבדה ּתחּתיה אחרת והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהפריׁש
ׁשלׁשּתן והרי הראׁשֹונֹות ונמצאּו ּתחּתיה, אחרת ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָוהפריׁש
לחם, טעּונה אין ׁשנּיה - ּבראׁשֹונה נתּכּפר - ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָעֹומדֹות
אין ׁשנּיה - ּבּׁשליׁשית נתּכּפר לחם; טעּונה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשליׁשית
- ּבאמצעית נתּכּפר לחם; טעּונה ראׁשֹונה לחם, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָטעּונה

לחם. טעּונֹות אין ְְֵֵֶֶֶׁשּתיהן

.Èמעֹות והפריׁש ואבדּו, לתֹודתֹו מעֹות ְְְְְְִִִַַָָָָהּמפריׁש
מעֹות ׁשּנמצאּו עד ּתֹודה ּבהן לּקח הסּפיק ולא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּתחּתיהן,
- והּׁשאר ּבלחמּה, ּתֹודה ואּלּו מאּלּו יביא - ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָהראׁשֹונֹות
נסכים. טעּונים אבל לחם; טעּונה ואינּה ּתֹודה, ּבהן ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָיביא
ואחר ּתחּתיה, מעֹות והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו הּמפריׁש ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָוכן
הּמפריׁש וכן לחם; ּבלא ּתֹודה ּבּמעֹות יביא - נמצאת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכ
ּכ ואחר ּתחּתיהן, ּתֹודה והפריׁש ואבדּו, לתֹודתֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָמעֹות
וזֹו ּבלחמּה, ּתֹודה הּמעֹות מן יביא - הּמעֹות ְְְְְִִִַַַָָָָָנמצאּו

לחם. ּבלא ּתקרב האחרֹונה ְְֲִֶֶַַַָָָֹהּתֹודה

.‡Èאבד - לחמּה' זה והרי ּתֹודה, זֹו 'הרי ְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר:
ּתֹודה מביא אינֹו הּתֹודה, אבדה אחר; לחם מביא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּלחם,
ּבאה הּתֹודה ואין הּתֹודה, ּבגלל ּבא ׁשהּלחם מּפני ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחרת;

הּלחם. ְִֶֶַַּבגלל

.·È;לחם ּבהן מביא - ונֹותרּו לתֹודתֹו מעֹות ְְְְִִִֵֶֶֶָָָהפריׁש
ּתֹודה. ּבהן מביא אינֹו - והֹותיר לּלחם ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָהפריׁש

.‚Èּומתה ּבתמּורתּה, ונתערבה ּתֹודה', זֹו 'הרי ְְְְֲִִֵֵֵָָָָָָָהאֹומר:
לּה אין הּנׁשארת זֹו הרי - היא איזֹו ידּוע ואין מהן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחת

היא הּתמּורה ׁשּמא לחם, עּמּה יביא ׁשאם [ואינהּתּקנה: ְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
לחם] היא.צריכה הּתֹודה ׁשּמא לחם, ּבלא הביאּה ואם ;ְְֱִִִֶֶֶַָָָֹ

מּום. ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא לעֹולם, זֹו ּתקרב לא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹלפיכ

.„Èיצאת ּפסּולֹות; ּכּלן - מחּלֹותיה חּלה ׁשּנפרסה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻּתֹודה
אֹו לחמּה, נפרס ּכׁשרֹות. החּלֹות ׁשאר - נטמאת אֹו ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָהחּלה
אחר לחם מביא הּתֹודה, נׁשחטה ׁשּלא עד - יצא אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹנטמא,
הּדם יצא, אֹו נטמא אֹו נפרס ׁשּנׁשחטה אחר ואם ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָוׁשֹוחט;
יצא. לא נדרֹו וידי ּפסּול, ּכּלֹו והּלחם יאכל, והּבׂשר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻיּזרק
יצא אֹו נטמא, אֹו הּלחם, מקצת נפרס ּכ ואחר הּדם, ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָנזרק
הּטמא, על הּטהֹור ּומן הּפרּוס, על הּׁשלם מן ּתֹורם -ִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

ׁשּבחּוץ. על ּׁשּבפנים ְִִִֶֶַַַּומּמה

.ÂËקדׁשּו לא - חּלֹות ׁשמֹונים על ׁשּׁשחטּה ְְְִֶַַָָָָֹּתֹודה
מּתֹו ארּבעים 'יקּדׁשּו אמר: ואם ׁשמֹונים; מּתֹו ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָארּבעים
אחד מהם ּומרים הּׁשמֹונים, מן ארּבעים מֹוׁש - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשמֹונים'

קרּבן ארבע]מּכל סה"כ - חלה מין מכל והארּבעים[- , ְְְִִַָָָָָ
לחּלין. ויצאּו יּפדּו ְְְְִִִֵַָֻהּׁשנּיֹות

.ÊËּפּגי ּבית לחֹומת חּוץ לחמּה והיה הּתֹודה את ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹוחט
הבית] הר לעזרה[- חּוץ היה אם אבל הּלחם; קדׁש לא -ֲֲִֶֶַַָָָָָָָֹ

לפנים. ׁשאינֹו ּפי על אף הּלחם, קדׁש -ְִִִֵֶֶֶַַַַָ

.ÊÈקרמּו ואפּלּו ּבּתּנּור, הּלחם ּפני קרמּו ׁשּלא עד ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחטּה
הּלחם. קדׁש לא - מהן מאחת חּוץ ֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּכּלן

.ÁÈּבמחׁשבת אֹו זמן ּבמחׁשבת ּבׁשחיטתּה ונפסלה ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשחטּה
במקומה]מקֹום או בזמנה לאכלה שלא הּלחם;[- קדׁש - ֶֶַַָָ

לא - לׁשמּה ׁשּלא ׁשּׁשחטּה אֹו טרפה, אֹו מּום, ּבעלת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹנמצאת
ׁשּלֹו. הּלחם עם נזיר ּבאיל הּדין וכן הּלחם. ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָקדׁש

קודש שבת

יג ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

הן:‡. ואּלּו הּקרּבן, את ׁשּפֹוסלֹות הן מחׁשבֹות ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁש
ּומחׁשבת הּמקֹום, ׁשּנּוי ּומחׁשבת הּׁשם, ׁשּנּוי ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָמחׁשבת
הּזבח את הּׁשֹוחט זה ּכיצד? הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַהּזמן.
אֹו ׁשלמים, ׁשהּוא ויחׁשב עֹולה ׁשהיה ּכגֹון - לׁשמֹו ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
ּולׁשם ׁשלמים לׁשם אֹו ּוׁשלמים, עֹולה לׁשם ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָיׁשחטּנּו
מחׁשבת היא זֹו ּבעליו, לׁשם ׁשּלא הּזבח ׁשּׁשחט אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹעֹולה,
הּזבח את ׁשּׁשחט ּכגֹון ּכיצד? הּמקֹום מחׁשבת הּׁשם.. ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנּוי
הראּוי ּדבר מּמּנּו להקטיר אֹו ּדמֹו, לזרק מנת על ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹלׁשמֹו
לאכילה הראּוי ּדבר מּמּנּו לאכל אֹו לעזרה, חּוץ ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹלהקטרה,
ּוזבחים הּמקֹום. ׁשּנּוי מחׁשבת היא זֹו אכילתֹו, למקֹום ְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָחּוץ

'זב הּנקראין הן זֹו, מחׁשבה ּבהן חּוץׁשחׁשב ׁשּנׁשחטּו חים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הּזבח את ׁשּׁשחט ּכגֹון ּכיצד? הּזמן מחׁשבת ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָלמקֹומן'.
ׁשאינֹו החּמה, ׁשּתׁשקע מאחר ּדמֹו לזרק מנת על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלׁשמֹו
למחר להקטרה הראּוי ּדבר מּמּנּו להקטיר אֹו זריקתֹו; ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָזמן
לאכל אֹו הקטרתֹו; זמן ׁשאינֹו הּׁשחר, עּמּוד ׁשּיעלה ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹמאחר
זֹו לאכילתֹו, הראּוי זמן לאחר לאכילה הראּוי ּדבר ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָמּמּנּו
הן - זֹו מחׁשבה ּבהן ׁשחׁשב ּוזבחים הּזמן. מחׁשבת ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהיא
הּנקראין והן לזמּנן', חּוץ ׁשּנׁשחטּו 'זבחים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָהּנקראין
ּבּתֹורה. האמּור "ּפּגּול" הּוא וזה מקֹום; ּבכל ְְִִֶַָָָָָ'ּפּגּול'

הּׁשמּועה·. רבינו]מּפי ממשה ׁשּזה[מסורת למדּו, ְְִִֶֶַָָ
ׁשלמיו זבח מּבׂשר יאכל האכל "ואם ּבּתֹורה: ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר
הקרבה ּבׁשעת ּבמחּׁשב אּלא מדּבר אינֹו - הּׁשליׁשי" ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּבּיֹום
עליו ׁשחׁשב קרּבן לכל הּדין והּוא ּבּׁשליׁשי; מּמּנּו ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּיאכל
לאכילת הראּוי זמן לאחר מּמּנּו ׁשּיאכל מעׂשיו ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹּבׁשעת
ּדבר ּבּמזּבח מּמּנּו להקטיר חׁשב אם וכן קרּבן. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאֹותֹו
מּפי למדּו ּכ להקטרה; הראּוי זמן לאחר להקטרה, ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָָָהראּוי
אם - מזּבח אכילת ואחד אדם אכילת אחד ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשמּועה:

ּפּגּול. הּקרּבן הרי זמּנן, לאחר עליהן ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָחׁשב

נפסדה‚. ׁשּלא קרּבן ע"י]אבל אּלא[נפסל ּבֹו, מחׁשבּתֹו ְְְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹ
זמן לאחר מּמּנּו ונׁשאר ּכהלכתֹו, הּמזּבח על ּדמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָנזרק
והּקרּבן לאכלֹו; ואסּור 'נֹותר', נקרא הּנׁשאר אֹותֹו - ְְְְְְְֲִִִַַָָָָָָָָאכילתֹו
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נרצה "ואני[התקבל]ּכבר ּבּדם: אֹומר הּוא הרי וכּפר; , ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָ
לּמזּבח ּדם ׁשהּגיע ּכיון - לכּפר" הּמזּבח על לכם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָנתּתיו
אין לעֹולם לפיכ הּקרּבן. ונרצה הּבעלים נתּכּפרּו ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָּכהלכתֹו,
לּמזּבח, ּבין לאדם ּבין מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר אּלא ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמתּפּגל
מחׁשבֹות מּׁשלׁש אחת ּבֹו ׁשחׁשב זבח אחד ׁשּיתּבאר. ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכמֹו
אֹו הּדם, קּבלת ּבׁשעת ׁשחׁשב אֹו ׁשחיטה, ּבׁשעת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָאּלּו

הּמזּבח. על זריקתֹו ּבעת אֹו לּמזּבח, הֹולכתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָּבׁשעת

נפסל„. הּזבח עבֹודֹות ׁשּבארּבע למד, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָנמצאת
ּובזריקתֹו הּדם, ּובהֹולכת ּובקּבלה, ּבׁשחיטה, ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָּבמחׁשבה:

הּמזּבח. ְִֵַַַעל

ּבמליקה‰. דברים: ּבׁשני מיוחדתוהעֹוף, שחיטה -] ְְְְִִִִֵָָָ
הּדםבעוף] ּובמּצּוי המזבח], על הדם סחיטת -]. ְִַָ

.Âּבקמיצה ּבארּבעה: הּנקמצֹות, נטילתוהּמנחֹות -] ְְְְְְִִִַַַָָָָָ
מהמנחה] ּובהֹולכתהקומץ ׁשרת, ּבכלי הּקמץ ּובנתינת ,ְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

האׁש. על ּובזריקתֹו לּמזּבח, ְְִִִֵֵֶַַַַָָֹהּקמץ

.Êׁשחׁשב ּכגֹון מאּלּו, חּוץ אחרים ּבדברים חׁשב אם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָאבל
אמּורין הֹולכת ּבׁשעת אֹו נּתּוח, ּבׁשעת אֹו הפׁשט, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָּבׁשעת

ּבׁשעת[אברים] אֹו הּמנחה, ּבלילת ּבׁשעת אֹו ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָלּמזּבח,
אֹותּה[למזבח]הּגׁשתּה אין - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא , ְְִִֵֵֵַַָָָָָ

הּׁשם, ׁשּנּוי מחׁשבת ׁשהיתה ּבין ּכלּום, מֹועלת ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּמחׁשבה
הּזמן. מחׁשבת ּבין הּמקֹום, מחׁשבת ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבין

.Á,ּבכּלן אֹו אּלּו עבֹודֹות מארּבע ּבאחת המחּׁשב ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַָֻוכן
אֹותּה אין - אּלּו מחׁשבֹות מּׁשלׁש חּוץ אחרת ֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמחׁשבה
ׁשחיטה ּבׁשעת המחּׁשב ּכיצד? ּכלּום. מפסדת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּמחׁשבה

אמּוריו אֹו הּזבח ּדם להּניח ּוזריקה, והֹולכה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָוקּבלה
על הּדם לזרק חׁשב אֹו לעזרה, חּוץ להֹוציאן אֹו ְְְֲִִַַַָָָָָָָָֹלמחר,

היסֹוד ּכנגד ׁשּלא המזבח]הּכבׁש את[בסיס לּתן אֹו , ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַֹ
למּטן[הדמים] המזבח]הּנּתנין של התחתון בחלקו למעלן,[- ְְֲִִַַַָָָ

ּבּמזּבח הּנּתנין ּדמים לּתן אֹו למּטן, למעלן הּנּתנין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָואת
אֹו ּבחיצֹון, ּבּפנימי הּנּתנין את אֹו הּפנימי, ּבּמזּבח ְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָהחיצֹון

לפנים החּטאת ּדם להיכל]להכניס ׁשּיאכלּו[- ׁשחׁשב אֹו , ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹ
ׁשּיקריבּוהּו אֹו לאכילה, הּפסּולין ׁשאר אֹו טמאים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָהּזבח
הּזבח ּדם לערב אֹו לעבֹודה, הּפסּולין ׁשאר אֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָטמאים
ולאכל הּפסח עצמֹות לׁשּבר ׁשחׁשב אֹו הּפסּולין, ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַָֹֹּבדם

נא חלקית]מּמּנּו חּטאֹות[מבושל לׂשרף ׁשחׁשב אֹו , ְִִֶֶַַָָָֹ
אּלּו ּבכל - למקֹומן חּוץ אֹו לזמּנן חּוץ ְְְְִִִֵַַָָָָהּנׂשרפֹות
ּבׁשעת חׁשב אם וכן ּכׁשר. הּזבח ּבהן, וכּיֹוצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּמחׁשבֹות
הֹולכתֹו, ּובׁשעת לכלי, נתינתֹו ּובׁשעת הּמנחה, ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָקמיצת
למחר לבֹונתּה אֹו קמצּה להּניח האׁש, על זריקתֹו ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֻּובׁשעת

כׁשרה. זֹו הרי - לחּוץ להֹוציאֹו ְְֲִֵֵַָאֹו

.Ëלפיכ הֹולכה; אינּה ּברגל ׁשּלא ׁשהֹולכה ּבארנּו, ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּכבר
- צרי ׁשאינֹו ּבמקֹום והמהּל ּבּה. ּפֹוסלת הּמחׁשבה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין
והּוא הּדם קּבל ּכיצד? ּבּה. ּפֹוסלת והּמחׁשבה הֹולכה, זֹו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרי

הּמזּבח על לזרקֹו ּבֹו ידֹו ּופׁשט ּבמקֹומֹו, הוליכועֹומד [ולא ְְְְִִֵֵַַַַָָָ
וחׁשבברגליו] פסולה], אין[מחשבה - ּבּדם ידֹו ׁשּפׁשט ּבעת ְְֵֵֶַַַָָָָ

ּבֹו הּל ולא ּבפנים, הּדם קּבל אם אבל ּפֹוסלת; ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּמחׁשבה
ּבׁשעת וחׁשב לחּוץ, להֹוציאֹו ּבֹו הּל אּלא הּמזּבח ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלגּבי
ּפֹוסלת. זֹו הרי - ּבּה וכּיֹוצא הּזמן ּבמחׁשבת לחּוץ ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּלּוכֹו
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ראשון יום

.‡Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

הּקדׁשים מּבׂשר מהּֿׁשּנׁשאר והּוא ְְְֳִִִֶֶַַַַַָָאתֿהּנֹותר,
ּבלׁשֹון ּבאה ולא לאכילתם. הּקבּוע הּזמן ְְְֲִִַַַַַַַָָָָָֹאחר
אּלא אכילתֹו, לאּסּור מפרׁשת אזהרה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹהּתֹורה
נֹותר, ׁשאֹוכל למי הּכרת חּיּוב ּבּתֹורה ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָנתּבאר
קרּבן ּבהזּכירֹו קדֹוׁשים ּבפרׁשת אמרֹו ְְְְְְְִִַַַָָָָוהּוא
יּׂשרף, ּבאׁש הּׁשליׁשי עדֿיֹום "והּנֹותר ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהּׁשלמים:
לא הּוא ּפּגּול הּׁשליׁשי ּבּיֹום יאכל האכל ְְִִִִֵֵֵַַָָֹֹואם
חּלל ה' ּכיֿאתֿקדׁש יּׂשא עונֹו ואכליו ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹֹירצה,

מעּמיה" ההוא הּנפׁש gÎe)ונכרתה ,hi my)הּנה , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
אכל ואם מזיד; הּוא אם ּבכרת ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָנתּבאר
מפרׁש הענׁש הּנה קבּועה. חּטאת חּיב ― ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹֹּבׁשֹוגג
מּמהּֿׁשאמר היא האזהרה אבל ְֲִִֶַַַַָָָָָָּבּכתּוב;

הּוא" ּכיֿקדׁש לאֿיאכל "וזר (zenyּבּמּלּואים: ְִִִֶַַָֹֹֹ
(cl ,hkּכל ּגם ּכֹולל הּוא "הּוא", ׁשהּוא זה, ּכּנּוי .ִֵֶֶַֹ

― לאכלֹו ואסּור מןֿהּקדׁשים ְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָמהּֿׁשּנתקלקל
ּובמעילה מהּֿׁשאמרה(fi:)ּכּנֹותר. על אמרּו ְְְִִֶַַַָָָָָ

זה עם זה מצטרפין אין והּנֹותר "הּפּגּול ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהּמׁשנה:
ׁשמֹות ׁשני ׁשהן mipey)מּפני mixeqi` ly)," ְְִֵֵֵֵֶ

הּידים לטמאת אּלא ׁשנּו לא erbpyאמרּו: mici) ְְְִֶַַַָָָָֹֻ
(n mz`nehy ,xzepe lebt ly znieqn zenka;ְַָָּדרּבנן

לענין רּבי(xeriy)אבל ּדתניא: מצטרפין, אכילה ְְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָ
ּכלֿ ― הם קדׁש ּכי "לאֿיאכל אֹומר: ֱִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹאליעזר
אכילתֹו", על לאֿתעׂשה לּתן ּפסּול, ֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּבּקדׁש
ּולפיכ הּמקּדׁשין מּפסּולי הם והּנֹותר ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻוהּפּגּול
אמרֹו: ּפי על אכילתֹו על מזהרים מהם ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻּכלֿאחד
הּנֹותר ענׁש נתּבאר ּוכבר הם". ּכיֿקדׁש ְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ"לאֿיאכל

ּכרת. ֵֶָׁשהּוא
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שני ,יום

.ËÎ˜ .Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ּוׁשלׁשים מאה הּמׁשלימה ְְְִִִֵַַַָָָֹהּמצוה
ׁשּנטמאּו, קדׁשים ּבׂשר מּלאכֹול ׁשהזהרנּו ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֻהאזהרה
ּבכלֿטמא יּגע אׁשר "והּבׂשר יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָוהּוא

יאכל" hi)לא ,ai `xwie)― ואכלֹו ׁשעבר ּומי ; ֲִֵֵֶַַָָָֹ
זבחים ּובתֹוספּתא d)לֹוקה. wxt)ׁשּטהֹור נתּבאר, ְְְְִִֵֶֶֶָָָָ

אתֿהארּבעים. לֹוקה זה הרי ― טמא ּבׂשר ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשאכל
ּפסחים מּגמרא ב' "טמאת(ck:)ּובפרק אמרּו: ְְְְְִִֶֶַָָָָֻ

ycw)הּגּוף ly xya lk`y `nh)טמאת ּבכרת, ְְֵַַָֻ
ycw)הּבׂשר ly `nh xya lk`y)ּוכבר ּבלאו". ְְַָָָָ

מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני a)נתּבארּו dpyn). ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

― הקכ"ט הּטמאהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻ
"ּבכלֿקדׁש ּבּיֹולדת: אמרֹו והּוא קדׁש, ְְְֱִֶֶֶֶֶַָָֹֹמּלאכֹול

c)לאֿתּגע" ,my)ספרא ּולׁשֹון .(rixfz zyxt): ְְִִָָֹ
― תבא לא ואלֿהּמקּדׁש לאֿתּגע ְְְִִֶֶַָָָָֹֹֹֹ"ּבכלֿקדׁש
אף ּכרת, ענּוׁש ּבטמאה לֹו הּנכנס מקּדׁש ְְְְִִֵַַָָָָָָֻמה
ּבאמרֹו ולמד ּכרת". ענּוׁש ּבטמאה האֹוכלֹו ְְְְְְֵֶַַָָָָָָֹֻהּקדׁש
הּכלל על ׁשּסֹומ ּבמזיד, ׁשאכל ּבאדם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ"לאֿתּגע"

ּבמּכֹות אמ(ci:)ׁשּנתּבאר יתעּלה:ּבבאּור רֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ
מּכֹות: ּבגמרא אמרם והּוא תּגע", לא ְְְְִִֶַָָָָָָֹֹ"ּבכלֿקדׁש
ּכתיב: ענׁש ּבׁשלמא אתֿהּקדׁש, ׁשאכל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹטמא
אׁשר הּׁשלמים מּזבח ּבׂשר אׁשרּֿתאכל ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ"והּנפׁש

ונכרתה" עליו וטמאתֹו k)לה' ,f my)אזהרה ; ְְְְְְִַַָָָָָָֻ
וׁשם לאֿתּגע". מ"ּבכלֿקדׁש אתיא לן? ְְְְִִֶַָָָָָָֹֹמנא
לאֹוכל. אזהרה ― לאֿתּגע" "ּבכלֿקדׁש ְְְִֵֶַָָָָָָֹֹאמרּו:
אזהרה אּלא אינֹו אֹו לאֹוכל, אזהרה אֹומר ְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָאּתה
ואלֿ לאֿתּגע "ּבכלֿקדׁש לֹומר: ּתלמּוד ְְְִֵֶֶַַַַָָֹֹלּנֹוגע?
מה לּמקּדׁש: קדׁש מּקיׁש ― תבא" לא ְְִִִֶַַַָָָָֹֹֹהּמקּדׁש

נׁשמה נטילת ּבֹו ׁשּיׁש zxk)מקּדׁש aeig)קדׁש אף ְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
מאי ― לנגיעה ואי נׁשמה; נטילת ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּדבר

איּכא נׁשמה dnyp)נטילת zlihp okziz ji`)? ְְִִַָָָ
רחמנא ואּפקּה לאכילה. d`hazd)אּלא dxezd) ְְֲֲִֶַַַַָָָָ

ּכאכילה. ּדנגיעה למימר נגיעה ּבלׁשֹון ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָלאכילה
ׁשאכל ׁשּטמא ,ל יתּבאר האּלה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּומןֿהּלׁשֹונֹות
אם אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכרת, חּיב ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאתֿהּקדׁש
מקריב זה הרי ― ׁשֹוגג הּוא אם אבל מזיד; ְֲֲִִִֵֵֵֶַָהּוא
ע"ב ּבמצוה ׁשהזּכרנּו ּכמֹו ויֹורד, עֹולה ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָקרּבן

ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹמּמצות
מּזבחים .(ew.)י"ג ְִִָ

שלישי ,יום

.‡ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"א הּנֹותרהּמצוה לׂשרֹוף ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

xzepde minieqn zepaxw zlik`l onf draw dxezd)

("xzep" `ed onfd xg`l odn:יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
יּׂשרף" ּבאׁש הּׁשליׁשי ּבּיֹום הּזבח מּבׂשר ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָ"והּנֹותר

(fi ,f `xwie)יתעּלה ׁשאמר זה על אמרּו ּובפרּוׁש .ְְְִֵֶֶֶַַַָָ
והּנֹותר עדּֿבקר מּמּנּו תֹותירּו "לא הּפסח: ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹּבכבׂש

ּתׂשרפּו" ּבאׁש עדּֿבקר i)מּמּנּו ,ai zeny)אמרּו , ְְִִֵֶֶַָָֹֹ
לאֿתעׂשה". על עׂשה לּתן הּכתּוב "ּבא ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבמכלּתא:

ּבפסחים רּבים fhe.)ּובמּכֹות(ct.)ּובמקֹומֹות :v) ְְְִִִִַַָ
mitqep)וזּולתם miax zenewn)ׁשּלאו ּבפרּוׁש אמרּו ְְְֵֶָָָָ

הּוא לעׂשה ׁשּנּתק לאו `zּדנֹותר miiwn m`y) ְֲִֵֶַַָָ
(elhane e`ld z` wzpn Ð "etxyz y`a" :"dyr"d,

מהּֿׁשהזּכרנּו, הּוא והעׂשה עליו. לֹוקין אין ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּולפיכ
ּתׂשרפּו". ּבאׁש ּבקר עד מּמּנּו "והּנֹותר ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:

הּפּגּול zenieqn,ודין zeaygn ayg aixwnd odkdy) ְִִַ
(jxevd itk `lyּבמצות ׁשאבאר ּכמֹו ׁשוה, ְְְְֲִֵֶֶַָָָֹוהּנֹותר

alw)לאֿתעׂשה dyrz `l)ֿאת הזּכיר ׁשּכבר , ְְֲִִֶֶֶַָֹ
מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר "נֹותר". ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָהּפּגּול

ּבפסחים ּתמּורה(fk:)זֹו .(cl.)ּובסֹוף ְְְִִָָ

רביעי יום

.ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ּתׁשעים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִִַַַַָָ

אמרֹו והּוא ׁשּנטמאּו, קדׁשים לׂשרֹוף ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָׁשּנצטּוינּו
יאכל לא ּבכלֿטמא יּגע אׁשר "והּבׂשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹיתעּלה:

יּׂשרף" hi)ּבאׁש ,f `xwie)ׁשּבת ּובגמרא ,(:ck) ְִִֵֵַָָָָָ
ּתרּומה ׁשמן להדליק אסּור מהּֿטעם ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָּבאּוֿלבאר,

"ׁשּבתֹון ואמרּו: dk`lnnׁשּנטמא dziayd zevn) ְְְִֶַָָָ
(aehÎmeiaֿולא עׂשה טֹוב יֹום והוי הּוא, ְְֲֲֵֵֵָֹעׂשה

עׂשה ואין e`nhpy)תעׂשה, miycw ztixy ly) ְֲֲֵֵֶַ
האּלה הּדברים ענין ועׂשה". לאֿתעׂשה את ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּדֹוחה
והעֹוׂשה אסּורה, טֹוב ּביֹום מלאכה ׁשעׂשּית ְְְֲֲִֶֶַָָָָהּוא:
והּוא עׂשה, מצות ּבּטל ׁשּכן עׂשה, מצות על ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַעֹובר

ׁשּבתֹון" לכם "יהיה טֹוב: ּביֹום bk,אמרֹו my) ְְְִֶֶַָָָ



�י iriax mei ,iyily mei ,ipy mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

שני ,יום

.ËÎ˜ .Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ּוׁשלׁשים מאה הּמׁשלימה ְְְִִִֵַַַָָָֹהּמצוה
ׁשּנטמאּו, קדׁשים ּבׂשר מּלאכֹול ׁשהזהרנּו ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֻהאזהרה
ּבכלֿטמא יּגע אׁשר "והּבׂשר יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָוהּוא

יאכל" hi)לא ,ai `xwie)― ואכלֹו ׁשעבר ּומי ; ֲִֵֵֶַַָָָֹ
זבחים ּובתֹוספּתא d)לֹוקה. wxt)ׁשּטהֹור נתּבאר, ְְְְִִֵֶֶֶָָָָ

אתֿהארּבעים. לֹוקה זה הרי ― טמא ּבׂשר ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשאכל
ּפסחים מּגמרא ב' "טמאת(ck:)ּובפרק אמרּו: ְְְְְִִֶֶַָָָָֻ

ycw)הּגּוף ly xya lk`y `nh)טמאת ּבכרת, ְְֵַַָֻ
ycw)הּבׂשר ly `nh xya lk`y)ּוכבר ּבלאו". ְְַָָָָ

מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני a)נתּבארּו dpyn). ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

― הקכ"ט הּטמאהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻ
"ּבכלֿקדׁש ּבּיֹולדת: אמרֹו והּוא קדׁש, ְְְֱִֶֶֶֶֶַָָֹֹמּלאכֹול

c)לאֿתּגע" ,my)ספרא ּולׁשֹון .(rixfz zyxt): ְְִִָָֹ
― תבא לא ואלֿהּמקּדׁש לאֿתּגע ְְְִִֶֶַָָָָֹֹֹֹ"ּבכלֿקדׁש
אף ּכרת, ענּוׁש ּבטמאה לֹו הּנכנס מקּדׁש ְְְְִִֵַַָָָָָָֻמה
ּבאמרֹו ולמד ּכרת". ענּוׁש ּבטמאה האֹוכלֹו ְְְְְְֵֶַַָָָָָָֹֻהּקדׁש
הּכלל על ׁשּסֹומ ּבמזיד, ׁשאכל ּבאדם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ"לאֿתּגע"

ּבמּכֹות אמ(ci:)ׁשּנתּבאר יתעּלה:ּבבאּור רֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ
מּכֹות: ּבגמרא אמרם והּוא תּגע", לא ְְְְִִֶַָָָָָָֹֹ"ּבכלֿקדׁש
ּכתיב: ענׁש ּבׁשלמא אתֿהּקדׁש, ׁשאכל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹטמא
אׁשר הּׁשלמים מּזבח ּבׂשר אׁשרּֿתאכל ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ"והּנפׁש

ונכרתה" עליו וטמאתֹו k)לה' ,f my)אזהרה ; ְְְְְְִַַָָָָָָֻ
וׁשם לאֿתּגע". מ"ּבכלֿקדׁש אתיא לן? ְְְְִִֶַָָָָָָֹֹמנא
לאֹוכל. אזהרה ― לאֿתּגע" "ּבכלֿקדׁש ְְְִֵֶַָָָָָָֹֹאמרּו:
אזהרה אּלא אינֹו אֹו לאֹוכל, אזהרה אֹומר ְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָאּתה
ואלֿ לאֿתּגע "ּבכלֿקדׁש לֹומר: ּתלמּוד ְְְִֵֶֶַַַַָָֹֹלּנֹוגע?
מה לּמקּדׁש: קדׁש מּקיׁש ― תבא" לא ְְִִִֶַַַָָָָֹֹֹהּמקּדׁש

נׁשמה נטילת ּבֹו ׁשּיׁש zxk)מקּדׁש aeig)קדׁש אף ְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
מאי ― לנגיעה ואי נׁשמה; נטילת ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּדבר

איּכא נׁשמה dnyp)נטילת zlihp okziz ji`)? ְְִִַָָָ
רחמנא ואּפקּה לאכילה. d`hazd)אּלא dxezd) ְְֲֲִֶַַַַָָָָ

ּכאכילה. ּדנגיעה למימר נגיעה ּבלׁשֹון ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָלאכילה
ׁשאכל ׁשּטמא ,ל יתּבאר האּלה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּומןֿהּלׁשֹונֹות
אם אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכרת, חּיב ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאתֿהּקדׁש
מקריב זה הרי ― ׁשֹוגג הּוא אם אבל מזיד; ְֲֲִִִֵֵֵֶַָהּוא
ע"ב ּבמצוה ׁשהזּכרנּו ּכמֹו ויֹורד, עֹולה ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָקרּבן

ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹמּמצות
מּזבחים .(ew.)י"ג ְִִָ

שלישי ,יום

.‡ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"א הּנֹותרהּמצוה לׂשרֹוף ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

xzepde minieqn zepaxw zlik`l onf draw dxezd)

("xzep" `ed onfd xg`l odn:יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
יּׂשרף" ּבאׁש הּׁשליׁשי ּבּיֹום הּזבח מּבׂשר ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָ"והּנֹותר

(fi ,f `xwie)יתעּלה ׁשאמר זה על אמרּו ּובפרּוׁש .ְְְִֵֶֶֶַַַָָ
והּנֹותר עדּֿבקר מּמּנּו תֹותירּו "לא הּפסח: ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹּבכבׂש

ּתׂשרפּו" ּבאׁש עדּֿבקר i)מּמּנּו ,ai zeny)אמרּו , ְְִִֵֶֶַָָֹֹ
לאֿתעׂשה". על עׂשה לּתן הּכתּוב "ּבא ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבמכלּתא:

ּבפסחים רּבים fhe.)ּובמּכֹות(ct.)ּובמקֹומֹות :v) ְְְִִִִַַָ
mitqep)וזּולתם miax zenewn)ׁשּלאו ּבפרּוׁש אמרּו ְְְֵֶָָָָ

הּוא לעׂשה ׁשּנּתק לאו `zּדנֹותר miiwn m`y) ְֲִֵֶַַָָ
(elhane e`ld z` wzpn Ð "etxyz y`a" :"dyr"d,

מהּֿׁשהזּכרנּו, הּוא והעׂשה עליו. לֹוקין אין ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּולפיכ
ּתׂשרפּו". ּבאׁש ּבקר עד מּמּנּו "והּנֹותר ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:

הּפּגּול zenieqn,ודין zeaygn ayg aixwnd odkdy) ְִִַ
(jxevd itk `lyּבמצות ׁשאבאר ּכמֹו ׁשוה, ְְְְֲִֵֶֶַָָָֹוהּנֹותר

alw)לאֿתעׂשה dyrz `l)ֿאת הזּכיר ׁשּכבר , ְְֲִִֶֶֶַָֹ
מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר "נֹותר". ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָהּפּגּול

ּבפסחים ּתמּורה(fk:)זֹו .(cl.)ּובסֹוף ְְְִִָָ

רביעי יום

.ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ּתׁשעים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִִַַַַָָ

אמרֹו והּוא ׁשּנטמאּו, קדׁשים לׂשרֹוף ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָׁשּנצטּוינּו
יאכל לא ּבכלֿטמא יּגע אׁשר "והּבׂשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹיתעּלה:

יּׂשרף" hi)ּבאׁש ,f `xwie)ׁשּבת ּובגמרא ,(:ck) ְִִֵֵַָָָָָ
ּתרּומה ׁשמן להדליק אסּור מהּֿטעם ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָּבאּוֿלבאר,

"ׁשּבתֹון ואמרּו: dk`lnnׁשּנטמא dziayd zevn) ְְְִֶַָָָ
(aehÎmeiaֿולא עׂשה טֹוב יֹום והוי הּוא, ְְֲֲֵֵֵָֹעׂשה

עׂשה ואין e`nhpy)תעׂשה, miycw ztixy ly) ְֲֲֵֵֶַ
האּלה הּדברים ענין ועׂשה". לאֿתעׂשה את ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּדֹוחה
והעֹוׂשה אסּורה, טֹוב ּביֹום מלאכה ׁשעׂשּית ְְְֲֲִֶֶַָָָָהּוא:
והּוא עׂשה, מצות ּבּטל ׁשּכן עׂשה, מצות על ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַעֹובר

ׁשּבתֹון" לכם "יהיה טֹוב: ּביֹום bk,אמרֹו my) ְְְִֶֶַָָָ



��ycew zay ,iyiy mei ,iying mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

(ckעל ׁשעבר לפי לאֿתעׂשה, מצות על ועֹובר ;ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹ
בהם" לאֿיעׂשה "ּכלֿמלאכה אמרֹו: והּוא ְְְֵֶֶָָָָָָָֹלאו,

(fh ,ai zeny)אבל טֹוב. ּביֹום ּכלֹומר: ׂשרפת, ְְְֲֵַַָ
ּולפיכ עׂשה, מצות אּלא אינּה טמאים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָקדׁשים
ׁשהזּכיר: הּכלל מחמת טֹוב ּביֹום לׂשרפם ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָאסּור
ואמרּו ועׂשה". לאֿתעׂשה את ּדֹוחה עׂשה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָֹ"אין

dk.)ׁשם zay)ּכׁשם" לׁשֹונֹו: וזֹו ּדבר, עֹוד ְְְֵָָָ
לׂשרֹוף מצוה ּכ ׁשּנטמאּו, קדׁשים לׂשרֹוף ְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָׁשּמצוה

wec`)ׁשמן e`l)נתּבארּו ּוכבר ׁשּנטמא". ּתרּומה ְְְְֲִִֶֶֶָָָָ
ּבפסחים זֹו מצוה ּתמּורה(at.)ּדיני .(bl:)ּובסֹוף ְְְְִִִִֵָָָ

חמישי ,יום

.ËÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― המ"ט ּבעבֹודתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַַָ

חֹובה ׁשהן והּוּדּויין ּכלֿהּקרּבנֹות ּכלֹומר: ְְְִִֵֶַַַַָָָָהּיֹום,
ּכמֹו ּכלֿהעונֹות, ּבהם לכּפר ּכּפּור צֹום ְְְֲִֵֶַָָָֹּביֹום
ּב'אחרי האמּורה ּכלֿהחּקה והיא הּכתּוב. ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָֻׁשאמר

`)מֹות' ,fh `xwie),אחת מצוה ׁשהּכל והראיה .ְְְִֶַַַָָָָֹ
מּכּפּורים ה' ּפרק ּבסֹוף "ּכלֿמעׂשה(q.)אמרם : ְְֲִִִֵֶֶַָָָ

מעׂשה הקּדים הּסדר, על האמּור הּכּפּורים ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָיֹום
ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ּכלּום". עׂשה ―לא ְְְֲֲִִֵֵַָָָָָֹלחברֹו
יֹומא. מּסכת והיא לּה, המיחדת ּבּמּסכת זֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻמצוה

שישי ,יום

.ÁÈ˜ .ËÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� Ë"Ó‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הקי"ח ׁשּכלֿהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֶֶַַַַָָ
ּכלֹומר: קדׁש, אֹוכל אֹו מןֿההקּדׁש ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַֹהּנהנה
ּכדי אֹו ּׁשאכל מה יחזיר ― ּבׁשגגה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָּתרּומה
יתעּלה: אמרֹו והּוא חמׁש, ּתֹוספת עם ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹמהּֿׁשּנהנה
ואתֿחמיׁשתֹו יׁשּלם מןֿהּקדׁש חטא אׁשר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ"ואת

עליו" fh)יֹוסף ,d `xwie)והאיׁש" עֹוד: ואמר , ְְִֵַָָָָ
וגֹו" ּבׁשגגה קדׁש ci)ּכיֿיאכל ,ak my)ּוכבר . ְְְִִֶַָָָֹֹ

מעילהנ ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני וגם(eh.)תּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ
ּתרּומֹות f)ּבמּסכת wxt). ְְֶֶַ

קודש שבת

.‚È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקי"ג מּלעבֹודהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ

miycw)ּבּקדׁשים zndaa yexgl :oebk)אמרֹו והּוא ְְֳִַָָ
"ׁשֹור ּבבכר תעבד "לא hi)יתעּלה: ,eh mixac), ְְֲִִֶֶַַֹֹֹ

ּכּלם ׁשּיהיּו מןֿהּבכֹור קדׁשים ׁשאר ְְְְְִִִֶַַָָָָָֻולמדנּו
מּכֹות מּסכת ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר ּבעבֹודה. ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָאסּורים

(:`k).לֹוקה ― מןֿהּקדׁשים ּבאחד ׁשהעֹובד ,ְֳִִֵֶֶַַַָָ

�

"c"ag i`iyp" zxezn

.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

:íéôéòñ è"é Báe .úaLa éøëðì äøkNäå äìàLä éðéc åîø¦¥©§¨¨§©§¨¨§¨§¦§©¨§¦¦

àïéeöî eðà ïéàL éðtî ,*úaLa äëàìî íäa äNBò éøëpäL ét ìò óàå ,éøëðì íøékNäìe íéìk ìéàLäì øzîª¨§©§¦¥¦§©§¦¨§¨§¦§©©¦¤©¨§¦¤¨¤§¨¨§©¨¦§¥¤¥¨§ª¦
äéìàî úaLa äëàìî ïäa äNòz àHL Bà úaLa äëàìî éøëpä íäa äNòé àHL eðlL íéìkä úúéáL ìò©§¦©©¥¦¤¨¤©£¤¨¤©¨§¦§¨¨§©¨¤¥¨¤¨¤§¨¨§©¨¥¥¤¨

.(*â"îø ïîéñ ïiò ,àéñäøt ìL øác øékNäì ïéðòìe) .*á"ðø ïîéña ù"îë§¦¨§¦§©§©§¦¨¨¤©§¤§¨©¥¦¨
ì Bì øékNä íà ïBâk .äòìáäa àlà úaMä øëN ìhé àG ,øëOä ìèBpLëeóà øëOä ìhì ìëé ,Lãçì Bà òeáL §¤¥©¨¨¦Ÿ§©©©¨¤¨§©§¨¨§¦¦§¦§¨©§Ÿ¤¨Ÿ¦Ÿ©¨¨©

òébnä øëN epnî ìhé àG ,Cëå Ck íBéå íBé ìk ãòa ,íéãøôð íéîéì Bì øékNä íà ìáà .Ba òìáî úaMä øëOL¤§©©©¨ª§©£¨¦¦§¦§¨¦¦§¨¦§©¨§¨§¨¦Ÿ¦¤¨¨©©¦©
äëàìî íäa íéNBò ïéàL íéìk ìàøNé Bì øékNä íà elôàå .íL ïiò ,*â"îø ïîéña øàaúpL Bîk úaMä éîéì¦¥©©¨§¤¦§¨¥§¦¨©¥¨©£¦¦¦§¦¦§¨¥¥¦¤¥¦¨¤§¨¨

:(*å"ù ïîéñ ïiò) äòìáäa àlà úaL øëN ìhé àG ,Ba øeãì øãç Bì øékNä elôàå ,ììk§¨©£¦¦§¦¤¤¨¦Ÿ§©©¨¤¨§©§¨¨©¥¦¨

áïîéña øàaúpL Bîk éøëðì íøékNäì øznL íB÷îa íéçø ïBâk ,äëàìî íäa íéNBòL íéìkäL íéøîBà Lé¥§¦¤©¥¦¤¦¨¤§¨¨§¥©¦§¨¤ª¨§©§¦¨§¨§¦§¤¦§¨¥§¦¨
*ìàøNiäì çåø LiL ïåéëc .úaL áøòa éøëðì íøékNäì øeñà ,úeðnà éìk øàMî ïäa àöBiëå äLøçîe ,*â"îø©§¥¨§©¥¨¤¦§¨§¥ª¨¨§©§¦¨§¨§¦§¤¤©¨§¥¨¤¥¤©§©¦§¨¥

ì Bì íøékNnL óà àeä òeãé ék ,úaMä íBéa íb éøëðì íéøkNð íéìkäM äîaøékNî äéä íà ,Lãçì Bà òeáL §©¤©¥¦¦§¨¦§¨§¦©§©©¨¦¨©©¤©§¦¨§¨©§Ÿ¤¦¨¨©§¦
ïúBpL úeøéëOî èòî Bì úçBt éøëpä äéä úaLa íb äëàìî íäa úBNòì éàMø äéä àHL úBúaMî õeç Bì¦©¨¤¨¨©©©£¨¤§¨¨©§©¨¨¨©¨§¦¥§©¦§¦¤¥

úeLø Bì Léå íúñ Bì øékNnLk åLëòíBiì Ceîñ úaLa äëàìî äNBò éøëpäLk Cëéôì ,úaLa íb úBNòì ©§¨§¤©§¦§¨§¥§©£©§©¨§¦¨§¤©¨§¦¤§¨¨§©¨¨©
Bì íøékNäLk úaLa úBNòì eäevL ìàøNiä úeçéìLa äNBò elàk äàøð éøä ,úaL áøò eðéäc ,Bì íøékNäL¤¦§¦¨§©§¤¤©¨£¥¦§¤§¦¤¦§¦©¦§¨¥¤¦¨©£§©¨§¤¦§¦¨

:*øwò ïëå ,úaLa úBNòì éàMø àeäM äîa ìàøNiì çåø LiL ïåék ,ìBîúà¤§¥¨¤¥¤©©¦§¨¥§©¤©©©£§©¨§¥¦¨

âìàøNiì çåø ïéàL ïåéëc ,äëLçì Ceîñ úaL áøòa elôà øzî äëàìî íäa íéNBòL íéìk Bì ìéàLäì ìáà£¨§©§¦¥¦¤¦¨¤§¨¨ª¨£¦§¤¤©¨¨©£¥¨§¥¨¤¥¤©©¦§¨¥
úðî ìò éàðúa BìéàLî íà elôàå .BúeçéìLa äNBò elàk äàøð ïéà ,úaLa íäa úBNòì éàMø éøëpäM äîa§©¤©¨§¦©©©£¨¤§©¨¥¦§¤§¦¤¦§¦©£¦¦©§¦¦§©©§©
íB÷î ìkî ,úaLa íb éøëpäì ìéàLnM äîa ìàøNiì çåø LiL àöîðå úaMä øçàì øçà éìk éøëpä epìéàLiL¤©§¦¤©¨§¦§¦©¥§©©©©¨§¦§¨¤¥¤©©¦§¨¥§©¤©§¦§©¨§¦©§©¨¦¨¨

:íéîëç eøæb àG äæ ãòa Lnî úeøéëN ìèBð BðéàL ïåék¥¨¤¥¥§¦©¨§©¤¨§£¨¦

mixe`ia

úáùá äëàìî äùåò éøëðäù ô"òàåוהשאלת השכרת –

דינה בשבת, מלאכה בהם שיעשה שיתכן לישראל כלים
לנכרי והשאלה רמה1כהשכרה סימן תחלת לעיל וראה ,

שבת חילול עם הקשורים עסקים בענין אדמו"ר כ"ק דברי
שבת, למחלל מכונית השכרת שאסרו האחרונים מן (ויש

עליה). שמו נקרא שאין אף
áðø ïîéñáשלא כליו שביתת על מצווה אדם שאין א: סעיף –

בענין הוא אם אפילו מאליה, בשבת מלאכה בהן תיעשה
לפרוס כגון מאליו, בשבת מלאכה העושה הוא בעצמו שהכלי
בשבת. נצודים והם – יום מבעוד ודגים ועופות חיה מצודות

וכו'. שבת שעון כלים, שביתת עניני בעז"ה יתבארו ושם
âîø ïîéñ ïééòישנו שכאשר י) – ו (סעיפים נתבאר שם –

הישראל בשביל מתעסק שהגוי שיאמרו עין מראית חשש
בשכירות. אפילו לגוי ליתן אין

âîø ïîéñá øàáúðùליטול כשהתירו שאפילו יא, סעיף –

לתת שעליו דהיינו בהבלעה, אלא התירו לא שבת, שכר
ובשעת שלם שבוע או חודש בשביל שכר ולתת לשכור

בודדים. ימים להזכיר אפילו אסור התשלום
åù 'éñ ïééòבאיסור נוספים פרטים נתבארו בו ט, סעיף –

שבת. שכר נטילת
âîø ïîéñá øàáúðùליתן שדרכם שבמקום ט: סעיף –

למראית לחוש בלא לנכרי להשכיר מותר בשכירות, הכלים
העין.

ìàøùéäì çåéø ùéù– מרויח שהישראל שמכך דהיינו –

מחמת האיסור אין אבל בשבת, לעשות ציוהו כאילו נראה
עצמו שבת .2ריוח

ø÷éò ïëåשבת בערב ליתן לגבי גם להלכה נפסק שכן –

קצץ כשלא בקבלנות ס"ו3מלאכה רנב בסימן כמבואר ,4.

zexewn

ממקום1) זה כלי לשכור אפשרות לשוכר יהיה לא שאם אלא
עוור'. 'לפני על עובר – אחר

רמג2) סי' לעיל (ראה לעיל אסרו שלא השיטות גם ולכך
בשבת, מכליו להישראל ריוח שיש במקרה לג) כז, כ, אותיות
הישראל שלחו כאילו מראה שהריוח כיון שאסור כאן מודים

ו). ס"ק רנב סי' (קו"א בשבת לעבוד
בע"ש.3) אפי' מותר כשקצץ אבל
שאף4) – יום לכל קצוב כשהשכר אגרת הולכת אסרו וכן

לימים, ששכרו כיון שבת, בערב לו ליתן אסור כקבלן שנחשב
ס"ז. רמז סי'

א-ג סעיפים רמו, סימן ב' חלק

ycew zay ,iyiy mei ,iying mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

(ckעל ׁשעבר לפי לאֿתעׂשה, מצות על ועֹובר ;ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹ
בהם" לאֿיעׂשה "ּכלֿמלאכה אמרֹו: והּוא ְְְֵֶֶָָָָָָָֹלאו,

(fh ,ai zeny)אבל טֹוב. ּביֹום ּכלֹומר: ׂשרפת, ְְְֲֵַַָ
ּולפיכ עׂשה, מצות אּלא אינּה טמאים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָקדׁשים
ׁשהזּכיר: הּכלל מחמת טֹוב ּביֹום לׂשרפם ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָאסּור
ואמרּו ועׂשה". לאֿתעׂשה את ּדֹוחה עׂשה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָֹ"אין

dk.)ׁשם zay)ּכׁשם" לׁשֹונֹו: וזֹו ּדבר, עֹוד ְְְֵָָָ
לׂשרֹוף מצוה ּכ ׁשּנטמאּו, קדׁשים לׂשרֹוף ְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָׁשּמצוה

wec`)ׁשמן e`l)נתּבארּו ּוכבר ׁשּנטמא". ּתרּומה ְְְְֲִִֶֶֶָָָָ
ּבפסחים זֹו מצוה ּתמּורה(at.)ּדיני .(bl:)ּובסֹוף ְְְְִִִִֵָָָ

חמישי ,יום

.ËÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― המ"ט ּבעבֹודתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַַָ

חֹובה ׁשהן והּוּדּויין ּכלֿהּקרּבנֹות ּכלֹומר: ְְְִִֵֶַַַַָָָָהּיֹום,
ּכמֹו ּכלֿהעונֹות, ּבהם לכּפר ּכּפּור צֹום ְְְֲִֵֶַָָָֹּביֹום
ּב'אחרי האמּורה ּכלֿהחּקה והיא הּכתּוב. ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָֻׁשאמר

`)מֹות' ,fh `xwie),אחת מצוה ׁשהּכל והראיה .ְְְִֶַַַָָָָֹ
מּכּפּורים ה' ּפרק ּבסֹוף "ּכלֿמעׂשה(q.)אמרם : ְְֲִִִֵֶֶַָָָ

מעׂשה הקּדים הּסדר, על האמּור הּכּפּורים ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָיֹום
ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ּכלּום". עׂשה ―לא ְְְֲֲִִֵֵַָָָָָֹלחברֹו
יֹומא. מּסכת והיא לּה, המיחדת ּבּמּסכת זֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻמצוה

שישי ,יום

.ÁÈ˜ .ËÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� Ë"Ó‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הקי"ח ׁשּכלֿהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֶֶַַַַָָ
ּכלֹומר: קדׁש, אֹוכל אֹו מןֿההקּדׁש ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַֹהּנהנה
ּכדי אֹו ּׁשאכל מה יחזיר ― ּבׁשגגה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָּתרּומה
יתעּלה: אמרֹו והּוא חמׁש, ּתֹוספת עם ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹמהּֿׁשּנהנה
ואתֿחמיׁשתֹו יׁשּלם מןֿהּקדׁש חטא אׁשר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ"ואת

עליו" fh)יֹוסף ,d `xwie)והאיׁש" עֹוד: ואמר , ְְִֵַָָָָ
וגֹו" ּבׁשגגה קדׁש ci)ּכיֿיאכל ,ak my)ּוכבר . ְְְִִֶַָָָֹֹ

מעילהנ ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני וגם(eh.)תּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ
ּתרּומֹות f)ּבמּסכת wxt). ְְֶֶַ

קודש שבת

.‚È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקי"ג מּלעבֹודהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ

miycw)ּבּקדׁשים zndaa yexgl :oebk)אמרֹו והּוא ְְֳִַָָ
"ׁשֹור ּבבכר תעבד "לא hi)יתעּלה: ,eh mixac), ְְֲִִֶֶַַֹֹֹ

ּכּלם ׁשּיהיּו מןֿהּבכֹור קדׁשים ׁשאר ְְְְְִִִֶַַָָָָָֻולמדנּו
מּכֹות מּסכת ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר ּבעבֹודה. ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָאסּורים

(:`k).לֹוקה ― מןֿהּקדׁשים ּבאחד ׁשהעֹובד ,ְֳִִֵֶֶַַַָָ

�

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ז טבת.

בעת רצון אזכיר את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע.

ובמה ששואל תרופה לזכרון, ידוע מאמר רז"ל על הפסוק ערוכה בכל ושמורה )ערובין נד, א( זאת 

אומרת שהלימוד צריך להיות בחיות, ופשיטא שלא להתפעל מפיתוי היצר המחפש תחבולות וערמומית איך 

למנוע את האדם מעבודתו לקונו, ואחת הדרכים שלו היא, להטיל עצבות על האדם ולפתותו שאינו מצליח 

ההעלמות  הפיתוים  מתבטלים  וכלל  כלל  לדבריו  ישמע  ולא  עליו  וירעיש  כשירעים  אבל  ומצות,  בתורה 

וההסתרים וכמבואר בכל זה בספר תניא קדישא עיי"ש ובפרט בפרק כ"ט.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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:íéôéòñ è"é Báe .úaLa éøëðì äøkNäå äìàLä éðéc åîø¦¥©§¨¨§©§¨¨§¨§¦§©¨§¦¦

àïéeöî eðà ïéàL éðtî ,*úaLa äëàìî íäa äNBò éøëpäL ét ìò óàå ,éøëðì íøékNäìe íéìk ìéàLäì øzîª¨§©§¦¥¦§©§¦¨§¨§¦§©©¦¤©¨§¦¤¨¤§¨¨§©¨¦§¥¤¥¨§ª¦
äéìàî úaLa äëàìî ïäa äNòz àHL Bà úaLa äëàìî éøëpä íäa äNòé àHL eðlL íéìkä úúéáL ìò©§¦©©¥¦¤¨¤©£¤¨¤©¨§¦§¨¨§©¨¤¥¨¤¨¤§¨¨§©¨¥¥¤¨

.(*â"îø ïîéñ ïiò ,àéñäøt ìL øác øékNäì ïéðòìe) .*á"ðø ïîéña ù"îë§¦¨§¦§©§©§¦¨¨¤©§¤§¨©¥¦¨
ì Bì øékNä íà ïBâk .äòìáäa àlà úaMä øëN ìhé àG ,øëOä ìèBpLëeóà øëOä ìhì ìëé ,Lãçì Bà òeáL §¤¥©¨¨¦Ÿ§©©©¨¤¨§©§¨¨§¦¦§¦§¨©§Ÿ¤¨Ÿ¦Ÿ©¨¨©

òébnä øëN epnî ìhé àG ,Cëå Ck íBéå íBé ìk ãòa ,íéãøôð íéîéì Bì øékNä íà ìáà .Ba òìáî úaMä øëOL¤§©©©¨ª§©£¨¦¦§¦§¨¦¦§¨¦§©¨§¨§¨¦Ÿ¦¤¨¨©©¦©
äëàìî íäa íéNBò ïéàL íéìk ìàøNé Bì øékNä íà elôàå .íL ïiò ,*â"îø ïîéña øàaúpL Bîk úaMä éîéì¦¥©©¨§¤¦§¨¥§¦¨©¥¨©£¦¦¦§¦¦§¨¥¥¦¤¥¦¨¤§¨¨

:(*å"ù ïîéñ ïiò) äòìáäa àlà úaL øëN ìhé àG ,Ba øeãì øãç Bì øékNä elôàå ,ììk§¨©£¦¦§¦¤¤¨¦Ÿ§©©¨¤¨§©§¨¨©¥¦¨

áïîéña øàaúpL Bîk éøëðì íøékNäì øznL íB÷îa íéçø ïBâk ,äëàìî íäa íéNBòL íéìkäL íéøîBà Lé¥§¦¤©¥¦¤¦¨¤§¨¨§¥©¦§¨¤ª¨§©§¦¨§¨§¦§¤¦§¨¥§¦¨
*ìàøNiäì çåø LiL ïåéëc .úaL áøòa éøëðì íøékNäì øeñà ,úeðnà éìk øàMî ïäa àöBiëå äLøçîe ,*â"îø©§¥¨§©¥¨¤¦§¨§¥ª¨¨§©§¦¨§¨§¦§¤¤©¨§¥¨¤¥¤©§©¦§¨¥

ì Bì íøékNnL óà àeä òeãé ék ,úaMä íBéa íb éøëðì íéøkNð íéìkäM äîaøékNî äéä íà ,Lãçì Bà òeáL §©¤©¥¦¦§¨¦§¨§¦©§©©¨¦¨©©¤©§¦¨§¨©§Ÿ¤¦¨¨©§¦
ïúBpL úeøéëOî èòî Bì úçBt éøëpä äéä úaLa íb äëàìî íäa úBNòì éàMø äéä àHL úBúaMî õeç Bì¦©¨¤¨¨©©©£¨¤§¨¨©§©¨¨¨©¨§¦¥§©¦§¦¤¥

úeLø Bì Léå íúñ Bì øékNnLk åLëòíBiì Ceîñ úaLa äëàìî äNBò éøëpäLk Cëéôì ,úaLa íb úBNòì ©§¨§¤©§¦§¨§¥§©£©§©¨§¦¨§¤©¨§¦¤§¨¨§©¨¨©
Bì íøékNäLk úaLa úBNòì eäevL ìàøNiä úeçéìLa äNBò elàk äàøð éøä ,úaL áøò eðéäc ,Bì íøékNäL¤¦§¦¨§©§¤¤©¨£¥¦§¤§¦¤¦§¦©¦§¨¥¤¦¨©£§©¨§¤¦§¦¨

:*øwò ïëå ,úaLa úBNòì éàMø àeäM äîa ìàøNiì çåø LiL ïåék ,ìBîúà¤§¥¨¤¥¤©©¦§¨¥§©¤©©©£§©¨§¥¦¨

âìàøNiì çåø ïéàL ïåéëc ,äëLçì Ceîñ úaL áøòa elôà øzî äëàìî íäa íéNBòL íéìk Bì ìéàLäì ìáà£¨§©§¦¥¦¤¦¨¤§¨¨ª¨£¦§¤¤©¨¨©£¥¨§¥¨¤¥¤©©¦§¨¥
úðî ìò éàðúa BìéàLî íà elôàå .BúeçéìLa äNBò elàk äàøð ïéà ,úaLa íäa úBNòì éàMø éøëpäM äîa§©¤©¨§¦©©©£¨¤§©¨¥¦§¤§¦¤¦§¦©£¦¦©§¦¦§©©§©
íB÷î ìkî ,úaLa íb éøëpäì ìéàLnM äîa ìàøNiì çåø LiL àöîðå úaMä øçàì øçà éìk éøëpä epìéàLiL¤©§¦¤©¨§¦§¦©¥§©©©©¨§¦§¨¤¥¤©©¦§¨¥§©¤©§¦§©¨§¦©§©¨¦¨¨

:íéîëç eøæb àG äæ ãòa Lnî úeøéëN ìèBð BðéàL ïåék¥¨¤¥¥§¦©¨§©¤¨§£¨¦

mixe`ia

úáùá äëàìî äùåò éøëðäù ô"òàåוהשאלת השכרת –

דינה בשבת, מלאכה בהם שיעשה שיתכן לישראל כלים
לנכרי והשאלה רמה1כהשכרה סימן תחלת לעיל וראה ,

שבת חילול עם הקשורים עסקים בענין אדמו"ר כ"ק דברי
שבת, למחלל מכונית השכרת שאסרו האחרונים מן (ויש

עליה). שמו נקרא שאין אף
áðø ïîéñáשלא כליו שביתת על מצווה אדם שאין א: סעיף –

בענין הוא אם אפילו מאליה, בשבת מלאכה בהן תיעשה
לפרוס כגון מאליו, בשבת מלאכה העושה הוא בעצמו שהכלי
בשבת. נצודים והם – יום מבעוד ודגים ועופות חיה מצודות

וכו'. שבת שעון כלים, שביתת עניני בעז"ה יתבארו ושם
âîø ïîéñ ïééòישנו שכאשר י) – ו (סעיפים נתבאר שם –

הישראל בשביל מתעסק שהגוי שיאמרו עין מראית חשש
בשכירות. אפילו לגוי ליתן אין

âîø ïîéñá øàáúðùליטול כשהתירו שאפילו יא, סעיף –

לתת שעליו דהיינו בהבלעה, אלא התירו לא שבת, שכר
ובשעת שלם שבוע או חודש בשביל שכר ולתת לשכור

בודדים. ימים להזכיר אפילו אסור התשלום
åù 'éñ ïééòבאיסור נוספים פרטים נתבארו בו ט, סעיף –

שבת. שכר נטילת
âîø ïîéñá øàáúðùליתן שדרכם שבמקום ט: סעיף –

למראית לחוש בלא לנכרי להשכיר מותר בשכירות, הכלים
העין.

ìàøùéäì çåéø ùéù– מרויח שהישראל שמכך דהיינו –

מחמת האיסור אין אבל בשבת, לעשות ציוהו כאילו נראה
עצמו שבת .2ריוח

ø÷éò ïëåשבת בערב ליתן לגבי גם להלכה נפסק שכן –

קצץ כשלא בקבלנות ס"ו3מלאכה רנב בסימן כמבואר ,4.

zexewn

ממקום1) זה כלי לשכור אפשרות לשוכר יהיה לא שאם אלא
עוור'. 'לפני על עובר – אחר

רמג2) סי' לעיל (ראה לעיל אסרו שלא השיטות גם ולכך
בשבת, מכליו להישראל ריוח שיש במקרה לג) כז, כ, אותיות
הישראל שלחו כאילו מראה שהריוח כיון שאסור כאן מודים

ו). ס"ק רנב סי' (קו"א בשבת לעבוד
בע"ש.3) אפי' מותר כשקצץ אבל
שאף4) – יום לכל קצוב כשהשכר אגרת הולכת אסרו וכן

לימים, ששכרו כיון שבת, בערב לו ליתן אסור כקבלן שנחשב
ס"ז. רמז סי'

א-ג סעיפים רמו, סימן ב' חלק
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‡Èספר לׁשם ― ּתֹורה ּבספר ּכגֹון לׁשמֹו, מעּבד ׁשּיהא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻוצרי
מזּוזה. לׁשם ― ּובמזּוזה ּתפּלין, לׁשם ― ּובתפּלין ְְְְְְִִִִִִֵֵָָָּתֹורה,

ׁשהרי ּומזּוזה, לתפּלין ּגם ּכׁשר ― ּתֹורה ספר לׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻוהמעּבד
ּכאּלּו זה והרי ּומזּוזה, ּתפּלין מּקדּׁשת חמּורה ּתֹורה ספר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻֻקדּׁשת

מנה. מאתים ּבכלל ׁשּיׁש ּומזּוזה, לתפּלין ּגם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנתעּבד

ה הּתפּליןאבל קדּׁשת ּכי לתפּלין, ּפסּול ― מזּוזה לׁשם מעּבד ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָֻֻ
הּמזּוזה. מּקדּׁשת ְְְִַַָָֻּגדֹולה

ּדי ולא ּתפּלין, לׁשם אֹו ּתֹורה ספר לׁשם ּבׂשפתיו ׁשּיֹוציא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹוטֹוב
ְֲַָָּבמחׁשבה:

·Èּגּביו על עֹומד יׂשראל אפּלּו ּפֹוסלין, יׁש ― נכרי עּבדֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָאם
ּפסּול, ― נכרי ׁשּכתבֹו ׁשהּגט ּכמֹו לׁשמֹו, ׁשּיעּבד לֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָואֹומר
לׁשמֹו ׁשּיכּתבּנּו לֹו ואֹומר ּגּביו על עֹומד ׁשּיׂשראל ּפי על ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאף
ׁשֹומע ואינֹו עֹוׂשה הּוא עצמֹו לדעת ׁשהּנכרי לפי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָולׁשמּה,
ולּבֹו ּפיו אין ― לֹו ׁשּׁשֹומע אֹומר ׁשהּוא ּפי על (ואף ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָלהּיׂשראל

.(ּכ על נאמן אין ― לּבֹו ּכ ׁשּכפיו אֹומר אם ואף ְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשוין,

ׁשיעּבדנּו לֹו ואֹומר ּגּביו על עֹומד ּכׁשּיׂשראל מכׁשירין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָויׁש
לׁשמֹו הּגט ּתרף ּכל לכּתב ׁשּצרי לגט, ּדֹומה ואינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹלׁשמֹו,
ּכׁשּנֹותן רק צרי אין ּבעּבּוד אבל לֹו, יׁשמע לא וזה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹולׁשמּה,

לֹו. יׁשמע וזה לׁשמֹו, ׁשּיּתנּנּו הּסיד לתֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַַָהעֹור

נֹוהגים וכן ּבעּבּודּה. קצת לסּיעֹו צרי לכּתחּלה מקֹום, ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָּומּכל
הּמקֹומֹות. ּבכל מצּויים יׂשראלים עּבדנים ׁשאין אּלּו, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָּבמדינֹות

להׁשחיר ּׁשּמסּיעֹו מה מֹועיל אין אבל עצמֹו, ּבעּבּוד לסּיעֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָוצרי
סּיעֹו לא אפּלּו ּובדיעבד העּבּוד. מּמלאכת זה ׁשאין ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹהרצּועֹות,
ואם ּכׁשר. ― לׁשמֹו הּסיד לתֹו ׁשּיּתן לֹו ׁשאמר רק ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכלל,
ּבלבּדֹו הּנכרי את מּניח ― לׁשמֹו הּסיד ּבתֹו נֹותנֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָהּיׂשראל

עֹוד: לסּיעֹו צרי ואינֹו לתּקנֹו, ְְְְְְִִֵַַָלהֹוציאֹו

‚Èּבנקבים אֹותם ּומסּמן לׁשמן, לעּבדן לּנכרי ׁשּנֹותנין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָעֹורֹות
הּנכרי יחליפם ׁשּלא אֹותּיֹות, ּכעין ּבמרצע ּבהן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשעֹוׂשה
זה עֹור ׁשּיּניח לזּיף, לּנכרי ׁשּנקל ּפי על אף ― אחרים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבעֹורֹות
הּיׂשראל ׁשעׂשה הּנקבים ּדר ּבמרצע וינּקבם אחרת עֹור ּגּבי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָעל
הּיׂשראל יּכיר ּפן הּנכרי ׁשּמתירא מּפני ,לכ חֹוׁשׁשין אין ―ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
יֹותר נעׂשּו הּנקבים ׁשאּלּו מּפני אֹו ּבסימנים, ׁשּנתן עין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבטביעּות

מּׁשּלֹו. לחזרמחדׁש ּתּקּון יׁש אם לׁשמֹו, ׁשּלא ׁשעּבדֹו עֹור (א) ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ
רעא: סימן ּדעה ּביֹורה יתּבאר ― לׁשמֹו ְְְְְִִִֵֵֶַָָָּולעּבדֹו

„È,הּטהֹורים עֹוף אֹו חּיה אֹו ּבהמה מעֹור הּקלף ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָצרי
חּיה ּבהמה מעֹור לא אבל ׁשּלהן. ּוטרפֹות מּנבלֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹואפּלּו
מן ― "ּבפי ה' ּתֹורת ּתהיה "למען ׁשּנאמר: הּטמאין, ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַועֹוף

ׁשּזהמתֹו מּפני טהֹור, הּוא אפּלּו הּדג מעֹור ולא .ּבפי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֻֻהּמּתר
אֹותֹו ּכֹותבין אין ― ּבסת"ם ׁשּלא אפּלּו אזּכרה ּכל וכן ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹרּבה.

ּבּה: וכּיֹוצא טמאה ּבהמה עֹור ּגּבי ְְְֵֵֵֵַַַָָָעל

ÂËיֹותר העב קלפים: מיני ׁשלׁשה עֹוׂשים הּזריזים ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָֹהּסֹופרים
לפרׁשת מּמּנּו והּדק קטּנה, ׁשהיא "ׁשמע" ּפרׁשת ּבֹו ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹלכּתב
ּולפרׁשת "קּדׁש" ּולפרׁשת ּגדֹולה, יֹותר ׁשהיא "יבא ּכי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ"והיה
ּובזה מאד, ּדק קלף עֹוׂשים ― ארּכֹות ׁשהן ׁשמע" אם ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ"והיה

ּתפּלין: נֹוי וזהּו ּבׁשוה, הּבּתים ְְְְְִִִִֶֶַַָָיתמּלאּו

ÊËלפיכ ּוׁשלמה, ּתּמה ּכתיבה להיֹות ׁשּצרי נתּבאר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָּכבר
ּכתב ואם ׁשיכּתב. ּבמקֹום נקב ׁשּום ּבקלף יהיה ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹצרי
אּלא ּוׁשלמה ּתּמה ּכתיבה ׁשאינּה מּפני ּפסּול, נקב ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבמקֹום
אל מעבר האֹות עבי ּכל מפסיק הּנקב אין אם ואפּלּו ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻמפסקת.
מּכל ― צד מּכל מּקיפֹו ּודיֹו העבי, ּבאמצע הּוא אּלא ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹעבר,

לׁשּתים. וחלּוקה מפסקת היא הּנקב מקֹום ּבאֹותֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָֻמקֹום

הּצרי עבי ּכׁשעּור הּנקב צדדי ׁשּמּׁשני ּבעבי (ב) יׁש אם ְְְֲֳִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹואפּלּו
ואפּל זֹו, ארלאֹות ּכׁשעּור הּנקב עד האֹות ּבאר יׁש ּגם אם ּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

לפּסּוק הּנקב חֹוׁשבים ׁשאנּו ּכיון מקֹום מּכל ― זֹו לאֹות ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּצרי
הּנקב, ׁשעד האֹות לאר ּגויל הּקף ׁשם אין ּכן אם האֹות, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבגּוף
הּנקב, ּבמקֹום ּגויל הּקף ׁשם אין ― הּנקב ׁשּבצדדי לעבי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹוכן
יהיה ׁשּלא רּוחֹותיה, מּכל ּגויל מּקפת ּכּלּה להיֹות צריכה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹֻֻוהאֹות
זה ׁשּמּצד העבי ׁשּבסּיּום והּגויל ּגויל, הּקף ּבלא מּמּנה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹמּׁשהּו
מפסיק ׁשהּנקב מּפני זה, ׁשּמּצד להעבי מֹועיל אינֹו הּנקב ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשל
ׁשּלאחר האֹות אר ׁשּבסּיּום הּגויל וכן לׁשנים, וחֹולקם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּביניהם
יכֹול אם מקֹום (ּומּכל הּנקב ׁשעד האֹות לאר מֹועיל אינֹו ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּנקב
הּנקב ּבין מפסיק חלק קלף ׁשּיּׁשאר הּנקב, ׁשּמּצדדי עבי מן ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלגרר
מהּנקב ׁשּלמעלה מאר לגרר יכֹול אם וכן ׁשּבצּדֹו, האֹות ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹלעבי
ּגרירה הרי ― זֹו לאֹות הּצרי אר ּכׁשעּור יּׁשאר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹואףֿעלּֿפיֿכן
ּבזה ואין זֹו, אֹות אחר הרּבה ּכתב ּכבר אם אפּלּו מֹועלת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָזֹו
הּקף מּׁשּום אּלא זֹו, ּבאֹות ּפסּול ׁשאין ּכיון ּכסדרן, ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹמּׁשּום

ׁשּיתּבאר): ּכמֹו ְְְִִֵֶָּגויל,

ÊÈנראה הּנקב ּכׁשחלל הּכתיבה), קדם הּנעׂשה (ּבנקב זה ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹוכל
ּכל אבל הּנקב, ּבמקֹום לׁשּתים חלּוקה האֹות ׁשּנראית ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלעין,
― הּׁשמׁש נגד אּלא נראה ואינֹו ּוסֹותמֹו עליו עֹובר ׁשהּדיֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָנקב
לכּתב הּתירּו זה ּומּפני לכּתחּלה. עליו וכֹותבין ּכלל, נקב ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹאינֹו
מּמקֹום ּדּקים נקבים מלא ׁשּכּלֹו ּפי על אף המעּבד, עֹוף עֹור ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻֻעל

ַהּנֹוצֹות:

יא-יז סעיפים התפילין כתיבת דין לב, סימן א' חלק

•

"c"ag i`iyp" zxezn

dxez ihewl

äòøå ùåøéô ,äðåîà äòøå õøà ïëù áéúë äðäå
úà ìéãâäì ïåæî êéùîäìå ñðøôì êéøöù ,ñðøôî
ë"â íãàä áìá äòåá÷ äéäúù ãò ,äðåîàä

.'åë äàåø åìàëå äùâøäå úòã úðéçáá
דבר באיזה מאמין כשאדם דגם הוא, האמונה גדר
מכל הענין, באמיתית אצלו ספק שום שאין באמת,

הדבר אין ומובדלנרגשמקום רחוק נשאר אלא בו
מכפי ממש בהיפך להתנהג לאדם לו שאפשר עד ממנו

מאמונתו. המחוייב

קריא רחמנא מחתרתא אפום גנבא רז"ל וכמאמר
אל קורא לגנוב, מנת על המחתרת פי על העומד (גנב
היא, חז"ל כוונת ועומק בגניבתו), שיצליח הקב"ה
הוא אלא ולחוץ, השפה מן רק הגנב קריאת שאין
בהקב"ה רק תלוי' בגניבתו שהצלחתו באמת מאמין
אמונתו אין מקום שמכל אלא ית'), אליו קורא (ולכן
השי"ת ציווי היפך שהיא מגניבה לחדול עליו ,פועלת

היינו בלבד, "מקיף" בבחינת היא אצלו שהאמונה לפי
ובמילא וכחותיו, האדם מן "רחוקה" נשארת שהיא
המחוייב כפי ויתאימו שישתנו עליהם משפיעה אינה

זאת. אמונתו מצד

" שנאמר לפרנסורעהוזהו צריך שאדם אמונה",
כשאדם בגשמיות דכמו שבו, האמונה עם עצמו את
כוחותיו זה ידי על מתחזקים גשמי מאכל אוכל
את להמשיך צריכים כך יותר, אצלו ונרגשים הרוחניים
מאד ונרגשת בלבו קבועה שתהי' נפשו, לתוך האמונה

רואה. כאילו והרגשה דעת בבחינת אצלו,

הכוונה שאין האמונה", "הגדלת נקרא וזה
גם אמיתית, אמונה שהרי - מאמין יותר נעשה שהאדם
בלי גמורה בוודאות היא ביותר, הפשוטה במדריגה
משמעה, האמונה "הגדלת" אלא כנ"ל; ח"ו ספק שום
היא אלא "מקיף" בבחינת נשארת לא שהאמונה
שהיא עד בלבו קבועה להיות האדם, לנפש מתקרבת

חייו. על משפיעה

ה הם ומצוותי' שהתורה יבאר המחזקיםמזון"[להלן "

" שתהי' האמונה, האדםאת ונפש בלב ותקועה ,"קבועה

איך שיבאר קודם האמונהאפשראלא את להמשיך

לעתיד יהי' שכן ראי' מביא - ונפשו בלבו קבועה שתהי'

לבא:]

õøàä äàìîå áéúëãë àáì ãéúòì äéäéù åîëå
íùá úàø÷ðù ,äðåîàä àéä õøàä ,ùåøéô ,äòã

àìà éåìéâ äá ïéàù äðåúçúä äâøãîä àéäù õøà
.ãáìá äðåîà

דעה הארץ מלאה "כי נאמר לבא דלעתיד ביעודים
הוא ד"ארץ" הוא, בזה הפנימי שהפירוש ה'", את
ענין וזהו האדם, בנפש נמוכה היותר למדריגה כינוי
אע"פ בה', אמונה רק לאדם דכשיש היות האמונה,
אין מ"מ ח"ו, ספק שום בלי גמורה בוודאות שהוא

תכונתנרגשאלקות דזוהי וכנ"ל (כנ"ל), אדם בחושי
ונמצא ונגלה", נודע שלא "במה מרחוק שהיא האמונה

שום כאן ארץ.גילוישאין נק' ולכך בנפש

àìà ïúìçú éåìéâ ïéàù ,ïôåñá ïúìçú õåòð éë
.ïôåñ úðéçáá

בכבודו בהקב"ה שמדובר דהיות תליא, בהא והא
(בבחינת עולמות מגדר לגמרי מובדל שהוא ובעצמו
גילוי שום להיות אפשר אי לכן עלמין), כל סובב
בלבד, האמונה ענין אלא בזה שייך ולא האדם, בחושי
פירוש, בסופן", תחלתן "נעוץ יצירה בספר וכמ"ש
ב"סופן" רק מתגלה הכל תחילת שהוא עצמו הקב"ה

האמונה. היא "ארץ"), (בחינת

úðéçáá 'éäúù ,äòã äàìî äéäú åæ äðåîà úðéçáå
äìâðå ù"îëå .'åëå äàåø åìàëå äùâøäå äøëä

.'åë åãçé øùá ìë åàøå 'ä ãåáë
" תמלא שאז לבא, דלעתיד החידוש הארץוזהו

רקדעה אפשר הזה שבזמן עצמו, שהקב"ה פירוש, ,"

נרגש יהי' שבאדם), "ארץ" (בבחינת בו להאמין
"ונגלה וכמ"ש והרגשה, דעת בבחינת האדם, בחושי

באלקות. ראי' שתהי' גו'", בשר כל וראו ה' כבוד

(והרגשה) הדעת ענין ששלימות יבאר ה') (פרק [להלן

מקום"בהקב מכל אך לבא, לעתיד רק תהי' עצמו ה

" הזה בזמן גם כנאמונהורעהנצטוינו את"" להמשיך ל,

יותר בפרטיות שמבאר (וכמו הרגשה בבחינת האמונה

ד'). פרק להלן

כיצד יבאר שהקבאפשרומעתה כזה, דבר ה"להיות

יהי' עולמות מגדר ומובדל קדוש שהוא ובעצמו בכבודו

האדם:] בנפש נרגש

äøåú é"ò àåä äðåîàä úìãâä úåéäì åæ äëùîäå
åðîìöá íãà äùòð øîàð íäéìòù ,úåöîå
,àëìîã ïéøáà ç"îø íä úåöî ç"îø ,åðúåîãë
úåëùîä ç"îø ïä íäù ,ïåéìòì äîãà íãà úðéçá
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äòøå ùåøéô ,äðåîà äòøå õøà ïëù áéúë äðäå
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משמעה, האמונה "הגדלת" אלא כנ"ל; ח"ו ספק שום
היא אלא "מקיף" בבחינת נשארת לא שהאמונה
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àìà éåìéâ äá ïéàù äðåúçúä äâøãîä àéäù õøà
.ãáìá äðåîà
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ענין וזהו האדם, בנפש נמוכה היותר למדריגה כינוי
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úåëùîä ç"îø ïä íäù ,ïåéìòì äîãà íãà úðéçá
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.ïéîìò ìë ááåñ úðéçáî
בבחינת רק לא בנפש, אלקות גילוי שיהי' כדי
נרגש שיהי' באופן אלא "מרחוק") (שהיא אמונה
והמצוות, התורה קיום ע"י ה"ז אמונה"- "ורעה בנפש,
האדם בנפש אלקות גילוי נמשך ומצוות תורה ע"י כי

אותן. המקיים

הענין: וביאור

שצלם היינו כדמותנו", בצלמנו אדם "נעשה כתיב
דמות לצלם כביכול בדומה הוא התחתון האדם ודמות
הקב"ה של באורו מדריגה שיש מצינו (שלכן הקב"ה
ועל יחזקאל בנבואת וכמפורש "אדם", בשם שנקרא
שכשם מובן, שמזה אדם), כמראה דמות הכסא דמות
רמ"ח יש הקב"ה אצל כך אברים, רמ"ח באדם שיש

כביכול. אברין

דמות ולא גוף לו (שאין הקב"ה "אברי" הם ומה
מצות רמ"ח בזהר, אמרו זה על הנה ח"ו)? עשההגוף

המצות שנמשלו והטעם דמלכא. אברין רמ"ח הן
הגוף אברי מרמ"ח א' שבכל דכמו הוא, לאברים
האבר ומזג לתכונת המתאים מהנפש וחיות כח מלובש
מרמ"ח ומצוה מצוה שבכל כביכול, למעלה כך ההוא,
ב"ה. סוף אין מאור אחר "אור" מלובש עשה מצות

רמ"ח קיום ידי על שנמשך האלקי האור אמנם,
הממלא מאור ומצומצם מוגבל אור אינו עשה, מצות
ובעצמו, בכבודו ב"ה סוף אין מאור אלא עלמין, כל

עלמין. כל הסובב

" בתואר הכוונה עומק דהנהאדםוזהו העליון",
היינו לעליון", "אדמה מלשון הוא "אדם" דשם ידוע

למה דומה "אדם" (וכנ"ל,שלמעלהשבחינת ממנו
העליון"); "אדם ודמות בצלם הוא התחתון שאדם

"אדם שגם עלהעליוןומכיון - "אדם" בשם נקרא "
"אדמה שבחינתלעליוןשם לומר, צריך כרחך על - "

ממנה. שלמעלה האלקי להאור דומה העליון" "אדם
דמלכא" אברין שב"רמ"ח לעיל, שנתבאר כפי והיינו
נמשך העליון") "אדם בחינת עשה, מצות רמ"ח (הן

ה עולמות).סובבאור מגדר (שלמעלה עלמין כל

אין אור גילוי באדם נמשך מצוות ידי שעל ונמצא,
נקבעת מצוות ע"י ולפיכך עלמין, כל הסובב ב"ה סוף

האדם. בנפש האמונה

סוף אין אור להמשיך יכול שהאדם דזה ופשוט [מובן

ע"ב הוא"ה שהרי - וגדולתו מעלתו מצד זו אין המצוות, י

נברא שאדם לומר שייך ולא העולמות מגדר מובדל יתברך

ב סוף אין אור עצמו) (בכח להמשיך יכול גבול ה"בעל

בנפשו.

הן ומצוות שתורה לפי הוא הטעם פנימיותאלא

הקברצונו כ"של פרק תניא (ראה שהקב"ה בעצמו"ג), ה

עמלובש" ולפיכך בהן, כביכול התומ"" קיום נעשה"י צ

הקב בין וחיבור המצוות."צוותא המקיים והאדם ה

שע שאמרנו דזה יותר, בפרטיות יבאר קיום"להלן י

ב סוף אין אור נמשך למרות"המצוות האדם, בנפש ה

רק זה אין - הנבראים מגדר לגמרי מובדל יתברך שהוא

הנקודה רצוןהכלליתמצד (שהן כולן המצוות שבכל

ב אחדה),"העליון שבכל הפרטי הגדר מצד גם אלא

חסדים:] וגמילות עבודה דתורה העמודים משלשת

ïéîé ,ïéå÷ 'âì úåöî ç"îøä ïé÷ìçð ììë êøãå
.íéãñç úåìéîâå äãåáòå äøåú íäå ,òöîàå ìàîùå
עבודה תורה עומד, העולם דברים שלשה על תנן
וגמילות תקנו) קרבנות במקום ותפלה (קרבנות,
ואמצע. שמאל ימין - "קווין" ג' כנגד והם חסדים.

ספירות שעשר הקבלה, בספרי מבואר פירוש:
שמאל ימין - "קווין" לשלשה נחלקות העליונות
בינה בימין, היא חכמה - המוחין כוחות בג' ואמצע.
חסד במדות: וכן האמצעי; בקו - ודעת בשמאל,
השמאל, בקו - (ויראה) גבורה הימין, בקו - (ואהבה)
ההוד בימין, הנצח - (וכן האמצעי בקו - ותפארת

באמצע). והיסוד בשמאל,

מצות רמ"ח כל (היינו ומצוותי' התורה כללות וכן
וגמילות עבודה דתורה העמודים בג' הנכללות - עשה)
בקו היא תורה אלו: קווין לג' נחלקות - חסדים
בקו ועבודה הימין, בקו חסדים גמילות האמצעי,

השמאל.

תורה - עמודים משלשת א' שכל הטעם יבאר [ומעתה

אין אור גילוי להמשיך בכוחו יש - חסדים וגמילות עבודה

ב עלמין:]"סוף כל הסובב ה

àåä äøåúá àøå÷ ,ä"á÷ä ìù åéúåîù àåä äøåú
.'åëå íùá àøå÷ù åîë

של "שמותיו היא שהתורה חז"ל מאמר ידוע
עד"מ ה"ז תורה (ולומד) שקורא שמי ונמצא הקב"ה",
אליו פונה חבירו שעי"ז בשמו, לחבירו הקורא כמו
בכל הקב"ה פונה התורה לימוד ע"י וכך עצמותו, בכל

תורה. הלומד האדם אל כביכול עצמותו

קורא קריאה, "בלשון התורה עסק נקרא ולכן

"c"ag i`iyp" zxezn

לבוא להקב"ה קורא התורה עסק ידי שעל פירוש בתורה,
וכבן אליו, שיבא לחבירו הקורא כאדם כביכול אליו,
חדא". בצוותא עמו להיות אליו לבא לאביו הקורא קטן

éãé ìò ,íéìôù çåø úåéçäì ä÷ãö åæ ç"îâå
úåéäì àìéòìã àúåøòúà àúúìã àúåøòúà
äìôùäå äãéøé úðéçáá ïéîìò ìë ááåñ úëùîä

.íéìôù çåø úåéçäì
היא שפעולתה הצדקה, כענין היא חסדים גמילות
צדקה נתינת הוי ולפיכך שפלים", רוח "להחיות
ב"ה סוף אין אור נמשך ידה שעל דלתתא" "אתערותא
ונשא רם עצמו מצד ית' שהוא דאע"פ האדם, על

עולמות, מגדר כביכוללמעלה א"ע ומשפיל יורד ה"ה
שפלים". רוח "להחיות

äèîìù ùà éôùø úðéçá ,úåðáø÷ åæ äãåáòå
.äìòîìù ùàá ììëéì

ניחוח ריח "אשה ענינה - קרבנות זו - ו"עבודה"
הי' ושם המזבח ע"ג הקרבן את מעלים שהיו לה'",
שני שהיו אמרו ובחז"ל המערכה, באש כליל עולה
(דאע"פ שלמטה ואש מלמעלה שירדה אש אש, מיני
ההדיוט), מן להביא מצוה מלמעלה, אש שירדה
שלמטה אש - האש מיני שני נכללו שבמזבח ונמצא

יחד. - שלמעלה ואש

שהאדם האדם, בעבודת הקרבנות ענין הוא וכן
בתשוקה להקב"ה האהבה אש רשפי בלבו לעורר צריך

שלמעלה. באש שיכלל עד הנפש, וכלות

øîàù êåøá ,åð÷ú úåðáø÷ä ãâðëù äìôúá ïëå
äèîîù äáäàä ùàä úøåãî ìéãâäì ,äøîæã é÷åñôå
åðééäã ,íìåòä äéäå øîàù êåøá åøîåàá ,äìòîì

.'åë úåøîàî 'è é"ò èøôð ë"çàå ãçà øîàîá
תקנו, קרבנות שכנגד התפלה עבודת ענין גם וזהו
האהבה אש רשפי לעורר היא התפלה מטרת שכל
כיצד מתואר שבהם דזמרה פסוקי תוכן שזהו להקב"ה,
הקב"ה לגבי מקום תופס אינו העולם בריאת ענין כל
- שאמר" "ברוך ע"י הוא הבריאה ענין דכל עצמו,
להבראות", יכול אחד "במאמר ענין וזהו אחת, אמירה

נברא אחד שממאמר בזה, הפירוש כללותוכמבואר

שבו ה"כלל" כמו והוא והנבראים, העולמות ענין
הם שלאח"ז מאמרות וט' בהעלם, הפרטים כל כלולים

הבריאהפירוט ענין שכל ונמצא, - אחד" ה"מאמר

הקב"ה. של אחת" "אמירה אלא אינו

íøéå 'åâ åãåä ÷ø åãáì åîù áâùð éë äéåììäá ïëå
àöåéëå ,'åâå åáåø÷ íò ìàøùé éðáì 'åâå åîòì ïø÷
ùà éôùø êùîð íäîù ,íé÷åñô øàùî äæá

.áìä úåèäìúäå
הודו (רק) לבדו שמו נשגב "כי אומרים אח"כ וגם
"הוד" שרק בזה, הפירוש וכמשנת"ל ושמים", ארץ על
והארץ השמים על מתפשט "שמו" מבחינת והארה

ולקיימם. להחיותם

קרן וירם גו' "הודו הכתוב המשך פירוש גם וזהו
שמפני לזה זה השייכות מהי מובן דאינו לעמו",
אלא, לעמו? קרן וירם לכך ושמים ארץ על שהודו
קרן מתרומם "הודו" בבחינת ההתבוננות ידי שעל
כל סובב מבחינת הוא ישראל נשמות ששרש בנ"י,
בכל הקב"ה נמשך קרובו עם שלישראל ונמצא עלמין,

לעמו". קרן "וירם - ומהותו עצמותו

גדולה באהבה יתעורר בזה מתבונן האדם וכאשר
גדולים. אש ורשפי בהתלהבות להקב"ה

úðéçá äèîì êéùîî ,'åâå íéðôì íéðôä íéîë æ"éòå
äòå÷úå äòåá÷ åæ äðåîà 'éäúù ,ïéîìò ìë ááåñ

.íãàä ùôðå áìá
אין אור גילוי נמשך "עבודה" שע"י הטעם וזהו
כן לפנים הפנים "כמים כי האדם, נפש על ב"ה סוף
וצורת שכדמות כמו "פירוש, כתיב, לאדם" האדם לב
במים שם לו נראה כן במים, מראה שהאדם הפנים
הנאמן האדם לב ממש ככה עצמה, צורה אותה
אהבה מעוררת זו האהבה הרי אחר, לאיש באהבתו
לזה זה נאמנים אוהבים להיות ג"כ אליו חבירו בלב

אליו". חבירו אהבת כשרואה בפרט

דכאשר קרובו, עם לישראל הקב"ה בין הוא וככה
הקב"ה, אל אש כרשפי אהבה בלבם מעוררים בנ"י
ונמשך לישראל, הקב"ה אהבת כביכול מעורר זה הרי

עצמותו. בכל להם ומתגלה

האדם בנפש ב"ה סוף אין אור גילוי נמשך וכאשר
לאדם אפשר אזי וגמ"ח) עבודה תורה אורלהרגיש(ע"י

האדם, בלב בהקב"ה האמונה נקבעת וכך ב"ה, סוף אין
כו'. רואה כאילו שהוא עד והרגשה, דעת בבחינת

b wxt meid zrcie d"c
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ÔÈ·‰ÏÂהוא וקיומה חיותה עיקר מדה שכל איך פרט בדרך
עיקר הוא דקליפה חסד בחי' כך, הוא דוקא הדעת
וזה אוכל שזה רואים ואנו ולשתות לאכול כמו המתאוה
שלאחד זה והוא ביניהם גדול הפרש רואים אנו ומ"מ אוכל
הנפש עד לו נוגע מרגילותו ודגים בשר המזון לו יחסר אם
וכדומה, בתענית כמו לחם לו כשיחסר וכ"ש שנחלה עד
שאינם דברים גם ואוכל הדבר להם נוגע שאינו בנ"א וכמה
לא וגם כ"כ נוגע אינו בתענית וגם כלל ומתוקים ערבים
למשול להם שא"א בנ"א ויש ח"ו, אסורות במאכלות יכשל
ההפרש ועיקר אסורות. במאכלות ח"ו שיוכשל עד ברוחם

הע מחמת הוא נפשוביניהם הרגשת שהוא הדעת מקת
העונג בזה שירגיש כלי לאכילה התאוה ועושה בחיותו
לו א"א זה ומחמת בזה ותדבק בזה הנפש תמשך זה ומחמת
קען לעבין דעם (בל"א ח"ו בה שיכשול עד עצמותו להניח
התאוה באותה הדעת שתמשך מה וכל לאזין). ניט דאך מען
מדריגות חלוקי יש זה ומחמת יותר הנפש בה תדבק יותר
ית' שהוא מטעם בזה והתקשרותו דעתו אם אבל בזה, רבות
לא שבמאכל, ה' פי ממוצא ממנו וחיות זיו ונמשך המחי'
מוצא כי תענית, ואפילו המאכל עונג העדר לנפשו כלל יגיע
וכש"כ התענית לו סותר אינו זה ומחמת מחייהו ה' פי
וכמו"כ נפשו. תמאס אסורות במאכלות כמו ה' שבתועבת
שונים ומינים רבים חלוקים רואים אנו הממון בתאוות
נפשו שתדבק עד במו"מ עוסקי' בנ"א שכמה לחבירו מאחד
לתורה, עיתים לו לקבוע עצמו להפנות פנאי לו שאין ממש
שמבלבלים העסק מן מח"ז מלא הוא התפילה בשעת וגם
אינו ג"כ הוא עסקיו שבשעת זה היפך בנ"א כמה ויש אותו,
חיותו להרגיש דעת בו יש שלזה אלא זה ואין מוטרד
זה ומחמת הממון תאוות בה שירגיש כלי לנפשו וממציא
לבושי נגררים שם הנפש ובמקום בה ותדבק הנפש תתמשך
וחושב פנוי בעודנו גם זה ומחמת ודיבור המח' כמו הנפש
כאן ואינו שם נשארה הנפש מ"מ תפילה או ד"ת מדבר או
ההתפעלות לזה והסימן הנפש. מן והארה זיו כ"א
ונמצא בזה אינו שדעתו למי משא"כ בזה. והחמימות
בשביל ואגב טפל רק ואינו ולבושי' הנפש זיו רק בעסקיו
הוא והתפילה התורה וע"כ ה', לעבודת לנפשו מזון שימצא

לצדקה ופיזור בקימוץ רבים שינוים יש זה ומחמת העיקר.
התאוה באותה ביותר ההרגשה בו שיש שמי ממש זה מטעם
שבכל נפשו להניח לו וא"א לנפשו נוגע הוא הממון אז
מרגיש ובהעדרו חיות תוספות מרגיש הוא ופרוטה פרוטה
טפל הוא שהמו"מ למי משא"כ ממש, חיותו הסתלקות
וד"ל. וחסד צדקה לעשות הוא והחיות המכוון עיקר וע"כ
וא"א דור מדור מולידים כולם המשגל תאוות בבחי' וכמו"כ
בזה רבות מדריגות חלוקי רואים אנו מ"מ מת באבר להוליד
מזה תאוותו לו שיחסר סיבה איזה שבהתהוות בנ"א שיש
יותר הדבר לו שנוגע ויש בלילה, ח"ו רע מקרה לידי יבא
שיש הגם בנ"א והרבה ח"ו, חמורות בעבירות שנופל עד
כלל, הדבר לו נוגע שאינו עד ברוחו ישלוט מ"מ החוש להם
חיי ההרגש חוש לו שיש שמי כנ"ל הדעת מסיבת והכל
בה שיש מחמת [חיותו] זו התאווה בנפשו ועושה נפשו

נפשותענו נדבקה זה ומחמת לחיותו כלי הוא מאד מורגש ג
וחיות אור תחסר ובהעדרה תאותו עבותות בחבלי וקשורה
ורוב הנ"ל. לדעת אלא קישוי אין ארז"ל זה ומטעם נפשו.
גילוי ונכללים שעולים בשינתו בלילה הוא הנ"ל הטומאה
יבא אזי בעצמה הנפש ונשארה בעצמותה הנפש הארת
קשים עבירה הרהורי זה ומטעם וד"ל. זה לידי בעצמו
הנפש התפעלות הוא גופא העבירה כי [עצמה] מהעבירה
לפניו המעשה אינו הלא ההרהור אבל המעשה לפניו בהיות
העונג זה יודעת שנפשו מחמת לא אם בזה, מהרהר ומדוע
כ"ז מ"מ לפניו מוכן הדבר שאין גם לכן בעצמותה ומרגשת
הדעת במוח תלוי הזוכר שכח וכידוע שם, הוא בו שנפשו
תדבק ההשכלה מזאת וחיות עונג ומקבל שלומד מי שכל
אחרים ולבושים במחשבה שיתלבש וגם מאד בזה נפשו
הנפש זיו גילוי כל ונכללים ובטלים היא שם הנפש מ"מ
שלומד במי משא"כ בשמש, השמש זיו כביטול לעצמותה
ולבושי' הנפש זיו כ"א בזה מלובש אינו העונג קבלת בלי
הזיו ותתכסה תסתתר אחרים בלבושים בהתלבשותה ולכן
וסעודה מה זמן זוכרין גדולה סעודה ולכן אחרים, בלבושים
העונג הרגש העדר מסיבת מהנפש תשתכח מהר קטנה
נפשו בה תדבק יותר יתירה בהרגשה . . שבא וכל והחיות

וד"ל. ממנו ישתכח ולא

zg` dry dti d''c

•

"c"ag i`iyp" zxezn

.b

wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

הנהÔÈ·‰ÏÂמח) גדול, ותלמוד גדול מעשה ענין ביאור
ממלא פי' וסוכ"ע ממכ"ע בחי' דיש ידוע
יהי שמאמר כו' רקיע יהי אור יהי בע"מ שנמשך מה הוא
ליש מאין להחיותו הרקיע בתוך ומתלבש נמשך רקיע
תמיד יום בכל בטובו ומחדש נעשו שמים ה' בדבר כמ"ש
כל של ופנימיותם תוכם בתוך החיות ומתלבש מע"ב
כפום חד לכל ונמשך החיות שמתחלק והיינו הנבראים
מדרגות ד' יש העוה"ז בגשמיות עד"מ דיליה, שיעורא
ונמשך בע"מ ג"כ נתהוה שהדומם הגם והנה דצח"מ בכלל
אותו המחי' אלקות חיות שהוא מע"מ צירוף בו ומתלבש
ח"ב בלק"א וכמ"ש במדבר, וחיות צירוף שנמשך כמו
הוא בו הנמשך הדומם של החיות מ"מ יעו"ש בתחלתו
וכמ"כ בצומח שמתלבש החיות נגד אפי' וקטנות במיעוט
שבמדבר עד כו' שבחי החיות נגד במיעוט החיות בצומח
חי בחי' שהוא ותוכיותו בפנימיותו יותר חיות בו נמשך
חיות נמשך מדצח"מ בחי' בכל בפרטות וכמ"כ כו', מדבר
אין ולכן זולתו למדבר נמשך אשר מהחיות משונה
יש הרוחניים בעולמות ועד"ז כו', שוות דיעותיהם
א' לכל אשר מספר אין עד רבות מדרגות ג"כ התחלקות
נמשך והכל לזולתו הנמשך החיות מן משונה חיות נמשך
ומהוה מחי' ליש ומאין ממכ"ע הנק' ית' מלכותו ממדת
שיעורא לפום א' כל בתוך המתלבש זה חיות ע"י אותם
מתלבשת שאינה מהא"ס הארה בחי' הוא סוכ"ע אבל דילי',
מקיף רק בהשגתם מושג ואינו בהתגלות אור גילוי בבחי'
ח"א בלק"א וכמ"ש בפנימיותם ולא מלמעלה עליהם ומאיר
ולא בשוה כולם על ומקיף מאיר הוא שכן וכיון ע"ש פמ"ח
מקיף שהוא מאחר מזה יותר העולם ע"ז שמקיף לומר שייך

לקב יוכלו לא העלמין כל כי סוכ"ע נק' לכן אתלכולם ל
כו': ומשוה שוה הוא ולכן סובב שהוא רק בפנימיותם האור

Â‰ÊÂ'א כתוב לכאורה אהדדי דסתרי כתובים שני פי'
מלא וכתיב מלא אני הארץ ואת השמים את אומר
רק כבודו נזכר לא שם וגם שמים נז' ולא כבודו הארץ כל
זיו, רק היינו וכבודו ועצמותו מהותו דמשמע סתם אני
א"ס בחי' היינו סובב וממכ"ע סוכ"ע בחי' ב' שהם והענין
סוכ"ע ולהיותו ממש אני מלא אני ע"ז נאמר לכן ממש
היינו כבודו אבל א', בהשוא' וארץ שמים נאמר ע"כ בשוה

לפום חד בכל שמתלבש ממכ"ע בחי' וזיו הארה בחי'
ההארה כלל (דל"ד ביחוד ארץ נזכר לכן דילי' שיעורא
גם כו' הארה יש בארץ גם דמ"מ אלא שמים לגבי שבארץ
דבעינן למאי והיינו יותר גילוי יש בארץ דדוקא בהפך י"ל
תנה אלא היא בשמים ולא תורה אלא כבוד דאין למימר
אלקות גילוי דבודאי אמת הפי' ושני דוקא הארץ על הודך
שמים הנק' הרוחניי' בעולמות יותר הוא ממכ"ע מבחי'
הוא התורה ע"י שממשיכים אלקות המשכת אבל מבארץ
דהיינו ומעשה תלמוד ענין ג"כ יובן ובזה כו'): בארץ דוקא
לנפש מזון נעשה התורה כי המצות ומעלת התורה מעלת
עד"מ מזון כמו שהוא מעי בתוך ותורתך וכמ"ש אלקית
התורה ע"י וכך בפנימיותו אותו ומחי' האדם בתוך הנכנס
הנתיב וכמשל נתיבות ל"ב ע"י נפקת מחכמה דאורייתא
ח"ע מבחי' כך למקום ממקום בו לעבור שביל שהוא
בהתחלקות למקום ממקום ההשפעה נמשכה התורה חכמת
ובגשמיות בפרטיות התורה חכמת א' לכל מושג להיות
שנמשך מכה"כ והיינו ומעשר ובתרומה ופסול כשר ממש
ממכ"ע בחי' והוא תורה אלא כבוד אין כי התורה ע"י
כי כ"ע המחי' היא והיא ממש בגשמיות בארץ שנמשך
ממש בפיך דברי ואשים עלמא קוב"ה ברא באורייתא
אור גילוי נמשך המצות ע"י אבל אותם ומחי' ממכ"ע
(ע"ל מקיף בחי' שהוא העליון רצון שהוא סוכ"ע מבחי'
כמו אלקי' לנפש לבושים הם שהמצות והיינו ז"ך) אות
וכך בפנימיותו נכנס ואינו האדם גוף על הוא הלבוש
סוכ"ע רצה"ע בחי' הוא המצות ע"י שנמשכה ההמשכה
כי מהמזון יקרים יותר הלבושים וע"כ מהשגה שלמעלה
עבדת לא אשר תחת במצות וז"ש כו' נעלים הם בשרשם
בחי' הוא כל כל, מרוב לבב ובטוב בשמחה אלקיך ה' את
אבל פנימיות בבחי' השכינה מזיו נהנין אלקות השגת ג"ע
מבחי' שהם מפני ונעלים גבוהים יותר כל מרוב הם המצות
נמנו אעפ"כ אך גדול, מעשה האומר אמר ולכן מקיפים
להיות א"א כי מעשה לידי שמביא גדול תלמוד וגמרו
מדברים שהם המצות ע"י סוכ"ע המשכות התעוררות
שהוא התורה ע"י לא אם וכדומה מצמר ציצית גשמיים
ממוצע הוא שהדיבור באדם עד"מ כמו המחברם הממוצע

הגילוי: אל מההעלם וחפצו רצונו ומוציא המחבר
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הנהÔÈ·‰ÏÂמח) גדול, ותלמוד גדול מעשה ענין ביאור
ממלא פי' וסוכ"ע ממכ"ע בחי' דיש ידוע
יהי שמאמר כו' רקיע יהי אור יהי בע"מ שנמשך מה הוא
ליש מאין להחיותו הרקיע בתוך ומתלבש נמשך רקיע
תמיד יום בכל בטובו ומחדש נעשו שמים ה' בדבר כמ"ש
כל של ופנימיותם תוכם בתוך החיות ומתלבש מע"ב
כפום חד לכל ונמשך החיות שמתחלק והיינו הנבראים
מדרגות ד' יש העוה"ז בגשמיות עד"מ דיליה, שיעורא
ונמשך בע"מ ג"כ נתהוה שהדומם הגם והנה דצח"מ בכלל
אותו המחי' אלקות חיות שהוא מע"מ צירוף בו ומתלבש
ח"ב בלק"א וכמ"ש במדבר, וחיות צירוף שנמשך כמו
הוא בו הנמשך הדומם של החיות מ"מ יעו"ש בתחלתו
וכמ"כ בצומח שמתלבש החיות נגד אפי' וקטנות במיעוט
שבמדבר עד כו' שבחי החיות נגד במיעוט החיות בצומח
חי בחי' שהוא ותוכיותו בפנימיותו יותר חיות בו נמשך
חיות נמשך מדצח"מ בחי' בכל בפרטות וכמ"כ כו', מדבר
אין ולכן זולתו למדבר נמשך אשר מהחיות משונה
יש הרוחניים בעולמות ועד"ז כו', שוות דיעותיהם
א' לכל אשר מספר אין עד רבות מדרגות ג"כ התחלקות
נמשך והכל לזולתו הנמשך החיות מן משונה חיות נמשך
ומהוה מחי' ליש ומאין ממכ"ע הנק' ית' מלכותו ממדת
שיעורא לפום א' כל בתוך המתלבש זה חיות ע"י אותם
מתלבשת שאינה מהא"ס הארה בחי' הוא סוכ"ע אבל דילי',
מקיף רק בהשגתם מושג ואינו בהתגלות אור גילוי בבחי'
ח"א בלק"א וכמ"ש בפנימיותם ולא מלמעלה עליהם ומאיר
ולא בשוה כולם על ומקיף מאיר הוא שכן וכיון ע"ש פמ"ח
מקיף שהוא מאחר מזה יותר העולם ע"ז שמקיף לומר שייך

לקב יוכלו לא העלמין כל כי סוכ"ע נק' לכן אתלכולם ל
כו': ומשוה שוה הוא ולכן סובב שהוא רק בפנימיותם האור

Â‰ÊÂ'א כתוב לכאורה אהדדי דסתרי כתובים שני פי'
מלא וכתיב מלא אני הארץ ואת השמים את אומר
רק כבודו נזכר לא שם וגם שמים נז' ולא כבודו הארץ כל
זיו, רק היינו וכבודו ועצמותו מהותו דמשמע סתם אני
א"ס בחי' היינו סובב וממכ"ע סוכ"ע בחי' ב' שהם והענין
סוכ"ע ולהיותו ממש אני מלא אני ע"ז נאמר לכן ממש
היינו כבודו אבל א', בהשוא' וארץ שמים נאמר ע"כ בשוה

לפום חד בכל שמתלבש ממכ"ע בחי' וזיו הארה בחי'
ההארה כלל (דל"ד ביחוד ארץ נזכר לכן דילי' שיעורא
גם כו' הארה יש בארץ גם דמ"מ אלא שמים לגבי שבארץ
דבעינן למאי והיינו יותר גילוי יש בארץ דדוקא בהפך י"ל
תנה אלא היא בשמים ולא תורה אלא כבוד דאין למימר
אלקות גילוי דבודאי אמת הפי' ושני דוקא הארץ על הודך
שמים הנק' הרוחניי' בעולמות יותר הוא ממכ"ע מבחי'
הוא התורה ע"י שממשיכים אלקות המשכת אבל מבארץ
דהיינו ומעשה תלמוד ענין ג"כ יובן ובזה כו'): בארץ דוקא
לנפש מזון נעשה התורה כי המצות ומעלת התורה מעלת
עד"מ מזון כמו שהוא מעי בתוך ותורתך וכמ"ש אלקית
התורה ע"י וכך בפנימיותו אותו ומחי' האדם בתוך הנכנס
הנתיב וכמשל נתיבות ל"ב ע"י נפקת מחכמה דאורייתא
ח"ע מבחי' כך למקום ממקום בו לעבור שביל שהוא
בהתחלקות למקום ממקום ההשפעה נמשכה התורה חכמת
ובגשמיות בפרטיות התורה חכמת א' לכל מושג להיות
שנמשך מכה"כ והיינו ומעשר ובתרומה ופסול כשר ממש
ממכ"ע בחי' והוא תורה אלא כבוד אין כי התורה ע"י
כי כ"ע המחי' היא והיא ממש בגשמיות בארץ שנמשך
ממש בפיך דברי ואשים עלמא קוב"ה ברא באורייתא
אור גילוי נמשך המצות ע"י אבל אותם ומחי' ממכ"ע
(ע"ל מקיף בחי' שהוא העליון רצון שהוא סוכ"ע מבחי'
כמו אלקי' לנפש לבושים הם שהמצות והיינו ז"ך) אות
וכך בפנימיותו נכנס ואינו האדם גוף על הוא הלבוש
סוכ"ע רצה"ע בחי' הוא המצות ע"י שנמשכה ההמשכה
כי מהמזון יקרים יותר הלבושים וע"כ מהשגה שלמעלה
עבדת לא אשר תחת במצות וז"ש כו' נעלים הם בשרשם
בחי' הוא כל כל, מרוב לבב ובטוב בשמחה אלקיך ה' את
אבל פנימיות בבחי' השכינה מזיו נהנין אלקות השגת ג"ע
מבחי' שהם מפני ונעלים גבוהים יותר כל מרוב הם המצות
נמנו אעפ"כ אך גדול, מעשה האומר אמר ולכן מקיפים
להיות א"א כי מעשה לידי שמביא גדול תלמוד וגמרו
מדברים שהם המצות ע"י סוכ"ע המשכות התעוררות
שהוא התורה ע"י לא אם וכדומה מצמר ציצית גשמיים
ממוצע הוא שהדיבור באדם עד"מ כמו המחברם הממוצע

הגילוי: אל מההעלם וחפצו רצונו ומוציא המחבר
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l`eny zxez

מאדÂ‰�‰[לז)] ותמהו כו' מזרח מלכי כל שמעו קרי"ס
באמת כי מאד, בעיניהם נפלא כי להיות ע"ז
להיות המים שטבע הטבע, לשנות מאד פלא דבר זהו
והעביר יבשה נעשה וביניהם נד כמו עמדו וכאן נמשכים
דלע"ל הגילוי על אמנם פלאים. פלאי שזהו בתוכו ישראל
שיהי' שהפלאים נפלאות, אראנו מאמ"צ צאתך כימי נא'

דיצ"מ מהנפלאות הרבה יותר יהי' והיינו37לע"ל וקרי"ס,
האין בחי' שזהו שי"ל דים העלם נתגלה בקרי"ס כי
יש שלגבי האין בחי' כשיתגלה לע"ל אבל היש, המהוה
הידיעה, בה' אימתה וזהו האמיתי), יש מבחי' (או האמיתי
הגוים כל אליו ונהרו ופחד, האימה עליהם גם תפול אז
עליו שיאיר הגילוי עוצם שמחמת המשיח במלך נא' שזה

והפחד. האימה ההרגש מחמת שזהו הגוים כל אליו ונהרו
�"ÊÚÂהשליטה הוא רדה ענין פי' אויביך בקרב רדה

שהי' כמו ומטה במקל הרידוי ענין ולא והממשלה,
הרידוי ענין כ"א כנ"ל, הרשעים להכות צריך שהי' בקרי"ס
שפי' הים בדגת ורדו וכמ"ש והממשלה השליטה בחי' הוא
דקרי"ס מטה בין ההפרש וזהו ושליטה. ממשלה ענין
מפרעה הנקימה ענין הי' דקרי"ס שמטה דלע"ל, למטה
הרשעים את בו לרדות בשביל למטה צריך שהי' וחילו
ל' הוא דלע"ל המטה אבל כו', כלב של דרכו מה וכנ"ל
והיינו מטה, סתם ולא עוזך מטה נא' ולכן ושליטה ממשלה
רדה ולכן הכל על לשלוט בך שיש עוזך על רומז שהמטה

אויביך כו'.38בקרב כולם על והשליטה הממשלה שהו"ע
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(37ze`ltpdn daxd xzei . .ze`ltp ep`x` v"n`n jz`v inik

n"vicלז ע' ח"ב מלוקט סה"מ תפו-ז. ע' א) (כרך נ"ך אוה"ת ראה :
ואילך.
(38jiaie` axwa dcx okleועדיין בגוכי"ק: נרשם הגליון בשולי :

תפול עליהם שגם מאחר אויבים, ימצא מאין אויבך, ל' מיושב אינו
אימה שמחמת אריות גירי כענין הוא האימה יראת ענין אך אימתה,

ד"י עליהם שכם*קיבלו כו' כולם לקרוא כו' אהפוך אז פי' צ"ל א"כ ,

אחוריים. שכם אחד,

i"c.(יהודית דת (או: ישראל דת :

•
.d

a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

oirne qxhpew

‰Ê·e(ב ל. (נּדה לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה יּובן »∆ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
ּדׁשבּועה רׁשע, ּתהי ואל צּדיק ּתהי אֹותֹו ְְְְְִִִִִִַַַָָָמׁשּביעין
ּוכתיב כּוּלּה, הּתֹורה את אֹותֹו ׁשּמלּמדין אחרי ּבאה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָזֹו
עדן נׁשמתֹו רּבינּו ואמר עׂשיתי אני ּונׁשמֹות טז) נז. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ(יׁשעיה
אחת נפׁש נפׁשֹות, ׁשּתי ׁשהן א-ב) ּבפרק ּבינֹונים ׁשל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ(ספר
האדם ּבדם הּמתלּבׁשת והיא אחרא וסטרא הּקליּפה ְְְְְְֳִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמּצד
ּומּמּנה היא ּבּדם הּבׂשר נפׁש ּכי ּוכדכתיב הּגּוף ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָלהחיֹות
ּדהיינּו ׁשּבּה, רעים יסֹודֹות מארּבע רעֹות הּמּדֹות ּכל ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָּבאֹות
הּתענּוגים ותאות למעלה ׁשּנגּבּה האׁש מיסֹוד וגאוה ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָּכעס
והֹוללּות תענּוג מיני ּכל מצמיחים הּמים ּכי הּמים ְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָמיסֹוד
ועצלּות הרּוח מיסֹוד ּבטלים ּודברים והתּפארּות ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָוליצנּות
יׂשראל ּכל ׁשּבטבע טֹובֹות מּדֹות וגם העפר, מיסֹוד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָועצבּות
ּכי מּמּנה, ּבאֹות חסדים ּוגמילּות רחמנּות ּכמֹו ְְְְֲֲִִִִֶַָָָָָּבתֹולדֹותם
ּגם ּבּה ׁשּיׁש נֹוגּה מּקליּפת היא דקליּפה זֹו נפׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּביׂשראל
הּׁשנית ונפׁש ורע, טֹוב הּדעת עץ מּסֹוד והיא טֹוב ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכן
וּיּפח ׁשּכתּוב ּכמֹו מּמׁש מּמעל אלקּה חלק היא ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּביׂשראל
מאן ּבזהר ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבי נפחּתּה ואּתה חּיים נׁשמת ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֹּבאּפיו
ׁשּתֹוכּיּות ּומּפנימּיּותֹו מּתֹוכּיּותֹו ּפירּוׁש נפח מּתֹוכיּה ְְִִִִִִִֵֵֶַַָָּדנפח

ּדר על ּכ ּבכח, ּבנפיחתֹו מֹוציא ׁשּבאדם החּיּות ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּופנימּיּות
בכֹורי ּבני ּכדכתיב ּבמחׁשבה עלּו יׂשראל נׁשמֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָמׁשל
נמׁש ׁשהּבן ּכמֹו ּפירּוׁש אלקיכם, לה' אּתם ּבנים ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹיׂשראל,
נמׁשכה יׂשראל איׁש ּכל נׁשמת ּכביכֹול ּכ האב ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָמּמֹוח
ידיעא בחכמה ולא חּכים ּדאיהּו יתּבר וחכמתֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָמּמחׁשבּתֹו
על ּדקאי עׂשיתי אני ּונׁשמֹות וזהּו אחד, וחכמתֹו הּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאּלא
האלקית הּנפׁש ואת הּבהמית, והּנפׁש האלקית ְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּנפׁש
צּדיק ּתהי ׁשּמׁשּביעין הּוא ואֹותּה ּכּוּלּה הּתֹורה את ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָמלּמדין
הּׁשבּועה ענין מהּו מּובן אינֹו ּדלכאֹורה רׁשע, ּתהי ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָואל
ּדזה הּבהמית, הּנפׁש על האלקית הּנפׁש את ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּמׁשּביעין
הּבהמית, הּנפׁש מּצד זהּו וׁשלֹום חס רׁשע להיֹות ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאפׁשר
ותאות ּגאוה ּבכעס רעֹות הּמּדֹות ּכל ּבאֹות ְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָׁשּמּמּנה
ּבטלים ּודברים התּפארּות וליצנּות הֹוללּות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָהּתענּוגים,
את ׁשּמׁשּביעין הּׁשבּועה מהּו ּכן ואם ועצבּות, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָעצלּות

זה. על האלקית ֱִֶֶֶַַָֹהּנפׁש
C‡ענינֹו ּדהּׂשֹובע ׂשֹובע, לׁשֹון הּוא ּדׁשבּועה הּוא הענין «ְְְְְִִִַַַָָָָ

ׁשּיּוכל להאדם, מלמעלה ּׁשּנֹותנים מה ּכח ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹהּנתינת
עבֹוד את ּכמֹולעבֹוד הּמצֹות. וקּיּום הּתֹורה ּבליּמּוד תֹו ְְְְֲֲִִִֶַַַָָ
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הּנה ּבכחֹו חזק ׁשהּוא לבד הּנה ׂשבע, ּכׁשהאדם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבגׁשמּיּות
לחם וּנׂשּבע יז) מד. (ירמיה ׁשּכתּוב ּוכמֹו עליו טֹובה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָרּוחֹו
ּכח הּנתינת הּוא ׁשהּׂשֹובע ּברּוחנּיּות הּוא ּכן טֹובים, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֹוּנהיה
איהם מאכט מען אֹותֹו, ּׁשּמׁשּביעין מה וזהּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָמלמעלה,
ׁשּיּוכל הּקדּום ּומקֹורֹו מּׁשרׁשֹו ּכח לֹו ּׁשּנֹותנין ּבמה ְְְְִִֶֶַַַַַָָֹזאט,

רׁשע. יהיה ולא הּבהמית הּנפׁש על ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלהתּגּבר
e‰ÊÂנׁשּבע אדם ּדכאׁשר פׁשּוט, ּפי על הּׁשבּועה ענין ּכן גם ¿∆ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ

מניעֹות לֹו יהיּו אם ּגם היינּו לעׂשֹותֹו, דבר איזה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָעל
לעׂשֹותֹו הּוא ּומּוכרח ּדבר ׁשּום יֹועיל לא זה על ְְֲִִִֶַַָָָֹועּכּובים
עצמים וכחֹות הּנעלמים מהּכחֹות ּכח התּגּברּות ידי על ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַָֹֹֹוהיינּו
ּוכמאמר ועיּכּוב, מניעה ׁשּום אין עצמים ּכחֹות ׁשעל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹׁשּלֹו,
הּׁשבּועה ענין הּוא כן ּוכמֹו הרצֹון, ּבפני העֹומד דבר ל ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָאין
הּכחֹות ׁשּיתּגּלּו היינּו האלקית, הּנפׁש את ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּמׁשּביעין
ׁשּום יהיה לא זה ידי ׁשעל הּקדּום, ׁשרׁשֹו מּצד ׁשּבֹו ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנעלמים

עליו. יתּגּבר ּכי הּבהמית, הּנפׁש מּצד ועיּכּוב ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמניעה
Ì‡Â,חזק ׁשּלֹו הּטבעי ּׁשהחֹום מה הּטענה ּבטלה ּכן ¿ƒְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּבׁשרׁשֹו ּולמעלה קדּום הּוא האלקית ׁשהּנפׁש ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמאחר
זה ּבכח ּכן אם הּקדּום, מּׁשרׁשֹו ּבֹו ויׁש הּבהמית ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמהּנפׁש
ּביֹותר, חזק יהיה אפילּו הּבהמית, הּנפׁש על להתּגּבר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָיכֹול

ּומּצד ּבּתהּו הראׁשֹון ׁשרׁשֹו מּצד הּוא ׁשּלֹו החיּזּוק ענין ְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹּדכל
קדּום ּדׁשרׁשֹו האלקית הּנפׁש ּכן ואם נֹוגּה, ּבקליּפת ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשרׁשֹו
ּגדֹול וחֹוזק ּכח ּבֹו יׁש הרי הּתהּו מּבחינת למעלה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹיֹותר
ּגם וּדאי חזק ׁשּלֹו הּטבעי החֹום וכאׁשר עליו, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָלהתּגּבר
ּבבחירת ּתלּוי ׁשּזה אּלא יֹותר, חזק ׁשּלֹו האלקית ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהּנפׁש
הּוא הרי ה' מּדר לסּור לבלי ּבאמת רצֹונֹו ׁשאם ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָהאדם,
הרי ואז האלקית הּנפׁש ׁשל החזק הּכח את ּבעצמֹו ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמעֹורר
נגד לעמֹוד יכֹול ׁשאינֹו וזה הּבהמית, הּנפׁש על מתּגּבר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהּוא
מּפני רק הּוא הּבהמית, הּנפׁש ׁשל הּטבעי החֹום ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַהתּגּברּות
ניּתן מלמעלה ּכי האלקית, ּדנפׁש הּכחֹות את מעֹורר ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשאינֹו
ּבֹו רק עליו, ּולהתּגּבר הּבהמית הּנפׁש נגד לעמֹוד ּכח ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹלֹו
האלקית. ּדנפׁש החזק הּכח את לעֹורר ׁשּצרי ּתלּוי ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהּדבר

.¯evÈ˜,נֹוגּה ּובקליּפת ּבּתהּו ׁשרׁשּה הּבהמית הּנפׁש ƒְְֲִִִֶֶַַַַַַָָֹ
ותאות ּגאוה ּדכעס הרעֹות הּמּדֹות ּבאֹות ְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָּומּמּנה
ּבטלים ּדברים התּפארּות ליצנּות הֹוללּות ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָהּתענּוגים
והּנפׁש חסדים. ּוגמילּות רחמנּות והּמּדּות ועצבּות ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָעצלּות
מּמׁש, מּמעל אלקּה חלק מּתהּו למעלה ׁשרׁשּה ְְְֱֱִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹהאלקית
להתּגּבר הּנעלמים ּכחֹות לעֹורר ּכח הּנתינת היא ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹהּׁשבּועה

הּבהמית. הּנפׁש ֲִֶֶַַַַעל
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‰�‰Âועצמות גידין בשר בהם יש אבר88אברים הוא ואז
דהנה של89שלם. העצמי יסוד עיקר הוא עצמות

המכסה הוא והבשר הגוף, של ומצב המעמד שהוא הגוף,
וכמ"ש אותם ומלביש העצמות תלבישני,90על ובשר עור

במצות וכן העצמות. עם הבשר את מחברים הם והגידין
דעצמות דברים ג' ג"כ בהם יש אברים בשם שנקראים
וכבדא לבא מוחא שליטין תלת והן וגידין, ,91בשר

ונשמה רוח נפש הן הנשמה שרשן92דבמדריגת דעצמות .

ברע"מ כמ"ש מיא,93מהמוח דאיהו מוחא על בנוין גרמי
חכ' בחי' וגידים94והיינו במוח. ששורה נשמה בחי' וזהו ,

וחלל הימני חלל חללים שני בלב שיש מהלב, הן
מלא השמאלי וחלל חיים, רוח מלא הימני חלל השמאלי,

גידים95דם מיני ב' ג"כ בגידים יש זה וכנגד גידים96, הא' ,

חלל של פעולתו ע"י הבא הדם מלובש שבהם הדופקים
פעולתו ע"י הבא רוח המלאים גידים הב' שבלב, השמאלי
חו"ב, מוחין מב' הן אלו חללים ב' ושרש הימני, חלל של
החכ' ספירת הרי הע"ס מתחלקים שבהם קוין בהג' וכנ"ל

ה מקור הבינה וספי' הימין, הקו ומהב'מקור השמאל, קו
לכל פליג ולבא שבלב, חללים הב' הם האלו שרשים

הרוח.97שייפין וגידי הדם דגידי אלו גידים מיני ב' ע"י

יב.88) דרוש וחיצוניות) פנימיות (שער מ שער חיים עץ ראה
אדמו"ר מאמרי ד. עז, פינחס לקו"ת פ"א. החשמל) (שער מא שער
ואילך. תתקלו ע' יתרו אוה"ת ואילך. תתקטו ע' ח"ג נצבים האמצעי
סח ע' ואילך. מג ע' תרפ"ו ואילך. שסד ע' תרס"ב המאמרים ספר
רעח ע' (לקמן זו שנה נתן פזר ד"ה ואילך. 234 ע' תרצ"ט ואילך.

.94 בהערה שצויינו מקומות ואילך).
שם.89) אחרי אוה"ת גם ראה - לקמן בהבא
יא.90) י, איוב
א.91) קנג, זח"ב
המוחין)92) (שער כ שער חיים עץ כה. כג, משפטים ראב"ע ראה

על הזקן אדמו"ר מאמרי וראה פ"א. נוגה) קליפת (שער מט שער פ"ה.
תרל"ה המאמרים ספר - וכו' הוספות (ועם תתיז ע' ח"ב התורה פרשיות

תתקיז. ע' ח"ג נצבים האמצעי אדמו"ר מאמרי ואילך). שטו ע' ח"ב
ב.93) ערה, זח"ג
ע'94) ח"ב תקס"ה הזקן אדמו"ר מאמרי שם. פינחס לקו"ת ראה

א קכב, האמצעי לאדמו"ר - שופטים פ' הזהר ביאורי ואילך. תתיב
תתרל. ע' ח"ב - הצ"צ ולאדמו"ר ואילך.

פ"ד.95) אבי"ע) קיצור (שער נ שער חיים עץ ב. קז, זח"ב ראה
קע (ע' צב סימן מפאנו הרמ"ע שו"ת פ"ג. היראה שער חכמה ראשית
והערות הגהות [ובמ"מ ט פרק תניא תשכ"ג). ירושלים, בהוצאת ֿ

א. לא, שה"ש לקו"ת שם]. לתניא קצרות
פ"ה.96) המוחין) (שער כ שער .88 שבהערה חיים עץ גם ראה
רלב,97) (ברע"מ). ב רכא, ב. קסא, ח"ג .91 שבהערה זהר ראה

וכו' הגהות (ועם ד ז, בראשית תו"א סל"א. אגה"ק תניא (ברע"מ). א
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הּנה ּבכחֹו חזק ׁשהּוא לבד הּנה ׂשבע, ּכׁשהאדם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבגׁשמּיּות
לחם וּנׂשּבע יז) מד. (ירמיה ׁשּכתּוב ּוכמֹו עליו טֹובה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָרּוחֹו
ּכח הּנתינת הּוא ׁשהּׂשֹובע ּברּוחנּיּות הּוא ּכן טֹובים, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֹוּנהיה
איהם מאכט מען אֹותֹו, ּׁשּמׁשּביעין מה וזהּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָמלמעלה,
ׁשּיּוכל הּקדּום ּומקֹורֹו מּׁשרׁשֹו ּכח לֹו ּׁשּנֹותנין ּבמה ְְְְִִֶֶַַַַַָָֹזאט,

רׁשע. יהיה ולא הּבהמית הּנפׁש על ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלהתּגּבר
e‰ÊÂנׁשּבע אדם ּדכאׁשר פׁשּוט, ּפי על הּׁשבּועה ענין ּכן גם ¿∆ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ

מניעֹות לֹו יהיּו אם ּגם היינּו לעׂשֹותֹו, דבר איזה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָעל
לעׂשֹותֹו הּוא ּומּוכרח ּדבר ׁשּום יֹועיל לא זה על ְְֲִִִֶַַָָָֹועּכּובים
עצמים וכחֹות הּנעלמים מהּכחֹות ּכח התּגּברּות ידי על ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַָֹֹֹוהיינּו
ּוכמאמר ועיּכּוב, מניעה ׁשּום אין עצמים ּכחֹות ׁשעל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹׁשּלֹו,
הּׁשבּועה ענין הּוא כן ּוכמֹו הרצֹון, ּבפני העֹומד דבר ל ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָאין
הּכחֹות ׁשּיתּגּלּו היינּו האלקית, הּנפׁש את ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּמׁשּביעין
ׁשּום יהיה לא זה ידי ׁשעל הּקדּום, ׁשרׁשֹו מּצד ׁשּבֹו ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנעלמים

עליו. יתּגּבר ּכי הּבהמית, הּנפׁש מּצד ועיּכּוב ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמניעה
Ì‡Â,חזק ׁשּלֹו הּטבעי ּׁשהחֹום מה הּטענה ּבטלה ּכן ¿ƒְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּבׁשרׁשֹו ּולמעלה קדּום הּוא האלקית ׁשהּנפׁש ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמאחר
זה ּבכח ּכן אם הּקדּום, מּׁשרׁשֹו ּבֹו ויׁש הּבהמית ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמהּנפׁש
ּביֹותר, חזק יהיה אפילּו הּבהמית, הּנפׁש על להתּגּבר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָיכֹול

ּומּצד ּבּתהּו הראׁשֹון ׁשרׁשֹו מּצד הּוא ׁשּלֹו החיּזּוק ענין ְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹּדכל
קדּום ּדׁשרׁשֹו האלקית הּנפׁש ּכן ואם נֹוגּה, ּבקליּפת ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשרׁשֹו
ּגדֹול וחֹוזק ּכח ּבֹו יׁש הרי הּתהּו מּבחינת למעלה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹיֹותר
ּגם וּדאי חזק ׁשּלֹו הּטבעי החֹום וכאׁשר עליו, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָלהתּגּבר
ּבבחירת ּתלּוי ׁשּזה אּלא יֹותר, חזק ׁשּלֹו האלקית ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהּנפׁש
הּוא הרי ה' מּדר לסּור לבלי ּבאמת רצֹונֹו ׁשאם ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָהאדם,
הרי ואז האלקית הּנפׁש ׁשל החזק הּכח את ּבעצמֹו ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמעֹורר
נגד לעמֹוד יכֹול ׁשאינֹו וזה הּבהמית, הּנפׁש על מתּגּבר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהּוא
מּפני רק הּוא הּבהמית, הּנפׁש ׁשל הּטבעי החֹום ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַהתּגּברּות
ניּתן מלמעלה ּכי האלקית, ּדנפׁש הּכחֹות את מעֹורר ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשאינֹו
ּבֹו רק עליו, ּולהתּגּבר הּבהמית הּנפׁש נגד לעמֹוד ּכח ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹלֹו
האלקית. ּדנפׁש החזק הּכח את לעֹורר ׁשּצרי ּתלּוי ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהּדבר

.¯evÈ˜,נֹוגּה ּובקליּפת ּבּתהּו ׁשרׁשּה הּבהמית הּנפׁש ƒְְֲִִִֶֶַַַַַַָָֹ
ותאות ּגאוה ּדכעס הרעֹות הּמּדֹות ּבאֹות ְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָּומּמּנה
ּבטלים ּדברים התּפארּות ליצנּות הֹוללּות ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָהּתענּוגים
והּנפׁש חסדים. ּוגמילּות רחמנּות והּמּדּות ועצבּות ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָעצלּות
מּמׁש, מּמעל אלקּה חלק מּתהּו למעלה ׁשרׁשּה ְְְֱֱִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹהאלקית
להתּגּבר הּנעלמים ּכחֹות לעֹורר ּכח הּנתינת היא ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹהּׁשבּועה

הּבהמית. הּנפׁש ֲִֶֶַַַַעל
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‰�‰Âועצמות גידין בשר בהם יש אבר88אברים הוא ואז
דהנה של89שלם. העצמי יסוד עיקר הוא עצמות

המכסה הוא והבשר הגוף, של ומצב המעמד שהוא הגוף,
וכמ"ש אותם ומלביש העצמות תלבישני,90על ובשר עור

במצות וכן העצמות. עם הבשר את מחברים הם והגידין
דעצמות דברים ג' ג"כ בהם יש אברים בשם שנקראים
וכבדא לבא מוחא שליטין תלת והן וגידין, ,91בשר

ונשמה רוח נפש הן הנשמה שרשן92דבמדריגת דעצמות .

ברע"מ כמ"ש מיא,93מהמוח דאיהו מוחא על בנוין גרמי
חכ' בחי' וגידים94והיינו במוח. ששורה נשמה בחי' וזהו ,

וחלל הימני חלל חללים שני בלב שיש מהלב, הן
מלא השמאלי וחלל חיים, רוח מלא הימני חלל השמאלי,

גידים95דם מיני ב' ג"כ בגידים יש זה וכנגד גידים96, הא' ,

חלל של פעולתו ע"י הבא הדם מלובש שבהם הדופקים
פעולתו ע"י הבא רוח המלאים גידים הב' שבלב, השמאלי
חו"ב, מוחין מב' הן אלו חללים ב' ושרש הימני, חלל של
החכ' ספירת הרי הע"ס מתחלקים שבהם קוין בהג' וכנ"ל

ה מקור הבינה וספי' הימין, הקו ומהב'מקור השמאל, קו
לכל פליג ולבא שבלב, חללים הב' הם האלו שרשים

הרוח.97שייפין וגידי הדם דגידי אלו גידים מיני ב' ע"י

יב.88) דרוש וחיצוניות) פנימיות (שער מ שער חיים עץ ראה
אדמו"ר מאמרי ד. עז, פינחס לקו"ת פ"א. החשמל) (שער מא שער
ואילך. תתקלו ע' יתרו אוה"ת ואילך. תתקטו ע' ח"ג נצבים האמצעי
סח ע' ואילך. מג ע' תרפ"ו ואילך. שסד ע' תרס"ב המאמרים ספר
רעח ע' (לקמן זו שנה נתן פזר ד"ה ואילך. 234 ע' תרצ"ט ואילך.

.94 בהערה שצויינו מקומות ואילך).
שם.89) אחרי אוה"ת גם ראה - לקמן בהבא
יא.90) י, איוב
א.91) קנג, זח"ב
המוחין)92) (שער כ שער חיים עץ כה. כג, משפטים ראב"ע ראה

על הזקן אדמו"ר מאמרי וראה פ"א. נוגה) קליפת (שער מט שער פ"ה.
תרל"ה המאמרים ספר - וכו' הוספות (ועם תתיז ע' ח"ב התורה פרשיות

תתקיז. ע' ח"ג נצבים האמצעי אדמו"ר מאמרי ואילך). שטו ע' ח"ב
ב.93) ערה, זח"ג
ע'94) ח"ב תקס"ה הזקן אדמו"ר מאמרי שם. פינחס לקו"ת ראה

א קכב, האמצעי לאדמו"ר - שופטים פ' הזהר ביאורי ואילך. תתיב
תתרל. ע' ח"ב - הצ"צ ולאדמו"ר ואילך.

פ"ד.95) אבי"ע) קיצור (שער נ שער חיים עץ ב. קז, זח"ב ראה
קע (ע' צב סימן מפאנו הרמ"ע שו"ת פ"ג. היראה שער חכמה ראשית
והערות הגהות [ובמ"מ ט פרק תניא תשכ"ג). ירושלים, בהוצאת ֿ

א. לא, שה"ש לקו"ת שם]. לתניא קצרות
פ"ה.96) המוחין) (שער כ שער .88 שבהערה חיים עץ גם ראה
רלב,97) (ברע"מ). ב רכא, ב. קסא, ח"ג .91 שבהערה זהר ראה

וכו' הגהות (ועם ד ז, בראשית תו"א סל"א. אגה"ק תניא (ברע"מ). א
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דם בין החילוק וזהו הכבד. מדם וחיותו שרשו והבשר
שבגידים שהדם שבגידים, לדם שבבשר הדם שזהו האברים

דלבא מהדפיקא נמשך הוא98הוא שבבשר הדם משא"כ ,

נשמה מבחי' הם וגידים בשר דעצמות מובן ונמצא מהכבד.
הנשמה משכן ששם מהמוח נמשכים דעצמות ונפש, רוח
נפש, בחי' משכן שבו הכבד מדם נמשך והבשר חכ', בחי'
הדם, משכן ששם השמאל, קו שרש בינה בחי' הוא ובשרשו
כלולים הם כי הבשר עם העצמות המחברים הם והגידים
הימני חלל מפעולת באים הרוח דגידי חו"ב, בחי' מב'
וגידי חכ', מבחי' ושרשו שבמוח, הנשמה לחיות השייך
ושרשו להכבד, השייך השמאלי חלל מפעולת באים הדם
ולזאת הבחי', מב' כלולים הן הגידים הרי וא"כ בינה, מבחי'
אלו ענינים ג' והנה הבשר. עם העצמות מחברים הם
ומצוה מצוה כל קיום כי הוא במצות וגידים בשר דעצמות

ומעשה דיבור מחשבה בחי' בג' להיות דזהו99צריכה ,

גילוי100דכתי' הוא זאת אדם, התורה התורה,101זאת זאת ,
מחשבה בחי' אלף אד"ם, אותיות בג' הוא דתורה דהגילוי

ולימוד אולפנא בינה,102שהוא אאלפך חכמה אאלפך כמו
מעשה ומ"ם דיבור, דקיי"ל103ודל"ת כוונה, זהו מחשבה .

צריכים בלא105כוונה104מצות כגוף כוונה בלא ומצוה ,
עם106נשמה ממש קשורה היא דהמח' מהמוח, ונמשכה ,

והדיבור המח', אותי' בלי השכל השכלת אא"ל כי השכל,
הלב מהבל נמשך ודיבור המצוה, על שמברך הברכה זהו

וכמ"ש רוח, בחי' הוא107שהוא והמעשה בי, דיבר ה' רוח
הדם שהוא שבגוף התנועה מכח והוא בפו"מ, המצוה קיום
עם הכוונה המחבר היא והברכה מהכבד, הנמשך שבבשר
המצוות וכאשר הכוונה. של הגילוי היא הברכה כי העשי',
אברים דהנה אברים. בשם נקראים אז אלו דברים בג' הן

הכלים ענין על יתרון בהם יש כלי108הרי רק היא דכלי ,

הדבר את מכרחת איננה אבל לתוכה, שנותנים מה לקבל
לקבל כלי שהוא זה לבד והאבר בה, שיומשך לתוכה הנתון
לא שאם הנפש, חיות את ממשיך ה"ה בתוכה, החיות את
אברים וכשיש כלל, הנפש חיות נמשך הי' לא אברים היו
באיזה קלקול איזה כשיש עד"מ וכמו החיות, נמשך אזי
שלמעלה מה הנפש לעצם מסתלק החיות הרי אבר
את כשמתקנים ואח"כ כידוע, פרטים באברים מהתלבשות
נמצא בהאבר, ומתלבש נמשך ממילא החיות הרי האבר

הנפש. חיות ממשיכים שהאברים

xe` dxeze devn xp ik d''c

לא, ואילך. ב כט, שה"ש לקו"ת ואילך). א תתרנח, ח"ו שם אוה"ת -

(תרצ"ב). זו שנה תמוז יב חו"ב ש"פ שיחת ואילך. א
ואילך.98) ד ה, פקודי לקו"ת וראה א). (קה, תס"ט תקו"ז ראה

ואילך. סע"ד ז,
פינחס.99) ר"פ לקו"ת ראה
יד.100) יט, חוקת
נב.ר101) ע' תרכ"ט רכז. ע' תרכ"ז המאמרים ספר אה
ספ"א.102) השער פתח בינה אמרי ראה
על103) הזקן אדמו"ר מאמרי ג. לא, בהעלותך לקו"ת ראה

שכח. ע' ח"א להצ"צ הזהר ביאורי תתנ. ע' ח"ב התורה פרשיות
צריכות.104) שם: מצוה נר כי בד"ה
וראה105) ב. קיד, פסחים ב. צה, עירובין א. יג, ברכות ראה

א). (נג, לעשי"ת דרוש ראש עטרת ואילך. סע"ג רלד, דא"ח עם סידור
תניא106) סע"ב. רמט, של"ה עקב. ר"פ להאריז"ל לקו"ת ראה

ואילך). א (נ, פל"ח
ב.107) כג, שמואלֿב
קו).108) ע' שם והערות (קיצורים ג כג, ראה פ' לקו"ת ראה

•
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.ÂÏ,שעות עשרה לאחת קרוב שהקיפו הטיול, שעות

הוא העבודה ותכלית שעיקר לענין, בלבד הקדמה היו

עול. בקבלת העצמית ההנחה

יוצא" ו"פועל "בכן" להיות העול קבלת על ברם,

בבחינת אלקית רק1מהשגה לא טוב", אלקים "קרבת

טוב, שלו העובדה עצמו, הרגש הוא טוב" "לי טוב". ש"לי

הרי נכונה, מדריגה שזוהי ואף מאלקות, בא שהטוב אלא

מאלקות, רק להיות ההרגשה על עצמו. הרגש כאן ישנו

טוב. � שאלקות

פי על להיות צריכה טוב, � שאלקות זו, הרגשה

ההרגשה השכל, וטעמי שבביאורי אף שכלית. השגה

אותו, שישאלו מי כל ראשון, מושכל היא טוב שאלקות

מכל טוב, שאלקות מיד יאמר דעת, בר קצת רק הוא אם

של ביאורים עם שכלית השגה בזה להיות צריכה מקום

אנושי. שכל

שכן, להעמיד, אסור � אבי אומר � אנושי שכל על

הנקנה, דעת בבחינת הוא האנושי השכל ידועה במדה

אבוס וחמור קונהו שור "ידע של ה"דעת" כדוגמת

ידי2בעליו" על הנקנה הדעת בא חיים שבבעלי אלא ,

ידי על הנקנה הדעת בא המדבר במין ואילו האבוס

רק הוא זה גם אבל המדבר, למעלת המתיחסים ענינים

אלא האנושי, השכל על להעמיד אסור ולכן הנקנה. דעת

קיבול לכלי האנושי השכל את לעשות ההכרח שמן

האלקי. לשכל

כח.1) עג, תהלים ג.2)ע''פ א, ישעיה

"c"ag i`iyp" zxezn

שיש ההכרח בענין אבי נתן מיוחד עמוק הסבר

הוא אלקי. לשכל קיבול לכלי האנושי השכל בעשיית

וטבע אנושי שכל של המהות טבע את בהרחבה הסביר

במה מזה, זה הם רחוקים איך אלקי, שכל של המהות

הוא להתאחד. יכולים הם ובמה מזה זה הפכיים הם

האנושי השכל את לעשות אפשר איך בבהירות לי הסביר

הדרכים הן ואלו אלקי, לשכל ביותר היפה קבלה לכלי

לכך. להגיע

� אלקי לשכל קיבול לכלי נעשה האנושי כשהשכל

בשכל אז מורגש � ודרגות אופנים עשרות בזה שיש

מהבנה יוצא" וה"פועל וה"בכן" טוב. � שאלקות האנושי

עול, קבלת של העצמית ההנחה שנוצרת היא, זו והרגשה

אלקית. לעבודה והחושים הכוחות את לשעבד

חיי של דרגא גם הוא � אבי אומר � הכוחות שעבוד

הגשמי, העכור מעמק ויוצאים עוזר כשהשי"ת מנוחה,

לשעבוד ומגיעים הגופנית במלחמה שמנצחים לאחרי

לו אין זה כל ברם, מנוחה. חיי מתחילים אז הכוחות,

כלל ערך רקשום לא שהיא החושים, שעבוד של לדרגא

ממש. עונג חיי אלא מנוחה חיי

.ÊÏ� האבלות שנת את לחשב מבלי � השנים במשך

לקבלת עד � תרמ"ג תשרי י"ג � הסבא הסתלקות בין

של בגדר אבי היה � תרנ"ד ר"ה � אבי ידי על הנשיאות

תר"ן ומשנת ברבים, חסידות אומר שהיה אף מתבודד.

במשך לעצמו. מתבודד היה � ב"יחידות" אנשים קיבל גם

ברשימות שרשום כפי שונים, זמנים היו אלו שנים עשר

התבודדות, של בדרך בהן נהג כלל בדרך אך שונות,

עצמו. ובתוך עצמו עם לעשות

דרך של חדש סדר מתחיל תרנ"ד השנה מראש

אופני פרטי לספר הזמן הוא כעת לא בהתגלות. עבודה

יום תשובה, ימי עשרת השנה, ראש אותו של העבודה

מיוחדים דברים על רק נדבר הסוכות, וחג כיפור

כעת. המדובר לענין הנוגעים

הפסוק על מאמר היה סוכות של ראשון 3ביום

אחרי אבי אמר המאמר את בששון". מים "ושאבתם

החג סעודת של � ל"שולחן" ארוכה. שעה ונמשך מנחה

והחלה אורחים, כמה גם המשפחה, לבני נוסף באו �

פעמים כמה התוועדו כך הבוקר. אור עד התוועדות

השואבה. בית שמחת וחגגו המועד, חול בלילות

כל והתוועדו צוה", "תורה מאמר היה עצרת בשמיני

הבאה תשובה שבין להבדל ביחס אז דיבר אבי הלילה.

את לתאר קשה משמחה. הבאה תשובה לבין ממרירות

הידוע המאמר אמר כשאבי תורה שמחת סעודת סדר

אחרי שלש משעה נמשכה וההתוועדות ערוך", "אין

החג. מוצאי ליל לחצות עד הצהרים

תמוז עד בראשית שמשבת כך על נוסף תרנ"ד, שנת

שליד ללימאן הבראה למקום אבי נסע מכן (לאחר

בכתב, פורסמו שרובם שבת, בכל מאמר היה אודיסה)

היו החסידות. בעבודת המאושרות השנים אחת היתה

שבלב, ובעבודה החסידות בלימוד שעסקו "יושבים" הרבה

פנימית. חיות של הראשונה השנה זו היתה בפרט ואצלי

מאמר אבי אמר תרס"ה, תורה שמחת בסעודת

הפסוק על �4חסידות קבורתו" את איש ידע "ולא

למעלה. להם נדמה תחתונים למטה, להם נדמה עליונים

אור ראו אותם ששמעו שבעת הרבים המאמרים אחד זה

לגמרי. אחרת באוירה חיו שעה ובאותה

שכר מקפח הקב"ה אין אבי: אמר התוועדות באותה

בריה עצמו5כל את לרמות לאדם שאסור כשם ,

במעלותיו. עצמו את לרמות לו אסור כך בחסרונותיו,

כך לו, יש מעלות אלו לדעת צריך מסודר שאדם מה לבד

בה יש עצמה הידיעה עצמו. חסרונות את גם לדעת עליו

לתיקון, זקוק שחסרון כשם שכן בעבודה, תועלת משום

הנרצה. התועלת את להביא מעלה על כך

נשארים אם ולהתעלות. לעליה שלב היא מעלה כל

היא המעלה לחסרון. המעלה הופכת מעלה, באותה

נוסף ולהתעלות, לעליה האדם את מביאה כשהיא מעלה

שיש לדעת האדם על בריה, כל שכר לקפח אסור כך על

מעלה. לו

עמוקה הכרה לי נתנו � אבי אמר � העמל שנות

שמשון ר' של באימרתו חריפה והרגשה

והבדידות הבריות עם הפרישות "טובה מאוסטראפאליע:

אדם". בני בתוך

בני בתוך ובדידות הבריות עם פרישות � זו בדרך

מרגישים חסידית, ועבודה בהשכלה כששקועים � אדם

והרביים שהרבי מה של האמיתית הכוונה את וחשים

בכלל. והן בפרט הן לפעול, צריכה שחסידות ומה רצו,

c"vxz gqtd bg
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ג.3) יב, ישעיה

א.4) יד, סוטה וראה ו. לד, דברים

ב.5) לח, קמא בבא
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שיש ההכרח בענין אבי נתן מיוחד עמוק הסבר

הוא אלקי. לשכל קיבול לכלי האנושי השכל בעשיית

וטבע אנושי שכל של המהות טבע את בהרחבה הסביר

במה מזה, זה הם רחוקים איך אלקי, שכל של המהות

הוא להתאחד. יכולים הם ובמה מזה זה הפכיים הם

האנושי השכל את לעשות אפשר איך בבהירות לי הסביר

הדרכים הן ואלו אלקי, לשכל ביותר היפה קבלה לכלי

לכך. להגיע

� אלקי לשכל קיבול לכלי נעשה האנושי כשהשכל

בשכל אז מורגש � ודרגות אופנים עשרות בזה שיש

מהבנה יוצא" וה"פועל וה"בכן" טוב. � שאלקות האנושי

עול, קבלת של העצמית ההנחה שנוצרת היא, זו והרגשה

אלקית. לעבודה והחושים הכוחות את לשעבד

חיי של דרגא גם הוא � אבי אומר � הכוחות שעבוד

הגשמי, העכור מעמק ויוצאים עוזר כשהשי"ת מנוחה,

לשעבוד ומגיעים הגופנית במלחמה שמנצחים לאחרי

לו אין זה כל ברם, מנוחה. חיי מתחילים אז הכוחות,

כלל ערך רקשום לא שהיא החושים, שעבוד של לדרגא

ממש. עונג חיי אלא מנוחה חיי

.ÊÏ� האבלות שנת את לחשב מבלי � השנים במשך

לקבלת עד � תרמ"ג תשרי י"ג � הסבא הסתלקות בין

של בגדר אבי היה � תרנ"ד ר"ה � אבי ידי על הנשיאות

תר"ן ומשנת ברבים, חסידות אומר שהיה אף מתבודד.

במשך לעצמו. מתבודד היה � ב"יחידות" אנשים קיבל גם

ברשימות שרשום כפי שונים, זמנים היו אלו שנים עשר

התבודדות, של בדרך בהן נהג כלל בדרך אך שונות,

עצמו. ובתוך עצמו עם לעשות

דרך של חדש סדר מתחיל תרנ"ד השנה מראש

אופני פרטי לספר הזמן הוא כעת לא בהתגלות. עבודה

יום תשובה, ימי עשרת השנה, ראש אותו של העבודה

מיוחדים דברים על רק נדבר הסוכות, וחג כיפור

כעת. המדובר לענין הנוגעים

הפסוק על מאמר היה סוכות של ראשון 3ביום

אחרי אבי אמר המאמר את בששון". מים "ושאבתם

החג סעודת של � ל"שולחן" ארוכה. שעה ונמשך מנחה

והחלה אורחים, כמה גם המשפחה, לבני נוסף באו �

פעמים כמה התוועדו כך הבוקר. אור עד התוועדות

השואבה. בית שמחת וחגגו המועד, חול בלילות

כל והתוועדו צוה", "תורה מאמר היה עצרת בשמיני

הבאה תשובה שבין להבדל ביחס אז דיבר אבי הלילה.

את לתאר קשה משמחה. הבאה תשובה לבין ממרירות

הידוע המאמר אמר כשאבי תורה שמחת סעודת סדר

אחרי שלש משעה נמשכה וההתוועדות ערוך", "אין

החג. מוצאי ליל לחצות עד הצהרים

תמוז עד בראשית שמשבת כך על נוסף תרנ"ד, שנת

שליד ללימאן הבראה למקום אבי נסע מכן (לאחר

בכתב, פורסמו שרובם שבת, בכל מאמר היה אודיסה)

היו החסידות. בעבודת המאושרות השנים אחת היתה

שבלב, ובעבודה החסידות בלימוד שעסקו "יושבים" הרבה

פנימית. חיות של הראשונה השנה זו היתה בפרט ואצלי

מאמר אבי אמר תרס"ה, תורה שמחת בסעודת

הפסוק על �4חסידות קבורתו" את איש ידע "ולא

למעלה. להם נדמה תחתונים למטה, להם נדמה עליונים

אור ראו אותם ששמעו שבעת הרבים המאמרים אחד זה

לגמרי. אחרת באוירה חיו שעה ובאותה

שכר מקפח הקב"ה אין אבי: אמר התוועדות באותה

בריה עצמו5כל את לרמות לאדם שאסור כשם ,

במעלותיו. עצמו את לרמות לו אסור כך בחסרונותיו,

כך לו, יש מעלות אלו לדעת צריך מסודר שאדם מה לבד

בה יש עצמה הידיעה עצמו. חסרונות את גם לדעת עליו

לתיקון, זקוק שחסרון כשם שכן בעבודה, תועלת משום

הנרצה. התועלת את להביא מעלה על כך

נשארים אם ולהתעלות. לעליה שלב היא מעלה כל

היא המעלה לחסרון. המעלה הופכת מעלה, באותה

נוסף ולהתעלות, לעליה האדם את מביאה כשהיא מעלה

שיש לדעת האדם על בריה, כל שכר לקפח אסור כך על

מעלה. לו

עמוקה הכרה לי נתנו � אבי אמר � העמל שנות

שמשון ר' של באימרתו חריפה והרגשה

והבדידות הבריות עם הפרישות "טובה מאוסטראפאליע:

אדם". בני בתוך

בני בתוך ובדידות הבריות עם פרישות � זו בדרך

מרגישים חסידית, ועבודה בהשכלה כששקועים � אדם

והרביים שהרבי מה של האמיתית הכוונה את וחשים

בכלל. והן בפרט הן לפעול, צריכה שחסידות ומה רצו,

c"vxz gqtd bg

•

ג.3) יב, ישעיה

א.4) יד, סוטה וראה ו. לד, דברים

ב.5) לח, קמא בבא
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מקומם ויודע פה בעל פסח דיני בהרבה בקי הנני כבר לאֿל ותודה ובא, מתקרב הפסח חג
מאחורי ושמעתי זו, עבודה מלאכת על המנצחים מאחד הייתי כבר השמורה אפיית ולעת בשולחןֿערוך
אז מצוה מצת באפיית הפסח בערב כי הנני ומקווה לאבא, רוח נחת גרמה השתתפותי אשר הפרגוד

כחי. כל את ְֶַאראה

מחשבת כל מעיני, שינה נדדה הפסח לפני ימים אודותכשלשה על טוב בהרהור ונתונה מסורה י
מגילה מסכת - הסיום הבדיקה, השמשות, בין בי"ג שלנו מים שאיבת הפרק, על העומדים העניינים

פסח. הקרבן אמירת מצוה, מצת אפיית בעלֿפה,

הבדיקה, ברכת בעת לעמוד שלנו, מים לשאוב עמו ללכת אבא לקחני - תר"ן שנת העברה בשנה גם
זבחים. מס' על הסיום לשמוע עשר בארבעה בקר ובהשכם הבית, חדרי בבדיקת לו לעזור כן ואחרי

עמדתי פירושו, ידעתי ולא שלנו מים לשאוב הלכתי בלבד, משתתף רק הייתי העברה בשנה אבל
וקטנה גדולה במה זה מה לדעה בנתי ולא הסיום את שמעתי חובתו. הבנתי ולא הבדיקה ברכת בעת
כסלו בי"ט הש"ס מחלּוקת כזה קצר במשך אשר אבא, על תמיהתי גודל זוכר רק הנני ולינה, ְַַפיגול

ותוספות. רש"י עם גמרא דפים ק"כ למד ניסן י"ד עד

זכר חרוסת בשביל אגוזים בהפצעת וטרוד עסוק בהיותי אשר הראשונה השנה היא ההיא, בשנה
צויתנו אתה העולמים רבון אומרים אנו התפלה קודם הנה לאמר, וישאלני לחדרו אבא קראני החמר,
מה כו' לפניך ומקובל חשוב שפתותינו שיח שיהא כו' רצון יהי לכן כו' במועדו התמיד קרבן להקריב

זו. תפלה של פירושה

ולזאת בוריין, על כמעט ומזמורים המשניות התפלות של פירושן ידעתי כבר למודי מצב כפי אנכי
בה. הנאמרים הקרבנות פרטי כל עם זו תפלה לתרגם לי הי' בנקל

ניסן בי"ד המה, מועדים שני כי פסח, קרבן מביאים היו - אבא לי אומר - בניסן עשר בארבעה
מצרים. מגלות צאתנו מועד בניסן עשר ובחמשה עשרה, החמש ליל בלילה, ואכילתו הפסח, הבאת הוא

המנחה, מפלג מתחיל זמנו אשר הערבים, בין של התמיד הבאת אחר הוא זה קרבן הבאת זמן
ואנחנו צהרים, השני' שעה על מינוט וחמשה עשרים משעת הוא שלנו שעות המורה פי על אשר

הערבים. בין של תמיד קרבן במקום שהיא המנחה תפלת אחר זה קרבן הבאת של דינו אומרים

פעם עצמך לבין בינך אותו תחזור כן ואחרי זה, את אתך אלמוד הדברים, פירוש תדע אשר ולמען
הפסח. קרבן הבאת סדר יחדיו ונאמר אלי תבוא מנחה ואחרי ושתיים

* * *

שהי' תרס"א שנת (מלבד תרע"ט עד תר"ן משנת השנים כל כי לרשום הנני בזה, דברי ומדי -
בוירצבורג6בועריסהאפען יחיו ובניֿביתי ואני בליובאוויטש שהי' תרס"ז ושנת הי'7, פסח ערב בכל (

פסח. הקרבן יחדיו לאמר אותי קורא

חוגר והי' יוםֿטוב, ובגדי יוםֿטוב, של העגולה כובע לובש הי' פסח, הקרבן אמירתו ואופן סדר
מדייק צהובות, בפנים אומרו והי' לדרום פניו השנים) (בכל עמד בעמידה, אומרו הי' בחגורתו, עצמו

קונטרס6) שכה. ע' ז חלק אגרות-קודש .13 ע' לנער חנוך ראה
.7 .5 ע' ומעין

(7.15 ע' תרפ"ז השיחות ספר ראה
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ומשנת החסידות עלֿדרך ענין איזה בו מבאר הי' והלאה תרנ"ו ומשנת בדינו, ומפלפל ותיבה מלה בכל
- הקבלה, עלֿדרך גם בו מבאר הי' והלאה תרס"ח

הסיום, ובפרט הבדיקה עניין כן בדיוק, וזמנה מים שאיבת עניני הנני יודע - תרנ"א - זו בשנה אבל
יהי' נחתֿרוח וכמה שלמדתי מה אני יודע אבל התרגשות מרוב ישנתי לא הלילה כל כי הדבר אמת
ואופנם. גלילה הגבה התורה, ברכת בתורה, קריאה ואבאר האחרון העמוד לפניו אלמוד כאשר לאבא

יותר לחכות עוד ועלי ואנה, אנה בחדרי ואלך ואתלבש ידיי, נטלתי כבר ואני השחר האיר לא עוד
ובהצלחה בשלום עברה היום מלאכת בקר. החמשית בשעה פסח בערב לקום אבא הוא רגיל כי שעה על
פעם רב, תועלת הבאתי מצוה מצת באפיית גם אלא רבה, בהצטיינות שהי' הסיום מיבעי לא גדולה,
כלל בדרך הבצק, חלוקת במקום עמדתי פעם - שטעקין דעם - המוט להחליף התנור אצל עמדתי

החסר. מקום למלאות מתכוון והייתי המלאכה, על נצחתי

כאשר אבא לימין עמדתי ורגיל כזקן העברה, משנה היא נשתנה זו בשנה פסח הקרבן אמירת גם
שהנני פסחים ממשניות ממקורם פסח הקרבן וסדרי דיני הנני יודע לזה נוסף אבל העברה, בשנה עמדתי

בעלֿפה. בקי

בעיירות דר הוא השנה כל אשר מהמתפללים, אחד הביא חדשה מנורה מאיר, כולו הכנסת הבית
הביתה, פעמיםבשנהבא ורקשתי הנודעפאליקוב, משרההואאצלהשר בעל כי מוסקבה, פטרבורג הגדולות

מוזהבות. בשרשרות תלוי' מנורה לביתֿהכנסת מתנה הביא זו ובשנה הפסח, חג ועל תשרי, חודש על

הקריאה שולחן על נקיים הספסלים גם מבריקות, חלונותיו וזכוכית מלובנים, קירותיו הכנסת הבית
האר אדומה, משי מפת קטנהמונחת במפה מכוסה העמוד אדמדמת, ירוקה בפרוכת מכוסה הקודש ון

ובאמצע באמצע, המערבי הכותל מצויירת תי' הרבנית מורתי אמי כבוד ידי מעשי משי, מרוקמת אדומה
אלונטית גם נ"ע, רשב"י, של וקברו דוד בית מלכי קברי הנביא, שמואל קבר אמנו, רחל קבר פינותיו

מאירות. והמנורות המבוא, פתח אצל בטבעת תחובה לבנה

בפינת המה, מאירות בתים הבעלי פני גם ולעומתה אלקים, בית פינות בכל שורה אציליות רוח
לא קדם, מימי מזכרונותיו מספר והוא אנשים חבורת עומדים וסביבו הזקן ליב זלמן לו יושב צפון
הקריאה שולחן אצל התורכים, מלחמת מן הנפלאות ומספר השקרן שאול יצחק לו יושב ממנו רחוק

שמש דער בערע לו זמרה,8עומד אוהבי אנשים קבוצת להם ומסביב חזן, דעם גרשון יצחק עם ומדבר
קולו. הדרת על מתפלא הי' בעלזער ניסע גם כי מתפאר גרשון ויצחק

של מגדולותיו מספר זה זלמן קאסטיער, ישעי' עם ומשיח מונקעש זלמן לו יושב הדרומי בכותל
על כי עד נפלא חשבון בעל הי' אשר זקנתו אמו אבי של גדולותיו מספר וישעי' ברפואה, אביו אבי
זלמן און בעשעס זלמן עומדים ועליהם שעות, בשתי אלפים עשרת עד לספור הי' יכול ידיו אצבעות

במאד. ומתפעלים טייבער דער

ר' החסיד נ"ע הענדיל חנוך ר' החסיד לו יושב הישן השעון אצל מערבית דרומית זוית בקרן
דער זלמן ר' עומדים ועליהם זו, לילה בקדושת חסידות בעניני ומשיחים נ"ע, הפולני חיים שמואל

שו"ב חיים שלמה ר' לייבעלעס אבא9פעטער ר' והחסיד אנשים, איזה ושותק,10ועוד יושב הישיש
למרום. עיניו ישא בפעם וכפעם ומקשיב שומע

(8.58 ע' תרפ"ז השיחות ספר ראה
תש"ז9) השיחות ספר אודותיו ראה שו"ב. קיטאין חיים שלמה ר'

.(300 ע' תשי"א המאמרים (ספר תרנ"ב כסלו כ"ב יומן וש"נ. .101 ע'
ספר .(426 .419 ע' שם השיחות לספר (הוספות תרנ"ו אייר כ'

קפא. ע' ד חלק שצג. ע' ג חלק אגרות-קודש .152 ע' ה'ש"ת השיחות
מקומות. ובכמה

ה'ש"ת10) חורף - תרצ"ו השיחות בספר בהנסמן אודותיו ראה
.17 הערה 213 ע'
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ומשנת החסידות עלֿדרך ענין איזה בו מבאר הי' והלאה תרנ"ו ומשנת בדינו, ומפלפל ותיבה מלה בכל
- הקבלה, עלֿדרך גם בו מבאר הי' והלאה תרס"ח

הסיום, ובפרט הבדיקה עניין כן בדיוק, וזמנה מים שאיבת עניני הנני יודע - תרנ"א - זו בשנה אבל
יהי' נחתֿרוח וכמה שלמדתי מה אני יודע אבל התרגשות מרוב ישנתי לא הלילה כל כי הדבר אמת
ואופנם. גלילה הגבה התורה, ברכת בתורה, קריאה ואבאר האחרון העמוד לפניו אלמוד כאשר לאבא

יותר לחכות עוד ועלי ואנה, אנה בחדרי ואלך ואתלבש ידיי, נטלתי כבר ואני השחר האיר לא עוד
ובהצלחה בשלום עברה היום מלאכת בקר. החמשית בשעה פסח בערב לקום אבא הוא רגיל כי שעה על
פעם רב, תועלת הבאתי מצוה מצת באפיית גם אלא רבה, בהצטיינות שהי' הסיום מיבעי לא גדולה,
כלל בדרך הבצק, חלוקת במקום עמדתי פעם - שטעקין דעם - המוט להחליף התנור אצל עמדתי

החסר. מקום למלאות מתכוון והייתי המלאכה, על נצחתי

כאשר אבא לימין עמדתי ורגיל כזקן העברה, משנה היא נשתנה זו בשנה פסח הקרבן אמירת גם
שהנני פסחים ממשניות ממקורם פסח הקרבן וסדרי דיני הנני יודע לזה נוסף אבל העברה, בשנה עמדתי

בעלֿפה. בקי

בעיירות דר הוא השנה כל אשר מהמתפללים, אחד הביא חדשה מנורה מאיר, כולו הכנסת הבית
הביתה, פעמיםבשנהבא ורקשתי הנודעפאליקוב, משרההואאצלהשר בעל כי מוסקבה, פטרבורג הגדולות

מוזהבות. בשרשרות תלוי' מנורה לביתֿהכנסת מתנה הביא זו ובשנה הפסח, חג ועל תשרי, חודש על

הקריאה שולחן על נקיים הספסלים גם מבריקות, חלונותיו וזכוכית מלובנים, קירותיו הכנסת הבית
האר אדומה, משי מפת קטנהמונחת במפה מכוסה העמוד אדמדמת, ירוקה בפרוכת מכוסה הקודש ון

ובאמצע באמצע, המערבי הכותל מצויירת תי' הרבנית מורתי אמי כבוד ידי מעשי משי, מרוקמת אדומה
אלונטית גם נ"ע, רשב"י, של וקברו דוד בית מלכי קברי הנביא, שמואל קבר אמנו, רחל קבר פינותיו

מאירות. והמנורות המבוא, פתח אצל בטבעת תחובה לבנה

בפינת המה, מאירות בתים הבעלי פני גם ולעומתה אלקים, בית פינות בכל שורה אציליות רוח
לא קדם, מימי מזכרונותיו מספר והוא אנשים חבורת עומדים וסביבו הזקן ליב זלמן לו יושב צפון
הקריאה שולחן אצל התורכים, מלחמת מן הנפלאות ומספר השקרן שאול יצחק לו יושב ממנו רחוק

שמש דער בערע לו זמרה,8עומד אוהבי אנשים קבוצת להם ומסביב חזן, דעם גרשון יצחק עם ומדבר
קולו. הדרת על מתפלא הי' בעלזער ניסע גם כי מתפאר גרשון ויצחק

של מגדולותיו מספר זה זלמן קאסטיער, ישעי' עם ומשיח מונקעש זלמן לו יושב הדרומי בכותל
על כי עד נפלא חשבון בעל הי' אשר זקנתו אמו אבי של גדולותיו מספר וישעי' ברפואה, אביו אבי
זלמן און בעשעס זלמן עומדים ועליהם שעות, בשתי אלפים עשרת עד לספור הי' יכול ידיו אצבעות

במאד. ומתפעלים טייבער דער

ר' החסיד נ"ע הענדיל חנוך ר' החסיד לו יושב הישן השעון אצל מערבית דרומית זוית בקרן
דער זלמן ר' עומדים ועליהם זו, לילה בקדושת חסידות בעניני ומשיחים נ"ע, הפולני חיים שמואל

שו"ב חיים שלמה ר' לייבעלעס אבא9פעטער ר' והחסיד אנשים, איזה ושותק,10ועוד יושב הישיש
למרום. עיניו ישא בפעם וכפעם ומקשיב שומע

(8.58 ע' תרפ"ז השיחות ספר ראה
תש"ז9) השיחות ספר אודותיו ראה שו"ב. קיטאין חיים שלמה ר'

.(300 ע' תשי"א המאמרים (ספר תרנ"ב כסלו כ"ב יומן וש"נ. .101 ע'
ספר .(426 .419 ע' שם השיחות לספר (הוספות תרנ"ו אייר כ'

קפא. ע' ד חלק שצג. ע' ג חלק אגרות-קודש .152 ע' ה'ש"ת השיחות
מקומות. ובכמה

ה'ש"ת10) חורף - תרצ"ו השיחות בספר בהנסמן אודותיו ראה
.17 הערה 213 ע'
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(·)‰LÓ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ.מׁשּפט אּתֹו ּדּבר «¿«≈¡…ƒ∆…∆ְִִִֵָ

לעם הרעתה "למה ולֹומר: לדּבר ׁשהקׁשה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹעל

‰'הּזה"?: È�‡ ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ.ׂשכר לׁשּלם נאמן ֶַ«…∆≈»¬ƒְֱֵֶַָָָ

,ׁשלחּתי לחּנם ולא לפני. לּמתהּלכים אםטֹוב ּכי ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָֹ

ּובּלׁשֹון הראׁשֹונים. לאבֹות ׁשּדּברּתי ּדברי ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָלקּים

ה'" "אני מקֹומֹות ּבכּמה נדרׁש ׁשהּוא מצינּו ְְְֲִִִֶֶַַָָָהּזה

ּכגֹון: ענׁש, אצל אֹומר ּכׁשהּוא להּפרע ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָֹנאמן

אֹומר ּוכׁשהּוא ה'". אני ,אלהי ׁשם את ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָֹ"וחּללּת

מצותי, "ּוׁשמרּתם ּכגֹון: מצוֹות, קּיּום ְְְְְִִִֵֶֶַַֹאצל

ׂשכר: לּתן נאמן ה'", אני אֹותם, ֱֲֲִִִֵֶֶַָָָָועׂשיתם

(‚)‡¯‡Â.:האבֹות ÈcLאל Ï‡a.הבטחּתים »≈»ֶָָ¿≈«»ְְִִַ

ׁשּדי: אל אני להם: אמרּתי ּובכּלן ÈÓLeהבטחֹות ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻ¿ƒ
Ì‰Ï ÈzÚ„B� ‡Ï ּכאן,.‰' ּכתיב אין הֹודעּתי לא …«¿ƒ»∆ְְִִֵַָֹ

נֹודעּתי לא אמּתיתאּלא ּבמּדה להם נּכרּתי לא - ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹֹ

ּדברי, לאּמת נאמן - ה' ׁשמי נקרא ׁשעליה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלי,

קּימּתי: ולא הבטחּתים ‰˜È˙Ó(„)ׁשהרי Ì‚Â ְְְְֲִִִִֵֶַַֹ¿«¬ƒ…ƒ
'B‚Â È˙È¯a ׁשּדי.‡˙ ּבאל להם ּכׁשּנראיתי וגם ∆¿ƒƒ¿ְְְְִִֵֵֶֶַַַָ

ּוביניהם: ּביני ּבריתי והעמדּתי Ì‰Ïהּצבּתי ˙˙Ï ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַ»≈»∆
ÔÚ�k ı¯‡ נאמר:.‡˙ מילה ּבפרׁשת לאברהם, ∆∆∆¿»«ְְְֱִֶַַַָָָָָ

יז) ונ(בראשית וגֹו' ׁשדי אל ּולזרע"אני ל תּתי ְְְְְֲֲִִֵַַַָָ

ליצחק: ."מגּורי ארץ את כו)אחרי "ּכי(בראשית ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָ

את והקימתי האל הארצֹות ּכל את אּתן ּולזרע ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹל

ׁשבּועה ואֹותּה לאברהם", נׁשּבעּתי אׁשר ְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָהּׁשבּועה

ליעקב: אמרּתי. ׁשּדי ּבאל – לאברהם ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹׁשּנׁשּבעּתי

לה) ואת(בראשית וגֹו' ּורבה ּפרה ׁשדי, אל ְְְְֲִֵֵֵֶַַ"אני

להם, ׁשּנדרּתי הרי וגֹו'", אׁשר קּימּתי:הארץ ולא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

(‰)È�‡ Ì‚Â.הּברית והעמדּתי ׁשהּצבּתי יׁשּכמֹו ¿«¬ƒְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַ

יׂשראל ּבני נאקת את ׁשמעּתי ,לפיכ לקּים. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָעלי

kÊ‡Â¯הּנֹואקים: Ì˙‡ ÌÈ„·ÚÓ ÌÈ¯ˆÓ ¯L‡. ֲִַ¬∆ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ…»»∆¿…
לֹו: אמרּתי הּבתרים ּבין ּבברית ּכי הּברית, ְְְְִִִִִִֵַַַָָאֹותֹו

אנכי": ּדן יעבדּו אׁשר הּגֹוי את .ÔÎÏ(Â)"וגם ְֲֲִֶֶַַַָָֹֹ»≈
הּׁשבּועה: אֹותּה ּפי ‰'על È�‡ Ï‡¯NÈ È�·Ï ¯Ó‡. ְִַַָָ¡…ƒ¿≈ƒ¿»≈¬ƒ
ּבהבטחתי: ‡˙ÌÎהּנאמן È˙‡ˆB‰Â.כן ּכי ְְֱִֶַַָָָ¿≈ƒ∆¿∆ִֵ

ּגדֹול": ּברכּוׁש יצאּו "ואחריֿכן Ï·Ò˙הבטחּתיו, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָƒ¿…
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ÌÈ¯ˆÓ.:מצרים מּׂשא È„È(Á)טרח ˙‡ È˙‡N�. ƒ¿«ƒְִִַַַָֹ»»ƒ∆»ƒ
ּבכסאי:ה להּׁשבע ‡Ï(Ë)רימֹותיה eÚÓL ‡ÏÂ ְְְֲִִִִִַָָ¿…»¿∆

‰LÓ.קּבלּו ¯Áe:ּתנחּומיןלא ¯ˆwÓ.מי ּכל …∆ְְִִַֹƒ…∆«ִָ

יכֹול ואינֹו קצרה ּונׁשימתֹו רּוחֹו - מצר ְְְִֵֵֵֶָָָָׁשהּוא

ּבפרׁשהלהארי ׁשמעּתי זה, לענין קרֹוב ּבנׁשימתֹו. ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָ

ראיה לי והביא אליעזר, רּבי ּבן ּברּו מרּבי ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָזֹו

זה: טז)מּמקרא את(ירמיה אֹודיעם הּזאת "ּבּפעם ְִִִֵֶֶַַַַָֹ

למדנּו, ה'", ׁשמי ּכי וידעּו ּגבּורתי ואת ְְְְְְִִִִֶַָָָָידי

אפּלּו ּדבריו, את מאמן הּוא ּברּו ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָּכׁשהּקדֹוׁש

האמנה ׁשּכן וכל ה', ׁשּׁשמֹו מֹודיע ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֻלפרענּות

ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו קיא)לטֹובה. סנהדרין רבה. (שמות ְְְֵַָָ

מׁשה: ׁשאמר מעלה, ׁשל ה)לענין "למה(לעיל ְְִֶֶֶַַָָָָָָֹ

על חבל הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ֲֲֵַַַָָָָָֹהרעתה"?

מיתת על להתאֹונן לי יׁש מׁשּתּכחין! ולא ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָּדאבּדין

ׁשּדי, ּבאל עליהם נגליתי ּפעמים הרּבה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהאבֹות,

ּׁשמֹו "מה אמרּת: ואּתה ,ּׁשמ מה לי: אמרּו ְְְְְְִִַַַַָָָָֹולא

אליהם"?: אמר B‚Â'מה È˙BÓÈ˜‰ Ì‚Â.ּוכׁשּבּקׁש ֲֵֶַָֹ¿«¬ƒƒ¿ְִֵֶ

ׁשּקנה עד קרקע מצא לא ׂשרה, את לקּבר ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹאברהם

מרּבים, עלּבדמים עליו ערערּו - ּביצחק וכן ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָֻ

ּביעקב: וכן חפר, אׁשר לג)הּבארֹות "וּיקן(בראשית ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָֹ

אחר הרהרּו ולא אהלֹו, לנטֹות הּׂשדה" חלקת ְְְְֲֳִִֶֶֶַַַַָָֹאת

ואין הרעתה"?. "למה אמרּת: ואּתה ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָֹמּדֹותי,

ּדברים: ּכּמה מּפני הּמקרא אחר מתיּׁשב ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָהּמדרׁש

לי. ׁשאלּו לא ה' ּוׁשמי נאמר: ׁשּלא ואםאחת, ְְֱֲִִִֶֶַַַָֹֹ

ּכׁשּנגלה ּתחּלה, הרי ׁשמֹו, ׁשּכ הֹודיעם לא ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹּתאמר

אׁשר ה' "אני נאמר: הּבתרים, ּבין ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָָלאברהם

היא ועֹוד, ּכׂשדים". מאּור הּסמיכההֹוצאתי ְְְִִִֵֵֵַַָָ

ּבּדברים אנינמׁשכת "וגם לכאן: סֹומ ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָ

אני לכן יׂשראל". לבני אמר "לכן וגֹו'", ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹׁשמעּתי

על ּדבּור "ּדבר ּפׁשּוטֹו, על הּמקרא יתיּׁשב ְְְִִֵֵַַַַָָָָאֹומר:

ׁשּנאמר: ּתדרׁש, והּדרׁשה כג)אפניו", "הלא(ירמיה ְְְְֱֲִֶֶַַָָָָֹֹ

סלע", יפֹוצץ ּוכפּטיׁש ה', נאם ּכאׁש ּדברי -ּכה ְְְְִִֵֵַַָָָֹֻ

ניצֹוצֹות: לכּמה È�ÚÓLÈ(È·)מתחּלק CÈ‡Â ְְִִֵַַָ¿≈ƒ¿»≈ƒ
‰Ú¯Ù.אחד ׁשּבּתֹורהזה וחמר קל מעׂשרה «¿…ֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

לב) פ' רבה ÌÈ˙ÙN:(בראשית Ï¯Ú.,ׂשפתים אטּום ¬«¿»»ƒְֲִַָ

אטּום ׁשהּוא אֹומר אני ערלה לׁשֹון ּכל (ירמיהוכן ְְְֲִֵֵֶָָָָ

מּׁשמע.ו) אטּומה - אזנם" "ערלה ט): (שם ְְֲֲִֵַָָָָֹ

מהבין, אטּומים - ב)"ערליֿלב" ּגם(חבקוק "ׁשתה ְְֲִִֵֵֵֵַַָ

הּקללה, ּכֹוס מּׁשכרּות והאטם - והערל" ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָאּתה

ּבּה, ּומכּסה אטּום ׁשהּגיד - ּבׂשר" (ויקרא"ערלת ְְִֶֶַַָָָָָֻ

אּסּוריט) וכּסּוי, אטם לֹו עׂשּו - ערלתֹו" ְְְֲֲִִֶֶַַָָֹ"וערלּתם

אכילתֹו, ּבפני לכם(שם)ׁשּיבּדיל יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
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:íéøöî úBìáñçõøàä-ìà íëúà éúàáäå ¦§¬¦§¨«¦§¥«¥¦³¤§¤Æ¤¨½̈¤
íäøáàì dúà úúì éãé-úà éúàùð øLà£¤³¨¨̧Ÿ¦Æ¤¨¦½¨¥´Ÿ½̈§©§¨¨¬
éðà äLøBî íëì dúà ézúðå á÷réìe ÷çöéì§¦§−̈§©«£®Ÿ§¨«©¦̧Ÿ¨¬¨¤²«¨−̈£¦¬
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È�· ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ…∆√»¿»¿≈»»¿≈

ÔÈcÎ‡Â ÈpÓ eÏÈa˜ ‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈»«ƒƒƒ¿∆¿≈

¯È˜È ‡�‡Â ‰Ú¯Ù ÈpÓ Ïa˜È¿«≈ƒƒ«¿…«¬»«ƒ
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ÌÈ¯ˆÓ.:מצרים מּׂשא È„È(Á)טרח ˙‡ È˙‡N�. ƒ¿«ƒְִִַַַָֹ»»ƒ∆»ƒ
ּבכסאי:ה להּׁשבע ‡Ï(Ë)רימֹותיה eÚÓL ‡ÏÂ ְְְֲִִִִִַָָ¿…»¿∆

‰LÓ.קּבלּו ¯Áe:ּתנחּומיןלא ¯ˆwÓ.מי ּכל …∆ְְִִַֹƒ…∆«ִָ

יכֹול ואינֹו קצרה ּונׁשימתֹו רּוחֹו - מצר ְְְִֵֵֵֶָָָָׁשהּוא

ּבפרׁשהלהארי ׁשמעּתי זה, לענין קרֹוב ּבנׁשימתֹו. ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָ

ראיה לי והביא אליעזר, רּבי ּבן ּברּו מרּבי ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָזֹו

זה: טז)מּמקרא את(ירמיה אֹודיעם הּזאת "ּבּפעם ְִִִֵֶֶַַַַָֹ

למדנּו, ה'", ׁשמי ּכי וידעּו ּגבּורתי ואת ְְְְְְִִִִֶַָָָָידי

אפּלּו ּדבריו, את מאמן הּוא ּברּו ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָּכׁשהּקדֹוׁש

האמנה ׁשּכן וכל ה', ׁשּׁשמֹו מֹודיע ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֻלפרענּות

ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו קיא)לטֹובה. סנהדרין רבה. (שמות ְְְֵַָָ

מׁשה: ׁשאמר מעלה, ׁשל ה)לענין "למה(לעיל ְְִֶֶֶַַָָָָָָֹ

על חבל הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ֲֲֵַַַָָָָָֹהרעתה"?

מיתת על להתאֹונן לי יׁש מׁשּתּכחין! ולא ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָּדאבּדין

ׁשּדי, ּבאל עליהם נגליתי ּפעמים הרּבה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהאבֹות,

ּׁשמֹו "מה אמרּת: ואּתה ,ּׁשמ מה לי: אמרּו ְְְְְְִִַַַַָָָָֹולא

אליהם"?: אמר B‚Â'מה È˙BÓÈ˜‰ Ì‚Â.ּוכׁשּבּקׁש ֲֵֶַָֹ¿«¬ƒƒ¿ְִֵֶ

ׁשּקנה עד קרקע מצא לא ׂשרה, את לקּבר ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹאברהם

מרּבים, עלּבדמים עליו ערערּו - ּביצחק וכן ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָֻ

ּביעקב: וכן חפר, אׁשר לג)הּבארֹות "וּיקן(בראשית ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָֹ

אחר הרהרּו ולא אהלֹו, לנטֹות הּׂשדה" חלקת ְְְְֲֳִִֶֶֶַַַַָָֹאת

ואין הרעתה"?. "למה אמרּת: ואּתה ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָֹמּדֹותי,

ּדברים: ּכּמה מּפני הּמקרא אחר מתיּׁשב ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָהּמדרׁש

לי. ׁשאלּו לא ה' ּוׁשמי נאמר: ׁשּלא ואםאחת, ְְֱֲִִִֶֶַַַָֹֹ

ּכׁשּנגלה ּתחּלה, הרי ׁשמֹו, ׁשּכ הֹודיעם לא ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹּתאמר

אׁשר ה' "אני נאמר: הּבתרים, ּבין ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָָלאברהם

היא ועֹוד, ּכׂשדים". מאּור הּסמיכההֹוצאתי ְְְִִִֵֵֵַַָָ

ּבּדברים אנינמׁשכת "וגם לכאן: סֹומ ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָ

אני לכן יׂשראל". לבני אמר "לכן וגֹו'", ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹׁשמעּתי

על ּדבּור "ּדבר ּפׁשּוטֹו, על הּמקרא יתיּׁשב ְְְִִֵֵַַַַָָָָאֹומר:

ׁשּנאמר: ּתדרׁש, והּדרׁשה כג)אפניו", "הלא(ירמיה ְְְְֱֲִֶֶַַָָָָֹֹ

סלע", יפֹוצץ ּוכפּטיׁש ה', נאם ּכאׁש ּדברי -ּכה ְְְְִִֵֵַַָָָֹֻ

ניצֹוצֹות: לכּמה È�ÚÓLÈ(È·)מתחּלק CÈ‡Â ְְִִֵַַָ¿≈ƒ¿»≈ƒ
‰Ú¯Ù.אחד ׁשּבּתֹורהזה וחמר קל מעׂשרה «¿…ֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

לב) פ' רבה ÌÈ˙ÙN:(בראשית Ï¯Ú.,ׂשפתים אטּום ¬«¿»»ƒְֲִַָ

אטּום ׁשהּוא אֹומר אני ערלה לׁשֹון ּכל (ירמיהוכן ְְְֲִֵֵֶָָָָ

מּׁשמע.ו) אטּומה - אזנם" "ערלה ט): (שם ְְֲֲִֵַָָָָֹ

מהבין, אטּומים - ב)"ערליֿלב" ּגם(חבקוק "ׁשתה ְְֲִִֵֵֵֵַַָ

הּקללה, ּכֹוס מּׁשכרּות והאטם - והערל" ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָאּתה

ּבּה, ּומכּסה אטּום ׁשהּגיד - ּבׂשר" (ויקרא"ערלת ְְִֶֶַַָָָָָֻ

אּסּוריט) וכּסּוי, אטם לֹו עׂשּו - ערלתֹו" ְְְֲֲִִֶֶַַָָֹ"וערלּתם

אכילתֹו, ּבפני לכם(שם)ׁשּיבּדיל יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
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Ï‡¯NÈ È�a ˙È ‡˜t‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ¿«»»»¿≈ƒ¿»≈

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ÓידÈLÈ¯ ÔÈl‡ ≈«¿»¿ƒ¿»ƒƒ≈≈≈

‡¯Îea Ô·e‡¯ È�a ÔB‰˙‰·‡ ˙È·≈¬»»¿¿≈¿≈¿»

ÔB¯ˆÁ ‡elÙe CB�Á Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈¬«∆¿

:Ô·e‡¯ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ÈÓ¯ÎÂ¿«¿ƒƒ≈«¿¬«¿≈

ÔÈÓÈÂטו Ï‡eÓÈ ÔBÚÓL È�·e¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ

¯a Ïe‡LÂ ¯ÁˆÂ ÔÈÎÈÂ „‰‡Â¿…«¿»ƒ¿…«¿»«

:ÔBÚÓL ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ‡˙È�Ú�k¿«¬≈»ƒ≈«¿¬«ƒ¿

ÈÂÏטז È�a ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈≈ƒ

È¯¯Óe ˙‰˜e ÔBL¯b ÔB‰˙„Ïe˙Ï¿¿»¿≈¿¿»¿»ƒ

Ú·Le ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ÈÂÏ ÈiÁ È�Le¿≈«≈≈ƒ¿»¿»ƒ¿«

:ÔÈ�LיזÈÚÓLÂ È�·Ï ÔBL¯‚ È�a ¿ƒ¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏיחÌ¯ÓÚ ˙‰˜ È�·e ¿«¿¬»¿¿≈¿»«¿»

ÈiÁ È�Le Ï‡ÈfÚÂ ÔB¯·ÁÂ ¯‰ˆÈÂ¿ƒ¿»¿∆¿¿Àƒ≈¿≈«≈

:ÔÈ�L ˙Ï˙e ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙‰¿̃»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ

‡ÔÈlיט ÈLeÓe ÈÏÁÓ È¯¯Ó È�·e¿≈¿»ƒ«¿ƒƒƒ≈

:ÔB‰˙„Ïe˙Ï ÈÂÏ ˙ÈÚ¯Êכ·ÈÒ�e «¿¬«≈ƒ¿¿»¿¿ƒ

dÏ È‰e·‡ ˙Á‡ „·ÎBÈ ˙È Ì¯ÓÚ«¿»»∆∆¬«¬ƒ≈

˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez�‡Ï¿ƒ¿ƒƒ«≈»«¬…¿»

é"ùø

מּלאכלֹו: ּומבּדל ּומכּסה אטּום - ְְְְֲִִֵֶָָָֻֻערלים"

(‚È)Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ.ׁשאמר לפי «¿«≈∆…∆¿∆«¬…ְִֶַָ

ּברּו הּקדֹוׁש לֹו צרף ׂשפתים", ערל "ואני ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹמׁשה:

ּולמליץ: לפה לֹו להיֹות אהרן את ‡Ïהּוא ÌeˆÈÂ ְְְֲִִֵֶֶַֹ«¿«≈∆
Ï‡¯NÈ È�a.(רבה להנהיגם(שמות עליהם צּוה ¿≈ƒ¿»≈ְְֲִִֵֶַָָ

אֹותםּבנחת ÌÈ¯ˆÓ:ולסּבל CÏÓ ‰Ú¯t Ï‡Â.צּום ְְְִַַָֹ¿∆«¿…∆∆ƒ¿»ƒִָ

מדרׁשֹו, זה ּבדבריהם, ּכבֹוד לֹו לחלק ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹעליו

אל ׁשליחּותֹו ועל יׂשראל ּדבר על צּום ְְְְְִִִֵֶַַַָָּופׁשּוטֹו:

ׁשנּיה, ּבפרׁשה מפרׁש מהּו? הּצּוּוי ּודבר ְְְְְִִַַַַָָָָָֹֹּפרעה,

ואהרן, מׁשה ׁשהזּכיר מּתֹו אּלא הּיחס, סדר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹלאחר

ללּמדנּו אבֹותם", בית ראׁשי ּב"אּלה הענין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָהפסיק

נתיחסּו: ּובמי ואהרן מׁשה נֹולדּו היא(„È)‰l‡ ְְְְֲֲִִֵֶַַָֹֹ≈∆
Ì˙·‡ ˙È· ÈL‡¯.ׁשל ׁשבטֹו ליחס ׁשהזקק מּתֹו »≈≈¬…»ְְְִִֵֶֶַַֻ

התחיל ואהרן, מׁשה ּבׁשביל ואהרן מׁשה עד ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַֹֹֹֹלוי

ּתֹולדֹותם ּדר ּגדֹולהליחסם (ּוּבפסיקתא מראּובן. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ

לׁשלׁשה אביהם יעקב ׁשּקנטרם לפי ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָֹֹראיתי:

ּכאן ויחסם הּכתּוב חזר מֹותֹו, ּבׁשעת הּללּו ְְְֲִִִַַַַָָָָָָׁשבטים

הם): ׁשחׁשּובים לֹומר ÈÂÏ(ÊË)לבּדם, ÈiÁ È�Le ְֲִֵֶַַָ¿≈«≈≈ƒ
'B‚Â.ימי ּכּמה להֹודיע לוי? ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו לּמה ¿ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

לא קּים, הּׁשבטים מן ׁשאחד זמן ׁשּכל ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשעּבּוד,

ׁשּנאמר: ׁשעּבּוד, א)היה וכל(לעיל יֹוסף "וּימת ְְֱִֵֶֶַַָָָָָ

הארי ולוי חדׁש", מל "וּיקם :ּכ ואחר ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחיו",

ּכּלם:ימים ÈiÁ(ÁÈ)על È�Le ˙‰˜ ÈiÁ È�Le ִַָָֻ¿≈«≈¿»¿≈«≈
'B‚Â Ì¯ÓÚ.ּבני מֹוׁשב על למדים אנּו זה מחׁשּבֹון «¿»¿ְְְִֵֵֵֶֶַַָ

ׁשּלא הּכתּוב. ׁשאמר ׁשנה מאֹות ארּבע ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹיׂשראל

יצחק, ׁשּנֹולד מּיֹום אּלא היּו, לבּדּה מצרים ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבארץ

ׁשנֹותיו ּכל חׁשב היה. מצרים מּיֹורדי קהת ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשהרי

ּתמצאם לא מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים עמרם ְְְְִִֵֶֶַָָֹֹּוׁשנֹות

`x`eeiyily mei qelwpe`
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íiåìä úBáà éLàø älà ñçðét-úà Bì ãìzå©¥¬¤−¤¦«§¨®¥À¤¨¥²£¬©«§¦¦−

íúçtLîìi''yx:åëøLà äLîe ïøäà àeä §¦§§Ÿ¨«¬©«£−Ÿ¤®£¤̧
ìàøNé éða-úà eàéöBä íäì ýåýé øîà̈©³§Ÿ̈Æ¨¤½¦¹¤§¥¯¦§¨¥²

íúàáö-ìr íéøöî õøàîi''yx:æëíä ¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«¥À
àéöBäì íéøöî-Cìî äòøt-ìà íéøaãîä©«§©§¦Æ¤©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦§¦¬
äLî àeä íéøönî ìûøNé-éða-úà¤§¥«¦§¨¥−¦¦§¨®¦¬¤−

ïøäàåi''yx:çëäLî-ìà ýåýé øac íBéa éäéå §©«£«Ÿ©§¦À§¸¦¤¯§Ÿ̈²¤¤−
íéøöî õøàai''yx:ñéùéìùèëLî-ìà ýåýé øaãéåýåýé éðà øîàl ä §¤¬¤¦§¨«¦©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬¥−Ÿ£¦´§Ÿ̈®

‰‡Ó Ì¯ÓÚ ÈiÁ È�Le ‰LÓ…∆¿≈«≈«¿»¿»

:ÔÈ�L Ú·Le ÔÈ˙Ï˙eכאÈ�·e ¿»ƒ¿«¿ƒ¿≈

:È¯ÎÊÂ ‚Ù�Â Á¯˜ ¯‰ˆÈכבÈ�·e ƒ¿»…«»∆∆¿ƒ¿ƒ¿≈

:È¯˙ÒÂ ÔÙˆÏ‡Â Ï‡LÈÓ Ï‡ÈfÚÀƒ≈ƒ»≈¿∆¿»»¿ƒ¿ƒ

a˙כג Ú·LÈÏ‡ ˙È Ô¯‰‡ ·ÈÒ�e¿ƒ«¬…»¡ƒ∆««

dÏ ÔBLÁ�c d˙Á‡ ·„�ÈnÚ«ƒ»»¬»≈¿«¿≈

˙ÈÂ ·„� ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez�‡Ï¿ƒ¿ƒƒ«≈»»»¿»

:¯Ó˙È‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÏ‡ ˙È ‡e‰È·‡¬ƒ»∆¿»»¿»ƒ»»

Ï‡Â˜�‰כד ¯Èq‡ Á¯˜ È�·e¿≈…««ƒ¿∆¿»»

:Á¯˜ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ÛÒ‡È·‡Â«¬ƒ»»ƒ≈«¿¬«…«

dÏכה ·ÈÒ� Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Â¿∆¿»»««¬…¿ƒ≈

˙„ÈÏÈÂ ez�‡Ï dÏ Ï‡ÈËet ˙�aÓƒ¿«ƒ≈≈¿ƒ¿ƒƒ«

˙‰·‡ ÈLÈ¯ ÔÈl‡ ÒÁ�Èt ˙È dÏ≈»ƒ¿»ƒ≈≈≈¬»«

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÈÏכוÔ¯‰‡ ‡e‰ ≈»≈¿«¿¬»¿«¬…

c ‰LÓe˙È e˜Èt‡ ÔB‰Ï ÈÈ ¯Ó‡ È …∆ƒ¬«¿»¿«ƒ»

ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«

:ÔB‰ÈÏÈÁכזÌÚ ÔÈÏlÓc Ôep‡ ≈≈ƒ¿«¿ƒƒ

˙È ‡˜t‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯t«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»»»

‰LÓ ‡e‰ ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ…∆

:Ô¯‰‡ÂכחÏÈlÓ„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â ¿«¬…«¬»¿»¿«ƒ

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‰LÓ ÌÚ ÈÈ¿»ƒ…∆¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÓÈÓÏ¯כט ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈«

‡kÏÓ ‰Ú¯t ÌÚ ÏlÓ ÈÈ ‡�‡¬»¿»«≈ƒ«¿…«¿»

é"ùø

לּבנים נבלעים ׁשנים והרּבה ׁשנה. מאֹות ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָארּבע

האבֹות: B˙„c(Î)ּבׁשני „·ÎBÈ.אבּוהי,אח ּבתת ְִֵָָ∆∆…»ֲֲִַַ

קהת: אחֹות �ÔBLÁ(Î‚)לוי, ˙BÁ‡.בתרא (בבא ְֲִֵָ¬«¿
רבה) שמות צריקי. אּׁשה, הּנֹוׂשא למדנּו: ְִִִֵַַָָָָמּכאן

Ï‡ÈËet(Î‰)ּבאחיה:לבּדק ˙B�aÓ.,יתרֹו מּזרע ְְִֶָָֹƒ¿ƒ≈ְִִֶַ

עגלים יֹוסףׁשּפּטם ּומּזרע ּכוכבים, לעבֹודת ֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ּביצרֹו קט)ׁשּפטּפט LÓe‰(ÂÎ):(ב"ב Ô¯‰‡ ‡e‰. ְְְִִֵֶ«¬……∆
"הּוא לעמרם, יֹוכבד ׁשּילדה למעלה, ׁשהזּכרּו ְְְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָֻאּלּו

ה'" אמר אׁשר ּומׁשה פ"א)אהרן רבה יׁש(שמות . ֲֲֵֶֶַַָֹֹ

מקֹומֹות ויׁש למׁשה אהרן ׁשּמקּדים ְְְְְֲִֵֶֶַַֹֹמקֹומֹות

ּכאחד: ׁשּׁשקּולין ל לֹומר לאהרן, מׁשה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּמקּדים

Ì˙B‡·ˆ ÏÚ.,יׁשּבצבאֹותם לׁשבטיהם. צבאם ּכל «ƒ¿»ְְְְְִִֵֵֶָָָָ

חרּב "ועל אחת: אֹות ּבמקֹום אּלא ׁשאינֹו ְְְְִֵֶֶַַַַַָ"על"

.ּבחרּב ּכמֹו לג)תחיה", על(יחזקאל "עמדּתם ְְְְְְֲִֶֶַַַ

ּבחרּבכם: ּכמֹו ‰ÌÈ¯a„Ó(ÊÎ)חרּבכם", Ì‰ ְְְְְְֶֶַַ≈«¿«¿ƒ
'B‚Â.:ׁשּקּימּו הם ׁשּנצטּוּו, Ô¯‰‡Âהם ‰LÓ ‡e‰. ¿ְְִִֵֵֶֶַ…∆¿«¬…

סֹוף: ועד מּתחּלה ּובצדקתם ּבׁשליחּותם ְְְְְִִִִִֵַָָָָהם

(ÁÎ)'B‚Â ¯ac ÌBÈa È‰ÈÂ.לּמקראמחּבר «¿ƒ¿ƒ∆¿ְְִַָָֻ

‰'(ËÎ)ׁשּלאחריו: ¯a„ÈÂ.עצמֹו הּדּבּור הּוא ְֲֶַָ«¿«≈ְִַַ

מצרים", מל ּפרעה אל ּדּבר "ּבא למעלה: ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהאמּור

הענין חזר ליחסם, ּכדי הענין ׁשהפסיק מּתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָאּלא

ּבֹו: להתחיל ‰'עליו È�‡.לׁשלח אני ּכדאי ְְִַָָ¬ƒְְְֲֲִַָ
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äLî àeä íéøönî ìûøNé-éða-úà¤§¥«¦§¨¥−¦¦§¨®¦¬¤−

ïøäàåi''yx:çëäLî-ìà ýåýé øac íBéa éäéå §©«£«Ÿ©§¦À§¸¦¤¯§Ÿ̈²¤¤−
íéøöî õøàai''yx:ñéùéìùèëLî-ìà ýåýé øaãéåýåýé éðà øîàl ä §¤¬¤¦§¨«¦©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬¥−Ÿ£¦´§Ÿ̈®

‰‡Ó Ì¯ÓÚ ÈiÁ È�Le ‰LÓ…∆¿≈«≈«¿»¿»

:ÔÈ�L Ú·Le ÔÈ˙Ï˙eכאÈ�·e ¿»ƒ¿«¿ƒ¿≈

:È¯ÎÊÂ ‚Ù�Â Á¯˜ ¯‰ˆÈכבÈ�·e ƒ¿»…«»∆∆¿ƒ¿ƒ¿≈

:È¯˙ÒÂ ÔÙˆÏ‡Â Ï‡LÈÓ Ï‡ÈfÚÀƒ≈ƒ»≈¿∆¿»»¿ƒ¿ƒ

a˙כג Ú·LÈÏ‡ ˙È Ô¯‰‡ ·ÈÒ�e¿ƒ«¬…»¡ƒ∆««

dÏ ÔBLÁ�c d˙Á‡ ·„�ÈnÚ«ƒ»»¬»≈¿«¿≈

˙ÈÂ ·„� ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez�‡Ï¿ƒ¿ƒƒ«≈»»»¿»

:¯Ó˙È‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÏ‡ ˙È ‡e‰È·‡¬ƒ»∆¿»»¿»ƒ»»

Ï‡Â˜�‰כד ¯Èq‡ Á¯˜ È�·e¿≈…««ƒ¿∆¿»»

:Á¯˜ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ÛÒ‡È·‡Â«¬ƒ»»ƒ≈«¿¬«…«

dÏכה ·ÈÒ� Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Â¿∆¿»»««¬…¿ƒ≈

˙„ÈÏÈÂ ez�‡Ï dÏ Ï‡ÈËet ˙�aÓƒ¿«ƒ≈≈¿ƒ¿ƒƒ«

˙‰·‡ ÈLÈ¯ ÔÈl‡ ÒÁ�Èt ˙È dÏ≈»ƒ¿»ƒ≈≈≈¬»«

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÈÏכוÔ¯‰‡ ‡e‰ ≈»≈¿«¿¬»¿«¬…

c ‰LÓe˙È e˜Èt‡ ÔB‰Ï ÈÈ ¯Ó‡ È …∆ƒ¬«¿»¿«ƒ»

ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«

:ÔB‰ÈÏÈÁכזÌÚ ÔÈÏlÓc Ôep‡ ≈≈ƒ¿«¿ƒƒ

˙È ‡˜t‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯t«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»»»

‰LÓ ‡e‰ ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ…∆

:Ô¯‰‡ÂכחÏÈlÓ„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â ¿«¬…«¬»¿»¿«ƒ

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‰LÓ ÌÚ ÈÈ¿»ƒ…∆¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÓÈÓÏ¯כט ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈«

‡kÏÓ ‰Ú¯t ÌÚ ÏlÓ ÈÈ ‡�‡¬»¿»«≈ƒ«¿…«¿»

é"ùø

לּבנים נבלעים ׁשנים והרּבה ׁשנה. מאֹות ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָארּבע

האבֹות: B˙„c(Î)ּבׁשני „·ÎBÈ.אבּוהי,אח ּבתת ְִֵָָ∆∆…»ֲֲִַַ

קהת: אחֹות �ÔBLÁ(Î‚)לוי, ˙BÁ‡.בתרא (בבא ְֲִֵָ¬«¿
רבה) שמות צריקי. אּׁשה, הּנֹוׂשא למדנּו: ְִִִֵַַָָָָמּכאן

Ï‡ÈËet(Î‰)ּבאחיה:לבּדק ˙B�aÓ.,יתרֹו מּזרע ְְִֶָָֹƒ¿ƒ≈ְִִֶַ

עגלים יֹוסףׁשּפּטם ּומּזרע ּכוכבים, לעבֹודת ֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ּביצרֹו קט)ׁשּפטּפט LÓe‰(ÂÎ):(ב"ב Ô¯‰‡ ‡e‰. ְְְִִֵֶ«¬……∆
"הּוא לעמרם, יֹוכבד ׁשּילדה למעלה, ׁשהזּכרּו ְְְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָֻאּלּו

ה'" אמר אׁשר ּומׁשה פ"א)אהרן רבה יׁש(שמות . ֲֲֵֶֶַַָֹֹ

מקֹומֹות ויׁש למׁשה אהרן ׁשּמקּדים ְְְְְֲִֵֶֶַַֹֹמקֹומֹות

ּכאחד: ׁשּׁשקּולין ל לֹומר לאהרן, מׁשה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּמקּדים

Ì˙B‡·ˆ ÏÚ.,יׁשּבצבאֹותם לׁשבטיהם. צבאם ּכל «ƒ¿»ְְְְְִִֵֵֶָָָָ

חרּב "ועל אחת: אֹות ּבמקֹום אּלא ׁשאינֹו ְְְְִֵֶֶַַַַַָ"על"

.ּבחרּב ּכמֹו לג)תחיה", על(יחזקאל "עמדּתם ְְְְְְֲִֶֶַַַ

ּבחרּבכם: ּכמֹו ‰ÌÈ¯a„Ó(ÊÎ)חרּבכם", Ì‰ ְְְְְְֶֶַַ≈«¿«¿ƒ
'B‚Â.:ׁשּקּימּו הם ׁשּנצטּוּו, Ô¯‰‡Âהם ‰LÓ ‡e‰. ¿ְְִִֵֵֶֶַ…∆¿«¬…

סֹוף: ועד מּתחּלה ּובצדקתם ּבׁשליחּותם ְְְְְִִִִִֵַָָָָהם

(ÁÎ)'B‚Â ¯ac ÌBÈa È‰ÈÂ.לּמקראמחּבר «¿ƒ¿ƒ∆¿ְְִַָָֻ

‰'(ËÎ)ׁשּלאחריו: ¯a„ÈÂ.עצמֹו הּדּבּור הּוא ְֲֶַָ«¿«≈ְִַַ

מצרים", מל ּפרעה אל ּדּבר "ּבא למעלה: ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהאמּור

הענין חזר ליחסם, ּכדי הענין ׁשהפסיק מּתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָאּלא

ּבֹו: להתחיל ‰'עליו È�‡.לׁשלח אני ּכדאי ְְִַָָ¬ƒְְְֲֲִַָ



�`x`efiyily meiqelwpe`

øLà-ìk úà íéøöî Cìî äòøt-ìà øac©¥À¤©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦¥²¨£¤¬
éìà øác éðàEi''yx:ìýåýé éðôì äLî øîàiå £¦−Ÿ¥¬¥¤«©¬Ÿ¤¤−¦§¥´§Ÿ̈®

éàå íéúôN ìør éðà ïäéìà òîLé C ¥³£¦Æ£©´§¨©½¦§¥¾¦§©¬¥©−
ärøti''yx:ôæàäàø äLî-ìà ýåýé øîàiå ©§«Ÿ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥²
ézúðéçà ïøäàå äòøôì íéýìû Eäéäé E §©¦¬¡Ÿ¦−§©§®Ÿ§©«£¬Ÿ¨¦−¦«§¤¬
Eàéáði''yx:ájeöà øLà-ìk úà øaãú äzà §¦¤«©¨´§©¥½¥−¨£¤´£©¤®¨

éçà ïøäàå-éða-úà çlLå äòøt-ìà øaãé E §©«£³Ÿ¨¦̧Æ§©¥´¤©§½Ÿ§¦©¬¤§¥«
Böøàî ìûøNéi''yx:âáì-úà äL÷à éðàå ¦§¨¥−¥«©§«©«£¦¬©§¤−¤¥´

õøàa éúôBî-úàå éúúà-úà éúéaøäå äòøt©§®Ÿ§¦§¥¦¯¤«ŸŸ©²§¤«§©−§¤¬¤
íéøöîi''yx:ãézúðå äòøt íëìà òîLé-àìå ¦§¨«¦§Ÿ¦§©³£¥¤Æ©§½Ÿ§¨«©¦¬

-úà éúàáö-úà éúàöBäå íéøöîa éãé-úà¤¨¦−§¦§¨®¦§«¥¦̧¤¦§Ÿ©¹¤
íéèôLa íéøöî õøàî ìàøNé-éðá énr©¦³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤¦§©½¦¦§¨¦−

íéìãb:äéúèða ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå §Ÿ¦«§¨«§³¦§©¸¦Æ¦«£¦´§Ÿ̈½¦§Ÿ¦¬
ìàøNé-éða-úà éúàöBäå íéøöî-ìr éãé-úà¤¨¦−©¦§¨®¦§«¥¦¬¤§¥«¦§¨¥−

íëBzîi''yx:å:eùr ïk íúà ýåýé äeö øLàk ïøäàå äLî Nriå ¦¨«©©¬©¤−§©«£®Ÿ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−̈¥¬¨«Ÿ

ÏÈlÓÓ ‡�‡ Èc Ïk ˙È ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ»»ƒ¬»¿«≈

:CnÚל‡‰ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â ƒ»«¬«…∆√»¿»»

Ïa˜È ÔÈcÎ‡Â ÏÏÓÓ ¯ÈwÈ ‡�‡¬»«ƒ«¿»¿∆¿≈¿«≈

:‰Ú¯t ÈpÓא‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ƒƒ«¿…«¬«¿»¿…∆

Ô¯‰‡Â ‰Ú¯ÙÏ ·¯ C˙ÈpÓ ÈÊÁ¬≈«≈»«¿«¿…¿«¬…

:C�Ób¯˙Ó È‰È CeÁ‡בz‡ »¿≈¿À¿¿»»«¿

Ô¯‰‡Â Cp„wÙ‡ Èc Ïk ˙È ÏlÓz¿«≈»»ƒ¬«¿ƒ»¿«¬…

˙È ÁlLÈÂ ‰Ú¯t ÌÚ ÏlÓÈ CeÁ‡»¿«≈ƒ«¿…ƒ««»

:dÚ¯‡Ó Ï‡¯NÈ È�aג‡�‡Â ¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈«¬»

È˙ÈbÒ‡Â ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈL˜‡«¿≈»ƒ»¿«¿…¿«¿≈ƒ

‡Ú¯‡a È˙ÙBÓ ˙ÈÂ È˙Â˙‡ ˙È»«¿»«¿»¿«¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„דÔBÎpÓ Ïa˜È ‡ÏÂ ¿ƒ¿»ƒ¿»¿«≈ƒ¿

Èz¯·b ˙ÁÓ ˙È Ôz‡Â ‰Ú¯t«¿…¿∆≈»»«¿À¿ƒ

ÈnÚ ˙È ÈÏÈÁ ˙È ˜Èt‡Â ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ¿«≈»≈ƒ»«ƒ

ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ È�·¿≈ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ

:ÔÈ·¯·¯ ÔÈ�È„aהÌÈ¯ˆÓ ÔeÚcÈÂ ¿ƒƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ

˙ÁÓ ˙È ÌÈ¯‡ „k ÈÈ ‡�‡ È¯‡¬≈¬»¿»«»≈»»«

È�a ˙È ˜Èt‡Â ÌÈ¯ˆÓ ÏÚ Èz¯·b¿À¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈»¿≈

:ÔB‰È�ÈaÓ Ï‡¯NÈו‰LÓ „·ÚÂ ƒ¿»≈ƒ≈≈«¬«…∆

Ôk ÔB‰˙È ÈÈ „ÈwÙ„ ‡Ók Ô¯‰‡Â¿«¬…¿»ƒ«ƒ¿»»¿≈

é"ùø

ׁשליחּותי: ּדברי È�ÙÏ(Ï)ּולקּים ‰LÓ ¯Ó‡iÂ ְְְִִִֵֵַ«…∆…∆ƒ¿≈
יׂשראל.‰' ּבני "הן למעלה: ׁשאמר האמירה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהיא

אלי", ׁשמעּו ׁשהפסיקלא ּכיון ּכאן, הּכתּוב וׁשנה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

על נחזר האֹומר: ּכאדם הּׁשּטה, היא וכ ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֹהענין,

Ú¯ÙÏ‰(‡)הראׁשֹונֹות: ÌÈ‰Ï‡ EÈz˙�.ׁשֹופט ִָ¿«ƒ¡…ƒ¿«¿…ֵ

ויּסּורין: ּבמּכֹות לרּדֹותֹו �·E‡Èורֹודה ‰È‰È. ְְְְִִִֶַƒ¿∆¿ƒ∆
אדם נבּואה, לׁשֹון ּכל וכן .מתרּגמנ יהי ְְְְְְְְְֵֵַָָָָָָֻּכתרּגּומֹו:

מּגזרת והּוא ּתֹוכחֹות, ּדברי לעם ּומׁשמיע ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָהּמכריז

נז) ׂשפתים",(ישעיה י)"ניב חכמה",(משלי "ינּוב ְְִִָָָָָ

ּדׁשמּואל מהתנּבאֹות" י)"ויכל ּובלע"ז(סימן , ְְְְְִִֵֵַַַַַ

פרעדיג"ר: לֹו ˙„a¯(·)קֹוראין ‰z‡.אחת ּפעם ְִ«»¿«≈ַַַַ

ואהרן מּפי, ׁשּׁשמעּת ּכפי ּוׁשליחּות ׁשליחּות ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹּכל

ּפרעה: ּבאזני ויטעימּנּו ימליצּנּו אחי(‚)È�‡Â ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ«¬ƒ

‰L˜‡.,ּכנגּדי והתריס ׁשהרׁשיע לפנימאחר וגלּוי «¿∆ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ

לב לתת ּכֹוכבים עֹובדי ּבאּמֹות רּוח נחת ְְִֵֵֵֵֶַַַָָֻׁשאין

ּבֹו הרּבֹות למען לּבֹו ׁשּיתקּׁשה לי טֹוב לׁשּוב, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשלם

הּקדֹוׁשאֹותֹותי ׁשל מּדתֹו וכן גבּורתי. את ותּכירּו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

עֹובדי האּומות על ּפרענּות מביא הּוא: ְְִֵֵַָָָֹֻּברּו

ׁשּנאמר: וייראּו, יׂשראל ׁשּיׁשמעּו ּכדי ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָּכֹוכבים,

ג) "אמרּתי(צפניה וגֹו'". ּפּנֹותם נׁשּמּו ּגֹוים ְְְִִִִִַַַָָָ"הכרּתי

ּבחמׁש כן ּפי על ואף מּוסר", ּתקחי אֹותי ּתיראי ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָא

לב את ה' "ויחּזק נאמר: לא הראׁשֹונֹות ְֱִֵֵֶֶַַַַָֹמּכֹות

ּברא"םּפרעה", (ועּין ּפרעה". לב "וּיחזק אּלא, ְְְְֱֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

עד לׁשּוב" ּבלכּת" הּמתחיל: ּדּבּור ּכאן ְְְְִִֵֶֶַַַָָׁשּגֹורס

ּבפסּוק: ׁשמֹות ּפרׁשת ּוכדלעיל ּביד ְְְְְְִִֵֶַַָָָָׂשמּתי

ׁשם): עּין לׁשּוב", ּבלכּת"(‰)È„È מּמׁש,.‡˙ יד ְְְֵֶַָָ∆»ƒַָָ

`x`efiriax mei qelwpe`

æìL-ïa ïøäàå äðL íéðîL-ïa äLîeL ¤Æ¤§Ÿ¦´¨½̈§©´£½Ÿ¤¨¬
:ärøt-ìà íøaãa äðL íéðîLeôéòéáø §Ÿ¦−¨¨®§©§−̈¤©§«Ÿ

ç:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©´Ÿ¤§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
èøt íëìà øaãé ékíëì eðz øîàì äò ¦Á§©¥̧£¥¤³©§ŸÆ¥½Ÿ§¬¨¤−

CìLäå Ehî-úà ç÷ ïøäà-ìà zøîàå úôBî¥®§¨«©§¨´¤©«£ÀŸ©¯¤«©§²§©§¥¬
ïépúì éäé äòøô-éðôìi''yx:éïøäàå äLî àáiå ¦§¥«©§−Ÿ§¦¬§©¦«©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ

CìLiå ýåýé äeö øLàk ïë eNriå äòøt-ìà¤©§½Ÿ©©£́¥½©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©§¥̧
åéãár éðôìå äòøô éðôì eähî-úà ïøäà©«£¹Ÿ¤©¥À¦§¥¬©§²Ÿ§¦§¥¬£¨−̈

:ïépúì éäéåàéíéîëçì äòøt-íb àø÷iå ©§¦¬§©¦«©¦§¨Æ©©§½Ÿ©«£¨¦−
íéøöî énèøç íä-íâ eùriå íéôMëîìå§©«§©§¦®©©«£¸Ÿ©¥¹©§ª¥¬¦§©²¦

ïk íäéèäìai''yx:áéeéäiå eähî Léà eëéìLiå §©«£¥¤−¥«©©§¦̧Æ¦´©¥½©¦«§−
íúhî-úà ïøäà-ähî òìáiå íðépúìi''yx: §©¦¦®©¦§©¬©¥©«£−Ÿ¤©Ÿ¨«
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ּבהם: צראֹות.ÙBÓ˙(Ë)להּכֹות ׁשּיׁש להֹודיע ְֶַָ≈ְִֵֶֶַֹ

אתכם: ׁשּׁשֹולח ּבמי (צרּו)ÔÈp˙Ï.:נחׁש ְְִֵֶֶֶַָ¿«ƒָָ

(‡È)Ì‰ÈË‰Ïa.ּדמיֹון לֹו ואין ּבלחׁשיהֹון, ¿«¬≈∆ְְְֲִֵֵַ

לֹו: לדּמֹות ויׁש ג)ּבּמקרא, החרב(בראשית "להט ְְְִֵֶֶַַַַַָ

מתהּפכת ׁשהיא ּדֹומה לחׁש:הּמתהּפכת", ידי על ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַ

(·È)Ô¯‰‡ ‰hÓ ÚÏ·iÂ.(צז ׁשחזר(שבת מאחר «ƒ¿««≈«¬…ֵֶַַַָ

מּטה, ּכּלן:ונעׂשה את ּתרגּומֹו.k·„(È„)ּבלע ְֲֶֶַַַָָָֻ»≈ְַ

ּכמֹו: ּדבר, ׁשם ׁשהּוא מּפני אתיּקר, ולא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹיּקיר.

יח) הּדבר":(שמות מּמ כבד Èˆ‡(ÂË)"ּכי ‰p‰ ְִִֵַָָָƒ≈…≈
‰ÓÈn‰.ואֹומר אלֹוּה עצמֹו עֹוׂשה ׁשהיה לנקביו, ««¿»ְְְֱִֵֶֶַַָָָָ

ועֹוׂשה לּנילּוס ויֹוצא ּומׁשּכים לנקביו, צרי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשאינֹו

צרכיו רבה)ׁשם k‰(ÊË):(שמות „Ú.,הּנה עד ְָָָ«…ֵַָ

ׁשאפּתח ּבכֹורֹות מּכת מּמּני ׁשּתׁשמע עד ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָּומדרׁשֹו:

הּלילה": ּכחצֹות ה' אמר "ּכה ּב"ּכה": ְְֲַַַַָָָֹֹּבּה



�י `x`efiriax mei qelwpe`
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zrîL-àì äpäå øaãna éðãáréå énr-úà¤©¦½§©«©§ª−¦©¦§®̈§¦¥¬«Ÿ¨©−§¨
äk-ãri''yx:æéék òãz úàæa ýåýé øîà äk ©«ŸµŸ¨©´§Ÿ̈½§´Ÿ¥©½¦−

äkî éëðà äpä ýåýé éðà|éãéa-øLà ähna £¦´§Ÿ̈®¦¥̧¨«Ÿ¦¹©¤´©©¤´£¤§¨¦À
íãì eëôäðå øàéa øLà íénä-ìri''yx: ©©©²¦£¤¬©§−Ÿ§¤«¤§¬§¨«

çéøàéä Làáe úeîz øàéa-øLà äâcäå§©¨¨¯£¤©§²Ÿ¨−¨©´©§®Ÿ
ì íéøöî eàìðåøàéä-ïî íéî úBzLi''yx:ñ §¦§´¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§«Ÿ

èéç÷ ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡´Ÿ¤©«£¿Ÿ©´
íúøäð-ìr íéøöî éîéî-ìr Eãé-äèðe Ehî| ©§´§¥¨«§Á©¥¥̧¦§©¹¦©©«£Ÿ¨´
äå÷î-ìk ìrå íäéîâà-ìrå íäéøàé-ìr©§«Ÿ¥¤´§©©§¥¤À§©²¨¦§¥¬
íéøöî õøà-ìëa íã äéäå íã-eéäéå íäéîéî¥«¥¤−§¦«§¨®§¨³¨¨Æ§¨¤´¤¦§©½¦

íéðáàáe íéöráei''yx:ëïøäàå äLî ïë-eNriå ¨«¥¦−¨«£¨¦«©©«£¥Á¤̧§©«£¹Ÿ
øLàk|iå ähna íøiå ýåýé äeöíénä-úà C ©«£¤´¦¨´§Ÿ̈À©¨³¤©©¤Æ©©³¤©©̧¦Æ

eëôäiå åéãár éðérìe äòøô éðérì øàéa øLà£¤´©§½Ÿ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨®©¥¨«§²
:íãì øàéa-øLà íénä-ìkàë-øLà äâcäå ¨©©¬¦£¤©§−Ÿ§¨«§©¨¨̧£¤

íéøöî eìëé-àìå øàéä Làáiå äúî øàéa©§¬Ÿ¥̧¨Æ©¦§©´©§½Ÿ§Ÿ¨§´¦§©½¦
ìõøà-ìëa ícä éäéå øàéä-ïî íéî úBzL ¦§¬©−¦¦©§®Ÿ©§¦¬©−̈§¨¤¬¤

:íéøöîáëäòøt-áì ÷æçiå íäéèìa íéøöî énèøç ïë-eNriå ¦§¨«¦©©«£¥²©§ª¥¬¦§©−¦§¨«¥¤®©¤«¡©³¥«©§ŸÆ

:ÔÚk „Úיז‡„a ÈÈ ¯Ó‡ Ô�„k «¿»ƒ¿«¬«¿»¿»

ÈÁÓ ‡�‡ ‡‰ ÈÈ ‡p‡ È¯‡ Úcƒ̇«¬≈¬»¿»»¬»»≈

Èc ‡iÓ ÏÚ È„È· Èc ‡¯ËÁa¿À¿»ƒƒƒ««»ƒ

:‡Ó„Ï ÔeÎt‰˙ÈÂ ‡¯‰�·¿«¬»¿ƒ¿«¿ƒ¿»

È¯Òeיח ˙eÓz ‡¯‰�· È„ È�e�Â¿≈ƒ¿«¬»¿¿ƒ

‡iÓ ÈzLÓÏ È‡¯ˆÓ Ôe‡ÏÈÂ ‡¯‰�«¬»¿ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿≈«»

:‡¯‰� ÔÓיט‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ƒ«¬»«¬«¿»¿…∆

ÌÈ¯‡Â C¯ËÁ ÏBË Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡¡«¿«¬…À¿»«¬≈

ÔB‰È¯‰� ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡iÓ ÏÚ C„È¿»««»¿ƒ¿«ƒ««¬≈

ÏÚÂ ÔB‰ÈÓ‚‡ ÏÚÂ ÔB‰Èz¯‡ ÏÚ«¬ƒ≈¿««¿≈¿«

ÔB‰ÈÂ ÔB‰ÈÓÈÓ ˙eLÈ�k ˙Èa Ïk»≈¿ƒ≈≈ƒ

‡Ó„ È‰ÈÂ ‡Óc‡Ú¯‡ ÏÎa ¿»ƒ≈¿»¿»«¿»

È�Ó·e ‡Ú‡ È�Ó·e ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿»≈»»¿»≈
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Ô¯‰‡.,לתֹוכֹו ּכׁשּנׁשל מׁשה על היאר ׁשהגן לפי «¬…ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַֹֹ
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é"ùø

(‚Î)˙‡ÊÏ Ìb.ולא לתּנין ׁשּנהפ הּמּטה למֹופת «»…ְְְֱִֵֶֶֶַַַַֹ

ּדם: ׁשל ימים.ÏniÂ‡(Î‰)לזה ׁשבעת מנין ְֶֶָ«ƒ»≈ְְִִִַַָ

מׁשּמׁשת הּמּכה ׁשהיתה לקדמּותֹו, היאר ׁשב ְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא

ּבהם ּומתרה מעיד היה חלקים ּוׁשלׁשה חדׁש, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹרביע

רבה) ‡z‰(ÊÎ):(בשמות Ô‡Ó Ì‡Â.סרּבן ואם ¿ƒ»≈«»ְְִַָ

על האדם ּכינה אּלא מסרב, ממאן, ּכמֹו מאן ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָאּתה.

הּמפעל, וזעףׁשם סר וׁשקט, ׁשלו אּכמֹו: (מלכים ְְְְִֵֵֵֵַָָָָָ

EÏe·b:כ) Ïk ˙‡ Û‚�.מּגפה לׁשֹון ּכל וכן מּכה, …≈∆»¿¿ְְֵֵֶַַָָ

וכן: מּכה, לׁשֹון אּלא מיתה לׁשֹון כא)אינֹו (שמות ְְְִֵֵֶַָָָ

וכן: מיתה, לׁשֹון אינֹו הרה", אּׁשה (ירמיה"ונגפּו ְְְְִִֵֵָָָָָ

רגליכם",יג) יתנּגפּו צא)"ּובטרם ּתּגף(תהלים "ּפן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַֹ

,"רגל ח)ּבאבן נגף":(ישעיה .eÏÚÂ(ÁÎ)"ּולאבן ְְֶֶֶֶֶֶֶַָ¿»
היאר: הּוא.E˙È·aמן .עבדי בבּתי ּכ ואחר ְִַֹ¿≈∆ְְֲֵֶַַָָָ

ּומּמּנּו עּמֹו", אל "וּיאמר ּתחּלה: ּבעצה ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהתחיל

הּפרענּות רבה)התחילה ושמות יא. :(סוטה ְְִִַָָֻ

(ËÎ)EnÚ·e ‰Î·e.(פ מעיהם(סנהדרין ּבתֹו ¿»¿«¿ְְֵֶ

‰Úc¯Ùv(·)ּומקרקרין:נכנסין ÏÚzÂ.שמות) ְְְְִִִַָ««««¿«¿≈«
והיארבה) אֹותּה מּכין והיּו היתה, אחת ְְְְְִִֵַַַַַָָָָצפרּדע
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˙˜ÈÏÒe È‡¯ˆÓ„ ‡iÓ ÏÚ d„È ˙È»¿≈««»¿ƒ¿»≈¿≈«

‡Ú¯‡ ˙È ˙ÙÁÂ ‡i�Úc¯ÚÀ¿¿»«»«¬«»«¿»

é"ùø

(‚Î)˙‡ÊÏ Ìb.ולא לתּנין ׁשּנהפ הּמּטה למֹופת «»…ְְְֱִֵֶֶֶַַַַֹ

ּדם: ׁשל ימים.ÏniÂ‡(Î‰)לזה ׁשבעת מנין ְֶֶָ«ƒ»≈ְְִִִַַָ

מׁשּמׁשת הּמּכה ׁשהיתה לקדמּותֹו, היאר ׁשב ְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא

ּבהם ּומתרה מעיד היה חלקים ּוׁשלׁשה חדׁש, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹרביע

רבה) ‡z‰(ÊÎ):(בשמות Ô‡Ó Ì‡Â.סרּבן ואם ¿ƒ»≈«»ְְִַָ

על האדם ּכינה אּלא מסרב, ממאן, ּכמֹו מאן ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָאּתה.

הּמפעל, וזעףׁשם סר וׁשקט, ׁשלו אּכמֹו: (מלכים ְְְְִֵֵֵֵַָָָָָ

EÏe·b:כ) Ïk ˙‡ Û‚�.מּגפה לׁשֹון ּכל וכן מּכה, …≈∆»¿¿ְְֵֵֶַַָָ

וכן: מּכה, לׁשֹון אּלא מיתה לׁשֹון כא)אינֹו (שמות ְְְִֵֵֶַָָָ

וכן: מיתה, לׁשֹון אינֹו הרה", אּׁשה (ירמיה"ונגפּו ְְְְִִֵֵָָָָָ

רגליכם",יג) יתנּגפּו צא)"ּובטרם ּתּגף(תהלים "ּפן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַֹ

,"רגל ח)ּבאבן נגף":(ישעיה .eÏÚÂ(ÁÎ)"ּולאבן ְְֶֶֶֶֶֶֶַָ¿»
היאר: הּוא.E˙È·aמן .עבדי בבּתי ּכ ואחר ְִַֹ¿≈∆ְְֲֵֶַַָָָ

ּומּמּנּו עּמֹו", אל "וּיאמר ּתחּלה: ּבעצה ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהתחיל

הּפרענּות רבה)התחילה ושמות יא. :(סוטה ְְִִַָָֻ

(ËÎ)EnÚ·e ‰Î·e.(פ מעיהם(סנהדרין ּבתֹו ¿»¿«¿ְְֵֶ

‰Úc¯Ùv(·)ּומקרקרין:נכנסין ÏÚzÂ.שמות) ְְְְִִִַָ««««¿«¿≈«
והיארבה) אֹותּה מּכין והיּו היתה, אחת ְְְְְִִֵַַַַַָָָָצפרּדע



��`x`egiying meiqelwpe`

íéøöîi''yx:âíäéèìa íénèøçä ïë-eNriå ¦§¨«¦©©«£¥¬©«©§ª¦−§¨«¥¤®
:íéøöî õøà-ìr íércøôöä-úà eìriå©©«£¬¤©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦

ãeøézrä øîàiå ïøäàìe äLîì äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ§¤´§©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©§¦´
énrîe épnî íércøôöä øñéå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½§¨¥Æ©«§©§§¦½¦¤−¦¥«©¦®

:ýåýéì eçaæéå írä-úà äçlLàåäøîàiå ©«£©§¨Æ¤¨½̈§¦§§−©«Ÿ̈«©¸Ÿ¤
éúîì éìr øàtúä äòøôì äLî|øézrà ¤´§©§Ÿ»¦§¨¥´¨©¼§¨©´©§¦´

éãárìå Eìíércøôöä úéøëäì Enrìe E §À§©«£¨¤̧Æ§©§½§©§¦Æ©«§©§§¦½
ézaîe EnîäðøàMz øàéa ÷ø Ei''yx:åøîàiå ¦§−¦¨¤®©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨©−Ÿ¤

ïéà-ék òãz ïrîì Eøáãk øîàiå øçîì§¨¨®©¸Ÿ¤Æ¦§¨´§½§©´©¥©½¦¥−
eðéýìû ýåýéki''yx:éùéîçæíércøôöä eøñå ©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«§¨´©«§©§§¦À
ézaîe Enîéãárîe Eøàéa ÷ø Enrîe E ¦§Æ¦¨´¤½¥«£¨¤−¥«©¤®©¬©§−Ÿ
:äðøàMzçäòøt írî ïøäàå äLî àöiå ¦¨©«§¨©¥¥¬¤²§©«£−Ÿ¥¦´©§®Ÿ

íércøôöä øác-ìr ýåýé-ìà äLî ÷röiå©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈½©§©¬©«§©§§¦−
ärøôì íN-øLài''yx:èøáãk ýåýé Nriå £¤¨¬§©§«Ÿ©©¬©§Ÿ̈−¦§©´

-ïî íézaä-ïî íércøôöä eúîiå äLî¤®©¨ª̧Æ©«§©§§¦½¦©¨¦¬¦
:úãOä-ïîe úøöçäéõøàä Làázå íøîç íøîç íúà eøaöiåi''yx: ©«£¥−Ÿ¦©¨«Ÿ©¦§§¬Ÿ−̈¢¨¦´¢¨¦®©¦§©−¨¨«¤

:ÌÈ¯ˆÓ„ג‡iL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ ¿ƒ¿»ƒ«¬»≈»»«»

‡i�Úc¯Ú ˙È e˜Èq‡Â ÔB‰ÈLÁÏa¿«¬≈¿«ƒ»À¿¿»«»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚד‡¯˜e ««¿»¿ƒ¿»ƒ¿»

Blˆ ¯Ó‡Â Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù«¿…¿…∆¿«¬…«¬««

ÈpÓ ‡i�Úc¯Ú ÈcÚÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿≈À¿¿»«»ƒƒ

ÔeÁa„ÈÂ ‡nÚ ˙È ÁÏL‡Â ÈnÚÓe≈«ƒ¿∆¿«»«»¿ƒ¿¿

:ÈÈ Ì„˜ה‰Ú¯ÙÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â √»¿»«¬«…∆¿«¿…

ÔÓÊ ÈÏ ·‰ ‡¯e·b CÏ Ï‡L¿«»¿»«ƒ¿«

CÈ„·Ú ÏÚÂ CÏÚ Èlˆ‡ È˙n‡Ï¿ƒ»«¡«≈¬»¿««¿»

CpÓ ‡i�Úc¯Ú ‰‡ˆÈLÏ CnÚ ÏÚÂ¿««»¿≈»»À¿¿»«»ƒ»

:Ô¯‡zLz ‡¯‰�a „BÁÏ CÈzaÓeƒ»»¿¿«¬»ƒ¿»»»

CÓb˙Ùkו ¯Ó‡Â ¯ÁÓÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»«¬«¿ƒ¿»»

:‡�‰Ï‡ ÈÈk ˙ÈÏ È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ«¬≈≈«»¡»»»

CÈzaÓeז CpÓ ‡i�Úc¯Ú ÔecÚÈÂ¿∆¿À¿¿»«»ƒ»ƒ»»

‡¯‰�a „BÁÏ CnÚÓe CÈc·ÚÓe≈«¿»≈«»¿¿«¬»

:Ô¯‡zLÈחÔ¯‰‡Â ‰LÓ ˜Ù�e ƒ¿»»»¿«…∆¿«¬…

ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ ‰Ú¯t ˙ÂlÓƒ¿»«¿…¿«ƒ…∆√»¿»

ÈeL Èc ‡i�Úc¯Ú ˜ÒÚ ÏÚ«≈«À¿¿»«»ƒ«ƒ

:‰Ú¯ÙÏט‡Ób˙Ùk ÈÈ „·ÚÂ ¿«¿…«¬«¿»¿ƒ¿»»

‡iza ÔÓ ‡i�Úc¯Ú e˙ÈÓe ‰LÓ„¿…∆ƒÀ¿¿»«»ƒ»«»

:‡˙Ï˜Á ÔÓe ‡˙¯c ÔÓיeL�Îe ƒ»»»ƒ«¿»»¿»

ÏÚ e‡È¯Òe ÔÈ¯B‚c ÔÈ¯B‚c ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ«

é"ùø

יׁש ּופׁשּוטֹו: מדרׁשֹו, זהּו נחילים, נחילים ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָמּתזת

וכן: יחידּות, לׁשֹון קֹורא הּצפרּדעים ׁשירּוץ ְְְְְְִִִֵֵַַַלֹומר

ואף ּבלע"ז, גדוליר"א הרחיׁשה, הּכּנם", ְְְְִִִַַַַַָָָ"וּתהי

ּבלע"ז: גרינוליר"א הּצפרּדע", ְְְֵַַַַַַַַ"וּתעל

(‰)ÈÏÚ ¯‡t˙‰.י)ּכמֹו הּגרזן(ישעיה "היתּפאר ƒ¿»≈»«ְְְֲִֵֶַַָ

,מּמ ּגדֹול אני לֹומר: מׁשּתּבח ּבֹו"? החֹוצב ְְֲִִִֵֵַַַַַָעל

הׁשּתּבח - עלי" "התּפאר וכן: ּבלע"ז, ְְְְִִֵֵַַַַַָָוניט"ר

ולֹומר ּגדֹול ּדבר ולׁשאל אּוכללהתחּכם ׁשּלא ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹֹ

ÓÏEÏלעׂשֹותֹו: ¯ÈzÚ‡ È˙.ל אעּתיר אׁשר את ֲַ¿»««¿ƒ¿ְְֲִֶֶַ

ׁשּיּכרתּו, ּתרצה למתי הּצפרּדעים, הכרתת על ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָהּיֹום

אּלּו לי. ׁשּתקּבע לּמֹועד ּדברי אׁשלים אם ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָותראה

עכׁשו אתּפּלל, מתי מׁשמע היה אעּתיר, מתי ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָנאמר:

עלי אתּפּלל הּיֹום אני מׁשמע: "למתי", ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:

לאיזה אמר לי, ׁשּתקּבע לּזמן הּצפרּדעים ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּיּכרתּו

ולא והעּתרּתי, העּתירּו אעּתיר, ׁשּיּכרתּו. ּתרצה ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹיֹום

עתר,נאמר: לׁשֹון ׁשּכל מּפני ועתרּתי, עתרּו אעּתר, ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ארּבה הרּבּו, יאמר: וכאׁשר הּוא, ּפּלל ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָהרּבֹות

העּתירּו אעּתיר, יאמר: ּכ הפעיל, לׁשֹון ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָוהרּביתי,

לכּלם: ואב ּדברים, לה)והעּתרּתי העּתרּתם(יחזקאל ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָֻ

הרּביתם: ּדבריכם, ÁÓÏ¯(Â)עלי ¯Ó‡iÂ.התּפּלל ְְִִֵֵֶֶַָ«…∆¿»»ְִֵַ

למחר:הּיֹום ÚˆiÂ˜(Á)ׁשּיּכרתּו ‡ˆiÂ.,מּיד ְְִֶַָָָ«≈≈«ƒ¿«ִָ

למחר: ÌÈ¯ÓÁ(È)ׁשּיּכרתּו ÌÈ¯ÓÁ.צּבּורים ְְִֶָָָ√»ƒ√»ƒִִ

`x`egiying mei qelwpe`

àéãaëäå äçåøä äúéä ék äòøt àøiå©©´§©§ÀŸ¦³¨«§¨Æ¨«§¨½̈§©§¥Æ
øac øLàk íäìà òîL àìå Baì-úà¤¦½§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬

ýåýéi''yx:ñáéøîà äLî-ìà ýåýé øîàiå §Ÿ̈«©´Ÿ¤§Ÿ̈»¤¤¼¡ŸÆ
õøàä øôr-úà Cäå Ehî-úà äèð ïøäà-ìà¤©«£½Ÿ§¥´¤©§½§©−¤£©´¨¨®¤

íéøöî õøà-ìëa ípëì äéäåi''yx:âéïë-eNriå §¨¨¬§¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦©©«£¥À
iå eähîá Bãé-úà ïøäà èiåøôr-úà C ©¥Á©«£¸Ÿ¤¨³§©¥̧Æ©©Æ¤£©´

øôr-ìk äîäaáe íãàa ípkä éäzå õøàä̈½̈¤©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨®¨£©¬
íéøöî õøà-ìëa íépë äéä õøàäi''yx: ¨¨²¤¨¨¬¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦

ãé-úà àéöBäì íäéèìa íénèøçä ïë-eNriå©©«£¥̧©«©§ª¦¯§¨«¥¤²§¦¬¤
íãàa ípkä éäzå eìëé àìå íépkä©¦¦−§´Ÿ¨®Ÿ©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈

äîäaáei''yx:åèäòøt-ìà ínèøçä eøîàiå ©§¥¨«©«Ÿ§³©«©§ª¦Æ¤©§½Ÿ
-àìå äòøt-áì ÷æçiå àåä íéýìû òaöà¤§©¬¡Ÿ¦−¦®©¤«¡©³¥«©§ŸÆ§Ÿ

òîLýåýé øac øLàk íäìài''yx:ñ ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«
æèø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©§¥³©¸Ÿ¤Æ

äîénä àöBé äpä äòøô éðôì ávéúäå§¦§©¥Æ¦§¥´©§½Ÿ¦¥−¥´©¨®§¨
:éðãáréå énr çlL ýåýé øîà äk åéìà zøîàåæéðéà-íà ékçlLî E §¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´§Ÿ̈½©©¬©¦−§©«©§ª«¦¦´¦¥«§»§©¥´©

:‡Ú¯‡יא˙Â‰ È¯‡ ‰Ú¯Ù ‡ÊÁÂ «¿»«¬»«¿…¬≈¬«

ÏÈa˜ ‡ÏÂ daÏ ˙È ¯wÈ˙ÈÂ ‡zÁÂ¿̄«¿»¿ƒ¿««»ƒ≈¿»«ƒ

:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓיב¯Ó‡Â ƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»«¬«

˙È ÌÈ¯‡ Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ¿»¿…∆¡«¿«¬…¬≈»

‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ ˙È ‡ÁÓe C¯ËÁÀ¿»¿»»«¿»¿«¿»

‡Ú¯‡ ÏÎa ‡˙ÓÏ˜Ï ‡‰ÈÂƒ≈¿«¿¿»¿»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„יגÌÈ¯‡Â ÔÎ e„·ÚÂ ¿ƒ¿»ƒ«¬»≈«¬≈

˙È ‡ÁÓe d¯ËÁa d„È ˙È Ô¯‰‡«¬…»¿≈¿À¿≈¿»»

‡˙ÓÏ˜ ˙Â‰Â ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ«¿»¿«¿»«¬««¿¿»

‡¯ÙÚ Ïk ‡¯ÈÚ··e ‡L�‡a«¬»»ƒ¿ƒ»»«¿»

a ‡˙ÓÏ˜ ˙Â‰ ‡Ú¯‡„‡Ú¯‡ ÏÎ ¿«¿»¬««¿¿»¿»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„יד‡iL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ ¿ƒ¿»ƒ«¬»≈»»«»

‡˙ÓÏ˜ ˙È ‡˜t‡Ï ÔB‰ÈLÁÏa¿«¬≈¿«»»»«¿¿»

‡L�‡a ‡˙ÓÏ˜ ˙Â‰Â eÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ«¬««¿¿»«¬»»

:‡¯ÈÚ··eטו‡iL¯Á e¯Ó‡Â ƒ¿ƒ»«¬»»»«»

‡È‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÁÓ ‡‰ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…»»»ƒ√»¿»ƒ

ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«ƒ

:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓטז¯Ó‡Â ƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»«¬«

„zÚ˙‡Â ‡¯Ùˆa Ìc˜‡ ‰LÓÏ ÈÈ¿»¿…∆«¿≈¿«¿»¿ƒ¿««

¯ÓÈ˙Â ‡iÓÏ ˜Ù� ‡‰ ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…»»≈¿«»¿≈«

ÈnÚ ÁlL ÈÈ ¯Ó‡ Ô�„k dÏ≈ƒ¿«¬«¿»«««ƒ

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂיזC˙ÈÏ Ì‡ È¯‡ ¿ƒ¿¿√»»¬≈ƒ≈»

é"ùø

ּגּלין: ּדגֹורין, ּדגֹורין, ּכתרּגּומֹו: ְְְְִִִִִַַצּבּורים,

(‡È)BaÏŒ˙‡ „aÎ‰Â.:ּכמֹו הּוא ּפעל לׁשֹון ¿«¿≈∆ƒְְָֹ

וכן: ונסֹוע", ג)"הלֹו ב את(מלכים "והּכֹות ְְְֵֶַַָָ

כב)מֹואב", א ל(שמואל ּבאלהים","וׁשאֹול (מלכיםֹו ְִֵָָֹ

כ) ּופצע":א ‰'"הּכה ¯ac ¯L‡k.?ּדּבר והיכן ֵַַָֹ«¬∆ƒ∆ְִֵֵָ

ּפרעה": אליכם יׁשמע ‡‰¯Ô(È·)"ולא Ï‡ ¯Ó‡. ְְְֲִֵֶַַֹֹ¡…∆«¬…
לפי מׁשה, ידי על ללקֹות ּכדאי העפר היה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹלא

ּבחֹול, וּיטמנהּו הּמצרי את ּכׁשהרג עליו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהגן

אהרן: ידי על ‰Ìpk(È‚)ולקה È‰zÂ.,הרחיׁשה ְְֲֵַַָָֹ«¿ƒ«ƒ»ְִָָ

ּבלע"ז: ‰ÌÈpk(È„)פדוליר"א ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï. ְַַ¿ƒ∆«ƒƒ
ּולהֹוציאם) אחרת: (נסחה אחר:לבראתם, מּמקֹום ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

eÏÎÈ ‡ÏÂ.ּפחּותה ּברּיה על ׁשֹולט הּׁשד ׁשאין ¿…»…ְְִֵֵֵֶַַָָ

‰È‡(ÂË)מּכּׂשעֹורה: ÌÈ‰Ï‡ Úaˆ‡.זֹו מּכה ְִַָ∆¿«¡…ƒƒַָ

היא: הּמקֹום מאת ּכׁשפים, ידי על L‡k¯אינּה ְְִִֵֵֵֵַַָָָ«¬∆
'‰ ¯ac.:"ּפרעה אליכם יׁשמע "ולא ƒ∆ְְְֲִֵֶַַֹֹ

(ÊÈ)Ea ÁÈÏLÓ.:וכן ,ּב לב)מגרה (דברים «¿ƒ«¿ְְְֵֶָ

אינציט"ר ׁשּסּוי, לׁשֹון ּבם", אׁשּלח ְְְֲִֵֶַַָֹ"וׁשןּֿבהמת

‰Ú¯·ּבלע"ז: ּונחׁשים.‡˙ רעֹות חּיֹות מיני ּכל ְַַ∆∆»…ְִִֵַָָָ

ויׁש ּבהם. מׁשחיתים והיּו ּבערּבּוביא, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָועקרּבים

ּבאּגדה ּבּדבר ולּמהטעם זֹו לּמה ּומּכה: מּכה ּבכל ְְַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּכסדר עליהם, ּבא מלכים מלחמֹות ּבטכסיסי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָזֹו?

מקלקל ּבתחּלה עיר: על ּכׁשּצרה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָמלכּות

ּומריעין עליהם ּתֹוקעין ּכ ואחר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָמעינֹותיה,

הּצפרּדעים, וכן ּולבהלם, ליראם ְְְְְְְֲִֵַַַַָָָָּבּׁשֹופרֹות



�� `x`egiying mei qelwpe`

àéãaëäå äçåøä äúéä ék äòøt àøiå©©´§©§ÀŸ¦³¨«§¨Æ¨«§¨½̈§©§¥Æ
øac øLàk íäìà òîL àìå Baì-úà¤¦½§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬

ýåýéi''yx:ñáéøîà äLî-ìà ýåýé øîàiå §Ÿ̈«©´Ÿ¤§Ÿ̈»¤¤¼¡ŸÆ
õøàä øôr-úà Cäå Ehî-úà äèð ïøäà-ìà¤©«£½Ÿ§¥´¤©§½§©−¤£©´¨¨®¤

íéøöî õøà-ìëa ípëì äéäåi''yx:âéïë-eNriå §¨¨¬§¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦©©«£¥À
iå eähîá Bãé-úà ïøäà èiåøôr-úà C ©¥Á©«£¸Ÿ¤¨³§©¥̧Æ©©Æ¤£©´

øôr-ìk äîäaáe íãàa ípkä éäzå õøàä̈½̈¤©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨®¨£©¬
íéøöî õøà-ìëa íépë äéä õøàäi''yx: ¨¨²¤¨¨¬¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦

ãé-úà àéöBäì íäéèìa íénèøçä ïë-eNriå©©«£¥̧©«©§ª¦¯§¨«¥¤²§¦¬¤
íãàa ípkä éäzå eìëé àìå íépkä©¦¦−§´Ÿ¨®Ÿ©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈

äîäaáei''yx:åèäòøt-ìà ínèøçä eøîàiå ©§¥¨«©«Ÿ§³©«©§ª¦Æ¤©§½Ÿ
-àìå äòøt-áì ÷æçiå àåä íéýìû òaöà¤§©¬¡Ÿ¦−¦®©¤«¡©³¥«©§ŸÆ§Ÿ

òîLýåýé øac øLàk íäìài''yx:ñ ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«
æèø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©§¥³©¸Ÿ¤Æ

äîénä àöBé äpä äòøô éðôì ávéúäå§¦§©¥Æ¦§¥´©§½Ÿ¦¥−¥´©¨®§¨
:éðãáréå énr çlL ýåýé øîà äk åéìà zøîàåæéðéà-íà ékçlLî E §¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´§Ÿ̈½©©¬©¦−§©«©§ª«¦¦´¦¥«§»§©¥´©

:‡Ú¯‡יא˙Â‰ È¯‡ ‰Ú¯Ù ‡ÊÁÂ «¿»«¬»«¿…¬≈¬«

ÏÈa˜ ‡ÏÂ daÏ ˙È ¯wÈ˙ÈÂ ‡zÁÂ¿̄«¿»¿ƒ¿««»ƒ≈¿»«ƒ

:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓיב¯Ó‡Â ƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»«¬«

˙È ÌÈ¯‡ Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ¿»¿…∆¡«¿«¬…¬≈»

‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ ˙È ‡ÁÓe C¯ËÁÀ¿»¿»»«¿»¿«¿»

‡Ú¯‡ ÏÎa ‡˙ÓÏ˜Ï ‡‰ÈÂƒ≈¿«¿¿»¿»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„יגÌÈ¯‡Â ÔÎ e„·ÚÂ ¿ƒ¿»ƒ«¬»≈«¬≈

˙È ‡ÁÓe d¯ËÁa d„È ˙È Ô¯‰‡«¬…»¿≈¿À¿≈¿»»

‡˙ÓÏ˜ ˙Â‰Â ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ«¿»¿«¿»«¬««¿¿»

‡¯ÙÚ Ïk ‡¯ÈÚ··e ‡L�‡a«¬»»ƒ¿ƒ»»«¿»

a ‡˙ÓÏ˜ ˙Â‰ ‡Ú¯‡„‡Ú¯‡ ÏÎ ¿«¿»¬««¿¿»¿»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„יד‡iL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ ¿ƒ¿»ƒ«¬»≈»»«»

‡˙ÓÏ˜ ˙È ‡˜t‡Ï ÔB‰ÈLÁÏa¿«¬≈¿«»»»«¿¿»

‡L�‡a ‡˙ÓÏ˜ ˙Â‰Â eÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ«¬««¿¿»«¬»»

:‡¯ÈÚ··eטו‡iL¯Á e¯Ó‡Â ƒ¿ƒ»«¬»»»«»

‡È‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÁÓ ‡‰ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…»»»ƒ√»¿»ƒ

ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«ƒ

:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓטז¯Ó‡Â ƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»«¬«

„zÚ˙‡Â ‡¯Ùˆa Ìc˜‡ ‰LÓÏ ÈÈ¿»¿…∆«¿≈¿«¿»¿ƒ¿««

¯ÓÈ˙Â ‡iÓÏ ˜Ù� ‡‰ ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…»»≈¿«»¿≈«

ÈnÚ ÁlL ÈÈ ¯Ó‡ Ô�„k dÏ≈ƒ¿«¬«¿»«««ƒ

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂיזC˙ÈÏ Ì‡ È¯‡ ¿ƒ¿¿√»»¬≈ƒ≈»

é"ùø

ּגּלין: ּדגֹורין, ּדגֹורין, ּכתרּגּומֹו: ְְְְִִִִִַַצּבּורים,

(‡È)BaÏŒ˙‡ „aÎ‰Â.:ּכמֹו הּוא ּפעל לׁשֹון ¿«¿≈∆ƒְְָֹ

וכן: ונסֹוע", ג)"הלֹו ב את(מלכים "והּכֹות ְְְֵֶַַָָ

כב)מֹואב", א ל(שמואל ּבאלהים","וׁשאֹול (מלכיםֹו ְִֵָָֹ

כ) ּופצע":א ‰'"הּכה ¯ac ¯L‡k.?ּדּבר והיכן ֵַַָֹ«¬∆ƒ∆ְִֵֵָ

ּפרעה": אליכם יׁשמע ‡‰¯Ô(È·)"ולא Ï‡ ¯Ó‡. ְְְֲִֵֶַַֹֹ¡…∆«¬…
לפי מׁשה, ידי על ללקֹות ּכדאי העפר היה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹלא

ּבחֹול, וּיטמנהּו הּמצרי את ּכׁשהרג עליו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהגן

אהרן: ידי על ‰Ìpk(È‚)ולקה È‰zÂ.,הרחיׁשה ְְֲֵַַָָֹ«¿ƒ«ƒ»ְִָָ

ּבלע"ז: ‰ÌÈpk(È„)פדוליר"א ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï. ְַַ¿ƒ∆«ƒƒ
ּולהֹוציאם) אחרת: (נסחה אחר:לבראתם, מּמקֹום ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

eÏÎÈ ‡ÏÂ.ּפחּותה ּברּיה על ׁשֹולט הּׁשד ׁשאין ¿…»…ְְִֵֵֵֶַַָָ

‰È‡(ÂË)מּכּׂשעֹורה: ÌÈ‰Ï‡ Úaˆ‡.זֹו מּכה ְִַָ∆¿«¡…ƒƒַָ

היא: הּמקֹום מאת ּכׁשפים, ידי על L‡k¯אינּה ְְִִֵֵֵֵַַָָָ«¬∆
'‰ ¯ac.:"ּפרעה אליכם יׁשמע "ולא ƒ∆ְְְֲִֵֶַַֹֹ

(ÊÈ)Ea ÁÈÏLÓ.:וכן ,ּב לב)מגרה (דברים «¿ƒ«¿ְְְֵֶָ

אינציט"ר ׁשּסּוי, לׁשֹון ּבם", אׁשּלח ְְְֲִֵֶַַָֹ"וׁשןּֿבהמת

‰Ú¯·ּבלע"ז: ּונחׁשים.‡˙ רעֹות חּיֹות מיני ּכל ְַַ∆∆»…ְִִֵַָָָ

ויׁש ּבהם. מׁשחיתים והיּו ּבערּבּוביא, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָועקרּבים

ּבאּגדה ּבּדבר ולּמהטעם זֹו לּמה ּומּכה: מּכה ּבכל ְְַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּכסדר עליהם, ּבא מלכים מלחמֹות ּבטכסיסי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָזֹו?

מקלקל ּבתחּלה עיר: על ּכׁשּצרה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָמלכּות

ּומריעין עליהם ּתֹוקעין ּכ ואחר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָמעינֹותיה,

הּצפרּדעים, וכן ּולבהלם, ליראם ְְְְְְְֲִֵַַַַָָָָּבּׁשֹופרֹות



��`x`egiyy meiqelwpe`

éãáráe Ea çéìLî éððä énr-úàEnráe E ¤©¦¼¦§¦Á©§¦̧©§¹©«£¨¤¯§©§²
ézááe-úà íéøöî éza eàìîe áørä-úà E §¨¤−¤¤«¨®Ÿ¨̧§¹¨¥³¦§©¸¦Æ¤

äéìr íä-øLà äîãàä íâå áøräi''yx: ¤´¨½Ÿ§©¬¨«£¨−̈£¤¥¬¨¤«¨
çéøLà ïLb õøà-úà àeää íBiá éúéìôäå§¦§¥¦Á©¸©¹¤¤´¤À¤£¤³

ïrîì áør íL-úBéä ézìáì äéìr ãîò énr©¦ÆŸ¥´¨¤½¨§¦§¦¬¡«−̈¨®Ÿ§©´©
õøàä áø÷a ýåýé éðà ék òãzi''yx:éùù ¥©½¦²£¦¬§Ÿ̈−§¤¬¤¨¨«¤

èéäéäé øçîì Enr ïéáe énr ïéa úãô ézîNå§©§¦´§ª½¥¬©¦−¥´©¤®§¨¨¬¦«§¤−
äfä úàäi''yx:ëáør àáiå ïk ýåýé Nriå ¨¬Ÿ©¤«©©³©§Ÿ̈Æ¥½©¨ŸÆ¨´Ÿ

õøà-ìëáe åéãár úéáe äòøô äúéa ãák̈¥½¥¬¨©§−Ÿ¥´£¨¨®§¨¤¯¤
áørä éðtî õøàä úçMz íéøöîi''yx: ¦§©²¦¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥¬¤¨«Ÿ

àëeëì øîàiå ïøäàìe äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨´©§½Ÿ¤¤−§©«£®Ÿ©ÀŸ¤§²
õøàa íëéäìàì eçáæi''yx:áëàì äLî øîàiå ¦§¬¥«Ÿ¥¤−¨¨«¤©´Ÿ¤¤À³Ÿ

çaæð íéøöî úárBz ék ïk úBùrì ïBëð̈Æ©«£´Ÿ¥½¦µ«£©´¦§©½¦¦§©−
íéøöî úárBz-úà çaæð ïä eðéýìû ýåýéì©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®¥´¦§©º¤«£©¬¦§©²¦

eðì÷ñé àìå íäéðérìi''yx:âëìL CøcúLíéîé §¥«¥¤−§¬Ÿ¦§§ª«¤µ¤§´¤¨¦½
øLàk eðéýìû ýåýéì eðçáæå øaãna Cìð¥¥−©¦§¨®§¨©̧§Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½©«£¤−

:eðéìà øîàéãëçlLà éëðà äòøt øîàiå Ÿ©¬¥¥«©´Ÿ¤©§ÀŸ¨«Ÿ¦º£©©³
÷ø øaãna íëéäìà ýåýéì ízçáæe íëúà¤§¤Æ§©§¤º©«Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©¦§½̈©²
:éãra eøézrä úëìì e÷éçøú-àì ÷çøä©§¥¬«Ÿ©§¦−¨¤®¤©§¦−©«£¦«

ÁÏLÓ ‡�‡ ‡‰ ÈnÚ ˙È ÁlLÓ¿««»«ƒ»¬»«¿«

˙È CÈz··e CnÚ·e CÈc·Ú·e Ca»¿«¿»¿«»¿»»»

˙È ÌÈ¯ˆÓ Èza ÔeÏÓÈÂ ‡·B¯Ú»»¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ»

:dÏÚ Ôep‡c ‡Ú¯‡ Û‡Â ‡·B¯Ú»»¿««¿»ƒƒ¬«

È˙יח ‡e‰‰ ‡ÓBÈa L¯Ù‡Â¿«¿≈¿»«»

dÏÚ ÌÈ‡˜ ÈnÚc ÔL‚„ ‡Ú¯‡«¿»¿∆ƒ«ƒ»ƒ¬«

‡·B¯Ú Ôn˙ ÈÂ‰ÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a¿ƒ¿»¿∆¡≈«»»»

ËÈlL ÈÈ ‡�‡ È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ«¬≈¬»¿»«ƒ

:‡Ú¯‡ B‚aיטÔ˜¯eÙ ÈÂL‡Â ¿«¿»∆¡«ƒ¿«

¯ÁÓÏ ‡ÁÓ È˙È‡ CnÚ ÏÚÂ ÈnÚÏ¿«ƒ¿««»«¿ƒ»»ƒ¿»

:ÔÈ„‰ ‡˙‡ ‡‰ÈכÔk ÈÈ „·ÚÂ ¿≈»»»≈«¬«¿»≈

‰Ú¯t ˙È·Ï ÛÈw˙ ‡·B¯Ú ‡˙‡Â«¬»»»«ƒ¿≈«¿…

‡Ú¯‡ ÏÎ·e È‰Bc·Ú ˙È·Ïe¿≈«¿ƒ¿»«¿»

Ì„˜ ÔÓ ‡Ú¯‡ ˙ÏaÁ˙‡ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒƒ¿«»««¿»ƒ√»

:‡·B¯Úכא‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e »»¿»«¿…¿…∆

Ì„˜ eÁac eÏÈÊ‡ ¯Ó‡Â Ô¯‰‡Ïe¿«¬…«¬«¡ƒ«»√»

:‡Ú¯‡a ÔBÎ‰Ï‡כב‰LÓ ¯Ó‡Â ¡»¬¿«¿»«¬«…∆

‡¯ÈÚ· È¯‡ Ôk „aÚÓÏ Ôw˙ ‡Ï»«≈¿∆¿«≈¬≈¿ƒ»

‡�Á�‡ dpÓ dÏ ÔÈÏÁc È‡¯ˆÓ„¿ƒ¿»≈»¬ƒ≈ƒ≈¬«¿»

‡‰ ‡�‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ï ÔÈ·Ò�»¿ƒ¿«»»√»¿»¡»»»»

ÔÈÏÁc È‡¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa ˙È Áa„�¿««»¿ƒ»¿ƒ¿»≈»¬ƒ

Ôe¯ÓÈÈ ‡Ï‰ ÔÊÁ ÔB‰È Ôep‡Â dÏ≈¿ƒ¿»»¬»≈¿

:‡�Ób¯ÓÏכג‡˙Ïz CÏ‰Ó ¿ƒ¿¿»»«¬«¿»»

�e ‡¯a„Óa ÏÈÊÈ� ÔÈÓBÈÌ„˜ Áa„ ƒ≈≈¿«¿¿»¿««√»

:‡�Ï ¯ÓÈÈc ‡Ók ‡�‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»¿»ƒ≈«»»

‡ÁlLכד ‡�‡ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¬»¬««

ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔeÁa„˙Â ÔBÎ˙È»¿¿ƒ¿¿√»¿»¡»¬

‡Ï ‡˜Á¯‡ „BÁÏ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿«¿»»»

é"ùø

רּבי ּבמדרׁש ּכדאיתא וכּו', והֹומים ְְְְְְְְִִִִִִַַַָמקרקרים

וכן:.È˙ÈÏÙ‰Â(ÁÈ)ּתנחּומא: (לקמןוהפרׁשּתי, ְַָ¿ƒ¿≈ƒְְְְִִֵַ

וכן:ט) ה'", ל)"והפלה היא(דברים נפלאת "לא ְְְְִִִֵֵָֹ

:מּמ היא ּומפרׁשת מבּדלת לא - "מּמÔÚÓÏ ְְְְִִִֶֶֶֶֹֻֻ¿««
ı¯‡‰ ·¯˜a '‰ È�‡ Èk Ú„z.ׁשּׁשכינתי ּפי על אף ≈«ƒ¬ƒ¿∆∆»»∆ְִִִֶַַָ
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èäéäå íéøöî õøà-ìk ìr ÷áàì äéäå§¨¨´§¨½̈©−¨¤´¤¦§¨®¦§¨¨̧
ì äîäaä-ìrå íãàä-ìrçøt ïéçL ©¨«¨¹̈§©©§¥À̈¦§¦¬Ÿ¥²©

íéøöî õøà-ìëa úòaráài''yx:é-úà eç÷iå £©§ª−Ÿ§¨¤¬¤¦§¨«¦©¦§º¤
Búà ÷øæiå äòøô éðôì eãîriå ïLákä çét¦´©©¦§À̈©©«©§Æ¦§¥´©§½Ÿ©¦§¬ŸŸ²
çøt úòaráà ïéçL éäéå äîéîMä äLî¤−©¨¨®§¨©§¦À§¦Æ£©§ª½ŸŸ¥¾©

äîäaáe íãàai''yx:àéíénèøçä eìëé-àìå ¨«¨−̈©§¥¨«§Ÿ¨«§´©«©§ª¦À
äéä-ék ïéçMä éðtî äLî éðôì ãîrì©«£²Ÿ¦§¥¬¤−¦§¥´©§¦®¦«¨¨´

:íéøöî-ìëáe ínèøça ïéçMäáéýåýé ÷fçéå ©§¦½©«©§ª¦−§¨¦§¨«¦©§©¥³§Ÿ̈Æ
øac øLàk íäìà òîL àìå äòøt áì-úà¤¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤²¦¤¬

:äLî-ìà ýåýéñâéäLî-ìà ýåýé øîàiå §Ÿ̈−¤¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½
zøîàå äòøô éðôì ávéúäå ø÷aa íkLä©§¥´©½Ÿ¤§¦§©¥−¦§¥´©§®Ÿ§¨«©§¨´
çlL íéøárä éýìû ýåýé øîà-äk åéìà¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©©¬

ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa Ïk ˙ÈÓeƒ…¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ

˙ÈÓ ‡Ï Ï‡¯NÈ È�·„ ‡¯ÈÚaÓeƒ¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈»ƒ

:„Áז˙ÈÓ ‡Ï ‡‰Â ‰Ú¯t ÁÏLe »¿««¿…¿»»ƒ

¯wÈ˙‡Â „Á „Ú Ï‡¯NÈ„ ‡¯ÈÚaÓƒ¿ƒ»¿ƒ¿»≈«»¿ƒ¿««

‡aÏ:‡nÚ ˙È ÁlL ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ƒ»¿«¿…¿»««»«»

e·ÈÒח Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…ƒ

‡�ez‡„ ‡ÁÈt ÔBÎÈ�ÙÁ ÈÏÓ ÔBÎÏ¿¿≈»¿≈ƒ»¿«»

È�ÈÚÏ ‡iÓL ˙ÈˆÏ ‰LÓ dp˜¯ÊÈÂ¿ƒ¿¿ƒ≈…∆¿≈¿«»¿≈≈

‰Ú¯ÙטÏk ÏÚ ‡˜·‡Ï È‰ÈÂ «¿…ƒ≈¿«¿»«»

‡L�‡ ÏÚ È‰ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒƒ≈«¬»»

ÈbÒ ‡�ÁÈLÏ ‡¯ÈÚa ÏÚÂ¿«¿ƒ»¿ƒ¬»«ƒ

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ÔÈÚaÚ·‡¬«¿Àƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

eÓ˜Âי ‡�ez‡„ ‡ÁÈt ˙È e·ÈÒ�e¿ƒ»ƒ»¿«»¿»

˙ÈˆÏ ‰LÓ d˙È ˜¯Êe ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…¿«»≈…∆¿≈

È‚Ò ÔÈÚaÚ·‡ ‡�ÁÈL ‰Â‰Â ‡iÓL¿«»«¬»ƒ¬»¬«¿Àƒ»≈

:‡¯ÈÚ··e ‡L�‡aיאeÏÈÎÈ ‡ÏÂ «¬»»ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ

ÔÓ ‰LÓ Ì„˜ Ì˜ÈÓÏ ‡iL¯Á»»«»¿≈»√»…∆ƒ

‡�ÁÈL ‰Â‰ È¯‡ ‡�ÁÈL Ì„√̃»ƒ¬»¬≈¬»ƒ¬»

:È‡¯ˆÓ ÏÎ·e ‡iL¯ÁaיבÛÈw˙Â ¿»»«»¿»ƒ¿»≈¿«ƒ

ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ¿»»ƒ»¿«¿…¿»«ƒ

:‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒ…∆

Ùˆa¯‡יג Ìc˜‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«¿»

dÏ ¯ÓÈ˙Â ‰Ú¯t Ì„˜ „zÚ˙‡Â¿ƒ¿««√»«¿…¿≈«≈

È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô�„kƒ¿«¬«¿»¡»»ƒ»≈

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL««»«ƒ¿ƒ¿¿√»»

é"ùø

(Á)ÌÎÈ�ÙÁ ‡ÏÓ.:ּבלע"ז ÁÈtילוייניי"ש ¿…»¿≈∆ְַַƒ«
ÔL·k.הּנׂשרפות עמּומות הּגחלים מן הּנּפח ּדבר ƒ¿»ְֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹ

הפחה, לׁשֹון ּפיח, אולב"ש. ּובלע"ז ְְְֲִִַַַַָָָּבּכבׁשן,

ּומפריחן: מפיחן LÓ‰ׁשהרּוח B˜¯Êe.ּדבר וכל ְְִִֶַַָָָ¿»…∆ְָָָ

אחת. ּביד אּלא נזרק אינֹו ּבכח, נּסיםהּנזרק הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

מלא מׁשה ׁשל קמצֹו ׁשהחזיק אחד, ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָֹֹֻהרּבה:

ׁשה ואחד, אהרן, וׁשל ׁשּלֹו עלחפנים, האבק ל ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

מצרים: ארץ ‡·ÚaÚ˙(Ë)ּכל Á¯t ÔÈÁLÏ. ְִִֶֶַָƒ¿ƒ…≈«¬«¿À…

צֹומחין ידֹו ׁשעל אבעּבעין, סגי לׁשיחנא ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָֻּכתרּגּומֹו:

חמימּות,ÔÈÁL.ּבּועֹות: ּבלׁשֹוןלׁשֹון יׁש והרּבה ¿ƒְְְְֲִִֵֵַ

ׁשחּונה: ׁשנה Ó‰a·e‰(È)מׁשנה Ì„‡a.ואם ְְִָָָָ»»»«¿≈»ְִ

נאמר: ּכבר והלא הּבהמֹות, להם היּו מאין ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּתאמר:

ּגזרה, נגזרה לא אּלא מצרים"? מקנה ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ"וּימת

ּבמקנ" ׁשּנאמר: ּבלבד, ׁשּבּׂשדֹות אֹותן על ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָאּלא

מקנהּו את הניס ה' ּדבר את והּירא ּבּׂשדה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאׁשר

"וּיּקח אצל: ּבּמכילּתא ׁשנּויה וכן הּבּתים". ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָאל

`x`ehiriay mei qelwpe`
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íçlLi''yx:çéãøa øçî úrk øéèîî éððä ©§¨«¦§¦³©§¦Æ¨¥´¨½̈¨−̈

íéøöîa eäîë äéä-àì øLà ãàî ãák̈¥´§®Ÿ£¤̧«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¦§©½¦
äzr-ãrå äãñeä íBiä-ïîìi''yx:èéäzrå §¦©¬¦¨«§−̈§©¨«¨§©À̈

ð÷î-úà ærä çìLEì øLà-ìk úàå E §©³¨¥Æ¤¦§§½§¥²¨£¤¬§−
àöné-øLà äîäaäå íãàä-ìk äãOa©¨¤®¨¨«¨¨̧§©§¥¹̈£¤¦¨¥´
ãøaä íäìr ãøéå äúéaä óñàé àìå äãOá©¨¤À§³Ÿ¥«¨¥Æ©©½§¨§¨©¯£¥¤²©¨−̈

È˙יד ÁÏL ‡�‡ ‡„‰ ‡�ÓÊa È¯‡¬≈¿ƒ¿»»»¬»»«»

CnÚ·e CÈc·Ú·e CaÏÏ È˙ÁÓ Ïk»»»«¿ƒ»¿«¿»¿«»

È˙ÂÎc ˙ÈÏ È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ«¬≈≈ƒ¿»ƒ

:‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlLטוÔÚÎ È¯‡ «ƒ¿»«¿»¬≈¿«

˙ÁÓ ˙È ÔBt ÁÏL‡c ÈÓ„˜ ·È¯¿̃≈√»«¿∆¿«»««

CnÚ ˙ÈÂ C˙È ÈÁÓ‡Â Èz¯·b¿À¿ƒ¿∆¿≈»»¿»«»

:‡Ú¯‡ ÔÓ ˙‡ÈˆÈLÂ ‡˙BÓa¿»¿≈ƒ«ƒ«¿»

ÏÈ„aטז CzÓi˜ ‡c ÏÈ„a Ì¯·e¿«¿ƒ»«≈ƒ»¿ƒ

ÔB‰Èc ÏÈ„·e ÈÏÈÁ ˙È C˙eÈÊÁ‡Ï¿«¬»»»≈ƒ¿ƒƒ

:‡Ú¯‡ ÏÎa ÈÓL ˙¯e·b ÔÚzLÓƒ¿»«¿«¿ƒ¿»«¿»

ÈnÚaיז da ˙LÈ·k z‡ ÔÚk „Ú«¿««¿¿≈«≈¿«ƒ

:ÔB‰˙eÁlLÏ ‡Ïc ÏÈ„aיח‡‰ ¿ƒ¿»¿«»¿»

ÔÈ„‰ ‡�cÚa ‡¯ËÓ ˙ÈÁÓ ‡�‡¬»»≈ƒ¿»¿ƒ»»»≈

a ¯ÁÓ‡Ï Èc ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡c¯ ¿««¿»«ƒ«¬»ƒ»

‡ÓBÈ ÔÓÏ ÌÈ¯ˆÓa d˙ÂÎ„ ‰Â‰¬»ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»

:ÔÚk „ÚÂ ˙ÏÏÎzL‡„יטÔÚÎe ¿ƒ¿«¿»«¿«¿»¿«

Èc Ïk ˙ÈÂ C¯ÈÚa ˙È LB�k ÁÏL¿«¿»¿ƒ»¿»»ƒ

‡¯ÈÚ·e ‡L�‡ Ïk ‡Ï˜Áa CÏ»¿«¿»»¬»»¿ƒ»

L�k˙È ‡ÏÂ ‡Ï˜Áa ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¿«¿»¿»ƒ¿¿≈

‡c¯a ÔB‰ÈÏÚ ˙BÁÈÂ ‡˙È·Ï¿≈»¿≈¬≈«¿»

é"ùø

ּבחּור" רכב יד)ׁשׁשֿמאֹות Ïk(È„):(לקמן ˙‡ ֵֵֶֶָ∆»
È˙ÙbÓ.ׁשּמּכת מּכאן ּכנגדלמדנּו ׁשקּולה ּבכֹורֹות «≈…«ְְְְִֶֶֶַַַָָָ

הּמּכֹות: B‚Â'(ÂË)ּכל È„È ˙‡ ÈzÁÏL ‰zÚ Èk. ַַָƒ«»»«¿ƒ∆»ƒ¿
ׁשהּכיתים ּבמקנ ידי ּכׁשהיתה רציתי אּלּו ְְְְְִִִִִִִִִֶֶָָָָּכי

עּמ ואת אֹות והּכיתי ׁשלחּתיה עםּבּדבר, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ

‰‡¯ıהּבהמֹות: ÔÓ „ÁkzÂ.ז ּבעבּור אתאבל ְֵַ«ƒ»≈ƒ»»∆ֲֲַָֹ

וגֹו': העמדּתי(ÊÈ)ÈnÚa ÏÏBzÒÓ E„BÚ. ְְֱִֶַ¿ƒ¿≈¿«ƒ
מסּלה, מּגזרת והּוא ּבעּמי, ּבּה ּכביׁשת ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָּכתרּגּומֹו:

ּוכבר קלקי"ר. ּובלע"ז ּכביׁשא, ארח ְְְְְְִִִַַַַָָָֹּדמתרּגמינן

ׁשּתחּלת ּתיבה ּכל מּקץ": "ויהי ּבסֹוף ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָּפרׁשּתי

מתּפעל, ּבלׁשֹון לדּבר ּבאה והיא "סמ ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָיסֹודּה

עּקר ׁשל אֹותּיֹות ּבאמצע ׁשּמּוׁש ׁשל הּתי"ו ְְִִִֵֶֶֶַַָָנֹותן

ּוכגֹון: זֹו יב)ּכגֹון מּגזרת(קהלת החגב" "וּיסּתּבל ְְְְִִִֵֶַַַָָ

טז)סבל, ׂשר(במדבר מּגזרת עלינּו" תׂשּתרר "ּכי ְְִִִִֵֵֵֶַַָָ

וכן: ח)ונגיד, ז הוית":(דניאל "מׂשּתּכל ְְְֲִִֵֵַַָ

(ÁÈ)¯ÁÓ ˙Úk..למחר הּזאת לֹוּכעת ׂשרט »≈»»ְֵַַָָָָֹ

ירד לכאן חּמה ּכׁשּתּגיע למחר, ּבּכתל: ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׂשריטה

ׁשּתחּלת.‰Òe„‰הּברד: ּתיבה וכל ׁשּנתיּסדה, ַָָƒ»¿»ְְְְִִֵֶֶַַָָָ

ּכׁשהיא יסר, ידע, ילד, יסד, ּכגֹון: יֹו"ד, ְְְִֶַָָָָָֹֹֹֹיסֹודּה

הּוסדּה, ּכמֹו: הּיֹו"ד ּבמקֹום הּוי"ו ּתבא ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹמתּפעלת,

ליֹוסף", "וּיּולד וּיּודע, כט)הּולדּה, "ּבדברים(משלי ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ

עבד": יּוסר ‰ÊÚ(ËÈ)לא ÁÏL.ׁשלח ּכתרּגּומֹו: ִֶֶָָֹ¿«»≈ְְְַַ

וכן: י)ּכנֹוׁש, העיזּו",(ישעיה הּגבים (ירמיה"יֹוׁשבי ְְְִִֵֵֵֵַ

ּבנימין"ו) ּבני ‰Èa˙‰.:"העזּו ÛÒ‡È ‡ÏÂלׁשֹון - ְְִִִֵָָ¿…≈»≈««¿»ְ
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CnÚ ˙ÈÂ C˙È ÈÁÓ‡Â Èz¯·b¿À¿ƒ¿∆¿≈»»¿»«»

:‡Ú¯‡ ÔÓ ˙‡ÈˆÈLÂ ‡˙BÓa¿»¿≈ƒ«ƒ«¿»

ÏÈ„aטז CzÓi˜ ‡c ÏÈ„a Ì¯·e¿«¿ƒ»«≈ƒ»¿ƒ

ÔB‰Èc ÏÈ„·e ÈÏÈÁ ˙È C˙eÈÊÁ‡Ï¿«¬»»»≈ƒ¿ƒƒ

:‡Ú¯‡ ÏÎa ÈÓL ˙¯e·b ÔÚzLÓƒ¿»«¿«¿ƒ¿»«¿»

ÈnÚaיז da ˙LÈ·k z‡ ÔÚk „Ú«¿««¿¿≈«≈¿«ƒ

:ÔB‰˙eÁlLÏ ‡Ïc ÏÈ„aיח‡‰ ¿ƒ¿»¿«»¿»

ÔÈ„‰ ‡�cÚa ‡¯ËÓ ˙ÈÁÓ ‡�‡¬»»≈ƒ¿»¿ƒ»»»≈

a ¯ÁÓ‡Ï Èc ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡c¯ ¿««¿»«ƒ«¬»ƒ»

‡ÓBÈ ÔÓÏ ÌÈ¯ˆÓa d˙ÂÎ„ ‰Â‰¬»ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»

:ÔÚk „ÚÂ ˙ÏÏÎzL‡„יטÔÚÎe ¿ƒ¿«¿»«¿«¿»¿«

Èc Ïk ˙ÈÂ C¯ÈÚa ˙È LB�k ÁÏL¿«¿»¿ƒ»¿»»ƒ

‡¯ÈÚ·e ‡L�‡ Ïk ‡Ï˜Áa CÏ»¿«¿»»¬»»¿ƒ»

L�k˙È ‡ÏÂ ‡Ï˜Áa ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¿«¿»¿»ƒ¿¿≈

‡c¯a ÔB‰ÈÏÚ ˙BÁÈÂ ‡˙È·Ï¿≈»¿≈¬≈«¿»

é"ùø

ּבחּור" רכב יד)ׁשׁשֿמאֹות Ïk(È„):(לקמן ˙‡ ֵֵֶֶָ∆»
È˙ÙbÓ.ׁשּמּכת מּכאן ּכנגדלמדנּו ׁשקּולה ּבכֹורֹות «≈…«ְְְְִֶֶֶַַַָָָ

הּמּכֹות: B‚Â'(ÂË)ּכל È„È ˙‡ ÈzÁÏL ‰zÚ Èk. ַַָƒ«»»«¿ƒ∆»ƒ¿
ׁשהּכיתים ּבמקנ ידי ּכׁשהיתה רציתי אּלּו ְְְְְִִִִִִִִִֶֶָָָָּכי

עּמ ואת אֹות והּכיתי ׁשלחּתיה עםּבּדבר, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ

‰‡¯ıהּבהמֹות: ÔÓ „ÁkzÂ.ז ּבעבּור אתאבל ְֵַ«ƒ»≈ƒ»»∆ֲֲַָֹ

וגֹו': העמדּתי(ÊÈ)ÈnÚa ÏÏBzÒÓ E„BÚ. ְְֱִֶַ¿ƒ¿≈¿«ƒ
מסּלה, מּגזרת והּוא ּבעּמי, ּבּה ּכביׁשת ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָּכתרּגּומֹו:

ּוכבר קלקי"ר. ּובלע"ז ּכביׁשא, ארח ְְְְְְִִִַַַַָָָֹּדמתרּגמינן

ׁשּתחּלת ּתיבה ּכל מּקץ": "ויהי ּבסֹוף ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָּפרׁשּתי

מתּפעל, ּבלׁשֹון לדּבר ּבאה והיא "סמ ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָיסֹודּה

עּקר ׁשל אֹותּיֹות ּבאמצע ׁשּמּוׁש ׁשל הּתי"ו ְְִִִֵֶֶֶַַָָנֹותן

ּוכגֹון: זֹו יב)ּכגֹון מּגזרת(קהלת החגב" "וּיסּתּבל ְְְְִִִֵֶַַַָָ

טז)סבל, ׂשר(במדבר מּגזרת עלינּו" תׂשּתרר "ּכי ְְִִִִֵֵֵֶַַָָ

וכן: ח)ונגיד, ז הוית":(דניאל "מׂשּתּכל ְְְֲִִֵֵַַָ

(ÁÈ)¯ÁÓ ˙Úk..למחר הּזאת לֹוּכעת ׂשרט »≈»»ְֵַַָָָָֹ

ירד לכאן חּמה ּכׁשּתּגיע למחר, ּבּכתל: ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׂשריטה

ׁשּתחּלת.‰Òe„‰הּברד: ּתיבה וכל ׁשּנתיּסדה, ַָָƒ»¿»ְְְְִִֵֶֶַַָָָ

ּכׁשהיא יסר, ידע, ילד, יסד, ּכגֹון: יֹו"ד, ְְְִֶַָָָָָֹֹֹֹיסֹודּה

הּוסדּה, ּכמֹו: הּיֹו"ד ּבמקֹום הּוי"ו ּתבא ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹמתּפעלת,

ליֹוסף", "וּיּולד וּיּודע, כט)הּולדּה, "ּבדברים(משלי ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ

עבד": יּוסר ‰ÊÚ(ËÈ)לא ÁÏL.ׁשלח ּכתרּגּומֹו: ִֶֶָָֹ¿«»≈ְְְַַ

וכן: י)ּכנֹוׁש, העיזּו",(ישעיה הּגבים (ירמיה"יֹוׁשבי ְְְִִֵֵֵֵַ

ּבנימין"ו) ּבני ‰Èa˙‰.:"העזּו ÛÒ‡È ‡ÏÂלׁשֹון - ְְִִִֵָָ¿…≈»≈««¿»ְ



x`ehiriay`צ meiqelwpe`

eúîåi''yx:ëéãárî ýåýé øác-úà àøiä ¨¥«©¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½¥«©§¥−
-ìà eäð÷î-úàå åéãár-úà ñéðä äòøt©§®Ÿ¥¦²¤£¨¨¬§¤¦§¥−¤

íézaäi''yx:àëøác-ìà Baì íN-àì øLàå ©¨¦«©«£¤¬Ÿ¨²¦−¤§©´
:äãOa eäð÷î-úàå åéãár-úà áæriå ýåýéô §Ÿ̈®©©«£²Ÿ¤£¨¨¬§¤¦§¥−©¨¤«

áë-ìr Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¤¨«§Æ©
-ìr íéøöî õøà-ìëa ãøá éäéå íéîMä©¨©½¦¦¦¬¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦©
äãOä áNr-ìk ìrå äîäaä-ìrå íãàä̈«¨¨´§©©§¥À̈§©²¨¥¬¤©¨¤−

íéøöî õøàai''yx:âëeähî-úà äLî èiå §¤¬¤¦§¨«¦©¥̧¤´¤©¥»»
-Cìäzå ãøáe úì÷ ïúð ýåýéå íéîMä-ìr©©¨©¼¦¼©«Ÿ̈À¨©³ŸŸÆ¨½̈©¦«£©
õøà-ìr ãøa ýåýé øèîiå äöøà Là¥−¨®§¨©©§¥¯§Ÿ̈²¨−̈©¤¬¤

:íéøöîãëCBúa úçwìúî Làå ãøá éäéå ¦§¨«¦©§¦´¨½̈§¥¾¦§©©−©§´
-ìëa eäîë äéä-àì øLà ãàî ãák ãøaä©¨¨®¨¥´§½Ÿ£Â¤Â«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¨

éBâì äúéä æàî íéøöî õøài''yx:äëiåãøaä C ¤´¤¦§©½¦¥−̈¨«§¨¬§«©©̧©¨¹̈
íãàî äãOa øLà-ìk úà íéøöî õøà-ìëa§¨¤´¤¦§©À¦¥µ¨£¤´©¨¤½¥«¨−̈
ãøaä äkä äãOä áNr-ìk úàå äîäa-ãrå§©§¥¨®§¥̧¨¥³¤©¨¤Æ¦¨´©¨½̈

:øaL äãOä õr-ìk-úàååëïLb õøàa ÷ø §¤¨¥¬©¨¤−¦¥«©µ§¤´¤½¤
:ãøa äéä àì ìûøNé éða íL-øLàæëçìLiå £¤−̈§¥´¦§¨¥®¬Ÿ¨−̈¨¨«©¦§©´

íäìà øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷iå äòøt©§ÀŸ©¦§¨Æ§¤´§©«£½Ÿ©¬Ÿ¤£¥¤−
énrå éðàå ÷écvä ýåýé írtä éúàèç̈¨´¦©¨®©§Ÿ̈Æ©©¦½©«£¦¬§©¦−

:íérLøäçëúéäî áøå ýåýé-ìà eøézrä ¨«§¨¦«©§¦̧Æ¤§Ÿ̈½§©¾¦«§²Ÿ
àìå íëúà äçlLàå ãøáe íéýìû úì÷Ÿ¬Ÿ¡Ÿ¦−¨¨®©«£©§¨´¤§¤½§¬Ÿ

ãîrì ïeôñúi''yx:èëNøôà øérä-úà éúàök äLî åéìà øîàiå «Ÿ¦−©«£«Ÿ©³Ÿ¤¥¨Æ¤½§¥¦Æ¤¨¦½¤§¬Ÿ

:Ôe˙eÓÈÂכÈÈ„ ‡Ób˙tÓ ÏÈÁ„c ƒƒ»≈ƒƒ¿»»«¿»

È‰Bc·Ú ˙È L�k ‰Ú¯t È„·ÚÓ≈«¿≈«¿…¿«»«¿ƒ

:‡iz·Ï È‰B˙Èb ˙ÈÂכא‡Ï È„Â ¿»≈ƒ¿»«»¿ƒ»

˙È ˜·L ÈÈ„ ‡Ób˙ÙÏ daÏ ÈeL«ƒƒ≈¿ƒ¿»»«¿»¿«»

:‡Ï˜Áa È‰B˙Èb ˙ÈÂ È‰Bc·Ú«¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿»

C„Èכב ˙È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈»¿»

ÏÎa ‡c¯· È‰ÈÂ ‡iÓL ˙Èˆ ÏÚ«≈¿«»ƒ≈«¿»¿»

ÏÚÂ ‡L�‡ ÏÚ È‡¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»≈«¬»»¿«

‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ Ïk ÏÚÂ ‡¯ÈÚa¿ƒ»¿«»∆¿»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡aכגÌÈ¯‡Â ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ«¬≈

ÈÈÂ ‡iÓL ˙Èˆ ÏÚ d¯ËÁ ˙È ‰LÓ…∆»À¿≈«≈¿«»«»

‡˙M‡ ‡Îl‰Óe ‡c¯·e ÔÈÏ˜ ·‰È¿«»ƒ«¿»¿«¿»∆»»

ÏÚ ‡c¯a ÈÈ ¯ËÓ‡Â ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»¿«¿«¿»«¿»«

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡כד‡c¯· ‰Â‰Â «¿»¿ƒ¿»ƒ«¬»«¿»

‡c¯· B‚a ˙·‰ÏzLÓ ‡˙M‡Â¿∆»»ƒ¿«¿»«¿«¿»

d˙ÂÎ„ ‰Â‰ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ ÛÈwz«ƒ«¬»ƒ»¬»ƒ¿»≈

˙Â‰c ÔcÚÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ««¬«

:ÌÚÏכהÏÎa ‡c¯· ‡ÁÓe ¿»¿»«¿»¿»

‡Ï˜Á· Èc Ïk ˙È ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒ»»ƒ¿«¿»

Ïk ˙ÈÂ ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L�‡Ó≈¬»»¿«¿ƒ»¿»»

˙ÈÂ ‡c¯· ‡ÁÓ ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ∆¿»¿«¿»¿»«¿»¿»

:¯·z ‡Ï˜Á·c ÔÏÈ‡ Ïkכו„BÁÏ »ƒ«ƒ¿«¿»¿«¿

Ï‡¯NÈ È�a Ôn˙ Èc ÔL‚„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿∆ƒ«»¿≈ƒ¿»≈

:‡c¯a ‡Â‰ ‡Ïכז‰Ú¯t ÁÏLe »¬»«¿»¿««¿…

ÔB‰Ï ¯Ó‡Â Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜e¿»¿…∆¿«¬…«¬«¿

‡�‡Â ‰‡kÊ ÈÈ ‡„‰ ‡�ÓÊ ˙È·Á»ƒƒ¿»»»¿»«»»«¬»

:ÔÈ·iÁ ÈnÚÂכחÈÈ Ì„˜ Blˆ ¿«ƒ«»ƒ«√»¿»

ÔB‰È ‡Ïc ÁÂ¯ È‰BÓ„˜ ÈbÒÂ¿«ƒ√»ƒ¿«¿»¿

Ì„˜ ÔÓ ÔÈl‡k ËÂÏc ÔÈÏ˜ ‡�ÏÚ¬»»»ƒƒ¿«¿ƒ≈ƒ√»

‡ÏÂ ÔBÎ˙È ÁÏL‡Â ‡c¯·e ÈÈ¿»«¿»¿∆¿«»¿¿»

:‡·kÚ˙‡Ï ÔeÙÒB˙כטdÏ ¯Ó‡Â ¿¿ƒ¿«»»«¬«≈

é"ùø

הּוא: "וּינס":.‰�ÒÈ(Î)הכנסה לׁשֹון הבריח, ְַָָ≈ƒְְִִַַָָ

(·Î)ÌÈÓM‰ ÏÚ.:אּגדה ּומדרׁש הּׁשמים, לצד ««»«ƒְְִִַַַַַָָָ

למעלה למׁשה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מןהגּביהֹו ְְְְִִִֶַַָָָֹ

‰a¯„(Î„)הּׁשמים: CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó.ּבתֹו נס ִַַָƒ¿«««¿«»»ְֵ

הּוא,נס: מים והּברד, מערבין, והּברד האׁש ְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹ

ּביניהם ׁשלֹום עׂשּו קֹונם, רצֹון (שמותולעׂשֹות ְְֲֵֵֶַָָָ

ּכבר:.Â¯·(ÁÎ):רבה) ּׁשהֹוריד ּבמה לֹו ּדי ¿«ְְִֶַַָ

(ËÎ)¯ÈÚ‰ ˙‡ È˙‡ˆk.ּבתֹו אבל העיר, מן ¿≈ƒ∆»ƒְֲִִָָ

`x`ehiriay mei qelwpe`

àì ãøaäå ïeìcçé úBìwä ýåýé-ìà étk-úà¤©©−¤§Ÿ̈®©Ÿ´¤§¨À§©¨¨Æ´Ÿ
õøàä ýåýéì ék òãz ïrîì ãBò-äéäéi''yx: ¦«§¤½§©´©¥©½¦¬©«Ÿ̈−¨¨«¤

ìéãárå äzàåéðtî ïeàøéz íøè ék ézrãé E §©−̈©«£¨¤®¨©¾§¦¦µ¤´¤¦«§½¦§¥−
íéýìû ýåýéi''yx:àìäúkð äøòOäå äzLtäå §Ÿ̈¬¡Ÿ¦«§©¦§¨¬§©§Ÿ̈−ª¨®¨

ìráb äzLtäå áéáà äøòOä éki''yx: ¦³©§Ÿ̈Æ¨¦½§©¦§−̈¦§«Ÿ
áìkäå ähçäåúìéôà ék ekð àì úîq §©«¦¨¬§©ª¤−¤´Ÿª®¦¬£¦−Ÿ

äpäi''yx:øéèôîâìäòøt írî äLî àöiå ¥«¨©¥¥̧¤¹¥¦³©§ŸÆ
eìcçiå ýåýé-ìà åétk Nøôiå øérä-úà¤¨¦½©¦§¬Ÿ©−̈¤§Ÿ̈®©©§§³

äöøà Czð-àì øèîe ãøaäå úBìwäi''yx: ©ŸÆ§©¨½̈¨−̈«Ÿ¦©¬¨«§¨
ãìúìwäå ãøaäå øènä ìãç-ék äòøt àøiå©©´§©§ÀŸ¦«¨©̧©¨¨¯§©¨¨²§©Ÿ−Ÿ

:åéãárå àeä Baì ãaëiå àèçì óñiåäì÷æçiå ©´Ÿ¤©«£®Ÿ©©§¥¬¦−¬©«£¨¨«©¤«¡©Æ
øLàk ìûøNé éða-úà çlL àìå äòøt áì¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥´¦§¨¥®©«£¤²

ôôô :äLî-ãéa ýåýé øacïîéñ ì"åòáéâ ,íé÷åñô à"ë÷. ¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

NB¯Ù‡ ‡z¯˜ ÔÓ È˜tÓa ‰LÓ…∆¿ƒ¿ƒƒ«¿»∆¿

ÔeÚpÓ˙È ‡iÏ˜ ÈÈ Ì„˜ BÏˆa È„È¿«ƒ¿√»¿»»«»ƒ¿«¿

Úc˙c ÏÈ„a „BÚ È‰È ‡Ï ‡c¯·e«¿»»¿≈¿ƒ¿ƒ«

:‡Ú¯‡ ÈÈc È¯‡לCÈc·ÚÂ z‡Â ¬≈«¿»«¿»¿«¿¿«¿»

ÔezÚ�k˙‡ ‡Ï ÔÚk „Ú È¯‡ ‡�Ú„È¿«¿»¬≈«¿«»ƒ¿¿«¿

:ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓלא‡�zÎÂ ƒ√»¿»¡…ƒ¿ƒ»»

ÔÈ·Èa‡ ‡È�¯ÚÒ È¯‡ B˜Ï È¯ÚÒÂ¿«¬≈¿¬≈«¿«¿»«ƒƒ

:ÔÈÏBÚ·b ‡�zÎÂלב‰‡hÁÂ ¿ƒ»»«¿ƒ¿ƒ»»

‡˙ÏÈÙ‡ È¯‡ B˜Ï ‡Ï ‡iz�ÎÂ¿À¿«»»¿¬≈¬ƒ»»

:Ôep‡לג‰Ú¯t ˙ÂlÓ ‰LÓ ˜Ù�e ƒ¿«…∆ƒ¿»«¿…

Ì„˜ BÏˆa È‰B„È N¯Ùe ‡z¯˜ ˙È»«¿»¿«¿ƒƒ¿√»

‡¯ËÓe ‡c¯·e ‡iÏ˜ eÚÈ�Ó˙‡Â ÈÈ¿»¿ƒ¿¿ƒ»«»«¿»ƒ¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡ËÓ ‡Ï ˙ÈÁ� ‰Â‰„«¬»»ƒ»¿»««¿»

‡˙Ú�Óלד È¯‡ ‰Ú¯t ‡ÊÁÂ«¬»«¿…¬≈ƒ¿¿«

ÛÒB‡Â ‡iÏ˜Â ‡c¯·e ‡¯ËÓƒ¿»«¿»¿»«»¿≈

‡e‰ daÏÏ d¯wÈÂ ÈËÁÓÏ¿∆¡≈¿«¿≈¿ƒ≈

:È‰Bc·ÚÂלה‡aÏ Ûwz‡Â ¿«¿ƒ¿ƒ««ƒ»

Ï‡¯NÈ È�a ˙È ÁlL ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„¿«¿…¿»««»¿≈ƒ¿»≈

:‰LÓc ‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

Ù Ù Ù

é"ùø

ּגּלּולים מלאה ׁשהיתה לפי התּפּלל, לא ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹהעיר

רבה) Ôe‡¯Èz(Ï):(שמות Ì¯Ë.,ּתיראּון לא עדין ∆∆ƒ¿ְֲִִַֹ

לׁשֹון ואינֹו הּוא, לא עדין - ׁשּבּמקרא טרם ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹוכן

ּכמֹו: יט)קדם לא(בראשית עד - יׁשּכבּו" "טרם ְְִֶֶֶַָָֹ

ב)ׁשכיבּו, אף(שם צמח, לא עד - יצמח" "טרם ְְִִֶֶַַַָָָ

יראים, אינכם עדין ּכי ידעּתי הּוא: ּכן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָזה

ּבקלקּולכם: ּתעמדּו הרוחה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָּומּׁשּתהיה

(‡Ï)‰˙k� ‰¯ÚO‰Â ‰zLt‰Â.:לׁשֹון נׁשּברה ¿«ƒ¿»¿«¿…»À»»ְְְִָ

יּתכן ולא נּכּו, לא וכן נכאים, נכה", ְְְְְִִֵֵַָָֹֹֹֹֻ"ּפרעה

לפרׁש ה"א ּבמקֹום נּו"ן ׁשאין הּכאה, לׁשֹון ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָלפרׁשֹו

ׁשרׁש הּנּו"ן אּלא הּכּו, ּכמֹו נּכּו, הּכתה, ּכמֹו ְְְֶֶַָָָָֹֻֻֻֻנּכתה

מּגזרת הּוא והרי לג)ּבּתיבה, "וׁשּפּו(איוב ְְֲִִֵֵַַַָֻ

‡·È·עצמֹותיו": ‰¯ÚO‰ Èk.ועֹומדת ּבּכרה ּכבר ְַָƒ«¿…»»ƒְְְִֶֶָָ

ּכבר ּגדלה הּפׁשּתה וכן ונפלּו, ונׁשּתּברּו ְְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָּבקׁשיה

ּבגבעֹוליה: לעמד ‡·È·והּקׁשה ‰¯ÚO‰.עמדה ְְְְֲִֶַָָֹֻ«¿…»»ƒְָָ

ל ו)ׁשֹוןּבאּביה, השירים הּנחל(שיר ":"ּבאּבי ְְְִִֵֶַַַָ

(·Ï)‰p‰ ˙ÏÈÙ‡ Èk.רּכֹות היּו ועדין מאחרֹות, ƒ¬ƒ…≈»ְֲִַַַָָֻ

ׁשּנאמר: ּפי על ואף קׁשה. ּבפני לעמד ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹויכֹולֹות

לפרׁש יׁש הּברד", הּכה הּׂשדה עׂשב ּכל ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ"ואת

ּבקלחם העֹומדים ּבעׂשבים מקרא ׁשל ְְְְְֲִִִִֶַָָָָּפׁשּוטֹו

יׁש ּתנחּומא רּבי ּומדרׁש ּבברד. ללקֹות ְְְְְִִִִֵַַַָָָָהראּויים

"ּכי ודרׁשּו: זאת על ׁשּנחלקּו ְְְְִֵֵֶֶַַָֹמרּבֹותינּו

לקּו: ׁשּלא להם נעׂשּו ּפלאֹות ּפלאי - ְְֲֲִִֵֶֶַָָָֹֹאפילת"

(‚Ï)Cz� ‡Ï.,ּבאויר ׁשהיּו אֹותן ואף הּגיע, לא …ƒ«ְֲִִִֶַַָָָֹ

לֹו: ודֹומה לארץ, הּגיעּו ט)לא עלינּו(דניאל וּתּת" ְִִִֵֶֶַָָָָֹ

ּבן ּומנחם עלינּו. וּתּגיע ּדעזרא, והּׁשבּועה" ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאלה

ּבחלק חּברֹו כב)סרּוק לׁשֹון(יחזקאל ּכסף" ּכהּתּו" ְְְְִִֵֶֶֶָ

ּכתרּגּומֹו: ּדבריו את אני ורֹואה מּתכת, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָיציקת

נּת "לא זה: אף לאּתכא, לצקת ,ואּתי ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹ"וּיּצק"

ארצה: הּצק לא ואראלארץ", פרשת חסלת ְֶַָָָָֹֻ
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ּגּלּולים מלאה ׁשהיתה לפי התּפּלל, לא ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹהעיר

רבה) Ôe‡¯Èz(Ï):(שמות Ì¯Ë.,ּתיראּון לא עדין ∆∆ƒ¿ְֲִִַֹ

לׁשֹון ואינֹו הּוא, לא עדין - ׁשּבּמקרא טרם ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹוכן

ּכמֹו: יט)קדם לא(בראשית עד - יׁשּכבּו" "טרם ְְִֶֶֶַָָֹ

ב)ׁשכיבּו, אף(שם צמח, לא עד - יצמח" "טרם ְְִִֶֶַַַָָָ

יראים, אינכם עדין ּכי ידעּתי הּוא: ּכן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָזה

ּבקלקּולכם: ּתעמדּו הרוחה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָּומּׁשּתהיה

(‡Ï)‰˙k� ‰¯ÚO‰Â ‰zLt‰Â.:לׁשֹון נׁשּברה ¿«ƒ¿»¿«¿…»À»»ְְְִָ

יּתכן ולא נּכּו, לא וכן נכאים, נכה", ְְְְְִִֵֵַָָֹֹֹֹֻ"ּפרעה

לפרׁש ה"א ּבמקֹום נּו"ן ׁשאין הּכאה, לׁשֹון ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָלפרׁשֹו

ׁשרׁש הּנּו"ן אּלא הּכּו, ּכמֹו נּכּו, הּכתה, ּכמֹו ְְְֶֶַָָָָֹֻֻֻֻנּכתה

מּגזרת הּוא והרי לג)ּבּתיבה, "וׁשּפּו(איוב ְְֲִִֵֵַַַָֻ

‡·È·עצמֹותיו": ‰¯ÚO‰ Èk.ועֹומדת ּבּכרה ּכבר ְַָƒ«¿…»»ƒְְְִֶֶָָ

ּכבר ּגדלה הּפׁשּתה וכן ונפלּו, ונׁשּתּברּו ְְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָּבקׁשיה

ּבגבעֹוליה: לעמד ‡·È·והּקׁשה ‰¯ÚO‰.עמדה ְְְְֲִֶַָָֹֻ«¿…»»ƒְָָ

ל ו)ׁשֹוןּבאּביה, השירים הּנחל(שיר ":"ּבאּבי ְְְִִֵֶַַַָ

(·Ï)‰p‰ ˙ÏÈÙ‡ Èk.רּכֹות היּו ועדין מאחרֹות, ƒ¬ƒ…≈»ְֲִַַַָָֻ

ׁשּנאמר: ּפי על ואף קׁשה. ּבפני לעמד ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹויכֹולֹות

לפרׁש יׁש הּברד", הּכה הּׂשדה עׂשב ּכל ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ"ואת

ּבקלחם העֹומדים ּבעׂשבים מקרא ׁשל ְְְְְֲִִִִֶַָָָָּפׁשּוטֹו

יׁש ּתנחּומא רּבי ּומדרׁש ּבברד. ללקֹות ְְְְְִִִִֵַַַָָָָהראּויים

"ּכי ודרׁשּו: זאת על ׁשּנחלקּו ְְְְִֵֵֶֶַַָֹמרּבֹותינּו

לקּו: ׁשּלא להם נעׂשּו ּפלאֹות ּפלאי - ְְֲֲִִֵֶֶַָָָֹֹאפילת"

(‚Ï)Cz� ‡Ï.,ּבאויר ׁשהיּו אֹותן ואף הּגיע, לא …ƒ«ְֲִִִֶַַָָָֹ

לֹו: ודֹומה לארץ, הּגיעּו ט)לא עלינּו(דניאל וּתּת" ְִִִֵֶֶַָָָָֹ

ּבן ּומנחם עלינּו. וּתּגיע ּדעזרא, והּׁשבּועה" ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאלה

ּבחלק חּברֹו כב)סרּוק לׁשֹון(יחזקאל ּכסף" ּכהּתּו" ְְְְִִֵֶֶֶָ

ּכתרּגּומֹו: ּדבריו את אני ורֹואה מּתכת, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָיציקת

נּת "לא זה: אף לאּתכא, לצקת ,ואּתי ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹ"וּיּצק"

ארצה: הּצק לא ואראלארץ", פרשת חסלת ְֶַָָָָֹֻ
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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
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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:
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מובן: הכל לא עדיין אך

"בת היותה הוא יוכבד של העיקרי ייחוסה הרי א)

יותר קובע האב מצד הייחוס כי הייחוס25לוי", מאשר

"דודתו רק כאן מציינת שהתורה ייתכן וכיצד האח. מצד

לוי"? "בת העיקר את מציינת ואינה קהת", אחות –

מסופר כאשר מקום, בכל יותר: קשה אף השאלה ב)

פלוני" "בת התורה אומרת אשה, שנשא אדם כלומר,26על ,

נאמר עצמה יוכבד לגבי ובמיוחד האב, את מציינת היא

בפסוקנו נאמר מדוע לוי". בת את "ויקח הקודמת בפרשה

wxהיתה שהיא כלל מוזכר ואין קהת), (אחות "דודתו"

לוי"? "בת

מפרש כשהוא לוי", "בת בציינו רש"י מבהיר זה ענין

בפסוק הנאמר את אחר27בכך מאב ולא לוי, (בת יוכבד :28

אם). (מאותה קהת אחות קהת) – "אבוהי" כמו

הדברים: שני את התורה מציינת מדוע מובן בכך

לוי", "בת היותה מעלת את בתוכה הכוללת "יוכבד",

קהת". "אחות היותה מעלת – ו"דודתו"

(g"kyz `x`e t"y zgiyn)

טו.25) מו, ויגש פרש"י ראה

לד.26) כו, כ. כה, תולדות כט. יא, .cereנח

כי27)

נקראות בנישואין) (כשמדובר בקרא הנזכרות הנשים בפנים) (כנ"ל א)

שמצינו – כך כדי (ועד האב ע"ש השייכות) על מורה מוזכרwxy(שזה האב

ב)). לח, (וישלח

הסברא – מלמדנו מה לשאול ומקום אשה שם בקרא כשמוזכר בכלל ב)

ובפרש"י טו מו, (ויגש בתו דינה (עפמש"נ לאבי' השייך ענין הפשוטה:
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