
הוספה:  כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

Scrnkfu,
nt,

NtnrhstWj
w

ahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt
fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

"tumrvjxhsho"

v,abc

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

January 6-12)כ"ח טבת - ה' שבט ה'תשס"ח 08)

שבוע פרשת בא



�mildz

å÷
:ìëä ììîì ìëåé éî øôñì åðàá íà 'ä úåøåáâ ììîé éî øùàë íã÷î åðøëæ àìù äî íéñéð ãår åðì äùrù ìr 'äì åãåä øøåùîä øîàå ,íãå÷ä ìr éà÷ øåîæîä äæ

àdéeììä|ýBýéì eãBä:Bcñç íìBrì ék áBè-ékáýBýé úBøeáb ìlîé éî:Búläz-ìk réîLé ©¬§¨̧´©«¨´¦®¦−§¨´©§«¦À−§©¥«§´§¨®¹©§¦À©¨§¦¨«

â:úr-ìëá ä÷ãö äùr ètLî éøîL éøLàãýBýé éðøëæ:EúreLéa éðã÷t Enr ïBöøa −©§¥««Ÿ§¥´¦§®̈Ÿ¥−Ÿ§¨¨´§¨¥«¨§¥´¦−§¨«¦§´©¤®¹¨§¥À¦¦«¨¤«

äìúBàø|éøéça úáBèaéBb úçîNa çîNì E:Eúìçð-ír ìläúäì Eåeðéúáà-ír eðàèç ¦§³§»©³§¦¤À−¦§«Ÿ©§¦§©´¤®¹§¦§©¥À¦©«£¨¤«¨¨¬¦£Ÿ¥À

:eðrLøä eðéåräæíéøöîá eðéúBáà|éúBàìôð eìékNä-àìéãñç áø-úà eøëæ àì Eíé-ìr eøîiå E ¤«¡¦¬¦§¨«§£»¥³§¦§©¸¦«Ÿ¦§¦Ä¦§§¤À´Ÿ−¨«§«¤´Ÿ£¨¤®©©§−©¨´

:óeñ-íéaç:Búøeáb-úà réãBäì BîL ïrîì íréLBiåèúBîäza íëéìBiå áøçiå óeñ-íéa ørâiå §©«−©«¦¥§©´©§®¹§¦À©¤§«¨«©¦§©´§©−©¤«¡¨®©«¦¥¬¹©§ŸÀ

:øaãnké:áéBà ãiî íìàâiå àðBN ãiî íréLBiåàé:øúBð àì íäî ãçà íäéøö íéî-eqëéå ©¦§¨«−©«¦¥¦©´¥®¹©¦§¨¥À¦©¬¥«©§©©¬¦¨«¥¤®¤¨¬¹¥¤À´Ÿ¨«

áé:Búläz eøéLé åéøáãá eðéîàiåâé:Búörì ekç-àì åéùrî eçëL eøäîãéøaãna äåàú eeàúiå ©©«£¦¬¦§¨¨®¹̈¦À§¦¨«−¦«£«¨«§´©«£®̈Ÿ«Ÿ¹¦À©«£¨«©¦§©´−©«£¨©¦§¨®

:ïBîéLéa ìà-eqðéååè:íLôða ïBæø çlLéå íúìàL íäì ïziåæèïøäàì äðçna äLîì eàð÷éå ©§©¹¥À¦«¦«©¦¥´−¨¤¤«¡¨®̈©§©©−¨´§©§¨«©§©§´−§Ÿ¤«©©«£¤®¹§©«£ÀŸ

ýBýé LBã÷:æé:íøéáà úãr-ìr ñëzå ïúc rìázå õøà-çzôzçéra Là-ørázåäáäì íúã §´§¨«¦§©−¤¤©¦§©´¨¨®¹©§©À©£©¬£¦¨«©¦§©¥¬©«£¨®̈¹¤«¨À̈

:íérLø èäìzèé:äëqîì eåçzLiå áøça ìâr-eNréëìëà øBL úéðáúa íãBák-úà eøéîiå §©¥¬§¨¦«©«£¥¬¤§Ÿ¥®¹©¦§©«£À§©¥¨«©¨¦¬¤§¨®§©§¦¬¹ÀŸ¥¬

:áNràë:íéøöîa úBìãâ äùr íréLBî ìà eçëLáë:óeñ-íé-ìr úBàøBð íç õøàa úBàìôð ¥«¤−¨«§¥´«¦®̈Ÿ¤−Ÿ§Ÿ´§¦§¨«¦−¦§¨«§¤´¤¨®¹«¨À©©«

âë:úéçLäî Búîç áéLäì åéðôì õøta ãîr Bøéçá äLî éìeì íãéîLäì øîàiåãëeñàîiå ©ÀŸ¤§«©§¦Å¨¬¥¿»Ÿ¤³§¦À¨©´©¤¤́§¨®̈§¨¦¬¹£¨À¥«©§¦«−©«¦§£«

:Bøáãì eðéîàä-àì äcîç õøàaäëýBýé ìB÷a erîL àì íäéìäàá eðâøiå:åëíäì Bãé àOiå §¤´¤¤§®̈«Ÿ¹¤¡¦À¦§¨«©¥¨«§¬§¨«¢¥¤®¬Ÿ¹¨§À§´§¨«©¦¨´¨´¨¤®

:øaãna íúBà ìétäìæëìe íéBba írøæ ìétäìe:úBöøàa íúBøæçëeìëàiå øBrt ìráì eãîviå §©¦¬¹À̈©¦§¨«§©¦´−©§¨«©¦®¹§¨«À̈¨«£¨«−©¦¨´§§©´©§®¹©«Ÿ§À

:íéúî éçáæèë:äôbî ía-õøôzå íäéììrîa eñérëiåì:äôbnä øörzå ìlôéå ñçðét ãîriå ¦§¥¬¥¦«−©©§¦«§©«©§¥¤®©¦§¨¹À̈©¥¨«©©«£´Ÿ−¦«§¨©§©¥®¹©¥«¨©À©©¥¨«

àì:íìBr-ãr øãå øãì ä÷ãöì Bì áLçzåáì:íøeára äLîì røiå äáéøî éî-ìr eôéö÷iå ©¥¨´¤−¦§¨®̈§¬Ÿ¹̈ÀŸ©¨«−©©§¦«©¥´§¦¨®©¥¬©¹§Ÿ¤À©«£¨«

âì:åéúôNa àháéå Bçeø-úà eøîä-ékãìýBýé øîà øLà íénrä-úà eãéîLä-àì:íäì ¦«¦§¬¤®¹©§©¥À¦§¨¨««Ÿ−¦§¦«¤¨«©¦®£¤³¨©−§¨´¨¤«

äì:íäéNrî eãîìiå íéBbá eáørúiååì:L÷Bîì íäì eéäiå íäéaör-úà eãáriåæìeçaæiå ©¦§¨«§¬©¦®¹©¦§§À©«£¥¤«©©«©§¬¤£©¥¤®©¦«§−¨¤´§¥«©¦§§´

:íéãMì íäéúBða-úàå íäéða-úàçìïrðë éaörì eçaæ øLà íäéúBðáe íäéða-íc é÷ð íã eëtLiå ¤−§¥¤«§¤§«¥¤À©¥¦«©¦§§¸¨¶¨¦¿©§¥»¤³§«¥¤À£¤´−¦§«©«£©¥´§¨®©

ðçzå:íéîca õøàä óèì:íäéììrîa eðæiå íäéNrîá eàîèiåîýBýé óà-øçiåárúéå Bnra ©¤«¡©¬¹¨À̈¤©¨¦«©¦§§¬§©«£¥¤®¹©¦§À§©¬©§¥¤«©¦«©©´§¨´§©®¹©§¨¥À

:Búìçð-úààî:íäéàðN íäá eìLîiå íéBb-ãéa íðziåáî:íãé úçz erðkiå íäéáéBà íeöçìiå ¤©«£¨«©¦§¥¬§©¦®©¦§§¬¹¨¤À«Ÿ§¥¤«©¦§¨¬«§¥¤®¹©¦¨«§À©´©¨¨«

âî:íðåra ekîiå íúörá eøîé änäå íìévé úBaø íéîrtãî:íúpø-úà BrîLa íäì øva àøiå §¨¦¬©À©¦Å¥¬−§¥¨©§´©«£¨¨®¹©¨ÀŸ©«£Ÿ¨«−©©«§©©´¨¤®¹§¨§À¤¦¨¨«

äîáøk íçpiå Búéøa íäì økæiå:åéãñçåî:íäéáBL-ìk éðôì íéîçøì íúBà ïziåæîeðréLBä| ©¦§´Ÿ¨¤´§¦®¹©¦¨¥À§´Ÿ£¨¨«©¦¥´¨´§©«£¦®¹¦§¥À¨«¥¤««¦¥̧

ýåýéì úBãBäì íéBbä-ïî eðöa÷å eðéäìà:Eúläúa çazLäì ELã÷ íLçîýBýé-Ceøa|éäìà §»Ÿ̈³¡Ÿ¥À§©§¥»¦«©Å¦¬−§«§¥´¨§¤®¹§¦§©¥À©¦§¦¨¤«¨³§¨̧¡Ÿ¥¶

íìBrä-ïî ìàøNé|:déeììä ïîà írä-ìk øîàå íìBrä ãrå ¦§¨¥¿¦¨³¨̧§©Ä¨«À̈§¨©−¨¨¨¬¹̈¥À©«§¨«

mildz

æ÷
:íéáø éðôá øôñìå çáùì éåàøäîå åìöð íéäìà ãñçáå äøöá åéä íàèç ùðårá éë ,'äì úåãåäì íéëéøö äçåøì äøöî åàöéù äráøà ìr øîàð øåîæîä äæ

àýBýéì eãä:Bcñç íìBrì ék áBè-ékáýBýé éìeàb eøîàé:øö-ãiî íìàb øLà Ÿ´©«¨´¦®¦−§¨´©§«−Ÿ§§¥´§¨®£¤¬§¹¨À̈¦©¨«

â:íiîe ïBôvî áørnîe çøænî íöa÷ úBöøàîeãáLBî øér Cøc ïBîéLéa øaãná erz ¥«£¨À¦Å§¨¬¦¦§¨¬¦©«£¨®¦¨¬¦¨«¨´−©¦§¨«¦«¦´¨®¤¦¬¹À̈

:eàöî àìä:óhrúz íäa íLôð íéàîö-íb íéárøåýBýé-ìà e÷röiåíäì øva ´Ÿ¨¨«§¥¦¬©§¥¦®©¹§À̈¨¤¬¦§©¨«©¦§£´¤−§¨«©©´¨¤®

:íìévé íäéúB÷eönîæ:áLBî øér-ìà úëìì äøLé Cøãa íëéøãiåçýBýéì eãBéBcñç ¦¹§«¥¤À©¦¥«−©©§¦¥§¤´¤§¨¨®¹̈¤À¤¤¦¬¨«´©«¨´©§®

:íãà éðáì åéúBàìôðåè:áBè-àlî äárø Lôðå ä÷÷L Lôð réaNä-ékééCLç éáL §¹¦§§À̈¦§¥¬¨¨«¦«−¦§¦©¤´¤«Ÿ¥®̈§¤¬¤§¹¥À̈¦¥«−Ÿ§¥´Ÿ¤

:ìæøáe éðr éøéñà úåîìöåàé:eöàð ïBéìr úörå ìà-éøîà eøîä-ékáéíaì ìîra rðëiå §©§¨®¤£¦¥−¢¦´©§¤«¦«¦§¬¦§¥¥®©«£©−¤§´¨¨«©©§©´¤«¨¨´¦¨®

:øær ïéàå eìLkâéýBýé-ìà e÷ræiå:íréLBé íäéúB÷eönî íäì øvaãééCLçî íàéöB ¨« ¹§À§¥´Ÿ¥«©¦§£´¤−§¨©©´¨¤®¦¹§«¥¤À«¦¥«−«¦¥¥´Ÿ¤

:÷zðé íäéúBøñBîe úåîìöååèýBýéì eãBé:íãà éðáì åéúBàìôðå BcñçæèúBúìc øaL-ék §©§¨®¤¹«§«¥¤À§©¥«´©«¨´©§®§¹¦§§À̈¦§¥¬¨¨«¦«−¦©©§´

:rcb ìæøá éçéøáe úLçðæé:eprúé íäéúðårîe írLt Cøcî íéìéåàçéárúz ìëà-ìk §®Ÿ¤§¦¥−©§¤´¦¥«©−¡¦¦¦¤´¤¦§¨®¹¥«£Ÿ«Ÿ¥¤À¦§©«¨−Ÿ¤§©¥´

:úåî-éørL-ãr erébiå íLôðèéýBýé-ìà e÷ræiå:íréLBé íäéúB÷eönî íäì øvaëçìLé ©§¨®©¹©¦À©©«£¥¨«¤©¦§£´¤−§¨©©´¨¤®¦¹§¬¥¤« À«¦¥«¦§©´

:íúBúéçMî èlîéå íàtøéå BøácàëýBýéì eãBé:íãà éðáì åéúBàìôðå Bcñçáëeçaæéå −§¨§¦§¨¥®¦«¹©¥À¦§¦«¨«´©«¨´©§®§¹¦§§À̈¦§¥¬¨¨«−§¦§§

:äpøa åéùrî eøtñéå äãBú éçáæâë:íéaø íéîa äëàìî éùr úBiðàa íiä éãøBéãëänä ¦§¥´¨®¦«©§−©«£¨Ÿ́§¦¨««§¥´−©¨¨«¢¦®Ÿ¥¬Ÿ§¹¨À̈§©´¦©¦«¥´¨

ýBýé éùrî eàø:äìeöîa åéúBàìôðåäë:åélb íîBøzå äørñ çeø ãîriå øîàiååëeìré −¨©«£¥Ÿ́§¨®§¹¦§§À̈¦§¨«©ÀŸ¤−©©«£¥´©§¨¨®©¹§¥À©¨«©«£´

:ââBîúú ärøa íLôð úBîBäú eãøé íéîLæë:rlaúz íúîëç-ìëå øBkMk ereðéå ebBçé −¨©¦¥«§´§®©¹§À̈§¨¨¬¦§¨«¨´−§¨©¦®§¨¹̈§¨À̈¦§©¨«

çëýBýé-ìà e÷röiå:íàéöBé íäéúB÷önîe íäì øvaèë:íäélb eLçiå äîîãì äørñ í÷é ©¦§£´¤−§¨©©´¨¤®¹¦§ª«¥¤À«¦¥«¨¥´−§¨¨¦§¨¨®©¹¤«¡À©¥¤«

ì:íöôç æBçî-ìà íçðiå e÷zLé-éë eçîNiåàìýBýéì eãBé:íãà éðáì åéúBàìôðå Bcñç ©¦§§¬¦«¦§®Ÿ©¹©§¥À¤§¬¤§¨«´©«¨´©§®§¹¦§§À̈¦§¥¬¨¨«

áì:eäeììäé íéð÷æ áLBîáe ír ìä÷a eäeîîBøéåâìíéî éàöîe øaãîì úBøäð íùé −¦«§¦§©¨®§©−§¥¦´§©§«¨¥Ÿ́§¨´§¦§¨®Ÿ¨¬¥©¹À¦

:ïBànöìãì:dá éáLé úrøî äçìîì éøt õøàäìäiö õøàå íéî-íâàì øaãî íùé §¦¨«¤´¤−§¦¦§¥¨®¥« ¹¨©ÀŸ́§¥¨«¨¥Ÿ́−¦§¨©«£©©®¦§¤¬¤¦¹À̈

:íéî éàöîìåì:áLBî øér eððBëéå íéárø íL áLBiåæìeNriå íéîøë erhiå úBãN erøæiå §Ÿ¨¬¥¨«¦©´¤¨´§¥¦®©¹§«§À¦´¨«©¦§§´−¨©¦§´§¨¦®©¹©«£À

:äàeáú éøtçì:èérîé àì ízîäáe ãàî eaøiå íëøáéåèìärø øörî eçLiå eèrîiå §¦´§¨«©§¨«§¥´©¦§´§®Ÿ¹§¤§À̈´Ÿ©§¦«©¦§£¬©¨®Ÿ¥−Ÿ¤¨¨´

:ïBâéåî:Cøã-àì eäúa írúiå íéáéãð-ìr æea CôLàîïàvk íNiå éðBrî ïBéáà ábNéå §¨«Ÿ¥´−©§¦¦®©¹©§¥À§´Ÿ«Ÿ¨«¤©§©¥´¤§´¥®¦©¨¬¤©¹ÀŸ

:úBçtLîáî:äét äöô÷ äìår-ìëå eçîNéå íéøLé eàøéâîeððBaúéå älà-øîLéå íëç-éî ¦§¨«¦§´§¨¦´§¦§¨®§¨©¹§À̈¨´§¨¦«¨¦«¨¨¬§¦§¨¥®¤§¹¦§«§À

ýBýé écñç: ©«§¥¬§¨«



� mildz

æ÷
:íéáø éðôá øôñìå çáùì éåàøäîå åìöð íéäìà ãñçáå äøöá åéä íàèç ùðårá éë ,'äì úåãåäì íéëéøö äçåøì äøöî åàöéù äráøà ìr øîàð øåîæîä äæ

àýBýéì eãä:Bcñç íìBrì ék áBè-ékáýBýé éìeàb eøîàé:øö-ãiî íìàb øLà Ÿ´©«¨´¦®¦−§¨´©§«−Ÿ§§¥´§¨®£¤¬§¹¨À̈¦©¨«

â:íiîe ïBôvî áørnîe çøænî íöa÷ úBöøàîeãáLBî øér Cøc ïBîéLéa øaãná erz ¥«£¨À¦Å§¨¬¦¦§¨¬¦©«£¨®¦¨¬¦¨«¨´−©¦§¨«¦«¦´¨®¤¦¬¹À̈

:eàöî àìä:óhrúz íäa íLôð íéàîö-íb íéárøåýBýé-ìà e÷röiåíäì øva ´Ÿ¨¨«§¥¦¬©§¥¦®©¹§À̈¨¤¬¦§©¨«©¦§£´¤−§¨«©©´¨¤®

:íìévé íäéúB÷eönîæ:áLBî øér-ìà úëìì äøLé Cøãa íëéøãiåçýBýéì eãBéBcñç ¦¹§«¥¤À©¦¥«−©©§¦¥§¤´¤§¨¨®¹̈¤À¤¤¦¬¨«´©«¨´©§®

:íãà éðáì åéúBàìôðåè:áBè-àlî äárø Lôðå ä÷÷L Lôð réaNä-ékééCLç éáL §¹¦§§À̈¦§¥¬¨¨«¦«−¦§¦©¤´¤«Ÿ¥®̈§¤¬¤§¹¥À̈¦¥«−Ÿ§¥´Ÿ¤

:ìæøáe éðr éøéñà úåîìöåàé:eöàð ïBéìr úörå ìà-éøîà eøîä-ékáéíaì ìîra rðëiå §©§¨®¤£¦¥−¢¦´©§¤«¦«¦§¬¦§¥¥®©«£©−¤§´¨¨«©©§©´¤«¨¨´¦¨®

:øær ïéàå eìLkâéýBýé-ìà e÷ræiå:íréLBé íäéúB÷eönî íäì øvaãééCLçî íàéöB ¨« ¹§À§¥´Ÿ¥«©¦§£´¤−§¨©©´¨¤®¦¹§«¥¤À«¦¥«−«¦¥¥´Ÿ¤

:÷zðé íäéúBøñBîe úåîìöååèýBýéì eãBé:íãà éðáì åéúBàìôðå BcñçæèúBúìc øaL-ék §©§¨®¤¹«§«¥¤À§©¥«´©«¨´©§®§¹¦§§À̈¦§¥¬¨¨«¦«−¦©©§´

:rcb ìæøá éçéøáe úLçðæé:eprúé íäéúðårîe írLt Cøcî íéìéåàçéárúz ìëà-ìk §®Ÿ¤§¦¥−©§¤´¦¥«©−¡¦¦¦¤´¤¦§¨®¹¥«£Ÿ«Ÿ¥¤À¦§©«¨−Ÿ¤§©¥´

:úåî-éørL-ãr erébiå íLôðèéýBýé-ìà e÷ræiå:íréLBé íäéúB÷eönî íäì øvaëçìLé ©§¨®©¹©¦À©©«£¥¨«¤©¦§£´¤−§¨©©´¨¤®¦¹§¬¥¤« À«¦¥«¦§©´

:íúBúéçMî èlîéå íàtøéå BøácàëýBýéì eãBé:íãà éðáì åéúBàìôðå Bcñçáëeçaæéå −§¨§¦§¨¥®¦«¹©¥À¦§¦«¨«´©«¨´©§®§¹¦§§À̈¦§¥¬¨¨«−§¦§§

:äpøa åéùrî eøtñéå äãBú éçáæâë:íéaø íéîa äëàìî éùr úBiðàa íiä éãøBéãëänä ¦§¥´¨®¦«©§−©«£¨Ÿ́§¦¨««§¥´−©¨¨«¢¦®Ÿ¥¬Ÿ§¹¨À̈§©´¦©¦«¥´¨

ýBýé éùrî eàø:äìeöîa åéúBàìôðåäë:åélb íîBøzå äørñ çeø ãîriå øîàiååëeìré −¨©«£¥Ÿ́§¨®§¹¦§§À̈¦§¨«©ÀŸ¤−©©«£¥´©§¨¨®©¹§¥À©¨«©«£´

:ââBîúú ärøa íLôð úBîBäú eãøé íéîLæë:rlaúz íúîëç-ìëå øBkMk ereðéå ebBçé −¨©¦¥«§´§®©¹§À̈§¨¨¬¦§¨«¨´−§¨©¦®§¨¹̈§¨À̈¦§©¨«

çëýBýé-ìà e÷röiå:íàéöBé íäéúB÷önîe íäì øvaèë:íäélb eLçiå äîîãì äørñ í÷é ©¦§£´¤−§¨©©´¨¤®¹¦§ª«¥¤À«¦¥«¨¥´−§¨¨¦§¨¨®©¹¤«¡À©¥¤«

ì:íöôç æBçî-ìà íçðiå e÷zLé-éë eçîNiåàìýBýéì eãBé:íãà éðáì åéúBàìôðå Bcñç ©¦§§¬¦«¦§®Ÿ©¹©§¥À¤§¬¤§¨«´©«¨´©§®§¹¦§§À̈¦§¥¬¨¨«

áì:eäeììäé íéð÷æ áLBîáe ír ìä÷a eäeîîBøéåâìíéî éàöîe øaãîì úBøäð íùé −¦«§¦§©¨®§©−§¥¦´§©§«¨¥Ÿ́§¨´§¦§¨®Ÿ¨¬¥©¹À¦

:ïBànöìãì:dá éáLé úrøî äçìîì éøt õøàäìäiö õøàå íéî-íâàì øaãî íùé §¦¨«¤´¤−§¦¦§¥¨®¥« ¹¨©ÀŸ́§¥¨«¨¥Ÿ́−¦§¨©«£©©®¦§¤¬¤¦¹À̈

:íéî éàöîìåì:áLBî øér eððBëéå íéárø íL áLBiåæìeNriå íéîøë erhiå úBãN erøæiå §Ÿ¨¬¥¨«¦©´¤¨´§¥¦®©¹§«§À¦´¨«©¦§§´−¨©¦§´§¨¦®©¹©«£À

:äàeáú éøtçì:èérîé àì ízîäáe ãàî eaøiå íëøáéåèìärø øörî eçLiå eèrîiå §¦´§¨«©§¨«§¥´©¦§´§®Ÿ¹§¤§À̈´Ÿ©§¦«©¦§£¬©¨®Ÿ¥−Ÿ¤¨¨´

:ïBâéåî:Cøã-àì eäúa írúiå íéáéãð-ìr æea CôLàîïàvk íNiå éðBrî ïBéáà ábNéå §¨«Ÿ¥´−©§¦¦®©¹©§¥À§´Ÿ«Ÿ¨«¤©§©¥´¤§´¥®¦©¨¬¤©¹ÀŸ

:úBçtLîáî:äét äöô÷ äìår-ìëå eçîNéå íéøLé eàøéâîeððBaúéå älà-øîLéå íëç-éî ¦§¨«¦§´§¨¦´§¦§¨®§¨©¹§À̈¨´§¨¦«¨¦«¨¨¬§¦§¨¥®¤§¹¦§«§À

ýBýé écñç: ©«§¥¬§¨«



�

  מפתח  כללי

 ב  ....................................................................................ז" קו"קלים מזמורי תה  )א
  ה  ...........................................................................א'' שבט תשיראש חודשמכתב   )ב

 ו  ...........................................ח"מתש'ה,  שבטא"י בשלח  פרשתבתש באתי לגניה " דמאמר  )ג
 יב  ...........................................................................ד"תשי'ד שבט ה''יופרשת בשלח ' שיחת יום ה  )ד
 לא  ................................................................................א''תנש' ה, שבט'ד, בא בת פרשתת שויחמש  )ה
 מא ..........................................................................)ק"בלה( באפרשת  לקוטי שיחות  )ו
 מז  ......................................................באלשבוע פרשת  )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )ז
 נח  ...................................................................... בא לשבוע פרשת "יום יוםה"לוח   )ח
 ס  ...............................................................................ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )ט
 סב  ................................................בא לשבוע פרשת פרקים ליום'  ג– ם"שיעורי רמב  )י

 פא  ................................................בא לשבוע פרשת  פרק אחד ליום–ם "שיעורי רמב  )יא
 פט  ..................................................בא לשבוע פרשת  ספר המצוות–ם "שיעורי רמב  )יב

  :ד"מתורת נשיאי חב

 צד  ..................................................................ר הזקן"אדמו - שולחן ערוך הלכות שבת  )יג
 הצ  ..............................................................ר הזקן"אדמו - תפילין שולחן ערוך הלכות  )יד
 צז  .............................................ר הזקן"ו אדמ-וידעת היום ה " ד-מבואר תורה לקוטי   )טו
 צח  ....................................................................ר האמצעי"אדמו - נטרסיםקומאמרים   )טז
 צט .........................................."צמח צדק"ר ה"אדמו - רש מצות התפילהש -ותיך ך מצדר  )יז
 קא ................................................................ש"ר מוהר"אדמו - א"תרל והחריםהמשך   )יח
 קב  ...........................................................................ב"ר מוהרש"אדמו - קונטרס ומעין  )יט
 קג  ..............................................................צ''ר מוהריי'' אדמו- ב"המאמרים תרצספר   )כ

 קד  .........................................................................צ''ר מוהריי''אדמו - בוריםילקוטי ד  )כא
 הק .........................................................................צ''ר מוהריי''אדמו - שימת המאסרר  )כב
  

 קז  .................................................. באי ותרגום אונקלוס לשבוע פרשת "רש, חומש  )כג
 קכז...............................................................................באלוח זמנים לשבוע פרשת   )כד

________  (________ 

haya ixiyrd meil hxetn xcq

ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ברוקלין,

או המקושרים אל התמימים, תלמידי אנ"ש, אל

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק אל השייכים

יחיו עליהם ה' הכ"מ,

וברכה! שלום

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק של היארצייט יום הוא הבע"ל, בשבט העשירי ביום מפורט סדר אודות רבים שאלת על במענה

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

אבל שונים, בחדרים בתורה יקראו - מספיק העליות מספר אין להוסיףאם הקרואים.לא מספר על

הגורל. פי על או - המנין רוב בריצוי - שבחבורה הגדול יהי' שמפטיר ישתדלו

כדי מנחה - שלישי שחרית, - שני ערבית, אחד שיתפלל לחלק ונכון היארצייט, ביום התיבה לפני שיתפלל מי וירימו יבחרו

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

שעוה. של נר - בקל אפשר אם לעת. המעת כל שידלק נר להדליק

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

יאמר אח"כ דמקואות. ופ"ז דכלים פכ"ד התיבה לפני המתפלל (יסיים) ילמוד תהלים) אמירת אחר - (בבקר התפלה אחר

דרבנן. קדיש בתניא, שורות איזה - בלחש ויאדיר. כו' עקשיא בן חנניא ר' המשנה

שיחזור מי אין ואם בע"פ. ע"ד) בקונטרס נדפס לגני, באתי (ד"ה ההסתלקות דיום מהמאמר חלק יחזרו - ערבית תפלת אחר

מנחה. תפלת אחר ולסיימו הבוקר. תפלת אחר וכן בפנים. ילמדוהו בע"פ

מנחה. תפלת לאחר וכן תניא. פרק - התפלה קודם בבוקר

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא לנשיאנו, השייכים להענינים תרומה אחד כל ירים התפלה קודם כלבבוקר ובעד עצמו בעד

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

לראות עכ"פ או ליחידות, להכנס שזכו אלו אבנט). בחגירת (כמובן פ"נ אחד כל יקרא - הדא"ח וחזרת הבוקר תפלת לאחר

קונטרס מאמר, דפי בין אח"כ הפ"נ להניח לפניו. עומד כאלו הפ"נ, קריאת בעת עצמו, יצייר - הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק פני את

באפשרי (אם ולשלחו הכ"מ. אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת של ביוםוכו' שלו.בו ציון על לקראותו מנת על (

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

חייו. ימי כל בה עבד אשר ועבודתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אודות שי' ביתו לבני לבאר - לעת המעת במשך שעה לקבוע

של מתורתו פתגם או מימרא שם לחזור בעיר אשר ובבהמ"ד הכנסיות בבתי לזה) הראוים (אלו לבקר - לעת המעת במשך

אהבת אודות לבאר הכ"מ, אדמו"ר מו"ח ישראלכ"ק עםכל חומש לימוד תהלים, אמירת ע"ד תקנתו ולהסביר להודיע שלו,

מתוך הנ"ל כל לעשות באפשרי אם - השנה. לימות שחלקו כפי התניא לימוד ע"ד גם - המתאימים ובמקומות - פירש"י

התועדות.

במקום גם שלום, בדרכי האפשרי ככל ולהשתדל, - החרדי הנוער כנוסי במקום לזה) (המוכשרים לבקר - לעת המעת במשך

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק מאת תמיד להם נודעת יתירה שחבה איך להם ולבאר - חרדי אינו עדיין עתה שלעת הנוער כינוסי

והפצת היהדות בהחזקת תפקידם את ימלאו סוף סוף אשר בהם, בטח אשר והבטחון והתקוה מהם תבע אשר את להם לבאר

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

שלאחריו. הש"ק ביום ובפרט היארצייט אחרי אשר בימים הנ"ל בכל ימשיכו המקום, לתנאי מתאים זהו אם אשר, מובן

* * *

ישמיענו בתוכם ההילולא, בעל הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא ונשיאנו, עפר, שוכני ורננו והקיצו גואלנו ביאת יחיש והוי'

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות

שניאורסאהן מענדל מנחם
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È˙‡·כלה אחותי דיום1לגני בהמאמר ההילולא בעל אדמו"ר מו"ח כ"ק ע"ז ומביא ,
שלו ההילולא ויום למקום2ההסתלקות לגנוני, לגני (במקומו) רבה במדרש דאיתא ,

רצויים הבלתי הענינים שע"י אלא היתה, בתחתונים שכינה דעיקר בתחלה, עיקרי שהי'
זה] לאחרי תיכף [והותחל ואח"כ השביעי, רקיע עד למעלה מלמטה השכינה נסתלקה
השביעי שהוא משה שבא עד למטה, מלמעלה השכינה את והורידו צדיקים שבעה עמדו

חביבין השביעין למטה3(דכל השכינה והמשכת (ירידת זה וענין בארץ. למטה והורידה (
משה מעשה נק' דהמשכן [ועד משה שעשה המשכן ע"י בעיקר נעשה כמ"ש4בארץ) ,[5

בתוכם. ושכנתי מקדש לי ועשו

ע"י6בהמאמרÍÈ˘ÓÓÂב) נעשית בתוכם) (ושכנתי למטה שכינה עיקר שהמשכת ,

כתיב שבמשכן מה וזהו לנהורא. חשוכא דאתהפכא את7העבודה ועשית
המשכן, לקרש דעולם השקר את שמהפכים וע"י שקר, אותיות הוא קרש למשכן, הקרשים
מה גם דזהו להוסיף, [ויש בתחתונים. שכינה עיקר המשכת בתוכם, ושכנתי נעשה עי"ז

קשר אותיות שהאדם8ששקר באופן לא היא בתוכם ושכנתי נעשה ידה שעל העבודה כי ,
העולם עם קשר לו שיש אם, כי העולם, מעניני עצמו פורש העולם9העובד את ומהפך ,

וזהו לנהורא], חשוכא אתהפכא לקדושה, שטים10גופא מעצי הי' שהמשכן מה שטים7גם ,

שטות להפוך11מלשון היא בתוכם ושכנתי נעשה ידה שעל והעבודה דלעו"ז, שטות היינו ,

שכינה עיקר המשכת בתוכם ושכנתי שיהי' דבכדי דקדושה. לשטות דלעו"ז השטות את
] לעולמותxwircלמטה משייכות שלמעלה אוא"ס עצמות הוא העבודה12שכינה מספיק אינו [

כמאמר ודעת. מטעם שלמעלה דקדושה דשטות העבודה להיות וצריכה ודעת, טעם שע"פ
(גם13רז"ל ישראל מגדולי שהי' לאמורא בנוגע הוא זה דמאמר לסבא, שטותי' לי' אהני

מטו"ד שלמעלה דקדושה שטות של באופן עבודתו וע"י סבא, בשם שנקרא ועד זה) לפני
יותר, עוד שטותי'.`ipdנתעלה לי'

וגם14ידועÂ‰�‰ג) שני, בית ראשון בית המקדש, על גם הוא מקדש לי ועשו שהציווי
שכינה עיקר שהמשכת דכמו מובן, ומזה בימינו. במהרה שיבנה השלישי ביהמ"ק
מטעם שלמעלה דקדושה שטות והגבלה, ממדידה שלמעלה העבודה ע"י היתה במשכן

" בשעתו, לאור יצא (*ldwd zpy hay e"h,g"nyz zpy."

א.)1 ה, שה"ש

ואילך),)2 111 ע' ה'שי"ת בסה"מ (נדפס ה'שי"ת לגני באתי ד"ה

הסתלקותו. יום ה'שי"ת, שבט ליו"ד המאמר בעל ידי על שניתן

יא.)3 פכ"ט, ויק"ר

ג.)4 פל"ה, שמו"ר א. ט, סוטה

ח.)5 כה, תרומה

ואילך.)6 פ"ו

טו.)7 כו, תרומה

רפ"י.)8 ההילולא בהמשך ראה

פ"ג.)9 דיעות הל' רמב"ם ראה

ואילך.)10 פ"ג ההילולא בהמשך ראה – להלן בהבא

כב.)11 פ"כ, במדב"ר בלק. ר"פ ספרי א. קו, סנהדרין ראה

טז. בלק תנחומא

ח"א)12 לגני באתי (סה"מ ה'תשי"א לגני באתי ד"ה ראה

ואילך). כט ע'

פ"ה.)13 ההילולא בהמשך הובא א. יז, כתובות

הבחירה.)14 בית הל' ריש רמב"ם ראה

g"nyz'd hay `"i ,glya t"y

דשטות העבודה ע"י נעשה שזה בביהמ"ק, שכינה עיקר להמשכת בנוגע הוא עד"ז ודעת,
באופן הגלות זמן במשך ועבודתינו מעשינו דע"י והגבלה. ממדידה שלמעלה דקדושה
שיבנה השלישי ביהמ"ק עשיית לי, ועשו עי"ז ודעת, מטעם שלמעלה דקדושה דשטות
ידיך כוננו אד' מקדש והב', הא' וביהמ"ק מהמשכן יותר עוד נעלה שיהי' בימינו, .15במהרה

הוי'Â‰ÊÂד) צבאות בשם נק' שישראל הוא16מה מישראל דכאו"א הדורות, כל במשך
למ צבא שיוצא השם, בצבאות לוחייל דירה ולעשותו העולם את לכבוש לחמה,

צריכה שעבודתם להורות, הוא דייקא) (צבא ה' צבאות בשם נק' שישראל מה וזה ית'.
מטו"ד, שלמעלה דקדושה שטות טו"ד, שע"פ חשבונות עם יתחשבו שלא באופן להיות

כפשוטו. צבא בדוגמת

מבזבז17בהמאמרÍÈ˘ÓÓÂה) המלחמה את לנצח בכדי בגשמיות, שבמלחמה דכמו ,

דור אחר מדור שנים כמה במשך שנקבצו האוצרות כל את דהגם18המלך ,

שהם מזו, יתירה אלא גדול) לצורך (אפילו בהם משתמשים שאין רק לא הנה הרגיל שע"ד
שמשתמשים רק לא הנה המנגד, את לנצח בכדי ומ"מ רואה, כל מעין וגנוזים כמוסים
והטעם והגבלה, מדידה מחשבון למעלה הוא דבזבוז אותם, מבזבזים שגם אלא בהאוצרות
עד"ז חשבונות, שום שייך אין הנפש) (בעצם דשם הנפש בעצם מושרש הנצח כי הוא לזה
דירה ולעשותו העולם את לכבוש המלחמה, את ינצחו ה' שצבאות שבכדי למעלה, גם הוא
הוא להם האוצרות שנתינת אלא עוד, ולא שלמעלה, האוצר בחי' להם נותנים ית', לו

אמרו הרגיל) (ע"ד בנתינה שגם והגם מחשבון. למעלה דבזבוז, בעין19באופן הנותן כל
באופן היא כשהנתינה משא"כ והגבלה, מדידה של תואר הוא יפה" "עין גם הרי נותן, יפה
נותנים המלחמה, את ינצחו ה' שהצבאות (שבכדי זה על והטעם הגבלות. בה אין דבזבוז,

הכתר בפנימיות הוא הנצח שרש כי הוא, דבזבוז) ובאופן האוצרות את דשם20להם ,

היא דבזבוז ובאופן האוצרות שנתינת והגם חשבונות. שום שייך אין הכתר) (בפנימיות
ההילולא, בעל דורנו לנשיא עד דור, שבכל ישראל נשיאי המלחמה, ומפקדי השרים ע"י
ידם שעל הוי', צבאות חיל, להאנשי ויותנו יומשכו שהאוצרות הוא בזה הכוונה עיקר הרי

בפועל הנצחון (בביהמ"ק21נעשה ה' דצבאות העבודה ע"י שיהי' שהנצחון מה גם וזהו .
ועד לעולם ימלוך (הוי' נצחי נצחון הוא עבודתם22השלישי) על כח שהנתינת דמכיון ,(

דהצבאות העבודה גם לכן השינויים, ענין שייך אין הכתר דבפנימיות הכתר, מפנימיות היא
שייך שאין נצחי הוא העבודה שע"י הנצחון גם ובמילא שינויים, בלי חזק בתוקף היא ה'

ושינוי. הפסק בו

לקו"ש)15 וראה עה"פ. ופרש"י ובמכילתא יז. טו, פרשתנו

וש"נ. ואילך. 77 ע' חל"א

פ"י.)16 ההילולא בהמשך וראה מא. יב, בא

וראה)17 פר"ת. הזה היום בעצם ד"ה גם וראה ואילך. פי"א

ואילך א (שכב, פרשתנו בתו"ח פרזונו צדקת ד"ה גם בכ"ז

פרשתנו אוה"ת ואילך]). סע"ב רכא, ח"א – החדשה [בהוצאה

קונטרסים (סה"מ ס"ו תרפ"ט פרזונו צדקת ד"ה תערב). (ע' ס"ב

ואילך). 121 ע' תרפ''ט סה''מ ב. לו, ח"א

בהנמשל)18 דור") אחר ("מדור זה ענין בפירוש ביאור וצריך

ואכ"מ. למעלה.

וש"נ.)19 א. נג, ב"ב

ספי"ז.)20 ההילולא המשך

רפי"ט.)21 ספי"א. ההילולא בהמשך כמבואר

יח.)22 טו, פרשתנו
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דשטות העבודה ע"י נעשה שזה בביהמ"ק, שכינה עיקר להמשכת בנוגע הוא עד"ז ודעת,
באופן הגלות זמן במשך ועבודתינו מעשינו דע"י והגבלה. ממדידה שלמעלה דקדושה
שיבנה השלישי ביהמ"ק עשיית לי, ועשו עי"ז ודעת, מטעם שלמעלה דקדושה דשטות
ידיך כוננו אד' מקדש והב', הא' וביהמ"ק מהמשכן יותר עוד נעלה שיהי' בימינו, .15במהרה

הוי'Â‰ÊÂד) צבאות בשם נק' שישראל הוא16מה מישראל דכאו"א הדורות, כל במשך
למ צבא שיוצא השם, בצבאות לוחייל דירה ולעשותו העולם את לכבוש לחמה,

צריכה שעבודתם להורות, הוא דייקא) (צבא ה' צבאות בשם נק' שישראל מה וזה ית'.
מטו"ד, שלמעלה דקדושה שטות טו"ד, שע"פ חשבונות עם יתחשבו שלא באופן להיות

כפשוטו. צבא בדוגמת

מבזבז17בהמאמרÍÈ˘ÓÓÂה) המלחמה את לנצח בכדי בגשמיות, שבמלחמה דכמו ,

דור אחר מדור שנים כמה במשך שנקבצו האוצרות כל את דהגם18המלך ,

שהם מזו, יתירה אלא גדול) לצורך (אפילו בהם משתמשים שאין רק לא הנה הרגיל שע"ד
שמשתמשים רק לא הנה המנגד, את לנצח בכדי ומ"מ רואה, כל מעין וגנוזים כמוסים
והטעם והגבלה, מדידה מחשבון למעלה הוא דבזבוז אותם, מבזבזים שגם אלא בהאוצרות
עד"ז חשבונות, שום שייך אין הנפש) (בעצם דשם הנפש בעצם מושרש הנצח כי הוא לזה
דירה ולעשותו העולם את לכבוש המלחמה, את ינצחו ה' שצבאות שבכדי למעלה, גם הוא
הוא להם האוצרות שנתינת אלא עוד, ולא שלמעלה, האוצר בחי' להם נותנים ית', לו

אמרו הרגיל) (ע"ד בנתינה שגם והגם מחשבון. למעלה דבזבוז, בעין19באופן הנותן כל
באופן היא כשהנתינה משא"כ והגבלה, מדידה של תואר הוא יפה" "עין גם הרי נותן, יפה
נותנים המלחמה, את ינצחו ה' שהצבאות (שבכדי זה על והטעם הגבלות. בה אין דבזבוז,

הכתר בפנימיות הוא הנצח שרש כי הוא, דבזבוז) ובאופן האוצרות את דשם20להם ,

היא דבזבוז ובאופן האוצרות שנתינת והגם חשבונות. שום שייך אין הכתר) (בפנימיות
ההילולא, בעל דורנו לנשיא עד דור, שבכל ישראל נשיאי המלחמה, ומפקדי השרים ע"י
ידם שעל הוי', צבאות חיל, להאנשי ויותנו יומשכו שהאוצרות הוא בזה הכוונה עיקר הרי

בפועל הנצחון (בביהמ"ק21נעשה ה' דצבאות העבודה ע"י שיהי' שהנצחון מה גם וזהו .
ועד לעולם ימלוך (הוי' נצחי נצחון הוא עבודתם22השלישי) על כח שהנתינת דמכיון ,(

דהצבאות העבודה גם לכן השינויים, ענין שייך אין הכתר דבפנימיות הכתר, מפנימיות היא
שייך שאין נצחי הוא העבודה שע"י הנצחון גם ובמילא שינויים, בלי חזק בתוקף היא ה'

ושינוי. הפסק בו

לקו"ש)15 וראה עה"פ. ופרש"י ובמכילתא יז. טו, פרשתנו

וש"נ. ואילך. 77 ע' חל"א

פ"י.)16 ההילולא בהמשך וראה מא. יב, בא

וראה)17 פר"ת. הזה היום בעצם ד"ה גם וראה ואילך. פי"א

ואילך א (שכב, פרשתנו בתו"ח פרזונו צדקת ד"ה גם בכ"ז

פרשתנו אוה"ת ואילך]). סע"ב רכא, ח"א – החדשה [בהוצאה

קונטרסים (סה"מ ס"ו תרפ"ט פרזונו צדקת ד"ה תערב). (ע' ס"ב

ואילך). 121 ע' תרפ''ט סה''מ ב. לו, ח"א

בהנמשל)18 דור") אחר ("מדור זה ענין בפירוש ביאור וצריך

ואכ"מ. למעלה.

וש"נ.)19 א. נג, ב"ב

ספי"ז.)20 ההילולא המשך

רפי"ט.)21 ספי"א. ההילולא בהמשך כמבואר

יח.)22 טו, פרשתנו
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זוÍÈ˘ÓÓÂו) בשנה שלומדים (הפרק ח"י בפרק לתושי'23בהמאמר כפלים השני', ),24בפעם

מ"ש ע"פ יובן הכתר) בפנימיות הוא הנצח (ששרש הענין נצח25דביאור וגם
לפי הוא ינחם לא ישראל שנצח דזה להנחם, הוא אדם לא כי ינחם ולא ישקר לא ישראל
על והטעם אדם. בבחי' רק שייך וחרטה ניחומין דענין אדם. לא בבחי' הוא הנצח ששרש
ולכן למדות, השייך ושכל שכל שע"פ מדות היינו ומדות, מוחין הוא אדם כי הוא, זה
משתנים בהשכל שינוי כשנעשה לכן, שכל, ע"פ הם דאדם שהמדות דמכיון שינוי, בו שייך
ומדות. מוחין אדם, ציור בכלל הוא שגם מהשכל, שלמעלה ברצון גם הוא ועד"ז המדות.
דבר הוא כמוס) טעם (גם ששכל ומכיון כמוס. טעם שבו, והטעם שבו המדות יש דברצון
הוא זה דכל שברצון). (מדות הרצון משתנה הכמוס, בטעם שינוי כשנעשה, לכן, המשתנה,
דאין הכתר, בפנימיות משא"כ הכתר. חיצוניות הוא למעלה שדוגמתו הרצון, בחיצוניות
דזה לומר, ויש וחרטה. הניחומין ענין שם שייך אין כמוס, טעם ולא מדות בחי' שם
השינוי ע"י הוא וחרטה הניחומין שענין [אף מדות בחי' שם דאין בהמאמר שמוסיף
לכאורה, הוא, וחרטה ניחומין שייך אין (הכתר) הרצון שבפנימיות וזה בהטעם, שנעשה
דלא להנחם. הוא אדם דלא הענין יותר מובן עי"ז כי הוא, כמוס] טעם שם דאין זה מצד
שטעם מכיון טעם, לו שיש [דברצון והשינוי הנחמה לענין סיבה אין הכתר שבפנימיות רק
שלמעלה רצון משא"כ הרצון, לשינוי סיבה הוא הטעם שינוי הרי המשתנה, דבר הוא
המדות, דבבחינת שינוי. בגדר גם שאינו מזו, יתירה אלא שישתנה], סיבה אין מהטעם
משא"כ לחסד, ומדין לדין מחסד שינוי שיהי' שייך ודין, חסד קוין, ב' ישנם שבמדות מכיון

בהאיב שמאלא דלית קוין, מציור למעלה שהוא היינו מדות, בחי' שם דאין הכתר, פנימיות
לית26עתיקא דשם מכיון (שמאל), לדין שישתנה כלל שייך אין הרי בהמאמר), (כמובא
ימין27שמאלא וכולא להנחם,26, הוא אדם לא כי ינחם לא גו' ישראל נצח וגם מ"ש וזהו .

הכתר פנימיות אדם, לא בבחי' הוא ישראל בזהר28דנצח וכדאיתא ינום30עה"פ29. לא הנה
עינים משתי (שלמעלה אחת עין בחינת שהוא ישראל, שומר יישן דעתיקא,31ולא אחת עין ,(

נאים. דלא פקיחא עינא שינה, שייך אין זו דבבחינה

דעתיקÂ‰�‰ז) שהענין מזה מ"מ, מקוין), (למעלה אדם מציור למעלה הוא שעתיק הגם
הענין הפרק) (באותו לפנ"ז שמבואר למה בהמשך בהמאמר בא מקוין) (למעלה

הפרקים*)23 מעשרים פרק ללמוד כו"כ אצל שנקבע כהמנהג

שנשלמו ולאחרי שנה. אחר דשנה (גם) סדר ע"פ ההמשך של

המנין מתחילים (ה'תשי"א-ה'תש"ל), הראשונות השנים עשרים

אחד. פרק שנה כל אלו, פרקים בעשרים השניות, שנה דעשרים

א.)24 פמ"ו, שמו"ר ו. יא, איוב ראה

כט.)25 טו, שמואל-א

(באד"ר).)26 א קכט, זח"ג

ב"לית)27 שמכיוןl`ny`הביאור אף – ימינא" ו"כולא "

– הימין קו גם לכאורה בו אין הרי מקוין למעלה הוא שעתיק

וירא תו"ח ואילך.ראה א קיד,

ס"ד)28 תשכ"ח לגני באתי ד"ה ג. עב, יתרו תו"א גם ראה

ואילך). רמב ע' ח''ב מלוקט המאמרים (ספר ואילך

א.)29 רפט, באד"ז שם וראה ב. קכט, ח"ג

ד.)30 קכא, תהלים

ע')31 אור) (יהל לתהלים אוה"ת ג. כד, ראה לקו"ת ראה

ואילך. ב רפב, ח"ב קונטרסים סה"מ סה. ע' עזר"ת סה"מ קכב.

ואילך. 47 ע' .24 ע' אידיש סה"מ

(*xirdle,dl y"dy z"ewl) xzk `ixhniba mixyry,b.jli`e hq 'r s"k ze` zeize` zkxrn c"ag-mikxrd 'q d`xe.p"ye.(
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ונבדל נעתק מלשון (עתיק עתיק דענין היינו, ומדות), מוחין הוא (שאדם הוא32דאדם (

דמזה מזו, ויתירה אדם. לבחי' שייכות לו יש עתיק שגם מזה מובן אדם, מציור שנעתק
לאדם גם שייך עתיק דענין מובן, התחתון, באדם גם דאדם הענין הפרק) (בתחלת שמבאר

בע"ח כדאיתא שבא"ס, תחתונה דרגא הוא שעתיק דהגם גם33התחתון, שייך הוא מ"מ, ,

עתיק בבחי' רק לא הוא התחתון) לאדם גם שייך (שעתיק זה וענין כנ"ל. התחתון לאדם
יומין מעתיק למעלה הוא (סתם) שעתיק דהגם (סתם). בעתיק גם אלא דפירוש34יומין, ,

משא"כ מהם, שנעתק אלא ליומין שייכות לו שיש היינו מיומין, שנעתק הוא יומין עתיק
מיומין למעלה הוא (סתם) הוא35עתיק עתיק דפירוש עתיק, בשם שנקרא מכיון מ"מ, ,

לוי"צ בלקוטי מהמבואר ולהעיר נעתק. הוא שממנו ענין שישנו לומר, בהכרח 36שנעתק,

להמבואר שייך שם דהשקו"ט וכו', דעתיקין ועתיקא יומין עתיק אלו בחינות בענין שקו"ט
שעתיק שהענין מובן, התחתון, באדם גם דאדם הענין בהמאמר שמבאר ומזה עיי"ש. לעיל.
דענין מזו, ויתירה התחתון. באדם גם הוא אליו, שייכות איזו לו שיש היינו ממנו, נעתק
דהגם עתיק, בפנימיות גם דעתיק, הדרגות בכל הוא התחתון) לאדם גם שייך (שעתיק זה

ממש א"ס בחי' שהוא הצ"צ מבאר עתיק לפנימיות עצמותו37שבנוגע נקרא שהוא ו"עד ,
נעתק,38ית'" הוא שממנו ענין שיש בהכרח נעתק, שפירושו עתיק בשם שנקרא מכיון מ"מ ,

התחתון. אדם גם (כנ"ל) נכלל זה שבענין

חייםÔÎÂח) בתורת האמצעי אדמו"ר ממ"ש גם שלמעלה39מובן דעתיק הענין בביאור
שמקדים חו"ג), מהתחלקות שלמעלה אחת (עין שמצד40מקוין חו"ג התחלקות ענין

ותתהפך תשתנה הסברא שאותה אפשר המוחין ושמצד אדם), שבבחי' דחו"ג (הקוין המוחין
זה ושענין אדם), שבבחי' ושינוי נחמה (ענין לזכות ומחוב לחוב מזכות פעמים) (וכמה
ויתירה התחתון, באדם גם הוא ושינוי) הנחמה וענין דחו"ג ההתחלקות (ענין אדם שבבחי'

עה"פ שם מבואר זה שכל הירידה41מזו, (דסדום), הכצעקתה ואראה נא ארדה גו' ה' ויאמר
הוא התחתון מאדם לזה הדוגמא שגם מובן, [שמזה דסדום צעקתה לראות העליון דאדם
היינו עתיק, בענין הביאור בא זו הקדמה ולאחרי ביותר], ירוד במצב נמצא שהוא כמו גם
גם שייך עתיק שענין מובן, דמזה לפנ"ז, שמבאר דאדם זו מבחינה שנעתק הוא עתיק דענין
מהר"ש אדמו"ר שמבאר ממה גם מובן וכן ביותר. ירוד במצב שהוא כמו גם התחתון, לאדם

רבים מים המבול42בהמשך אחר הניחוח ריח את וירח ע"י שנעשה השינוי וענין43בענין ,

סה"מ)32 א. לט, דרמ"צ ג. סא, ר"ה לקו"ת רע"ג. צח, תו"א

ובכ"מ. קצט. ע' תרנ"ח

פ"א.)33 אבי"ע דרושי שער

ע')34 ח"ג תער"ב המשך פה. ס"ע שבועות אוה"ת גם ראה

א'תלט.

לח.)35 ס"ע תרנ"ב סה"מ

ולהעיר)36 ואילך. שנט ע' א) קלה, (אד"ר נשא לזח"ג

בעת"י. שנאמר אתתקן ולא דאתתקן דרגות ובכמה מהשקו"ט

שינוי. אין הכתר דבפני' בכהנ"ל להמבואר להתאים איך וצ"ע

תרכב.)37 ע' שלח אוה"ת

ע')38 וענינים מארז"ל על אוה"ת וראה א. תשכח, לך אוה"ת

פט"ו. ח"א תער"ב המשך רפו.

ואילך.)39 פ"ז הב' נא ארדה ד"ה – וירא

ואילך.)40 פי"ד ואילך. פ"ט שם ראה

כא.)41 יח, וירא

פ"ו.)42 – תרל"ו

כא.)43 ח, נח
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ונבדל נעתק מלשון (עתיק עתיק דענין היינו, ומדות), מוחין הוא (שאדם הוא32דאדם (

דמזה מזו, ויתירה אדם. לבחי' שייכות לו יש עתיק שגם מזה מובן אדם, מציור שנעתק
לאדם גם שייך עתיק דענין מובן, התחתון, באדם גם דאדם הענין הפרק) (בתחלת שמבאר

בע"ח כדאיתא שבא"ס, תחתונה דרגא הוא שעתיק דהגם גם33התחתון, שייך הוא מ"מ, ,

עתיק בבחי' רק לא הוא התחתון) לאדם גם שייך (שעתיק זה וענין כנ"ל. התחתון לאדם
יומין מעתיק למעלה הוא (סתם) שעתיק דהגם (סתם). בעתיק גם אלא דפירוש34יומין, ,

משא"כ מהם, שנעתק אלא ליומין שייכות לו שיש היינו מיומין, שנעתק הוא יומין עתיק
מיומין למעלה הוא (סתם) הוא35עתיק עתיק דפירוש עתיק, בשם שנקרא מכיון מ"מ, ,

לוי"צ בלקוטי מהמבואר ולהעיר נעתק. הוא שממנו ענין שישנו לומר, בהכרח 36שנעתק,

להמבואר שייך שם דהשקו"ט וכו', דעתיקין ועתיקא יומין עתיק אלו בחינות בענין שקו"ט
שעתיק שהענין מובן, התחתון, באדם גם דאדם הענין בהמאמר שמבאר ומזה עיי"ש. לעיל.
דענין מזו, ויתירה התחתון. באדם גם הוא אליו, שייכות איזו לו שיש היינו ממנו, נעתק
דהגם עתיק, בפנימיות גם דעתיק, הדרגות בכל הוא התחתון) לאדם גם שייך (שעתיק זה

ממש א"ס בחי' שהוא הצ"צ מבאר עתיק לפנימיות עצמותו37שבנוגע נקרא שהוא ו"עד ,
נעתק,38ית'" הוא שממנו ענין שיש בהכרח נעתק, שפירושו עתיק בשם שנקרא מכיון מ"מ ,

התחתון. אדם גם (כנ"ל) נכלל זה שבענין

חייםÔÎÂח) בתורת האמצעי אדמו"ר ממ"ש גם שלמעלה39מובן דעתיק הענין בביאור
שמקדים חו"ג), מהתחלקות שלמעלה אחת (עין שמצד40מקוין חו"ג התחלקות ענין

ותתהפך תשתנה הסברא שאותה אפשר המוחין ושמצד אדם), שבבחי' דחו"ג (הקוין המוחין
זה ושענין אדם), שבבחי' ושינוי נחמה (ענין לזכות ומחוב לחוב מזכות פעמים) (וכמה
ויתירה התחתון, באדם גם הוא ושינוי) הנחמה וענין דחו"ג ההתחלקות (ענין אדם שבבחי'

עה"פ שם מבואר זה שכל הירידה41מזו, (דסדום), הכצעקתה ואראה נא ארדה גו' ה' ויאמר
הוא התחתון מאדם לזה הדוגמא שגם מובן, [שמזה דסדום צעקתה לראות העליון דאדם
היינו עתיק, בענין הביאור בא זו הקדמה ולאחרי ביותר], ירוד במצב נמצא שהוא כמו גם
גם שייך עתיק שענין מובן, דמזה לפנ"ז, שמבאר דאדם זו מבחינה שנעתק הוא עתיק דענין
מהר"ש אדמו"ר שמבאר ממה גם מובן וכן ביותר. ירוד במצב שהוא כמו גם התחתון, לאדם

רבים מים המבול42בהמשך אחר הניחוח ריח את וירח ע"י שנעשה השינוי וענין43בענין ,

סה"מ)32 א. לט, דרמ"צ ג. סא, ר"ה לקו"ת רע"ג. צח, תו"א

ובכ"מ. קצט. ע' תרנ"ח

פ"א.)33 אבי"ע דרושי שער

ע')34 ח"ג תער"ב המשך פה. ס"ע שבועות אוה"ת גם ראה

א'תלט.

לח.)35 ס"ע תרנ"ב סה"מ

ולהעיר)36 ואילך. שנט ע' א) קלה, (אד"ר נשא לזח"ג

בעת"י. שנאמר אתתקן ולא דאתתקן דרגות ובכמה מהשקו"ט

שינוי. אין הכתר דבפני' בכהנ"ל להמבואר להתאים איך וצ"ע

תרכב.)37 ע' שלח אוה"ת

ע')38 וענינים מארז"ל על אוה"ת וראה א. תשכח, לך אוה"ת

פט"ו. ח"א תער"ב המשך רפו.

ואילך.)39 פ"ז הב' נא ארדה ד"ה – וירא

ואילך.)40 פי"ד ואילך. פ"ט שם ראה

כא.)41 יח, וירא

פ"ו.)42 – תרל"ו

כא.)43 ח, נח
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(לא מבואר דעתיק, הענין בהמשך שם, רבים שבמים בזה, ענין ועוד מזה. שנעתק הוא עתיק
מובן וכן הוי'. דשם ה' בענין גם) אלא יו"ד, בענין רק לא ואפילו יו"ד, של קוצו בענין רק

תער"ב בהמשך נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר זקן44ממ"ש לשון (שאין45דעתיק עתיק שבחי' לפי
רצונו, שנגד מדבר (ומשתנה) מתפעל אינו שזקן [דכמו כפשוטו זקן דוגמת הוא שינויים) בו
כפשוטו לזקן עתיק שמדמה דמזה ושינוי], התפעלות בו שייך שאין בעתיק, הוא עד"ז
דזה מזו, ויתירה התחתון. באדם שייך שעתיק טבעי ענין שזהו מובן התחתון), (שבאדם
[ועד זקן להיות בכחו שאז מכיון זה), לפני (וגם לנער גם הוא התחתון לאדם שייך שעתיק

כמ"ש בזקנותו, ההנהגה גם (במילא) כן תהי' בנערותו, ההנהגה אופן גו'46שע"י לנער חנוך
זמן. מחוסר אלא ואינו ממנה], יסור לא יזקין כי גם

וביארוÈÂ˘ט) כתבו ההילולא בעל אדמו"ר מו"ח כ"ק ועד שהנשיאים דעי"ז להוסיף,
ניתוסף עי"ז הנה התחתון, לאדם שייך דעתיק שהענין מובן שיהי' הנ"ל ענינים
עד שבו, הדרגות ובכל דעתיק, להענין שייכות לו שיהי' לכאו"א כח בהנתינת יותר עוד

הזקן לאדמו"ר בנוגע הידוע ע"פ ובפרט עתיק. בהנשיאים47לפנימיות הוא שכן מובן דמזה ,
בלבד זו לא הנה ומדריגה, ענין איזה ע"ד כתב או שאמר דבעת מקומו, ממלאי שלאחריו,

החסידים. על גם פעל שגם אלא זה, במצב אז הי' עצמו שהוא

המגידÔ·ÂÈÂיו"ד) הרב תורת ע"פ התחתון) לאדם דעתיק (השייכות מרז"ל48זה דע49על
הזקן אדמו"ר ופירש ממך. הוא הכל שלמעלה מה דכל ממך, למעלה ,50מה

תוספות נעשה האדם עבודת שע"י רק (לא הוא ממך, הוא הכל שלמעלה מה שכל מה דזה
אלא) וכיו"ב, המגידze`ivndyאור, הרב מלשון והנה האדם. עבודת ע"י נעשית שלמעלה

"lkyשלמעלה לעתיקlkdמה בנוגע גם אלא לספירות בנוגע רק לא שזהו מובן ממך" הוא
הענינים בנוגע וגם ביותר], זהו לעתיק בנוגע הרי עיקרי, הו"ע שעתיק מכיון [ואדרבה,
רק ולא מאין. יש היא התהוותם שלמעלה, הענינים דכל הוא, והענין מעתיק. שלמעלה
גם הצמצום, שלפני הענינים גם אלא הצמצום, ע"י שנתהוו הצמצום, שאחרי הענינים

הרי עצמות, שאינו ענין שהם מכיון נעלים, הכי הרמב"םeedzpהאורות ובלשון ,51מהעצמות.

מאמתת אלא נמצאו לא נעלים] הכי אורות גם נכללו הנמצאים [דבכל הנמצאים שכל
עילה מאיזה עלול ואינו מעצמותו שמציאותו העצמות, הוא המצאו דאמיתת המצאו.

ח"ו לו ע"י52שקדמה הוא מהעצמות התהוותם ואופן הנמצאים. כל (נתהוו) נמצאו וממנו ,
ית' פניו מאור ירידה בבחי' הם שלמעלה, הענינים כל כי הוא, לזה והטעם האדם. 53עבודת

ואילך.)44 א'שסח ע' ח"ג

לדניאל)45 (ומפרשים מהכתוב גם מובן – זקן פירושו שעתיק

הענין שגם שם, שבתער"ב והחידוש גו'. יומין ועתיק ט) ז,

סתםepi`yדעתיק בעתיק בעיקר הוא זה (דענין משתנה

בעתיק זה דענין מזו, ויתירה זקן. נקרא יומין) מעתיק שלמעלה

)epi`y.כפשוטו זקן עם מקשר משתנה)

ו.)46 כב, משלי

47(.86 ע' שלום תורת השיחות ס'

ב.)48 קיב, שלו או"ת סקצ"ח. קה"ת) (הוצאת שלו לקו"א

מ"א.)49 פ"ב אבות

בשלום)50 פדה ד"ה וראה .23 ע' תש"ד השיחות ס' ראה

שם. ובהערות ד) ע' ח"ב מלוקט (סה"מ ג סעיף תשל"ח

בתחלתם.)51 יסוה"ת הל'

ר"ת)52 כ' אשר ולהעיר – ע"ב). ריש (קל, כ סי' אגה"ק

xzk.(23 להערה בשוה"ג (כנ"ל כתר בגימטריא ועשרים

ל)53 ע' תרנ"ח סה"מ בארוכה וראה ב). (מה, פל"ו תניא
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התחתון, עוה"ז התהוות שיהי' בכדי היא הירידה וכוונת עצמם), מצד עלי' בהם (ואין
העלי'. ענין מתחיל האדם, עבודת ע"י (בעוה"ז), דוקא שבו ממנו, למטה תחתון שאין

עלי' נעשה בהם שגם שלמעלה, הענינים דהתהוות הכוונה נשלמה ההתהוות54ועי"ז ולכן, .
הידועה הבעש"ט כתורת ליש, מאין תמיד מתהווים שהם מה שלמעלה, הענינים 55דכל

ע"י ממך, היא ורגע, רגע בכל תמיד היא האדם.שההתהוות עבודת

הצ"צÊ"ÙÚÂיא) שמבאר מה גם דהקרי57עה"פ56יובן עלילות, נתכנו ולא הוי' דעות א-ל כי
עליון דעת הם רבים לשון דדעות באל"ף, ולא הוא והכתיב בוא"ו, ולו הוא
למעלה הוא עליון דעת משא"כ חו"ג התחלקות בו יש תחתון דדעת תחתון, ודעת
בשתי הוא בוא"ו ולא באל"ף ולא וענין דין. שם שאין בעתיק הוא ד"ע כי מהתחלקות,
בדעת הוא באל"ף ולא עלילות, נתכנו ששם תחתון, בדעת הוא בוא"ו ולו אלו. דיעות

דשם שםl`עליון, ומבאר שם. נוגע (עלילות) בנ"א מעשה שאין עלילות, דבאמת58נתכנו ,
נעשה מקוין שלמעלה עתיק שגם שמכיון בזה, הכוונה לומר ויש אחד. הכל והכתיב הקרי
לאדם גם לאדם, שייך באל"ף) (ולא נתכנו דולא הענין גם לכן (כנ"ל), האדם עבודת ע"י
אדם לא שבבחי' עליון דדעת (החיבור זה ענין לקשר ויש בוא"ו). (ולא נתכנו ולו התחתון,

שם הצ"צ שמבאר זה עם אדם) שבבחי' תחתון דעת דא-ל59עם הוי', דעות א-ל בפירוש
הענינים בג' בכלל היא האדם שעבודת מה גם דזהו לומר, ויש הדיעות. שתי מחבר הוי'

שלום60דסור בקש טוב ועשה היא61מרע עבודתו גם לכן קוין, ג' בציור הוא שאדם [דמכיון
הדיעות לשתי שייכים טוב ועשה מרע דסור הקוין דג' קוין], שלום62בג' דבקש והעבודה ,

תורה הוא אדם.63[דשלום עם אדם דלא החיבור הדיעות, דשתי החיבור הוא האמצעי] קו ,
עבודתו. ע"י נעשה שזה מכיון להאדם, שייך זה ענין וגם

כחÂ‰�‰,יב) בהנתינת יותר עוד ניתוסף זה, כל לנו גילו שהנשיאים דע"י לעיל, כאמור
מאדמו"ר השביעי דור זה, דדורנו הוי' צבאות [ובפרט הוי' מהצבאות לכאו"א
הגאולה, דור דהגלות) האחרון (דור זה דור נעשה ומיד מהבעש"ט, התשיעי ודור הזקן,
(מכיון שינויים בלי בתוקף תהי' שעבודתו צדקנו], משיח לקראת שהולך העשירי דור
להיות צריכה האדם שעבודת דהגם שינוי), בו שייך שאין לעתיק שייך מישראל שכאו"א
עתיק שמצד התוקף בזה שיהי' צריך מ"מ שלום) בקש טוב ועשה מרע (סור קוין בג'
ההילולא, ביום ובפרט אדם). לא עם דאדם החיבור בענין שנת"ל (ע"ד מקוין שלמעלה
ישועות דפועל ובאופן בגילוי, הם ההילולא) בעל (של ועבודתו ותורתו מעשיו כל שאז,

הארץ הארץ)64בקרב (בערות הארץ בקרב שגם שלמעלה65, הישועות ומתגלים נמשכים

ואילך.

לג.)54 ע' שם סה"מ וראה

פ"א.)55 בשעהיוה"א הובאה

ואילך.)56 כה ס"ע נ"ך אוה"ת

ג.)57 ב, שמואל-א

כו.)58 ע' ריש שם אוה"ת

כח.)59 ע' כד. ע' שם ראה

טו.)60 לד, תהלים

ואילך).)61 ב (עג, טובו מה ד"ה בלק לקו"ת ראה

דשרש)62 פקודי) ר"פ לקו"ת (ע"פ כז ע' שם אוה"ת ראה

באל"ף). (ולא בע"ק הוא ל"ת ושרש בוא"ו) (לו בז"א הוא מ"ע

ובכ"מ.)63 א. עד, שם בלק לקו"ת ראה

א).)64 (קמח, כח סי' אגה"ק

הארץ")65 "בקרב בו שנאמר – ט) מב, (מקץ מצרים בארץ
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התחתון, עוה"ז התהוות שיהי' בכדי היא הירידה וכוונת עצמם), מצד עלי' בהם (ואין
העלי'. ענין מתחיל האדם, עבודת ע"י (בעוה"ז), דוקא שבו ממנו, למטה תחתון שאין

עלי' נעשה בהם שגם שלמעלה, הענינים דהתהוות הכוונה נשלמה ההתהוות54ועי"ז ולכן, .
הידועה הבעש"ט כתורת ליש, מאין תמיד מתהווים שהם מה שלמעלה, הענינים 55דכל

ע"י ממך, היא ורגע, רגע בכל תמיד היא האדם.שההתהוות עבודת

הצ"צÊ"ÙÚÂיא) שמבאר מה גם דהקרי57עה"פ56יובן עלילות, נתכנו ולא הוי' דעות א-ל כי
עליון דעת הם רבים לשון דדעות באל"ף, ולא הוא והכתיב בוא"ו, ולו הוא
למעלה הוא עליון דעת משא"כ חו"ג התחלקות בו יש תחתון דדעת תחתון, ודעת
בשתי הוא בוא"ו ולא באל"ף ולא וענין דין. שם שאין בעתיק הוא ד"ע כי מהתחלקות,
בדעת הוא באל"ף ולא עלילות, נתכנו ששם תחתון, בדעת הוא בוא"ו ולו אלו. דיעות

דשם שםl`עליון, ומבאר שם. נוגע (עלילות) בנ"א מעשה שאין עלילות, דבאמת58נתכנו ,
נעשה מקוין שלמעלה עתיק שגם שמכיון בזה, הכוונה לומר ויש אחד. הכל והכתיב הקרי
לאדם גם לאדם, שייך באל"ף) (ולא נתכנו דולא הענין גם לכן (כנ"ל), האדם עבודת ע"י
אדם לא שבבחי' עליון דדעת (החיבור זה ענין לקשר ויש בוא"ו). (ולא נתכנו ולו התחתון,

שם הצ"צ שמבאר זה עם אדם) שבבחי' תחתון דעת דא-ל59עם הוי', דעות א-ל בפירוש
הענינים בג' בכלל היא האדם שעבודת מה גם דזהו לומר, ויש הדיעות. שתי מחבר הוי'

שלום60דסור בקש טוב ועשה היא61מרע עבודתו גם לכן קוין, ג' בציור הוא שאדם [דמכיון
הדיעות לשתי שייכים טוב ועשה מרע דסור הקוין דג' קוין], שלום62בג' דבקש והעבודה ,

תורה הוא אדם.63[דשלום עם אדם דלא החיבור הדיעות, דשתי החיבור הוא האמצעי] קו ,
עבודתו. ע"י נעשה שזה מכיון להאדם, שייך זה ענין וגם

כחÂ‰�‰,יב) בהנתינת יותר עוד ניתוסף זה, כל לנו גילו שהנשיאים דע"י לעיל, כאמור
מאדמו"ר השביעי דור זה, דדורנו הוי' צבאות [ובפרט הוי' מהצבאות לכאו"א
הגאולה, דור דהגלות) האחרון (דור זה דור נעשה ומיד מהבעש"ט, התשיעי ודור הזקן,
(מכיון שינויים בלי בתוקף תהי' שעבודתו צדקנו], משיח לקראת שהולך העשירי דור
להיות צריכה האדם שעבודת דהגם שינוי), בו שייך שאין לעתיק שייך מישראל שכאו"א
עתיק שמצד התוקף בזה שיהי' צריך מ"מ שלום) בקש טוב ועשה מרע (סור קוין בג'
ההילולא, ביום ובפרט אדם). לא עם דאדם החיבור בענין שנת"ל (ע"ד מקוין שלמעלה
ישועות דפועל ובאופן בגילוי, הם ההילולא) בעל (של ועבודתו ותורתו מעשיו כל שאז,

הארץ הארץ)64בקרב (בערות הארץ בקרב שגם שלמעלה65, הישועות ומתגלים נמשכים

ואילך.

לג.)54 ע' שם סה"מ וראה

פ"א.)55 בשעהיוה"א הובאה

ואילך.)56 כה ס"ע נ"ך אוה"ת

ג.)57 ב, שמואל-א

כו.)58 ע' ריש שם אוה"ת

כח.)59 ע' כד. ע' שם ראה

טו.)60 לד, תהלים

ואילך).)61 ב (עג, טובו מה ד"ה בלק לקו"ת ראה

דשרש)62 פקודי) ר"פ לקו"ת (ע"פ כז ע' שם אוה"ת ראה

באל"ף). (ולא בע"ק הוא ל"ת ושרש בוא"ו) (לו בז"א הוא מ"ע

ובכ"מ.)63 א. עד, שם בלק לקו"ת ראה

א).)64 (קמח, כח סי' אגה"ק

הארץ")65 "בקרב בו שנאמר – ט) מב, (מקץ מצרים בארץ
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שבת, דמנחת בזמן עתה ונמצאים לש"ק תיכף באים ההילולא שמיום ובפרט מהשתלשלות,
צבאות מבנ"י, לכאו"א כח בהנתינת יותר עוד מיתוסף שאז עתיק), (בחי' רעוין דכל רעוא
שהי' כמו בתחתונים, שכינה עיקר נמשך שעי"ז שינויים, בלי בתוקף עבודתו לעבוד הוי',

כתיב הבריאה בתחלת שגם דהגם יותר, ועוד הבריאה, מלא66בתחלת על67תולדות עולם ,

נברא פרץ68מילואו תולדות אלה הרי מלא69, תולדות מלא67, מתולדות יותר למעלה הוא ,

לע"ל דוקא יהי' שזה עתיק, דפנימיות הגילוי גם שיהי' ועד הבריאה, בגאולה70שבתחלת ,
ממש. בקרוב צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית

שם). ראב"ע וראה יח. ח, (וארא

ד.)66 ב, בראשית

ו.)67 פי"ב, ב"ר

ג.)68 פי"ג, ז. פי"ד, שם

יח.)69 ד, רות

בסופו.)70 שה"ש בלקו"ת הובא פט"ו. הק"ש שער פע"ח

•
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מוגה בלתי

באתי‡. המתחיל דיבור מאמר ואמר לנגן צוה כן אחרי ה"בינוני". ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
גו'. לגני

מהר"ש. אדמו"ר מכ"ק וניגון נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר מכ"ק ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה המאמר אחרי

***

המגיד·. הרב פתגם דוקא,1ידוע למטה האדם מעבודת למעלה התענוג גודל בביאור
העולם ענייני מצד והן העובד, האדם של הבהמית ונפש הגוף מצד (הן וההסתרים ההעלמות שמצד דאף –

למעלה פועלת זו עבודה מקום, מכל השלמות, בתכלית אינה למטה העבודה הרי הימנו) xzeiשמחוץ lecb beprz

– הקודש ואופני וחיות שרפים המלאכים, עבודת ידי על שנעשה מהתענוג

המדברת", צפור "כמו המלךyecigdyשזהו אצל מעורר הצפור, של lecbבדיבורה beprzxzeiהתענוג מאשר
ענין הוא שדיבורו אדם, של .irahבדיבורו

והסבר: ביאור דורש זה משל אמנם,

הוא שדיבורה כיון – המדברת dnvrציפור geka;מזה יתענג שהמלך לומר שייך המלך), מצד (ולא

שנאמר כמו ית', ממנו הוא הכל הרי – להקב"ה בנוגע העושר2אבל (כל לך" נתנו ומידך הכל ממך "כי
לך), ונתננו חזרנו מידך והבא ממך בא הזה

(הוצאת1) להה"מ או"ת וראה א). (כ, במדבר ס"פ בלקו"ת הובא
– טוב שם בכתר (ועד"ז א צח, ד. פו, שם ואילך. סע"ד פב, קה"ת)

ג)). (ס, תז סי' – קה"ת הוצאת
ד"ה בארוכה ראה – להלן) הבא לכללות (וכן הה"מ פתגם בביאור

תלה ע' ח"ב ואילך. קצד ע' ח"א תקס"ב סה"מ – תקס"ב הארץ לרוקע
בהנסמן (ועיין ואילך סע"ב קנט, בדרמ"צ – וכו' הגהות ועם ואילך.

ע"ב). ריש קלד, תנש"א קה"ת בהוצאת – לשם וציונים" ב"מ"מ
(ובמצו"ד).2) יד כט, דברי-הימים-א
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לטעות שלא להיזהר שצריך גשמי, לעושר בנוגע כמו גשמיים, לענינים בנוגע רק לא הוא זה ענין והרי –
הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כוחי שגם3ולחשוב רוחני, עושר כמו רוחניים, לענינים בנוגע גם אלא ,

וכמפורש גו'", ידי ועוצם ד"כוחי במחשבה להיכשל שלא – יותר גדולה זהירות ואדרבה: – זהירות דרושה בזה
ואשלם4במדרש הקדמני מי אומרת הקודש "רוח מצוה: לעשיית נתתי5בנוגע שלא עד מזוזה לי עשה מי . .

ז"ל חכמינו אמרו זה דרך ועל וכו'", בית –6לו לו" יכול אינו לו שעוזר הקב"ה "אלמלא

כיון האדם, מעבודת הקב"ה של להתענוג בנוגע מספיק ביאור אינו המדברת דציפור המשל הרי שכן, וכיון
שהוא כמו הציפור" שייךlynpaש"דיבור איך כן, ואם הקב"ה. של בכוחו אלא (כבמשל), עצמה בכוח אינו –

מזה? יתענג שהקב"ה לומר

וחסידות קבלה בספרי שמובא הלשון הוא7וכידוע א"ק בבחינת מ"ן דהעלאת שהענין ,'ipin'iaeשלא כיון ,

הימנו שחוץ ענין שישנו לומר שייך לא ית' עצמותו שמצד וכמה כמה אחת ועל הימנו. שחוץ ענין שם שייך
ית'. לעצמותו מ"ן העלאת תהי' ידו שעל

שהיא כזו מעבודה תענוג שיקבל יודעים] אנו אין – הדבר [וטעם ית' ברצונו שעלה – הוא הענין znbecaאך

מצד המדברת caerdציפור ly ezybxdשמצד היינו, ,ely ybxddוטירחא ביגיעה שלו, בכוח העבודה נעשית
אגרא" – עליהם מתגבר סוף כל שסוף וכו', הניסיונות מפני הצער שיגדל ככל – צערא ו"לפום ולכן,8שלו, .

כמו למעלה רוח נחת לך דרכים:אין שתי בו שיש בעולם שנמצא דוקא, התחתון האדם של מעבודתו רוח הנחת
הרע" ואת המוות ואת הטוב ואת החיים בחיים"9"את "ובחרת הציווי את ומקיים ,10– שלו ההרגש מצד –

וביגיעתו. עצמו בכוח

לבוראן"‚. דומין "צדיקים צדיקים:11והנה, של בהנהגתם מצינו כביכול זה דרך שעל –

נדמה שיהי' באופן הדברים פני מעמידים סיבות) כמה (מצד הם היו – מצדם באים היו הענינים כאשר גם
מתייגע שפלוני מזה מתענגים והיו המדברת), ציפור (בדוגמת עצמו בכוח נעשה זה שכל בזה, העוסק לפלוני

פלוני כאשר גם – זה zerhaבעסק igשזוהי elyבחשבו zelczyddבא זה שענין בשעה בה ,mcvn.(הצדיקים (של

אּפטאן"), זיך זאל ענין ("דער פועל לידי יבוא שהדבר הכוונה תכלית היתה שאצלם כיון – למה זה ָָָוכל
mdlובמילא, ztki` 'id `lלחשוש מקום כשהי' וכמה כמה אחת ועל הדבר, ובא נובע מניין ידעו לא אם

שאז הפעולה, בשלימות לפגום עלולה הדבר בא מניין milrdlשהידיעה elczyd.הדבר בא שמהם ידעו שלא

נשיאינו:„. רבותינו אצל – לזה ומהדוגמאות
בשנת שהתפרסם ישראל גדולי מכל קורא" ה"קול אודות סיפר – ההילולא בעל – אדמו"ר וחמי מורי כ"ק

באופנים" החי' ו"רוח הענין, כל על שהמעורר שבאו12תרס"ו, בשעה אך נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר אביו, הי' –

"רוח הענין, כל את שמחולל זה הוא הרי הדבר, לטעם וכששאלוהו בראש. חתם לא קורא", ה"קול על לחתום
הופעת שאם השיב, – בראש? חותם אינו ולמה לפועל, הדבר את שהביא זה והוא בראשהחי'", חתימתו

שלא העיקר זה; לאחרי תופיע שחתימתו לו איכפת לא הפעולה, בשלימות לפגום באיזהֿמקום עלולה הרשימה
הפעולה. בשלימות יחסר

שהיו רוסיא במדינת ישראל בני על הרדיפות שבעת מהר"ש, אדמו"ר אודות ההילולא בעל סיפר זה דרך ועל
מהעובדה נמיכתֿהרוח נעשה מהחסידים כמה ואצל בזה, מתעסק מהר"ש שאדמו"ר החסידים ידעו לא בימיו,
מהר"ש. אדמו"ר של התעסקותו אודות יודעים ולא בזה, שמתעסקים אלה וישנם ציבורית, עסקנות שמתנהלת
מזה, רוח נמיכות להם שיש שהרגיש מהר"ש שאדמו"ר אלא רצו. לא מהר"ש, אדמו"ר אצל זה על לשאול –

ומי זה, בענין המדברים" ש"ראש מוכח הי' שממנו זה, בענין מכתב לו והראה החסידים, מראשי לאחד קרא
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ב.4) פכ"ז, ויק"ר
ג.5) מא, איוב
וש"נ.6) רע"ב. נב, סוכה
(7.9 ע' ריש תש"ג בסה"מ הובא פ"ב. העיבורים שער ע"ח ראה
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לטעות שלא להיזהר שצריך גשמי, לעושר בנוגע כמו גשמיים, לענינים בנוגע רק לא הוא זה ענין והרי –
הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כוחי שגם3ולחשוב רוחני, עושר כמו רוחניים, לענינים בנוגע גם אלא ,

וכמפורש גו'", ידי ועוצם ד"כוחי במחשבה להיכשל שלא – יותר גדולה זהירות ואדרבה: – זהירות דרושה בזה
ואשלם4במדרש הקדמני מי אומרת הקודש "רוח מצוה: לעשיית נתתי5בנוגע שלא עד מזוזה לי עשה מי . .

ז"ל חכמינו אמרו זה דרך ועל וכו'", בית –6לו לו" יכול אינו לו שעוזר הקב"ה "אלמלא

כיון האדם, מעבודת הקב"ה של להתענוג בנוגע מספיק ביאור אינו המדברת דציפור המשל הרי שכן, וכיון
שהוא כמו הציפור" שייךlynpaש"דיבור איך כן, ואם הקב"ה. של בכוחו אלא (כבמשל), עצמה בכוח אינו –

מזה? יתענג שהקב"ה לומר

וחסידות קבלה בספרי שמובא הלשון הוא7וכידוע א"ק בבחינת מ"ן דהעלאת שהענין ,'ipin'iaeשלא כיון ,

הימנו שחוץ ענין שישנו לומר שייך לא ית' עצמותו שמצד וכמה כמה אחת ועל הימנו. שחוץ ענין שם שייך
ית'. לעצמותו מ"ן העלאת תהי' ידו שעל

שהיא כזו מעבודה תענוג שיקבל יודעים] אנו אין – הדבר [וטעם ית' ברצונו שעלה – הוא הענין znbecaאך

מצד המדברת caerdציפור ly ezybxdשמצד היינו, ,ely ybxddוטירחא ביגיעה שלו, בכוח העבודה נעשית
אגרא" – עליהם מתגבר סוף כל שסוף וכו', הניסיונות מפני הצער שיגדל ככל – צערא ו"לפום ולכן,8שלו, .

כמו למעלה רוח נחת לך דרכים:אין שתי בו שיש בעולם שנמצא דוקא, התחתון האדם של מעבודתו רוח הנחת
הרע" ואת המוות ואת הטוב ואת החיים בחיים"9"את "ובחרת הציווי את ומקיים ,10– שלו ההרגש מצד –

וביגיעתו. עצמו בכוח

לבוראן"‚. דומין "צדיקים צדיקים:11והנה, של בהנהגתם מצינו כביכול זה דרך שעל –

נדמה שיהי' באופן הדברים פני מעמידים סיבות) כמה (מצד הם היו – מצדם באים היו הענינים כאשר גם
מתייגע שפלוני מזה מתענגים והיו המדברת), ציפור (בדוגמת עצמו בכוח נעשה זה שכל בזה, העוסק לפלוני

פלוני כאשר גם – זה zerhaבעסק igשזוהי elyבחשבו zelczyddבא זה שענין בשעה בה ,mcvn.(הצדיקים (של

אּפטאן"), זיך זאל ענין ("דער פועל לידי יבוא שהדבר הכוונה תכלית היתה שאצלם כיון – למה זה ָָָוכל
mdlובמילא, ztki` 'id `lלחשוש מקום כשהי' וכמה כמה אחת ועל הדבר, ובא נובע מניין ידעו לא אם

שאז הפעולה, בשלימות לפגום עלולה הדבר בא מניין milrdlשהידיעה elczyd.הדבר בא שמהם ידעו שלא

נשיאינו:„. רבותינו אצל – לזה ומהדוגמאות
בשנת שהתפרסם ישראל גדולי מכל קורא" ה"קול אודות סיפר – ההילולא בעל – אדמו"ר וחמי מורי כ"ק

באופנים" החי' ו"רוח הענין, כל על שהמעורר שבאו12תרס"ו, בשעה אך נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר אביו, הי' –

"רוח הענין, כל את שמחולל זה הוא הרי הדבר, לטעם וכששאלוהו בראש. חתם לא קורא", ה"קול על לחתום
הופעת שאם השיב, – בראש? חותם אינו ולמה לפועל, הדבר את שהביא זה והוא בראשהחי'", חתימתו

שלא העיקר זה; לאחרי תופיע שחתימתו לו איכפת לא הפעולה, בשלימות לפגום באיזהֿמקום עלולה הרשימה
הפעולה. בשלימות יחסר

שהיו רוסיא במדינת ישראל בני על הרדיפות שבעת מהר"ש, אדמו"ר אודות ההילולא בעל סיפר זה דרך ועל
מהעובדה נמיכתֿהרוח נעשה מהחסידים כמה ואצל בזה, מתעסק מהר"ש שאדמו"ר החסידים ידעו לא בימיו,
מהר"ש. אדמו"ר של התעסקותו אודות יודעים ולא בזה, שמתעסקים אלה וישנם ציבורית, עסקנות שמתנהלת
מזה, רוח נמיכות להם שיש שהרגיש מהר"ש שאדמו"ר אלא רצו. לא מהר"ש, אדמו"ר אצל זה על לשאול –

ומי זה, בענין המדברים" ש"ראש מוכח הי' שממנו זה, בענין מכתב לו והראה החסידים, מראשי לאחד קרא
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הי' – הגזירה ביטול את ובמילא,ed`שפעל הדבר, את שהעלים כיון מזה, ידעו שלא אלא מהר"ש), (אדמו"ר
בה.`mixgנטלו להתגדר העטרה את

הנשיאים כל ואצל האמצעי, ואדמו"ר הצמחֿצדק שלפניו, נשיאינו רבותינו אצל ההנהגה היתה וכן
שלא העלימו טעמים כמה מצד כן, פי על ואף עשו, שהם ענינים כמה שהיו – ההילולא לבעל עד לדורותיהם,

כי: בזה, העוסקים שהם ידעו

לא – בתחתונים דירה ית' לו לעשות דורכפירן"), זיך זאל ענין ("דער פועל לידי יבוא שהדבר נוגע ָכאשר
שידעו בזה,mdyנוגע ופועלים העובדים אלה

בראש עומד פלוני בן שפלוני שהידיעה לחשש נתינתֿמקום שהי' כזה בענין או בזמן או במקום ובפרט
בזה שעוסק אחר מישהו אצל לגרום כאלהhrnziyעלולה שיהיו או זה, בענין בהעסק והתענוג החשק אצלו

הם יעמדו בראש) עומד פלוני בן (שפלוני זה cvdשבגלל on'שיהי כזה באופן לעסוק בדורו נשיא כל העדיף –

המדברת. דציפור כהמשל עצמם, בכוח בדבר שעוסקים אלה שהם לחשוב לאחרים מקום

להבאי‰. נשיאינו רבותינו שהראו הדרך אחריהם:וזוהי ם
לו נוגע להיות צריך לא – לעבודה ניגש חסיד העם,edy`כאשר בראש העומד המפקד זהede`יהי' יהי'

נוגע להיות שצריך מה יישרֿכוח; לו ויתנו ליעארעמען") און שטורעמען ("מ'וועט וירעישו יכתבו ַשאודותיו
– הוא lretלו icil `eai xacdy.("דורכטאן זיך זאל ענין ָָ("דער

הנה: – זה בענין שלו הפעולה דבר על להפירסום ובנוגע

הרשב"א שכתב וכמו תועלת, להביא יכול שהפרסום שהפרסום13במקום כיון מצוה", עושי לפרסם ש"מצוה
סופרים" ל"קנאת לפרסם;14יגרום צריכים אזי – כמותו יעשו שאחרים ,

יזיק" לא יועיל "לא שאם באופן לכך להתייחס יש – בהפרסום תועלת שאין ;15במקום

שהפרסום חשש שיש במקום הנה,edy`אבל – אחר מישהו אצל חלישות לגרום עלול בהדבר המתעסק
פרסום. ללא אבל, עוז, וביתר שאת ביתר בזה לעסוק צריך לפועל בנוגע

פניות! ללא היא ההתעסקות שאז – פרסום ללא היא ההתעסקות כאשר יתירה ומעלה

הסיפור (מצד16וכידוע הבא לעולם חלק לו שאין מלמעלה כרוז פעם שמע שכאשר טוב, שם הבעל אודות
בנוגע כי: פניות, ללא ה' את לעבוד הוא יכול שמעתה, גדולה, בשמחה ואמר נענה – שעשה) מסוים ענין
לחשש מקום יש כו', פני' כאן היתה לא אם גם הרי, הבא, לעולם שכר לו שיהי' שידע כיון – עתה עד לעבודתו
תהי' – הבא לעולם חלק לו שאין למעלה שהכריזו עכשיו אבל פרס"; לקבל מנת "על העבודה היתה שמא

dnilyעבודתו dcear"פרס לקבל מנת על "שלא ,17.

תובעים זה דרך הפחותועל שלכל – ואחת אחד lretlמכל rbepaהשכר הפרסום, לו נוגע יהי' לא
וכו'. והיישרֿכוח

.Â:זו למדינה בנוגע – בזה מיוחדת והדגשה
ענין שישנו היינו, זמן, באותו ששולטת "קליפה" ישנה זמן, ובכל מקום בכל מדינה, שבכל – ובהקדמה

ביותר. גדולה במלחמה צורך יש שבו מסוים

שנאמר מה לבאר יש זה פי הנה18ועל אשתו שרי אל ויאמר מצרימה לבוא הקריב כאשר "ויהי באברהם
המפרשים (כקושיית מובן אינו דלכאורה – את" מראה יפת אשה כי ידעתי עשרות19נא הי' למצרים בואם :(

סקכ"ג.13) סקנ"ד או"ח במג"א מובא סתקפ"א. ח"א בשו"ת
ג' שאילתא בראשית שאלה העמק וראה סי"ג. סרמ"ט יו"ד רמ"א

סקי"ב. ס"א העמק פתח סק"ד.
ואי14) ב ריח, ויצא אוה"ת וראה רע"א. כב, סע"א. כא, לך.ב"ב
וש"נ.

ועוד.15) פ"ט. מוסר בשבט מובא
(16.262 ע' מועדים זעווין), (להרש"י חסידים" "סיפורי ראה
ה"ב-ד.17) פ"י תשובה הל' רמב"ם וראה מ"ג. פ"א אבות
יא.18) יב, לך לך
א.19) טז, לב"ב מהרש"א חדא"ג
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שיראנה" עד האשה את לקדש לאדם "אסור תורה פי שעל וכיון חתונתם. לאחרי שבבואו20שנים ייתכן איך ,

שנים?! עשרות במשך ידע שלא דבר מראה", יפת "אשה היא ששרה אצלו נתחדש למצרים

זה על התירוצים גדול21ואחד בתוקף ועריות זימה של הקליפה שולטת היתה מצרים שבארץ זה שמצד –

ולך" קח אשתך "הנה לאברהם פרעה אמר [שלכן הנה22ביותר לו שאמר כאבימלך "לא תעמוד", ואל "לך –
הם" זימה שטופי שהמצריים . . לפניך הכיר23ארצי שעתה – זו לארץ בבואו אברהם אצל גם פעל זה הרי ,[

מצרי! של הרע היצר את שיגרה כזה ענין שרה אצל להיות שיכול אז) עד ידע שלא (מה

ז"ל חכמינו אמרו ובכלל, מעלות, וכמה כמה אמנם בה יש – זו למדינה לא24ובנוגע מיני' דשתית "בירא
את לחפש צריכים ובמילא, אבנא", בי' שעדייןzelrndתשדי' הדברים אחד כן, פי על אף אבל זו, במדינה שיש

" המדינה: בלשון הנקרא הענין – הוא תיקון (פרסומת).`hprnfiihxreecדורש " ©

דבר. כל בראש עומד – זאגן"... צו שייכות ניט "איז – הפרסום ָענין

שטיקלאך"), פארווארפענע די ("פון נידח... קטע באיזה הם מצוה" עושי לפרסם ש"מצוה הרשב"א דברי –ַַָ
הרמ"א בהגהת אם כי בשולחןֿערוך, הובאו זיך25ולא ("מ'האט "תפסו" זו פיסקא דוקא כן, פי על ואף .ָ

מצוה" "עושי אודות מדובר אם שיודעים לפני שעוד כך, כדי עד בזה, ומהדרים ועוז, תוקף בכל ַָאנגעכאּפט")
ה" את לראש לכל מקיימים לאו, mqxtlאם devnעשיית של ענין זה הי' אם בדעתם מתיישבים כן אחרי ורק ,"

אחר!... ענין או מצוה,

"יישרֿכוח", לו יתנו לא אם שאפילו – זו במדינה לפעול הקשה דבר גם בעצמו לפעול אחד כל צריך ולכן,
כן, פי על אף בזה, כיוצא כבוד תוארי ושאר "ּפרעזידענט", "טשערמאן", "יושבֿראש", להיות בו יבחרו ַולא

פועל. לידי הדבר שיבוא ידו ועוצם כוחו בכל יעסוק

.Ê:זו במדינה לפעול הקשה בדבר הפעולה לחשיבות בנוגע להוסיף ויש
שכינה ד"עיקר הפעולה עיקר ובמילא, ישראל, בני של בנין ורוב מנין רוב נמצא זו שבמדינה – ובהקדמה

הפרטים26בתחתונים" כל בניין יהי' זו שבמדינה להשתדל יש ולכן, בארצותֿהברית. – הוא הגלות, בזמן עתה,
בתוכם" ד"ושכנתי הענין להיות יוכל שבו ו"מקדש" בה"משכן" ואחד27הדרושים אחד כל בתוך ,28.

שמוטלת מובן אחריםepilrומזה יהודים על ולא אחרות, מדינות על לא – אחרים על לסמוך שלא האחריות
העולם" נברא בשבילי לומר אדם "חייב שהרי מלשון29– "עולם" דהעולם, והסתר להעלם בנוגע גם מובן ומזה ;

(גדר30העלם ובהזמן בהמקום וההסתר ההעלם שיגדל שככל והסתר– שהעלם לדעת עליו נמצא, שבו העולם)
נברא לוeliaya31זה ונותנים ממנו דורשים שבו, וההסתרים ההעלמות כל עם זה, וזמן במקום שדוקא היינו, ,

לפעול מיני'"eaכוחות פנוי אתר ד"לית הענין גילוי "מתוך32דוקא משה עם הקב"ה של דיבורו דרך על –

סנה"33הסנה" אפילו שכינה בלא פנוי מקום שאין "ללמדך .34דוקא,

געפינט ("ער ית' עצמותו עם הוא נמצא זה ידי שעל להקב"ה, ומקדש משכן עשיית אודות שמדובר וכיון
בודאי הרי – אליין") ומהות עצמות מיט llkזיך elv` `pin `wtp oi`y!פרסום ללא או פרסום עם יהי' זה דבר אם ַ

רק יכול פרסום, –eze` lalal!עתה ובזמנו במקומו וה"מקדש" ה"משכן" הקמת לפעול – הוא העיקר ;

.Á:המשכן מעשיית והוראה לימוד יש זה בענין וגם
שנזכרו לכך שהסיבה ואהליאב, בצלאל מלבד המלאכה, עושי כל של שמותיהם נמנו לא – המשכן בעשיית

שנאמר מה "לקיים – היא הירודין35בשמותיהם מן דן משבט שהי' שאהליאב דל", לפני שוע ניכר ולא

א.20) מא, קידושין
(21– מחשבות) רבות וזהו (ד"ה שמות ס"פ עינים מאור ראה

.60 ע' ח"ה בלקו"ש הובא הבעש"ט. בשם
יט.22) שם,
עה"פ.23) פרש"י
ד.24) פכ"ב, במדב"ר סע"ב. צב, ב"ק
(25.13 שבהערה
רפ"ה.26) שהש"ר
ח.27) כה, תרומה

ועוד.28) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה
(במשנה).29) סע"א לז, סנהדרין
ובכ"מ.30) ד. לז, שלח לקו"ת
בהמאמר31) לעיל הובא – פ"ד ה'שי"ת לגני באתי ד"ה גם ראה

.(9 ע' תשי"ד התוועדויות מנחם (תורת פ"ה (דתשי"ד)
סע"ב).32) (צא, תנ"ז תקו"ז
ב.33) ג, שמות
ה.34) פ"ב, שמו"ר
יט.35) לד, איוב
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שיראנה" עד האשה את לקדש לאדם "אסור תורה פי שעל וכיון חתונתם. לאחרי שבבואו20שנים ייתכן איך ,

שנים?! עשרות במשך ידע שלא דבר מראה", יפת "אשה היא ששרה אצלו נתחדש למצרים
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ולך" קח אשתך "הנה לאברהם פרעה אמר [שלכן הנה22ביותר לו שאמר כאבימלך "לא תעמוד", ואל "לך –
הם" זימה שטופי שהמצריים . . לפניך הכיר23ארצי שעתה – זו לארץ בבואו אברהם אצל גם פעל זה הרי ,[

מצרי! של הרע היצר את שיגרה כזה ענין שרה אצל להיות שיכול אז) עד ידע שלא (מה
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" המדינה: בלשון הנקרא הענין – הוא תיקון (פרסומת).`hprnfiihxreecדורש " ©

דבר. כל בראש עומד – זאגן"... צו שייכות ניט "איז – הפרסום ָענין
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כן, פי על אף בזה, כיוצא כבוד תוארי ושאר "ּפרעזידענט", "טשערמאן", "יושבֿראש", להיות בו יבחרו ַולא
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הפרטים26בתחתונים" כל בניין יהי' זו שבמדינה להשתדל יש ולכן, בארצותֿהברית. – הוא הגלות, בזמן עתה,
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שמוטלת מובן אחריםepilrומזה יהודים על ולא אחרות, מדינות על לא – אחרים על לסמוך שלא האחריות
העולם" נברא בשבילי לומר אדם "חייב שהרי מלשון29– "עולם" דהעולם, והסתר להעלם בנוגע גם מובן ומזה ;

(גדר30העלם ובהזמן בהמקום וההסתר ההעלם שיגדל שככל והסתר– שהעלם לדעת עליו נמצא, שבו העולם)
נברא לוeliaya31זה ונותנים ממנו דורשים שבו, וההסתרים ההעלמות כל עם זה, וזמן במקום שדוקא היינו, ,

לפעול מיני'"eaכוחות פנוי אתר ד"לית הענין גילוי "מתוך32דוקא משה עם הקב"ה של דיבורו דרך על –

סנה"33הסנה" אפילו שכינה בלא פנוי מקום שאין "ללמדך .34דוקא,

געפינט ("ער ית' עצמותו עם הוא נמצא זה ידי שעל להקב"ה, ומקדש משכן עשיית אודות שמדובר וכיון
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השבטים מגדולי שהי' לבצלאל המקום השווהו נזכרו36שבשבטים, לא – המשכן מלאכת עושי שאר כל ואילו .
שמותיהם.

ורק אך – המשכן והוקם נבנה מי של בכוחו הרי, המלאכה, עושי וכמה כמה שהיו אף ועוד: egekaזאת

epax dyn lyהמשכן את לבנות כיצד יודעים היו שלא בלבד זו לא רבנו, משה לולי שכן, זאת,37, עוד אלא ,

ל עדשגם השכינה), השראת ח"ו להיות יכולה היתה לא (ובמילא, להקימו יכולים היו לא המשכן בנין אחרי
רבנו משה ידי על .38שהוקם

דרא שבכל דמשה לאתפשטותא בנוגע גם מובן לידע39ומזה שצריכים – הרבי הדור, מנהיג שזהו ,egekay

eci lreישראל דבני בנין ורוב מנין רוב נמצא שבו בהמקום ובפרט ומקום, מקום בכל המשכן הקמת נעשית
המשכן. בעשיית כמו המלאכה, עושי של שמם לפרסום מקום שאין כך, בארצותֿהברית, עתה,

.Ëאחד כל בתוך בתוכם", "ושכנתי – עתה המשכן בעשיית הפעולה לאופן בנוגע נוסף לענין באים ומזה
ואחד:

השראת כבר ישנה שאז הקמתם, לאחרי שגם מובן, השכינה, השראת הוא ומקדש המשכן של שעניינו כיון
ליום מיום הנה daxzpeהשכינה, zkled"בקודש "מעלין שהרי שבו, .40הקדושה

ז"ל חכמינו אמרו זה שעל – מישראל ואחת אחד שבכל ומקדש להמשכן בנוגע זה דרך דור41ועל "כל
שזהו המקדש, בית את לבנות אחד כל צריך שלכן החריבו", הוא כאילו . . בימיו המקדש) (בית נבנה שאינו
מצות היא שכללותם המצוות, מעשה ידי על ית', לו דירה לעשות ואחד, אחד כל בתוך בתוכם", ד"ושכנתי ענין

זה42הצדקה ביום עבודתו שלאחרי באופן זה שאין – ברוחניות) לצדקה בנוגע גם מובן ומזה (בגשמיות,
ביום לו שניתנו הכוחות לפי עבודתו ידי שעל לידע צריך אלא לנוח... יכול מזה) למעלה שאין באופן (שהיתה

לו יתנו שמחר הוא זוכה xzeiזה, milrp zegekיוכל ידם xzeiשעל cer siqedlוכך והמקדש, המשכן בקדושת
עבידתי'" עביד ויומא יומא ("כל ליום ריינער43מיום און העכער אלץ ("גיין בקודש ולהעלות להוסיף צריך (ַ
קץ" אין עד מעלה "למעלה הייליקער"), .44און

בכך, ירצה רק אם – בקודש ולהעלות להוסיף עוזרו והקב"ה

אופן שלפי עצמו, את ויגביל ימדוד שלא – יותרzegekdופשיטא רוצה ואינו עבודתו, יעבוד לו, שנותנים
אופן לפי עבודתו שיעבוד או מזה,meqxtdמזה; יותר צריך ואינו למעלה, או למטה לו, שיהי'

שהוא מהקב"ה הם – הכוחות leabשהרי: ilaשמחבר זה שלהיותו הדור, ומנהיג הצדיק ידי על לו וניתנו ,
הוא שגם בהכרח גבול, הבלי עם leabהגבול ila.גבול בלי של באופן גם עבודתו להיות וצריכה יכולה ובמילא, ,

פעם סיפר ההילולא, בעל אדמו"ר, וחמי מורי כ"ק לבנו45– צוה מהר"ש שאדמו"ר חסידות, לחזרת בנוגע
מאמר לחזור נ"ע (מהורש"ב) מינאmiyyאדמו"ר הנפקא מהי אדמו"ר: וחמי מורי כ"ק אצל אז שאלו פעם.

הראשונה! פעם לגבי הששים פעם מאשר יותר עוד שזהו והשיב, ותשע? החמישים לפעם הששים פעם בין

לומר: יש הדבר ובביאור

אצל שהיא כפי – פעם לששים ועד פעמים, ריבוי iaxהחזרה oa iaxביגיעה החיסרון מצד אינה בוודאי –

מצד שהיא חזרה אודות כאן מדובר כן, ואם וההשגה. ההבנה עםzenvreytpלצורך קשור זה הרי ובמילא, ,
dxezd mvrועם ,d"awd mvrבעצם אלא) והשגה, בהבנה (לא היא שההוספה היינו, למעלה, שהיא כפי התורה

שזהו והשגה, leabמהבנה ilad46שבתורה.

לד.36) לה, ויקהל פרש"י
מראה37) אתה אשר בתבניתם ועשה "וראה מ: כה, תרומה ראה
בהר".
לג.38) לט, פקודי פרש"י
רע"א).39) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז
וש"נ.40) א. כח, ברכות
ה"א.41) פ"א יומא ירושלמי
פל"ז.42) תניא ראה

רע"ב.43) צד, ח"ג סע"א. רה, ח"א זהר
רע"א).44) (צב, תנ"ז תקו"ז ראה
(45– מנחם בתורת הובאה תרצ"ב תמוז י"ב שיחת ראה

וש"נ. .29 ע' ח"א התוועדויות
מדה46) מארץ "ארוכה נאמר דתורה לנגלה בנוגע אפילו שהרי

ה"ה), פ"א לאדה"ז ת"ת הל' וראה ט. יא, (איוב ים" מני ורחבה
התורה. לפנימיות בנוגע ועאכו"כ
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הם לדרגא מדרגא העליות אזי בלבד, והשגה הבנה של באופן לימוד אודות כשמדובר לזה.jxraוהנה, זה
לדרגא מדרגא העליות גם אזי – גבול בלי והשגה, מהבנה שלמעלה ענינים עם הקשור ללימוד כשעוברים אבל

דרגות וכמה כמה ישנם גבול בבלי גם שּפרונג"),47(שהרי ("א דילוג של באופן הם (jxra `ly,leaba `ly. ַ

לענינים המעבר לאחרי כי, – ותשע החמישים פעם לגבי השישים בפעם החזרה במעלת הביאור וזהו
גבול. בלי של באופן הם העליות והשגה, מהבנה שלמעלה

שמעו שמע שרק מי ואפילו הרבי), (אל אליו ששייך מי וכל מקושר, כל חסיד, כל אצל תובעים זה ומעין
הרבי, של

אומר טוב שם הבעל שהרי כששומעים48– כן, ואם ית', השם בעבודת הוראה מהווה שומע שיהודי דבר שכל
התורה באהבת הן ה' באהבת הן עבודתו ואודות שלו, המסירותֿנפש אודות ושומעים ההילולא, בעל אודות
למה שכן, וכיון בדרכיו, לילך מוכרח הוא גם יהי' סוף כל שסוף להשומע, הוראה זה הרי ישראל, באהבת והן

תשמעו" בקולו אם "היום היום, זאת לעשות כשיכולים למחר זאת –49לדחות

תהי' zecicnשעבודתו `lle zelabd `ll,(רוצה אינו מזה ויותר וכך, כך באופן עבודתו לעבוד (שרצונו

מצוה" מצוה "שכר – גדול הכי השכר לו מובטח ממדידות50ואז שלמעלה באופן עבודתו למלא שיוכל –

ממש. בפועל והגבלות

באורחותיו"וה "נלכה שכאשר מבחיוהי"51יינו, יתיר – עלמא" "בהאי אפילו – ש"אשתכח מובטחים ,52,

הצלחה להם שתהי' אודותם, שצוה בהענינים משהו לעשות שרוצים אלה לכל ויסייע שיעזור – ובפשטות
יחד. גם וברוחניות בגשמיות מופלגה,

הצמחֿצדק. מאדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

את יזמין המסדר" ש"ועד הורה כן ואחרי "לחיים", לומר – בשמותיהם בקראו – וכמה לכמה הורה אח"כ
נוהגים תורה בשמחת אמר: כן ואחרי בשמותיהם). לכולם לקרוא אפשר אי (שהרי "לחיים" לומר הקהל כל
נוספת עלי' ישנה עם, ריבוי כשישנו כן, פי על ואף בשמו, אותו שקוראים לאחרי לתורה, עולה ואחד אחד ָשכל
לא היום הרי בבתֿשחוק:) (וסיים – הנערים". כל "עם מכריזים: אלא בשמו, ואחד אחד כל קוראים אין שבה

הזקנים"!...]. כל "עם לחיים לומר מכולם יבקשו ובמילא, תורה, שמחת

***

.È,צדיקים קברי על ההשתטחות בענין
בש"ס מקומות בכמה שנזכר לההיתר53– בנוגע דתורה נגלה פי על וטריא השקלא מאריכות גם ולהעיר ,

צדיקים קברי על לילך הכהנים על54שנהגו גם מעלתו שגדלה ענין הוא צדיקים קברי על שהליכה מובן שמזה ,

– לכהנים בנוגע היתר למצוא משתדלים שלכן דתורה, נגלה פי

וכ"ק הצמחֿצדק בדרושי וכן האמצעי, לאדמו"ר ההשתטחות בקונטרס בארוכה שנתבאר מה על נוסף הנה,
אדמו"ר וחמי דתורה).55מורי נגלה עלֿפי (גם ביותר נעלה ענין עוד בזה לבאר יש –

ח"ד47) תשמ"ח .97 ע' ח"ז התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ועוד. .40 הערה 311 ע'

ואילך.48) סרכ"ג בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
אייר). ט יום" ב"היום (נעתק וש"נ

ז.49) צה, תהלים
מ"ב.50) פ"ד אבות
א).51) (קמו, סז"ך אגה"ק בתניא אדה"ז לשון
וביאורו.52) הנ"ל אגה"ק וראה ב. עא, זח"ג
(ובהנסמן5)3 א טז, תענית ב; יח, ברכות וראה ב. לד, סוטה

לשם). זהר בשערי

ח"ג54) סס"ח*. ח"א מנח"א שו"ת – באריכות בזה השקו"ט ראה
.55 הערה 234 ע' חי"ח בלקו"ש שנסמנו ובספרים סס"ד.
רכ. ע' חי"א ואילך. שמח ע' ח"ו שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרות-קודש

.172 ס"ע ח"ב התוועדויות – מנחם תורת
(מאמרי55) צדיקים** קברי על ההשתטחות ענין להבין ד"ה

לא גנתא כו' להבין ד"ה ואילך). יט ע' קונטרסים האמצעי אדמו"ר
ואילך). תתיח ע' ח"ב להצ"צ הזהר (ביאורי גננא ההוא בה עאל
ואילך, א רכא, ח"א קונטרסים (סה"מ תרצ"ב תרפ"ז, נתן פזר ד"ה
ההשתטחות בספר לאח"ז נדפסו – ואילך). קלח ע' תרפ"ז סה"מ

תשנ"ו). (קה"ת

.(gnx r"q h"g ycew zexb`) ef dpy `"pn e"k azkna xkfp (*

.(ht 'r h"g ycew zexb`) ef dpy oeiq 'a azkna xkfp (**
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הם לדרגא מדרגא העליות אזי בלבד, והשגה הבנה של באופן לימוד אודות כשמדובר לזה.jxraוהנה, זה
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באורחותיו"וה "נלכה שכאשר מבחיוהי"51יינו, יתיר – עלמא" "בהאי אפילו – ש"אשתכח מובטחים ,52,
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הצמחֿצדק. מאדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

את יזמין המסדר" ש"ועד הורה כן ואחרי "לחיים", לומר – בשמותיהם בקראו – וכמה לכמה הורה אח"כ
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.‡È:ובהקדמה
צדיקים קברי על) ל(השתטחות c"agבנוגע i`iypcשונים במקומות אלא) ישראל, בארץ (לא כבוד מנוחתם –

דוקא. בחוץֿלארץ

רועה" הי' ("ומשה רבנו משה הראשון, ישראל ומנהיג בנשיא מצינו זה דרך –56ועל ישראל) צאן רועה ,

שנה). אלפי מג' יותר עברו שכבר (אף הזה היום עד במדבר שנשאר

.·Èתנחומא במדרש איתא רבנו למשה בנוגע מבקש57והנה, אתה פנים באיזה משה, למשה, הקב"ה ש"אמר
ליכנס הרועה ביקש הצאן, ונשבית מלך של צאנו לרעות שיצא אחד לרועה דומה, הדבר למה משל לארץ, לבוא
הוא שבחך למשה, הקב"ה ליה אמר כך אף הצאן, השבית שאתה יאמרו המלך לו אמר מלך, של לפלטרין
עמהם, ותבוא בצידן תהא אלא כו', יאמרו עכשיו אחר, דור מכניס ואתה במדבר וקברתם ריבוא ששים שהוצאת

עשה58שנאמר ה' (צדקת עם ראשי וגו'".59ויתא (
אבל לארץ, שיכנס לפעול הי' יכול עצמו מצד רבנו אצלו:60משה ישאלו המדבר?!... דור עם יהי' מה ,

בקרבו" אנכי אשר העם רגלי אלף מאות "שש עם... עשית ומה ישראל, לארץ נכנסת בעצמך שנשארו61אתה
במדבר?!...

במדבר! רבנו משה נשאר שבגללה הסיבה זוהי

ישראל" עם ומשפטיו עשה ה' "צדקת עליו נאמר והנורא58ולכן הגדול ב"מדבר ישראל בני עם שנשאר –

מים" אין אשר וצימאון ועקרב שרף מרעיתו62נחש צאן את עימו ליקח זיך") ("דערווארטן סוף סוף שיוכל כדי ,ַ
העתידה. בגאולה ישראל לארץ עמהם ולהיכנס

.‚Èשבאבות בחיר אבינו, יעקב אצל זה דרך על שמצינו :63ולהוסיף,

עלות והבקר והצאן רכים ש"הילדים יעקב לו השיב – לנגדך" ואלכה ונלכה "נסעה ליעקב אמר עשו כאשר
הצאן" כל ומתו גו' ודפקום אדוני64עלי אל אבוא אשר עד וגו' המלאכה לרגל לאטי אתנהלה "אני ולכן, ,
שנאמר המשיח, "בימי עשו"65שעירה", הר את לשפוט ציון בהר מושיעים .66ועלו

כשלעצמו יעקב של עבודתו שלימות מצד המשיח67כלומר: דביאת ומצב המעמד להיות אז כבר יכול הי' –

שה" אלא, המלוכה"); לה' והיתה עשו הר את לשפוט גו' מושיעים מוכניםmicli("ועלו אינם – יעקב טוען – "

" להיותם שכן, משיח, של אורו את לקבל "mikxעדיין בבחינת ולהיותם ,"xwae o`vמבחינת שנשמותיהם היינו, ,"
באלקות והרגשה) (הכרה דעת להם שאין בהמה" "68"זרע אזי ("ודפקום"), אותם ימהרו אם הרי, ,o`vd lk ezne"

כפשוטה מיתה אצלם שתהי' או ב"כלים"), לקבל יכולים שאינם (כיון לאלוקות הנפש כלות אצלם שתהי' –

המשיח). אור את לקבל עדיין מוכנים שאינם (כיון הכלים שבירת מצד

לימות ולהביאם מרעיתו צאן את עימו ליקח שיוכל כדי – שנים כמה למשך בגלות הצדיק נשאר זה ובגלל
.69המשיח

ב-ג.56) פ"ב, שמו"ר וראה א. ג, שמות
ב57) קיג, ח"א זהר וראה יב. פי"ט, במדב"ר יו"ד. חוקת

ועוד. ב. קסב, ח"ג סע"א. קנז, ח"ב (במהנ"ע).
כא.58) לג, ברכה
שם.59) בבמדב"ר כ"ה
(המו"ל).60) מבכי חנוק בקול שליט"א אדמו"ר כ"ק דיבר כאן
כא.61) יא, בהעלותך
טו.62) ח, עקב
קיט,63) זח"א א. פע"ו, ב"ר גם וראה כה. כז, תולדות שעה"פ

ב. קעא, ב. קמז, א. קלג, ב.
יב-יג.64) לג, וישלח
בסופו.65) עובדי'
ובפרש"י.66) יד שם, וישלח

מצד67) אצלו להדבק שיכול מה מכל וזיכוך הבירור גם כולל
בירור שענינה אפים נפילת בענין כידוע הדור*, אנשי עם שייכותו
מדרגי' דנפיל ומאן ממדרגתו, הירידה צ"ל זה שבשביל הניצוצות,
(ראה מיתה בשם אפים נפילת נקראת ולכן ב), קלה, (זח"ג מית איקרי
ס"ע ו) (כרך ואתחנן באוה"ת הובא פ"ב. אפים נפילת שער פע"ח

ועוד). ואילך. ב'רצו
ובכ"מ.68) משפטים. ר"פ תו"א ראה
אורה69) (שערי האמצעי אדמו"ר בדרושי מהמבואר גם להעיר

שבין החילוק ע"ד ואילך) פצ"ד מלכות לבוש יביאו ד"ה הפורים שער
שכאשר – א) צח, סנהדרין וראה כב. ס, (ישעי' ל"אחישנה" "בעתה"
ילכו הקדושה מניצוצות שחלק יתכן ד"אחישנה" באופן היא הגאולה
ומצילים מבררים אזי "בעתה" היא הגאולה כאשר משא"כ לאיבוד,

הקדושה. ניצוצות כל את

.ixvn ly x"dvid z` zexbl leki dxy ly 'itiy yibxdy ,epia` mdxa`l rbepa (e"q) lirl x`eand c"r (*
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.„È:בדורו ישראל ונשיא מנהיג לכל בנוגע זה דרך ועל
מרעיתו, צאן על ומביט הצד, על הכל את הוא... מניח עצמו, מצד ומצבו מעמדו על הבט מבלי ישראל, נשיא
להמשיך שיוכל כדי... בגלות, ליגן")... ער ("בלייבט הוא גם נשאר בגלות, נשאר מרעיתו צאן וכאשר

המחבר"70ולשמש ו"ממוצע "צינור" ומהות71... עצמות עם הנשמה... עצם את לקשר יהודי... יוכל ידו שעל
ב"ה. סוף אין

לארץ בחוץ שונים במקומות חב"ד נשיאי של כבוד שמנוחתם זה על הביאור גם לכך72וזהו נוסף –
") מרעיתם צאן עם יחד העתידה בגאולה לארץ להיכנס sebשממתינים xrcמיט מיטגיין sebזאל mrc h`– (" ָ¨

להיותם מרעיתם, לצאן המצטרך בכל ולסייע לעזור הפרטיותzenypzeillkכדי הנשמות לכל שרשים שהם
שלהם) "פרט" הוא מהם אחד (שכל הפרטיות לנשמות לסייע וביכולתם בכוחם שלכן jxraשבדורם, `lyמאשר

כללית. נשמה אינה שנשמתו מי של סיוע

.ÂË:יותר ובפרטיות
שהולכים זה ידי על נעשה בגלות) כבוד מנוחתו זה (שבשביל מרעיתו לצאן הדור נשיא של והסיוע העזר

להם, המצטרך כל על מ'בעט") און ציון אויפן ("מ'קומט ומבקשים הציון על

ההשתטחות שבעת – ועיקר כללות73ועוד על נתינתֿכוח מהוה זה וענין ה"יחיד"... עם ה"יחידה" מתקשרת
שתפעל זה, שלאחרי הימים כל על ההשתטחות בעת שנעשית ההתעוררות שממשיכים זה ידי על העבודה,

נאמר זה ועל האדם, כל תכלית שזהו – למהווי כדבעי שיהיו ומעשה דיבור למחשבה בנוגע "כי74פעולתה
לעשותו". ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב

הדור נשיא של כבוד שמנוחתו העובדה שעצם להוסיף, mewnויש aexiwaשבכל בעבודה וסיוע עזר מהווה
ויום: יום

אלא הציון על הולכים שאין בשעה גם אבל, יותר, בתוקף הם והסיוע העזר אזי הציון, על שהולכים בשעה
זה מצד וסיוע עזר ישנו מקום, בקירוב מאמרmilekiyנמצאים דרך על מקום, בקירוב שנמצא הציון על לילך

ז"ל לו75רבותינו שיש מי דומה elqa"אינו zt."בסלו פת לו שאין למי

לו" שאין כמי מתאווה "אין בסלו", פת לו שיש ש"מי כשם סיוע76כלומר: מהווה בסלו" ש"פת היינו, ,

על והשתטחות דהליכה העבודה" "דרך דבר על שהידיעה דידן, בנדון גם הוא כן – התאווה להחליש בעבודתו
הדור, ונשיא צדיק של zecbpzddציונו swez z` dyilgn,df znerldc mixzqdde zenlrddיודע זה הלעומת גם כי, ,

ידי על גם נגדו לעמוד יתחזקו אזי אנקוועטשן"), שטארק ער וועט ("טאמער מדי יותר בתוקף יתחזק ַָָשאם
לגמרי!... מציאותו את שיבטל דבר – הציון על ההשתטחות

.ÊËבסמיכות לארץ בחוץ כבוד שמנוחתו זה ידי על מרעיתו לצאן הדור נשיא של והסיוע בהעזר ענין ועוד
אצלם שפועל – אליהם l`xyiמקום ux` mr xeaigde xeyiwd.

ובהקדמה:

צרכיו בקשת שעניינה שתפילה, עיני77מצינו "והיו הקב"ה אומר שעליו המקום עם קשורה להיות צריכה –

הימים" כל שם פניו78ולבי יחזיר לארץ בחוץ עומד "הי' שלכן, ,ux` cbpkl`xyiדרך79שנאמר אליך והתפללו
קדשיֿקדשים" בית וכנגד המקדש וכנגד ירושלים כנגד גם ויכוין .80ארצם,

כו'".70) כאן אף ומשמש עומד להלן "מה סע"ב: יג, סוטה ראה
(71.158 ע' שלום תורת סה"ש ראה
(72.255 ע' ח"ל ואילך. 478 ע' .272 ע' חכ"ה לקו"ש גם ראה
ע"ד73) – 67 ע' ח"א התוועדויות מנחם תורת גם ראה

כ"ק אגרות-קודש גם וראה שבנפש. יחידה בחי' עם ההתקשרות
ובפרט צדיק של ציון על הילוך "קודם רסד: ע' ח"י שליט"א אדמו"ר
החמשת בכל ההכנה להיות צריכה ישראל, נשיא וביחוד כללי איש
ומתאימים האמצעי, לאדמו"ר ההשתטחות במאמר הנזכרים ענינים

מישראל". כ"א נפש של ח"י לנר"ן

יד.74) ל, נצבים
וש"נ.75) ב. יח, יומא
שם.76) פרש"י
ה"א.77) שם הרמב"ם נ"כ ה"ב. פ"א תפלה הל' רמב"ם ראה

וש"נ. א). קטו, (דרמ"צ בתחלתו התפלה מצות שרש להצ"צ סהמ"צ
ס"ג.78) סצ"ה או"ח אדה"ז שו"ע וראה ג. ט, מלכים-א
מח.79) ח, מלכים-א
א).80) ל, (מברכות ס"א סצ"ד שם שו"ע
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.„È:בדורו ישראל ונשיא מנהיג לכל בנוגע זה דרך ועל
מרעיתו, צאן על ומביט הצד, על הכל את הוא... מניח עצמו, מצד ומצבו מעמדו על הבט מבלי ישראל, נשיא
להמשיך שיוכל כדי... בגלות, ליגן")... ער ("בלייבט הוא גם נשאר בגלות, נשאר מרעיתו צאן וכאשר

המחבר"70ולשמש ו"ממוצע "צינור" ומהות71... עצמות עם הנשמה... עצם את לקשר יהודי... יוכל ידו שעל
ב"ה. סוף אין

לארץ בחוץ שונים במקומות חב"ד נשיאי של כבוד שמנוחתם זה על הביאור גם לכך72וזהו נוסף –
") מרעיתם צאן עם יחד העתידה בגאולה לארץ להיכנס sebשממתינים xrcמיט מיטגיין sebזאל mrc h`– (" ָ¨

להיותם מרעיתם, לצאן המצטרך בכל ולסייע לעזור הפרטיותzenypzeillkכדי הנשמות לכל שרשים שהם
שלהם) "פרט" הוא מהם אחד (שכל הפרטיות לנשמות לסייע וביכולתם בכוחם שלכן jxraשבדורם, `lyמאשר

כללית. נשמה אינה שנשמתו מי של סיוע

.ÂË:יותר ובפרטיות
שהולכים זה ידי על נעשה בגלות) כבוד מנוחתו זה (שבשביל מרעיתו לצאן הדור נשיא של והסיוע העזר

להם, המצטרך כל על מ'בעט") און ציון אויפן ("מ'קומט ומבקשים הציון על

ההשתטחות שבעת – ועיקר כללות73ועוד על נתינתֿכוח מהוה זה וענין ה"יחיד"... עם ה"יחידה" מתקשרת
שתפעל זה, שלאחרי הימים כל על ההשתטחות בעת שנעשית ההתעוררות שממשיכים זה ידי על העבודה,

נאמר זה ועל האדם, כל תכלית שזהו – למהווי כדבעי שיהיו ומעשה דיבור למחשבה בנוגע "כי74פעולתה
לעשותו". ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב

הדור נשיא של כבוד שמנוחתו העובדה שעצם להוסיף, mewnויש aexiwaשבכל בעבודה וסיוע עזר מהווה
ויום: יום

אלא הציון על הולכים שאין בשעה גם אבל, יותר, בתוקף הם והסיוע העזר אזי הציון, על שהולכים בשעה
זה מצד וסיוע עזר ישנו מקום, בקירוב מאמרmilekiyנמצאים דרך על מקום, בקירוב שנמצא הציון על לילך

ז"ל לו75רבותינו שיש מי דומה elqa"אינו zt."בסלו פת לו שאין למי

לו" שאין כמי מתאווה "אין בסלו", פת לו שיש ש"מי כשם סיוע76כלומר: מהווה בסלו" ש"פת היינו, ,

על והשתטחות דהליכה העבודה" "דרך דבר על שהידיעה דידן, בנדון גם הוא כן – התאווה להחליש בעבודתו
הדור, ונשיא צדיק של zecbpzddציונו swez z` dyilgn,df znerldc mixzqdde zenlrddיודע זה הלעומת גם כי, ,

ידי על גם נגדו לעמוד יתחזקו אזי אנקוועטשן"), שטארק ער וועט ("טאמער מדי יותר בתוקף יתחזק ַָָשאם
לגמרי!... מציאותו את שיבטל דבר – הציון על ההשתטחות

.ÊËבסמיכות לארץ בחוץ כבוד שמנוחתו זה ידי על מרעיתו לצאן הדור נשיא של והסיוע בהעזר ענין ועוד
אצלם שפועל – אליהם l`xyiמקום ux` mr xeaigde xeyiwd.

ובהקדמה:

צרכיו בקשת שעניינה שתפילה, עיני77מצינו "והיו הקב"ה אומר שעליו המקום עם קשורה להיות צריכה –

הימים" כל שם פניו78ולבי יחזיר לארץ בחוץ עומד "הי' שלכן, ,ux` cbpkl`xyiדרך79שנאמר אליך והתפללו
קדשיֿקדשים" בית וכנגד המקדש וכנגד ירושלים כנגד גם ויכוין .80ארצם,

כו'".70) כאן אף ומשמש עומד להלן "מה סע"ב: יג, סוטה ראה
(71.158 ע' שלום תורת סה"ש ראה
(72.255 ע' ח"ל ואילך. 478 ע' .272 ע' חכ"ה לקו"ש גם ראה
ע"ד73) – 67 ע' ח"א התוועדויות מנחם תורת גם ראה

כ"ק אגרות-קודש גם וראה שבנפש. יחידה בחי' עם ההתקשרות
ובפרט צדיק של ציון על הילוך "קודם רסד: ע' ח"י שליט"א אדמו"ר
החמשת בכל ההכנה להיות צריכה ישראל, נשיא וביחוד כללי איש
ומתאימים האמצעי, לאדמו"ר ההשתטחות במאמר הנזכרים ענינים

מישראל". כ"א נפש של ח"י לנר"ן

יד.74) ל, נצבים
וש"נ.75) ב. יח, יומא
שם.76) פרש"י
ה"א.77) שם הרמב"ם נ"כ ה"ב. פ"א תפלה הל' רמב"ם ראה

וש"נ. א). קטו, (דרמ"צ בתחלתו התפלה מצות שרש להצ"צ סהמ"צ
ס"ג.78) סצ"ה או"ח אדה"ז שו"ע וראה ג. ט, מלכים-א
מח.79) ח, מלכים-א
א).80) ל, (מברכות ס"א סצ"ד שם שו"ע
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הידוע פי על – בזה שרים81וההסברה בע' התלבשות ידי על כו' ההשפעות כל נמשכים לארץ ,82שבחוץ

מרשית בה אלוקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ ישראל, בארץ כן שאין שנה"מה אחרית ועד נמשכים83השנה ,
ישראל ארץ דרך התפילה להיות צריכה ולכן שרים), בע' התלבשות (ללא בעצמו מהקב"ה כו' ההשפעות כל

דוקא.

פניו ש"יחזיר לכך (נוסף לארץ בחוץ גם קיימת ישראל ארץ של זו במקוםcbpkומעלתה – ישראל") ארץ
הדור. נשיא של כבודו מנוחת

.ÊÈ:בזה והביאור
בגמרא איתא – לארץ בחוץ המתים לתחיית חיים")84בנוגע אינם לארץ שבחוץ "מתים (דאמר אלעזר "ולר'

והולכים רגליהם על (ועומדים בקרקע" להם נעשות מחילות . (בתמי'). חיים אינם לארץ שבחוץ צדיקים
ויוצאים) מבצבצין ושם ישראל ארץ עד ישראל.85במחילות בארץ הוא המחילות של שפתחיהן היינו, ,

עצמן המחילות גם הרי, ישראל, בארץ הוא המחילות של שפתחיהן l`xyiוכיון ux`k mpicששנינו כפי –86

מחילות (וכן "87ש"לשכות קודש", תוכן לקודש, ופתוחות בחול הבנויות (xzacopilf` ozgizt"88.

– ישראל בארץ שפתחיהן המחילות אל שפתוחים – לארץ שבחוץ הצדיקים של קבריהם שגם מובן, ומזה
ישראל. כארץ דינם

שרק eal`ואף cizrlמכל סתום הקבר עתה ואילו בקרקע", להם נעשות "מחילות המתים) תחיית (בזמן
הרי: – ישראל) לארץ הפתוחות מחילות (ללא צד

באהלות בחלל89שנינו פתח של המשקוף תחת המונחים הכלים (כל כולן הרבה פתחין ובו בבית "המת
ורק הפתחים", כל על הציל . נפתח). שלא פי על (אף מהן באחד להוציאו חשב . . טמאין מבחוץ) הפתחים

(שעכשיו זה פתח של המשקוף תחת ורקmezqהנמצא onfהוא, xg`l.טמא יפתחנו)

פורעניות ממידת שמרובה טובה במידה – פורעניות במידת אמורים הדברים וכמה:90ואם כמה אחת על ,

לענין מהני זמן לאחר הפתח פתיחת דבר על והידיעה המחשבה שמהניd`nehאם וכמה כמה אחת על –

dyecweלענין dxdhלארץ – ה"מחילות" באמצעות – הקבר פתח יהי' לבוא שלעתיד שהידיעה דידן, כבנדון ,

שגם מהני "dzrישראל, המחילות ycewlיחשבו zezegtבפנימיותו – הקבר של דינו ובמילא קודש", ש"תוכן "

–l`xyi ux`k.

הדור ונשיא צדיק של כבודו מנוחת במקום לארץ בחוץ שהתפילה ux`lונמצא, geztyl`xyiבה יש –
ישראל. בארץ דתפילה המעלה

.ÁÈלגבי עילוי יש הדור ונשיא צדיק של כבודו מנוחת במקום אשר ישראל לארץ שבהפתח להוסיף, ויש
הגלות. בזמן שהיא כפי עצמה ישראל ארץ

ובהקדמה:

החיות להמשכת l`xyiבנוגע ipalבאגרת הזקן רבנו שמבאר כפי – הגלות לזמן הבית זמן בין חילוק ישנו
ב"ה"91התשובה הוי' משם ההמשכה חבל ונפסק "שנכרת לצלן, רחמנא כרת עוון "לא92[בענין הבית שבזמן [

מבח לבדה, האלוקית נפש ידי על רק לגופם חיות מקבלים ידיהיו על ב"ה סוף אין שמשפיע השפע פנימי' ינת
כו'. הגלות בזמן כן שאין מה ב"ה", הוי' שם

ובכ"מ.81) ב). (קלט, סכ"ה אגה"ק תניא ראה
הענין82) נשתלשל כו', ההשפעה נמשכת ידם שעל שמזה ולהעיר,

(אף כו' שליטה של ענין להם ומייחסים כבוד להם שחולקים – דע"ז
החוצב ביד כגרזן אלא ואינם בחירה בעלי אינם דבר של שלאמיתו
בכ"ז (ראה בנ"י נצטוו זה על שגם שיתוף, של באופן עכ"פ – בו)
ובכ"מ). בתחלתו. ה' אחדות מצות פ"ג. מילה מצות להצ"צ סהמ"צ

יב.83) יא, עקב
(ובפרש"י).84) א קיא, כתובות
שם),85) וחיין א"י של העצמות (מתגלגלים גלגול" "ע"י ולא

ש"גלגול משום בגמרא נדחה זה תירוץ שהרי – שלפנ"ז כבתירוץ
הוא". צער לצדיקים

וש"נ.86) א. פו, פסחים
שם).87) (פרש"י הקרקע" תחת מחילות בנויות "שהלשכות
שם.88) פרש"י
הרע"ב).89) (ובפי' מ"ג פ"ז
וש"נ.90) א. עו, יומא
ו.91) פרק
פ"ה.92) שם
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בנוגע גם מובן l`xyiומזה ux`lהתלבשות ידי על שלא החיות להמשכת בנוגע לארץ חוץ לגבי שמעלתה –

כו'. הגלות בזמן כן שאין מה הבית, בזמן היא ט"ז) סעיף (כנ"ל כו' שרים בע'

החומה דנפילת המשל פי על מזה: הנפילה93ויתירה ועוצמת יותר, למרחוק נופלת החומה שבראש האבן אשר, ,
ישראל בארץ וירידה שינוי פעל המקדש בית שחורבן מובן, יותר, גדולה היא לארץ.xzeiוהמכה בחוץ מאשר

גם בגלוי ניכר ישראל בארץ המקדש בית חורבן שגרם והירידה שהשינוי – שבזמןzeinyba94ובפשטות ,

ודבש" חלב זבת "ארץ ביותר, גשמי טוב ריבוי בה הי' כו'95הבית הזה בזמן כן שאין מה ,96.

שבארץ אדרבה, אלא לארץ, בחוץ מאשר יותר בשופי אינו שבה גשמי הטוב הזה שבזמן בלבד זו ולא
כו' ויגיעה בהשתדלות צורך יש "בענין97ישראל לבנו שכתב באגרת הרמב"ן ובלשון לארץ. בחוץ מאשר יותר

וירושלים98הארץ" מחברו, יותר חרב מחברו המקודש כל דבר, של וכללו השיממון, וגדל העזובה "רבה –

כו'". הכל מן חרבה יותר

בספרים כדאיתא – רוחניים לענינים בנוגע זה דרך ומצוות99ועל תורה פי על להתנהג קשה ישראל שבארץ
יתירה בזהירות צורך יש בחו"ל, שאינן בארץ התלויות המצוות הוספת על נוסף כי, בחו"ל, מאשר יותר כדבעי

שאי הענינים בשאר (גם ההנהגה כו'.בכללות מעלתה גודל מצד בארץ) תלויים נם

חכם תלמיד "כל – התורה) בדיני גם שמשתקפים הענינים (ככל התורה בדיני לדבר דוגמא להביא ויש
שנאמר מיתה, חייב בגדו על רבב משניאי"100שנמצא אלא משנאי תקרי אל מות, אהבו משנאי דרך101כל ועל .

"רבב" כמו קל ענין גם הרי וכו', ומחכים טהור שאווירה ישראל, ארץ של מעלתה גודל שמצד דידן, בנדון זה
כו'. ההתקשרות בחבל פוגם

.ËÈלהדרגות ושייכים הקשורים לענינים ביחס אלא אינו – הגלות דזמן הירידה אודות האמור כל אמנם,
zelylzyd xcqc"אלוקיכם לבין ביניכם מבדילים היו ד"עוונותיכם הפגם אן") ("רירט נוגע ששם זה102, שמצד , ָ

בגלותא" "שכינתא גם כולל והגלות, החורבן הגשמיים103נעשה (הן ישראל לבני הדרושים הענינים כל ובמילא, ,
הבית. זמן לגבי בערך שלא בקושי באים הרוחניים) והן
מצד השתלשלות, מסדר שלמעלה הענינים מצד מצדzenvrאבל, ישראל בני ואצל ב"ה, סוף הנפשmvrאין

היהדות נקודת בין ח"ו, להבדיל, שיכול דבר לך אין כי, גו'", מבדילים היו ד"עוונותיכם הענין שייך לא –

ב"ה סוף אין ח"ו.104לעצמות חורבן וכמה כמה אחת ועל והסתר העלם של ענין שייך לא שבזה ובוודאי ,

שבנוגע – ישראל לארץ בנוגע זה דרך עםmvrdlועל הקשורה שלmvrdדהארץ, ענין שייך לא דאלקות,
ח"ו. חורבן

ממש ובפועל ממש בגילוי שיומשך ויגיעה בהשתדלות צורך ויש בלבד, העצם מצד הוא זה שענין אלא,
יום. היום בחיי

.Î:הדור ונשיא צדיק של והסיוע העזר בא זה ועל
שמצד105ידוע ומצב שהמעמד היינו, כו'", כלל הבית נחרב לא . . הגבוהות נשמות לאmvrdש"לפני (ששם

בדרגת גם אצלם ומאיר נמשך כנ"ל) חורבן, גידים.miielibd106שייך ושס"ה אברים רמ"ח ובכל הנפש, כוחות בכל ,

ובכ"מ.93) ג. יט, ראה פ' סע"ב. פא, מטות לקו"ת ראה
בחקירה94) צורך ויש ברוחניות, רק ניכר שהשינוי כבחו"ל דלא

בגשמיות. השינוי גם להכיר ודרישה
ועוד.95) ח. ג, שמות
ז.96) קדושים יג. תצוה תנחומא ראה
בגליל.97) זתים של לגיון גידול ע"ד – ו פ"כ, מב"ר גם להעיר
תשכ"ד)98) ירושלים – שעועל (הוצאת רמב"ן" ב"כתבי נדפסה

שסח. ע' א כרך
אות99) בסופו (קטן) תשב"ץ ב. קי, כתובות – הוא תוד"ה ראה

.620 ע' ח"ב בלקו"ש הובא – תקנט
לו.100) ח, משלי
א.101) קיד, שבת

(102.92 שבהערה אגה"ת וראה ב. נט, ישעי'
ספרי103) א. כט, מגילה וראה ועוד. סע"א. עה, סע"א. סו, זח"ג

מסעי. ס"פ
(1049 ע' שם (תו''מ ואילך פ"ה (דתשי"ד) בהמאמר לעיל ראה
ואילך).
(פלח105) נ"ע" הזקן אדמו"ר בשם מוהרי"א מהמנוח "כמ"ש

ז). ע' שמות הרמון
בדבר106) נסיון לידי "כשבאים – מישראל בכאו"א ודוגמתו

שבה", חכמה לבחי' הנפש עד ונגעה מהדעת למעלה שהיא אמונה
לבד מעשה איזה רק לעשות שלא אפי' נפשו "למסור בנסיון שעומד
לדבר שלא וכן בלבו, כלל בה מאמין שאינו אף . . אחד ה' אמונת נגד

אחדות על ח"ו פי"ט).תועה (תניא כו'" שוין ולבו פיו שאין אף ה'
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אצלו ניכרת חורבן, של ענין שייך לא הצדיק שאצל העצמיתielibaוכיון מעלתה היינו,ux`cl`xyiגם ,

לקודש פתוח שפתחן ה"מחילות" מצד ישראל כארץ דינו לארץ בחוץ בהיותו שגם כבוד, מנוחתו ששם שבמקום
ניכר שבו כיון – החורבן לאחר שהיא כפי ישראל ארץ לגבי גם מעלה יש י"ז), סעיף שלieliba(כנ"ל מעלתה

מהחורבן. למעלה העצם, מצד שהיא כפי ישראל ארץ

.‡Î:לתפילה בנוגע – ההשתטחות בענין ביותר גדול עילוי ניתוסף זה פי ועל
להתפלל רוצה יהודי כאשר הנה י"ח), סעיף (כנ"ל החורבן מצד ישראל ארץ של מעלתה שירדה הזה, בזמן
וכו'), שרים הע' משליטת שלמעלה (במקום הבית בזמן ישראל בארץ התפילה בדוגמת שהיא תפילה להקב"ה
איתך" לזרים ואין לבדך לך "יהיו ממוצעים, ללא דהקב"ה העצם עם מתקשרת הנפש שעצם באופן 107תפילה

הוא כזו לתפילה המקום אזי –xecd `iype wicv ly oeivd lr,ישראל כארץ שדינו בלבד זו לא זה, מקום שכן, ,

הבית. בזמן שהיא כפי ישראל דארץ המעלה בו יש אלא

לו, המצטרך בכל שבתפילה, הבקשות כל שיתקיימו – נוספת סגולה בה יש כזה במקום שתפלה ומובן

אין אור מתלבש שבה החכמה שמבחינת בגילויים, העצם להמשכת בנוגע ובמיוחד יומשךכולל ב"ה, סוף
לקיום בנוגע ובפרט בפועל, ומעשה דיבור במחשבה יום, היום בחיי הגוף, ואברי הנפש כוחות בכל ויתפשט

מאיתנו, ואחת אחד לכל מסר הדור שנשיא השליחות

יחד. גם וברוחניות בגשמיות מופלגה, ובהצלחה והסתרים, העלמות ללא זה כל שיומשך

רב]. זמן משך ורקד מקומו על ועמד כלאּפצי", זשוריצי "ניע לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ָ[כ"ק

***

.·Îמהם108בכלל אחד וכל אחד, עניינם – בכלל ועד אדמו"ר וחמי מורי כ"ק עד ישראל, נשיאי הרביים, כל הרי ,
ז"לlkaעסק חכמינו מלשון גם וכמובן שהוא109הענינים. אבותיו", מקום הפרטים.lnn`"ממלא בכל המקום את

את גם והשלים פעל ידו ועל געקאכט", זיך ער "האט שבו המיוחד הענין רבי לכל הי' כן, פי על אף ָָאבל
הענינים .110שאר

הקודש באגרת ז"ל111וכמבואר רבותינו מאמר המצוות,112בפירוש כל שקיים שאף – טפי" זהיר במאי "אבוך
שלו ומצוות התורה עניני כל נתעלו ידו שעל נשמתו, של ה"שער" שהי' מיוחד ענין לו הי' מקום, .113מכל

אדמו"ר וחמי מורי כ"ק של בהשיחות להמבואר גם מתאים זה בענין114וענין הרביים של החילוקים דבר על
בינה עניינו האמצעי אדמו"ר חכמה, עניינו הזקן אדמו"ר כתר, עניינם והמגיד טוב שם שהבעל – הספירות
על עוברים הספירות שכל באופן שזהו אלא, הספירות, משאר כלולה ספירה שכל הספירות בענין וידוע וכו'.

efידי dxitqלהרביים בנוגע זה דרך ועל כל115דוקא. אצל ה"קאך" הי' שבו ענין שאותו (בהתאם– בדורו רבי ָ
הענינים שאר כל את גם הוא כולל ידו על הנה שלו), .116להספירה

.‚Î.ביותר ובהתפשטות ממש בפועל יהי' שהכל – הוא ההילולא בעל של ה"קאך" הי' שבו ָהענין
שנמצא אפילו או ממוצעת, במידה או בתכלית, שמים ירא אינו אם – הזולת של ממצבו נבהל לא מעולם הרבי
בתשובה. לחזור שצריך יודע שאינו כך, כדי עד האמת, על מכסה הבהמית דנפש שטות" שה"רוח ומצב במעמד

לעתים עימו; הרבי התעסק – געווען") נאר איז יענער מצב וועלכן ("אין הזולת של מצבו על הבט ָמבלי
טובה לו שעשו יודע הלה כאשר שכן, ברוחניות, טובה גם זו היתה ובמילא בגשמיות, עמו הטיב קרובות

יז.107) ה, משלי
שליט"א108) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – כז סו"ס עד מכאן

ניתוספו זו במהדורא ואילך. 132 ע' ח"א בלקו"ש ונדפס (באידית),
המו"ל. ע"י מ"מ ציוני כמה וגם מוגה, בלתי מהנחה פרטים כמה

כלי109) הל' וראה ה"ז. פ"א מלכים הל' רמב"ם ב. קג, כתובות
ה"כ. פ"ד המקדש

(110.(228 ע' ח"י (תו"מ ואילך ס"ח כסלו י"ט שיחת גם ראה
ז.111) סימן
סע"ב.112) קיח, שבת

(113.22 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש .240 ע' תש"ח סה"מ ראה
(114.215 ע' תרצ"ז .141 ע' תרצ"ו סה"ש סע"א. לו, ח"א לקו"ד

.60 ע' תש"ה .19 ע' תש"ב .322 ע' תרצ"ט
וש"נ.115) .106 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
בקומה116) הכלולים הדרגות עשר הספירות, עשר כל כלומר:

– מימיך" ו"שואב עציך" "חוטב עד שבטיכם" מ"ראשיכם – שלימה
ההוא, בזמן כולו העולם כל – ידם ועל הדור, שבאותו בנ"י של
(מהנחה ראשית" שנקראו ישראל בשביל "בראשית, בשבילם, שנברא

מוגה). בלתי

c"iyz'd hay c"ei ,glya zyxt 'd mei zgiy

חובו" בעל בפני פניו מעיז אדם "אין בבחינת זה הרי ברוחניות.117בגשמיות, גם עליו פועל זה הרי ובמילא ,

התניא בספר כותב הזקן שאדמו"ר זאת לבד רעים"118כלומר: אהבת מצות שכר הפסיד לא לא, "והן :119–

הראוי. ומצב במעמד להיות בתשובה, שחוזר הזולת, על הפעולה גם נעשית

.„Î:רבנו משה הראשון, ישראל ורועה מהמנהיג נלמדת – אדמו"ר וחמי מורי כ"ק אצל שהיתה זו תנועה
וגו'".120כתיב סיחון את הכותו "אחרי – הדבר הי' ומתי תוכחה. דברי – משה" דיבר אשר הדברים "אלה :

המוסר דברי מתקבלים ואז מוסר, דברי לו אומרים אזי – בגשמיות ליהודי טובה שעושים לאחרי כלומר,
פעולתם .121ופועלים

והצלחה, ברכה חסד, להשפיע – לראש לכל דור: שבכל משה – דרא בכל דמשה לאתפשטותא ההוראה וזוהי
ה"עגל"`fורק ענין על הוא המוסר כאשר אפילו – הוא זה וסדר מוסר. דברי לומר זהב"– היפך122("ודי ,(

האמונה.

.‰Îפעם ששייכים123שאלו אלה אפילו ישראל, בני כל את לקרב הנהגתו טעם מהו ההילולא בעל הרבי אצל
מורידין". ולא ד"מעלין ההפכי לסוג

ענה: והרבי

האחרון. החלק שהוא – משפט וחושן העזר, אבן דעה, יורה חיים, אורח חלקים: ארבעה ישנם בשולחןֿערוך
האחרונים. בסימנים – גופא משפט ובחושן משפט, בחושן הם – וכו' דמעלין הענינים אודות והדינים

הוא הלימוד של124וסדר ככולו ורובו העזר, אבן דעה, יורה חיים, דאורח הסימנים כל – הנ"ל פי על –

להיפך. ח"ו או "מעלין" אם לומדים אז ורק שבסופו, אחדים סימנים לאותם עד משפט חושן

.ÂÎ:בזה הענין ופנימיות
היפך שהוא דבר ליהודי עושים כאשר אבל מצוה. עשיית ספק ללא זה הרי – ליהודי טובה עושים כאשר
("מען הזולת שהכאת יתכן לזה, ונוסף בדין. שטועים יתכן לראש לכל הרי, – תורה פי על שזהו וטוענים הטוב,
אין געשמאק א ("מ'האט בזה תענוג לו שיש מפני אלא ערוך, השולחן ציווי מפני לא יענעם") ַַָשמייסט

.125שמייסן")

דוקא החסד איש להיות צריך ששופט מצינו שפוסק126בכלל בשעה ואפילו הזולת. על זכות למצוא שיוכל ,

פסק היותו עם לפועל, דין הפסק להוציא בעצמו יכול אינו אז גם – יותר חמור עונש ולפעמים מלקות, עונש
על נעשה בפועל דין הפסק ביצוע ולכן, הזולת, של צערו את לסבול יכול שאינו כיון ערוך, שולחן פי על דין

דין, בית שליח ידי

העליון, רצון לקיים היא מציאותו וכל כלל, לעצמו מציאות שאינו הנביא, כשמואל גמור צדיק כן אם אלא –

אגג את להרוג בעצמו יכול הי' .127שלכן

.ÊÎשנמצא ממי להיזהר אמנם שצריכים שאף אפוא, לידע, צריכים הרבי; של בדרכיו לילך רוצים חסידים
אראּפשלע ניט אים זאל ("יענער למטה ימשכנו שלא נמוכה אלאבדרגא אותו, לרחק אין אבל, ח"ו, ּפן") ַָָ

ברוחניות. טובה גם כן אחרי תבוא זה ידי ועל בגשמיות, אפילו טובה לו ולעשות ולהעלותו, להגביהו
ז"ל רבותינו מאמר פי על – פסוק128ואז שילך129על לו, גם מלמעלה עוזרים – הוי'" שניהם עיני "מאיר

בלי שהוא שלמעלה מהחסד לו משפיעים ביתו. ולבני לו המצטרך בכל רחבה ביד לו ומשפיעים הישר, בדרך

א.117) ג, ב"מ
לב.118) פרק
הידוע119) וכהפתגם זו, מצוה מעלת ביותר שגדלה ובפרט

כלי הוא כמוך" לרעך ש"ואהבת ובכ"מ) תשרי. ו יום" ("היום
מוגה). בלתי (מהנחה אלקיך" ה' את ל"ואהבת

א-ד.120) א, דברים
ספר121) עה"פ.ראה ופרש"י י
ובפרש"י.122) א שם,
(123– מנחם (תורת סכ"ז דאשתקד שבט יו"ד שיחת גם ראה

וש"נ. .(328 ע' ח"ז התוועדויות

בלתי124) (מהנחה לשמאל מימין הוא הלימוד סדר גם שהרי
מוגה).

ב)125) פט, (דרמ"צ פ"ב אש תבערו לא מצות להצ"צ סהמ"צ ראה
הסנהדרין126) בכל מעמידין "אין ה"ג: פ"ב סנהדרין הל' רמב"ם

כו'".
(127– גו'". אגג את שמואל "וישסף לג) טו, (שמואל-א כמ"ש

תהלים יל"ש ט. תצא תנחומא (ראה בדרז"ל בזה מהמבואר ולהעיר
מוגה). בלתי (מהנחה משונה במיתה שהרגו ועוד) תתכז. רמז

א.128) טז, תמורה
יג.129) כט, משלי
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חובו" בעל בפני פניו מעיז אדם "אין בבחינת זה הרי ברוחניות.117בגשמיות, גם עליו פועל זה הרי ובמילא ,

התניא בספר כותב הזקן שאדמו"ר זאת לבד רעים"118כלומר: אהבת מצות שכר הפסיד לא לא, "והן :119–

הראוי. ומצב במעמד להיות בתשובה, שחוזר הזולת, על הפעולה גם נעשית

.„Î:רבנו משה הראשון, ישראל ורועה מהמנהיג נלמדת – אדמו"ר וחמי מורי כ"ק אצל שהיתה זו תנועה
וגו'".120כתיב סיחון את הכותו "אחרי – הדבר הי' ומתי תוכחה. דברי – משה" דיבר אשר הדברים "אלה :

המוסר דברי מתקבלים ואז מוסר, דברי לו אומרים אזי – בגשמיות ליהודי טובה שעושים לאחרי כלומר,
פעולתם .121ופועלים

והצלחה, ברכה חסד, להשפיע – לראש לכל דור: שבכל משה – דרא בכל דמשה לאתפשטותא ההוראה וזוהי
ה"עגל"`fורק ענין על הוא המוסר כאשר אפילו – הוא זה וסדר מוסר. דברי לומר זהב"– היפך122("ודי ,(

האמונה.

.‰Îפעם ששייכים123שאלו אלה אפילו ישראל, בני כל את לקרב הנהגתו טעם מהו ההילולא בעל הרבי אצל
מורידין". ולא ד"מעלין ההפכי לסוג

ענה: והרבי

האחרון. החלק שהוא – משפט וחושן העזר, אבן דעה, יורה חיים, אורח חלקים: ארבעה ישנם בשולחןֿערוך
האחרונים. בסימנים – גופא משפט ובחושן משפט, בחושן הם – וכו' דמעלין הענינים אודות והדינים

הוא הלימוד של124וסדר ככולו ורובו העזר, אבן דעה, יורה חיים, דאורח הסימנים כל – הנ"ל פי על –

להיפך. ח"ו או "מעלין" אם לומדים אז ורק שבסופו, אחדים סימנים לאותם עד משפט חושן

.ÂÎ:בזה הענין ופנימיות
היפך שהוא דבר ליהודי עושים כאשר אבל מצוה. עשיית ספק ללא זה הרי – ליהודי טובה עושים כאשר
("מען הזולת שהכאת יתכן לזה, ונוסף בדין. שטועים יתכן לראש לכל הרי, – תורה פי על שזהו וטוענים הטוב,
אין געשמאק א ("מ'האט בזה תענוג לו שיש מפני אלא ערוך, השולחן ציווי מפני לא יענעם") ַַָשמייסט

.125שמייסן")

דוקא החסד איש להיות צריך ששופט מצינו שפוסק126בכלל בשעה ואפילו הזולת. על זכות למצוא שיוכל ,

פסק היותו עם לפועל, דין הפסק להוציא בעצמו יכול אינו אז גם – יותר חמור עונש ולפעמים מלקות, עונש
על נעשה בפועל דין הפסק ביצוע ולכן, הזולת, של צערו את לסבול יכול שאינו כיון ערוך, שולחן פי על דין

דין, בית שליח ידי

העליון, רצון לקיים היא מציאותו וכל כלל, לעצמו מציאות שאינו הנביא, כשמואל גמור צדיק כן אם אלא –

אגג את להרוג בעצמו יכול הי' .127שלכן

.ÊÎשנמצא ממי להיזהר אמנם שצריכים שאף אפוא, לידע, צריכים הרבי; של בדרכיו לילך רוצים חסידים
אראּפשלע ניט אים זאל ("יענער למטה ימשכנו שלא נמוכה אלאבדרגא אותו, לרחק אין אבל, ח"ו, ּפן") ַָָ

ברוחניות. טובה גם כן אחרי תבוא זה ידי ועל בגשמיות, אפילו טובה לו ולעשות ולהעלותו, להגביהו
ז"ל רבותינו מאמר פי על – פסוק128ואז שילך129על לו, גם מלמעלה עוזרים – הוי'" שניהם עיני "מאיר

בלי שהוא שלמעלה מהחסד לו משפיעים ביתו. ולבני לו המצטרך בכל רחבה ביד לו ומשפיעים הישר, בדרך

א.117) ג, ב"מ
לב.118) פרק
הידוע119) וכהפתגם זו, מצוה מעלת ביותר שגדלה ובפרט

כלי הוא כמוך" לרעך ש"ואהבת ובכ"מ) תשרי. ו יום" ("היום
מוגה). בלתי (מהנחה אלקיך" ה' את ל"ואהבת

א-ד.120) א, דברים
ספר121) עה"פ.ראה ופרש"י י
ובפרש"י.122) א שם,
(123– מנחם (תורת סכ"ז דאשתקד שבט יו"ד שיחת גם ראה

וש"נ. .(328 ע' ח"ז התוועדויות

בלתי124) (מהנחה לשמאל מימין הוא הלימוד סדר גם שהרי
מוגה).

ב)125) פט, (דרמ"צ פ"ב אש תבערו לא מצות להצ"צ סהמ"צ ראה
הסנהדרין126) בכל מעמידין "אין ה"ג: פ"ב סנהדרין הל' רמב"ם

כו'".
(127– גו'". אגג את שמואל "וישסף לג) טו, (שמואל-א כמ"ש

תהלים יל"ש ט. תצא תנחומא (ראה בדרז"ל בזה מהמבואר ולהעיר
מוגה). בלתי (מהנחה משונה במיתה שהרגו ועוד) תתכז. רמז

א.128) טז, תמורה
יג.129) כט, משלי
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שנאמר כמו – ה"כלי" את גם לו ונותנים החסידות130גבול, כפירוש יכלכלך", את131"והוא גם לו שנותנים
ההשפעה. תומשך שבו ה"כלי"

***

.ÁÎבנוגע גם הי' – ממש פועל של ענינים על הדגש עיקר הי' אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שאצל לעיל האמור
שאמר הזקן אדמו"ר של הציווי את לקיים אלא132לההשתדלות שהיא, כיתה איזה עבור אינה החסידות שתורת

l`xyiעבור lk.

חב"ד" "אגודת של עניינה בעצם מבני133וזהו רבים עוד והכנסת בצירוף ההתעסקות בשביל שנתייסדה –

זה ידי על לא – היא בזה הפעולה התחלת אשר, חב"ד, עם הקשורים בהענינים אלאmigwelyישראל מהם,
זה ידי על – כו'.mipzepyאדרבה להם

ומקום מקום שבכל הוא השווה הצד אבל, עניינה, לפי ומדינה מדינה בכל הם בזה הפעולה דרכי והנה,
נכון היותר האופן מהו מוצאים ואז אותם, לחפש רק צריכים זאת; לפעול כיצד המתאימים הדרכים ישנם

זה. וזמן למקום המתאים

ישראל ובנות לנשי בנוגע זה דרך :134ועל

אדמו"ר וחמי מורי משום135כ"ק היא, – אידית – המדוברת בלשון השיחות של לאור ההוצאה שסיבת אמר
שגם להשתדל zepadeשצריכים miypd.החסידות תורת ואפילו החסידות, מנהגי החסידות, הדרכת אודות ידעו

מכבר תיקנו החסידות136ולכן מתורת ראשיֿפרקים ללמדן בנות עבור .137כיתות

בגלל או מוכרח, הדבר שאין בגלל לא – נחלש הפחות לכל או לגמרי, הדבר בטל האחרון בזמן אמנם,
שנחלשה בגלל – אלא זאת, לבצע דרך בדבר.zewqrzddשאין

הצורך, די חומר המוכן מן כבר ישנו – דנפשי' אליבא בזה לעסוק עצמם על שיקבלו אלה ימצאּו רק ְִָואם
שיוכלו בשביל גם אלא חב"ד, כרם של אמות בד' כבר שנמצאות והבנות הנשים את ולחבר לאגד בשביל רק לא
והלומדות, המשתתפות של מספרן את להגדיל – ובפשטות ויותר, יותר זה חוג ולהרחיב להגדיל לאט לאט

בזה. המתעסקות של ומספרן

גם אלא הדין, משורת לפנים חסידות, עם הקשורים בהענינים רק לא – והצלחה ברכה תוספת יביא זה וכל
התורה מן בהן מחוייבות שהנשים המצוות לקיום הנוגעים הפשוטים .138בהענינים

(את"ה הישיבות תלמידי איגוד וכן חב"ד, אגודת צעירי לאיגוד בנוגע וכמה כמה אחת שמהם139ועל – (

שבסביבתם, ואחד אחד כל לקרב שישתדלו עוז, וביתר תוקף ביתר שאת, ביתר אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ְֵַתבע
געשמאק") און ("לעּבעדיקייט ותענוג חיות בהם להכניס אלא כפשוטם, המצוות לקיום בקירובם להסתפק ַולא
על אנושי בשכל גם שנתגלתה כפי התורה, פנימיות ידיעת ידי על רק לבוא יכול זה ענין אשר, המצוות, בקיום

החסידות. תורת ידי

כן, ואחרי בכמות, ריבוי יתוסף לראש שלכל כך, מופלגה, בהצלחה הדבר יהי' בודאי – בזה יעסקו וכאשר
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c"iyz'd hay c"ei ,glya zyxt 'd mei zgiy

אדם אלא הקדוש, רבנו אינו הדרשה את שאומר וזה מנמנם, שהציבור כיון שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
וצוה יתעורר. שהציבור כדי שמח, ניגון אפוא ינגנו הציבור. את תעורר לא פלא דבר אמירת גם הרי – כערכי

גאלתנו"]. "ממצרים לנגן

***

.ËÎלעיל דובר אלה):141כבר (דשבועות התורה בפרשיות ממצרים הגאולה סיפור אודות
ממצרים בפרשתlretaהגאולה היא –`aנאמר שבה מצרים".142, מארץ גו' יצאו הזה היום "בעצם

באה זה בפרשתzlgzdולפני – בטלהx`e143`הגאולה המכות כשהתחילו והרי המכות, אודות מסופר שבה ,

במצרים מאבותינו .144עבודה

נאמר – הפרשה בתחילת – זה לפני (וההתחלה)145ועוד ההודעה שזוהי הוי'", אני ישראל לבני אמור "לכן
דלעילא הוי' דשם הגילוי מצרים146על מגלות הגאולה עם שקשור האמיתית146, להגאולה ההתחלה גם שהיא ,

נאמר עלי' וגו'"147והשלימה, מצרים מארץ צאתך .148"כימי

עתה: עומדים שבה – בשלח פרשת באה זה ולאחרי

אור בתורה בזה ומבואר העם". את פרעה בשלח "ויהי היא: הפרשה פארות149התחלת משלח "הי' שפרעה ,

ניצוצי בחינת שנתעלו גרמו בהם והשתעבדותם במצרים גלותם ידי שעל העם את למעלה פרי ועושי וענפים
שנאמר כמו ישראל, ישועות להצמיח הצומח כוח בחי' הוא והוא הכלים, בשבירת שמה שנפלו 150אלוקים ָָ

ז"ל רבותינו ואמרו הקריב, שבשמים".151ופרעה לאביהם ישראל של לבם את שהקריב

"גם רבנו משה לו שאמר [כפי לה' להקריב ועולות זבחים ישראל בני עם פרעה שלח שבגשמיות דרך ועל
אלוקינו" לה' ועשינו ועולות זבחים בידינו תיתן בפועל152אתה הי' וכן ששלח153, – הענינים בפנימיות גם כך ,[

ממצרים. בצאתם עמהם ישראל בני שלקחום במצרים, שהיו הקדושה ניצוצות את עמהם

.Ïעדיין כשנמצאים יותר קל שיהי' פועלת הגאולה) של העלי' גורמת עצמה (שהגלות זה ענין וידיעת
בגלות:

ומצב במעמד שנמצאים רגע שכל שיודעים – מזה יתירה אלא מהגלות, יצאו שבוודאי שיודעים בלבד זו לא
מהווה גלות, dxykdeשל dpkdכמו לא – בגלות רגע כל על מסתכלים ובמילא, הגאולה. אל הגלות מן ליציאה

שלzelbaרגע רגע כמו אלא ,dle`bl dpkd.

חלק עוד מאיר הוא הרי בגלות, שהותו במשך ויום יום בכל עושה שיהודי פעולה שבכל – בזה וההסברה
חלק עוד והחומרי, הגשמי הזה בעולם חלק עוד ומזכך מברר הוא הרי ובמילא והחומרי, הגשמי הזה בעולם
ב"ה סוף אין אור גילוי שהוא המשיח ימות של השלימות תכלית את פועלים זה ידי שעל כו', נוגה מקליפת

בתניא בארוכה כמבואר הגשמי, הזה שבו154בעולם רגע כל על להסתכל שצריכים מובן הרי שכן, וכיון .
של רגע כמו לא – בגלות להיות עדיין שלzelbמוכרחים רגע כמו אלא ,dle`bl dncwde dpkd,ואז .xzei lwp

כדבעי. עבודתו ולעבוד הגלות קשיי עם להתמודד

גלות"), אין ניט שוין איז ("ער חורין" ל"בן עצמו את מרגיש שהאדם באופן היא שהעבודה – ועוד זאת
שלdnypdyוהיינו, ומצב במעמד אחרzexigהיא מישהו להוציא שצריך חורין" "בן כמו היא בגלות ועבודתו ,

בשבי'. עדיין שנמצא

ואילך).141) 322 ע' ח"י (תו"מ ס"ג וארא ש"פ שיחת
מא.142) יב,
השעבוד143) בקושי וחותמה שסיומה – שלפנ"ז בפרשה משא"כ

כב). (ה, הזה" לעם הרעות "למה רבינו משה לטענת עד
(144.(325 ע' (שם 27 הערה הנ"ל וארא ש"פ בשיחת הנסמן ראה
ו.145) ו,
קכז.146) ע' וארא אוה"ת ראה
טו.147) ז, מיכה

(148.164 ע' תש"ח סה"מ ראה
ג.149) סא, (בשלח) פרשתנו
יו"ד.150) יד,
ה.151) פכ"א, שמו"ר ראה
כה.152) יו"ד, בא
לא.153) יב, שם פרש"י ראה
פל"ז.154)
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יום בכל שיבוא המשיח בביאת באמונה מתבטא זה שחודרת155וענין אמונה אלא מקיף, בדרך אמונה לא –
עבודתו לעבוד יכול ובמילא הגלות, של מההגבלות אותו מוציאה גופא זו ואמונה פנימי, בדרך נפשו כוחות בכל

הגלות. שמצד וגבולים בהמיצרים להתחשב מבלי

טוב שם הבעל בשם המקובל בפתגם הביאור וזהו מטפחת156– עלֿגבי נהר לחצות יכול מישראל אחד שכל ,

שצריך אלא פאטשיילע"), א מיט טייך א בדרךoin`dl("דורכשווימען (לא היא האמונה שכאשר והיינו, בזה. ַַַ
בדרך אלא) (שלiniptמקיף, שלה ומצב במעמד גידיו, ושס"ה אבריו רמ"ח בכל כולו, האדם את מעמידה היא ,

שהוא ייפלא לא ואז, lrהאמונה), lyenrahdכיון ,rahdn dlrnl `id eze`ivnyנברא לא הטבע מציאות וכל ,
ז"לeliayaאלא רבותינו כמאמר ראשית"157, ד"נקראו שהענין וכיון ראשית", שנקראו ישראל בשביל "בראשית,

אצלו מפריע.ielibaהוא באין לפעול שצריך מה כל הוא פועל ,

.‡Ïהגמרא סיפור גם לבאר יש זה פי בגינאי158על בי' פגע שבויין, לפדיון קאזיל הווה יאיר בן פינחס "רבי
לעשות הולך ואני קונך רצון לעשות הולך אתה לי', אמר בך, ואעבור מימך לי חלוק גינאי, לי', אמר נהרא,
יעברו שלא עליך גוזרני חולק אתה אי אם לי', אמר . המלך). בגזירת הים אל הולכים הנחלים (כל קוני רצון

לי'". חלק לעולם. מים בך
הוא לעולם" מים בך יעברו שלא עליך גוזרני חולק אתה אי "אם יאיר בן פינחס רבי של המענה ולכאורה,

dprhd oinn `lyשכשם היא נהרא גינאי של הטענה שהרי –xi`i oa qgpit iaxyשנצטווה המצוה לקיים צריך
גם צריך שבויים), (פדיון כן,ed`בה ואם שוטפים), מימיו (שיהיו נברא שבשבילו התפקיד למלא נהרא) (גינאי

לעולם"?!dprndמהו מים בך יעברו שלא עליך גוזרני חולק אתה אי "אם

להשוות יכול אינו (הנהר) שהוא נהרא לגינאי יאיר בן פינחס רבי הסביר זה שבמענה – הוא הענין הבנת אך
לו שניתנו המצוות גם ובמילא, הטבע, מן למעלה בעצם הוא שיהודי כיון יאיר), בן פינחס (לרבי אליו עצמו את
המצוות. בקיום יהודי של לפעולתו לנגד יכול אינו העולם טבע הרי שכן, וכיון הטבע, מן למעלה הם בטבע ְֵַלפעול

כו'" עליך "גוזרני קוני", רצון לעשות הולך "אני טענתו על נהרא לגינאי יאיר בן פינחס רבי שהשיב וזהו
הוא שוטפים מימיו שיהיו גינאי נהרא של שהתפקיד הוא המענה שתוכן –dhnlלעשות היהודי של מהתפקיד

לעולם! מים בו יעברו שלא הנהר על לגזור יהודי של שבכוחו והראי', מצוה,

בירושלמי ז"ל חכמינו דרשו זה דרך הפסוק159ועל דין160על בית של דין פסק ידי שעל עלי", גומר "לאֿל
הוא דין שבית כיון – העולם בטבע שינוי rahdnנעשה dlrnl.

שהתורה ובאופן כו', שולחןֿערוך פי על שמתנהג התורה, בכוח הוא הולך אם – יהודי כל אצל הוא וכן
על ושולט מושל הוא נעשה אזי וגופו, נפשו כוחות תרי"ג ובכל שלו, בהרגש גם אלא בשכלו, רק לא חודרת
לי מסייע אינך אם כו' עליך גוזרני העולם) ענייני בשאר בזה (וכיוצא נהרא לגינאי לומר ויכול הטבע, מציאות

מצוה! בקיום

.·Ïמקום להם שאין כאלה דברים תובעים הדור ומנהיגי שצדיקים נדמה שלפעמים כך על המענה גם וזהו
בטבע:

מצד מניעה היתה שלא בלבד זו שלא ראו, שנצטוו, מה ועשו והלכו בקולם ששמעו אלה – לראש לכל
בזה. סייע עצמו שהטבע אדרבה, אלא הטבע,
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אגרות-קוד155) ואילך.ראה רלג ע' ח"ב שליט"א אדמו"ר כ"ק ש
מקור156) בהגהת לך פ' ח"א עה"ת בעש"ט בס' בהנעתק ראה

ס"ע ח"ח התוועדויות – מנחם תורת גם וראה מב. אות חיים מים
שנג). ע' ח"ח קודש (אגרות- זו שנה ניסן כ"ה מכתב .242

ד.157) פל"ו, מויק"ר – א א, בראשית פרש"י
(ובפרש"י).158) א ז, חולין
וש"נ.159) ה"ב. פ"א כתובות
ג.160) נז, תהלים
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טבעו; מצד בגלות להיות מוכרח יהודי הי' אילו – זו לטענה מקום שיש אמורים דברים במה

מצד שיהודי היא, האמת בתניאerahאבל נאמר שאודותיו "טבע" דבר161– לכל המושאל שם הוא זה ש"טבע
למעלה טפחים, מעשרה למעלה נמצא – ושכל" מהדעת "למעלה זה הרי באמת אבל ודעת", טעם בבחינת שאינו

– הוא מקומו האצילות; מעולם ולמעלה עשייה] יצירה [=בריאה בי"ע מעולמות למעלה הזה, !zenvraמעולם

הקב"ה, של רצונו את למלא כדי – למטה השתלשלות בסדר ירד ומשם

גלות שישנה ו"משחק" "צעצוע" נעשה כך לשם – עבודה של לענין מקום שיהי' הקב"ה של שרצונו וכיון
רצונו למלא ובתמים באמת דרכו לבטח והולך מזה, מתפעל האדם אין זאת ולמרות וגבולים, מיצרים וישנם

– ואז הקב"ה, mixzqddeשל zenlrdd lk milhaשמצינו וכמו רצונו162, לקיים לעקידה שבלכתו אבינו באברהם
בשאר זה דרך ועל הנהר, נתבטל אזי הנהר, בתוך לילך והתחיל התפעל וכשלא נהר, בפניו עמד הקב"ה של

בזה. כיוצא ענינים

שגם – הטבע דחוקי ההתנגדות בהעדר ענין mnvrועוד cvn rahd ipiipr,האדם עבודת ידי על להתברר רוצים
טוב שם הבעל הפסוק163וכתורת שבמאכל164על קדושה שהניצוצי תתעטף", בהם נפשם צמאים גם "רעבים

על שכר יקבל שהאדם כדי אלא כו'; אותם יברר שהאדם זה ידי על בקדושה" להידבק חשק להם "יש ומשקה
פיו. לתוך מאליו נופל שהמאכל באופן ולא יגיעה, ידי על לבוא הדבר צריך עבודתו,

אדמו"ר וחמי מורי כ"ק בסיפור הביאור גם וזהו בעת165– שפעם נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר אביו אודות
" נ"ע: אדמו"ר ואמר הצלחת, לתוך בחזרה המאכל נשמט במזלג, מאכל דבר בנטלו ניט"xrהאכילה, נאך ָוויל

כן, ואם מאכל, להדבר טובה עשיית הוא האכילה שענין – בזה והפירוש להתברר). – עדיין רוצה אינו (הוא
אותו. יבררו לא שעדיין נוספת מניעה וגורם מהמזלג, נשמט מאכל שהדבר יתכן איך

.‚Ï:זה בדורנו גם ואחת אחד לכל בנוגע בפרטיות הוא וכן
תפקידו למלא בעצמו פועל יהודי zeiptכאשר `ll,יתערבו שלא האישיות הפניות את הצידה שמסלק היינו, ,

הדור ומנהיג הצדיק של רצונו את לקיים רק ההעלמותורוצה כל בטלים אזי – הקב"ה של רצונו את שמגלה –

וההסתרים.

מצד וההסתר ההעלם לגודל ועד אחרא, וסטרא הקליפה מציאות שמצד וההסתר ההעלם למרות ובמילא,
אחרא וסטרא הקליפה –icediaהתלבשות עבורם נפשו שמסר הדור מנהיג עם הקשורים ענינים לקלקל שרוצה

וההסתרים שההעלמות הוא ברור דבר ;milhaznהרי,

מתוך הולכים ובמילא הדור, מנהיג של שליחותו במילוי שעוסקים בידיעה חדורים להיות שצריכים אלא –

ולא שדרתיך ש"לתיקוני המשלח, של אלא שלהם, דבר זה שאין כיון לוותר, להם שאסור בידעם תוקף,
לקלקל.166לעוותי" ולא לתקן רק שביכולתם היינו, ,

שלא אותו יזרקו – זכות איזו עדיין לו יש אם האופנים: מב' באחד זה הרי – והמסתיר להמעלים ובנוגע
אבוי – זכות לו אין ואם ענינים; בשאר ית' השם לו ויעזור ושנים, ימים ויאריך המנגד, להענין שייכות לו תהי'

הענינים כל להיות צריכים אצלנו שכן, אלינו, שייך זה אין אבל, ביתו; ולבני mingxaeלו cqgaכ"ק (כדברי
אדמו"ר וחמי בתשובה167מורי וישוב ויתחרט אמותיו בד' ישב ולהבא ומכאן זכות, לו שתהי' מוטב ובמילא, ,(

כו'. עתה עד שקלקל מה על גמורה

וההסתר ההעלם אין שאז ביהודי, נתלבש שלא והסתר העלם אודות מדובר שכאשר וכמה כמה אחת ועל
בוודאי הדור, מנהיג המשלח, רצון את למלא ובחוזק בתוקף הולכים רק שאם בוודאי הרי – כלֿכך בתוקף

בהצלחה. הפעולה תהי'

פי"ט.161)
כב.162) וירא תנחומא
בהמאמר163) לעיל הובא – ג). (כה, סקצ"ד טוב שם כתר

.(7 ע' ח"ב תשי"ד (תו"מ פ"ג (דתשי"ד)
ה.164) קז, תהלים
מנחם165) תורת גם וראה .9 ע' ריש קפ חוברת "רשימות" ראה

.71 ע' ח"ב התוועדויות –

וש"נ.166) ב. מב, קידושין
כ"ק167) באגרות-קודש (נעתק תרצ"ג שמח"ת שיחת ראה

(נעתק 9 ע' קפ חוברת "רשימות" וראה שנג. ע' ח"ג שליט"א אדמו"ר
חשון)). כ יום" ב"היום
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– ואז הקב"ה, mixzqddeשל zenlrdd lk milhaשמצינו וכמו רצונו162, לקיים לעקידה שבלכתו אבינו באברהם
בשאר זה דרך ועל הנהר, נתבטל אזי הנהר, בתוך לילך והתחיל התפעל וכשלא נהר, בפניו עמד הקב"ה של

בזה. כיוצא ענינים

שגם – הטבע דחוקי ההתנגדות בהעדר ענין mnvrועוד cvn rahd ipiipr,האדם עבודת ידי על להתברר רוצים
טוב שם הבעל הפסוק163וכתורת שבמאכל164על קדושה שהניצוצי תתעטף", בהם נפשם צמאים גם "רעבים

על שכר יקבל שהאדם כדי אלא כו'; אותם יברר שהאדם זה ידי על בקדושה" להידבק חשק להם "יש ומשקה
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כו'. עתה עד שקלקל מה על גמורה

וההסתר ההעלם אין שאז ביהודי, נתלבש שלא והסתר העלם אודות מדובר שכאשר וכמה כמה אחת ועל
בוודאי הדור, מנהיג המשלח, רצון את למלא ובחוזק בתוקף הולכים רק שאם בוודאי הרי – כלֿכך בתוקף
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כב.162) וירא תנחומא
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ברי'" כל שכר מקפח הקב"ה ש"אין כיון – הרבי כדברי – בהענינים168ואז גם והצלחה ברכה תומשך ,

רוויחי. ומזוני חיי בבני להם, זקוק העבודה שעובד הפרטיים

פעמי יו"ד – הד' (בבא הבבות ד' – הזקן אדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר הבעל[כ"ק ניגון ם).
תנועות). (ג' טוב שם

של להבחורים כוונתי באמרו: "לחיים", יאמרו הישיבה בחורי שכל צוה כן סוףlkzeaiyidאחרי כל סוף שהרי, ,

מעשה מחוסר אינו זמן מחוסר תורה, פי ועל זמן, מחוסר אלא זה ואין ישיבות", "חסידישע הישיבות כל ].169יהיו

***

.„Ïהרביעית ושנה שנים שלש שעברו לאחרי ההסתלקות, מיום הרביעי ההילולא ביום אנו ,170עומדים

החמישית שנה שנאמר171ומתחילה מה דרך על שזהו הרביעית172– ובשנה גו' ערלים לכם יהיו שנים "שלוש
וגו'". פריו כל תאכלו החמישית ובשנה לה' הילולים קודש פריו כל יהי'

שנים" שלוש גו' ערלתו "וערלתם שהציווי – ונסתם173ובהקדמה אטום יהא אטימתו, "ואטמתם שפירושו ,

ממנו" הערלה"174מליהנות מן פטור ולקורות לסייג "הנוטע אבל מאכל, לשם שהיא בנטיעה רק הוא –175.

בזה: והענין

לבנין" קורות מהן "לעשות "לקורות", אלא ושתי', אכילה לשם שאינה לו176נטיעה המקדש בית לבנות –

כלל. ערלה של ענין בה אין – ית'

של ענין הוא המקדש בית מקיףsiwnאמנם, – גופא ובזה ,wegxdצרכי הרי זה, ומלבד בית. של ענין שזהו ,

גם177האדם aexwdכוללים siwnענינים וגם דוקא,miinipt(לבוש), בפנימיות העבודה שתהי' הכל תכלית שזהו –

ענ ושתי'.שזהו האכילה ין

צורך יש ושתי', אכילה ענין שהוא הפנימיים, לענינים שמנסיםdpkdaובנוגע שזהו – כדבעי שיהיו מיוחדת
שנים. שלש במשך מהפירות ליהנות שלא בניסיון לעמוד יוכל אם האדם את

במדרש כדאיתא – הדעת דעץ הראשונה במצוה שמצינו דרך הראשון178ועל אדם מעיניך עפר יגלה "מי
עץ לחטא תיקון הוא זו ש"מצוה והיינו, שנים", ג' לערלה ממתינין בניך והרי כו' צוויך על לעמוד יכולת שלא

למאכל העץ טוב כי כן גם בו שנאמר עבר179הדעת יו"ד ובשעה ט', בשעה עליו נצטווה הראשון ואדם ,180,

כמאמר הדעת, מעץ יין על היום קידוש עושה [שהי' הילולים קדש פריו כל הי' שבת עד שעות ג' המתין ואילו
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ועוד. ואילך. א'עג ע'
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ידי על אלא ושתי', דאכילה ענין שזהו פנימי, בדרך תבוא זו שהמשכה אפשר אי – למטה נמשכת השתלשלות
לזה.dpkdהקדמת

לחומת חוץ נאכל (ש)אינו . . שני "כמעשר – הילולים" קודש פריו כל יהי' הרביעית "בשנה זה, ולאחרי
בפדיון" אלא ז"ל189ירושלים חכמינו וכדרשת ,190" כמו הוא הפירותgש"הילולים" את לחלל שצריך ילולים",

בו שנאמר שני מעשר כמו לירושלים, ולהביאו כסף המקום191על אל והלכת בידך הכסף וצרת בכסף "ונתתה
דוקא. קדושה ובענייני קדוש במקום בעבודה ההתעסקות על מורה זה שכל – וגו'" ה' יבחר אשר

גם ההתעסקות היא שדוגמתו לארץ, ובחוץ בגבולין גם – פריו" כל תאכלו החמישית "ובשנה זה, ולאחרי
הרשות. בענייני

.‰Ï:העבודה בסדר ועניינו
יתפלל" כן ואחרי הקב"ה של שבחו אדם "יסדר – התפילה עבודת היא יום בכל העבודה –192תחילת

לשמונהֿעשרה" הכנה הוא עשרה שמונה שעד התפלה סדר "כל [שהרי עשרה שמונה תפלת וכן193שעיקרה ,
שאז שמונהֿעשרה], בתפילת היא – התורה מן התפילה מצות עיקר שזהו – צרכיו ששאלת בפשטות, גם הוא

מרי'" קמי' "כעבדא הוא שהרי194עומד ומצוות, דתורה עבודה לענייני אפילו שייך שאינו הביטול, בתכלית –

כו'" מלכא קמי' במחוג דמחוי ומצב195"מאן המעמד ובדוגמת דרך על – העולם לענייני שייך שאינו ופשיטא ,
יאכל". לא גו' שנים ד"שלוש

המדרש" לבית הכנסת "מבית – התפילה הרשות196ולאחר בענייני להתעסקות מיד לדלג יכול שאינו היינו, ,

תור בענייני להיות צריכה בעולם התעסקותו תחילת אלא לו), להזיק שיכול "בית(דבר ענין [שזהו ומצוות ה
מעשה לידי שמביא תלמוד גדול שהרי המצוות, קיום גם וכולל התורה, לימוד – דרך197המדרש" על – [

לה'". הילולים קודש גו' הרביעית "בשנה ובדוגמת

ארץ" דרך מנהג בהם "הנהג הרשות, בענייני ההתעסקות באה זה לאחרי "בשנה198ורק ובדוגמת דרך על –

פריו". את תאכלו החמישית

.ÂÏ:הזמן במשך גם הוא וכן
איז ("מען הבדלה של ומצב במעמד שנמצאים לכם", יהי' ערלים שנים ד"שלוש ומצב מעמד ישנו
כיון ושתי'), אכילה ענין (שזהו פנימי באופן להתעסקות זיך") ("אּפגעבן להתמסר יכולים ואין ָָָאּפגעטראגן"),

פארטיג"). ווערן דאך ("מ'דארף בשלימות מוכנים להיות ַַָשצריכים

בלבד, קדושה בענייני היא שההתעסקות – הילולים" קודש גו' הרביעית ד"בשנה הענין ישנו כן אחרי
גו'" הדרך ממך ירבה "כי – פנים כל על או דוקא, החומה מן לפנים שנאכל שני מעשר להביא199בדוגמת –

הפירות. את לאכול יכולים זה לאחרי ורק לירושלים, שוויו

הואיל העליונים עולמות בשביל (ש"אינו העולמות השתלשלות סדר כל הי' שבשבילה הכוונה תכלית אמנם,
ית' לו דירה לעשות – הוא ית") פניו מאור ירידה inybdולהם dfd mleraixnegdeלהיות200דוקא צריכה שלכן ,

– הרשות בענייני גם אלא ומצוות, תורה בענייני רק ולא לארץ, בחוץ גם אלא ישראל, בארץ רק לא העבודה
בה" תלויין תורה גופי שכל קטנה ה"פרשה שזוהי מצוה, מהם גדול"201לעשות דרכיך202("כלל "בכל :(

אורחותיך"203דעהו" יישר "והוא – ואז תורה203, בענייני ומצוות.גם

החמישית": "בשנה מתחיל זה וענין

כד.189) שם, פרש"י
וב190) א לה, ברכות ה"ה. פ"ז פאה פרש"י.ירושלמי
כה.191) יד, ראה פ'
סע"א.192) לב, ברכות
ג.193) עא, בלק לקו"ת
צה.194) סו"ס או"ח ואדה"ז טושו"ע א. יו"ד, שבת
ב.195) ה, חגיגה ראה
בסופה.196) ברכות

וש"נ.197) ב. מ, קידושין
ב.198) לה, ברכות
כד.199) יד, ראה פ'
רפל"ו.200) תניא
א.201) סג, ברכות
סע"ד).202) (לו, סרפ"ב טוב שם כתר
ו.203) ג, משלי
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שנעשית וחומריות גשמיות עם עסק הי' לא שבהם שנים שלש היו שתחילה האמור, בסדר הולכים כאשר
של אמות ד' קדושה, של אמות בד' שהם לענינים ורק אך מוקדשת היתה הרביעית והשנה כבשרו, ובשר דם
כל זה כי וגו' ירא האלוקים "את – הענינים דכל להתכלית לבוא יכולים אזי תפילה, של אמות וד' הלכה

זה"204האדם" בשביל אלא נברא לא כולו העולם "כל ית',205, לו דירה לעשותו כדי –

אלא – בזה ממש הפועל [וגם לזה ההכנה אבל משיחנו, בביאת בגילוי זה דבר יתגלה ממש בפועל –

בקופסא" "כמונח הוא ושם האצילות, בעולם זה הרי נעשית206שלעתֿעתה דוקא] לתחתונים הוא ששייך כיון ,
dzrד"בכל גדול" בה"כלל והן כפשוטם, ומצוות בתורה הן שלו, ופעולה פעולה בכל מישראל אחד כל ידי על ,

בה, תלויין תורה גופי שכל דעהו" דרכיך

המשיח, לביאת פרט ועוד ענין עוד שמוסיף זה ידי על – בימיו המקדש בית "נבנה ורגע רגע שכל ובאופן
למעלה ומשוכלל" ש"בנוי השלישי המקדש בית את קצת עוד ומקרב שהוא207וממשיך כמו להורידו רק וצריך ,

טפחים. מעשרה למטה

מאמין". "אני לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

אחרונה, ברכה לברך ערוך השולחן חיוב דבר על יכריז המסדר" ש"ועד שליט"א אדמו"ר כ"ק הורה כן אחרי
שאכלו אלה שכל המסדר", "ועד בשם מכריזים בעצמו: אמר חלושה), בקול שהכריזו (לאחרי זמן משך וכעבור

למקומו. איש איש שהולכים קודם אחרונה ברכה יברכו כשיעור, שתו או כשיעור

תצאו". בשמחה "כי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה אחרונה ברכה אחרי

עלינו הבא שבט י"ג א' ביום תמימים תומכי ישיבת לטובת ב"דינער" ההשתתפות אודות הכריזו כן אחרי
].208לטובה

***

.ÊÏהפסוק על שליט"א:) אדמו"ר כ"ק אמר צאתו "אם209(טרם ז"ל חכמינו דרשו תשמע", שמוע אם "והי'
בחדש" תשמע בישן בישן"210תשמע תשמע בחדש שמוע "אם ,211.

לענייננו: ובנוגע

שריא" שכינתא עשרה בי' "אכל – יחדיו מתאספים יהודים תכלית212כאשר כאשר וכמה כמה אחת ועל ,
"שכינתא רק לא נעשה שאז ומצוות, תורה בענייני התעוררות לידי להביא היא בדרךixy`ההתאספות "siwn213,

של באופן zeiniptaאלא dkyndהעולם בכל זה ידי ועל בעולם, בחלקו גם אלא הבהמית, ונפש בהגוף רק ולא ,
– כולו

ההעלמות במיעוט – יותר בנקל העבודה תהי' ולהבא מכאן אשר אומץ ותוספת כוח תוספת פועל זה הרי
המצטרך, בכל מופלגה והצלחה ברכה ובתוספת והסתרים,
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.`"ypz'd hay 'c ,`a t"y zegiyn .c"qa

לשאר‡. ביחס בא פרשת של המיוחד ענינה
- ובשלח) וארא (שמות ליצי"מ השייכות הפרשיות

אודות מדובר הפרשיות (שמותdpkddשבשאר ליצי"מ
שהיו הענינים ואודות n"ivi(lוארא) jyndae) xg`l

היא בא בפרשת ואילו dnvr(בשלח), mixvnn d`ivid.

יותר: ובפרטיות

) הפרשה בהתחלת שהי'iptlגם ממצרים, היציאה
לשלח הסכים שפרעה עד נוספות מכות בשלש צורך

ממצרים היציאה מודגשת בנ"י) מבפרשיותxzeiאת
ש" - drxtשלפנ"ז icarשלח" כבר אמרו את1"

אלקיהם" ה' את ויעבדו .2האנשים

אודות מדובר שבה הפרשה בהמשך יותר ומודגש
n"ivil zekiiya i"pa ly mdizelert3דבר" באזני4- נא

כלי רעותה מאת ואשה רעהו מאת איש וישאלו העם
מצרים" בעיני העם חן את ה' ויתן זהב וכלי וכן5כסף ,

עד בפועל) והעשי' (הציווי פסח דקרבן הענינים פרטי
מצרים" מארץ להוציאם . . שימורים (ב"ליל )6לאכילתו

וגו'" חגורים ד"מתניכם לדרך"7באופן "מזומנים ,8.

אודות מדובר שבהם בהפסוקים d`ividועאכו"כ

mixvnn"סוכותה מרעמסס ישראל בני "ויסעו "ויהי9- ,
וגו' מצרים מארץ ה' צבאות כל יצאו הזה היום בעצם
צבאותם" על מצרים מארץ ישראל בני את ה' .10הוציא

מצות אודות מדובר שבה הפרשה בסיום ועד"ז
עם הקשורה n"ivicתפילין oexkfdהיום את "זכור -

וגו'" ממצרים יצאתם אשר על11הזה לאות לך "והי' ,

ה' הוציאנו יד בחוזק כי וגו' עיניך בין ולזכרון ידך
פרשיות12ממצרים" שתכתוב . . לאות לך תהי' "יצי"מ ,

ובזרוע" בראש ותקשרם .13הללו

הפרשה·. לשם הפרשה דתוכן השייכות לבאר ויש
כולה)14(כידוע הפרשה תוכן על מורה הפרשה ששם

" -drxt l` `a"15:

מדגיש פרעה" אל drxtc"בא swezdצריך שלכן, -

`eilמשה `eal16בו לענת17ולהתרות מאנת מתי "עד
מביא הנני עמי את לשלח אתה מאן אם כי גו' מפני

וגו'" .18מחר

מאנת מתי "עד בפירוש רש"י מ"ש ע"פ ובפרט
"כתרגומו מפני", עני,rpkz`l`לענות מגזרת והוא ,

התוקף מודגש שבזה - מפני" ושפל עני להיות מאנת
ההכנעה) (היפך d"awdדפרעה itlk,אמר "כה כביכול,

ושפל עני להיות מאנת . . ".iptnה'

שתוכנה שהפרשה הטעם מהו להבין: וצריך
d`ividע"י דעשרdxiaydממצרים (התוכן דמצרים

" בשם נקראת - פרעה"a`המכות) שמדגיש19אל
swezd?דמצרים

הפרשיות חלוקת היתה לכאורה קצת: אחר ובסגנון
תהי' ממצרים שהיציאה באופן להיות dyxtaצריכה

r"taבפרשה יהיו האחרונות המכות שג' כלומר, ,

שלאח"ז והפרשה המכות), שאר עם (ביחד שלפנ"ז
ויציאתם ממצרים, להיציאה דבנ"י בהכנות תתחיל
באופן הפרשיות דחלוקת הטעם ומהו בפועל. ממצרים

ז.1) יו"ד,
שאמרו2) שאף כנים, מכת גם כולל שלפנ"ז, במכות משא"כ

לשלח שצריכים לפרעה אמרו לא טו), ח, (וארא היא" אלקים "אצבע
ממצרים. בנ"י את

(3- ממצרים היציאה באופן פרטים שהוסיף משה דברי גם כולל
וגם וגו' נלך ובבקרנו בצאננו ובבנותינו בבנינו נלך ובזקנינו "בנערינו

טֿכו). (יו"ד, פרסה" תשאר לא עמנו ילך מקננו
בֿג.4) יא,
משה5) כדבר עשו ישראל "ובני לה) (יב, לאח"ז מ"ש על נוסף

וישאלום* מצרים בעיני העם חן את נתן וה' גו' ממצרים וישאלו
מצרים". את וינצלו

מב.6) יב,
יא.7) שם,
עה"פ.8) פרש"י
לז.9) שם,

מאֿנא.10) שם,
ג.11) יג,
טֿטז.12) שם,
ט.13) שם, פרש"י
ועוד.14) ואילך. 57 ע' ח"ה לקו"ש ראה
סדר15) ברמב"ם - סתם) "בא" (ולא פרעה" אל "בא - שמה כן

הפרשיות בסדר ובאבודרהם אהבה). ספר (בסוף השנה כל תפלות
וההפטרות.

בכורות16) מכת לאחרי dynמשא"כ l` drxt jldפרעה "ויקם -
משה היכן וצועק העיר פתחי על מחזר "שהי' למשה", ויקרא גו'

ס"ד. לקמן וראה ובפרש"י). לֿלא (יב, שרוי"
"והתרה17) פרעה", אל בא משה אל ה' "ויאמר רש"י: כפירוש

.(39 הערה לקמן (וראה בו"
גֿד.18) יו"ד,
ש"19) הואa`ובפרט פרעה" d`ividאל jtid.ממצרים

ieeivdl jynday dfn `ed i"yx ly egxkdy xnel yic - "jle mipy leh cg` xne` dz` ,mdl mipzep eid mdn mil`ey eid `ly dn s`" :i"yxtae (*

" xak xn`p "mixvnn el`yie mrd ipf`a `p xac"'ה ieeivdויתן eniiwy rnyn dfny ,"mixvn ipira mrd og z`מידmz`vae ,(zexeka zkn iptl)

."mdn mil`ey eid `ly dn s`" mdl epzp f`e ,mixvnn le`yl etiqed mixvnn
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בפרשה mixvnשגם z`ivicשיש (מצב אודות מדובר
לבטל) drxtcצורך swezdוהתרה" פרעה" אל "בא -

הפרשה שכל אלא עוד ולא המכות), וסיום (המשך בו"
פרעה"? אל ד)"בא המצב (ע"ש נקראת מצרים דיציאת

ע"ד‚. הפרשה לסיום בנוגע - יתירה ובהדגשה
תפילין: מצות

כתיב תפילין ארץ20בפרשת אל ה' יביאך כי "והי'
רש"י ומפרש וגו'", מרבותינו21הכנעני שלמדו22"יש

והאומר במדבר, הנולדים בכורות קדשו שלא מכאן
במדבר תקיימוהו אם לומר זו ביאה מפרש שקדשו
בנוגע ועד"ז שם". ותקיימוהו לארץ ליכנס תזכו

דעות שלכמה - דתפילין מצות23להחיוב היתה לא
לארץ, הכניסה לאחר אם, כי במדבר, נוהגת תפילין
- במדבר גם נוהגת היתה תפילין שמצות להדעות וגם

לארץ הכניסה לאחר ושלימותה אלא24עיקרה עוד ולא ,
הכניסה לאחר קיומה בשביל הוא במדבר שקיומה

חז"ל כדרשת תפילין25לארץ, גבי רחמנא דכתב "ביאה
עשה ישמעאל ר' דבי לכדתנא לי' מבעי . . חמור ופטר
הקיום יהי' שאז לארץ", תכנס שבשבילה זו מצוה

בשלימות תפילין .26דמצות

הוא מצרים דיציאת הפרשה וגמר סיום כלומר:
כיון - לארץ הכניסה עם הקשורה תפילין במצות
לארץ הכניסה היא מצרים דיציאת והתכלית ,27שהכוונה

וגו' הכנעני ארץ אל מצרים מעני אתכם "אעלה כמ"ש
ודבש" חלב זבת סבלות28ארץ מתחת אתכם "והוצאתי ,

וגו'" הארץ אל אתכם והבאתי וגו' .29מצרים

להבין: וצריך

היותה על (נוסף בא בפרשת ממצרים היציאה
רק היא דפרעה) התוקף מודגש שבשמה alydבפרשה

oey`xdוכמודגש לסוכות. מרעמסס הנסיעה - ביצי"מ

בשלח "ויהי שלאח"ז: בפרשה יצי"מ סיפור בהמשך
גו' פלשתים ארץ דרך אלקים נחם ולא העם את פרעה

מלחמה בראותם העם ינחם dnixvnפן eaye"30,היינו ,

אפשרות היתה מצרים יצאו שכבר לאחרי שגם
בקריעת הי' ממצרים היציאה וגמר למצרים; שישובו
שפת על מת מצרים את ישראל כש"וירא סוף, ים

מבנ"י31הים" מצרים אימת בטלה שאז -32.

הקשורה תפילין שמצות הטעם מהו ביאור: וצריך
) והתכלית הכוונה zenilydעם zilkzדיצי"מ (dqipkda

ux`lלאחר מיד (א) נכתבה ,oey`xd alyd,דיצי"מiptl

בסיומה ועיקר: (ב) בשלח, בפרשת יצי"מ וגמר המשך
מודגש שבשמה פרשה drxtcשל swezdהיפך)
פרעה"? אל "בא - דיצי"מ)

הזהר„. דברי בהקדם זה לבאר בפירוש33ויש
פרשתנו שבהתחלת פרעה" אל "בא :34הכתוב

כתיב פרעה,a`"מה לי',jlאל מבעי פרעה אל
לגבי אדרין בתר אדרין קב"ה לי' דעייל אלא בא, מאי
משתלשלין דרגין דכמה תקיפא עלאה חדא תנינא
מני' דחיל ומשה הגדול, דתנין רזא איהו ומאן מני',
. דילי' דרגין ואינון יאורין אינון לגבי' אלא קריב לא
הנני קב"ה אמר . . משה דדחיל קב"ה דחמא כיון .

בתוך הרובץ הגדול התנין מצרים מלך פרעה עליך
אחרא,35יאוריו ולא קרבא בי' לאגחא אצטריך וקב"ה ,

ה'". אני אמרת דאת כמה

"התנין הקליפות, ומקור שרש הוא פרעה כלומר:
שאפילו כך כדי עד הוא שלו התוקף אשר, הגדול",

ממנו ירא הי' "36משה הקב"ה לו אמר לא ולכן ,jlאל
" אלא לבדו), (שילך יחדa`פרעה" שיבוא פרעה", אל

אל עמו מכניסו והקב"ה פרעה, אל הקב"ה) (עם עמו
קרבא") בי' ("לאגחא עמו להלחם בשביל פרעה

וכל מכל .37ולבטלו

הֿיא.20) יג,
יא.21) שם,
ואילך.22) ב ד, בכורות
רמט.23) ע' חי"ב פרשתנו תו"ש ראה - בזה והשקו"ט הדעות פרטי

p"ye.

ב'24) רק בהם היו - במדבר תפילין שהניחו להדעות גם שהרי
שמוע אם והי' שמע הפרשיות כי בלבד, יביאך) כי והי' (קדש פרשיות

ועצ"ע. הארבעים. שנת בסוף נאמרו
סע"ב.25) לז, קידושין
שם".26) "ותקיימוהו בכורות: לקדושת בנוגע רש"י כלשון
"אלה27) מ"ש ע"פ יותר מארץirqnויומתק יצאו אשר ישראל בני

מצרים מארץ שהיציאה אף רבים, לשון "מסעי" מסעי), (ר"פ מצרים"
שהתכלית דכיון - לסוכות מרעמסס שנסעו ראשונה בנסיעה רק הוא
הכניסה עד המסעות שאר נחשבים לארץ, הכניסה היא מצרים דיציאת

ואילך). ג פח, מסעי לקו"ת (ראה מצרים מיציאת כחלק לארץ

יז.28) ג, שמות
וֿח.29) ו, וארא
בשלח.30) ר"פ
ובפרש"י.31) ל יד, שם
(32.34 ע' חכ"ב .270 ע' ח"ז .878 ע' ח"ג לקו"ש ראה
יותר33) מודגש והמשכיליםxe`dשבו כמ"ש אור, מלשון - (זהר

הגילוי. בתכלית אור" ד"תורה הרקיע) כזהר יזהירו
א.34) לד, זח"ב
ג.35) כט, יחזקאל
גֿד.36) ח, צו לקו"ת גם ראה
אל37) ה' ש"ויאמר ש"נתתיךdynוהטעם כיון - פרעה" אל בא

א ז, (וארא ויסורין" במכות לרדותו ורודה "שופט לפרעה", אלקים
ביכולת אלא זה שאין הקליפה, ולבטל לשבור שהכח היינו, ובפרש"י),

ניתן - אחר") ולא ("אני dynl74הקב"ה ע' חט"ז לקו"ש (ראה
).p"yeואילך.

`"ypz'd hay 'c ,`a t"y

על זה פירוש מפרש שהזהר הטעם לבאר ויש
על ולא פרשתנו, שבהתחלת פרעה" אל "בא הפסוק
וארא בפרשת לפנ"ז שנאמר פרעה" אל "בא :38הפסוק

פרעה" אל "בא נאמר וארא dncwdkבפרשת

drxtl xeaicdlאל "בא אליו", ודברת פרעה אל ("בא
נאמר פרשתנו בהתחלת משא"כ אליו"), ואמרת פרעה
לפרעה, להדיבור הקדמה בתור [לא פרעה" אל "בא
וכיו"ב, אליו" "ודברת הכתוב בהמשך נאמר לא שהרי

r"taאלא] oiprk,"פרעה אל בא משה אל ה' "ויאמר :
`l eze39.

פרעה" אל ד"בא הפירוש בזהר מבאר זה ועל
בתר אדרין קב"ה לי' "דעייל - בפ"ע כענין (כאן)
אל "בא - קרבא" בי' לאגחא . . תנינא לגבי אדרין

בו לפעול בשביל lehiaeפרעה" dxiayובלשון .

אשר את . . בקרבו אלה אותותי שתי "למען הכתוב:
בם" שמתי אשר אותותי ואת במצרים .40התעללתי

אדרין קב"ה לי' ד"עייל הדיוק לבאר יש ועפ"ז
מחדרים לפנים (חדרים אדרין" השבירה41בתר כי, - (

הוא שבו במקום צ"ל דפרעה zeriawdוהביטול xwir

ely swezde42ולפגשו אליו לילך מספיק לא ולכן, ,

המימה" לבוא43כש"יוצא צריך אלא ,ezial44(וכיו"ב),

גופא המלך ובארמון המלך, miiniptdלארמון mixcga

ששם המלך, שבארמון מחדרים) לפנים xwir(חדרים

ezxicהשבירה שנעשה ועי"ז שלו), והתוקף (הקביעות
שבו, הפנימיים ובחדרים המלך בארמון והביטול
ובדרך מציאותו, עיקר שלו, והתוקף הקביעות מתבטל

הטפלים הענינים שאר מתבטלים .45ממילא

בפועל והביטול בהשבירה גם מודגש זה [וענין
(ולא לילה פרעה "ויקם - בכורות) כדרך(במכת

(הוא עבדיו וכל הוא ביום) שעות בשלש המלכים
בתי על מחזר הוא שהי' מלמד עבדיו ואח"כ תחלה
שהי' (מגיד ולאהרן למשה ויקרא וגו' ומעמידן) עבדיו
היכן שרוי משה היכן וצועק העיר פתחי על מחזר

וגו'" עמי מתוך צאו קומו ויאמר שרוי) -46אהרן

swezdeשתמורת zeriawdבחדרים בהיותו דפרעה
מצב נעשה מלכותו שבארמון jtidcהפנימיים

שהוכרח והתוקף, envrהקביעות z` lhlhlממקום
על "מחזר ומעמידן", עבדיו בתי על "מחזר למקום,
בידעו שרוי", משה היכן וצועק העיר פתחי

) למקום ממקום swezdeשבהטלטול zeriawd lehia(

מציאותו קיום המשך הענין:47תלוי וסיום כהמשך ,

כו'" אמות שלא עלי "התפללו אותי", גם ].48"וברכתם

מלך38) פרעה אל דבר "בא - לפרעה הדיבור ע"ד הציווי בהתחלת
מכת על בהתראה יא); (ו, מארצו" ישראל בני את וישלח מצרים
גבולך כל את נוגף הנני גו' אליו ואמרת פרעה אל "בא - צפרדע
פרעה אל "בא - ערוב מכת על ובהתראה כוֿכז); (ז, בצפרדעים"
מאד" כבד דבר גו' במקנך הוי' ה' יד הנה גו' ה' אמר כה אליו ודברת
"התייצב טו), (ז, פרעה" אל "לך - המכות בשאר משא"כ אֿג). (ט,

(וראה דוקא ע"ז הטעם וצ"ע יג). ט, טז. (ח, פרעה" בחיילפני
.(44 להערה שבשוה"ג

(39- מקרא של בפשוטו ביאור להוסיף רש"י הוצרך זה ומטעם
פרעה אל ea"בא dxzde,"פרעה אל "בא רק נאמר שבפסוק כיון ,"

ואילך. 57 ע' ח"ו לקו"ש בארוכה (ראה לא ).p"yeותו

"וידעו40) ה) ז, (וארא שלפנ"ז בפסוקים ממ"ש גם ולהעיר
"וידע כמו שבירה, מלשון גם הוא ש"וידעו" - ה'" אני כי מצרים*
וארא תו"א - ובפרש"י) טז ח, (שופטים סוכות" אנשי את בהם (ותבר)

ובכ"מ. א. נז,
אמת.41) דרך פי'
(42- א). טו, כתובות (ראה בטל" לא "קבוע ההלכה: ובסגנון

שייך קביעות דין שעיקר שאף שייכותםl`xyiaולהעיר, (מצד דוקא
היא האמיתית שהקביעות כיון ותורתו), ה"זdyecwaלהקב"ה דוקא,

גם לעניןr"de`aנשתלשל ביחס דינים חילוקי אצלם שמצינו ,

שעלה לאחר בקהל לבוא דמצרי להיתר בנוגע ולדוגמא: הקביעות,
דבודאי ד"אע"ג זב"ז, ועירבם האומות כל ובלבל mherinסנחריב

mdizenewna ex`yp'לי והוי ,reaw,דמי מחצה על כמחצה קבוע וכל
קפריש מרובא דפריש וכל מהם, פורש ה"ה שמתגייר אותו מ"מ,

ס"י). ס"ד אה"ע לשו"ע (לבוש מיד" ומותרים
שוה"ג43) וראה טז). (ח, ערוב ומכת טו) (ז, דם מכת על כבהתראה

הבאה. להערה
הי'44) לביתו, לבוא לו אומר "כשהי' פרשתנו: ריש בעה"ט ראה
לו לוa`אומר אומר הי' המימה אליו לילך לו אומר וכשהי' ,jl."

להורות . (ביתו). בהיכלו שיכנס . . פרעה אל בא "ענין שם: ובחיי
ויבוא שכתוב והוא בהיכלו, . . מתגאה הי' כי וגאונו וגאוותו ענשו על
משה לדברי בז הי' בו ונתגאה להיכלו שנכנס מצד כי יאמר, ביתו, אל
ההם"**. המכות כל אליו באו (מביתו) משם . . לזאת גם לבו שת ולא

שא45) לומר, הטפליםויש הענינים ביטול יותר מודגש בניֿנח צל
בשיעור צורך אין שאצלם כיון ברוב***, ביטול כמו העיקרי, להענין
אלא השיעורין ניתנו (שלא שהוא ב)כל (רוב מספיק אלא מסויים,

ה"י)). פ"ט מלכים הל' (רמב"ם בלבד לישראל
ובפרש"י.46) לֿלא יב,
חי.47) (אדם) סתם, מציאות בתור אלא מצרים, מלך בתור דוקא לאו
ובפרש"י.48) לב שם,

" xn`p epzyxtay mrhde "וידעווידעתם*) (ולא ה'" אני i"pac,מצריםכי mixvnn d`ividl jiiy drxtc lehiade dxiaydy yibcdl ick - ("

.mipta onwlck

,dwelg lkay ze`xzdd izyy ,(d`xzda `ly ziyilyde d`xzda mizy) a"g`a y"cr j"vc ,zekn yly lk lr ze`xzdd xcq x`an f"tre (**

lr cxa ,elkida xace xe`id lr aexr ,elkida rcxtve xe`id lr mc ,("drxt l` `a") elkida 'ipyde ("dnind `vei dpd") xe`id lr dzid dpey`xd

olek ze`xzdd eid ok lr" ,elkidae exe`ia ,mdipya d`bzn 'idy oeikc - elkida dax`e xe`idוהיכלו יאורו כו'".מתוך משפטו ומהם

.(p"ye .jli`e 3216 'r 'g jxk g"cy d`x) gpÎipaa aexa lehia oica h"ewydn xirdl (***
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לו לוa`אומר אומר הי' המימה אליו לילך לו אומר וכשהי' ,jl."

להורות . (ביתו). בהיכלו שיכנס . . פרעה אל בא "ענין שם: ובחיי
ויבוא שכתוב והוא בהיכלו, . . מתגאה הי' כי וגאונו וגאוותו ענשו על
משה לדברי בז הי' בו ונתגאה להיכלו שנכנס מצד כי יאמר, ביתו, אל
ההם"**. המכות כל אליו באו (מביתו) משם . . לזאת גם לבו שת ולא

שא45) לומר, הטפליםויש הענינים ביטול יותר מודגש בניֿנח צל
בשיעור צורך אין שאצלם כיון ברוב***, ביטול כמו העיקרי, להענין
אלא השיעורין ניתנו (שלא שהוא ב)כל (רוב מספיק אלא מסויים,

ה"י)). פ"ט מלכים הל' (רמב"ם בלבד לישראל
ובפרש"י.46) לֿלא יב,
חי.47) (אדם) סתם, מציאות בתור אלא מצרים, מלך בתור דוקא לאו
ובפרש"י.48) לב שם,

" xn`p epzyxtay mrhde "וידעווידעתם*) (ולא ה'" אני i"pac,מצריםכי mixvnn d`ividl jiiy drxtc lehiade dxiaydy yibcdl ick - ("

.mipta onwlck

,dwelg lkay ze`xzdd izyy ,(d`xzda `ly ziyilyde d`xzda mizy) a"g`a y"cr j"vc ,zekn yly lk lr ze`xzdd xcq x`an f"tre (**

lr cxa ,elkida xace xe`id lr aexr ,elkida rcxtve xe`id lr mc ,("drxt l` `a") elkida 'ipyde ("dnind `vei dpd") xe`id lr dzid dpey`xd

olek ze`xzdd eid ok lr" ,elkidae exe`ia ,mdipya d`bzn 'idy oeikc - elkida dax`e xe`idוהיכלו יאורו כו'".מתוך משפטו ומהם

.(p"ye .jli`e 3216 'r 'g jxk g"cy d`x) gpÎipaa aexa lehia oica h"ewydn xirdl (***
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הדגשת שגם מובן אלswezdועפ"ז ב"בא דפרעה
הוא ס"ב) (כנ"ל lehiadeפרעה" dxiaydn wlg,דפרעה

הוא שבו ומצב במקום היא והביטול השבירה עיקר כי,
דפרעה. והתוקף הקביעות

פרעה"‰. אל "בא שבפרשת - הענין ונקודת
דפרעה: והביטול השבירה ה)ענין (עיקר מתחיל

(רק) לא הוא פרשתנו שבהתחלת פרעה" אל "בא
eilrבשביל lertlממצרים בנ"י את להוציא

כה אליו ואמרת פרעה אל "בא שלפנ"ז, (כבפסוקים
ויעבדוני" עמי את שלח ה' ובעיקר)49אמר (גם אלא ,(

drxtcבשביל lehiade dxiaydבתר אדרין לי' ("דעייל
בפ"ע. כענין קרבא") בי' לאגחא . . אדרין

(לא בפ"ע כענין דפרעה והביטול השבירה וגם
הוא ממצרים) בנ"י את להוציא עליו לפעול בשביל

mixvn z`ivin wlg"פרעה אל "בא נאמר שלכן ,

שכל אלא עוד ולא דיצי"מ, ה)פרשה ב(התחלת
מובן שמזה פרעה", אל "בא נקראת דיצי"מ הפרשה
דיציאת הענין ועיקר תוכן הוא פרעה" אל ש"בא

כדלקמן. מצרים,

.Âהענין בכללות הביאור בהקדם זה לבאר ויש
- הארץ לירושת כהקדמה מצרים ויציאת דגלות

"ידע הבתרים בין בברית אבינו לאברהם תדע50כמש"נ
אותם וענו ועבדום להם לא בארץ זרעך יהי' גר כי
אנכי דן יעבודו אשר הגוי את וגם שנה מאות ארבע
הנה ישובו רביעי ודור גו' גדול ברכוש יצאו כן ואחרי

וגו'": הזאת הארץ את נתתי לזרעך גו'
עבודתם ע"י תהי' הארץ שירושת הקב"ה של רצונו

ישראל mnvrשל gka51נהמא" של באופן (ולא
מלשון52דכיסופא" מ"ארץ" יעשו שישראל היינו, ,(

zeivx`" l`xyiשתהי' ux`שרצתה" - "ארץ" ,"

קונה" רצון בה53לעשות שניכר - ישראל" ו"(ארץ) ,
חפץ" ארץ (לי) אתם תהיו "כי לישראל, ,54שייכותה

הקב"ה של עינו" אלקיך55"בבת ה' עיני "תמיד שלכן, ,

שנה" אחרית ועד השנה מרשית גם56בה נכלל שבזה ,

בעניני אלקות דראיית "ux`d57הענין ixyan(ע"ד

אלקה" דארץ58אחזה הענין ופועלים שממשיכים ועד ,(
חז"ל ובלשון כולו, העולם בכל ארץ59ישראל "עתידה

כולו העולם שבכל הארצות", בכל שתתפשט ישראל
בנפעל האלקי הפועל כח בגילוי כמ"ש60יראו "ונגלה61,

הנברא שיש שרואים ועד גו'", בשר כל וראו ה' 62כבוד

האמיתי יש עם חד .63הוא

גר "כי - מצרים גלות הקדמת ע"י נעשה זה וענין
להם": לא בארץ זרעך יהי'

לישראל, שייכת שאינה ארץ היא להם" לא "ארץ
ארץ מזה, ע"שzcbpnyויתירה מצרים, ארץ - לישראל

" הארץ"64לישראל"dxivnשהיא "ערות להיותה ,65,

האומות" מכל תחתון66"מקולקלים שאין תחתון ,

ממנו. למטה

אצלם נעשה מצרים לארץ בירידתם גם ואעפ"כ,
יעקב" ד"ויחי ומצב דיעקב.67מעמד אמיתיים חיים ,

גם שפועלים מזה, mixvncויתירה xexiad'בב -

כמ"ש הקדושה, ניצוצות בירור (א) כלליים: 68אופנים

רב ערב גרים69"וגם של אומות עלה70(תערובות (

כו.49) ז, וארא
ואילך.50) יג טו, לך לך
"נעשה51) - חז"ל (שבתszeyובלשון בראשית" במעשה להקב"ה

(רק) ש"הקב"ה מזה, ויתירה וש"נ), א. רע"ב.exferיו"ד, נב, (סוכה "
נעשה שהעיקר היינו, eciוש"נ), lr.

ובכ"מ.52) רע"ד. ז צו, לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
ח.53) פ"ה, ב"ר
יב.54) ג, מלאכי
וראה55) עינו". בבבת כנוגע בכם "הנוגע יב) ב, (זכרי' כמ"ש

סי"ב. לקמן
יב.56) יא, עקב
ישראל57) ארץ ש"אין - גשמיים בענינים בהשפעה גם ומודגש

לחם בה תאכל במסכנות לא אשר ארץ ט) ח, (שם שנאמר כלום חסרה
שההשפעה שניכר אלא עוד ולא וש"נ), ב. לו, (ברכות בה" כל תחסר לא
הכל "שיהיו יא), יא, (שם מים" תשתה השמים "למטר - מלמעלה היא
(להקב"ה) אליו "נשואות ט), פי"ג, (ב"ר מעלה" כלפי עיניהם תולין
שנוסף הארצות, שאר משא"כ יז), שם, (בחיי שבידו" גשמים למפתח
כל את דורש הוא דרישה אותה וע"י אותה אלא דורש ש"אינו לכך
הרי, העולם", כל שותה "מתמציתה יב), שם, (פרש"י עמה" הארצות
(שרי שליח" ע"י כולו העולם וכל בעצמו הקב"ה אותה משקה "א"י

מהרש"א)). ובחדא"ג א יו"ד, (תענית שלהם ומזלות שלמעלה אומות
כו.58) יט, איוב
לקו"ת59) תקג. רמז ישעי' יל"ש ור"ח. שבת פ' רבתי פסיקתא ראה

ובכ"מ. ואילך. ב פט, מסעי
ועוד.60) ספכ"ז. האמונה שער א. תפב, שמות תו"ח ראה
ה.61) מ, ישעי'
הוא62) שמציאותו ב"ה המאציל של ועצמותו מ"מהותו שהתהוותו

לבדו הוא ולכן ח"ו, לו שקדמה עילה מאיזה עלול ואינו מעצמותו
ס"כ). (אגה"ק כו'" ממש המוחלט ואפס מאין יש לבוא ויכלתו בכחו

ג.63) מג, בשלח ביאוה"ז ראה
ד.64) פט"ז, ב"ר ראה
(בסופו).65) ד פ"א, קה"ר וראה יב. שם, ט. מב, מקץ
ה"ח.66) פ"ה מלכים הל' רמב"ם וראה ג. יח, אחרי ופרש"י ספרי
ויחי.67) ר"פ
ח.68) יב, פרשתנו
בגלות69) ונתבררו למטה שנפלו ניצוצות (מרפ"ח) ר"ב - "רב"

ובכ"מ). ג. ס, פרשתנו (תו"א מצרים
ישראל70) את הקב"ה הגלה "לא ב) פז, (פסחים ממארז"ל להעיר

בירור שהו"ע גרים", עליהם שיתוספו כדי אלא האומות לבין
ובכ"מ). לך. לך ר"פ רע"א. ו, בראשית (תו"א הניצוצות
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כמ"ש הגשמיים, שבדברים ניצוצות בירור וכן 71אתם",

גו' ושמלות זהב וכלי כסף כלי ממצרים "וישאלו
וכמצולה דגן בה שאין "כמצודה מצרים", את וינצלו

דגים" בה דהענינים72שאין ו)ביטול (שבירה (ב) ,

ולהעלותם לבררם שאיֿאפשר הבלתיֿרצויים
טהרתן"73לקדושה זוהי ו"שבירתן אלא74, עוד ולא ,

בנוגע מארז"ל ע"ד בקדושה, שלימות ניתוסף שעי"ז
זו" חריבה זו מלאה "אם וירושלים "לא75לצור ,

ירושלים" של מחורבנה אלא צור ועד"ז76נתמלאה ,
בהמילוי ניתוסף צור" של "חורבנה שע"י להיפך,

דירושלים תוקף77(שלימות) מתגלה שעי"ז כיון ,

מנגד, של למציאות מקום שאין באופן הקדושה
לגמרי ממציאותו .78שנתבטל

לומר znbece[ויש oirnyגם ישנו הבירור אופני ב'
zekndaכה אליו ואמרת פרעה אל "בא (א) עצמם:

לשלח אתה מאן ואם ויעבדוני עמי את שלח ה' אמר
לפעול כדי היא המכות שכוונת - וגו'" נוגף אנכי הנה

פרעה ע"דedy`על - ממצרים בנ"י את ישלח
"וינצלו שבמצרים, הקדושה ניצוצות בירור ובדוגמת
את הכבדתי אני כי פרעה אל "בא (ב) מצרים", את
בקרבו אלה אותותי שתי למען עבדיו לב ואת לבו
ואת במצרים התעללתי אשר את גו' תספר ולמען
בשביל המכות כוונת - בם" שמתי אשר אותותי

דמצרים והביטול שלימות79השבירה ניתוסף שעי"ז ,

ה'"]. אני כי "וידעתם בקדושה,

כן ("ואחרי ממצרים היציאה נעשית 80ולאח"ז

לקדושה,81יצאו" ניגוד של ממצב לגמרי שיוצאים - (

ונתבטלה מנגד שהי' לאחרי כי, לישראל", "מצירים
למנגד, ונתינתֿמקום אפשרות עוד שייך לא מציאותו,
"ארץ ישראל, לארץ הכניסה שלימות נעשית ובמילא,

שארץdagxe"82טובה מצרים), דארץ ה"מיצר" (היפך
ית' לו דירה ישראל", "ארץ נעשית התחתונה הלזו

.83בתחתונים

.Êהוא פרעה" אל ש"בא הטעם לבאר יש עפ"ז
במצות וחותמה לסיומה עד כולה, יצי"מ דפרשת השם

לארץ: בהכניסה שעיקרה תפילין
- לקדושה ניגוד של ממצב יציאה - מצרים יציאת
המנגד, וביטול בשבירת עיקרה ובשלימותה לאמיתתה
הפעולה כי, הקדושה, ניצוצות בבירור (כ"כ) ולא
שנפל הטוב גילוי עיקרה הקדושה ניצוצות דבירור
כשלעצמה דמצרים המציאות אבל במצרים, ונתעלם
לישראל", "מצירים לקדושה, ניגוד של במצב נשארת
ניגוד של מצב יהי' שלא ממצרים, היציאה שתהי' וכדי

דמצרים והביטול השבירה צ"ל .84לקדושה,

"בא בשם דיצי"מ הפרשה בקריאת מרומז זה וענין
הוא דיצי"מ הענין שעיקר להורות - פרעה" אל
פרעה", אל "בא שזהו"ע דמצרים, והביטול השבירה
חדא תנינא לגבי אדרין בתר אדרין קב"ה לי' "דעייל
הכתוב ובלשון קרבא", בי' לאגחא . . תקיפא עלאה

אלה אותותי התעללתיeaxwa"שתי וגו'".mixvnaגו'

להֿלו.71) שם,
ב.72) ט, ברכות
הקליפה73) וביטול שבירת (א) אופנים: ב' גופא שבזה ixg`lוי"ל

סדר - לקדושה להעלותם שיכולים הקדושה ניצוצות בירור שנשלם
הקליפה וביטול שבירת (ב) הרגיל, ע"ד בירורiptlהעבודה (גמר)

בעודם "להאבידם מיוחד, כח צריך שלזה - הקדושה ניצוצות
יכול כל . . ה' ביכולת רק . . זה אין עדיין נתבררו שלא בשלימותם

כח וניתן . . בשלימותם בעודם גם לגמרי הרשעים את dynlלהאביד

נתברר כשלא גם במכות לרדותו . . ובשלימותו בתקפו בעודו לשוברו
קלג). ע' עזר"ת סה"מ (ראה הטוב"* את ממנו וליקח

רפ"ב.74) כלים
סע"א.75) ו, מגילה
כג.76) כה, תולדות פרש"י
בנין**77) זו "והנצח סע"א) נח, (ברכות במארז"ל מהביאור להעיר

לשבור להכניע הנצחון מדת ע"י הוא ירושלים שבנין - ירושלים"
סע"א), (שלז, ושם סע"ב). (שלב, שמות תו"ח (ראה המנגד את ולבטל

במצרים. שהיו והמופתים האותות שזהו"ע

שבירת78) שע"י שהעילוי ,77 הערה 67 ע' ח"ה לקו"ש ראה
הקדושה ניצוצות בירור שע"י מהעילוי יותר גדול הוא הקליפות

שבהם.
פרעה79) על לפעול כדי -לשלוmikqiyולא ממצרים בנ"י את ח

הכביד שהקב"ה אלא בנ"י, את לשלוח מסכים כבר הי' פרעה שהרי
לבו mglylאת mikqi `lyהשבירה לצורך מכות, עוד לו להוסיף כדי

דמצרים. והביטול
וביטול80) (שבירת אנכי" דן יעבודו אשר הגוי ש"את לאחרי

ממצרים. בנ"י יציאת לאחרי גם לדונם יכולים שלכאורה אף המנגד),
"יצאו81) - במצרים שהיו הקדושה דניצוצות היציאה גם כולל

.80 ע' חכ"א לקו"ש (ראה הקדושה ניצוצות על שקאי גדול", ברכוש
וש"נ).
ועוד.82) ח. ג, שמות
ובכ"מ.83) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
מצרים84) את ישראל ש"וירא עד דיצי"מ הענין נשלם לא znולכן

זה מצד עולין שאנו כשם ישראל יאמרו שלא "כדי הים", שפת על
עה"פ). (פרש"י אחרינו" וירדפו אחר מצד עולים הם כך

mil`ey eid `ly dn s`" meli`ydy - dyecwd zevevip xexiaa xzei cer sqezip (zexeka zkna) drxtc lehiade dxiayd ixg`ly wznei f"tre (*

.(5 dxrdl b"deya l"pk) "jle mipy leh cg` xne` dz` . . mdn

) d"k "efבנין**) dtqeddy l"i ile`e ."milyexi ef gvpde" :my zekxaa la` ,cere g"eza (milyexiבניןdzltn ef gvpde" f"ptl y"n t"r `id "milyexi

- oegvpd zcn i"r - inex ly (dzltn) dpaxegny oeik ,"inex lyנבנית.milyexi
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כמ"ש הגשמיים, שבדברים ניצוצות בירור וכן 71אתם",

גו' ושמלות זהב וכלי כסף כלי ממצרים "וישאלו
וכמצולה דגן בה שאין "כמצודה מצרים", את וינצלו

דגים" בה דהענינים72שאין ו)ביטול (שבירה (ב) ,

ולהעלותם לבררם שאיֿאפשר הבלתיֿרצויים
טהרתן"73לקדושה זוהי ו"שבירתן אלא74, עוד ולא ,

בנוגע מארז"ל ע"ד בקדושה, שלימות ניתוסף שעי"ז
זו" חריבה זו מלאה "אם וירושלים "לא75לצור ,

ירושלים" של מחורבנה אלא צור ועד"ז76נתמלאה ,
בהמילוי ניתוסף צור" של "חורבנה שע"י להיפך,

דירושלים תוקף77(שלימות) מתגלה שעי"ז כיון ,

מנגד, של למציאות מקום שאין באופן הקדושה
לגמרי ממציאותו .78שנתבטל

לומר znbece[ויש oirnyגם ישנו הבירור אופני ב'
zekndaכה אליו ואמרת פרעה אל "בא (א) עצמם:

לשלח אתה מאן ואם ויעבדוני עמי את שלח ה' אמר
לפעול כדי היא המכות שכוונת - וגו'" נוגף אנכי הנה

פרעה ע"דedy`על - ממצרים בנ"י את ישלח
"וינצלו שבמצרים, הקדושה ניצוצות בירור ובדוגמת
את הכבדתי אני כי פרעה אל "בא (ב) מצרים", את
בקרבו אלה אותותי שתי למען עבדיו לב ואת לבו
ואת במצרים התעללתי אשר את גו' תספר ולמען
בשביל המכות כוונת - בם" שמתי אשר אותותי

דמצרים והביטול שלימות79השבירה ניתוסף שעי"ז ,

ה'"]. אני כי "וידעתם בקדושה,

כן ("ואחרי ממצרים היציאה נעשית 80ולאח"ז

לקדושה,81יצאו" ניגוד של ממצב לגמרי שיוצאים - (

ונתבטלה מנגד שהי' לאחרי כי, לישראל", "מצירים
למנגד, ונתינתֿמקום אפשרות עוד שייך לא מציאותו,
"ארץ ישראל, לארץ הכניסה שלימות נעשית ובמילא,

שארץdagxe"82טובה מצרים), דארץ ה"מיצר" (היפך
ית' לו דירה ישראל", "ארץ נעשית התחתונה הלזו

.83בתחתונים

.Êהוא פרעה" אל ש"בא הטעם לבאר יש עפ"ז
במצות וחותמה לסיומה עד כולה, יצי"מ דפרשת השם

לארץ: בהכניסה שעיקרה תפילין
- לקדושה ניגוד של ממצב יציאה - מצרים יציאת
המנגד, וביטול בשבירת עיקרה ובשלימותה לאמיתתה
הפעולה כי, הקדושה, ניצוצות בבירור (כ"כ) ולא
שנפל הטוב גילוי עיקרה הקדושה ניצוצות דבירור
כשלעצמה דמצרים המציאות אבל במצרים, ונתעלם
לישראל", "מצירים לקדושה, ניגוד של במצב נשארת
ניגוד של מצב יהי' שלא ממצרים, היציאה שתהי' וכדי

דמצרים והביטול השבירה צ"ל .84לקדושה,

"בא בשם דיצי"מ הפרשה בקריאת מרומז זה וענין
הוא דיצי"מ הענין שעיקר להורות - פרעה" אל
פרעה", אל "בא שזהו"ע דמצרים, והביטול השבירה
חדא תנינא לגבי אדרין בתר אדרין קב"ה לי' "דעייל
הכתוב ובלשון קרבא", בי' לאגחא . . תקיפא עלאה

אלה אותותי התעללתיeaxwa"שתי וגו'".mixvnaגו'

להֿלו.71) שם,
ב.72) ט, ברכות
הקליפה73) וביטול שבירת (א) אופנים: ב' גופא שבזה ixg`lוי"ל

סדר - לקדושה להעלותם שיכולים הקדושה ניצוצות בירור שנשלם
הקליפה וביטול שבירת (ב) הרגיל, ע"ד בירורiptlהעבודה (גמר)

בעודם "להאבידם מיוחד, כח צריך שלזה - הקדושה ניצוצות
יכול כל . . ה' ביכולת רק . . זה אין עדיין נתבררו שלא בשלימותם

כח וניתן . . בשלימותם בעודם גם לגמרי הרשעים את dynlלהאביד

נתברר כשלא גם במכות לרדותו . . ובשלימותו בתקפו בעודו לשוברו
קלג). ע' עזר"ת סה"מ (ראה הטוב"* את ממנו וליקח

רפ"ב.74) כלים
סע"א.75) ו, מגילה
כג.76) כה, תולדות פרש"י
בנין**77) זו "והנצח סע"א) נח, (ברכות במארז"ל מהביאור להעיר

לשבור להכניע הנצחון מדת ע"י הוא ירושלים שבנין - ירושלים"
סע"א), (שלז, ושם סע"ב). (שלב, שמות תו"ח (ראה המנגד את ולבטל

במצרים. שהיו והמופתים האותות שזהו"ע

שבירת78) שע"י שהעילוי ,77 הערה 67 ע' ח"ה לקו"ש ראה
הקדושה ניצוצות בירור שע"י מהעילוי יותר גדול הוא הקליפות

שבהם.
פרעה79) על לפעול כדי -לשלוmikqiyולא ממצרים בנ"י את ח

הכביד שהקב"ה אלא בנ"י, את לשלוח מסכים כבר הי' פרעה שהרי
לבו mglylאת mikqi `lyהשבירה לצורך מכות, עוד לו להוסיף כדי

דמצרים. והביטול
וביטול80) (שבירת אנכי" דן יעבודו אשר הגוי ש"את לאחרי

ממצרים. בנ"י יציאת לאחרי גם לדונם יכולים שלכאורה אף המנגד),
"יצאו81) - במצרים שהיו הקדושה דניצוצות היציאה גם כולל

.80 ע' חכ"א לקו"ש (ראה הקדושה ניצוצות על שקאי גדול", ברכוש
וש"נ).
ועוד.82) ח. ג, שמות
ובכ"מ.83) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
מצרים84) את ישראל ש"וירא עד דיצי"מ הענין נשלם לא znולכן

זה מצד עולין שאנו כשם ישראל יאמרו שלא "כדי הים", שפת על
עה"פ). (פרש"י אחרינו" וירדפו אחר מצד עולים הם כך
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לצורך פרעה" אל ד"בא שבהענין - מזה ויתירה
ל)תכלית (הנתינתֿכח נכללת שלו, והביטול השבירה
מכל יציאה דיצי"מ, והתכלית) (הכוונה השלימות
ורחבה, טובה לארץ הכניסה - וההגבלות המיצרים
תפילין במצות פרעה" אל "בא פרשת בסיום כמרומז

לארץ בהכניסה .85שעיקרה

בהכניסה דיצי"מ השלימות שתכלית להוסיף, ויש
הפרשה שבסיום תפילין מצות עם הקשורה לארץ
שבהתחלת פרעה" אל "בא בהתיבות גם נרמזת

דפרעה86הפרשה והביטול השבירה ע"י כי, -f"erlc

אל "בא נעשה קרבא") בי' לאגחא . . פרעה אל ("בא
בזהרdyecwcפרעה" כמ"ש פרעה"87, "בית ,88בפירוש

שבאים נהורין", כל מיני' ואתגליין דאתפרעו "ביתא
דקדושה פרעה והגבלה,89לבחי' מדידה מכל שלמעלה

zenilydשזהו"ע zilkza n"iviהמצרים מכל שיוצאים ,

טובה ל"ארץ ובאים דקדושה, (גם) וההגבלות
יֿה" "מרחב דמהותו90ורחבה", העצמי למרחב ועד ,

ית'. ועצמותו

.Áלכל שורש היא מצרים שגלות הידוע וע"פ
הגאולות91הגלויות לכל שורש היא ממצרים 92והיציאה

לעיל האמור שייך - האחרון) זה מגלות לגאולה (עד
עלי' ממש, ומיד תיכף לבוא העתידה להגאולה גם

נפלאות".93נאמר אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי
ממצרים הגאולה היתה זכו שאילו - ובהקדמה

גאולה של באופן הראשונה בפעם לארץ והכניסה
גלות אחרי' שאין הקב"ה94נצחית שסיבב ומהטעמים ,

שלאח"ז הגליות גם יהיו ממצרים הגאולה ,95שלאחרי

דדהבא" "רישא בבל, מגלות השורש96החל שהוא ,

גלות (האחרון), הרביעי לגלות עד שלאחריו לגליות
האמיתית (בגאולה הארץ שירושת כדי - אדום
המטה בבירור דבנ"י העבודה לאחרי תהי' והשלימה)

הגלות) zenilyd(בזמן zilkzaבגלות רק לא היינו, ,

שהיא llkdeמצרים yxeydבכל גם אלא הגלויות, דכל
ihxtהגליות.הדר דד' גות

אופנים בב' הוא שהבירור (ס"ו) לעיל האמור וע"פ
הקדושה ניצוצות בירור צ"ל שתחילה כלליים,
"מעשינו [ע"י לקדושה ולהעלותם לבררם שיכולים

הגלות" משך זמן כל התומ"צ97ועבודתינו בקיום
שנעשים הרשות ובעניני גשמיים, בדברים שנתלבשו
דעניני והביטול השבירה צ"ל ולאח"ז שמים], לשם
לכן - לקדושה ולהעלותם לבררם שאיֿאפשר הלעו"ז

הגאולה בנבואות ע"ד98מצינו שתוכנם פסוקים ריבוי
lehiade dxiaydהמלכיות בנ"י99דד' את ,100ששעבדו

ותשבר" בבל "נפלה לה'101ולדוגמא: זבח "כי ,

הר102בבצרה" את לשפוט ציון בהר מושיעים "ועלו ,
אלה103עשו" וישארו ,i"pal eriiqie exfriyכמ"ש ,

מכל אחיכם כל את והביאו גו' פלטים מהם "ושלחתי
קדשי הר על גו' וברכב בסוסים לה' מנחה הגוים

בפ'85) המבוארים ביצי"מ נוספים שלבים צ"ל שבינתיים ואף
והביטול בהשבירה נכללים ה"ה - ס"ג) (כנ"ל swezdeבשלח zeriawd

(כנ"ל אדרין" בתר אדרין קב"ה לי' ש"עייל עי"ז שנעשה דפרעה
ס"ד).

יצירה86) (ספר בתחלתן" וסופן בסופן תחלתן "נעוץ הכלל ע"פ
מ"ז). פ"א

א.87) רי, ח"א
טז.88) מה, ויגש
(89" - גופא הדגשתziaובזה zeriawdeפרעה", swezdדפרעה

כמו דלעו"ז), לפרעה בנוגע (ס"ד) לעיל האמור (ע"ד דקדושה
דרקיעא) מלכותא כעין דארעא מלכותא (ואדרבה: דארעא במלכותא
עצמותו. בכל מתגלה שבה בדירתו, היא דהמלך והקביעות שהתוקף

ה.90) קיח, תהלים
שבהערה91) (ב"ר מצרים ע"ש נק' (גלויות) המלכיות כל שלכן
.(64

ועוד.92) .164 ע' תש"ח סה"מ ראה
טו.93) ז, מיכה
נכנסים94) היו אחד ליום ישראל זכו "אילו ב: א, דברים ספרי ראה

האביב, בחודש יוצאים אתם היום דֿה) יג, (פרשתנו שנאמר לארץ
בלקו"ש בהנסמן וראה מיד". הכנעני, ארץ אל אלקיך ה' יביאך כי והי'

.43 הערה 346 ע' חי"ט
בא,95) לפרשת שבהמשך בהכתוב מרומז זה שענין לומר, ויש

כי פלשתים ארץ דרך אלקים נחם ולא העם את פרעה בשלח "ויהי
דרך שהסבתם - גו'" המדבר דרך העם את אלקים ויסב גו' הוא קרוב
בארוכה (ראה העמים" ב"מדבר הגלות זמן משך כל על רומזת המדבר

בשלח). ר"פ אוה"ת
לח.96) ב, דניאל
רפל"ז.97) תניא
להוציאם98) לה' הוא שימורים "ליל מב) (יב, בפרשתנו גם ומרומז

לילון "ארבע לדורותם", ישראל בני לכל שימורים גו' מצרים מארץ
רישעא חבלי למיתפרקא קיצי' עלמא ישלים כד רביעאה לילא . . אינון

עה"פ). ירושלמי (תרגום כו'" יתברון פרזלא וגירי ישתיצון
פרעה",99) אל "בא בפירוש הזהר דברי בהמשך מהמבואר להעיר

הרובץ הגדול תנין . . תנינא לגבי אדרין בתר אדרין קב"ה לי' "דעייל
ד' עם הקשורים היאורים בכל נמשך הגדול" ש"התנין יאוריו", בתוך
מלכות איהו . . פישון דאקרי "ההוא מלכיות, ד' כנגד שהם הנהרות
קב"ה לי' "דעייל פרעה", אל ד"בא שהענין י"ל, דעפ"ז - וכו'" בבל

בתר לאחריאדרין גם הוא קרבא", בי' לאגחא . . תנינא לגבי אדרין
(ולהעיר המלכיות ד' עם הקשורים ביאורים נמשך הגדול שהתנין
העולם לאומות התרעלה כוס להשקות הקב"ה "עתיד ה: פי"ג, מויק"ר
יפרד ומשם יוצא, שהדין מקום מעדן, יוצא ונהר הה"ד לבוא, לעתיד
. בבל זה פישון האחד שם נהרות, ארבעה אלו ראשים לארבעה והי'
יון זו חידקל השלישי הנהר ושם . . מדי זה גיחון השני הנהר ושם .

אדום"). הוא פרת הוא הרביעי והנהר . .
"וגם100) - אנכי" דן יעבודו אשר הגוי את "וגם בפסוק ומרומז

(פרש"י ישראל" את ששיעבדו על כלים הם שאף מלכיות ד' לרבות
עה"פ).
ח.101) נא, ירמי'
(102.(121 שבהערה פסיקתא .106 שבהערה זהר (וראה ו לד, ישעי'
כא.103) א, עובדי'
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"אז104ירושלים" מזה, ויתירה שפה105, עמים אל אהפוך
אחד" שכם לעבדו ה' בשם כולם לקרוא .106ברורה

השלימות בתכלית ישראל של עבודתם גם תהי' ואז
רצונך" "כמצות כידוע107- המצוות108, כל ש"עיקר

הגלות ובזמן לארץ בחוץ וקיומם ה'", בארץ ליושבים
בארץ לקיומם (סימנים) "ציונים" של באופן הוא

בספרי "אמרו והשלימה, האמיתית בגאולה .109ישראל

היו לארץ לחוצה הארץ מן אתכם מגלה שאני אע"פ .

. חדשים עליכם יהיו לא שכשתחזרו במצוות מצויינין
ציונים לך הציבי ירמי' אמר וכן המצוות110. אלו ,

שהם המצוות שגם היינו, בהם", מצויינין שישראל
"כדי הוא הגלות ובזמן לארץ בחוץ קיומם הגוף חובת

לארץ". כשנחזור עלינו חדשים יהיו שלא

הכניסה ע"ד דיצי"מ הפרשה בסיום מרומז זה וענין
בשייכות וגו'") הכנעני ארץ אל יביאך כי ("והי' לארץ

שהשלימות - תפילין oilitzלמצות zevncוכן ,

zeevndהשלימות lkcכולה התורה כל "הוקשה ,

)zeevn"לתפילין לארץ111התורה) בהכניסה תהי' ,112

הגלות, בזמן כי, גלות, אחרי' שאין הנצחית בגאולה
אביהם" שולחן מעל שגלו ד"בנים ומצב לא113במעמד ,

עם (חיבור) צוותא מלשון המצוות ענין אמיתת שייך
ואילו114הקב"ה בלבד, "ציונים" של באופן אם כי ,

לאחרי יהי' המצוות שבקיום דצוותא הענין אמיתת
של באופן אביהם שולחן על סמוכים להיות שחוזרים
של "פלטרין - לארץ בהכניסה ונצחיות, קביעות
עיר בירושלים - מחדר לפנים בחדר גופא ושם מלך",
בגאולה הקדשים, ובקדש המקדש בבית הקודש,

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית

*

.Ëלעיל מהאמור ההוראה ולבאר להוסיף ויש
האדם: בעבודת

בלבם" נתן העולם "את עניני115כתיב שכל היינו, ,

של עבודתו) (ע"י בלבו תחילה ונעשים תלויים העולם
קטן" "עולם העולם,116האדם, נברא שבשבילו ,

ואחד117כמארז"ל אחד כל . . יחידי אדם נברא "לפיכך
שגם מובן, ומזה העולם". נברא בשבילי לומר חייב

מצריםהע דיציאת עד118נין הגלויות משאר והיציאה
אל מ"בא שהתחלתם האחרון זה מגלות להיציאה
ע"י ונעשה תלוי - הקליפה) וביטול (שבירת פרעה"

האדם. עבודת

בזה: בעבודה והענין

גלות לארץ, לחוץ ישראל ארץ שבין החילוק
עניני על קאי ישראל שארץ - וכו' ובבל ,dyecwמצרים

עניני על קאי לארץ "מצרים"legוחוץ בבחינת שהם ,

הם עצמם שמצד milalaneו"בבל", mixivnלישראל
להמשיך היא האדם ועבודת קדושה. בעניני בעבודתם
- לארץ) (חוץ חול בעניני גם ישראל) (ארץ קדושה
וקיום התורה (לימוד קדושה בעניני עבודתו על שנוסף
דחול) (עובדין הרשות בעניני גם עוסק המצוות),

שמים" לשם יהיו מעשיך ש"כל דרכיך119באופן ו"בכל ,
ישראל",120דעהו" "ארץ בבחינת הם גם נעשים שעי"ז ,

הארצות". בכל שתתפשט ישראל ארץ "עתידה ע"ד

שאיֿ ו"בבל" ד"מצרים" ענינים יש לזה, ונוסף
של באופן אם, כי לקדושה, ולהעלותם לבררם אפשר

lehiae dxiayהמתאווה כח בין החילוק ולדוגמא: .

להתהפך וצריך יכול המתאוה שכח - הרע לציור
אליו, שנתאוה הרע ציור משא"כ לטוב, להתאוות
ואין בקדושה, להתכלל לו איֿאפשר גמור, רע להיותו

אלא תקנה mlerdלו on ezxarde elehiaשריפת שזהו"ע ,

יטֿכ.104) סו, ישעי'
ט.105) ג, צפני'
קרבין106) לאתערא ישמעאל בני "זמינין וארא: ס"פ מזהר להעיר

ויגח . . עלמא מסייפי חד עמא יתער זמנא בההוא . . בעלמא תקיפין
לה' זבח כי הה"ד עלייהו, קב"ה יתער וכדין . . ירחין תלת קרבא בה
לבני וישיצי וגו', הארץ בכנפות לאחוז כתיב מה ולבתר וגו', בבצרה
אל אהפוך אז כי כתיב זמנא "ובההוא ומסיים כו'", מינה ישמעאל

אחד". שכם ולעבדו ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים
ובכ"מ.107) ויחי. ר"פ תו"ח ראה
כה.108) יח, אחרי רמב"ן
יח.109) יא, עקב
כ.110) לא, ירמי'
תהי'111) למען עיניך בין ולזכרון ידך על לאות לך והי' קרא "אמר

א), לה, (קידושין לתפילין" כולה התורה כל הוקשה בפיך, ה' תורת
פטורות שנשים למדים זה שמהיקש גרמא,zevnnומכיון שהזמן עשה

היא, התורה", כל ב"הוקשה שהכוונה התורה.zeevnlמוכח,
הי'112) שמתןֿתורה -iptlאף לארץ ("כדיxacnaהכניסה דוקא

כי, - ועוד) כו. פי"ט, במדב"ר - בה" שוין הכל היאdxezשיהיו
mewne onfc zelabdn dlrnlבשמים "לא דוקא, למטה שניתנה (אף

הקרבנות בהלכות התורה לימוד שע"י והמקום), הזמן בגדרי היא",
עליו "מעלה הגלות), ובזמן לארץ בחוץ (גם זמן ובכל מקום בכל
ובכ"מ). ואילך. א יג, במדבר לקו"ת (ראה כו'" הקריב כאילו הכתוב

סע"א.113) ג, ברכות
ובכ"מ.114) ב. מז, ג. מה, בחוקותי לקו"ת ראה
רע"ב.115) ה, במדבר לקו"ת ב. קצה, זח"א וראה יא. ג, קהלת
ספל"א.116) דר"נ אבות וראה ב. לג, זח"ג ג. פקודי תנחומא
במשנה.117) - סע"א לז, סנהדרין
(118- יום בכל מישראל כאו"א בעבודת וישנו להיות שצריך

אדם חייב ויום) יום (ובכל ודור דור "בכל ב) קטז, (פסחים כמארז"ל
פמ"ז). תניא (ראה ממצרים" (היום) יצא הוא כאילו עצמו את לראות

מי"ב.119) פ"ב אבות
או"ח120) אדה"ז שו"ע ספ"ג. דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי

ס"ב. סקנ"ו



�� `"ypz'd hay 'c ,`a t"y
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פטורות שנשים למדים זה שמהיקש גרמא,zevnnומכיון שהזמן עשה
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עליו "מעלה הגלות), ובזמן לארץ בחוץ (גם זמן ובכל מקום בכל
ובכ"מ). ואילך. א יג, במדבר לקו"ת (ראה כו'" הקריב כאילו הכתוב

סע"א.113) ג, ברכות
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רע"ב.115) ה, במדבר לקו"ת ב. קצה, זח"א וראה יא. ג, קהלת
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אדם חייב ויום) יום (ובכל ודור דור "בכל ב) קטז, (פסחים כמארז"ל
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ס"ב. סקנ"ו
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כח121הפרה הפשוט, החומר שהוא האפר רק שנשאר ,

לגמרי מתבטל הרע ציור משא"כ .122המתאוה,

מ"בא למדים - הרע וביטול דשבירת העבודה וסדר
לאגחא כו' תנינא לגבי אדרין בתר "אדרין פרעה", אל

וביטול שבירת צ"ל לראש שלכל קרבא", swezdבי'

zeriawdeשבירת גם נעשה ממילא ובדרך דהקליפה,
בעבודת ודוגמתו לגמרי. הקליפה מציאות וביטול
שבו הענין ולבטל לשבור צריך לראש שלכל - האדם
בדרך מתבטלים ועי"ז ביותר, הלעו"ז התגברות מודגש

הענינים. שאר ממילא

שיש עד גדול בתוקף היא הקליפה כאשר וגם
משה לניצוץ הקב"ה אומר - פחד של לענין מקום

לי' "דעייל פרעה", אל "בא מישראל: d"awשבכאו"א

עמו, יחד בא בעצמו שהקב"ה קרבא", בי' לאגחא . .
תוקף מבטל אחרא") ולא . . ("קב"ה בעצמו והקב"ה

כו'. הקליפה

.È:ועיקר ועוד
ומבלבלים שמצירים - ו"בבל" ד"מצרים" הענין
מי יש ענינו: לפי כאו"א אצל מודגש - לישראל
בעבודת החסרון מצד והבלבול המיצר מודגש שאצלו
המיצר מודגש שאצלו מי ויש השלימות, בתכלית ה'
יהי' (שעי"ז גשמיים בענינים החסרון מצד והבלבול
הרמב"ם כפס"ד מנוחה, מתוך תורה ללמוד 123פנוי

שבתורה). הגשמיים ליעודים בנוגע

ישראל" בכורי ש"בני ישראל124וכיון "נער ,

צועק125ואוהבהו" הקטן בנו שכאשר האב ומטבע ,
הוא שרוצה הדבר כאשר גם הרי מסויים, דבר שרוצה
שכלו), קטנות לפי שרוצה (אלא וחשיבות ערך חסר

עוד הקטן בנו שרוצה הדבר ליתן האב iptlממהר

הרי, - חשובים דברים שירצה אותו ומלמד שמחנך
בענינים מחסרון ובלבול מיצר מרגיש כשיהודי
עוד זה ובלבול מיצר לבטל הקב"ה ממהר גשמיים,

מהחסרון והבלבול המיצר שירגיש לדרגא שמגיע לפני
וכמ"ש בשלימות. ה' ידך126בעבודת את "פותח

רצונו" לפי אחד "כל - רצון" חי לכל ,127ומשביע

ותאוותו" רצונו לפי חי בדרגא128"לכל בהיותו גם ,

מ"מדבר". שלמטה ד"חי"

ערך חסר דבר רוצה כשהבן אמורים הדברים ואם
עא -וחשיבות, חשוב הכי דבר רוצה כשהבן כו"כ

d`ivid"צר לו צרתם "בכל - (והשכינה בנ"י ,129דכל

בצרה" אנכי שהקב"הzelbdn)130"עמו ובודאי בודאי -
הדורות,xdnlצריך שבכל בנ"י כל בנו, רצון למלא

גלות, אחרי' שאין נצחית לגאולה מהגלות לצאת
ה' בעבודת נעלית לדרגא הגיע לא עדיין אם אפילו
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*

.‡È- זה בדורנו יתירה הדגשה יש לעיל בהאמור
העשירי ליום בסמיכות היא פרעה" אל "בא שפרשת
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טז.126) קמה, תהלים
עה"פ.127) רד"ק
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`"ypz'd hay 'c ,`a t"y

אחר" בן לי ה' "יוסף ע"ש "140"יוסף", שגם ,xg`"

" להיות נעשיתoa"141יתהפך שעי"ז ,dtqedמלשון (יוסף
בקדושה ושלימות .142הוספה)

יותר: ובפרטיות

"בן" מ"אחר" לעשות ההילולא בעל של עבודתו
בנוגע לראש, לכל התורהi"palהיא, הפצת ע"י -

שבגלוי אלה עבור גם חוצה המעיינות והפצת והיהדות
להיותם "אחר", של ומצב במעמד נראים ובחיצוניות
באשמתם, (שלא התומ"צ מקיום לע"ע רחוקים

שנשבו -143תינוקות האמיתית מציאותם שתתגלה ,(

- ielbae"בן" lretaעניני תרגום ע"י - ובמיוחד כולל ,
דאוה"ע בלשונות התורה ופנימיות אלה144התורה עבור

הקודש לשון מבינים אינם התחדש145שעדיין זה שדבר ,

ההילולא בעל בנוגע146ע"י וגם ;r"de`l"אחר" ,

באמונה חדורים ויושר צדק הפצת ע"י - כפשוטו
שמביאה העולם בניֿנחבבורא מצוות שבע ,147לקיום

יצרה" ל"לשבת .148ובכללות

כדור בחצי זו למדינה בבואו - oezgzdובמיוחד

לגבי ההילולא בעל של החידוש מודגש בזה [שגם
היו שכולם אביו, גם כולל שלפניו, נשיאינו רבותינו
(ומוסיף יותר עוד ניתוסף שבה העליון], כדור בחצי
מ"אחר" לעשות התחתון, בבירור הזה) היום עד והולך

לאוה"ע. בנוגע והן לבנ"י בנוגע הן "בן",

היא זו שעבודה - מיוחדת dle`bdlובהדגשה dpkd:

שהיו אלה (גם בנ"י דכל שהקירוב - לבנ"י בנוגע
והכנה ודוגמא מעין היא לתומ"צ מיהדות) רחוקים
שאר את לקנות ידו שנית אדנֿי "יוסיף היעוד לקיום

הים ומאיי וגו' וממצרים מאשור ישאר אשר גו'149עמו
גו'" ישראל נדחי הכנה150ואסף - לאוה"ע ובנוגע ;

גו' ברורה שפה עמים אל אהפוך "אז היעוד לקיום

אחד". שכם לעבדו

פרעה" אל ד"בא הענין שתוכן לעיל המבואר וע"פ
והכניסה ממצרים היציאה בשביל התחתון בירור הוא
(גמר ההילולא דיום השייכות לבאר יש לארץ,
עיקר כיון - פרעה" אל "בא לפרשת עבודתו) ושלימות
בבירור היתה חייו ימי כל ההילולא בעל של עבודתו
האמיתית לגאולה כהכנה פרעה") אל ("בא התחתון

לארץ). וכניסה (יצי"מ והשלימה

.·È:לפועל ובנוגע
שממנו פרעה אל בא פרשת הש"ק ביום בעמדנו
לעורר יש - בשבט דעשירי ההילולא יום מתברך
בד' הפעולות על (נוסף ומקום מקום בכל ולפרסם

ההילולא בעל של המתאימות151אמותיו ההכנות ע"ד (
ביום המתאימה ההנהגה ע"ד ועאכו"כ ההילולא, ליום

עצמו תורתו,152ההילולא בלימוד הוספה ובמיוחד כולל ,
או ברוחו שמתנהגים למוסדות הצדקה בנתינת הוספה

פעילות והתוועדויות שמו, על יקבלו153שנקראים שבהם
"בדרך בהליכה ויותר יותר להוסיף טובות החלטות

נס"ו" באורחותיו ונלכה מדרכיו הורנו אשר .154ישרה

חיזוק ע"י להגאולה להכנה בנוגע יתירה והדגשה
יום בכל לו "אחכה לגאולה, והצפי' והבטחון האמונה

ההילולא155שיבוא" בעל כלשון -156:mklek okd ecnr

epwcv giyn ipt lawl.

" זו, בשנה ראנו",`פלאותpנתyהאzי'dובפרט
האחרונה, בתקופה ונפלאות נסים ראו שכבר ולאחרי
ממדינה מישראל רבים של יציאתם - ובמיוחד כולל
תורה ליהדות קירובם גם ועי"ז ישראל, לארץ ההיא
קרובה והכנה ודוגמא מעין הוא זה שענין ומצוותי',

היעוד הנה".157לקיום ישובו גדול "קהל

כד.140) ל, ויצא
ועוד.141) רנ. ע' פרשתנו אוה"ת ראה
("כל142) והצחוק השמחה ע"ש "יצחק", השני, בשמו גם ומרומז

ע"י נעשה למעלה והתענוג הצחוק שעיקר - לי") יצחק השומע
(ראה לנהורא" חשוכא "אתהפכא ל"בן", "אחר" דהפיכת העבודה
"אז - ולעת"ל רמט), ע' שם אוה"ת וראה ואילך. ד יז, תולדות תו"א
ברכות ב. קכו, (תהלים גו'" פינו שחוק וממלאים) מותר (שאז ימלא

א). לא,
ה"ג.143) פ"ג ממרים הל' רמב"ם ראה
באחד144) חודש עשר "בעשתי - שבט לחודש מהשייכות להעיר

לשון "בשבעים התורה", את באר משה הואיל גו' שבט) (ר"ח לחודש
ובפרש"י). גֿה א, (דברים להם" פירשה

חסידות145) מאמרי ופירסום כתיבת רק עלzici`aלא (נוסף
הזקן רבינו כמ"ש נשיאינו, רבותינו של כדרכם באידית, אמירתם
סכ"ה)), (אגה"ק בלה"ק" ולא בל"א ד"ת אומר הי' ז"ל ש"הבעש"ט

גם mreאלא mr lk oeyla.

אדנ"ע,146) כ"ק אביו, של בזמנו זה דענין ההתחלה שגם ולהעיר,

נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק מקומו, ממלא בנו ידי ועל בהשתדלות היתה
דורנו.

מפי147) משה נצטווה "וכן ספ"ח: מלכים בהל' הרמב"ם כפס"ד
מפני . . נח בני שנצטוו מצוות לקבל העולם באי כל את לכוף הגבורה

כו'". בתורה הקב"ה בהן שצוה
יח.148) מה, ישעי'
התחתון.149) כדור חצי על רומז הים" ש"איי לומר ויש
יאֿיב.150) יא, שם
מדיני151) zxnzyndלהעיר xvgדימים הרמב"ם בשיעורי -

רפ"ה). גירושין (הל' האחרונים
ועוד.152) ואילך. 95 ע' חב"ד המנהגים ספר ראה
דקביעות153) הזמן תנאי ובמיוחד כולל והזמן, המקום תנאי לפי

שבת. בערב חל ההילולא שיום זו שנה
סז"ך.154) באגה"ק אדה"ז לשון
עיקרים.155) מי"ג הי"ב עיקר
ובכ"מ.156) טבת. ט"ו יום" "היום
ז.157) לא, ירמי'
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גם mreאלא mr lk oeyla.

אדנ"ע,146) כ"ק אביו, של בזמנו זה דענין ההתחלה שגם ולהעיר,

נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק מקומו, ממלא בנו ידי ועל בהשתדלות היתה
דורנו.

מפי147) משה נצטווה "וכן ספ"ח: מלכים בהל' הרמב"ם כפס"ד
מפני . . נח בני שנצטוו מצוות לקבל העולם באי כל את לכוף הגבורה

כו'". בתורה הקב"ה בהן שצוה
יח.148) מה, ישעי'
התחתון.149) כדור חצי על רומז הים" ש"איי לומר ויש
יאֿיב.150) יא, שם
מדיני151) zxnzyndלהעיר xvgדימים הרמב"ם בשיעורי -

רפ"ה). גירושין (הל' האחרונים
ועוד.152) ואילך. 95 ע' חב"ד המנהגים ספר ראה
דקביעות153) הזמן תנאי ובמיוחד כולל והזמן, המקום תנאי לפי

שבת. בערב חל ההילולא שיום זו שנה
סז"ך.154) באגה"ק אדה"ז לשון
עיקרים.155) מי"ג הי"ב עיקר
ובכ"מ.156) טבת. ט"ו יום" "היום
ז.157) לא, ירמי'



�`"ypz'd hay 'c ,`a t"y

.‚È:ממש האחרונים בימים יותר עוד ניתוסף ובזה
ד"מלכיות בהענין האחרונים דימים המאורעות
ממש בסמיכות שנמצאים מדגישים בזו" זו מתגרות

חז"ל במדרשי כמבואר הוא158להגאולה, זה שענין
dle`bd ipniqn.

המדרש .159ובלשון . בו נגלה המשיח שמלך "שנה
העולם אומות וכל . . ערבי במלך מתגרה פרס מלך
לישראל) (הקב"ה להם ואומר . . ומתבהלין מתרעשין

תתייראו אל שעשיתי160בני מה כל אלא, עשיתי לא
mkzle`bבשבילכם onf ribd."

וכלל כלל יפגעו לא אלה שמאורעות ופשוט,
שהם d"awdבבנ"י, ly epir zaaכנוגע בכם "הנוגע ,

גדולה העין") ("אישון עינו" [שב"בבת עינו" בבבת
בערך שלא קלה, הכי מנגיעה אפילו הזהירות ביותר
כולל הגוף], חלקי לשאר בנוגע הזהירות לגבי

הדרים לבנ"י בנוגע dyecwdובמיוחד epvx`aשכיון ,

אותה דורש אלקיך ה' עיני גו' אשר "ארץ שהיא
מיוחדת) (ומוסיףcinz(שימתֿלב בה אלקיך ה' עיני

dpyומפרט) zixg` cre dpyd ziyxnועד (מתחילתה "
היא הרי בשוה), xzeiaסופה gehad mewnd.

שמנסים ישראל שונאי של לפעולותיהם ובנוגע
בידם, הדבר יעלה ולא ממש, בהם אין - ח"ו לפגוע

ישראל" שומר יישן ולא ינום ש"לא ואלה161כיון ,
של מעלתם גודל שמצד [אף קל באופן שנפגעו
קלה הכי נגיעה גם הקב"ה, של עינו" "בבת ישראל,
שלימה, לרפואה ומיד תיכף יזכו - חמור] דבר היא
שעוקרת באופן שברפואה, השלימות לתכלית ועד
בניך "וכל - חכם פעולת (ע"ד מלמפרע החולי ומבטל

ה'" מלמפרע)162לימודי נדר בעקירת -163.

כמפורש - שהם מקום בכל בנ"י לכל בנוגע ועד"ז
להיציאה164בפרשתנו ובסמיכות שלפני להזמן בנוגע

האחרונים: הגלות ברגעי אלה, בימינו ועד"ז ממצרים,
"mzeayena xe` 'id l`xyi ipa lkle"165.

הידיעה - היא לבנ"י אלה דמאורעות השייכות
mkzle`bש" onf ribdלקבלת כולכם הכן עמדו שלכן, ,"

בעניני ההוספה ע"י ובמיוחד כולל צדקנו, משיח פני
כל ואת עצמו את הכריע אחת, "מצוה ע"י אשר, תומ"צ,

והצלה" תשועה ולהם לו וגרם זכות, לכף כולו .166העולם

.„Èעל ולדבר להוסיף יצטרכו שלא ביאתÈ�ÓÈÒויה"ר
את ובגלוי בפועל רואים ממש ומיד שתיכף כיון הגאולה,

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה
לקרוא שמתחילין בשלח בפרשת הכתוב ובלשון

פרעה בשלח "ויהי במנחה: "ובני167תיכף העם", את
רמה" ביד יוצאים .168ישראל

שירה פרשת - לזה ובני169ובהמשך משה ישיר "אז ,
וגו'" הזאת השירה את ,170ישראל

המתים" לתחיית דה"רמז בפועל הגילוי גם כולל -
לתחיית רמז מכאן ישיר, אלא נאמר לא ("שר

עפר"171המתים" שוכני ורננו "הקיצו - ואהרן172) ומשה ,
נשיא173עמהם ובראשם ישראל, וצדיקי נשיאי עם ביחד ,

- בשבט דעשירי ההילולא בעל דורנו

מכון נחלתך בהר ותטעמו "תביאמו - ומיד ותיכף
ידיך" כוננו אדנֿי מקדש ה' פעלת ביהמ"ק174לשבתך ,
ידים בשתי הקב"ה ע"י שיבנה "כשה'175השלישי ,

ועד לעולם המלוכה176ימלוך שכל לבוא לעתיד ,

"והיתה177שלו" עבר, בלשון לנו תהי' כן ותומ"י -
המלוכה" לה' היתה) .103(כבר

א.158) יד, לך לך טוב לקח מדרש ד. פמ"ב, ב"ר
תצט.159) רמז ישעי' יל"ש
הפרעון160) ע"ד לנבואה בהמשך - ד לה, (ישעי' הכתוב ובלשון

על ומצירין הגאולה את (שממהרין לב לנמהרי "אמרו אוה"ע) לרשעי
אלקים גמול יבוא נקם אלקיכם הנה תיראו אל פרש"י*) - איחורה

ויושיעכם". יבוא הוא הרשעים) (על
ד.161) קכא, תהלים
יג.162) נד, ישעי'
(צפע"נ163) למפרע" וא' . . ולהבא מכאן א' רפואות, מיני ב' "דיש

(בסופו)). ה"ב פ"ב תשובה הל' לרמב"ם
כג.164) יו"ד,
בתוך165) "נבלעת בנ"י) ישבו (שבה גושן" ש"ארץ מהדעה להעיר

ואילך. 407 ע' חט"ו לקו"ש (ראה ישראל" ).p"yeערי

ה"ד.166) פ"ג תשובה הל' רמב"ם
תו"א167) גם (וראה ממצרים בנ"י את שולח עצמו שפרעה כלומר,

מנחה הגוים מכל אחיכם כל את "והביאו מ"ש ע"ד - בשלח) ר"פ

ירושלים". קדשי הר על גו' וברכב בסוסים לה'
ח.168) יד,
גדר,169) פורצת ששמחה שמח, ניגון - ומיד תיכף מהשירה ומתחיל

" הניגון חצות,zvxteובפרט לאחרי השבת ליום במיוחד [ששייך "
בו שכתוב כיעקב . . אביך יעקב נחלת . . מצרים בלי zvxte"נחלה

dabpe dpetve dncwe dniממהרים שעי"ז ואילך)], סע"א קיח, (שבת
"פרץ יג), ב, (מיכה לפניהם" הפורץ ש"עלה תיכף ופועלים ומזרזים

ספס"ג). בראשית (אגדת משיח" זה
א.170) טו,
עה"פ.171) ופרש"י מכילתא סע"ב. צא, סנהדרין
יט.172) כו, ישעי'
סע"ב.173) קיד, פסחים - אחד תוד"ה ב. ה, יומא ראה
יז.174) שם,
ה,175) כתובות עה"פ.ראה ופרש"י מכילתא ובפרש"י. סע"א
יח.176) שם,
שם.177) פרש"י
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ה' "ויאמר המילים את רש"י מצטט הפרשה בתחילת

אומרים בו". "והתרה ומפרש: פרעה", אל בא משה אל

אמר1המפרשים שהקדושֿברוךֿהוא נאמר שבפסוק כיון :

עליו מה מכן לאחר מוזכר אין אך פרעה", אל "בא למשה

לאחר ששם הקודמת, כבפרשה שלא – לפרעה לומר

פרעה" אל "לך פרעה"2המלים אל "בא "והתייצב3, או

פרעה" אליו"4לפני "ואמרת גם כתוב "ודברת5, וכן

אכן6אליו" שהקדושֿברוךֿהוא לחשוב ייתכן לפיכך –

ולמען הכבדתי... אני כי פרעה אל "בא רק למשה אמר

לפרעה ואמר בעצמו, משה הבין אלו וממילים תספר...",

שהקדושֿברוךֿ ארבה...", מחר מביא הנני ה'... אמר "כה

ארבה מכת את המצרים על יביא .7הוא

בו", "והתרה ומוסיף ה'" "ויאמר רש"י כותב לפיכך

ידי על במפורש נמסרה הארבה מכת על ההתראה שגם

הפשט,8הקדושֿברוךֿהוא בדרך זאת, לומד רש"י .

" פרעה אל ואהרן משה של d'מדבריהם xn` dkכך ועל ."...

אנו הרי – אליו..." "ואמרת הפרשה בתחילת כתוב שאין

רק מופיעים מסויימים שענינים רבים, במקומות מוצאים

הקדושֿברוךֿהוא. לו הורה שכך מובן ומכך משה, בדברי

הקדושֿ בדברי רק מופיעים רבים ענינים שני: מצד וכן

בהתאם פעל שמשה יודעים ומכך משה, אל .9ברוךֿהוא

בביטויים רש"י משתמש כלל בדרך להבין: יש אך

על מבוסס פירושו כאשר במיוחד הפסוקים, מלשון

בו" "והתרה רש"י פירוש כאשר כאן, ובמיוחד פסוקים.

"ויאמר המילים על ומבוסס פרעה" אל "בא למילים קשור

"ואמרת לומר היה צריך רש"י הרי ה'...", אמר כה אליו

אל ביחס וארא בפרשת הפסוק לדברי בדומה `ezeאליו",

מדוע פרעה". אל "בא "והתרהdpynביטוי ואומר רש"י

רש"י מתכוון בו" "והתרה שבדבריו מובן, מכך בו"?

yibcdlתהיה .d`xzdשהאמירה

.·
"‰¯˙Ó"Â "„ÈÚÓ"

רש"י דברי את תחילה לבאר יש זאת, להבין כדי

הקודמת בפרשה רביע10בפירושו משמשת המכה "שהיתה

מכך בהם". ומתרה מעיד היה חלקים ושלשה חודש,

מציין ו"מתרה"ipyשרש"י "מעיד" – מובן,11ביטויים –

"מעיד" ל"העד`oiשבביטוי בדומה להתראה, כאן הכוונה

הכוונה12העיד" אלא התראה", "לשון מפרש רש"י אשר ,

כפשוטה. עדות לאמירת היא

llkאמנם, jxcaשכבר מאורע על היא עדות אמירת

(והתרה)13התרחש העיד שבהם חלקים" "שלשה ואילו ,

בתחילה, היו אינה14המכהiptlמשה עדות אמירת אך ,

בודאותdxeyweמוגבלת בטוחים אם בעתיד: או בעבר

עדיי הוא כאשר אף מסויים, אלאבענין התרחש, לא ן

כאן.1) וגו"א רא"ם

טו.2) ז, וארא

א.3) ט, כו. שם,

יג.4) ט, טז. ח, שם

יג.5) ט, טז. ח, כו. טז. ז, שם

א.6) ט, שם

מפרשים.7) יש בשם כאן גו"א כאן. יקר וכלי מבעה"ת זקנים דעת

בכדי8) – משה" אל ה' "ויאמר התיבות גם מעתיק שרש"י מה מובן ובזה

למשה. ה' אמר בו" "והתרה שגם להדגיש

ד9) (נב, שמות פ' תו"א וראה עה"פ. וגו"א רא"ם ב'. פסוק כאן רמב"ן

לענין –dax`c d`xzdd.פרשתנו וסוף עיי"ש) .

כה.10) ז, וארא

נאמר11) יד) שם ת"ב יג, וארא תנחומא יב. פ"ט, (שמו"ר שבמדרש ובפרט

ורש"י "מתרה" כברש"י).dpynsiqeneרק הוא טוב שכל (ובמדרש "מעיד"

ג.12) מג, מקץ

בבעליו13) "והועד כט): (כא, במשפטים לפרש רש"י שהוזקק מה יובן, ובזה

האיש" בנו העיד העד כמו ומוסיף:) בזה, מסתפק (ואינו בעדים התראה לשון –

מפרש – לפני' שהיא – כא) (יט, יתרו שבפרשת אף –zehytaכי) ראי' שום בלי ,

כו'" בהם התרה – בעם "העד לקמן) וראה שם. מקץ בפ' פירושו על סומך

אדרבה: לכאורה, שלxwir[והרי שגםחידושו הוא (שם) מקץ בפ' רש"י

"dpi`yהתראה (דלהיות העדאה נקראת עדים בוmzqyבפני מתרה התראה

לכן עדים", העדאה).lkבפני נקראת עדים) בפני כשאינה (גם התראה

ז) (יא, שבירמי' באבותיכם" העדותי העד* מ"כי להוכיח הוזקק (שלכן

שבשמואל ההתראה כי – שקדמו ט) (ח, שבש"א תעיד" מ"העד מוכיח ואינו

משא"כ מלך"), מאתו מ"השואלים היו שלא אלה (כל שם היו עדים כמה –

בדיתרו**). וכן העד. ישראל בכל הרי – בדירמי'

היא יתרו) דפ' (משא"כ משפטים שבפ' שההתראה א"צmicraומכיון ,

"והועד"] עלי' לומר ששייך להוכחה כ"כ

על הוא המקומות ברוב העדאה שלשון מכיון כי –xard'הי כבפנים,

שהעידו היא בבעליו" ב"והועד שהכוונה פירש"י) (אלולי לכאורה מסתבר

נגח ששורו meylyבבעליו lenznרש"י הוזקק ולכן ,ycglלשון" שהוא

d`xzd"siqedle,שם יתרו בפ' (משא"כ האיש". בנו העיד העד yxetny"כמו

שם). מקץ בפ' בעם" העד "רד הביא שכבר ובפרט גו'". יהרסו "פן בכתוב

המכה14) "שהיתה כתבו אחרי כו'" חלקים "שלשה כותב בפרש"י

) חדש" רביע שמקדיםdpyneמשמשת (11 הערה לעיל (נסמן שבמדרש מהסדר

משמשת"). היתה ימים "ושבעת כותב) (ואח"כ כו'" מתרה הי' ימים "כ"ד

!(cere .ek ,c mixac) "mka izecird" aezkd wzrp ± l"pd aezkd mewna miqetc cerae ."crd ik" zeaizd ehnyp miqetc dnkae .'ad b"deya oldlcke l"vke oey`xd qetca `ed ok (*

ea xn`py aezkn 'i`x `iadl dvex ik ± a"eike mixacc miaezkd `iad `le exzic dfl 'inxic aezkd micwde (**xewndef 'i`x oi`e ."cird crd" o`k k"ynk ± lrtd mbe

sqezi `l ik ,k"k dni`znswezz`xzdad"awd.dyn z`xzda xaecny (xewne ieeiv 'l) exzin `ian okle micra 'idzyk
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עליו מה מכן לאחר מוזכר אין אך פרעה", אל "בא למשה

לאחר ששם הקודמת, כבפרשה שלא – לפרעה לומר

פרעה" אל "לך פרעה"2המלים אל "בא "והתייצב3, או

פרעה" אליו"4לפני "ואמרת גם כתוב "ודברת5, וכן

אכן6אליו" שהקדושֿברוךֿהוא לחשוב ייתכן לפיכך –

ולמען הכבדתי... אני כי פרעה אל "בא רק למשה אמר

לפרעה ואמר בעצמו, משה הבין אלו וממילים תספר...",

שהקדושֿברוךֿ ארבה...", מחר מביא הנני ה'... אמר "כה

ארבה מכת את המצרים על יביא .7הוא

בו", "והתרה ומוסיף ה'" "ויאמר רש"י כותב לפיכך

ידי על במפורש נמסרה הארבה מכת על ההתראה שגם

הפשט,8הקדושֿברוךֿהוא בדרך זאת, לומד רש"י .

" פרעה אל ואהרן משה של d'מדבריהם xn` dkכך ועל ."...

אנו הרי – אליו..." "ואמרת הפרשה בתחילת כתוב שאין

רק מופיעים מסויימים שענינים רבים, במקומות מוצאים

הקדושֿברוךֿהוא. לו הורה שכך מובן ומכך משה, בדברי

הקדושֿ בדברי רק מופיעים רבים ענינים שני: מצד וכן

בהתאם פעל שמשה יודעים ומכך משה, אל .9ברוךֿהוא

בביטויים רש"י משתמש כלל בדרך להבין: יש אך

על מבוסס פירושו כאשר במיוחד הפסוקים, מלשון

בו" "והתרה רש"י פירוש כאשר כאן, ובמיוחד פסוקים.

"ויאמר המילים על ומבוסס פרעה" אל "בא למילים קשור

"ואמרת לומר היה צריך רש"י הרי ה'...", אמר כה אליו

אל ביחס וארא בפרשת הפסוק לדברי בדומה `ezeאליו",

מדוע פרעה". אל "בא "והתרהdpynביטוי ואומר רש"י

רש"י מתכוון בו" "והתרה שבדבריו מובן, מכך בו"?

yibcdlתהיה .d`xzdשהאמירה

.·
"‰¯˙Ó"Â "„ÈÚÓ"

רש"י דברי את תחילה לבאר יש זאת, להבין כדי

הקודמת בפרשה רביע10בפירושו משמשת המכה "שהיתה

מכך בהם". ומתרה מעיד היה חלקים ושלשה חודש,

מציין ו"מתרה"ipyשרש"י "מעיד" – מובן,11ביטויים –

"מעיד" ל"העד`oiשבביטוי בדומה להתראה, כאן הכוונה

הכוונה12העיד" אלא התראה", "לשון מפרש רש"י אשר ,

כפשוטה. עדות לאמירת היא

llkאמנם, jxcaשכבר מאורע על היא עדות אמירת

(והתרה)13התרחש העיד שבהם חלקים" "שלשה ואילו ,

בתחילה, היו אינה14המכהiptlמשה עדות אמירת אך ,

בודאותdxeyweמוגבלת בטוחים אם בעתיד: או בעבר

עדיי הוא כאשר אף מסויים, אלאבענין התרחש, לא ן

כאן.1) וגו"א רא"ם

טו.2) ז, וארא

א.3) ט, כו. שם,

יג.4) ט, טז. ח, שם

יג.5) ט, טז. ח, כו. טז. ז, שם

א.6) ט, שם

מפרשים.7) יש בשם כאן גו"א כאן. יקר וכלי מבעה"ת זקנים דעת

בכדי8) – משה" אל ה' "ויאמר התיבות גם מעתיק שרש"י מה מובן ובזה

למשה. ה' אמר בו" "והתרה שגם להדגיש

ד9) (נב, שמות פ' תו"א וראה עה"פ. וגו"א רא"ם ב'. פסוק כאן רמב"ן

לענין –dax`c d`xzdd.פרשתנו וסוף עיי"ש) .

כה.10) ז, וארא

נאמר11) יד) שם ת"ב יג, וארא תנחומא יב. פ"ט, (שמו"ר שבמדרש ובפרט

ורש"י "מתרה" כברש"י).dpynsiqeneרק הוא טוב שכל (ובמדרש "מעיד"

ג.12) מג, מקץ

בבעליו13) "והועד כט): (כא, במשפטים לפרש רש"י שהוזקק מה יובן, ובזה

האיש" בנו העיד העד כמו ומוסיף:) בזה, מסתפק (ואינו בעדים התראה לשון –

מפרש – לפני' שהיא – כא) (יט, יתרו שבפרשת אף –zehytaכי) ראי' שום בלי ,

כו'" בהם התרה – בעם "העד לקמן) וראה שם. מקץ בפ' פירושו על סומך

אדרבה: לכאורה, שלxwir[והרי שגםחידושו הוא (שם) מקץ בפ' רש"י

"dpi`yהתראה (דלהיות העדאה נקראת עדים בוmzqyבפני מתרה התראה

לכן עדים", העדאה).lkבפני נקראת עדים) בפני כשאינה (גם התראה

ז) (יא, שבירמי' באבותיכם" העדותי העד* מ"כי להוכיח הוזקק (שלכן

שבשמואל ההתראה כי – שקדמו ט) (ח, שבש"א תעיד" מ"העד מוכיח ואינו

משא"כ מלך"), מאתו מ"השואלים היו שלא אלה (כל שם היו עדים כמה –

בדיתרו**). וכן העד. ישראל בכל הרי – בדירמי'

היא יתרו) דפ' (משא"כ משפטים שבפ' שההתראה א"צmicraומכיון ,

"והועד"] עלי' לומר ששייך להוכחה כ"כ

על הוא המקומות ברוב העדאה שלשון מכיון כי –xard'הי כבפנים,

שהעידו היא בבעליו" ב"והועד שהכוונה פירש"י) (אלולי לכאורה מסתבר

נגח ששורו meylyבבעליו lenznרש"י הוזקק ולכן ,ycglלשון" שהוא

d`xzd"siqedle,שם יתרו בפ' (משא"כ האיש". בנו העיד העד yxetny"כמו

שם). מקץ בפ' בעם" העד "רד הביא שכבר ובפרט גו'". יהרסו "פן בכתוב

המכה14) "שהיתה כתבו אחרי כו'" חלקים "שלשה כותב בפרש"י

) חדש" רביע שמקדיםdpyneמשמשת (11 הערה לעיל (נסמן שבמדרש מהסדר

משמשת"). היתה ימים "ושבעת כותב) (ואח"כ כו'" מתרה הי' ימים "כ"ד

!(cere .ek ,c mixac) "mka izecird" aezkd wzrp ± l"pd aezkd mewna miqetc cerae ."crd ik" zeaizd ehnyp miqetc dnkae .'ad b"deya oldlcke l"vke oey`xd qetca `ed ok (*

ea xn`py aezkn 'i`x `iadl dvex ik ± a"eike mixacc miaezkd `iad `le exzic dfl 'inxic aezkd micwde (**xewndef 'i`x oi`e ."cird crd" o`k k"ynk ± lrtd mbe

sqezi `l ik ,k"k dni`znswezz`xzdad"awd.dyn z`xzda xaecny (xewne ieeiv 'l) exzin `ian okle micra 'idzyk
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לגביו. להעיד אפשר יותר, מאוחר יתרחש בודאי

"התראה" "מתרה": לבין "מעיד" בין ההבדל וזהו

חטא שעקב מישהו כשמזהירים איֿודאות. על מצביעה

יענישוהו, ואדרבה:`oiמסויים יתממש, שהעונש ודאות

שהעונש מבטאת, עצמה שלielzהאזהרה במעשיו

יחטא, לא הוא ואם זאת,l`המוזהר, לעומת יענישוהו.

כדלעיל. מעידים, שעליו בדבר ודאות על מצביעה "עדות"

את הראשונה, במכה מיד מפרש, רש"י כאשר ולכן,

המכות התרחשות שניllkaתהליך את מציין הוא ,

סוגים, שני היו במכות כי – ו"מתרה" "מעיד" – הביטויים

שונים: ביטויים שני להם שהתאימו

את שחרר לא שפרעה על כעונש שבאו מכות היו

okישראל iptlכעונש שבאה דם, מכת – הראשונה כמכה ,

כנאמר שלפניה, ההתנהגות עד15על שמעת לא "והנה

סוג לגבי הביטויdfכה". את רש"י מציין מכות של

תגענה, שהן בודאות לגביהן דבריו אמר שמשה "מעיד",

פרעה של הקודמים חטאיו על עונש מהוות הן .16כי

במכות בעדותו משה להודיע`elומטרת כדי היתה

הקדושֿברוךֿהוא מאת עונש אלא מקרה, זה שאין לפרעה,

ישראל את איֿשחרורו .17על

את משחרר אינו שפרעה על כעונש שבאו מכות והיו

הפסוק לאחר מיד כמסופר ולהבא, ומכאן בהווה, ישראל

נאמר שלגביה צפרדע, מכת – השניה המכה לגבי 18כאן,

"m`eכל את נוגף אנכי הנה – עכשיו – לשלח אתה מאן

"מתרה". הביטוי את גם רש"י מציין ולכן בצפרדעים", גבולך

" פרשתנו בתחילת רש"י לדברי ההסבר בו",dxzdeזהו

כנאמר העיד), (ולא בפרעה התרה משה ארבה במכת כי

ולהבא) (מכאן עמי את לשלח אתה מאן אם "כי בהמשך

ארבה...". מחר מביא הנני

.‚
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משה אל ה' "ויאמר למילים ברור: לגמרי לא עדיין אך

כדלעיל, להבהיר, רש"י מתכוון שאותן פרעה", אל בא

הכרחי, הוראה, היתה לפרעה ההליכה על רק שלא

לפרעה, יבוא רק (שלא אליו..." "ואמרת להוסיף לכאורה,

חשוב מדוע אך הארבה). מכת על לו יאמר גם אלא

בפסוק שלdfלהדגיש באופן יהיו פרעה אל משה שדברי ,

d`xzd?עדות ולא

בכלל: זה בפסוק קושי ולבאר ישלהקדים זאת, להבין כדי

הקדושֿברוךֿהוא נתן פרעה" אל "בא wenip"ikלציווי

להבין: יש לבו...". את הכבדתי אני

הקדושֿברוךֿהוא נתן לא הקודמות המכות בכל א)

לפרעה "להתרות" או "להעיד" לציווי סיבה למשה

טעם לכך נתן הוא ארבה במכת מדוע ?19לגביהן.

לבו" את הכבדתי "אני של הענין מהווה מדוע ב)

היא, פרעה" אל "בא של הסיבה פרעה"? אל ל"בא נימוק

לשחרר ולשכנעו הארבה מכת על להזהירו כדי לכאורה,

הוא, לבו" את הכבדתי "אני ואילו ממצרים, ישראל את

נימוק כיוןzerpndlלהיפך, שהרי פרעה, אל מהליכה

ההתראה! תועיל לא לבו", את ש"הכבדתי

מפרשים שאפילו20(יש משה ראה כאשר האומרים:

הקודמות מהמכות בהרבה קשה שהיתה ברד, לא21מכת ,

התועלת מהי לחשוב: עלול היה הוא פרעה, על השפיעה

אמר לכן ייעתר? לא הכי בלאו והרי פרעה, אל בהליכה

ברד מכת לבו", את הכבדתי אני "כי הקדושֿברוךֿהוא לו

" כי השפיעה, לבו",`ipלא את שפרעהle`הכבדתי מפני

הקדושֿ יסיר כאשר ולפיכך, כלֿכך, קשוח כשלעצמו

הלב כובד את פרעה.edy`ברוךֿהוא ייעתר יצר,

משמשת המכה היתה ש(לפרש"י) מזה להוכיח אין כיzlgzaאבל החדש,

המכה שאחר בפשטות, מובן – וגם מקודם. שהתרה בקרא הוא מפורש הרי

משמשת המכה "שהיתה מקדים שרש"י ומה והתראה. להעדאה מקום אין

אח"כ ורק ימים"; שבעת [מנין] "וימלא לפרש בא שכאן לפי הוא חדש", רביע

החדש. חלקי בשאר שהי' מה לבאר ממשיך הוא

טז.15) ז, וארא

נפטר16) הי' בנ"י, את ושולח תשובה עושה פרעה הי' שבאם ואף

מכיון זה, בכל – ד') סעיף לקמן (וראה כה עד שמע שלא מה על מהעונש

יענש כה" עד שמעת "לא יכולi`ceaשמצד התשובה שע"י iepiy(ורק ycgl

העדאה. לשון ע"ז שייך בזה)

ה'.17) אני כי תדע בזאת יז) ז, (וארא וכמש"נ

"כי18) ד) י, כ. ט, יז. (ח, בהם שנאמר וארבה דבר בערוב, וכן כז. שם,

(ט, נאמר ברד במכת אבל – לשלח". אתה מאן אם "כי משלח"; אינך אם

.30 הערה להלן וראה ויעבדוני". עמי את "שלח רק יג)

ראב"ע (וראה הודיעם שמשה כלל מסופר אינו וחושך שחין כנים, בהמכות

וכן כה. ז, (וארא רש"י לשון מפשטות אבל יב). ח, ספורנו שם. ורמב"ן טו. ח,

בהם. ומתרה מעיד הי' מכה שבכל משמע, (11 בהערה לעיל שנסמנו מהמדרשים

כאן.19) ברשב"ם שהקשה וכמו

ראב"ע20) גם וראה השני). בפירושו – הכבדתי אני כי (ד"ה כאן אוה"ח

לבם שירך בעבור עתה.. עד לבו שחזק בעבור תשתומם ואל אליו.. בא כאן:

הארבה. מכת בבוא

וראה21) וש"ח. לבוש הרא"ם, ופי' גירסת (עפ"י יד ט, וארא פרש"י ראה

ואוה"ח). יקר כלי גם

"חטאתי ואמר עוונו על התודה זו במכה רק (א) כז)mrtdשלכן (שם, "

מכת לאחרי דוקא (ב) יד*. ט, יקר וכלי ראב"ע גם וראה בפרשתנו. וכברמב"ן

לנו זה יהי' מתי "עד פרעה עבדי אמרו מכה, עוד שיביא משה כשהתרה ברד,

ז). (י, למוקש"

'eb exizrd 'eb mrtd iz`hg" miaezkd jynd zehytn la` ."zecya mdizenda egipd ryxa ik" :(fk ,my) z"dran mipwf zrca (*mkz` dgly`e"iz`hg"y rnyn "'eb

dn `edmgly `ly.
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ארבה, מכת על ההתראה גם מובן: אינו זה פירוש אך

עצמה, המכה אתl`ואפילו לשחרר פרעה על השפיעו

לבו" את הכבדתי שב"אני לומר ייתכן וכיצד ישראל.

ההתראה הרי הועילה, לא ברד שמכת שלמרות היא, הכוונה

באמת היא והרי – תועיל כן ארבה מכת הועילה?!).l`על

פרעה" אל ל"בא שהנימוק לומר, הכרחי כך `eppiאם

אותותי שתי "למען אלא עבדיו", לב ואת לבו את "הכבדתי

" המילים של [והמשמעות בקרבו" הכבדתי...",ikאלה אני

שתיwenipk(הנאמרות "למען היא: פרעה"), אל ל"בא

תשפיע לא לפרעה ההליכה שאמנם, בקרבו"]: אלה אותותי

השפיעו לא כה עד שהמכות כפי ישראל, את לשלח עליו

מכת על ולהזהירו אליו ללכת יש זאת למרות אך עליו,

בקרבו" אלה אותותי שתי "למען .22ארבה

.„
‰‡¯˙‰ Y ‰Ú¯ÙÏ ‰˘Ó È¯·„

במישהו מתרים כאשר כלל, בדרך קשה: זה לפי אך

מסויים בעונש ייענש הוא מסויימת פעולה (א)שעל הרי ,

והעונש החטא, את יבצע לא שהוא בכך ;rpniiמתכוונים

לו ניתנת לפחות, ידיzexyt`d(ב) על מהעונש, להימנע

הכוונה (א) בעניננו אך החטא. ואיֿעשיית לאזהרה ציות

שפרעה ואכןl`היתה "למעןlawiיציית, – העונש את

ש"אני כיון (ב) מכך: ויותר בקרבו", אלה אותותי שתי

העונש. את למנוע האפשרות לו ניתנה לא לבו" את הכבדתי

אמר "כה שבדבריו לכאורה, להסביר, צריך היה זה לפי

משה ארבה..." מחר מביא הנני dxzdה'... `lבפרעה

מעשיו על לפניו "העיד" אלא העתיד, שיבואxaraלגבי ,

לקדושֿברוךֿהוא איֿציותו על ארבה okעליו iptlעד" –

מפני" ליענות מאנת כי23מתי ויעבדוני עמי "שלח ודבריו .

מחר מביא "הנני לפני עמי" את לשלח אתה מאן אם

ישלח הוא זאת בכל שאם להבהיר כדי רק נאמרו ארבה..."

לו המגיע הארבה עונש את ימנע הוא ישראל, ze`ceaאת

חטאו ולבטלmcewdעל לשנות יכול הוא אך "מאנת", –

עמי". את "לשלח ידי על זאת

" רש"י מדגיש זה, פירוש לשלול כדי בו",dxzdeאך

התראה, היתה ארבה מכת על לפרעה zehytkשהאזהרה

הפסוק הוא24לשון ארבה" מחר מביא "הנני שהעונש ,

עמי" את לשלח אתה "מאן לפירוש25משום סתירה זו (ואין

ה'). בסעיף כדלהלן – שתי..." למען הכבדתי... אני "כי של
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ר של היאההכרח כאן שהמשמעות להסביר ש"י

דבר של לאמיתו נובע בו", "והעד ולא בו", l`"והתרה

wx"...לשלח אתה מאן אם "כי הפסוק לשון מפשטות

jyndayכי מבאר. הוא שאותו עצמו, זה מפסוק אף אלא ,

קשה: היה הרי בו", "והעד מפרשים היינו אילו

היא פרעה" אל ל"בא הסיבה לעיל, האמור לפי wxא)

אך לבו...". את הכבדתי "אני ולא שתי...", "למען

פרעה אל "בא הפסוק לשון הכבדתי..."ikמפשטות אני

פרעה"? אל ל"בא הסיבה הוא הכבדתי" ש"אני נראה,

הקדושֿ אמר דם, מכת הראשונה, המכה לפני כבר ב)

פרעה" לב את אקשה "ואני למשה כך,26ברוךֿהוא אם .

מכת (עד כולן או מכות, שכמה כן לפני ידע כבר משה

כאשר27בכורות זאת, ולמרות פרעה, על ישפיעו לא (

המכות על להזהיר לפרעה שלחו הקדושֿברוךֿהוא

"ויחזק לאחר שהיתה ברד מכת על ואפילו d'הקודמות,

פרעה" לב הוא28dyrnlאת שחין), צריךl`(במכת היה

הוא אפוא, מדוע, לפרעה. אותו שולח הוא מדוע `okלנמק

ארבה? במכת לשליחתו טעם לתת צריך היה

הקדושֿברוךֿהוא אמר כאשר יותר: קשה זו ושאלה ג)

"והרביתי הוסיף הוא פרעה" לב את אקשה "ואני למשה

" כלומר אותותי...", אותותי"ornlאת בו משה29הרבות .

ושל פרעה לב הקשחת של שהתכלית אפוא, ידע, כבר

קשה היה ומה אותותי", בו הרבות "למען היא המכות

ומה ארבה? מכת על להזהיר לפרעה ללכת כשצווה בעיניו,

ycig...הכבדתי אני "כי באומרו הקדושֿברוךֿהוא לו

כן? לפני זאת ידע כבר משה כאשר אותותי...", שתי למען

בו": "והתרה בהוסיפו רש"י מתרץ הללו הקשיים כל את

למשה הקדושֿברוךֿהוא ציוה שבה היחידה, המכה

פרעה את היתהd'"ויחזקxg`lלהתרות פרעה", לב את

ארבה במכה30מכת דוקא לפיכך, .efֿהקדוש היה צריך

כאן.22) כבספורנו

מובן23) זה פירוש (zehytaועפ"י גו'" מאנת מתי "עד "לאznbecaמ"ש

גבי שנאמר כה" עד בכלd`crdשמעת משא"כ (שבמכות)ze`xzdדדם).

בענין רק נאמר .cizrdהקודמות,

לבטל24) יוכל תשובה (שע"י גו'" מאן אם "כי נאמר למה דא"כ, וגם:

שלפני'? דם במכת ולא – כאן כו')

שהוא25) אף גו'", מאנת מתי "עד בזהd`xzdומ"ש כי – העתיד על

בעונש ולהבא) מכאן ישראל את לשלח מיאונו (על שיענש על הטעם מבאר

ראו לא אשר גו' הפליטה יתר את ואכל גו' הארץ עין את "וכסה – כזה גדול

מפני" לענות "מאנת כ"א הראשונה, פעם אי"ז עכשיו שמיאונו מכיון כי – גו'"

עכשיו –k"ekעד עכשיו גם עמי" את לשלח אתה מאן ב"אם לכן פעמים,

הלשון בפשטות מובן ובזה גו'". מביא –crizn"הנני דם במכת (משא"כ

בלבד)). ועדות דברים (סיפור כה" עד שמעת לא "והנה – העדאה

ג.26) ז, וארא

("ומדרשו").27) טז ז, רש"י כג. ד, ישן). (ברש"י יח ג, לעיל ראה

ג.28) ז, רש"י וראה יב. ט,

שם.29) פרש"י ג. ז,

יג)30) (ט, נאמר בברד, ieeivdמשא"כ wxאבל ויעבדוני", עמי את "שלח
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ארבה, מכת על ההתראה גם מובן: אינו זה פירוש אך

עצמה, המכה אתl`ואפילו לשחרר פרעה על השפיעו

לבו" את הכבדתי שב"אני לומר ייתכן וכיצד ישראל.

ההתראה הרי הועילה, לא ברד שמכת שלמרות היא, הכוונה

באמת היא והרי – תועיל כן ארבה מכת הועילה?!).l`על

פרעה" אל ל"בא שהנימוק לומר, הכרחי כך `eppiאם

אותותי שתי "למען אלא עבדיו", לב ואת לבו את "הכבדתי

" המילים של [והמשמעות בקרבו" הכבדתי...",ikאלה אני

שתיwenipk(הנאמרות "למען היא: פרעה"), אל ל"בא

תשפיע לא לפרעה ההליכה שאמנם, בקרבו"]: אלה אותותי

השפיעו לא כה עד שהמכות כפי ישראל, את לשלח עליו

מכת על ולהזהירו אליו ללכת יש זאת למרות אך עליו,

בקרבו" אלה אותותי שתי "למען .22ארבה
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במישהו מתרים כאשר כלל, בדרך קשה: זה לפי אך

מסויים בעונש ייענש הוא מסויימת פעולה (א)שעל הרי ,

והעונש החטא, את יבצע לא שהוא בכך ;rpniiמתכוונים

לו ניתנת לפחות, ידיzexyt`d(ב) על מהעונש, להימנע

הכוונה (א) בעניננו אך החטא. ואיֿעשיית לאזהרה ציות

שפרעה ואכןl`היתה "למעןlawiיציית, – העונש את

ש"אני כיון (ב) מכך: ויותר בקרבו", אלה אותותי שתי

העונש. את למנוע האפשרות לו ניתנה לא לבו" את הכבדתי

אמר "כה שבדבריו לכאורה, להסביר, צריך היה זה לפי

משה ארבה..." מחר מביא הנני dxzdה'... `lבפרעה

מעשיו על לפניו "העיד" אלא העתיד, שיבואxaraלגבי ,

לקדושֿברוךֿהוא איֿציותו על ארבה okעליו iptlעד" –

מפני" ליענות מאנת כי23מתי ויעבדוני עמי "שלח ודבריו .

מחר מביא "הנני לפני עמי" את לשלח אתה מאן אם

ישלח הוא זאת בכל שאם להבהיר כדי רק נאמרו ארבה..."

לו המגיע הארבה עונש את ימנע הוא ישראל, ze`ceaאת

חטאו ולבטלmcewdעל לשנות יכול הוא אך "מאנת", –

עמי". את "לשלח ידי על זאת

" רש"י מדגיש זה, פירוש לשלול כדי בו",dxzdeאך

התראה, היתה ארבה מכת על לפרעה zehytkשהאזהרה

הפסוק הוא24לשון ארבה" מחר מביא "הנני שהעונש ,

עמי" את לשלח אתה "מאן לפירוש25משום סתירה זו (ואין

ה'). בסעיף כדלהלן – שתי..." למען הכבדתי... אני "כי של
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ר של היאההכרח כאן שהמשמעות להסביר ש"י

דבר של לאמיתו נובע בו", "והעד ולא בו", l`"והתרה

wx"...לשלח אתה מאן אם "כי הפסוק לשון מפשטות

jyndayכי מבאר. הוא שאותו עצמו, זה מפסוק אף אלא ,

קשה: היה הרי בו", "והעד מפרשים היינו אילו

היא פרעה" אל ל"בא הסיבה לעיל, האמור לפי wxא)

אך לבו...". את הכבדתי "אני ולא שתי...", "למען

פרעה אל "בא הפסוק לשון הכבדתי..."ikמפשטות אני

פרעה"? אל ל"בא הסיבה הוא הכבדתי" ש"אני נראה,

הקדושֿ אמר דם, מכת הראשונה, המכה לפני כבר ב)

פרעה" לב את אקשה "ואני למשה כך,26ברוךֿהוא אם .

מכת (עד כולן או מכות, שכמה כן לפני ידע כבר משה

כאשר27בכורות זאת, ולמרות פרעה, על ישפיעו לא (

המכות על להזהיר לפרעה שלחו הקדושֿברוךֿהוא

"ויחזק לאחר שהיתה ברד מכת על ואפילו d'הקודמות,

פרעה" לב הוא28dyrnlאת שחין), צריךl`(במכת היה

הוא אפוא, מדוע, לפרעה. אותו שולח הוא מדוע `okלנמק

ארבה? במכת לשליחתו טעם לתת צריך היה

הקדושֿברוךֿהוא אמר כאשר יותר: קשה זו ושאלה ג)

"והרביתי הוסיף הוא פרעה" לב את אקשה "ואני למשה

" כלומר אותותי...", אותותי"ornlאת בו משה29הרבות .

ושל פרעה לב הקשחת של שהתכלית אפוא, ידע, כבר

קשה היה ומה אותותי", בו הרבות "למען היא המכות

ומה ארבה? מכת על להזהיר לפרעה ללכת כשצווה בעיניו,

ycig...הכבדתי אני "כי באומרו הקדושֿברוךֿהוא לו

כן? לפני זאת ידע כבר משה כאשר אותותי...", שתי למען

בו": "והתרה בהוסיפו רש"י מתרץ הללו הקשיים כל את

למשה הקדושֿברוךֿהוא ציוה שבה היחידה, המכה

פרעה את היתהd'"ויחזקxg`lלהתרות פרעה", לב את

ארבה במכה30מכת דוקא לפיכך, .efֿהקדוש היה צריך

כאן.22) כבספורנו

מובן23) זה פירוש (zehytaועפ"י גו'" מאנת מתי "עד "לאznbecaמ"ש

גבי שנאמר כה" עד בכלd`crdשמעת משא"כ (שבמכות)ze`xzdדדם).

בענין רק נאמר .cizrdהקודמות,

לבטל24) יוכל תשובה (שע"י גו'" מאן אם "כי נאמר למה דא"כ, וגם:

שלפני'? דם במכת ולא – כאן כו')

שהוא25) אף גו'", מאנת מתי "עד בזהd`xzdומ"ש כי – העתיד על

בעונש ולהבא) מכאן ישראל את לשלח מיאונו (על שיענש על הטעם מבאר

ראו לא אשר גו' הפליטה יתר את ואכל גו' הארץ עין את "וכסה – כזה גדול

מפני" לענות "מאנת כ"א הראשונה, פעם אי"ז עכשיו שמיאונו מכיון כי – גו'"

עכשיו –k"ekעד עכשיו גם עמי" את לשלח אתה מאן ב"אם לכן פעמים,

הלשון בפשטות מובן ובזה גו'". מביא –crizn"הנני דם במכת (משא"כ

בלבד)). ועדות דברים (סיפור כה" עד שמעת לא "והנה – העדאה

ג.26) ז, וארא

("ומדרשו").27) טז ז, רש"י כג. ד, ישן). (ברש"י יח ג, לעיל ראה

ג.28) ז, רש"י וראה יב. ט,

שם.29) פרש"י ג. ז,

יג)30) (ט, נאמר בברד, ieeivdמשא"כ wxאבל ויעבדוני", עמי את "שלח
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כלל מובנת אין בפשטות כי זאת, לנמק d`xzddברוךֿהוא

לבו, את הקשה בעצמו הקדושֿברוךֿהוא כאשר בפרעה,

ד'. בסעיף וכדלעיל ההתראה, מן יושפע לא שהוא

הכבדתי... אני "כי טעם הקדושֿברוךֿהוא הוסיף לפיכך

אשר את תספר... ולמען שתי... במצרים...":izllrzdלמען

"שחקתי", רש"י, כפירוש היא, "התעללתי" של המשמעות

הוא אחד מצד ללעג: המצרים את שם שהקדושֿברוךֿהוא

עם ויחד הבחירה, את כביכול, מהם, ונטל לבם את הכביד

הוא יענישם.dxzdזאת ישמעו, לא שאם והזהירם, בהם

ואת לבו את הכבדתי "אני את גם כאן לציין הכרחי לפיכך,

כדלעיל "התעללתי", כך ידי על כי עבדיו", .31לב
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"ויחזק אם לשאול: יש לכאורה, פרעה",d'אך, לב את

היה מובןgxkenופרעה אינו הרי ישראל, את לשלח לא

יעשהכ לא הארץ כל "השופט – כך על הענישוהו כיצד לל

(בתמיהה) שאם32משפט" מבין קטן ילד אפילו ?migixkn

מי ובמיוחד, כך. על להענישו אין מסויים, למעשה מישהו

לכך! שהכריחו

הפסוק על כן: לפני כבר רש"י מתרץ זה "ואני26קושי

והתריס שהרשיע "מאחר רש"י אומר פרעה..." לב את אקשה

לשוב, שלם לב לתת באומות רוח נחת שאין לפני וגלוי כנגדי,

כלומר, אותותי...". בו הרבות למען לבו שיתקשה טוב

ש"הרשיע לאחר ורק בחירה, לפרעה היתה אכן שתחילה

הבחירה נטילת בעצם הענישוהו כנגדי" .33והתריס

כנגד מדה היה זה במפגיע35מדה34ועונש יצא פרעה :

אשמע אשר ה' "מי ואמר הקדושֿברוךֿהוא כנגד

ושהוא36בקולו" מהקדושֿברוךֿהוא, "מתרגש" הוא שאין ,

לו הראו לפיכך כרצונו. ברשותו,37יפעל כלל הוא שאין ,

lkeבחירה לגביהם יש שלאחרים דברים אפילו – מעשיו

הקדושֿברוךֿהוא. של רצונו לפי רק נעשים – מוחלטת
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אמרו ארבה מכת על בהתראה דוקא מדוע יובן זה לפי

תדע הטרם למוקש... לנו זה יהיה מתי "עד פרעה": "עבדי

שוב קרא ולכן זו, טענה קיבל ופרעה מצרים", אבדה כי

אלקיכם" ה' את עבדו "לכו להם לומר כדי ולאהרן, .38למשה

בחמש ואף הקודמות, המכות בכל מדוע ולכאורה,

– פרעה"d'"ויחזקiptlהראשונות לב השפיעה39את לא –

d`xzddלאחר ורק פרעה, על ולא העבדים על לא כלל,

ישראל. את ישלח שהוא פרעה אמר בפועל המכה שבאה

ש"אני לאחר שהיתה ארבה, מכת על ההתראה ודוקא

לב ואת לבו את השפיעהeicar"40הכבדתי ,d`xzddעל

ופרעה האנשים", את "שלח דרשו אשר עד כך, כל העבדים

אהרן ואת משה את "ויושב כדי עד מטענתם, הושפע עצמו

אלקיכם" ה' את עבדו לכו אליהם ויאמר פרעה ?41אל

אל ש"בא כיון בפשטות: הדבר מובן לעיל, האמור לפי

" היה בו" והתרה – אשרornlפרעה את izllrzdתספר...

שכבר לכך הקדושֿברוךֿהוא גרם לפיכך במצרים",

d`xzdaאין שלפרעה שחקתי", – ש"התעללתי ניכר יהיה

"הטרם מהטענה מאד הושפע אכן הוא עצמית: דעה כלל

כך כדי עד מצרים", אבדה כי באהiptlyתדע שהמכה

ולאהרן למשה לקרוא שליחים במיוחד שלח הוא בפועל

שלא דבר – אלקיכם" ה' את עבדו "לכו להם ולומר

בהתראה לא ואפילו האחרות, מהמכות אחת באף התרחש

כל כנגד "שקולה אשר בכורות, מכת ו)על חושך (מכת על

היה42המכות" לא עצמו המעשה בשעת זאת, ולמרות –

שמפני אף על למשה, ולהיענות עצמו על להתגבר בכוחו

– גו'" מאן אם "כי .d`xzdלא

ובלבול,31) עלילה מלשון גם הוא "התעללתי" שפירוש לומר יש ועפי"ז

(ע' להצ"צ ובביאוה"ז א) (יג, תולדות בתו"ח ונתבאר (הובא מרז"ל וע"ד

אדם. בני על עלילה נורא עה"פ רסז))

מוכיח32) ה"ד) פ"ה תשובה (הל' וברמב"ם שם. ופרש"י כה יח, וירא

zehyta dfn.עיי"ש הבחירה ענין

פ"ח.33) שלו פרקים בשמונה – ובארוכה ה"ג. פ"ו שם ברמב"ם כמבואר

כו'. פעמים ה' הקב"ה ששיגר כיון ג: פי"ג, שמו"ר גם וראה

כו'.34) במדה ב: ח, סוטה ראה

ראה – הקב"ה גדולת ניכרת זו הנהגה שע"י ועד הפשט, בדרך גם וכ"ה

גם וראה שם. וברש"י יא יח, כח.lirlיתרו ז, רש"י כבֿכג. ד,

כו'".35) חכמתו לדעת נתחייב "ולא שם: מח"פ להעיר

ב.36) ה, שמות

לפי37) הוא שחוק) (מלשון ד"התעללתי" שהעונש י"ל פרעהlzdyוגם *

כה). ח, (וארא

הבה שנאמר גדול.. "חטא שם תשובה הל' הרמב"ם ממ"ש ולהעיר

"חטא אינו עצמו לו" נתחכמה "הבה הדיבור הרי דלכאורה – לו" נתחכמה

המעשים להביא להרמב"ם לי' והוי התשובה, ממנו ימנעו שעבורו כ"כ גדול"

לעילlretaשעשו (ראה גו'" עלילה ד"נורא הענין כי – ליאור וההשלכה

הו"ע (31 ד.zenkgzdהערה כא, לאדמוה"א הבחירה משער ולהעיר .

זֿח.38) י, פרשתנו

ג.39) ז, וארא רש"י

בהמכות40) משא"כ – וארא). (סוף ועבדיו" הוא לבו "ויכבד אחרי וגם

כלל. עבדיו נזכרו לא שלפנ"ז,

(41" הוא גו'" הכבדתי ד"אני הטעם לומר: שיש גו'ornlאף ומכיוןשתי ."

טפם את גם לשלח מסכים הי' פרעה באם דוקא הוא אותותי" "שתי שמניעת

שהוא כמו ונשאר לבו את ה' הכביד לא הגברים" נא ל"לכו בנוגע לכן כו',

אחריerahמצד שהיתה לפי ארבה, דמכת ההתראה עליו פעלה ובמילא –

שם). ובהנסמן 21 הערה לעיל (ראה הקודמות ממכות קשה והיתה ברד מכת

שם).42) ואוה"ח יקר כלי הגו"א, ופי' גירסת (לפי יד ט, וארא פרש"י

`aed ± e ,e `"y) t"dr v"evn d`x (*i"yxtawegy oipr :"mda llrzd xy`k `ld" (a ,i epzyxtlezdexy` enkizllrzd.mixvna

`a zyxt zegiyÎihewl

את הביע עצמו הוא (אשר מצרים" אבדה "כי הטענה

מפני רק זאת וכל לו. להיענות צריך היה הוא לה) הסכמתו

כלל. ברשותו אינו עצמו שהוא לבו...", את הכבדתי ש"אני

שחקתי" – "התעללתי של שהענין יוצא, זה לפי

כולם ראו הענין בעצם הן א) ענינים: בשני התבטא

כלי רק והוא עצמית, ודעה בחירה כלל אין שלפרעה

רצונומשח את הקדושֿברוךֿהוא מיישם שבאמצעותו ק

ely–cebipa,כן לפני וכבר ב) פרעה. ראוd`xzdaלרצון ,

ה'. סעיף סוף כדלעיל לו, שוחקים כיצד

.Á
˙ÓÈÈ˜ ÔÈÈ„Ú ‰¯ÈÁ·‰

זה: רש"י בפירוש תורה" של "יינה של מהענינים

ביאור: צריך עדיין דלעיל, האריכות כל לאחר

מביא הנני עמי את לשלח אתה מאן אם "כי של המשמעות

היא בו", "והתרה רש"י פירוש לפי בגבוליך", ארבה מחר

בגבולך" ארבה מחר מביא ש"הנני ד', בסעיף כדלעיל הרי,

עמי" את לשלח אתה "מאן אשר על עונש ואיןdzrהוא .

אשר על לו שהגיע עונש הוא הכבדתי..." "אני אמנם, מובן:

כן לפני כנגדי" והתריס שלאחרezxigaa"הרשיע כיון אך ,

כך על להענישו ייתכן כיצד אנוס, היה זאת בכל הוא מכן

בחירה בו לו היתה שלא מעשה – אתה" "מאן ?43שעתה

באגרת אומר הזקן אדמו"ר הוא: לכך ההסבר

מספיקין44התשובה ש"אין לגביהם שנאמר אלו שאף ,

על ונתגבר ונתחזק דחק אם הרי, תשובה", לעשות בידו

של המשמעות כי תשובתו", מקבלין – תשובה ועשה יצרו

– מכך ויותר לו, מסייעין שאין רק היא מספיקין" "אין

בתשובה, לשוב לו המפריעים מסויימים קשיים מעוררים

מוכרח הוא אין אך "דחק". לידי להגיע צריך שהוא עד

על להתגבר בחירה יש לו ואף בתשובה, לשוב שלא ח"ו

בתשובה ולחזור הקשיים .45כל

לב את ה' ש"ויחזק לאחר אף פרעה: לגבי גם וכך

אמר שהקדושֿברוךֿהוא לאחר ואף "כיxeaica46פרעה",

הי עדיין לבו", את הכבדתי להתגבראני בחירה לו תה

בתשובה .47ולשוב

.Ë
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ה' בעבודת הוראה ללמוד יש ענין כאשר48מכל ובמיוחד ,

תספר "למען היא בו" והתרה פרעה אל "בא של המטרה

בפשטות: מובנת מכך ההוראה הרי בנך...", ובן בנך באזני

קליפות משלש היתה חיותו הרי גוי שבהיותו פרעה, אם

ש"הכבדתי49הטמאות לאחר אף בתשובה לשוב בכוחו היה ,

מן היא שחיותו יהודי, עלֿאחתֿכמהֿוכמה לבו", את

האלקית מהנפש – היתה50הקדושה החטא בשעת "גם אשר

יתברך" אתו ער"51באמנה "ולבי תמיד הרי כשלעצמו אשר ,

הגלות בתקופת הלב52אפילו טמטום אצלו יש לפעמים ורק ,

"פרעה" בחינת בו ש"נדבקה" בידו53מפני יש בודאי הרי –

צורך אין (ואף ער תמיד שהוא לבו, את לעורר הבחירה תמיד

כג. ד, רש"י גם וראה

בהל'43) הרמב"ם שיטת עפ"י לומר מוכרח [וכן לתרץ יש להעונש בנוגע

הי' האֿל "אילו ה"ד) פ"ה (שם מדילי' עליו יקשה שלא בכדי – שם תשובה

(ב"מ הדין ע"ד שהוא כו'"], נפרע משפט ואיזה דין באיזה כו' האדם על גוזר

דתחלתו ה"ד) פ"א שכירות הל' הט"ו. פ"ב ממון נזקי הל' רמב"ם א. מב,

חייב. באונס וסופו בפשיעה

לא פטור, באונס וסופו בפשיעה שתחלתו וש"נ) שם. (ב"מ להמ"ד [וגם

ברמב"ם המנויים וכו' וכנענים סיחון (וכן מפרעה שנפרע ממה עליו יוקשה

זה אח"כ שנאנס שמה דמכיון בנדו"ד, דשאני י"ל, כי – שם) פ"ו תשובה הל'

אונס*]. בטענת עצמו את לפטור לו א"א שבתחלה, פשיעותו מחמת בא עצמו

הס"ד על – שם) (פ"ה שברמב"ם הקושיא הרי מובן: אינו עדיין אבל

כ"א נפרע", כו' דין "באיזה רק [לא הוא כו'" האדם על גוזר הי' האֿל "אילו

) והריdaxc`eגם כך". עשה כו' לנו מצוה הי' "היאך הקושיא)] תחלת זהו ,

" רק מתרץ כו'" להודיע "כדי שם שבפ"ו אבלdnlהביאור כו'", לו שולח הי'

איך עדיין: מתרץ ויעבדוני"?devאינו עמי "שלח לפרעה

ב).44) (לא, פכ"ה – ובח"א פי"א.

א.45) טו, (חגיגה לידחוק הו"ל ובכ"ז מאחר חוץ דשמע אחר וע"ד

הפשט ע"ד וגם שם). ר"ח גם וראה קול. בת יצתה ד"ה שם מהרש"א חדא"ג

ועוד. יב. לב, תשא כו'). (ד"א ו ו, בראשית ס"פ פרש"י ראה – זה מצינו

גו'xn`yומכיון46) הכבדתי אני izy"כי ornlהוא זה דיבור הרי גו'",

dxifb,האמירה היתה לא באם משא"כ האותות). כל שיבואו (עד לשלוח שימאן

בנוגע רק הוא הלב שחיזוק אתeallמכיון שילוחו לאי בנוגע [ולא פרעה של

הואlretaבנ"י הלב שחיזוק ורק ,daiqאת כ"כ מכריח אי"ז לשלוח], שימאן

בראת צדיקים "בראת ובדוגמת ד"דחק"). העבודה לזה (וא"צ הבחירה

שהוא שמכיון גו'", מרחם רשעים "זורו גו'"; בבטן אצרך "בטרם רשעים";

רשע או צדיק שיהי' עליו נגזר לא [אבל והרע הטוב צורת לקבל מוכן חומר רק

ורשע "צדיק כי – xn`wבפועל `lשעה"ת (ראה הבחירה את מכריח אי"ז ,["

ואילך). ג יג, תולדות תו"ח ואילך. ד כ, ח"א – האמצעי לאדמו"ר –

בנ"א רפ"ב: דעות הל' ברמב"ם ממש"כ לכאורה הסתירה מתורצת ובזה

רפ"ה תשובה בהל' למש"כ פ"ג) פרקים בח' (ועד"ז כו' חולות שנפשותיהם

ואכ"מ. צע"ק. כו') תשובה (בהל' שהל' אף – פ"ח) פרקים (ובח'

שמה לומר, יש שדוקאxn`yועפי"ז לפי הוא גו'", הכבדתי אני "כי למשה ה'

אתdxin`dע"י אקשה "ואני בתחילה אמר שכבר ואף ד"התעללתי". הענין יהי' ,

גזירה. אינה ובמילא זמנה, (בדיבור) נתפרש לא ההיא באמירה הרי פרעה", לב

ילמדו):47) למקרא חמש בן (שגם הוא מפורש הרעהmgpieומקרא על ה'

לעמו.xacאשר לעשות

מסיפור48) ב).dxezaובפרט נג, (זח"ג הוראה לשון –

ו49) ספ"ו. ספ"א. 47.תניא הערה סוף 59 ע' [המתורגם] ח"ו לקו"ש ראה

(50.16ֿ15 הערות 14 ע' שם לקו"ש ראה

ספכ"ד.51) תניא

עה"פ.52) ובמדרש ב. ה, שה"ש

הנ"ל.53) הערה 59 ע' שם לקו"ש ראה

y s`e (*lkzexiky 'ld m"anx .`"rq ,an n"a 'qez ± xehtc r"ekl l"q driytd zngn `ly `ay `kide) driytd zngn `a qpe`dyk `ed qpe`a eteqe driyta ezlgz

s`y ,ug wxefd znbeca f"de .ezeriyt zngn `ed (dxiga el oi`y dn) `teb qpe`dy ,c"ecpa k"`yn .ezeriyt zngn `a qpe`a rxi`y dyrndyk `wec epiid ± (i"d b"t

.r"vre .(` ,ak w"a i"pn xirdle) dfl mxb envr `edy oeikn ,qpe` mrhn exhtl jiiy oi` ,exifgdl ecia oi` ecin ugd `viy ixg`ly
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את הביע עצמו הוא (אשר מצרים" אבדה "כי הטענה

מפני רק זאת וכל לו. להיענות צריך היה הוא לה) הסכמתו

כלל. ברשותו אינו עצמו שהוא לבו...", את הכבדתי ש"אני

שחקתי" – "התעללתי של שהענין יוצא, זה לפי

כולם ראו הענין בעצם הן א) ענינים: בשני התבטא

כלי רק והוא עצמית, ודעה בחירה כלל אין שלפרעה

רצונומשח את הקדושֿברוךֿהוא מיישם שבאמצעותו ק

ely–cebipa,כן לפני וכבר ב) פרעה. ראוd`xzdaלרצון ,

ה'. סעיף סוף כדלעיל לו, שוחקים כיצד
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זה: רש"י בפירוש תורה" של "יינה של מהענינים

ביאור: צריך עדיין דלעיל, האריכות כל לאחר

מביא הנני עמי את לשלח אתה מאן אם "כי של המשמעות

היא בו", "והתרה רש"י פירוש לפי בגבוליך", ארבה מחר

בגבולך" ארבה מחר מביא ש"הנני ד', בסעיף כדלעיל הרי,

עמי" את לשלח אתה "מאן אשר על עונש ואיןdzrהוא .

אשר על לו שהגיע עונש הוא הכבדתי..." "אני אמנם, מובן:

כן לפני כנגדי" והתריס שלאחרezxigaa"הרשיע כיון אך ,

כך על להענישו ייתכן כיצד אנוס, היה זאת בכל הוא מכן

בחירה בו לו היתה שלא מעשה – אתה" "מאן ?43שעתה

באגרת אומר הזקן אדמו"ר הוא: לכך ההסבר

מספיקין44התשובה ש"אין לגביהם שנאמר אלו שאף ,

על ונתגבר ונתחזק דחק אם הרי, תשובה", לעשות בידו

של המשמעות כי תשובתו", מקבלין – תשובה ועשה יצרו

– מכך ויותר לו, מסייעין שאין רק היא מספיקין" "אין

בתשובה, לשוב לו המפריעים מסויימים קשיים מעוררים

מוכרח הוא אין אך "דחק". לידי להגיע צריך שהוא עד

על להתגבר בחירה יש לו ואף בתשובה, לשוב שלא ח"ו

בתשובה ולחזור הקשיים .45כל

לב את ה' ש"ויחזק לאחר אף פרעה: לגבי גם וכך

אמר שהקדושֿברוךֿהוא לאחר ואף "כיxeaica46פרעה",

הי עדיין לבו", את הכבדתי להתגבראני בחירה לו תה

בתשובה .47ולשוב
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ה' בעבודת הוראה ללמוד יש ענין כאשר48מכל ובמיוחד ,

תספר "למען היא בו" והתרה פרעה אל "בא של המטרה

בפשטות: מובנת מכך ההוראה הרי בנך...", ובן בנך באזני

קליפות משלש היתה חיותו הרי גוי שבהיותו פרעה, אם

ש"הכבדתי49הטמאות לאחר אף בתשובה לשוב בכוחו היה ,

מן היא שחיותו יהודי, עלֿאחתֿכמהֿוכמה לבו", את

האלקית מהנפש – היתה50הקדושה החטא בשעת "גם אשר

יתברך" אתו ער"51באמנה "ולבי תמיד הרי כשלעצמו אשר ,

הגלות בתקופת הלב52אפילו טמטום אצלו יש לפעמים ורק ,

"פרעה" בחינת בו ש"נדבקה" בידו53מפני יש בודאי הרי –

צורך אין (ואף ער תמיד שהוא לבו, את לעורר הבחירה תמיד

כג. ד, רש"י גם וראה

בהל'43) הרמב"ם שיטת עפ"י לומר מוכרח [וכן לתרץ יש להעונש בנוגע

הי' האֿל "אילו ה"ד) פ"ה (שם מדילי' עליו יקשה שלא בכדי – שם תשובה

(ב"מ הדין ע"ד שהוא כו'"], נפרע משפט ואיזה דין באיזה כו' האדם על גוזר

דתחלתו ה"ד) פ"א שכירות הל' הט"ו. פ"ב ממון נזקי הל' רמב"ם א. מב,

חייב. באונס וסופו בפשיעה

לא פטור, באונס וסופו בפשיעה שתחלתו וש"נ) שם. (ב"מ להמ"ד [וגם

ברמב"ם המנויים וכו' וכנענים סיחון (וכן מפרעה שנפרע ממה עליו יוקשה

זה אח"כ שנאנס שמה דמכיון בנדו"ד, דשאני י"ל, כי – שם) פ"ו תשובה הל'

אונס*]. בטענת עצמו את לפטור לו א"א שבתחלה, פשיעותו מחמת בא עצמו

הס"ד על – שם) (פ"ה שברמב"ם הקושיא הרי מובן: אינו עדיין אבל

כ"א נפרע", כו' דין "באיזה רק [לא הוא כו'" האדם על גוזר הי' האֿל "אילו

) והריdaxc`eגם כך". עשה כו' לנו מצוה הי' "היאך הקושיא)] תחלת זהו ,

" רק מתרץ כו'" להודיע "כדי שם שבפ"ו אבלdnlהביאור כו'", לו שולח הי'

איך עדיין: מתרץ ויעבדוני"?devאינו עמי "שלח לפרעה

ב).44) (לא, פכ"ה – ובח"א פי"א.

א.45) טו, (חגיגה לידחוק הו"ל ובכ"ז מאחר חוץ דשמע אחר וע"ד

הפשט ע"ד וגם שם). ר"ח גם וראה קול. בת יצתה ד"ה שם מהרש"א חדא"ג

ועוד. יב. לב, תשא כו'). (ד"א ו ו, בראשית ס"פ פרש"י ראה – זה מצינו

גו'xn`yומכיון46) הכבדתי אני izy"כי ornlהוא זה דיבור הרי גו'",

dxifb,האמירה היתה לא באם משא"כ האותות). כל שיבואו (עד לשלוח שימאן

בנוגע רק הוא הלב שחיזוק אתeallמכיון שילוחו לאי בנוגע [ולא פרעה של

הואlretaבנ"י הלב שחיזוק ורק ,daiqאת כ"כ מכריח אי"ז לשלוח], שימאן

בראת צדיקים "בראת ובדוגמת ד"דחק"). העבודה לזה (וא"צ הבחירה

שהוא שמכיון גו'", מרחם רשעים "זורו גו'"; בבטן אצרך "בטרם רשעים";

רשע או צדיק שיהי' עליו נגזר לא [אבל והרע הטוב צורת לקבל מוכן חומר רק

ורשע "צדיק כי – xn`wבפועל `lשעה"ת (ראה הבחירה את מכריח אי"ז ,["

ואילך). ג יג, תולדות תו"ח ואילך. ד כ, ח"א – האמצעי לאדמו"ר –

בנ"א רפ"ב: דעות הל' ברמב"ם ממש"כ לכאורה הסתירה מתורצת ובזה

רפ"ה תשובה בהל' למש"כ פ"ג) פרקים בח' (ועד"ז כו' חולות שנפשותיהם

ואכ"מ. צע"ק. כו') תשובה (בהל' שהל' אף – פ"ח) פרקים (ובח'

שמה לומר, יש שדוקאxn`yועפי"ז לפי הוא גו'", הכבדתי אני "כי למשה ה'

אתdxin`dע"י אקשה "ואני בתחילה אמר שכבר ואף ד"התעללתי". הענין יהי' ,

גזירה. אינה ובמילא זמנה, (בדיבור) נתפרש לא ההיא באמירה הרי פרעה", לב

ילמדו):47) למקרא חמש בן (שגם הוא מפורש הרעהmgpieומקרא על ה'

לעמו.xacאשר לעשות

מסיפור48) ב).dxezaובפרט נג, (זח"ג הוראה לשון –

ו49) ספ"ו. ספ"א. 47.תניא הערה סוף 59 ע' [המתורגם] ח"ו לקו"ש ראה

(50.16ֿ15 הערות 14 ע' שם לקו"ש ראה

ספכ"ד.51) תניא

עה"פ.52) ובמדרש ב. ה, שה"ש

הנ"ל.53) הערה 59 ע' שם לקו"ש ראה

y s`e (*lkzexiky 'ld m"anx .`"rq ,an n"a 'qez ± xehtc r"ekl l"q driytd zngn `ly `ay `kide) driytd zngn `a qpe`dyk `ed qpe`a eteqe driyta ezlgz

s`y ,ug wxefd znbeca f"de .ezeriyt zngn `ed (dxiga el oi`y dn) `teb qpe`dy ,c"ecpa k"`yn .ezeriyt zngn `a qpe`a rxi`y dyrndyk `wec epiid ± (i"d b"t

.r"vre .(` ,ak w"a i"pn xirdle) dfl mxb envr `edy oeikn ,qpe` mrhn exhtl jiiy oi` ,exifgdl ecia oi` ecin ugd `viy ixg`ly
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בתשובה ולשוב שעליו), הכיסוי את להסיר רק אלא לעוררו,

התשובה" בפני העומד דבר לך "אין כי –54.

ממנו ידח לבלתי מחשבות ש"וחשב כיון מכך: ויותר

מצפה55נדח" והקדושֿברוךֿהוא ,lklשישוב יהודי

הסבות "ואתה כאשר שאף בפשטות, מובן הרי בתשובה,

ש" כך, על מבארת שהתורה אחורנית", לבם מהןzrpnאת

ייתכן56התשובה" לא כי בלבד. בחיצוניות זה הרי ,

שהואdlrnlnש מצב אלאjtiddייצרו מהתכלית.

"הסבות של המצב עצם הואאדרבה: אחרונית" לבם את

"דחק".dwenrxzeiתשובה57xxerlכדי מתוך תשובה ,

.È
‰·Â˘˙ ÔÚÓÏ ‰‡¯˙‰ :˙ÈÓÈ�Ù‰ ‰�ÂÂÎ‰

"בא רק עצמו בפסוק נאמר מדוע יובן לעיל האמור לפי

כיון בו": "והתרה בפסוק נאמר ואין פרעה", ielbayאל

ענין הוא כפיrpend"הכבדתי..." הכוונה, הרי התשובה, את

שהוא היא פרעה", אל "בא של בענין בחיצוניות, שנראה

`lאשר את תספר... ולמען אותותי... שתי "למען יציית,

izllrzdזה ענין של הכוונה את ומגלה רש"י בא כך ועל :"

"58בפנימיות היא פרעה" אל "בא של שהמשמעות ,dxzde

מתכוונים הרי מישהו, ומזהירים מתרים שכאשר בו",

שהוא קשה, עונש של ובאיום זו, לציווי.ziiviבהתראה

הקודמת בפרשה רש"י שאומר ".aeylבוdxzne"59כפי

.‡È
‰·Â˘˙Ï È„Â‰È ÏÎ ¯¯ÂÚÏ :È·¯‰

מדוייקים הענינים כל רואים60בתורה אנו והנה, .

בשבת תמיד נקראת זו, הוראה הכוללת בא, 61שפרשת

עצמו שבט יו"ד חל שבו בשבת או שבט, יו"ד –62שלפני

אדמו"ר: וחמי מורי כ"ק של ההילולא יום

"בא רק נאמר למשה הקדושֿברוךֿהוא בדברי אמנם,

במפורש נאמר אינו בו" "והתרה של והענין פרעה", אל

נאמר פרעה אל משה בדברי אך "כיyxetnaבפסוק, בגלוי

יציית שהמותרה שכוונתה התראה, – אתה..." מאן אם

העונש. את וימנע

רעיא רבינו ממשה החל – ישראל רועה של דרכו וזוהי

ודור דור בכל והתפשטותו וחמי63מהימנא, מורי לכ"ק עד ,

ר"ל, אטום שלבו ליהודי שאפילו – ההילולא בעל אדמו"ר

לבו", את ה' ל"ויחזק גרם הוא מעשיו ידי על אשר עד

" פוסקת התורה אליוzrpnואשר אפילו – התשובה" מהן

בתשובה. שישוב נועם, בדרכי בו, ומתרים הולכים

וממקושריו מחסידיו ההילולא בעל דרש זו והתנהגות

חישובים לחשב שלא בעקבותיו, מההולכים רק ואפילו

ועמיתך "רעך" הוא אם זה, יהודי נחשב סוג –64באיזה

לסוג65עמך ועד מכך, רחוק שהוא או ובמצוות, בתורה

מ"מעלין" ההיפך נאמר בו66שעליו שגם שישוב67– יתרו

ידי שעל לו שיראו ידי על נועם, בדרכי ודוקא בתשובה,

ר"ל. ייסורים מעצמו לחסוך יכול הוא התשובה

חוזרות שאינן ותעמולה לעבודה כרותה "ברית והרי

במוקדם68ריקם" כך, לידי מביאה נועם בדרכי שההתראה ,

אחד, כל על משפיעה היא דבר של בסופו אך במאוחר, או

מן לצאת אכן עומד והוא הלב, כבידות ממנו שתוסר

הגלויות לכל שורש היא מצרים גלות אשר ,69הגלות,

מהגלות היוצאים ה'", צבאות מ"כל אחד נעשה הוא

מצרים" מארץ צאתך "כימי מה70העכשוית כל בו יש כי –

כמו מ"צבא", ההילולאשנדרש יום במאמרי בהרחבה ,71סבר

ממש, בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח פני לקבל

דידן. בעגלא

(d"kyz `a t"y zgiyn)

ס"פ54) בז"ח מהנ"ע תשובה). בעלי (בפני ה"א פ"א פאה ירושלמי

רפ"ד. אגה"ת פכ"ה. תניא ספ"ג. תשובה הל' רמב"ם בראשית.

יד.55) יד, ש"ב

במלכים56) רש"י ראה (אבל ה"ג. פ"ו תשובה הל' רמב"ם לז. יח, מ"א

כו'). מקום להם נתת שם:

(57– תשובה" ויעשו בהן שיחזרו "כדי ו) (פי"ג, בשמו"ר מ"ש ועפ"י

בנוגע שאפילו הכוונהdrxtlמובן, ,ziniptהיתהaeyiy.

בכתב58) להתלבש יכולה אינה מאד", "גבוהה היא זו שכוונה ולפי

ד. נב, תו"א ראה – למשה) הקב"ה (בציווי

כג.59) ד, שמות

בלקו"ש60) נעתק – וישב ר"פ תושב"כ חלק בשל"ה מ"ש עפ"י ובפרט

.2 הערה שם בהמובא גם וראה .1 הערה 131 ע' ח"ה [המתורגם]

שדובר61) מה ועפ"י – א). פח, ב. סג, (זח"ב יומין כולהו מתברכין דמיני'

ששת (שלאחרי השבת שגם תש"ל), וארא ש"פ שיחת גם (וראה שיחות בכמה

שייך החול) בשלח,dfaימי בש"פ חל ההילולא כשיום גם – שלפנ"ז להשבת

בא. לש"פ הוא שייך

ההסתלקות.62) כבשנת

שרוב שהגם תשכ"ה), כסלו י"ט שיחת בארוכה (ראה שנתבאר מה ועפ"י

מסויים ביום נקבעו השבוע,ycegaהמועדים של היום באותו חלים כשהם מ"מ, ,

ההמשכה וניעורת חוזרת זו שבשנה מובן, – יותר בתוקף הם הפרשה, ובאותה

ראה – שנה. עשרים נמלאו שהשנה ובפרט שאת. ביתר הראשונה בפעם שהיתה

.(293 ע' (בהוספות) ח"ו בלקו"ש (נדפס (ה'תש"ל) שבט דר"ח המכ'

תס"ט.63) תקו"ז

יז).64) יט, (קדושים תוכיח הוכח נאמר עליו

ספי"ח.65) בתנדא"ר כדרז"ל

(66.620 ע' ח"ב .118 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש גם ראה

(נדפסו67) הצ"צ הגהות ועייג"כ לב. פרק תניא בארוכה וכמבואר

וש"נ. לו) ע' והערות" ב"קיצורים

ובכ"מ.68) מג ע' שם גם וראה לא. ס"ע יום היום

ד.69) פט"ז, ב"ר וראה בתחלתו. תש"ט דודי קול ד"ה

טו.70) ז, מיכה מא. יב, פרשתנו

ואילך.71) יו"ד פרק לגני באתי ד"ה
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äòeáMä úà íi÷ì ,BlL úà äNòé àeä ïë-ét-ìò-óà©©¦¥©£¤¤¤§©¥¤©§¨
¯ .åéðéòa áBhä äNòé 'äå ,"÷écö éäz" íéòéaLnLel zzl m` ¤©§¦¦§¦©¦§©£¤©§¥¨

.`l e` ,''wicv''d zbixcn z` dpzna¯ ,ãBòåleki `edy sqep xac §
qe`nl ,''wicv'' ly eizeceara ezelbxzd iciÎlr eil` ribdl

:zewl`a bprzdle ''rx''aäNòðå ,ïBèìL ¯ øác ìk ìò ìbøääL¤©¤§¥©¨¨¨¦§§©£¨
,úîàa úö÷ ñàîð äéäé ¯ òøä úà ñàîì ìébøiLëe ,éðL òáè¤©¥¦§¤©§¦§¨¥¤¨©¦§¤¦§¨§¨¤¡¤

¯.''rx''d z` `epyl ligzi ok` onfd jynay¯ ìébøiLëez` §¤©§¦
,envréøä ¯ 'ä úlãâa úeððBaúä éãé ìò 'äa Bùôð çnNì§©¥©©§©©§¥¦§§¦§ª©£¥

¯ ,àìéòìc àúeøòúà àzúìc àúeøòúàazexxerzd iciÎlr §¦§¨¨¦§©¨¦§¨¨¦§¥¨

íéøîà éèå÷éì
äæáåéäú ìàå ÷éãö éäú äòåáùä ïåùì ìôë ïáåé

øçàî éë äåîú äøåàëìã òùøíéòéáùîù
äéäé àìù ãåò åòéáùäì íéëéøö äîì ÷éãö éäú åúåà

íãà ìë ïéàù íåùî àìà .òùø÷éãö úåéäì äëåæ
'ä ìò âðòúäì êë ìë äæá äøéçáä èôùî íãàì ïéàå

òøä äéäéùå úîàáíéòéáùî ïëìå úîàá ùîî ñåàî
äøéçáä èôùî äæáù ô"ëò òùø éäú ìà úéðù

äðåúð úåùøäååáìáù åúåàú çåøá ìåùîì íãà ìëì
åéîé ìë úçà äòù 'éôà òùø äéäé àìù åøöé ùåáëìå

ïéáàìà áåè ïéàå áåè äùòå 'éçáá ïéá òøî øåñ 'éçáá
ë"ôòà êà .ïìåë ãâðëù äøåú ãåîìú åðééäã äøåú
úåéäì åùôðá úåöò úéùì ïë íâ íéúò åì òåá÷ì êéøö

úöòá ïåâë òøá ñàåîäàìî úîç äùà ì"æ åðéîëç
íéðãòîå íéîòèî éðéî ìë ïëå .àðååâ éàäëå .'åë äàåö

íéùòðíëçä æ"äåò éâåðòú ìë ïëå .'åë àìî úîç êë
äîø úåéäìå áå÷øì ïôåñù ïäî ãìåðä äàåøäôùàå

ñ"à úìåãâá úåððåáúä é"ò 'äá çåîùìå âðòúäì êôääå
åúìåëé éôë ä"áòãåéù óàäâøãîì òéâé àìù åùôðá

äùòé àåä ë"ôòà úåðåéîãá íà éë åúéîàì úîàá åæ
40íéé÷ì åìù úà÷éãö éäú íéòéáùîù äòåáùä úà

øáã ìë ìò ìâøääù ãåòå .åéðéòá áåèä äùòé 'äå
ïåèìùòøä úà ñàîì ìéâøéùëå .éðù òáè äùòðå

é"ò 'äá åùôð çîùì ìéâøéùëå úîàá úö÷ ñàîð äéäé
àúúìã àúåøòúàá éøä 'ä úìåãâá úåððåáúä

א.8. ה, ברכות ג. ו, א.9.אבות קנב, שבת



�� zah g"k oey`x mei Ð c"i wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

טבת כ"ח ראשון יום
פרקי"ד

ì ìôk ïáeé äæáe¯ :äòeáMä ïBL,dreayd oeyl ltk xaqei jka ¨¤©¤¤§©§¨
:mc`d z` oiriayn ,`xnbd xn`na .` wxta xkfedy,÷écö éäz"§¦©¦

BúBà íéòéaLnL øçàî ék ,deîz äøBàëìc ;"òLø éäz ìàå§©§¦¨¨§¦§¨¨©¦¥©©¤©§¦¦
¯ ,"÷écö éäz"jk m`e ,ryx didi `ly xacd i`ceíéëéøö änì §¦©¦¨¨§¦¦

äéäé àlL ãBò BòéaLäì§©§¦¤Ÿ¦§¤
ïéàL íeMî àlà ?òLø̈¨¤¨¦¤¥
úBéäì äëBæ íãà ìk̈¨¨¤¦§
ètLî íãàì ïéàå ,÷écö©¦§¥¨¨¨¦§©
,Ck ìk äæa äøéçaä©§¦¨¨¤¨¨
,úîàa 'ä ìò âpòúäì§¦§©¥©¤¡¤
Lnî ñeàî òøä äéäiLå§¤¦§¤¨©¨©¨

¯ ,úîàalkl `ly ,ixd ¤¡¤
d`lnd dxigad dpyi cg`

- ''wicv'' zeidl zexyt`de

ìà" úéðL íéòéaLî ïëìå§¨¥©§¦¦¥¦©
¯ ,íéðt ìk ìò "òLø éäz§¦¨¨©¨¨¦
.ryx didi `ly mipt lk lr

dkfz `lyk mb ,xnelk

,zegtl ,''wicv'' zbixcnl

ik ,''ryx'' didz l` ,la`

.''ipepia'' - m`¯ äæaL¤¨¤
,''ryx'' didi `lyètLî¦§©

äðeúð úeLøäå äøéçaä©§¦¨§¨§§¨
çeøa ìLîì íãà ìëì§¨¨¨¦§Ÿ§©
Laëìå BaìaL Búåàz©£¨¤§¦§¦§Ÿ

òLø äéäé àlL ,Bøöé¦§¤Ÿ¦§¤¨¨
,åéîé ìk úçà äòL elôà£¦¨¨©©¨¨¨
¯ "òøî øeñ" úðéçáa ïéa¥¦§¦©¥©
Î`lÎzeevn lr xearl `ly

,dyrzäNòå" úðéçáa ïéa¥¦§¦©©£¥
¯ ,"áBè,dyrÎzeevn miiwl

¯ ,"äøBz àlà áBè ïéà"ål''f epinkg xn`nk8`l` aeh oi`'' : §¥¤¨¨
dyre''a xidf zeidl mc`d lry o`k xne` `edyke ,''dxez''aeh

,dxez mb llek df -¯ .ïlk ãâðkL äøBz ãeîìz eðéäcdidiy §©§©§¨¤§¤¤ª¨
oeerk ,jkn xnyidl dywy ,efk dyrÎzevn lr xearln s` xidf

,d`ln dxiga lra ezeida ,oky .dxez lehiaxyt`mb xnyidl el

ipy eze` miriayn jk myl .dxez lehian."ryx" didi `ly ,z

yi "wicv" zbixcnl ribdl zexyt`de zekfd el oi` m`a mb ,oky

ea ielz df xace ."ryx" zeidl `ly zexyt`d zegtl ,la` ,el

lkei `l mrt s`y ,xacd okziy zexnl ,mxa .ezxigaae envr

mby ,oldl owfd epax xne` - "wicv" zbixcnl ribdl icedi eze`

zen`zend zecear oze`a weqrle un`zdl jixv dfk icedi

zee`za qe`nl zelbxzda lczydl :enk - "wicv" zbixcnl

ly dad` eala xxerl lczydl - z`f znerle ,miinyb mibeprzae

jke - z"iyd zlecba dwenr zeppeazd iciÎlr ,d"awdl beprz

xacd z` `iadl mb gilvi ile` zniieqn dcnae) miiwl lczydl

jke ."wicv idz" eze` miriayny dreayd z` (lreta dyrnl

:owfd epax xne`¯ ïë-ét-ìò-óà ,Cà`l ,xen`d itky ,zexnl ©©©¦¥
`idy - ''mibeprza dad`'' lrae ''rxa q`en'' zeidl leki mc` lk

eli`e ''wicv''d ly ezbixcn

,''ipepia''a xaecn ixd o`k

éøöíb íézò Bì òa÷ì C ¨¦¦§Ÿ©¦¦©
ì ïkBLôða úBöò úéL ¥¨¦¥§©§

¯ ,òøa ñàBî úBéäì¦§¥§©
qe`in ly ybx xxerl

mibeprzle zee`zl aerize

,miinybúöòa ïBâk§©£©
ì"æ eðéîëç9¯ :cvik £¨¥©

Îlr ,miyp zee`za qe`nl

:envrl xiaqiy iciäMà"¦¨
,"'eë äàBö äàìî úîç¥¤§¥¨¨

¯ àðåb éàäëe.dnecke §©©§¨
,dlik`d zee`za qe`nle

:ezeppeazd iciÎlrìk ïëå§¥¨
íépãòîe íénòèî éðéî¦¥©§©¦©£©¦
àìî úîç :Ck íéNòð©£¦¨¥¤¨¥
íìBò éâeðòz ìk ïëå ;'eë§¥¨©£¥¨
ãìBpä äàBø íëçä ,äfä©¤¤¨¨¤©¨
úBéäìå á÷øì ïôBqL ,ïäî¥¤¤¨¦§Ÿ§¦§

¯ .ätLàå änøiciÎlr ¦¨§©§¨
,dl` mixaca ezeppeazd

zee`z `epyl lbxzi

,miinyb mibeprze¯ ,Côääå§©¥¤
,lbxzdl lczydl eilr

ìò ,'äa çîNìå âpòúäì§¦§©¥§¦§Ÿ©©©
-ïéà úlãâa úeððBaúä éãé§¥¦§§¦§ª©¥

a óBñ¯ .Bzìëé éôk àeä-Ceøzxveid d''awd ly ezelcb biydl ¨§¦§¨§
,zewl`a beprz eaBæ äâøãîì òébé àlL BLôða òãBiL óà©¤¥©§©§¤Ÿ©¦©§©§¥¨
¯ Bzîàì úîàa,zewl`a bprzdle ''rx''d z` `epylíà ék ¤¡¤©£¦¦¦

¯ úBðBéîãaok` `edy el dnciyzn`abprzne ''rx''d z` `pey §¦§
.'d zceara xnyidle xdfidl c`n ixd yi ''zepeinc''ne - zewl`n

äòeáMä úà íi÷ì ,BlL úà äNòé àeä ïë-ét-ìò-óà©©¦¥©£¤¤¤§©¥¤©§¨
¯ .åéðéòa áBhä äNòé 'äå ,"÷écö éäz" íéòéaLnLel zzl m` ¤©§¦¦§¦©¦§©£¤©§¥¨

.`l e` ,''wicv''d zbixcn z` dpzna¯ ,ãBòåleki `edy sqep xac §
qe`nl ,''wicv'' ly eizeceara ezelbxzd iciÎlr eil` ribdl

:zewl`a bprzdle ''rx''aäNòðå ,ïBèìL ¯ øác ìk ìò ìbøääL¤©¤§¥©¨¨¨¦§§©£¨
,úîàa úö÷ ñàîð äéäé ¯ òøä úà ñàîì ìébøiLëe ,éðL òáè¤©¥¦§¤©§¦§¨¥¤¨©¦§¤¦§¨§¨¤¡¤

¯.''rx''d z` `epyl ligzi ok` onfd jynay¯ ìébøiLëez` §¤©§¦
,envréøä ¯ 'ä úlãâa úeððBaúä éãé ìò 'äa Bùôð çnNì§©¥©©§©©§¥¦§§¦§ª©£¥

¯ ,àìéòìc àúeøòúà àzúìc àúeøòúàazexxerzd iciÎlr §¦§¨¨¦§©¨¦§¨¨¦§¥¨

íéøîà éèå÷éì
äæáåéäú ìàå ÷éãö éäú äòåáùä ïåùì ìôë ïáåé

øçàî éë äåîú äøåàëìã òùøíéòéáùîù
äéäé àìù ãåò åòéáùäì íéëéøö äîì ÷éãö éäú åúåà

íãà ìë ïéàù íåùî àìà .òùø÷éãö úåéäì äëåæ
'ä ìò âðòúäì êë ìë äæá äøéçáä èôùî íãàì ïéàå

òøä äéäéùå úîàáíéòéáùî ïëìå úîàá ùîî ñåàî
äøéçáä èôùî äæáù ô"ëò òùø éäú ìà úéðù

äðåúð úåùøäååáìáù åúåàú çåøá ìåùîì íãà ìëì
åéîé ìë úçà äòù 'éôà òùø äéäé àìù åøöé ùåáëìå

ïéáàìà áåè ïéàå áåè äùòå 'éçáá ïéá òøî øåñ 'éçáá
ë"ôòà êà .ïìåë ãâðëù äøåú ãåîìú åðééäã äøåú
úåéäì åùôðá úåöò úéùì ïë íâ íéúò åì òåá÷ì êéøö

úöòá ïåâë òøá ñàåîäàìî úîç äùà ì"æ åðéîëç
íéðãòîå íéîòèî éðéî ìë ïëå .àðååâ éàäëå .'åë äàåö

íéùòðíëçä æ"äåò éâåðòú ìë ïëå .'åë àìî úîç êë
äîø úåéäìå áå÷øì ïôåñù ïäî ãìåðä äàåøäôùàå

ñ"à úìåãâá úåððåáúä é"ò 'äá çåîùìå âðòúäì êôääå
åúìåëé éôë ä"áòãåéù óàäâøãîì òéâé àìù åùôðá

äùòé àåä ë"ôòà úåðåéîãá íà éë åúéîàì úîàá åæ
40íéé÷ì åìù úà÷éãö éäú íéòéáùîù äòåáùä úà

øáã ìë ìò ìâøääù ãåòå .åéðéòá áåèä äùòé 'äå
ïåèìùòøä úà ñàîì ìéâøéùëå .éðù òáè äùòðå

é"ò 'äá åùôð çîùì ìéâøéùëå úîàá úö÷ ñàîð äéäé
àúúìã àúåøòúàá éøä 'ä úìåãâá úåððåáúä

א.8. ה, ברכות ג. ו, א.9.אבות קנב, שבת



��zah h"k ipy mei Ð e"h wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

טבת כ"ט שני יום
פרקט"ו

,dlrnln zexxerzd zxvep ,dhnl mc`d¯ éìeàå éàä élëåixg` §ª¥©§©
,z`f lkLøMî çeø úðéçáì äkæéå ,íBønî çeø åéìò äøòé©£¤¨¨©¦¨§¦§¤¦§¦©©¦Ÿ¤

¯ ,Ba øaòúzL ÷écö äæéà''xeair'' ly ote`a10`aeny itk . ¥¤©¦¤¦§©¥
y oiprd epyiy myky ,''dlaw''aseba zlblebn dnypy ,''leblb'' l

epyi jk ,xg` xaca e`

eznypy ,''xeair'' ly oiprd

''zxarzn'' ''wicv'' ly

z`fe ,''ipepia'' ly eznypa

cearl lkei ''ipepia''dy ick

ly ezbixcn itl z''iyd z`

- edfe .''wicv'''ä ãáòì©£Ÿ
,úézîà äçîNa§¦§¨£¦¦

áéúëãk11¯ ,"'äa íé÷écö eçîN" :dryay ybcen mb jka §¦§¦¦§©¦¦©
mr ''oeilr wicv''k xzkend ''wicv'' ly eznyp cgi zeybtpy

egny'' f` rvazn - ''oezgz wicv''k xzkend ,''ipepia'' ly eznyp

miwicv,"'da - miax oeyl -äòeáMä úîàa Ba íi÷úúå§¦§©¥¤¡¤©§¨
¯ :"÷écö éäz" :íéòéaLnLdreayd z` miiwiy ,cala ef `l ¤©§¦¦§¦©¦

iciÎlrzelczydxacd z` ok` `iai `edy `l` ,''wicv'' zeidl

zecez z`fe ,''wicv'' zbixcnl zn`a ribdle ,ynn lret icil

.''wicv'' znyp ly ''xeair''l

''mixeab'' ze`xwpd zenyp opyiy ,df wxta `aedy dnl xywda

exvi z` ''yeakl'' egeka yi cg` lkye ,rxdÎxvid lr zexabznd

,iaxdy ,aehÎmyÎlrad ly ziceqid ezxni` siqedl i`ck - rxd

:eizegiyn zg`a d`iad ,yhiee`aeiln ocr eznyp v''iixdenlr

:aehÎmyÎlrad xn` - ''exvi z` yaekd xeab edfi`'' :dpynd

oi` rxdÎxvid ly ezxiaya ,ik ,xn`p `l - exvi z` ''xaeyd"

,xnelk ,rxdÎxvid z` ''yeakl'' `id dxeabd .dxeab meyn

eizegeka ynzydl

,rxdÎxvid ly eizelrnae

ixde .dyecw ly mipipra

gka ze`eaz axe'' :xn`p

zindad ytpd - ''xey

da yi ''xey'' z`xwpd

yie - wfege swez

df wfege geka ynzydl

in `ed xeab - ''exvi z` yaekd xeab edfi`'' edfe .dyecwa

.dyecwl mda ynzyne rxdÎxvid ly eizegek z` ''yaek''y

miinyb mibeprza qe`ind zece` ,df wxta epcnly dnl qgia

seqal mieedzn dl` mibeprzny ,dyer mc`dy oeaygd iciÎlr

dfa xikfp - gvpl micner miipgex mipipr eli`e ,d`eve mirlez

mya xqny ,yhiee`aeiln ocr eznyp v''iixden iaxd ly ezxni`

qgi lk xqeg lr mrt exaca :ocr eznyp a"yxden iaxd ,eia`

inyb mixac ly d`eydeiaxd xn` ,miipgex mipipr iabl mi

igiex ipefne iig ipa ,dpy miray jyna el eidiy mc` - :a"yxden

el yiy zekfd iabl jxr lk xacl oi` ,zelkide zepenx` mr

.dxez xtqa zg` dwiypa

.åè ÷øt"wicv" oiay lcadd z` owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
xyt` i` ,okle ,eytpa "rx" oi` ,rxdÎxvi xak oi` "wicv"l ."ipepia"l

okzi ,okle .eytpa "rx" oiicr yi "ipepia"a eli`e ."rx"l de`z el didzy

zngel "ipepia"a ziwl`d ytpdy `l` .de`z ixacl dihp eala dlrzy

,zindad ytpd ly "rx"a

,hytzdl "rx"l zpzep dpi`e

,daygna ,ynnzdl de`zle

.dyrna e` xeaic

¯ äæáelr epcnly dna ¨¤
wicv'' oiay lcadd

,''ipepia''läî ïáeé©©
áeúkM1ízáLå" : ¤¨§©§¤

,òLøì ÷écö ïéa íúéàøe§¦¤¥©¦§¨¨
¯ ,"Bãáò àì øLàì íéäìà ãáò ïéa`xnbd2weqt lr zl`ey ¥Ÿ¥¡Ÿ¦©£¤Ÿ£¨

,"ecar `l" epiid "ryx" epiid ,"miwl` caer" epiid "wicv" epiid :df

`l xy`e ryx oke ,cg` xac md miwl` caere wicv ixd ,xnelk

ipy o`k mpyi eli`k ,oeyld zelitk idne ,cg` xac md ecar

?"ecar `l xy`"l "miwl` caer" oiae "ryx"l "wicv" oia ,milcad

iwicv ediieexz "ecar `l xy`"e "miwl` caer" :zvxzn `xnbde

d`n ewxt dpey dnec epi`e (mixenb miwicv md mdipy) edpip ixenb

oi` "ecar `l" :xnelk ."cg`e minrt d`n ewxt dpeyl minrt

"ecar `l xy`" el `xew weqtde ,"wicv"l `l` ,"ryx"l dpeekd

caer" eli`e ,cala minrt d`n ecenil lr xfeg `edy iptn

minrt d`n ecenil lr xfegd "wicv" `ed "miwl`cg`ejka .

`xnbd ,dxe`kl ,zvxzn

ryx epiid" `iyewd z` wx

eli`e ."ecar `l epiid

epiid wicv epiid" `iyewd

ez `l "miwl` caerdvx

mdipy ixdy ,llk

iyily sqep cere ,"miwicv"

`ed mby ("ecar `l")

.`xnbd yexit itl "wicv"

mb oaei - "ipepia"l "wicv" oia lcadd lr epcnly dn itl ,mxa

:oldlcke ,"miwl` caer"l "wicv" oiay lcaddïéa LøôääL¤©¤§¥¥
ì àeä "ãáBò"L ,àeä "÷écö"ì "íéäìà ãáBò"¯ ,äåä ïBL`ed ¥¡Ÿ¦§©¦¤¥§Ÿ¤

caereiykr,d''awd z`àéäL ,äãBáòä òöîàa àeäL¤§¤§©¨£¨¤¦
øéò"äî BLøâìe åéìò øabúäì ,òøä øöiä íò äîçìnä©¦§¨¨¦©¥¤¨¨§¦§©¥¨¨§¨§¥¨¦

¯ ,"äpè÷,dilr dhilyd lry ,''dphw xir'' `xwpd ,sebdn §©¨
,rxdÎxvide aehdÎxvid miwa`p¯ ,óebä éøáàa Laìúé àlL¤Ÿ¦§©¥§¥§¥©

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äøòé éìåàå éàä éìåëå àìéòìã àúåøòúàçåø åéìò
øáòúúù ÷éãö äæéà ùøùî çåø 'éçáì äëæéå íåøîî

úéúéîà äçîùá 'ä ãåáòì åáíé÷éãö åçîù áéúëãë
íéòéáùîù äòåáùä úîàá åá íéé÷úúå 'äá

:÷éãö éäú

äæáå åè ÷øôïéá íúéàøå íúáùå ù"î ïáåé
íéäìà ãáåò ïéá òùøì ÷éãö

ùøôääù åãáò àì øùàì÷éãöì íéäìà ãáåò ïéá
äãåáòä òöîàá àåäù äåä ïåùì àåä ãáåòù àåä

íò äîçìîä àéäùåùøâìå åéìò øáâúäì ø"äöéä
úîàá àåäù óåâä éøáàá ùáìúé àìù äðè÷ øéòäî

.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''צדיקים בראת ממש''א ל''ק ולכן - תתהפך עצמה שנשמתו יב.11.''ולא צז, יח.1.תהלים ג, מלאכי

ב.2. ט, חגיגה

hay '` iyily mei Ð e"h wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

שבט א' שלישי יום

xaci `ly ,dyri `ly ,xnelk ,sebd ixa`a yalzi `l rxdÎxviy

.rx edyn aeygi `lye''dcear''ytpd ly wa`nd lr zqqean ef

,rxdÎxvia aehÎxvide ziwl`dìBãb ìîòå äãBáò úîàa àeäL¤¤¡¤£¨§¨¨¨
¯ ;éðBðéaä eðéäå ,ãéîz Ba íçläìmegll "ipepia"d lrcinz §¦¨¥¨¦§©§©¥¦

lelr ea ,oky ,rxdÎxvia

de`z xxerl rxdÎxvid

lre ,dfdÎmlerd ibeprzl

rxdÎxvia megll "ipepia"d

`ly ,de`zd lr hlzydle

`l ,dyrna `l ,ynenz

.daygna `le xeaica

- "ipepia"d `xwp jk meyn

weqr `ed - "miwl` caer"dzrcner `ed .'d zcear ly jildza

.rxdÎxvia wa`nd ly enevira zrd lkàø÷ð ÷écvä ìáà£¨©©¦¦§¨
¯ "'ä ãáò",''caer'' `le ''car''¯ ,øàzä íLamc`d z` oiivnd ¤¤§¥©Ÿ©

`ed - ezceara mc`d z` oiivnd dlertd my `ed ''caer'' .envr

:`ed ''car'' eli`e ,ezcear rvn`a zrk `vnpBà íëç íL Bîk§¥¨¨
¯ äæ Ck ,Cìî Bà íëç äNòð øákL ,Cìî`xwpy ''wicv''d ¤¤¤§¨©£¨¨¨¤¤¨¤

car'',"'d,òøä íò äîçìnä úãBáò éøîâì øîâå ãáò øák§¨¨©§¨©§©§¥£©©¦§¨¨¦¨©
å eäLøâéå ék ãò¯ .Baø÷a ììç Baìå ,Bì Cìély enewn ©¦©§¨§¥©¥¥§¦¨¨§¦§

,wix - eala rxdÎxvid

"rx"d z` dpity ixg`

mya `xwp `ed okle ,myn

" x`ezdcar`ed ,oky ,"'d

dnglnd z` xak miiq

caer"y ,ixd ."rx"a

dbixcn dze` epi` "miwl`

"miwl` caer" :"wicv" enk

...mzaye" weqta zelitkd zxaqen jk) "ipepia"d zbixcnl dpeekd

oia lcadd xaqei ,oldl .("...miwl` caer oia ,ryxl wicv oia

`xnbd zxne` "ecar `l" lr mby ,"ecar `l"l "miwl` caer"

:ryx `ed oi`y

àì øLà"å ,"íéäìà ãáBò" :úBâøãî ézL ïk íb Lé éðBðéááe§¥¦¥©¥§¥©§¥¥¡Ÿ¦©£¤Ÿ
¯ "Bãáò.'d zceara rbie lnr `ed oi`¯ ïë-ét-ìò-óàåxy`'' df £¨§©©¦¥

,''ecar `l¯ ,òLø Bðéàmr wa`nd epnn xcrpy zexnl ¥¨¨
,rxdÎxvid¯ ,äl÷ äøáò íeL åéîiî øáò àì ékxacd i`cee ¦Ÿ¨©¦¨¨£¥¨©¨

dxiar mey einin xar `ly

qgia edf - .dxeng

;dyrzÎ`lÎzeevnlíâå§©
øLôàL úBönä ìk íi÷¦¥¨©¦§¤¤§¨

¯ ,ïîi÷ì Bì,dyrÎzeevn §©§¨
,ílk ãâðk äøBz ãeîìúå§©§¨§¤¤ª¨

¯`ed dxez lehia oeery s`

c`n dywy zepeerd cg`

,epnn lvpidl÷éñt àìå§Ÿ¨¦
¯ .àñøbî déîetwqt `l ¥¦¦§¨

,j` .dxez cenlln eit

`xwp `ed ,jk m` ,recn

?''ecar `l''BðéàL àlà¤¨¤¥
íò äîçìî íeL äNBò¤¦§¨¨¦
øBà éãé ìò ,Bçvðì øöiä©¥¤§©§©§¥
Lôð ìò øéànä 'ä©¥¦©¤¤
èélMä çnaL úéäìàä̈¡Ÿ¦¤©Ÿ©©©¦

ìéòì økæpk álä ìò3¯ , ©©¥©¦§¨§¥
iwl`d xe`a egvple ely rxdÎxvia megll ,"ipepia"d ly ekxc efy

eli`e ."ald lr hilyd" gena z`vnpd ziwl`d eytp lr xi`nd

."ipepia" zeidl ick rxdÎxvid mr dnglnl wewf epi` ,`edjk lke

?dnlBúøBzî Bìháì ììk Bcâðì ãîBò Bøöé ïéàL éðtî¦§¥¤¥¦§¥§¤§§¨§©§¦¨
éøö ïéàå ,BúãBáòå¯ Bnò íçìì C,rxdÎxvid mrïBâk ,ììk ©£¨§¥¨¦¦§Ÿ¦§¨§

äøn"ä úøaâz éãé ìò BzãìBzî Bòáèa Bãenìa ãéîúî àeäL¤©§¦§¦§¦§¦©§©§¥¦§Ÿ¤©¨¨
¯ ,"äøçL,mc`a zhley "dpald dxnd"yk ,recikoi`dhep `ed §Ÿ̈

mc`a zhley ,"dxegyd dxn"d m` eli`e ,"cinzn" zeidl erahn

wwcfdl jixv `ed oi` `linne .dcnzdl zirahd dihpd ea yi -

ick ,rxdÎxvia dnglnl

.el ixyt`d onfa cenll

äîçìî Bì ïéà ïëå§¥¥¦§¨¨
éðtî íéLð úBåàzî¦©£¨¦¦§¥
¯ ,Bòáèa ïpöî àeäL¤§ª¨§¦§
wewf `ed oi` `linne

,dxiar ixedxda mglidl

,de`z dze`n miraepdïëå§¥
¯ äfä íìBò éâeðòz øàLa¦§¨©£¥¨©¤
ick lenrl jixv `ed oi`

ik ,mdilr hlzydlàeä
äàðä Lbøä øqçî§ª©¤§¥£¨¨
éøö ïéà ïëìå .BòáèaC §¦§§¨¥¥¨¦
úlãâa Ck ìk ïðBaúäì§¦§¥¨¨¦§ª©

¯ ,'ä,ickBúðéaî ãéìBäì§¦¦¦¨
,Bçîa 'ä úàøéå úòc çeø©©©§¦§©§Ÿ

¯,jk ici lreàlL øîMäì§¦¨¥¤Ÿ
àì úBöî ìò øáòì©£Ÿ©¦§Ÿ

¯ ,äNòúxq`py xac zeyrln xnyi d''awdn ecgt zngny ,jk ©£¤
wewf `ed oi` ok .jkl wwcfdl jixv epi` `ed eli`e .d''awd iciÎlr

xxerl ick 'd zelcba opeazdl¯ ,Baìa 'ä úáäàåd`vezke §©£©§¦
,ef dad`n,ïlk ãâðk äøBz ãeîìúå ,úBönä íei÷a Ba ä÷áãì§¨§¨§¦©¦§§©§¨§¤¤ª¨

¯rbizdl jixv `ed oi` ,olek cbpk `edy dxez cenil iciÎlre

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìîòå äãåáò.éðåðéáä åðééäå ãéîú åá íçìäì ìåãâ
íëç íù åîë øàåúä íùá 'ä ãáò àø÷ð ÷éãöä ìáà

åàãáò øáë äæ êë êìî åà íëç äùòð øáëù êìî
éë ãò òøä íò äîçìîä úãåáò éøîâì øîâååäùøâéå

.åáø÷á ììç åáìå åì êìéå

úåâøãî éúù ë"â ùé éðåðéááå
àì øùàå íéäìà ãáåòàì éë òùø åðéà ë"ôòàå åãáò

úåöîä ìë íéé÷ íâå äì÷ äøéáò íåù åéîéî øáò
åì øùôàù÷éñô àìå íìåë ãâðë äøåú ãåîìúå ïîéé÷ì

íò äîçìî íåù äùåò åðéàù àìà àñøéâî äéîåôøöéä
çåîáù úéäìàä ùôð ìò øéàîä 'ä øåà é"ò åçöðì

åøöé ïéàù éðôî ì"ðë áìä ìò èéìùäììë åãâðì ãîåò
àëììë åîò íåçìì êéøö ïéàå åúãåáòå åúøåúî åìèáì

ãéîúî àåäù ïåâëéãé ìò åúãìåúî åòáèá åãåîìá
úåàúî äîçìî åì ïéà ïëå äøåçù äøîä úøåáâú

éðôî íéùðæ"äåò éâåðòú øàùá ïëå åòáèá ïðåöî àåäù
êéøö ïéà ïëìå åòáèá äàðä ùâøä øñåçî àåäïðåáúäì

'ä úàøéå úòã çåø åúðéáî ãéìåäì 'ä úìåãâá êë ìë
ìò øåáòì àìù øîùäì åçåîá'ä úáäàå ú"ì úåöî

àìà ïìåë ãâðë ú"úå úåöîä íåé÷á åá ä÷áãì åáìá

יב.3. פרק



�� hay '` iyily mei Ð e"h wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

שבט א' שלישי יום

xaci `ly ,dyri `ly ,xnelk ,sebd ixa`a yalzi `l rxdÎxviy

.rx edyn aeygi `lye''dcear''ytpd ly wa`nd lr zqqean ef

,rxdÎxvia aehÎxvide ziwl`dìBãb ìîòå äãBáò úîàa àeäL¤¤¡¤£¨§¨¨¨
¯ ;éðBðéaä eðéäå ,ãéîz Ba íçläìmegll "ipepia"d lrcinz §¦¨¥¨¦§©§©¥¦

lelr ea ,oky ,rxdÎxvia

de`z xxerl rxdÎxvid

lre ,dfdÎmlerd ibeprzl

rxdÎxvia megll "ipepia"d

`ly ,de`zd lr hlzydle

`l ,dyrna `l ,ynenz

.daygna `le xeaica

- "ipepia"d `xwp jk meyn

weqr `ed - "miwl` caer"dzrcner `ed .'d zcear ly jildza

.rxdÎxvia wa`nd ly enevira zrd lkàø÷ð ÷écvä ìáà£¨©©¦¦§¨
¯ "'ä ãáò",''caer'' `le ''car''¯ ,øàzä íLamc`d z` oiivnd ¤¤§¥©Ÿ©

`ed - ezceara mc`d z` oiivnd dlertd my `ed ''caer'' .envr

:`ed ''car'' eli`e ,ezcear rvn`a zrk `vnpBà íëç íL Bîk§¥¨¨
¯ äæ Ck ,Cìî Bà íëç äNòð øákL ,Cìî`xwpy ''wicv''d ¤¤¤§¨©£¨¨¨¤¤¨¤

car'',"'d,òøä íò äîçìnä úãBáò éøîâì øîâå ãáò øák§¨¨©§¨©§©§¥£©©¦§¨¨¦¨©
å eäLøâéå ék ãò¯ .Baø÷a ììç Baìå ,Bì Cìély enewn ©¦©§¨§¥©¥¥§¦¨¨§¦§

,wix - eala rxdÎxvid

"rx"d z` dpity ixg`

mya `xwp `ed okle ,myn

" x`ezdcar`ed ,oky ,"'d

dnglnd z` xak miiq

caer"y ,ixd ."rx"a

dbixcn dze` epi` "miwl`

"miwl` caer" :"wicv" enk

...mzaye" weqta zelitkd zxaqen jk) "ipepia"d zbixcnl dpeekd

oia lcadd xaqei ,oldl .("...miwl` caer oia ,ryxl wicv oia

`xnbd zxne` "ecar `l" lr mby ,"ecar `l"l "miwl` caer"

:ryx `ed oi`y

àì øLà"å ,"íéäìà ãáBò" :úBâøãî ézL ïk íb Lé éðBðéááe§¥¦¥©¥§¥©§¥¥¡Ÿ¦©£¤Ÿ
¯ "Bãáò.'d zceara rbie lnr `ed oi`¯ ïë-ét-ìò-óàåxy`'' df £¨§©©¦¥

,''ecar `l¯ ,òLø Bðéàmr wa`nd epnn xcrpy zexnl ¥¨¨
,rxdÎxvid¯ ,äl÷ äøáò íeL åéîiî øáò àì ékxacd i`cee ¦Ÿ¨©¦¨¨£¥¨©¨

dxiar mey einin xar `ly

qgia edf - .dxeng

;dyrzÎ`lÎzeevnlíâå§©
øLôàL úBönä ìk íi÷¦¥¨©¦§¤¤§¨

¯ ,ïîi÷ì Bì,dyrÎzeevn §©§¨
,ílk ãâðk äøBz ãeîìúå§©§¨§¤¤ª¨

¯`ed dxez lehia oeery s`

c`n dywy zepeerd cg`

,epnn lvpidl÷éñt àìå§Ÿ¨¦
¯ .àñøbî déîetwqt `l ¥¦¦§¨

,j` .dxez cenlln eit

`xwp `ed ,jk m` ,recn

?''ecar `l''BðéàL àlà¤¨¤¥
íò äîçìî íeL äNBò¤¦§¨¨¦
øBà éãé ìò ,Bçvðì øöiä©¥¤§©§©§¥
Lôð ìò øéànä 'ä©¥¦©¤¤
èélMä çnaL úéäìàä̈¡Ÿ¦¤©Ÿ©©©¦

ìéòì økæpk álä ìò3¯ , ©©¥©¦§¨§¥
iwl`d xe`a egvple ely rxdÎxvia megll ,"ipepia"d ly ekxc efy

eli`e ."ald lr hilyd" gena z`vnpd ziwl`d eytp lr xi`nd

."ipepia" zeidl ick rxdÎxvid mr dnglnl wewf epi` ,`edjk lke

?dnlBúøBzî Bìháì ììk Bcâðì ãîBò Bøöé ïéàL éðtî¦§¥¤¥¦§¥§¤§§¨§©§¦¨
éøö ïéàå ,BúãBáòå¯ Bnò íçìì C,rxdÎxvid mrïBâk ,ììk ©£¨§¥¨¦¦§Ÿ¦§¨§

äøn"ä úøaâz éãé ìò BzãìBzî Bòáèa Bãenìa ãéîúî àeäL¤©§¦§¦§¦§¦©§©§¥¦§Ÿ¤©¨¨
¯ ,"äøçL,mc`a zhley "dpald dxnd"yk ,recikoi`dhep `ed §Ÿ̈

mc`a zhley ,"dxegyd dxn"d m` eli`e ,"cinzn" zeidl erahn

wwcfdl jixv `ed oi` `linne .dcnzdl zirahd dihpd ea yi -

ick ,rxdÎxvia dnglnl

.el ixyt`d onfa cenll

äîçìî Bì ïéà ïëå§¥¥¦§¨¨
éðtî íéLð úBåàzî¦©£¨¦¦§¥
¯ ,Bòáèa ïpöî àeäL¤§ª¨§¦§
wewf `ed oi` `linne

,dxiar ixedxda mglidl

,de`z dze`n miraepdïëå§¥
¯ äfä íìBò éâeðòz øàLa¦§¨©£¥¨©¤
ick lenrl jixv `ed oi`

ik ,mdilr hlzydlàeä
äàðä Lbøä øqçî§ª©¤§¥£¨¨
éøö ïéà ïëìå .BòáèaC §¦§§¨¥¥¨¦
úlãâa Ck ìk ïðBaúäì§¦§¥¨¨¦§ª©

¯ ,'ä,ickBúðéaî ãéìBäì§¦¦¦¨
,Bçîa 'ä úàøéå úòc çeø©©©§¦§©§Ÿ

¯,jk ici lreàlL øîMäì§¦¨¥¤Ÿ
àì úBöî ìò øáòì©£Ÿ©¦§Ÿ

¯ ,äNòúxq`py xac zeyrln xnyi d''awdn ecgt zngny ,jk ©£¤
wewf `ed oi` ok .jkl wwcfdl jixv epi` `ed eli`e .d''awd iciÎlr

xxerl ick 'd zelcba opeazdl¯ ,Baìa 'ä úáäàåd`vezke §©£©§¦
,ef dad`n,ïlk ãâðk äøBz ãeîìúå ,úBönä íei÷a Ba ä÷áãì§¨§¨§¦©¦§§©§¨§¤¤ª¨

¯rbizdl jixv `ed oi` ,olek cbpk `edy dxez cenil iciÎlre

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìîòå äãåáò.éðåðéáä åðééäå ãéîú åá íçìäì ìåãâ
íëç íù åîë øàåúä íùá 'ä ãáò àø÷ð ÷éãöä ìáà

åàãáò øáë äæ êë êìî åà íëç äùòð øáëù êìî
éë ãò òøä íò äîçìîä úãåáò éøîâì øîâååäùøâéå

.åáø÷á ììç åáìå åì êìéå

úåâøãî éúù ë"â ùé éðåðéááå
àì øùàå íéäìà ãáåòàì éë òùø åðéà ë"ôòàå åãáò

úåöîä ìë íéé÷ íâå äì÷ äøéáò íåù åéîéî øáò
åì øùôàù÷éñô àìå íìåë ãâðë äøåú ãåîìúå ïîéé÷ì

íò äîçìî íåù äùåò åðéàù àìà àñøéâî äéîåôøöéä
çåîáù úéäìàä ùôð ìò øéàîä 'ä øåà é"ò åçöðì

åøöé ïéàù éðôî ì"ðë áìä ìò èéìùäììë åãâðì ãîåò
àëììë åîò íåçìì êéøö ïéàå åúãåáòå åúøåúî åìèáì

ãéîúî àåäù ïåâëéãé ìò åúãìåúî åòáèá åãåîìá
úåàúî äîçìî åì ïéà ïëå äøåçù äøîä úøåáâú

éðôî íéùðæ"äåò éâåðòú øàùá ïëå åòáèá ïðåöî àåäù
êéøö ïéà ïëìå åòáèá äàðä ùâøä øñåçî àåäïðåáúäì

'ä úàøéå úòã çåø åúðéáî ãéìåäì 'ä úìåãâá êë ìë
ìò øåáòì àìù øîùäì åçåîá'ä úáäàå ú"ì úåöî

àìà ïìåë ãâðë ú"úå úåöîä íåé÷á åá ä÷áãì åáìá

יב.3. פרק



�hay 'a iriax mei Ð e"h wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

שבט ב' רביעי יום

.d''awd l` dielb dad` eala xxerl ick egena¯ Bì éc àlàick ¤¨©
,zeevne dxeza mly zeidlk áìa øLà úøzñî äáäàaúeìì §©£¨§ª¤¤£¤§¥§¨

eàø÷pL ,ìàøNé4¯ ."BîL éáäBà"dad` icedi lkl ,oky ¦§¨¥¤¦§§£¥§
cenll ick el dwitqn ef zxzeqn dad`e ,d"awdl eala zxzeqn

in .zeevn miiwle dxez

rxdÎxvia mglidl jixvy

,zeevne dxez xenyl ick

zlecba opeazdl eilr

ekeza xxerl ick ,z"iyd

,d"awdn cgtd ybx

Îzeevn lr xearln rpnidl

xxerl oke ;dyrzÎ`l

zybxen dad` ekeza

mr cg`zdl ick - d"awdl

,dxez cenlle zeevn miiwl eze` `ian df dad`Îybx .d"awd

xaecn ezece`y df eli`e .d"awd mr cg`zn `ed eciÎlry xg`n

zeaiqd llba ,rxdÎxvid mr llk mglidl jixv epi` ,o`k

dad`e d`xi ly beq eze`l wwcfidl jixv epi` `linne ,zexen`d

eizepekz mr cgi ,eliaya dwitqn .'d zlecba zeppeazdn zeraepd

.l`xyin cg` lk rahay ,zxzeqnd ezad` ,zeni`znd zeirahd

.zinvr dcear jezn el `a df lk oi` ,mxaàø÷ð Bðéà ïëìå§¨¥¥¦§¨
¯ ,ììk "ãáBò",''miwl` caer'' `xwp epi`úøzñîä Bæ äáäà ék ¥§¨¦©£¨©§ª¤¤

¯,zeevne dxez miiwn `ed dciÎlr,ììk BúãBáòå Búlòt dðéà¥¨§ª¨©£¨§¨
¯,zinvrd ezcearn zraep dpi`¯ àéä àlà,zxzeqnd dad`d ¤¨¦

ïn÷ì øàaúiL Bîëe ,ìàøNé ììëì eðéúBáàî eðúMøé5¯ .cvik §ª¨¥¥£¥¦§©¦§¨¥§¤¦§¨¥§©¨
`ed `ly xg`n ,miptÎlkÎlr .epizea`n epl dyexi `id ef dad`

xvi - ezcear jezn -

dxezd z` eneiwe ,ef dad`

elv` xeyw epi` ,zeevnde

`l" `xwp `ed - "dcear"a

"ipepia"ay ,ixd ."ecar

:zebixcn izy opyi ,envr

."ecar `l"e "miwl` caer"

inl qgia `ed xen`d lk

cinzn `ed erahay

mglidl wewf epi`e ecenila

.rxd exvi mr÷ø ,Bòáèa Bãenìa ãéîúî BðéàL éî óà ïëå§¥©¦¤¥©§¦§¦§¦§©
òáè Bì ìbøää äNòðå ,äìBãb äãîúäa ãîìì Bîöò ìébøäL¤¦§¦©§¦§Ÿ§©§¨¨§¨§©£¨©¤§¥¤©

¯ éðLixg`e - ''ipy rah dyrp lbxd''y ,mcewd wxta xkfpy itk ¥¦
cenlle zayl elv` irah xac df ixd ,jka envr libxdy

,dcnzda¯ Bì éc,zrkäöBø ïk íà àlà ,Bæ úøzñî äáäàa ©§©£¨§ª¤¤¤¨¦¥¤
¯ .Búeìéâøî øúBé ãîìì,eala ziygen dad` xxerl eilr ,f`y ¦§Ÿ¥¥§¦

.ezelibx itkn xzei cenlle ,rahd ixcb z` uextl ,wfgzdl ick

."dcear" meyl wewf `ed oi` ,ezelibx itk wx cenll ick ,mxa

àøîba áeúkM äî ïáeé äæáe6éî eðéä "íéäìà ãáBò"c , ¨¤©©¤¨©§¨¨§¥¡Ÿ¦©§¦
éî eðéä ¯ "Bãáò àì"å ,ãçàå íéîòt äàî B÷øt äðBML¤¤¦§¥¨§¨¦§¤¨§Ÿ£¨©§¦

.ãáì íéîòt äàî B÷øt äðBMLmrta yi recn :dxe`kly - ¤¤¦§¥¨§¨¦§©
d`ndzg`ecnel `ed m`y - minrt d`nd cbpk ,jk lk rixkdl
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úBéäì ,äéúBöîe äøBzä úáLçîe øeac äNòîa úLaìúî¦§©¤¤§©£¤¦©£¤¤©¨¦§¤¨¦§
úeiçå ïéçî úðéça íäì,zeige oigenk mdl ynyz ''dpeaz''dy - ¨¤§¦©Ÿ¦§©
,àìéòì àçøôì ïéôãâåoda gextl ,zeevnle dxezl miitpk - §©§¦§¨§¨§¥¨

''xdef''a xn`p jk ,oky ,dlrnl2y ,enigxe eligc `la `ziixe`''

;dlrnl dler dpi` ,d`xie dad` ila dxez - ''`lirl `gxt `l

oi`y s` ,zeevnle dxezl ''miitpk'' enk od d`xide dad`dy ixd

,zeizin` zeiaal d`xie dad` zbviin ''dpeaz''díäa ÷ñò elàk§¦¨©¨¤
,zeevnae dxeza -eîéçøe eìéçãa,dad`e d`xia -øLà Lnî ¦§¦§¦©¨£¤

BLôðå Baìa úLbøî ä÷eLúe ä÷éLçå äöéôça] Baì úelbúäa§¦§©¦©£¦¨©£¦¨§¨ª§¤¤§¦§©§
,[ìéòì økæpk ,BaìaL Búáäà Là étLø éðtî ,'äì äàîvä- ©§¥¨©¦§¥¦§¥¥©£¨¤§¦©¦§¨§¥

okle ,ala zelbzda eid d`xide dad`dyk oekp did xen`d lk

zeevnde dxezd z` oda zelrdl "miitpk"le zeigl zeyrp od eid

s` ,ef dpeaz :jk xacd ocic oecipa mby ,ycgn owfd epaxe ;dlrnl

dxezl "miitpk"le zeigl ziyrp `id mb ,ala zybxen `id oi`y

?dnl jk lke .zeevnleBaì úBîeìòúå BçîaL Bæ äðeáúe ìéàBä¦§¨¤§Ÿ§©£¦
,íäa ÷ñòì ezàéánä àéä,zeevnae dxeza -äéäL éìeìå ¦©§¦©©£Ÿ¨¤§¥¤¨¨

àlà ,ììk íäa ÷ñBò äéä àì Bæ äðeáúa ïðBaúîweqr did - ¦§¥¦§¨Ÿ¨¨¥¨¤§¨¤¨
ãáì Bôeb éëøöaitk - §¨§¥§©

mc`d ly illkd erah

,`ed eikxva wqrzdl

zwzpny ef `id "dpeaz"de

,eteb ikxva wqrzdln eze`

ipipra wqrzdl onewnae

ziyrp okl .zeevne dxez

zeigd - "dpeaz"d

.zeevnle dxezl "miitpk"de

"dpeaz" d`iad oneiw z`y

.efãéîúî àeä íà íâå]§©¦©§¦
,Bòáèa Bãenìa- §¦§¦§

dxez cnel did dxe`kle

,''dpeaz''d ila mb-ìò-óà©©
øúBé Bôeb úà áäBà ïë-ét¦¥¥¤¥

.[Bòáèaz` xy`n - §¦§
d`vezke ,dxezd cenil

mipipra wqrzn did jkn

beprz mi`iand mixg`

- d"awdl dad`d .etebl

" ,eppiprazenelrze egena

,eilr drityn - "eal

okle .ziptebd zirahd ezad` lr ely dcnzdd rah z` xiabdl

mcewd wxta ik m` .ely zeevnde dxezd ly "zeig"d `id ef dad`

oi` ik ,"ecar `l" :`xwp ,ecenila cinzn `ed erahay iny ,xaec

wxta mixne` ,`eti` cvik ,llk "dcear"l jk myl wewf `eddf

y df zece` xaecn ea)caer("dnz dcear"a wqer s`e .yexcd itk

myl "dpeaz"l jixv ,ecenila cinzn eraha `edy in mby

dad`d z` xxern epi`y ina xaec mcewd wxta ,`l` ?ezcear

- eteb zad` ly rahd lr xabzn ely dcnzdd rahy dne ,llk

d dad`dn df ixdzxzeqnllba ea z`vnp `id oi`y ,cala

o`k oi`y ixd ,ezcearmeyzexabzdy eppipra eli`e .llk dcear

- "dpeaz"dn d`vezk d`a eteb zad` lr ely dcnzdd rah

,"dcear" `xwp xacd ixd - zeppeazd iciÎlr ea zxxerznd dad`

."dnz dcear" elit`eäæå''dpeaz''dy ,mixne` ep`y dn - §¤
oda wqr eli`k ,dlrnl oze` dlrne zeevnae dxeza zyalzn

,ald zelbzday dad`aíøîàa ì"æø eæîø3äáBè äáLçî" : ¨§©©§¨§¨©£¨¨¨
,"äNòîì dôøöî àeä-Ceøa-LBãwäheytd yexitd itl - ©¨¨§¨§¨§©£¤

llbae ,devn zeyrl aygy in iabl mixen` mixacdy ,cala

aiygn z`f lka ,dzeyrl epnn rpnp ,ea dielz dpi`y ,daiq

,ixd - devnd z` dyr eli`k d"awd:øîéîì déì äåäådid - ©£¨¥§¥©
:xnel mdilr."dàNò elàk áeúkä åéìò äìòî"mixac - ©£¤¨¨©¨§¦£¨¨

,recn .lreta ezaygn rvia eli`k eze` d`ex dxezdy ,miyxetn

íéøîà éèå÷éì
å÷áçì ïäì äúàé úàæì éàå .ì"ðäãàîå ùôðå áì ìëá

äáùçîáå øåáãáå äùòîá úåöî â"éøúä íåé÷ åðééäã
úòéãéå úâùä àéäù÷éîòîùë äðä ì"ðë äøåúä

ïéåù åáìå åéôå åçåîå åáì úåðåáú úåîåìòúá äæ ïéðòá
íéé÷îùåçåîå åáì úðåáúá øîâð øùà éôë åéôá ïë

íîåé äá äâäéå åöôç 'ä úøåúá úåéäì åðééäãäìéìå
äî éôë úåöîä íéîéé÷î íéøáà øàùå íéãéä ïëå åéôá

éøä åçåîå åáì úðåáúá øîâðùúùáìúî åæ äðåáú
íäì úåéäì äéúåöîå äøåúä úáùçîå øåáã äùòîá

úåéçå ïéçåî 'éçáíäá ÷ñò åìàë àìéòì àçøôì ïéôãâå
äöéôçá] åáì úåìâúäá øùà ùîî åîéçøå åìéçãá

ä÷éùçå'äì äàîöä åùôðå åáìá úùâøåî ä÷åùúå
äðåáúå ìéàåä [ì"ðë åáìáù åúáäà ùà éôùø éðôî
íäá ÷åñòì åúàéáîä àéä åáì úåîåìòúå åçåîáù åæ

äéä àì åæ äðåáúá ïðåáúî äéäù éìåìåììë íäá ÷ñåò
åãåîìá ãéîúî àåä íà íâå] ãáì åôåâ éëøöá àìà

úà áäåà ë"ôòà åòáèáåæîø äæå [åòáèá øúåé åôåâ
äùòîì äôøöî ä"á÷ä äáåè äáùçî íøîàá ì"æø

øîéîì äéì äåäå.äàùò åìàë áåúëä åéìò äìòî
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ääâä
øäåæá ù"îëå)äðåáúã ç"òå

åìéçã ïäù ú"áå ï"á úåéúåà
úãøåé äðåáúä íéîòôìå åîéçøå

ïéçåî úåéäìïäù ïéôðà øéòæã '÷åðá
ìéëùîäå úåöîäå äøåúä úåéúåà

:(ïéáé

iehia ?"dyrnl dtxvn" iehiaa l"f epizeax eynzyd ,`eti`

,"daygn"l zekiiy el oi`y `l` ,miiw "dyrn"dy ezernyny

?dyrnde daygnd ,dl` ipy z` sxvn d"awde,ïéðòä àlà- ¤¨¨¦§¨
,epxacy dn lr fenxl jka mipeekzn ok`yeîéçøe eìéçc ék- ¦§¦§¦

,dad`e d`xiúelbúäaL¤§¦§©
íéLaìúnä íä ,Baì¦¥©¦§©§¦
íúBéçäì úBönä äNòîa§©£¥©¦§§©£¨

,àìéòì àçøôìqipkdl - §¨§¨§¥¨
,zeevnd dyrna zeig

jk lke .dlrnl dpilrzy

- ?dnlïk íb àeä álä ék¦©¥©¥
íäL íéøáà øàLk ,éøîç̈§¦¦§¨¥¨¦¤¥

,äNònä éìkyiyk ,okl - §¥©©£¤
- ,ala zybxen dad` el

ytpd ly ielibd ,xnelk

,dad` ly ybxa `haznd

,efk dcna dnybd icil `a

ald "xneg"a ybxen `edy

,df iytp ielib xak leki -

x`ya mb lawzdl ,dad`d

qipkdle ,miinybd mixa`d

dn miyer mdyk ,zeig mda

`ed ald ,oky .dvex aldy

lk ly zeigde "zeinipt"d

itk ,mixa`d x`y

:oldl xne` "`ipz"dyàeäL àlà,ald -,íäì úeiçå éîéðt- ¤¨¤§¦¦§©¨¤
,mixa`d x`ylíäa Laìúäì ìBëé ïëìå`ed aldy zngn - §¨¥¨§¦§©¥¨¤

dleki ,mdly ''zeig''d `ed jk mr cgie mixa`d x`yl aexw mvra

,miyer mixa`dy miyrna yalzdl aldÎzad`íäì úBéäì¦§¨¤
ïéôcb,miitpk -.íúBìòäì,dlrnl zeevnd dyrn z` zelrdl - ©¨¦§©£¨

,dad` jezn xac dyer mc`y dryay ,ygena mi`ex ep`y enk

ielibyk ,xen`k ,oky ,zcgeine dpey "zeig"a micid f` zelret

leki `ed ,ala ybxen `edy efk dxeva dnybd icil `a ytpd

mixa`a "zeig" qipkdle ,mixa`d x`y lka mb ybxen f` zeidl

.dyrnd z` miyer mdykeîéçøe eìéçcä Cà,dad`de d`xid - ©©§¦§¦
íäéëøc eäáb ¯ ìéòì økæpä Baì úBîeìòúå Bçî úBðeáúaL¤¦§Ÿ§©£¦©¦§¨§¥¨§©§¥¤

íäì øLôà éàå ,äNònä úðéçaî äìòî äìòîìdad`l - §©§¨©§¨¦§¦©©©£¤§¦¤§¨¨¤
,''zeilky''d d`xieúBéäì úBönä äNòî úðéçáa Laìúäì§¦§©¥¦§¦©©£¥©¦§¦§

íäì,zeevnl -,àìéòì àçøôì ïúBìòäì úeiçå ïéçî úBðéça ¨¤§¦Ÿ¦§©§©£¨§¨§¨§¥¨
ozelrdl -icil d`a dad`dy dcaerd ,oky ,dlrnl ("gextl")

- mixg` mixa` x`yn xzei oicr gende - cala gena iehia

,jk lk oiicr mybzd `l ,gena dlbznd ytpd ieliby ,dzernyn

.gend xneg enk mipicr mpi`y mixa`d x`ya mb hytzdl lkeiy

xac zeyrl ala wyg mc`l oi`yk ,ygena mi`ex ep`y enk

oian `edy zngn edfy `l` ,xacd z` dyer mpn` `ed ,miieqn

.df dyrna "zeig" f` dxqg - dyrnd z` zeyrl eilry egena

oi` ,cala "dpeaz" zpigaa ody d`xie dad`l qgia mb jk

,zeevnd dyrna die`xd "zeig"d z` zzle xicgdl ozlekia

,zeevnd z` zelrdl jkÎiciÎlreàeä-Ceøa-LBãwäL àì íà¦Ÿ¤©¨¨

;äNònä úðéçáì ïøaçîe ïôøöîynyl od zeleki jke - §¨§¨§©§¨¦§¦©©©£¤
;dyrnl ''miitpk''kïäå,genay d`xie dad` oze` -úBàø÷ð §¥¦§¨

,"äáBè äáLçî" íLawx od -daygn'',''daeheìéçc ïðéà ék §¥©£¨¨¨¦¥¨§¦
eîéçøe,dad`e d`xi -úðeáúa íà ék ,Baì úelbúäa Lnî §¦©¨§¦§©¦¦¦¦§©

Baì úBîeìòúå BçîŸ§©£¦
.ìéòì økæpkody iptne - ©¦§¨§¥

ze`hazngenaze`xwp od ,

"daygndaygn) "daeh

d"awdy ,(gena ixd `id

"dtxvn- "dyrnl

mc`dy zeevnd dyrnl

daygn zervn`a dyer

zelrl elkeiy ,ef daeh

epl xaqei jka .dlrnl

- "dyrnl dtxvn" :iehiad

o`k epyi "dyrn" ,oky

wx yi ,o`k dpyi "daygn"e

daygnd z` sxvl

"`ipz"a d`a o`k .dyrnl

zxezay ,zpiivnd ,ddbd

df oipr lr xaecn dlawd

,dlrnl `edy enk

mipian myne - zexitqa

zceara dhnl mb eze`

:mc`dáeúkL Bîëe)*§¤¨
ïäL ,"úáe ïa" úBiúBà "äðeáú"c ,íéiç õòå øäfa''oa'' - ©Ÿ©§¥©¦¦§¨¦¥©¤¥

:md ,dceara ''za''e.eîéçøe eìéçc.dad`e d`xi -íéîòôìå §¦§¦§¦§¨¦
ïäL ,"ïétðà øéòæ"c àá÷eða ïéçî úBéäì úãøBé äðeázä©§¨¤¤¦§Ÿ¦§§¨¦§¥©§¦¤¥

.úBönäå äøBzä úBiúBàdxezd zeize`l fnex df "dcear"a - ¦©¨§©¦§
xirf") "`"f"l jynidl "dpeaz"n jixv ,libxd xcqd itl .zeevnde

lkd jynp mc`ay enk - ("zecn"l ilawd byend - "oitp`

,j` ."zekln"l jynidl leki df okn xg`le - zecnl lkydn

ila) "zekln"l xyi jynp "dpia"ny ,`ed xcqd "minrtl"

ly ezcearl qgia xacd zernyn ,("`"f" jxc dxardd zervn`

zeppeazddny ,illk ote`a zeidl jixv oekpd xcqd :`id ,mc`d

d`xide dad`dne ,d`xie dad` xxerl ,"zecn"a dpadd jyniz

dxeva `ed xcqd minrtl ,j` .zeevne dxez meiwl drtydd d`a

dxezd meiwe cenill xiyi ote`a jynp "dpeaz"ny ,zxg`

.zeevnde:(ïéáé ìékNnäå,miilaw mibyena dxefy "ddbd"d - §©©§¦¨¦
epax xiaqn oldl .zexida xzia exaqei "`ipz"a cenild jyndae

ony daehd daygnd z` sxvn d"awdy dna yecigdy ,owfd

zelrl elkei zeevnd dyrny ick ,zeevnd dyrnl "dpeaz"d

mlerld`ixadmler `ed -dbyddzeevnde dxezd zeler ea -

zeppeazdn zexvepd ,d`xie dad`n zeraepddbydezlecba

mlerl zeevnde dxezd zeler ,df sexiv ila mb ,mxa .d"awd

dxividzexzeqnd ,d"awdl zeirahd d`xide dad`d iciÎlr -

.l`xyin cg` lk ly ealaäæ óeøö Càd''awdy epcnly - ©¥¤
ick ,zeevnd dyrnl ''dpeaz''d ony daehd daygnd z` sxvn

,dlrnl elriyäNòî úBìòäì éãk ,àeä-Ceøa-LBãwä óøöî§¨¥©¨¨§¥§©£©£¥

íéøîà éèå÷éì
íä åáì úåìâúäáù åîéçøå åìéçã éë ïéðòä àìà

íéùáìúîäàìéòì àçøôì íúåéçäì úåöîä äùòîá
éìë íäù íéøáà øàùë éøîåç ë"â àåä áìä éë

äùòîäìåëé ïëìå íäì úåéçå éîéðô àåäù àìà
44êà .íúåìòäì ïéôãâ íäì úåéäì íäá ùáìúäì

åìéçãäì"ðä åáì úåîåìòúå åçåî úåðåáúáù åîéçøå
éàå äùòîä 'éçáî äìòî äìòîì íäéëøã åäáâøùôà

'éçá íäì úåéäì úåöîä äùòî 'éçáá ùáìúäì íäì
àìéòì àçøôì ïúåìòäì úåéçå ïéçåîä"á÷äù àì íà

äáùçî íùá úåàø÷ð ïäå äùòîä 'éçáì ïøáçîå ïôøöî
åìéçã ïðéà éë äáåèíà éë åáì úåìâúäá ùîî åîéçøå

úåîåìòúå åçåî úðåáúá
äæ óåøéö êà * ì"ðë åáì

óøöîúåìòäì éãë ä"á÷ä
÷ñòå úåöîä äùòî
éãé ìò íéùòðä äøåúä
ãò ì"ðä äáåè äáùçî

íìåòúééìò íå÷î äàéøáä
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שבט ד' שישי יום
פרקי"ז

økæpä "äáBè äáLçî" éãé ìò íéNòpä äøBzä ÷ñòå úBönä©¦§§¥¤©¨©©£¦©§¥©£¨¨¨©¦§¨
,ìéòì,''dpeaz''d on zraepd ''daeh daygn'' dze` -íìBò ãò §¥©¨

eìéçc éãé ìò íéNòpä úBönäå äøBzä úiìò íB÷î ,äàéøaä©§¦¨§£¦©©¨§©¦§©©£¦©§¥§¦
eîéçøe,dad`e d`xi -ìáà .Lnî Baì úelbúäa øLà íéiìëN §¦¦§¦¦£¤§¦§©¦©¨£¨

éëä åàìa,z`f icrla - §¨¨¥
éîð,ok mb -íéìBò- ¨¥¦

,zeevnde dxezdíìBòì§¨
eìéçc éãé ìò ,äøéöéä©§¦¨©§¥§¦

íéiòáè eîéçøedad` - §¦¦§¦¦
,zeirah d`xieíéøzñîä©§ª¨¦

ìàøNé ìk áìa§¥¨¦§¨¥
,íúBãìBúazexzqen d`xie dad` raha yi icedi lkl - §§¨

mlerl zeevnd zeler ,el` d`xie dad` zervn`ae ,d''awdl

,dxivid:úeëéøàa ïn÷ì øàaúiL Bîkmiwxta xaqeiy enk - §¤¦§¨¥§©¨©£¦
z` ,zeirahd d`xide dad`d zelrn recn ,zekix`a mi`ad

leki epi`y in mby oaen ,miptÎlkÎlr .dxivid mlerl zeevnd

,"dpeaz"d zpigaa m` ik ,ald zelbzda d`xie dad` ekeza xevil

od mby ,zeevnae dxeza ,oci lr ,mly zeidl ,xacd el witqn

d`xie dad`n zeraepd zeevnde dxezd enk ,dlrnl dpilrz

.ald zelbzday

z` dlrne "zeig" dnixfnd 'd zad` lr epcnly dnl xywda

mlerl zeevnde dxezd

ie`xd on ,xzei dlrp

owfd epax iciqg :siqedl

dlrp dn ,mdipia egkeezd

zad` e` 'd zad` ,xzei

epax l` eqpkp ?l`xyi

,jk lr edel`ye owfd

,`id edyinl zizin` dad`l dgkedd :mdl xn` `ede

ipa z` ixd ade` d"awd .ade` aed`dy in z` mb miade`y

,micedi miade`yke ,"'d xn` mkz` izad`" :aezkk ,l`xyi

`id d"awdl dad`dy giken df ,d"awd ly eiaed` mdy

ilk `id "jenk jrxl zad`e" - :miiq owfd epaxe .zizin`

."jiwl` 'd z` zad`e"l

.æé ÷øtly ezcear xcq zeidl jixv cvik owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
'd zad` eala zelbzda xxeri ,d"awd zlecba zeppeazd iciÎlr :"ipepia"

,dxiar zeyrln eze` rpniz d`xid .rxdÎxvia helyl ick z`fe ,'d z`xie

,xxerl egeka oi` m`e ;dxez cenlle zeevn miiwl eze` ripz dad`de

dad` ,zeppeazdd iciÎlr

edpiidzy ,el`k d`xi

wx `l` ,eala zelbzda

f` mb - ealae egena zexzqen

zbixcna eze` wifgdl ,ogeka

lka xidf zeidle ,"ipepia"d

mb zeler ,ok ;zeevnde dxezd

ely zeevnde dxezd f`

.ald zelbzday d`xie dad`a zeevn miiwe dxez cnl eli`k ,dlrnl

äæáeiciÎlr ,xxerl egeka oi`y in mby ,epcnly dna - ¨¤
d`xie dad` wx `l` ,eala zeiybx d`xie dad` ,zeppeazd

ogeka yi z`f lka - cala eale egen zenelrza ze`haznd

"zeig" oda qipkdl ,zeevnd b"ixz lka zenilyle zexidfl e`iadl

,dlrnl ozelrdleáeúkM äî ïáeé1éìà áBø÷ ék" :øácä E ©©¤¨¦¨¥¤©¨¨
éôa ,ãàî."BúBNòì Eááìáe Eicedil lwy ,xne` weqtd - §Ÿ§¦¦§¨§©£

- dyrne xeaic ,daygn :eiyeal zylya zeevne dxez miiwl

,mxa .dyrna - "ezeyrl" ,daygna - "jaala" ,xeaica - "jita"

daygna "jaal" ly dzernyn oi` ,xzei wenre inipt oaena

,oky .d`xie dad` :`ede ,ald ly izin`d epipr lr mb `l` ,cala

m`zda .ala `ed ,dnecke d`xide dad`d zeybx ly mnewn

icedi lkl xacd (lw) aexw :`id weqtd ly ezernyn ixd ,jkl

jezne ,d"awdn `xen ly inipt ybx jezn zeevne dxez miiwl

:owfd epax l`ey jk lr .d"awdl dad` ly ybxàeä ,äøBàëìc§¦§¨

"Eááìa" ¯,d`xie dad`a ald zeybx -eðlL Leçä ãâðeitl - ¦§¨§¤¤©¤¨
,d''awdn d`xile dad`l ribdl lw jk lk `làéä äøBzäå]§©¨¦

,[úéçöð:xnelk .onf lkle gvpl etweza cner dxeza oipr lk - ¦§¦
xecay l`xyi ipal z`f xn` epax dyny xnele `eal xyt` i`

drc xec mzeiday ,xacnd

ribdl mdl lw xacd did

,d`xie dad` zebixcnl

lw xacd oi` epiabl eli`e

.jk xacd oi` .jk lk aexwe

okyzigvp `id dxezd ,

l dxn`pelk`wec e`l ,xec

,xen`k ,j` ,xacnd xecl

:mi`ex ep` ygenaúBåàzî Baì Ctäì "øácä ãàî áBø÷" ïéàL¤¥¨§Ÿ©¨¨§©¥¦¦©£
,úîàa 'ä úáäàì äfä íìBò,zee`zl ald dhep erahn ,oky - ¨©¤§©£©¤¡¤

dihpd z` zepyl mc`d lr ,d"awdl dad` xxerl icke

zee`zn - ziahew zeipeviwl zg` zeipeviwn ,alay zize`ivnd

,dfdÎmlerd zee`z - dl` izy .d"awdl dad`l dfdÎmlerd

zaeg"d xn`nk .cgia zeidl ,ote` meya ,zeleki opi` ,'d zad`e

"zeaald2`l jk ,cgia "xecl" mileki mpi` mine y`y myky

ep` .mc`d ala cgia zeidl 'd zad`e dfdÎmlerd zee`z zeleki

zad` mc`d ala reawl jk lk lw `le "aexw" `ly ,ok m` ,mi`ex

.'d z`xie 'dàøîba áeúkL Bîëe3ézøèeæ àúlî äàøé ehà" : §¤¨©§¨¨©¦§¨¦§¨©§¦
?"àéädyn xn`y dn lr ?ohw xac `id (d"awdn) d`xid ike - ¦

epax4:`xnbd zl`ey ,"d`xil m` ik jnrn l`ey jiwl` 'd dn" :

lka ,daxc`c - gken dfnc" - "?`id `zxhef `zlin d`xi eh`"

,(epiax w"k oeyl) "c`n aexw epi` - dyn ly execa elit`e zexecd

d`xil qgia xacd jk m`e.äáäà ïkL ìëåxzei dyw ,oky - §¨¤¥©£¨

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øùà íééìëù åîéçøå åìéçã é"ò íéùòðä úåöîäå äøåúä
åáì 'åìâúäá'øéöéä íìåòì íéìåò éîð ä"àìá ìáà ùîî

ìë áìá íéøúåñîä íééòáè åîéçøå åìéçã é"òìàøùé
:úåëéøàá ïî÷ì ù"îë íúåãìåúá

äæáå æé ÷øôãàî øáãä êéìà áåø÷ éë ù"î ïáåé
äøåàëìã åúåùòì êááìáå êéôá

ãâð êááìá àåä[úéçöð àéä äøåúäå] åðìù ùåçä
æ"äåò úååàúî åáì êôäì øáãä ãàî áåø÷ ïéàù
àúìéî äàøé åèà àøîâá ù"îëå úîàá 'ä úáäàì
íé÷éãöã ì"æø åøîà íâå .äáäà ïëù ìëå àéä éúøèåæ

יד.1. ל, האהבה.2.דברים לשער א.3.פתיחה כה, מגילה ב. לג, יב.4.ברכות י, דברים
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שבט ד' שישי יום
פרקי"ז

økæpä "äáBè äáLçî" éãé ìò íéNòpä äøBzä ÷ñòå úBönä©¦§§¥¤©¨©©£¦©§¥©£¨¨¨©¦§¨
,ìéòì,''dpeaz''d on zraepd ''daeh daygn'' dze` -íìBò ãò §¥©¨

eìéçc éãé ìò íéNòpä úBönäå äøBzä úiìò íB÷î ,äàéøaä©§¦¨§£¦©©¨§©¦§©©£¦©§¥§¦
eîéçøe,dad`e d`xi -ìáà .Lnî Baì úelbúäa øLà íéiìëN §¦¦§¦¦£¤§¦§©¦©¨£¨

éëä åàìa,z`f icrla - §¨¨¥
éîð,ok mb -íéìBò- ¨¥¦

,zeevnde dxezdíìBòì§¨
eìéçc éãé ìò ,äøéöéä©§¦¨©§¥§¦

íéiòáè eîéçøedad` - §¦¦§¦¦
,zeirah d`xieíéøzñîä©§ª¨¦

ìàøNé ìk áìa§¥¨¦§¨¥
,íúBãìBúazexzqen d`xie dad` raha yi icedi lkl - §§¨

mlerl zeevnd zeler ,el` d`xie dad` zervn`ae ,d''awdl

,dxivid:úeëéøàa ïn÷ì øàaúiL Bîkmiwxta xaqeiy enk - §¤¦§¨¥§©¨©£¦
z` ,zeirahd d`xide dad`d zelrn recn ,zekix`a mi`ad

leki epi`y in mby oaen ,miptÎlkÎlr .dxivid mlerl zeevnd

,"dpeaz"d zpigaa m` ik ,ald zelbzda d`xie dad` ekeza xevil

od mby ,zeevnae dxeza ,oci lr ,mly zeidl ,xacd el witqn

d`xie dad`n zeraepd zeevnde dxezd enk ,dlrnl dpilrz

.ald zelbzday

z` dlrne "zeig" dnixfnd 'd zad` lr epcnly dnl xywda

mlerl zeevnde dxezd

ie`xd on ,xzei dlrp

owfd epax iciqg :siqedl

dlrp dn ,mdipia egkeezd

zad` e` 'd zad` ,xzei

epax l` eqpkp ?l`xyi

,jk lr edel`ye owfd

,`id edyinl zizin` dad`l dgkedd :mdl xn` `ede

ipa z` ixd ade` d"awd .ade` aed`dy in z` mb miade`y

,micedi miade`yke ,"'d xn` mkz` izad`" :aezkk ,l`xyi

`id d"awdl dad`dy giken df ,d"awd ly eiaed` mdy

ilk `id "jenk jrxl zad`e" - :miiq owfd epaxe .zizin`

."jiwl` 'd z` zad`e"l

.æé ÷øtly ezcear xcq zeidl jixv cvik owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
'd zad` eala zelbzda xxeri ,d"awd zlecba zeppeazd iciÎlr :"ipepia"

,dxiar zeyrln eze` rpniz d`xid .rxdÎxvia helyl ick z`fe ,'d z`xie

,xxerl egeka oi` m`e ;dxez cenlle zeevn miiwl eze` ripz dad`de

dad` ,zeppeazdd iciÎlr

edpiidzy ,el`k d`xi

wx `l` ,eala zelbzda

f` mb - ealae egena zexzqen

zbixcna eze` wifgdl ,ogeka

lka xidf zeidle ,"ipepia"d

mb zeler ,ok ;zeevnde dxezd

ely zeevnde dxezd f`

.ald zelbzday d`xie dad`a zeevn miiwe dxez cnl eli`k ,dlrnl

äæáeiciÎlr ,xxerl egeka oi`y in mby ,epcnly dna - ¨¤
d`xie dad` wx `l` ,eala zeiybx d`xie dad` ,zeppeazd

ogeka yi z`f lka - cala eale egen zenelrza ze`haznd

"zeig" oda qipkdl ,zeevnd b"ixz lka zenilyle zexidfl e`iadl

,dlrnl ozelrdleáeúkM äî ïáeé1éìà áBø÷ ék" :øácä E ©©¤¨¦¨¥¤©¨¨
éôa ,ãàî."BúBNòì Eááìáe Eicedil lwy ,xne` weqtd - §Ÿ§¦¦§¨§©£

- dyrne xeaic ,daygn :eiyeal zylya zeevne dxez miiwl

,mxa .dyrna - "ezeyrl" ,daygna - "jaala" ,xeaica - "jita"

daygna "jaal" ly dzernyn oi` ,xzei wenre inipt oaena

,oky .d`xie dad` :`ede ,ald ly izin`d epipr lr mb `l` ,cala

m`zda .ala `ed ,dnecke d`xide dad`d zeybx ly mnewn

icedi lkl xacd (lw) aexw :`id weqtd ly ezernyn ixd ,jkl

jezne ,d"awdn `xen ly inipt ybx jezn zeevne dxez miiwl

:owfd epax l`ey jk lr .d"awdl dad` ly ybxàeä ,äøBàëìc§¦§¨

"Eááìa" ¯,d`xie dad`a ald zeybx -eðlL Leçä ãâðeitl - ¦§¨§¤¤©¤¨
,d''awdn d`xile dad`l ribdl lw jk lk `làéä äøBzäå]§©¨¦

,[úéçöð:xnelk .onf lkle gvpl etweza cner dxeza oipr lk - ¦§¦
xecay l`xyi ipal z`f xn` epax dyny xnele `eal xyt` i`

drc xec mzeiday ,xacnd

ribdl mdl lw xacd did

,d`xie dad` zebixcnl

lw xacd oi` epiabl eli`e

.jk xacd oi` .jk lk aexwe

okyzigvp `id dxezd ,

l dxn`pelk`wec e`l ,xec

,xen`k ,j` ,xacnd xecl

:mi`ex ep` ygenaúBåàzî Baì Ctäì "øácä ãàî áBø÷" ïéàL¤¥¨§Ÿ©¨¨§©¥¦¦©£
,úîàa 'ä úáäàì äfä íìBò,zee`zl ald dhep erahn ,oky - ¨©¤§©£©¤¡¤

dihpd z` zepyl mc`d lr ,d"awdl dad` xxerl icke

zee`zn - ziahew zeipeviwl zg` zeipeviwn ,alay zize`ivnd

,dfdÎmlerd zee`z - dl` izy .d"awdl dad`l dfdÎmlerd

zaeg"d xn`nk .cgia zeidl ,ote` meya ,zeleki opi` ,'d zad`e

"zeaald2`l jk ,cgia "xecl" mileki mpi` mine y`y myky

ep` .mc`d ala cgia zeidl 'd zad`e dfdÎmlerd zee`z zeleki

zad` mc`d ala reawl jk lk lw `le "aexw" `ly ,ok m` ,mi`ex

.'d z`xie 'dàøîba áeúkL Bîëe3ézøèeæ àúlî äàøé ehà" : §¤¨©§¨¨©¦§¨¦§¨©§¦
?"àéädyn xn`y dn lr ?ohw xac `id (d"awdn) d`xid ike - ¦

epax4:`xnbd zl`ey ,"d`xil m` ik jnrn l`ey jiwl` 'd dn" :

lka ,daxc`c - gken dfnc" - "?`id `zxhef `zlin d`xi eh`"

,(epiax w"k oeyl) "c`n aexw epi` - dyn ly execa elit`e zexecd

d`xil qgia xacd jk m`e.äáäà ïkL ìëåxzei dyw ,oky - §¨¤¥©£¨

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øùà íééìëù åîéçøå åìéçã é"ò íéùòðä úåöîäå äøåúä
åáì 'åìâúäá'øéöéä íìåòì íéìåò éîð ä"àìá ìáà ùîî

ìë áìá íéøúåñîä íééòáè åîéçøå åìéçã é"òìàøùé
:úåëéøàá ïî÷ì ù"îë íúåãìåúá

äæáå æé ÷øôãàî øáãä êéìà áåø÷ éë ù"î ïáåé
äøåàëìã åúåùòì êááìáå êéôá

ãâð êááìá àåä[úéçöð àéä äøåúäå] åðìù ùåçä
æ"äåò úååàúî åáì êôäì øáãä ãàî áåø÷ ïéàù
àúìéî äàøé åèà àøîâá ù"îëå úîàá 'ä úáäàì
íé÷éãöã ì"æø åøîà íâå .äáäà ïëù ìëå àéä éúøèåæ

יד.1. ל, האהבה.2.דברים לשער א.3.פתיחה כה, מגילה ב. לג, יב.4.ברכות י, דברים
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שבט ה' קודש שבת

.ribdl lw jk lk `l i`cea dad`ly ,d`xil xy`n dad`l ribdl

lw xacd oi`y ,`xnbdn mb di`x epl yi ,eply yegl sqepy ,ixd

xne` ,`eti` ,cvik .'d zad`l cgeinae 'd z`xil ribdl jk lk

?xacd "c`n aexw"y weqtdì"æø eøîà íâå5à÷åc ¯ íé÷écö"c §©¨§©©§©¦¦©§¨
."íúeLøa íaì ¯xxerl - ¦¨¦§¨

z`xie 'd zad` cinz mala

- "wicv" epi`y in eli`e .'d

dfnc" ,ezeyxa eal oi`

aexw epi`y cal `lc gken

jiiy epi` daxc` `l` ,'ek

od oihreny ,miwicvl wx

,cvik ,(iaxd oeyl) "'eke

lkly ,weqtd xne` ,`eti`

miiwl ,"c`n aexw" ,icedi

mr ,"jaala" zeevne dxez

,ezeyxa ealy :xnelk ,ald

dxezd ixde ?'d zad`l dfdÎmlerd zee`z z` jetdl ,egewit zgz

?miwicvl wx dpzip `l,"BúBNòì"c àlàyi "ezeyrl" dlnd - ¤¨§©£
?c`n aexw "jaala" dfi` - "jaala c`n aexw" lr xaqd meyn da

,oky .zeevn miiwl ,cala "ezeyrl"l rbepd "jaala" eze` df ixd

xen`k ,mifnex "ezeyrl jaalae jita" :weqta xcqd dyw ,mvra

`l ,weqta mixceqn md oi` j` - dyrne xeaic ,daygn lr ,lirl

m` .dlrnl dhnlny xcqd itl `le ,dhnl dlrnlny xcqd itl

"jaala" :xcqd zeidl jixv did ,xzei dpeilrd dbixcna miligzn

"ezeyrl" okn xg`le ,(xeaic) "jita" okn xg`l ,(daygn)

.dyrnn dlrnl xeaice ,xeaicn dlrnl `id daygn ik ,(dyrn)

:xcqd zeidl jixv did ,dpezgzd dbixcna miligzn m`e

,`eti` ,recn ."jaala" okn xg`le ,"jita" okn xg`l ,"ezeyrl"

xg`le ,daygn - "jaala" jiynne ,xeaic - "jita"a weqtd ligzn

ixg` cin dazkp "ezeyrl" dlnd ,`l` ?dyrn - "ezeyrl" okn

d`a `idy iptn "jaala"

"jaala"y ,yxtle xiaqdl

dze`l dpeekd ,o`k xen`d

oipr dl yiy dxev

.zeevnd meiwl ,"ezeyrl"l

äáäàä ,øîBì äöBø¤©¨©£¨
úiNò éãéì äàéánä©§¦¨¦¥£¦©

,ãáìa úBönädpeekd - ©¦§¦§©
eal zenelrzay" dad`l

wxta xaic dilry ,"egene

,'d zad` zebixcna ,mcewd

wx .dad` z`xwp ef oi`

`iadl dgekay iptn ,"dad`" z`xwp `id zeevnd meiwl qgiay

,zeevnd meiwl"àaìc àúeòø" àéäL,ald oevx -úBîeìòúaL ¤¦§¨§¦¨¤§©£
.Là étLøk Baì úelbúäa dðéà ék íb ,áì`id mb z`f lkae - ¥©¦¥¨§¦§©¦§¦§¥¥

.zeevnd meiwl eze` d`ianäæ øáãåefk dad` ekeza xxerl - §¨¨¤
,cala eal zenelrzayBì Lé øLà íãà ìëì ì÷ðå "ãàî áBø÷"¨§Ÿ§¨¥§¨¨¨£¤¥

,BúeLøa Bçî ék ,Bã÷ã÷a çî,ezeyxa eal oi` m` mb -ìBëéå Ÿ©§¨§¨¦Ÿ¦§§¨
Ba ïðBaúäì,egena -ãâa Ba ïðBaúiLëe ,õtçé øLà ìëaúl §¦§¥§¨£¤©§Ÿ§¤¦§¥¦§ª©

,íéðt ìk ìò Bçîa ,ãéìBé àìénî ¯ àeä-Ceøa óBñ ïéàm` - ¥¨¦¥¨¦§Ÿ©¨¨¦
,eala `lBa ä÷áãì 'äì äáäàä,d''awda -íei÷aiciÎlr - ¨©£¨©§¨§¨§¦

,meiw.BúøBúå åéúBöî¦§¨§¨

äæåly zilkzde xwird -,íãàä ìkcenlle zeevn miiwl - §¤¨¨¨¨
,dxezáéúk "íúBNòì íBiä" ék6,ozeyrl epzip zeevnd - ¦©©£¨§¦

,''meid''à÷åc äNònä íìBò àeä "íBiä"L7lr fnex "meid" - ¤©¨©©£¤©§¨
Îmlerd ,`wec "dyrnd mler"dfddnvrlyk d"awdl dad`d ,

xwird .ixwird xacd dppi`

oneiw `ediyrndly

miiwl ick ,`l` .zeevnd

ybx jezn ,ie`xk zeevn

mc`d wewf ,inipt iytp

ly exwir ,j` .'d zad`l

,"mzeyrl" `ed ,"meid"d

øçîìe",`eal cizrl xnelk -,"'eë,xkyd z` elawi -Bîk §¨¨§
.øçà íB÷îa øàaúpL`idy ,'d zad` ly zizin`d dzbxc - ¤¦§¨¥§¨©¥

zrbep dpi` ,iwlg xky leaiw meyn da yi dnvrlykzrkenk ,

mb dwitqn jk myle .zeevne dxez ly dyrnd mvr rbepy

dxiaqn "ezeyrl" dlndy ixd .alde gend zenelrzay dad`d

- mc` lkl "c`n aexw" `id "jaala" dad` efi` :"jaalae" z`

icil `iadl da ice ,cala egena iehia icil d`ad dad`d idef

xxerl lbeqn epi`y in mb ,ekeza xxerl leki efk dad` ;"ezeyrl"

ef dad` .ald zelbzda dad`genac`d z` xak `iaz ,meiwl m

:oldl xaqeiy itk - zeevnde dxezdBòáèa èélL çnäå§©Ÿ©©¦§¦§
,álaL éìàîOä ììç ìò ,BúãìBzåzindad ytpd ly dnewn - §§¨©¨¨©§¨¦¤©¥

zelelr myn ,rxdÎxvide

xg`le ,zee`z xxerzdl

,zerx zeaygn - oknìòå§©
íéøáàä ìk ìòå ,åét¦§©¨¨¥¨¦

.äNònä éìk íäL- ¤¥§¥©©£¤
xg`ne .mdilr hily gend

didz ,miptÎlkÎlr ,genay

,gend helyi jke ,zeevn miiwle dxez cenll oevxde dad`d el

mixa`d x`y z`e dtd z` ripie ,alay de`zd lr ,okn xg`l

itk ,ezeyxa epi` eal xy`k mb df itl .zeevn miiwle dxez cenll

ald lr ritydl ezlekia - ezeyxa egeny oeik ixd ,"wicv"a dfy

,mixa`d x`y lre,úîàa òLø àeäL éî àì íà''ipepia'' `l - ¦Ÿ¦¤¨¨¤¡¤
oi` elv` ,zn`a ryx `l` ,(b''i wxta xkfenk) ''ryxk'' `xwpd

,daxc` m` ik ,''ald lr hily'' gendì"æø øîàîk8íéòLøä"L §©£©©©¤¨§¨¦

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äáäàä ì"ø åúåùòìã àìà .íúåùøá íáì à÷åã
àúåòø àéäù ãáìá úåöîä úééùò éãéì äàéáîä
åáì úåìâúäá äðéà éë íâ áì úåîåìòúáù àáìã

âëíãà ìëì ì÷ðå ãàî áåø÷ äæ øáãå ùà éôùøëøùà
åá ïðåáúäì ìåëéå åúåùøá åçåî éë åã÷ã÷á çåî åì ùé

åá ïðåáúéùëå õåôçé øùà ìëëä"á ñ"à úìåãâá
ä÷áãì 'äì äáäàä íéðô ìë ìò åçåîá ãéìåé àìéîî

åéúåöî íåé÷á åáåúøåúå

íúåùòì íåéä éë íãàä ìë äæå
ù"îë 'åë øçîìå à÷åã äùòîä íìåò àåä íåéäù áéúë
éìàîùä ììç ìò åúãìåúå åòáèá èéìù çåîäå .à"îá

éìë íäù íéøáàä ìë ìòå åéô ìòå áìáùäùòîä
íéòùøäù ì"æøàîë úîàá òùø àåäù éî àì íà

י.5. לד, רבה יא.6.בראשית ז, א.7.דברים כב, יא.8.עירובין לד, רבה בראשית
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,"íaì úeLøa íä,mnvr lr helyl mzexyt`a oi` - ¥¦§¦¨
,mala de`z zxxerznyk,ììk íúeLøa íaì ïéàågenl oi` - §¥¦¨¦§¨§¨

:sqep xac xaqei ,lirl xen`a .mal lr drtyde gewit mey

xnelk ,"mzeyxa mal miwicv"y xn`p cg` cvn ,dyw dxe`kl

,ezeyxa eal "wicv"d wxy

`edy ,"ipepia"d eli`e

- "wicv"n dbixcna dhnl

ipy cvne ;ezeyxa eal oi`

md miryx `wecy ,xn`p

in df itle ."mal zeyxa"

- "ryx" ly llka epi`y

ok` `ed eal - "ipepia"

itk `l` ?ezeyxa

:xacd oaei ,epxaqdy

:xaca mipte` dyly

mal" - "miwicv"d

mdy zr lkae ,"mzeyxa

wwcfdl ekxhviy ilan ,mixxerzn md ,'d zad`a xxerzdl mivex

mal oi`y cala ef `l - "miryx"d ;ald lr rityi gendy jkl

oi` mpn` - "mipepia"de ;mal zeyxa md :daxc` `l` ,mzeyxa

mda rityn gend j` ."wicv"a dfy itk dcn dze`a ,mzeyxa mal

.ald lrz`fe ,mzeyxa `ed ,"mipepia"a ,ald zniieqn dcnay ixd

,okl .dyrne xeaic ,daygna ziyrnd drtydl xeywd lka

mzeyxa mal oi`" :xne` `ed "miryx"allkzervn`a mb - "

lr hily gendy epcnl .ald lr ritydl mileki md oi` ,gend

mb jk mixne` ep` oi` recn j` ,mc`d ly ezclezn raha ald
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אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח כסלו, תשי"ז 

ברוקלין.

שלום וברכה!

ובתורת  הנגלה  בתורת  לעצמו  בלימודו  אומץ  הוסיף  מאז  אשר  ותקותי  מכתבו,  נתקבל  בעתו 

החסידות ובעבודת התפלה, וכן בלימוד עם המושפעים שלו, להוליכם בדרך העולה בית א-ל ע"י הדרכה 

באור וחום חסידותי, ומהמבואר גם בנגלה החילוק בין טופח לטופח ע"מ להטפיח, מובן שצריכה הוספה 

מיוחדת בעניניו שלו בשביל שתהי' ההטפחה כפי הדרוש, אבל כיון שאין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, 

בודאי שנותנים הכחות על זה, ולפום גמלא שיחנא.

בודאי שומר שלשת השיעורים הידועים בחומש תהלים ותניא, והשי"ת יצליחו.

בברכה לבשו"ט.
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ראשון יום לגוף מרגוע לנשמה, הנאה

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰ÏÈÚÓ ˙ÂÎÏ‰ìL çéøå äàøîe ìB÷©§¤§¥©¤

.ïéìòBî àìå ïéðäð àì ¯ Lc÷ä¤§¥Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦

וכן שבמקדש, היופי ומראות הנגינה מקולות ליהנות אסור

ונהנה עבר אם אבל העשן. שעלה לאחר אפילו הקטורת מריח

מעל. לא –

ומראה בקול ריח: ובין ומראה קול בין הבדל שקיים אלא

כי מעילה אין בריח ואילו ממשות; בהם אין כי מעילה אין

כן שאין מה מצוותו, נעשתה כבר הקטורת עשן שעלה לאחר

מעל – העשן עליית בעת מהריח נהנה כו)אם .(פסחים

משקה או ממאכל ליהנות שאסור כשם הנהנין: בברכות וכן

ברכה בלי טוב מריח ליהנות אסור כך שיברך, ברכותקודם (הל'

ה"א) עליו,פ"ט לברך מבלי טוב ריח שהמריח חכמינו כדברי .

ומעל שמים מקדשי נהנה לח)כאילו .(ברכות

אמרו טוב ריח אודות לשאול: ניתן האמור מג)על שרק(ברכות

ביום להריחו מותר ולכן הגוף, לא ממנו, נהנית הנשמה

עליו? לברך יש מדוע זה, לפי הכיפורים.

לא שהגוף נכון לכך: הואdpdpההסבר סוף סוף אבל מהריח,

לפעולת דומה פעולתו זו ומבחינה אותו, ומרגיע לגוף חודר

149)המזון ע' יד לקו"ש שם. .(רמב"ן

המהרש"א בדברי היטב משתקפת זו כותב,(שם)נקודה הוא .

שיש למרות לכן נשמה, ולא חיים רוח רק יש שלבהמה היות כי

היאyegלה אין ממנו.zipdpהריח,

שני יום הבנה וגם התבטלות גם

:Á ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ÏÈÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïðBaúäì íãàì éeàø̈§¨¨§¦§¥
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אלו – 'משפטים' סוגים: לשני נחלקות התורה מצוות

למעשה, ידוע. אינו שטעמן אלו – ו'חוקים' גלוי, שטעמן

מצוות – ל'משפטים' נחלקות עצמן בשכל המובנות המצוות

–aiignשהשכל ו'עדות' גניבה; איסור כמו עצמו, מצד

וזיכרון.mikqnשהשכל אות המהווה השבת מצות כמו להם,

בעצם הן השכליות המצוות שגם נגלה יותר, נדייק אם

'משפטים'. יש העל-שכליות במצוות וגם 'חוקים',

הדברים: הסבר

ולא המלך, גזירת מפני רק נעשה שקיומן הוא ה'חוקים' גדר

כולן שכן המצוות, בכל קיימת זו נקודה האישית. ההבנה מחמת

והתבטלות. קבלת-עול מתוך לקיימן יש ולפיכך הקב"ה, של ציוויים

שהרצון הדבר ומשמעות בתורה, נכתבו ה'חוקים' גם לאידך,

ידי על הקב"ה. בחכמת התלבש המצוות כל של העליון

והסבר. טעם במצוות נוסף התורה, בחכמת הרצון התלבשות

ומשפטים: חוקים של שילוב לפנינו הרי

רצון שהן מפני עול, בקבלת לקיים צריך המצוות כל את

גם נקיים כך פנימי. טעם להן שיש לדעת זאת עם ויחד הבורא,

החוקים את וגם חוקים, מקיימים בה עול בקבלת המשפטים את

בשכל. המובנים דברים מקיימים בה ותענוג בחיות

[iaxd ly ezpyna zeevn ly opipr qxhpew i"tr]

שלישי יום האומנם? – תפילין להנחת שליח

‚ ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰:· ‰ÎÏ‰ ,ì øîBàäàö' :BçeìL ¨¥¦§¥

.èçBL äæ éøä . . 'çñtä úà éìò èçLe§Ÿ¨©¤©¤©£¥¤¥

שיעשה שליח למנות יכול אדם כי המלמדים המקורות אחד

הפסח את שוחט אחד אדם שלנו: ההלכה זו במקומו, מצוה

"שחטו כאילו לכך מתייחסת התורה זאת ובכל העם, יתר עבור

l`xyiאותו zcr ldw lk"(מב .(קידושין

יניח אשר שליח אדם ימנה לא כן אם מדוע היא, השאלה

תפילין? במקומו

את לתת יכול שהמשלח לכך, הרווח לאegekההסבר לאחר,

להיעשותetebאת האמורות במצוות רק מועילה שליחות לכן, .

egekaמוטלת זו מצוה שהרי תפילין, בהנחת ולא המשלח, של

המשלח של הגשמי גופו ב)על נדרים .(רא"ש

במצוות רק שליח למנות ניתן אחרת: בצורה המחלקים יש

הגורם קידושין מעשה כמו מסוימת, לתוצאה הכנה המהוות

אינה תפילין הנחת כן שאין מה העולם. על תיאסר שהאשה

ההנחה בעצם מתבטאת המצוה שכן דבר, לשום חייםהכנה (גנזי

ש) חליצה .מערכת

את עושה המשלח כאשר רק מועילה שליחות נוסף: הסבר

שמקדש הוא שהמשלח בקידושין, כמו – המצוה מעשה עיקר

בתפילין, ואילו להגשמתה. עוזרו והשליח – לאשתו ומתחייב

לחוד השליח פעולת אלא המשלח פעולת השלמת כאן אין

מב) קידושין .(תורי"ד

רביעי יום לפטור אנוס בין

:·-‡ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰Y . . äìáða òâBpä©¥©¦§¥¨
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הטמאים: סוגי בין כאן מבדיל znהרמב"ם `nhשיום

השמש שקיעת עם טהור ויהא פסח, בערב חל האחרון טומאתו

ואילו שני; לפסח נדחה אלא פסח, קרבן עבורו שוחטים אין –

uxy `nhכן השמש, לשקיעת להמתין אמור הוא שאף שטבל,

עליו. שוחטים

טמאים שניהם כך ובין כך בין הלוא ההבדל, סיבת מהי

השקיעה? עם וייטהרו בהווה,

לומר: ויש

לשיטתו ה"ב)הרמב"ם פ"ה ראשון(לעיל פסח עשה שלא מי כי ,

עשהו`qpeעקב שלא מי אך שני, פסח עשה לא אם כרת חייב ,

השני.d`nehעקב את עשה שלא אף מכרת פטור ,

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

"טמא פטור בין מהותי הבדל קיים הרמב"ם שלדעת מכאן

פסח חיוב עליו חל בעצם האנוס, אנוס: של לפטור לנפש"

השלים שלא וכיון לקיימו. יכול הוא אין שבפועל אלא ראשון,

טמא שהיה מי אבל כרת. חייב חיובו, eilrאת lg `l

שנמנע אף כרת, לחייבו ואין פסח לעשות חיוב מלכתחילה

השני. פסח מעשיית

שרץ: לטמא מת טמא בין ההבדל גם וזה

חיוב עליו חל בכתוב, נתפרשה שלא טומאה בסוג שטמא מי

השקיעה שאחרי וכיון טומאתו. מפני אנוס שהוא אלא הפסח,

לעומת טמא. הוא שכעת אף עליו שוחטים לאוכלו, יוכל הוא

ולכן הפסח, מהקרבת במפורש פוטר הכתוב מת בטמא זאת

אותו מפקיעה העכשווית למרותixnblטומאתו מהחיוב,

יטהר. הוא גם שבערב

[ai ,` xyei ixry]

חמישי יום עצמות שובר אינו מלך
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לקרבן ייחודיות מצוות שתי אודות למדים אנו זה בפרק

לשבור ושלא החבורה, ממקום הבשר את להוציא שלא פסח:

ה'חוקים', מקבוצת הינן אלו מצוות פניו, על מהקרבן. עצם שום

אחריה". להרהר רשות לך ואין חקקתי "חוקה בחינת

אלו מצוות שטעם מסבירים מהמפרשים רבים ואולם,

התעוררה וכאן ממצרים. יצאנו בה הדרך את לנו להזכיר

מדובר? מצרים מיציאת פרט איזה על – מחלוקת

נבוכים' 'מורה בספרו מאריך מו)הרמב"ם זכר(ח"ג כאן שיש ,

ממצרים שיצאנו zexidnaeלעובדה oeftigaלשבור אין לכן .

להוציא אין כן וכמו פנאי; לכך אין חיפזון בעת שכן עצמות,

ישוב. שהשליח עד להתעכב יש אז שכן החוצה, הבשר את

טו-טז)ה'חינוך' להזכיר(מצוה המצוות שמטרת לעומתו טוען

ממצרים שיצאנו העובדה miklnאת enkכיון חירות. בדרך ,

אדונים. במנהג הסדר בליל לנהוג עלינו שכך,

עניים רק הבשר: הוצאת לאיסור לדעתו, הסיבה, זו

מה לידידיהם, להראותו מיד ורצים בשר בראותם מתלהבים

להתגאות צורך חשים ואינם כזו בסעודה רגילים מלכים כן שאין

אחרים. בפני בכך

רק כלל, בדרך עצמות: שבירת לאיסור ההסבר גם ומכאן

את שוברים בשר, פירור כל אחרי ברעבתנות המחפשים אביונים

ובמילא מלכים, מנהג זה אין הסחוס. את לאכול בכדי העצמות

הסדר. בליל מנהגינו לא

שישי יום מארצות-הברית לרגל עליה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰‚È‚Á ˙ÂÎÏ‰,øNò ãçàä elà ìk̈¥¨©©¨¨
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כאשר לרגל לעלות יתחייב בארצות-הברית שגר מי האם

המקדש? בית ייבנה

פסחים במסכת לו(ח,ב)ובכן, שאין מי כי אמי רב מחדש

את איש יחמוד "ולא שנאמר לרגל, מלעלות פטור בארץ קרקע

פטור "ארץ" לו שאין ומי ה'", פני את לראות בעלותך ארצך

התוספות כותב זאת לאור ג,ב)מלעלות. לארץ(שם בחוץ שהדר

לרגל. לעלות חייב אינו

בנושא, דבר וחצי דבר מזכיר אינו זאת, לעומת הרמב"ם,

לרגל, מעליה שפטורים אלו כל את מונה הוא – ואדרבה

בארץ. קרקע לו שאין זה את ומשמיט

קרקע לו שאין מי גם כי סבור הרמב"ם הצל"ח: מסביר

אינו אמי רב של דינו שכן לרגל, בעליה חייב ישראל בארץ

ארצך" את איש יחמוד "ולא הפסוק רב, ולדעת הכל, על מוסכם

קרקע. לו שאין מי את לפטור ולא אחר, ללימוד נועד

אמת' ל'שפת יש מקורי ב)הסבר מי(חגיגה אמי: רב בשיטת

כבר הוא אם אבל לירושלים, מלעלות פטור אכן קרקע לו שאין

עליו. גם חל זכורך" כל "יראה הציווי בירושלים, נמצא

זו הלכה בהביאו הזקן אדמו"ר א)אמנם, תכט, דייק(או"ח

ג' ברגל להביא חייב ישראל בארץ הדר ואחד אחד "כל וכתב:

רק לא פטור בחו"ל שהדר מכאן, וכו'". ראיה עולת – קרבנות

הרגל. מקרבנות אף אלא לרגל, מלעלות

שבת-קודש דינו? מה – שתקף כהן

:Â ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰Bñôz íà . .øBëa ÷ôñ§¥§¦§¨

.Bãiî ïéàéöBî ïéà ,ïäkŸ¥¥¦¦¦¨

הרקע בתלמוד. ידועה סוגיה הינה כהן" "תקפו סוגיית

הבכור – בכור בעדרו נולד אשר שאדם התורה, בציווי לדברים

בכור, הולד אם ספק שיש במקרה אולם, לכהן. ושייך קדוש,

הראיה עליו מחברו "המוציא כי המשנה ".קובעת

הדעות חלוקות המשנה פסק ו)במשמעות :(ב"מ

ממנו, נוציא לא אכן הישראל בידי הבכור מפרששאם המנונא רב

אף נוציא לא – הבכור את ("תקף") בכוח לקח והכהן במידה אך

בספקהבכור. בפועל שאוחז למי עוברת חזקתהבעלות לדעתו, ממנו.

הבהמה, כבעל מוגדר הישראל תמיד כי רבה סבור לעומתו

היתה הבהמה שבתחילה מפני מחברו", "מוציא נחשב והכהן

הישראל. ברשות

ספק שיש מקרה בכל כללית: בשאלה נעוץ המחלוקת שורש

– הראיה עליו מחברו שהמוציא והדין כלשהו, ממון שייך למי

שלא. או מעשה, לאחר תפיסה מועילה האם

מיוחדת סיבה קיימת שלנו במקרה כי הטוענים יש זאת, עם

לישראל מקרה בכל שהרי הישראל, בחזקת הבכור את להשאיר

לתיתו. כהן לאיזה להחליט הזכות נתונה

– מידו" מוציאין אין כהן תפסו ש"אם – הרמב"ם דברי

המנונא. רב שיטת עם אחד בקנה עולים

[dxedh dnda xeka jxr ,zicenlz dictelwivp` d`x]
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"טמא פטור בין מהותי הבדל קיים הרמב"ם שלדעת מכאן

פסח חיוב עליו חל בעצם האנוס, אנוס: של לפטור לנפש"

השלים שלא וכיון לקיימו. יכול הוא אין שבפועל אלא ראשון,

טמא שהיה מי אבל כרת. חייב חיובו, eilrאת lg `l

שנמנע אף כרת, לחייבו ואין פסח לעשות חיוב מלכתחילה

השני. פסח מעשיית

שרץ: לטמא מת טמא בין ההבדל גם וזה

חיוב עליו חל בכתוב, נתפרשה שלא טומאה בסוג שטמא מי

השקיעה שאחרי וכיון טומאתו. מפני אנוס שהוא אלא הפסח,

לעומת טמא. הוא שכעת אף עליו שוחטים לאוכלו, יוכל הוא

ולכן הפסח, מהקרבת במפורש פוטר הכתוב מת בטמא זאת

אותו מפקיעה העכשווית למרותixnblטומאתו מהחיוב,

יטהר. הוא גם שבערב

[ai ,` xyei ixry]

חמישי יום עצמות שובר אינו מלך
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לקרבן ייחודיות מצוות שתי אודות למדים אנו זה בפרק

לשבור ושלא החבורה, ממקום הבשר את להוציא שלא פסח:

ה'חוקים', מקבוצת הינן אלו מצוות פניו, על מהקרבן. עצם שום

אחריה". להרהר רשות לך ואין חקקתי "חוקה בחינת

אלו מצוות שטעם מסבירים מהמפרשים רבים ואולם,

התעוררה וכאן ממצרים. יצאנו בה הדרך את לנו להזכיר

מדובר? מצרים מיציאת פרט איזה על – מחלוקת

נבוכים' 'מורה בספרו מאריך מו)הרמב"ם זכר(ח"ג כאן שיש ,

ממצרים שיצאנו zexidnaeלעובדה oeftigaלשבור אין לכן .

להוציא אין כן וכמו פנאי; לכך אין חיפזון בעת שכן עצמות,

ישוב. שהשליח עד להתעכב יש אז שכן החוצה, הבשר את

טו-טז)ה'חינוך' להזכיר(מצוה המצוות שמטרת לעומתו טוען

ממצרים שיצאנו העובדה miklnאת enkכיון חירות. בדרך ,

אדונים. במנהג הסדר בליל לנהוג עלינו שכך,

עניים רק הבשר: הוצאת לאיסור לדעתו, הסיבה, זו

מה לידידיהם, להראותו מיד ורצים בשר בראותם מתלהבים

להתגאות צורך חשים ואינם כזו בסעודה רגילים מלכים כן שאין

אחרים. בפני בכך

רק כלל, בדרך עצמות: שבירת לאיסור ההסבר גם ומכאן

את שוברים בשר, פירור כל אחרי ברעבתנות המחפשים אביונים

ובמילא מלכים, מנהג זה אין הסחוס. את לאכול בכדי העצמות

הסדר. בליל מנהגינו לא

שישי יום מארצות-הברית לרגל עליה
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כאשר לרגל לעלות יתחייב בארצות-הברית שגר מי האם

המקדש? בית ייבנה

פסחים במסכת לו(ח,ב)ובכן, שאין מי כי אמי רב מחדש

את איש יחמוד "ולא שנאמר לרגל, מלעלות פטור בארץ קרקע

פטור "ארץ" לו שאין ומי ה'", פני את לראות בעלותך ארצך

התוספות כותב זאת לאור ג,ב)מלעלות. לארץ(שם בחוץ שהדר

לרגל. לעלות חייב אינו

בנושא, דבר וחצי דבר מזכיר אינו זאת, לעומת הרמב"ם,

לרגל, מעליה שפטורים אלו כל את מונה הוא – ואדרבה

בארץ. קרקע לו שאין זה את ומשמיט

קרקע לו שאין מי גם כי סבור הרמב"ם הצל"ח: מסביר

אינו אמי רב של דינו שכן לרגל, בעליה חייב ישראל בארץ

ארצך" את איש יחמוד "ולא הפסוק רב, ולדעת הכל, על מוסכם

קרקע. לו שאין מי את לפטור ולא אחר, ללימוד נועד

אמת' ל'שפת יש מקורי ב)הסבר מי(חגיגה אמי: רב בשיטת

כבר הוא אם אבל לירושלים, מלעלות פטור אכן קרקע לו שאין

עליו. גם חל זכורך" כל "יראה הציווי בירושלים, נמצא

זו הלכה בהביאו הזקן אדמו"ר א)אמנם, תכט, דייק(או"ח

ג' ברגל להביא חייב ישראל בארץ הדר ואחד אחד "כל וכתב:

רק לא פטור בחו"ל שהדר מכאן, וכו'". ראיה עולת – קרבנות

הרגל. מקרבנות אף אלא לרגל, מלעלות

שבת-קודש דינו? מה – שתקף כהן
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הרקע בתלמוד. ידועה סוגיה הינה כהן" "תקפו סוגיית

הבכור – בכור בעדרו נולד אשר שאדם התורה, בציווי לדברים

בכור, הולד אם ספק שיש במקרה אולם, לכהן. ושייך קדוש,

הראיה עליו מחברו "המוציא כי המשנה ".קובעת

הדעות חלוקות המשנה פסק ו)במשמעות :(ב"מ

ממנו, נוציא לא אכן הישראל בידי הבכור מפרששאם המנונא רב

אף נוציא לא – הבכור את ("תקף") בכוח לקח והכהן במידה אך

בספקהבכור. בפועל שאוחז למי עוברת חזקתהבעלות לדעתו, ממנו.

הבהמה, כבעל מוגדר הישראל תמיד כי רבה סבור לעומתו

היתה הבהמה שבתחילה מפני מחברו", "מוציא נחשב והכהן

הישראל. ברשות

ספק שיש מקרה בכל כללית: בשאלה נעוץ המחלוקת שורש

– הראיה עליו מחברו שהמוציא והדין כלשהו, ממון שייך למי

שלא. או מעשה, לאחר תפיסה מועילה האם

מיוחדת סיבה קיימת שלנו במקרה כי הטוענים יש זאת, עם

לישראל מקרה בכל שהרי הישראל, בחזקת הבכור את להשאיר

לתיתו. כהן לאיזה להחליט הזכות נתונה

– מידו" מוציאין אין כהן תפסו ש"אם – הרמב"ם דברי

המנונא. רב שיטת עם אחד בקנה עולים
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ה ּפרק מעילה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

הּבית‡. לבדק הּמקּדיׁש המקדש]אחד הוצאות ּדבר[- ְְִִֶֶֶַַַַָָָ
לבדק הּמקּדיׁש אֹו קֹורה, אֹו אבן ּכגֹון הּבית, לבדק ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהראּוי
אֹו ותֹורים, ּכבׂשים ּכגֹון לּמזּבח, הראּוי ּדבר ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָהּבית
אֹו אבן ּכגֹון הּבית, לבדק הראּוי ּדבר לּמזּבח ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּמקּדיׁש
לזה לא ראּויין ׁשאינן ּדברים ולזה לזה הּמקּדיׁש אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹקֹורה,
קרקע, אֹו וציר וחמץ ּתרנגֹולין הּמקּדיׁש ּכגֹון לזה, ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָֹֹולא
מֹועלין - אפר אֹו עפר אֹו זבל מלאה אׁשּפה הקּדיׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאפּלּו
להּפדֹות. הראּויין ּדברים ׁשּיּפדּו עד ׁשהקּדׁשּו, מּׁשעה ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָֻֻּבכּלן

ּבהם·. ׁשּמֹועלין ּדברים עם הּבית, בדק קדׁשי ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכל
נהנה ואם למעילה; זה עם זה מצטרפין - מזּבח ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמּקדׁשי

מעל. מּכּלן, ּפרּוטה ְְִֶַָָָָֻּבׁשוה

אכילתֹו‚. - חברֹו ּומהּנה נהנה אֹו חברֹו, והאכיל ְְֱֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָאכל
מצטרפין ּכּלן - והניתֹו חברֹו אכילת אֹו חברֹו, ְְֲֲֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻוהנית

מעל. ּבפרּוטה, הניה הּכל מן נעׂשה ואם ְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָֹלמעילה;

מן„. הּיֹום נהנה ּכיצד? מרּבה. לזמן מצטרפת ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻהּמעילה
אחד ּבהעלם ימים ּכּמה לאחר ונהנה נודעההקּדׁש, שלא -] ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

הראשונה] מעילתו על בנתיים מצטרפיןלו אּלּו הרי -ְְֲִִֵֵָ
ּומעל. ְִַָָלפרּוטה,

הּנהנה‰. אבל הּקרקע; מן ּבתלּוׁש אּלא מעילה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָאין
פגם. אפּלּו מעל, לא - לּה ּבמחּבר אֹו עצמּה ְְְֲִִַַַַַַָָָָָֹֻּבּקרקע
נטל ּפטּור; - ּבּה הּזֹורע אֹו הקּדׁש, ׂשדה החֹורׁש ְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?
- הקּדׁש ּבׂשדה הּדׁש מעל. - ּופגמּה ּבֹו, ונהנה ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמאבקּה
ּופגם ּבאבק נהנה והרי לּׂשדה, מֹועיל ׁשּלּה ׁשהאבק ֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָמעל;
לעׂשב אבק להעלֹות ּכדי הקּדׁש ׂשדה חרׁש אם וכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׂשדה.
אֹו הקּדׁש, ּבמערת הּדר מעל. - העׂשב ונטל ּבּה, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּנתן
לא ׁשּנהנה, ּפי על אף - הקּדׁש ׁשל ׁשֹוב אֹו אילן, ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבצל
אבל מעל. לא ּבֹו הּדר - ּבנּוי ּבית הּמקּדיׁש וכן ְְֲִִֵַַַַַַָָָָָֹמעל;
מעל, ׁשם הּדר - ּבית ּבהן ּובנה ואבנים עצים ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּמקּדיׁש

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו

.Âׂשדה הקּדיׁש ּכיצד? ּבהן. מֹועלין הקּדׁש ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּגּדּולי
אבל ּבהן; מֹועלין - פרֹות ועׂשה אילן עׂשבים, ְְֲֲֲִִִִֵֶָָָָָָָוהֹוציאה
הקּדיׁש מים, נתמּלא ּכ ואחר ריקן הּבֹור את ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּמקּדיׁש
- יֹונים ונתמּלא ׁשֹוב זבל, נתמּלאת ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאׁשּפה
הּזבל וכ ּבהן. מֹועלין אין הקּדׁש, ּגּדּולי ואינן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהֹואיל
ּיעׂשה ּומה מֹועלין; ולא נהנין לא - הקּדׁש ׁשּבחצר ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹוהּפרׁש

לּלׁשּכה ּדמיהן ויּפלּו יּמכרּו, לקרבנות]ּבהן? מעין[- . ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
ּבּמים להנֹות אסּור - הקּדׁש ׂשדה מּתֹו יֹוצא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשהּוא
הּמים יצאּו מעל. לא והּנהנה הּׂשדה; ּבתֹו מּמּנּו ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיֹוצאין
הקּדׁש ּבׂשדה הּגדלה ערבה ּבהן. להנֹות מּתר - לּׂשדה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻחּוץ
לׂשדה הּסמּו הדיֹוט ׁשל אילן מֹועלין. ולא נהנין לא -ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָֹֹ
לבין ּבינֹו אם - הּׂשדה ּבתֹו יֹוצאין וׁשרׁשיו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָהקּדׁש,
ׁשּבתֹו הּׁשרׁשין אֹותן הרי - אּמה עׂשרה ׁשׁש עד ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּׂשדה

רחֹוק האילן היה מעל; לא ּבהן והּנהנה אסּורין, ְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהּׂשדה
מעל. ּבהן הּנהנה - אּמה עׂשרה ׁשׁש על ׁשליתר אילן ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

הּׂשדה ּבתֹו יֹוצאין וׁשרׁשיו הדיֹוט, לׂשדה הּסמּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהקּדׁש
רחֹוק היה ּבהן; מֹועלין אּמה, עׂשרה ׁשׁש ּבתֹו היה אם -ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
ׂשדה ׁשּבתֹו הּׁשרׁשין אֹותן - אּמה עׂשרה ׁשׁש על ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָיתר

מֹועלין. ולא נהנין לא ְְֱֲִִֶֶֹֹהדיֹוט,

.Êהעֹוף אֹותֹו ׁשּבנה הקּדׁש, ׁשל האילן ׁשּבראׁש ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹקן
ׁשּבֹו, הּביצים עם הּקן, ּכל - ּבהן וכּיֹוצא ועׂשבים ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמעצים
והּנהנה ּבהן; נהנין אין - לאּמן הּצריכין האפרֹוחים ְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָעם

מעל. ַָֹלא

.Áּבין ּבאילנֹות, ּבין ּבכּלֹו, מֹועלין - הּיער את ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻהּמקּדיׁש
ׁשּביניהם. אֹו האילנֹות ׁשּבראׁש קן ְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹּבכל

.Ëׁשּׁשּפּו -[שייפו]ּגזּברים אֹותן וקּצצּו הקּדׁש עצי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָ
אבל ׁשּקצצּו; ּבעת ׁשחתכּו הּקטּנים העצים ּבאֹותן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָמֹועלין
עצים, ׁשל ּבּנבּיה ולא ּבּנסרת, ולא ּבּׁשּפּוי, לא מֹועלין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹֹאין
ׁשּלא ליּבלת, הּדֹומה העץ ׁשּבתֹו העגל הּקׁשה הּגּוף ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוהּוא

למלאכה. ְְִִַָָיצלח

.Èעל אף ּבׂשערֹו, ולא ּבֹו, מֹועלין אין - עבּדֹו ְְְְֲִִִֵַַַַַָֹהּמקּדיׁש
זמן וכל לֹו; מחּבר ׁשהּוא מּפני להּגזז, עֹומד ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּפי

ּומׁשּביח. הֹול מחּבר, ְְִֵֶַַָֻׁשהּוא

.‡Èואף זרען; ּבׁשעת אֹותן ּפֹודה הקּדׁש, ּפרֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּזֹורע
ּבהן, מֹועלין ואין חּלין, הּגּדּולים הרי - ּפדה ׁשּלא ּפי ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻעל

ּבחּלה. וחּיבין וחמׁש, קרן מהן מׁשּלמין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹואין

.·Èוׁשני ראׁשֹון - מים עליהן ׁשּנתן הקּדׁש ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשמרים
מּתר. רביעי, מעל. לא והּנהנה ּבֹו; להנֹות אסּור ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּוׁשליׁשי,
קדׁשי אבל הּבית; בדק ּבקדׁשי אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה

אסּור. לעֹולם ,ואיל מרביעי אף - ְְְִִִֵֵֵַַַָָָמזּבח

.‚È;ּובביצתּה ּבּה מֹועלין - לּמזּבח ּתרנגלת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמקּדיׁש
הקּדיׁש ּובחלבּה. ּבּה מֹועלין - לּמזּבח חמֹור ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָהקּדיׁש
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּובביציהן, ּבהן מֹועלין - הּבית לבדק ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּתֹורים

.„È;קדׁשים ּכׁשאר ּבהן מֹועלין - ׁשּבלּו ּכהּנה ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָֻּכתנֹות
ּבהן. מֹועלין אין ּבהן, להנֹות ונּתנּו הֹואיל - ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָוהחדׁשים

.ÂË.ּבהן מֹועלין הקּדיׁשּו, הּבית לבדק אם - גֹויים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָקדׁשי
ׁשּנאמר הּתֹורה, מן מעילה ּבהן אין - הן מזּבח קדׁשי ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואם
ּבהן להנֹות אסּור אבל יׂשראל"; ּבני אל "ּדּבר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבּקרּבנֹות:

סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי

.ÊË.מֹועלין ולא נהנין לא - הקּדׁש ׁשל וריח ּומראה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹקֹול
ׁשעלת אחר הּקטרת ּבׁשהריח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבּמה
מעל. ּתימרּתּה, ּכׁשּתעלה ּבּקטרת הריח אם אבל ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּתימרת;

ו ּפרק מעילה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

ּכגֹון‡. - יּפגמּו ולא ּבהן נהנה ׁשהאדם ּדברים ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹיׁש
ּכגֹון - ׁשּיּפגמּו ּדברים ויׁש טהֹור; זהב ּבכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּמׁשּתּמׁש
והּנהנה ּבהן. וכּיֹוצא ּוברזל, ּונחׁשת ּכסף ּוכלי ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבגדים,
נהנה אם - ּבּקרקע מחּבר ׁשאינֹו ההקּדׁש מן ּפרּוטה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבׁשוה

oey`x mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

הקּדׁש ׁשל זהב ּבכלי ׁשּנׁשּתּמׁש ּכגֹון ּפגם, ּבֹו ׁשאין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבדבר
אֹו הקּדׁש, ּבגדי ׁשּלבׁש ּכגֹון - ׁשּיּפגם ּבדבר נהנה מעל. -ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

מע לא - ּבקרּדם ּפרּוטהּבקע ּבׁשוה ּבהקּדׁש ׁשּיפּגם עד ל, ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻ
ויהנה ויפּגם להנֹות, ויתּכּון ּבֹו, ׁשּנהנה עצמֹו ּדבר ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבאֹותֹו
אֹו ּפרּוטה, ּבכחצי ּופגם ּפרּוטה ּבכחצי נהנה ְְְְְֱֲֲִִֶַַַַַָָָָּכאחת.
ולא אחר, ּבדבר ּפרּוטה ּבׁשוה ּופגם ּפרּוטה ּבׁשוה ְְְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּנהנה
לא זה הרי - ּׁשּנהנה ּבמה ּפגם ולא ּׁשּפגם ּבמה ְְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹנהנה
ּבׁשוה הניה ּבאֹותּה ויפּגם ּפרּוטה, ּבׁשוה ׁשּיהנה עד ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹמעל;
מּבגד מטלית ׁשהּתיר הרי ּכיצד? עצמֹו. ּבּדבר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּפרּוטה
ּפרּוטה, ּבׁשוה ּבּה ונהנה ּולבׁשּה ּבבגּדֹו ּותפרּה ְְְְְְְְֱִֵֶֶֶָָָָָָָָהקּדׁש,
הפסיד ולא ּפרּוטה, ּבׁשוה מּמּנּו ׁשהּתירּה ּבּבגד ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹוהפסיד
ּבדבר, ׁשּנהנה מּפני מעל; לא זה הרי - ּכלּום ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּמטלית
- חברֹו ּומהּנה ׁשהּנהנה ּבארנּו ּוכבר אחר. ּבדבר ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּופגם

מרּבה. לזמן ואפּלּו ְְְֲִִִֵֶַַָֻמצטרף,

ׁשּנהנה·. ּכיון מּצמרן, ׁשּתלׁש הּתמימים קדׁשים ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקדׁשי
לכֹוס ּדֹומין הן ׁשהרי ּפגם; ׁשּלא ּפי על אף מעל, - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבפרּוטה
אֹותם ּפֹוסלת הּצמר ּתליׁשת ׁשאין - נפּגם ׁשאינֹו זהב, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשל
עֹומדין, ולמכירה הֹואיל - מּום ּבהן נפל אם אבל ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָמּלּקרב.
ּבפרּוטה. ויפּגם ׁשּיהנה עד מעל, לא - ּדמיהן ּפֹוגמת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוהּגּזה
ּפגם ׁשאין מעל; ׁשּנהנה, ּכיון - ׁשּמתּו אחר מהן ְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּתלׁש

מּדבריהם זֹו ּומעילה חכמים]למתה. ׁשּבארנּו.[של ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ

.‚- ּבׁשגגה ׁשּמעל ּכיון - הּבית בדק ּבקדׁשי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמֹועל
- ּבזדֹון מעל ּפטּור. אחריו ׁשּיהנה וזה הקּדׁש, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנתחּלל
אּלא הקּדׁש, נתחּלל לא - מעילה ּבקרּבן חּיב ואינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהֹואיל
מעל. ּבׁשגגה, ּבֹו ונהנה אחר ּבא ואם ּבהויתֹו, הּוא ְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָהרי
ּבתֹורת והֹוציאֹו ּבּקדׁש, ּבׁשּמעל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹּבּמה
הקנהּו ולא ּופגמֹו, ּבֹו נהנה אם אבל לאחר; והקנהּו ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַָָָָָֹֻחּלין,

מֹועל. אחר מֹועל ּבֹו יׁש - ְֵֵֵֵַַַלאחר

ּוכלי„. ּבבהמה אּלא ּבמקּדׁשין, מֹועל אחר מֹועל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻואין
ונהנה הקּדׁש, ׁשל ּבקרּדם ּבקע ּכיצד? ּבלבד. ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּתׁשמיׁש
ּובא ּופגם, ונהנה ּבֹו, ּובקע חברֹו ּובא ּופגם, ְְֱֲִֵֶַַַָָָָָָָּבפרּוטה
הּקרּדם נטל מעלּו; ּכּלן - ּופגם ונהנה ּבֹו, ּובקע ְְֱֲֲֵֶַַַַָָָָָָֹֻֻחברֹו
ּבכֹוס ׁשתה מעל. לא חברֹו אבל מעל, הּוא - לחברֹו ְְֲֲֲֵֵַַַָָָָָָֹּונתנֹו
ּובא ונהנה, וׁשתה חברֹו ּובא ּבפרּוטה, ונהנה זהב ְְְְֱֱֲִֵֶֶֶָָָָָָָָָׁשל
לחברֹו ּונתנֹו הּכֹוס נטל מעלּו; ּכּלן - ונהנה וׁשתה ְְְֱֲֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָֻחברֹו
ּגּבי על רכב מעל. לא וחברֹו מעל, הּוא - מכרֹו אֹו ְֲֵֵַַַַַַַָָָָָָֹמּתנה
ונהנה עליו, ורכב חברֹו ּובא ּופגם, ּבפרּוטה ונהנה ְְְְֱֱֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָהחמֹור,
נתן מעלּו; ּכּלן - ּופגם ונהנה עליו, ורכב חברֹו ּובא ְְֱֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָָָֻּופגם,
מעל, הּוא - ׂשכרֹו אֹו מכרֹו, אֹו מּתנה, לחברֹו ְְֲֲֵַַַַָָָָָהחמֹור
מעל הּוא - הקּדׁש ׁשל קרּדם הּמׁשאיל וכן מעל. לא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֻוחברֹו
לכּתחּלה; ּבֹו לבּקע מּתר וחברֹו ׁשּבֹו, הניה טֹובת ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻלפי

לבהמה. הּדין ְְִִֵַָוהּוא

אחר‰. מֹועל ּבּה יׁש אּלא ּכן, אינּה מזּבח קדׁשי ְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבהמת
חברֹו ּובא החּטאת, מן ּתלׁש ּכיצד? ּפנים. ּכל על ֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָמֹועל
לחברֹו, נתנּה אם וכן מעלּו; ּכּלן - ותלׁש חברֹו ּובא ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻותלׁש,
הּמנחֹות, ׁשּדין לי ויראה מעלּו. ּכּלן - לחברֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוחברֹו
ׁשּכּלן הּבהמה; ּכדין - ׁשרת ּוכלי והּנסכים, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻוהעֹופֹות,

הן. הּגּוף ְֵַַֻקדּׁשת

.Âעֹומדת והיא הֹואיל - מּום ּבּה ׁשּנפל קדׁשים קדׁשי ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבהמת
ּדמים; קדּׁשת ׁשהּוא הּבית, ּבדק ּכקדׁשי היא הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻלפדיֹון,
מעל. ּבלבד הראׁשֹון - לחברֹו וחברֹו לחברֹו, נתנּה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָואם

.Êא ׁשהּנֹוטל חכמים, הקּדׁש,אמרּו ׁשל קֹורה אֹו בן ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
הּגזּבר לזה נתנּה ואם מעלּו; ׁשניהן - לחברֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּונתנּה
לי, ויראה מעל. לא והּגזּבר מעל, הּוא - ידֹו ּתחת ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשהיתה
ׁשהרי - ּבזדֹון ּבמֹועל אּלא אמּורים, הּדברים אּלּו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאין
ּדעת על הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה הּנֹוטל הקּדׁש. נתחּלל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹלא
עד אֹו ּבחפציו, אֹותּה ׁשּיֹוציא עד מעל לא - ׁשּלֹו ֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהיא
לא וחברֹו מעל, הּוא - לחברֹו נתנּה ּבמּתנה. אֹותּה ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשּיּתן
ּכמֹו הקּדׁשֹות, ּבׁשאר מֹועל אחר מֹועל ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָמעל;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶֶַַָֹׁשּבארנּו.

.Áלא ׁשהרי מעל, לא - הקּדׁש ׁשל קֹורה אֹו אבן ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹנטל
ּגּבי על נתנּה מעל; - ּביתֹו ּבתֹו אֹותּה ּבנה עדין. ְְֱֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָנהנה
ּתחּתיה ׁשּידּור עד מעל, לא - חּברּה ולא ׁשּבּתקרה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹחּלֹון

הּנּכרת. הניה זֹו ׁשאין ּפרּוטה; ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָּבׁשוה

.Ëׁשּלא ּפי על אף - לּבּלן ּונתנּה הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹנטל
ׁשּירצה. עת ּבכל רֹוחץ ּבהיֹותֹו נהנה ׁשהרי מעל, - ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָרחץ
ּפי על אף מעל, - אּמנּיֹות מּבעלי לאחד נתנּה אם ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻוכן

מלאכּתֹו. עׂשּו לא ְְֲִֶַַָֹׁשעדין

.Èמעל הּגֹוי, מן אם - מׁש ולא חפץ ּבּה שמעותקנה -] ְִִֵֶַַַָָָָָֹ
בגוי] מעלקונות לא מּיׂשראל, ואם ישראל; [שקנין ְְִִִֵַָָֹ

.במשיכה]

.‡È- חּלין ׁשהן ּדעת על ּבצרכיו הקּדׁש מעֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻהּמֹוציא
הּמביא ּכיצד? מעל. חל, ּבדברי הֹוציאן ׁשּלא ּפי על ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹאף
ּכּפרה מחּסר וכן ההקּדׁש, מן ּופסחֹו ואׁשמֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻחּטאתֹו
עד מֹועלין אין וכּלן מעל; - ההקּדׁש מן ּכּפרתֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשהביא
ּתֹודה ולחם ּונסכים מנחֹות הּמביא ,לפיכ הּדם. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּיּזרק
ׁשאין מעל, לא - עברה ׁשעבר ּפי על אף - ההקּדׁש ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמן

עליו. לכּפר ּדם זריקת ְְִֵַַָָָָּכאן

.·Èויקנּו הּתרּומה, ּכׁשּיתרמּו - הקּדׁש מּמעֹות ׁשקלֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָנתן
ׁשהרי הּׁשֹוקל, ימעל - ּדמּה ויּזרק אחת ּבהמה אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמּמּנה

ּדמּה. ׁשּנזרק הּבהמה ּבאֹותּה ְְְְִֵֶֶַַָָָָחלקֹו

.‚Èּבין הּוא ּבין צרכיו, ּבׁשאר והֹוציאֹו ׁשקלֹו ְְְְְִִִִִֵֵָָָהפריׁש
על ּוׁשקלֹו הל ידֹו, על לׁשקלֹו לחברֹו נתנֹו מעל. - ְְְְֲֲֵֵַַַַַָָָָָָחברֹו
ׁשהּתֹורם הּׁשֹוקל; מעל הּתרּומה, נתרמה אם - עצמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָידי
ּוכאּלּו ּבׁשקלים, ׁשּבארנּו ּכמֹו להּגבֹות, העתיד על ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּתֹורם
נתרמה לא עדין ואם מעל. ּולפיכ לּלׁשּכה; זה ׁשקל ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהּגיע
הּלׁשּכה. ּבׁשירי מֹועלין אין ּולעֹולם מעל. לא ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹּתרּומה,

ז ּפרק מעילה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

לׁשליח‡. ּונתנֹו הקּדׁש, מעֹות אֹו הקּדׁש ולקח ׁשּׁשגג ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמי
ׁשליחּותֹו, הּׁשליח עׂשה אם - חּלין ּבתֹורת ְְְִִִִִַַַָָָֻלהֹוציאֹו
עׂשה אּלא ׁשליחּותֹו, עׂשה לא ואם ׁשּמעל; הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהמׁשּלח
ּבעל ּכיצד? ׁשּמעל. הּוא הּׁשליח - עצמֹו מּדעת ְִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָהּׁשליח
הל לאֹורחין', ּבׂשר מאֹותֹו לי 'ּתן לׁשלּוחֹו: ׁשאמר ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּבית
להם ונתן ּכּכר', להם 'ּתן לֹו: ׁשאמר אֹו ּכּכר, להם ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָונתן
מן לֹו והביא החּלֹון', מן לי 'הבא לׁשלּוחֹו: אמר ְְִִִִִֵֵַַַָָָָּבׂשר,
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הקּדׁש ׁשל זהב ּבכלי ׁשּנׁשּתּמׁש ּכגֹון ּפגם, ּבֹו ׁשאין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבדבר
אֹו הקּדׁש, ּבגדי ׁשּלבׁש ּכגֹון - ׁשּיּפגם ּבדבר נהנה מעל. -ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

מע לא - ּבקרּדם ּפרּוטהּבקע ּבׁשוה ּבהקּדׁש ׁשּיפּגם עד ל, ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻ
ויהנה ויפּגם להנֹות, ויתּכּון ּבֹו, ׁשּנהנה עצמֹו ּדבר ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבאֹותֹו
אֹו ּפרּוטה, ּבכחצי ּופגם ּפרּוטה ּבכחצי נהנה ְְְְְֱֲֲִִֶַַַַַָָָָּכאחת.
ולא אחר, ּבדבר ּפרּוטה ּבׁשוה ּופגם ּפרּוטה ּבׁשוה ְְְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּנהנה
לא זה הרי - ּׁשּנהנה ּבמה ּפגם ולא ּׁשּפגם ּבמה ְְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹנהנה
ּבׁשוה הניה ּבאֹותּה ויפּגם ּפרּוטה, ּבׁשוה ׁשּיהנה עד ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹמעל;
מּבגד מטלית ׁשהּתיר הרי ּכיצד? עצמֹו. ּבּדבר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּפרּוטה
ּפרּוטה, ּבׁשוה ּבּה ונהנה ּולבׁשּה ּבבגּדֹו ּותפרּה ְְְְְְְְֱִֵֶֶֶָָָָָָָָהקּדׁש,
הפסיד ולא ּפרּוטה, ּבׁשוה מּמּנּו ׁשהּתירּה ּבּבגד ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹוהפסיד
ּבדבר, ׁשּנהנה מּפני מעל; לא זה הרי - ּכלּום ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּמטלית
- חברֹו ּומהּנה ׁשהּנהנה ּבארנּו ּוכבר אחר. ּבדבר ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּופגם

מרּבה. לזמן ואפּלּו ְְְֲִִִֵֶַַָֻמצטרף,

ׁשּנהנה·. ּכיון מּצמרן, ׁשּתלׁש הּתמימים קדׁשים ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקדׁשי
לכֹוס ּדֹומין הן ׁשהרי ּפגם; ׁשּלא ּפי על אף מעל, - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבפרּוטה
אֹותם ּפֹוסלת הּצמר ּתליׁשת ׁשאין - נפּגם ׁשאינֹו זהב, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשל
עֹומדין, ולמכירה הֹואיל - מּום ּבהן נפל אם אבל ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָמּלּקרב.
ּבפרּוטה. ויפּגם ׁשּיהנה עד מעל, לא - ּדמיהן ּפֹוגמת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוהּגּזה
ּפגם ׁשאין מעל; ׁשּנהנה, ּכיון - ׁשּמתּו אחר מהן ְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּתלׁש

מּדבריהם זֹו ּומעילה חכמים]למתה. ׁשּבארנּו.[של ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ

.‚- ּבׁשגגה ׁשּמעל ּכיון - הּבית בדק ּבקדׁשי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמֹועל
- ּבזדֹון מעל ּפטּור. אחריו ׁשּיהנה וזה הקּדׁש, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנתחּלל
אּלא הקּדׁש, נתחּלל לא - מעילה ּבקרּבן חּיב ואינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהֹואיל
מעל. ּבׁשגגה, ּבֹו ונהנה אחר ּבא ואם ּבהויתֹו, הּוא ְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָהרי
ּבתֹורת והֹוציאֹו ּבּקדׁש, ּבׁשּמעל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹּבּמה
הקנהּו ולא ּופגמֹו, ּבֹו נהנה אם אבל לאחר; והקנהּו ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַָָָָָֹֻחּלין,

מֹועל. אחר מֹועל ּבֹו יׁש - ְֵֵֵֵַַַלאחר

ּוכלי„. ּבבהמה אּלא ּבמקּדׁשין, מֹועל אחר מֹועל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻואין
ונהנה הקּדׁש, ׁשל ּבקרּדם ּבקע ּכיצד? ּבלבד. ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּתׁשמיׁש
ּובא ּופגם, ונהנה ּבֹו, ּובקע חברֹו ּובא ּופגם, ְְֱֲִֵֶַַַָָָָָָָּבפרּוטה
הּקרּדם נטל מעלּו; ּכּלן - ּופגם ונהנה ּבֹו, ּובקע ְְֱֲֲֵֶַַַַָָָָָָֹֻֻחברֹו
ּבכֹוס ׁשתה מעל. לא חברֹו אבל מעל, הּוא - לחברֹו ְְֲֲֲֵֵַַַָָָָָָֹּונתנֹו
ּובא ונהנה, וׁשתה חברֹו ּובא ּבפרּוטה, ונהנה זהב ְְְְֱֱֲִֵֶֶֶָָָָָָָָָׁשל
לחברֹו ּונתנֹו הּכֹוס נטל מעלּו; ּכּלן - ונהנה וׁשתה ְְְֱֲֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָֻחברֹו
ּגּבי על רכב מעל. לא וחברֹו מעל, הּוא - מכרֹו אֹו ְֲֵֵַַַַַַַָָָָָָֹמּתנה
ונהנה עליו, ורכב חברֹו ּובא ּופגם, ּבפרּוטה ונהנה ְְְְֱֱֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָהחמֹור,
נתן מעלּו; ּכּלן - ּופגם ונהנה עליו, ורכב חברֹו ּובא ְְֱֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָָָֻּופגם,
מעל, הּוא - ׂשכרֹו אֹו מכרֹו, אֹו מּתנה, לחברֹו ְְֲֲֵַַַַָָָָָהחמֹור
מעל הּוא - הקּדׁש ׁשל קרּדם הּמׁשאיל וכן מעל. לא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֻוחברֹו
לכּתחּלה; ּבֹו לבּקע מּתר וחברֹו ׁשּבֹו, הניה טֹובת ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻלפי

לבהמה. הּדין ְְִִֵַָוהּוא

אחר‰. מֹועל ּבּה יׁש אּלא ּכן, אינּה מזּבח קדׁשי ְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבהמת
חברֹו ּובא החּטאת, מן ּתלׁש ּכיצד? ּפנים. ּכל על ֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָמֹועל
לחברֹו, נתנּה אם וכן מעלּו; ּכּלן - ותלׁש חברֹו ּובא ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻותלׁש,
הּמנחֹות, ׁשּדין לי ויראה מעלּו. ּכּלן - לחברֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוחברֹו
ׁשּכּלן הּבהמה; ּכדין - ׁשרת ּוכלי והּנסכים, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻוהעֹופֹות,

הן. הּגּוף ְֵַַֻקדּׁשת

.Âעֹומדת והיא הֹואיל - מּום ּבּה ׁשּנפל קדׁשים קדׁשי ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבהמת
ּדמים; קדּׁשת ׁשהּוא הּבית, ּבדק ּכקדׁשי היא הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻלפדיֹון,
מעל. ּבלבד הראׁשֹון - לחברֹו וחברֹו לחברֹו, נתנּה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָואם

.Êא ׁשהּנֹוטל חכמים, הקּדׁש,אמרּו ׁשל קֹורה אֹו בן ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
הּגזּבר לזה נתנּה ואם מעלּו; ׁשניהן - לחברֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּונתנּה
לי, ויראה מעל. לא והּגזּבר מעל, הּוא - ידֹו ּתחת ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשהיתה
ׁשהרי - ּבזדֹון ּבמֹועל אּלא אמּורים, הּדברים אּלּו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאין
ּדעת על הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה הּנֹוטל הקּדׁש. נתחּלל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹלא
עד אֹו ּבחפציו, אֹותּה ׁשּיֹוציא עד מעל לא - ׁשּלֹו ֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהיא
לא וחברֹו מעל, הּוא - לחברֹו נתנּה ּבמּתנה. אֹותּה ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשּיּתן
ּכמֹו הקּדׁשֹות, ּבׁשאר מֹועל אחר מֹועל ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָמעל;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶֶַַָֹׁשּבארנּו.

.Áלא ׁשהרי מעל, לא - הקּדׁש ׁשל קֹורה אֹו אבן ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹנטל
ּגּבי על נתנּה מעל; - ּביתֹו ּבתֹו אֹותּה ּבנה עדין. ְְֱֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָנהנה
ּתחּתיה ׁשּידּור עד מעל, לא - חּברּה ולא ׁשּבּתקרה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹחּלֹון

הּנּכרת. הניה זֹו ׁשאין ּפרּוטה; ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָּבׁשוה

.Ëׁשּלא ּפי על אף - לּבּלן ּונתנּה הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹנטל
ׁשּירצה. עת ּבכל רֹוחץ ּבהיֹותֹו נהנה ׁשהרי מעל, - ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָרחץ
ּפי על אף מעל, - אּמנּיֹות מּבעלי לאחד נתנּה אם ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻוכן

מלאכּתֹו. עׂשּו לא ְְֲִֶַַָֹׁשעדין

.Èמעל הּגֹוי, מן אם - מׁש ולא חפץ ּבּה שמעותקנה -] ְִִֵֶַַַָָָָָֹ
בגוי] מעלקונות לא מּיׂשראל, ואם ישראל; [שקנין ְְִִִֵַָָֹ

.במשיכה]

.‡È- חּלין ׁשהן ּדעת על ּבצרכיו הקּדׁש מעֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻהּמֹוציא
הּמביא ּכיצד? מעל. חל, ּבדברי הֹוציאן ׁשּלא ּפי על ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹאף
ּכּפרה מחּסר וכן ההקּדׁש, מן ּופסחֹו ואׁשמֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻחּטאתֹו
עד מֹועלין אין וכּלן מעל; - ההקּדׁש מן ּכּפרתֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשהביא
ּתֹודה ולחם ּונסכים מנחֹות הּמביא ,לפיכ הּדם. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּיּזרק
ׁשאין מעל, לא - עברה ׁשעבר ּפי על אף - ההקּדׁש ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמן

עליו. לכּפר ּדם זריקת ְְִֵַַָָָָּכאן

.·Èויקנּו הּתרּומה, ּכׁשּיתרמּו - הקּדׁש מּמעֹות ׁשקלֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָנתן
ׁשהרי הּׁשֹוקל, ימעל - ּדמּה ויּזרק אחת ּבהמה אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמּמּנה

ּדמּה. ׁשּנזרק הּבהמה ּבאֹותּה ְְְְִֵֶֶַַָָָָחלקֹו

.‚Èּבין הּוא ּבין צרכיו, ּבׁשאר והֹוציאֹו ׁשקלֹו ְְְְְִִִִִֵֵָָָהפריׁש
על ּוׁשקלֹו הל ידֹו, על לׁשקלֹו לחברֹו נתנֹו מעל. - ְְְְֲֲֵֵַַַַַָָָָָָחברֹו
ׁשהּתֹורם הּׁשֹוקל; מעל הּתרּומה, נתרמה אם - עצמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָידי
ּוכאּלּו ּבׁשקלים, ׁשּבארנּו ּכמֹו להּגבֹות, העתיד על ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּתֹורם
נתרמה לא עדין ואם מעל. ּולפיכ לּלׁשּכה; זה ׁשקל ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהּגיע
הּלׁשּכה. ּבׁשירי מֹועלין אין ּולעֹולם מעל. לא ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹּתרּומה,

ז ּפרק מעילה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

לׁשליח‡. ּונתנֹו הקּדׁש, מעֹות אֹו הקּדׁש ולקח ׁשּׁשגג ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמי
ׁשליחּותֹו, הּׁשליח עׂשה אם - חּלין ּבתֹורת ְְְִִִִִַַַָָָֻלהֹוציאֹו
עׂשה אּלא ׁשליחּותֹו, עׂשה לא ואם ׁשּמעל; הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהמׁשּלח
ּבעל ּכיצד? ׁשּמעל. הּוא הּׁשליח - עצמֹו מּדעת ְִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָהּׁשליח
הל לאֹורחין', ּבׂשר מאֹותֹו לי 'ּתן לׁשלּוחֹו: ׁשאמר ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּבית
להם ונתן ּכּכר', להם 'ּתן לֹו: ׁשאמר אֹו ּכּכר, להם ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָונתן
מן לֹו והביא החּלֹון', מן לי 'הבא לׁשלּוחֹו: אמר ְְִִִִִֵֵַַַָָָָּבׂשר,
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החּלֹון מן והביא הּמגּדל', מן 'הבא לֹו: ׁשאמר אֹו ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּמגּדל,
והביא הּׁשליח הל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מעל; הּׁשליח -ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
'לא הּׁשֹולח: ׁשאמר ּפי על אף - לֹו ׁשאמר ּכמֹו החּלֹון, ְִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹמן
מעל, הּבית ּבעל - הּמגּדל' מן אּלא ׁשּיביא בלּבי ְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָהיה
ּדברים. אינן ׁשּבּלב ּודברים מאמרֹו, ׁשליחּות עׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהרי

א ׁשֹוטה אֹו חרׁש הּׁשליח היה להןואפּלּו ׁשאין קטן, ֹו ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
לא ואם מעל; הּבית ּבעל ּכמאמרֹו, עׂשּו אם - ְְְֲִִִִַַַַַַָָָֹׁשליחּות
'ּתן לׁשלּוחֹו: אמר ּפטּור. הּבית ּבעל ׁשליחּותֹו, ְְִִִֵַַַַַָָָעׂשּו
'טלּו להן: ואמר הּׁשליח הל ּבׂשר', ׁשל חתיכה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָלאֹורחי
ּדברֹו; נעׂשה ׁשהרי מעל, הּבית ּבעל ׁשּתים', ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָׁשּתים
הּבית, ּבעל ׁשליחּות על מֹוסיף ׁשהּוא מּפני ּפטּור, ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָוהּׁשליח
'טלּו הּׁשליח: להן אמר אם אבל הּׁשליחּות. את עקר ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹולא
ׁשלׁש האֹורחים נטלּו מעלּו. ׁשניהן - מּדעּתי' ׁשּתים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּתים
עׂשה מהן אחד ׁשּכל מּפני מעלּו, האֹורחין אף - ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשלׁש
לפי חּיב חברֹו נמצא מּדעּתֹו; והֹוסיף חברֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָׁשליחּות
זה על חּיב והּוא הּׁשליחּות, נעקרה ולא ּדבריו ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנעׂשּו

מּדעּתֹו. ְִִֶַׁשהֹוסיף

בדק·. מּקדׁשי החתיכֹות ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה
המקדש]הּבית רכוש וכּיֹוצא[- עֹולה ּבׂשר היּו אם אבל . ְְֲִִֵַַַַָָָ

ּבאּסּור חּיב הּוא ׁשהרי ּבלבד; האֹוכל אּלא מעל לא ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבֹו,
עולה]אחת אכילת יתר[- ּובכל[בנוסף], הּמעילה; על ְְִֵַַַַָָָ

לבּדּה ּבמעילה אּלא עברה, לדבר ׁשליח אין ּכּלּה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻהּתֹורה
אחר. אּסּור עּמּה יתערב ְִִִֵֵֶַָָֹׁשּלא

לי‚. 'הבא לֹו: ואמר לׁשלּוחֹו, הקּדׁש ּפרּוטת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָהּנֹותן
נרֹות, ּבכּלּה לֹו והביא הל ּפתילֹות', ּובחציּה נרֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּבחציּה
נרֹות', ּבכּלּה לי 'הבא לֹו: ׁשאמר אֹו ּפתילֹות, ּבכּלּה ְְְִִֵֵֶַָָָָֻֻאֹו
ּובחציּה נרֹות ּבחציּה והביא הל ּפתילֹות', 'ּבכּלּה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻאֹו
לא ׁשהרי מעל, לא הּבית ּבעל ּפטּורין; ׁשניהם - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹּפתילֹות
לא ׁשהרי מעל, לא והּׁשליח ּבפרּוטה; ׁשליחּותֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹנעׂשית
ּבחציּה לי 'הבא לֹו: אמר אם אבל ּבפרּוטה. ׁשליחּותֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָעקר
והל ּפלֹוני', מּמקֹום ּפתילֹות ּובחציּה ּפלֹוני, מּמקֹום ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָנרֹות
- נרֹות מּמקֹום ּופתילֹות ּפתילֹות, מּמקֹום נרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵוהביא

מעל. ִַַַָָהּׁשליח

.„והל אתרֹוג', לי 'הבא לֹו: ואמר ּפרּוטֹות ׁשּתי לֹו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָנתן
מעל, הּׁשליח - רּמֹון ּובפרּוטה אתרֹוג ּבפרּוטה לֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָוהביא
ׁשּׁשוה אתרֹוג לֹו לקנֹות ׁשלחֹו ׁשהרי ּפטּור; הּבית ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּובעל
ּבפרּוטה לֹו ׁשהביא האתרֹוג היה אם לפיכ פרּוטֹות; ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָׁשּתי

מעלּו. ׁשניהן - פרּוטֹות ׁשּתי ְְְֲֵֵֶֶָָׁשוה

ונזּכר‰. חפץ, ּבּה לֹו לקנֹות ׁשלּוחֹו ּביד ּפרּוטה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָהּׁשֹולח
הּׁשליח - החנוני ליד ׁשּתּגיע קדם הקּדׁש ׁשהיא הּבית ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹּבעל
חּיב הּמזיד ואין נזּכר, ּכבר הּבית ּובעל ׁשֹוגג, ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָמעל,
ׁשהיא וידע הּׁשליח אף נזּכר ׁשּבארנּו. ּכמֹו מעילה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּבקרּבן
מעילה, מּקרּבן ּפטּורין ׁשניהן - לחנוני ׁשּתּגיע קדם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהקּדׁש

ּכׁשּיֹוציא חּיב ּפרּוטהׁשּנתערבה[כשישתמשב:]והחנוני אֹותּה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּנתן ׁשּפרּוטה לחנוני הֹודיעּו ׁשֹוגג. הּוא ׁשהרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבמעֹותיו

להקּדׁש. הּמּקח ונתּפס ּפטּורין, ׁשלׁשּתן - הקּדׁש ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָלֹו

.Âׁשּיהיה עד החטא, מן החנוני להּציל ּכדי יעׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָוכיצד
אֹו חּלין ׁשל ּפרּוטה נֹוטל הּמעֹות? ּבכל להׁשּתּמׁש ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻֻמּתר

מקֹום ּבכל הקּדׁש ׁשל 'ּפרּוטה ואֹומר: ׁשהּוא ּכל ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָּכלי
הּכלי אֹו ּפרּוטה אֹותּה ותעׂשה זה'; על מחּללת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשהיא
ּפרּוטה וכן הּמעֹות. ּבכל להׁשּתּמׁש החנוני ויּתר ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהקּדׁש,
ּבכיס 'ּפרּוטה ׁשאמר: אֹו הּכיס, ּבכל ׁשּנתערבה הקּדׁש ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
ואם ּבּכיס; יׁשּתּמׁש ּכ ואחר אֹותּה, מחּלל - הקּדׁש' ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָזה
הּכיס. ּכל את ׁשּיֹוציא עד מעל, לא - חּלל ולא ְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹהֹוציא

.Ê- הקּדׁש' מּׁשורי ו'ׁשֹור הקּדׁש', מּכיסי 'ּכיס ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָאמר:
את מביא עֹוׂשה? ּכיצד ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻמֹועלין
ואם הקּדׁש; זה הרי הּוא, הקּדׁש 'אם ואֹומר: ׁשּבהם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהּגדֹול
ּבּקטן. ויהנה זה'; על מחּלל ׁשהּוא מקֹום ּבכל ההקּדׁש ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻלאו,

.Áּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָהּמֹועל
לי ויראה קרּבן. ולא חמׁש חּיב ואינֹו הּקרן, את מׁשּלם -ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
מזיד. היה אם ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות על לֹוקה ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאינֹו

.Ëּבהן ונׁשּתּמׁש הּבית, ּבעל אצל הקּדׁש מעֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָהּמפקיד
להׁשּתּמׁש רׁשּות לֹו אין ׁשהרי מעל; הּבית ּבעל - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוהֹוציאן

הרׁשהּו. לא הּפּקדֹון ּובעל ְִִֶַַַָָָֹּבהן,

.Èולא חתּומין היּו ולא חנוני, אֹו ׁשלחני אצל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֹֻהפקידן
הּדין מן רׁשּות לֹו ויׁש הֹואיל - מׁשּנה קׁשר ְְְְִִִִֵֶֶֶַֻקׁשּורין
הּפּקדֹון ּבעל ּפטּורין: ׁשניהן הֹוציאן, אם - ּבהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלהׁשּתּמׁש
ּפטּור והחנוני ּבהן'; 'הׁשּתּמׁש לֹו אמר לא ׁשהרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּפטּור
ּוכאּלּו חתּומין, ולא מׁשּנה קׁשר קׁשּורין ׁשאינן מּפני -ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָֹֻ

ּברׁשּות. ְְִִֵַהׁשּתּמׁש

.‡Èׁשהכניסה הקּדׁש[בנישואיה]האּׁשה ׁשל מעֹות ְְִִִֵֶֶֶָָָָ
הקּדׁשֹות לּה ונפלּו ומת מֹוריׁשּה ׁשהקּדיׁש אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלבעלּה,

ימעל. ּבחפציו, הּמעֹות הּבעל לכׁשּיֹוציא - ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֻּבירּׁשה
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ׁשּפסקּו‡. ּפי על אף - ּבהקּדׁש עֹוׂשין ׁשהן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָהּפֹועלין
אכלּו, ואם הקּדׁש; ׁשל מּגרֹוגרֹות יאכלּו לא מזֹונֹות, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָֹֹעּמהן

מזֹונֹות. ּדמי להן נֹותן ההקּדׁש אּלא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָמעלּו;

ּבכרׁשיני·. בהמה]הּדׁש מאכל את[- חֹוסם זה הרי - הקּדׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
לֹו. הראּוי ּדיׁש ּבדיׁשֹו", ׁשֹור תחסם "לא ׁשּנאמר: ְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֹהּפרה,

על‚. אּלא הּמלאכה, על ההקּדׁש את מחּללין ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאין
אין - ּבמנה ּבהקּדׁש מלאכה ׁשעׂשה אּמן ּכיצד? ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהּמעֹות.
עד ּבׂשכרֹו, הקּדׁש טּלית אֹו הקּדׁש ּבהמת לֹו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָנֹותנין
נֹותנין חּלין, ׁשּיעׂשּו ואחר הּמעֹות; על אֹותן ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻׁשּמחּללין
מּמּנּו ולֹוקחין וחֹוזרין רצּו, אם - ּבׂשכרֹו לאּמן ְְְְְִִִִִֶָָָָָֻאֹותן

הּלׁשּכה. מּתרּומת ְְְִִֵַַַָָהּבהמה

מן„. ואבנים עצים לֹוקחין אין ּבּמקּדׁש, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָּכׁשּבֹונין
אּלא קדׁש, ׁשהּוא ּדעת על הּבנין את ּבֹונין ולא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹההקּדׁש,
יּׁשען אֹו הּבנין, ּבצל יהנה ׁשּמא ּגזרה החל; מן הּכל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבֹונין
הּבנין, ׁשּיׁשלם ואחר מלאכה. ּבׁשעת קֹורה אֹו אבן ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָעל
הּגזּברין צרכּו ואם הּבנין. על ההקּדׁש מעֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמחּללין
מּמעֹות אֹותן לֹוקחין - ּבלבד הּיֹום לאֹותֹו לּקדׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹלעצים
ׁשּמא להן ׁשּנחּוׁש ּכדי ימים, מתאחרין אינן ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהקּדׁש,

וימעל. עליהן אדם ְְֲִִֵֵֶָָָֹיּׁשען

.‰- ּובעזרֹות ּבּמקּדׁש לבנֹות האּמנין עם ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֻּכׁשּפֹוסקין
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ּבת ּבאּמה סלע, וכ ּבכ אּמה וכ ּכ עּמהן ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָּפֹוסקין
ּוכׁשּמֹוׁשחין אצּבע; ּׁשּבנּו,[כשמודדים]עׂשרים מה להן ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָ

וארּבע עׂשרים ּבת ּגדֹולה ּבאּמה להן ּומחּׁשבין ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָמֹוׁשחין
ׁשאין מּפני מעילה, לידי יבֹואּו ׁשּלא ּכדי - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאצּבעֹות

ּבּמׁשיחה. ְְְְִִַַָמדקּדקין

.Âנאֹותין הּכהנים ׁשּיהיּו ּדין, ּבית [משתמשים]ּתנאי ְְֲִִִִֵֵֶַַֹ
אבל ּבחלקן; ׁשאֹוכלין קרּבנֹות ּבאכילת ּובעצים, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּמלח

ׁשּלהן. ּבחּלין הּמקּדׁש מלח יּתנּו ְְִִִֶֶֶַַַָָֹֻלא

.Êהּכבׁש ּגּבי ׁשעל ּבֹו; מֹועלין - האבר ּגּבי ׁשעל ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָמלח
ּבֹו. מֹועלין אין - הּמזּבח ראׁש ְְֲִִֵֵֶַַַֹוׁשעל

.Áּולידע הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ּבמׁשּפטי להתּבֹונן לאדם ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָראּוי
לֹו ידע ולא טעם לֹו ימצא ׁשּלא ודבר ּכחֹו. ּכפי ענינּה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹסֹוף
יפרץ ּפן ה', אל לעלֹות יהרס ואל ּבעיניו; קל יהי אל - ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹעּלה
החל. ּדברי ּבׁשאר ּכמחׁשבּתֹו ּבֹו מחׁשבּתֹו תהא ולא ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָֹֹּבֹו.
עצים אם ּומה ּבמעילה: ּתֹורה החמירה ּכּמה ּוראה, ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָּבֹוא
עליהם העֹולם אדֹון ׁשם ׁשּנקרא ּכיון ואפר, ועפר ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָואבנים
מעל - חל מנהג ּבהן הּנֹוהג וכל נתקּדׁשּו, - ּבלבד ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבדברים
לּמצוֹות וחמר קל ּכּפרה, צרי ׁשֹוגג היה ואפּלּו ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹּבה',
מּפני ּבהן אדם יבעט אל - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לנּו ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשחקק
ולא ה', על כן לא אׁשר דברים יחּפה ולא טעמן, ידע ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹׁשּלא
ּבּתֹורה: נאמר הרי החל. ּבדברי מחׁשבּתֹו ּבהן ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹיחׁשב
אתם", ועׂשיתם מׁשּפטי ּכל ואת חּקתי ּכל את ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ"ּוׁשמרּתם
ּכמׁשּפטים: לחּקים ועׂשּיה ׁשמירה לּתן חכמים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָָֻואמרּו
ׁשּיּזהר והּׁשמירה, החּקים; ׁשּיעׂשה והיא ידּועה, ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻוהעׂשּיה
הן והּמׁשּפטים, הּמׁשּפטים. מן ּפחּותין ׁשהן ידּמה ולא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבהן
ידּועה, הּזה ּבעֹולם עׂשּיתן וטֹובת ּגלּוי, ׁשּטעמן ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָהּמצוֹות
הן והחּקים, ואם; אב וכּבּוד ּדמים ּוׁשפיכּות ּגזל אּסּור ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֻּכגֹון
ׁשחקקּתי חּקים חכמים: אמרּו ּגלּוי. טעמן ׁשאין ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻהּמצוֹות
ּבהן, נֹוקפֹו אדם ׁשל ויצרֹו ּבהן. להרהר רׁשּות ל ואין ,ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָל
חזיר, ּבׂשר אּסּור ּכגֹון - עליהן מׁשיבין העֹולם ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָֻואּמֹות
וׂשעיר אדּמה, ּופרה ערּופה, ועגלה ּבחלב, ְְְְֲֲִֶָָָָָָָָָָֻּובׂשר
הּמינים מן מצטער הּמל ּדוד היה וכּמה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּמׁשּתּלח.

זמן[אפיקורסים] וכל החּקים; על מׁשיבין ׁשהיּו ְְְְִִִִֶַַַַָָֻוהּגֹויים
ּדעת קצר לפי ׁשעֹורכין הּׁשקר ּבתׁשּובֹות אֹותֹו רֹודפין ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹׁשהיּו
עלי "טפלּו ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ּדבקה מֹוסיף היה ְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהאדם,
ׁשם ונאמר ,"ּפּקּודי אּצר לב ּבכל - אני זדים; ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשקר,
וכל עזרני". רדפּוני, ׁשקר אמּונה; מצֹותי "ּכל ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָָָָּבענין:
ׁשאף חכמים, אמרּו לפיכ הן. החּקים מּכלל ּכּלן ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻֻהּקרּבנֹות
החּקים ׁשּבעׂשּית - עֹומד העֹולם הּקרּבנֹות עבֹודת ְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָֻעל
והקּדימה הּבא; העֹולם לחּיי היׁשרים זֹוכין ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָוהּמׁשּפטים
ואת חּקתי את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: החּקים, על צּוּוייה ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻֻּתֹורה

ּבהם". וחי האדם אֹותם יעׂשה אׁשר ְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָמׁשּפטי,

ּומנין ׁשדי. ּבעזרת ׁשמיני, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ּבית הלכֹות ּפרקים: ותׁשעים חמּׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָּפרקים
עׂשרה הּמקּדׁש, ּכלי הלכֹות פרקים; ׁשמֹונה ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָהּבחירה,
הלכֹות פרקים; ּתׁשעה הּמקּדׁש, ּביאת הלכֹות ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָפרקים;
הּקרּבנֹות, מעׂשה הלכֹות פרקים; ׁשבעה מזּבח, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָאּסּורי

עׂשרה ּומּוספין, ּתמידין הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְֲִִִִִִָָָָָָָּתׁשעה
ּפרקים; עׂשר ּתׁשעה הּמקּדׁשין, ּפסּולי הלכֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָֻפרקים;
הלכֹות פרקים; חמּׁשה הּכּפּורים, יֹום עבֹודת ְְְֲֲִִִִִִַַָָהלכֹות

פרקים. ׁשמֹונה ְְְִִָָָמעילה,
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ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות עׂשרה ׁשׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָיׁש

מצוֹות לׁשחטעׂשרה (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֹ
ׁשּלא (ג) החמץ; על אֹותֹו לזּבח ׁשּלא (ב) ּבזמּנֹו; ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹהּפסח
הּפסח ּבׂשר לאכל (ה) ׁשני; ּפסח לׁשחט (ד) אמּוריו; ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּתלין
ּפסח ּבׂשר לאכל (ו) עׂשר; חמּׁשה ּבליל ּומרֹור מּצה ְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹעל
(ז) הּׁשני; לחדׁש עׂשר חמּׁשה ּבליל ּומרֹור מּצה על ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשני
חּוץ הּפסח מּבׂשר יֹוצא ׁשּלא (ח) ּומבּׁשל; נא יאכל ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻׁשּלא
יאכיל ׁשּלא (י) מׁשּמד; מּמּנּו יאכל ׁשּלא (ט) ְֲֲִִֶֶֶַַַָָֹֹֹֻלחבּורה;
(יב) ערל; מּמּנּו יאכל ׁשּלא (יא) ׂשכיר; אֹו לתֹוׁשב ְִִִֵֶֶֶַָָָֹֹמּמּנּו
ׁשני; ּבפסח עצם יׁשּבר ׁשּלא (יג) עצם; ּבֹו יׁשּבר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹֹׁשּלא
מּפסח יׁשאיר ׁשּלא (טו) לּבקר; מּמּנּו יׁשאיר ׁשּלא ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹ(יד)
ארּבעה יֹום חגיגת מּבׂשר יׁשאיר ׁשּלא (טז) לּבקר; ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשני
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ׁשליׁשי. יֹום עד ְְְִִִִִֵֵֵַָָָעׂשר

א ּפרק ּפסח קרּבן ¤¤©¤©§¨§¦הלכֹות

ניסן,‡. לחדׁש עׂשר ּבארּבעה הּפסח לׁשחט עׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמצות
העּזים מן אֹו הּכבׂשים מן אּלא ׁשֹוחטין ואין חצֹות; ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָאחר
חּיבין האּׁשה ואחד האיׁש ואחד ׁשנה. ּבן זכר ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָּבלבד,

זֹו. ְְִָּבמצוה

ולא·. עׂשר ארּבעה יֹום ועבר ּבזדֹון, זֹו מצוה ׁשּבּטל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹּומי
רחֹוקה ּבדר ולא טמא, לא והּוא המקדש]הקריב, [מבית ְְְְְִִֵֶֶָָֹֹ

ּפטּור. ּבׁשגגה, ּבּטלּה ואם ּכרת; חּיב זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָ

הּקדׁשים;‚. ּכׁשאר ּבעזרה, אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ְֲֲֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאין
הּבמֹות הּתר ּבׁשעת מקום]אף בכל להקריב מותר כשהיה -], ְִֵֶַַַָ

ּבבמת הּפסח את מקריבין היּו ּבבמת[מזבח]לא אּלא יחיד ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּכאּלּו לֹוקה, - יחיד ּבבמת מקריבֹו ׁשהיה ּומי ְְְִִִִִֶֶַַָָָָצּבּור.
ּבאחד הּפסח את לזּבח תּוכל "לא ׁשּנאמר: ּבּׁשּוק, ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹֹהקריבֹו

הּׁשמּועה מּפי - "רבינו]ׁשערי ממשה ׁשּזֹו[מסורת למדּו, ְְְִִֶֶַָָָ
הּבמֹות. הּתר ּבׁשעת אפּלּו יחיד, ּבבמת לׁשֹוחט ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָאזהרה

חצֹות,„. קדם ׁשחטֹו ואם חצֹות; אחר - הּפסח ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָֹׁשחיטת
מאחר אּלא אֹותֹו ׁשֹוחטין ואין ּבין[קרבן]ּפסּול. ׁשל ּתמיד ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ואחר הערּבים, ּבין ׁשל קטרת ׁשּמקטירין אחר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהערּבים;
עד הּפסחים, את לׁשחט מתחילין הּנרֹות, את ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּמטיבין
ּבין ׁשל ּתמיד קדם חצֹות, אחר ׁשחטֹו ואם הּיֹום. ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹסֹוף
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ּבת ּבאּמה סלע, וכ ּבכ אּמה וכ ּכ עּמהן ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָּפֹוסקין
ּוכׁשּמֹוׁשחין אצּבע; ּׁשּבנּו,[כשמודדים]עׂשרים מה להן ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָ

וארּבע עׂשרים ּבת ּגדֹולה ּבאּמה להן ּומחּׁשבין ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָמֹוׁשחין
ׁשאין מּפני מעילה, לידי יבֹואּו ׁשּלא ּכדי - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאצּבעֹות

ּבּמׁשיחה. ְְְְִִַַָמדקּדקין

.Âנאֹותין הּכהנים ׁשּיהיּו ּדין, ּבית [משתמשים]ּתנאי ְְֲִִִִֵֵֶַַֹ
אבל ּבחלקן; ׁשאֹוכלין קרּבנֹות ּבאכילת ּובעצים, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּמלח

ׁשּלהן. ּבחּלין הּמקּדׁש מלח יּתנּו ְְִִִֶֶֶַַַָָֹֻלא

.Êהּכבׁש ּגּבי ׁשעל ּבֹו; מֹועלין - האבר ּגּבי ׁשעל ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָמלח
ּבֹו. מֹועלין אין - הּמזּבח ראׁש ְְֲִִֵֵֶַַַֹוׁשעל

.Áּולידע הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ּבמׁשּפטי להתּבֹונן לאדם ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָראּוי
לֹו ידע ולא טעם לֹו ימצא ׁשּלא ודבר ּכחֹו. ּכפי ענינּה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹסֹוף
יפרץ ּפן ה', אל לעלֹות יהרס ואל ּבעיניו; קל יהי אל - ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹעּלה
החל. ּדברי ּבׁשאר ּכמחׁשבּתֹו ּבֹו מחׁשבּתֹו תהא ולא ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָֹֹּבֹו.
עצים אם ּומה ּבמעילה: ּתֹורה החמירה ּכּמה ּוראה, ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָּבֹוא
עליהם העֹולם אדֹון ׁשם ׁשּנקרא ּכיון ואפר, ועפר ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָואבנים
מעל - חל מנהג ּבהן הּנֹוהג וכל נתקּדׁשּו, - ּבלבד ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבדברים
לּמצוֹות וחמר קל ּכּפרה, צרי ׁשֹוגג היה ואפּלּו ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹּבה',
מּפני ּבהן אדם יבעט אל - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לנּו ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשחקק
ולא ה', על כן לא אׁשר דברים יחּפה ולא טעמן, ידע ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹׁשּלא
ּבּתֹורה: נאמר הרי החל. ּבדברי מחׁשבּתֹו ּבהן ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹיחׁשב
אתם", ועׂשיתם מׁשּפטי ּכל ואת חּקתי ּכל את ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ"ּוׁשמרּתם
ּכמׁשּפטים: לחּקים ועׂשּיה ׁשמירה לּתן חכמים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָָֻואמרּו
ׁשּיּזהר והּׁשמירה, החּקים; ׁשּיעׂשה והיא ידּועה, ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻוהעׂשּיה
הן והּמׁשּפטים, הּמׁשּפטים. מן ּפחּותין ׁשהן ידּמה ולא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבהן
ידּועה, הּזה ּבעֹולם עׂשּיתן וטֹובת ּגלּוי, ׁשּטעמן ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָהּמצוֹות
הן והחּקים, ואם; אב וכּבּוד ּדמים ּוׁשפיכּות ּגזל אּסּור ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֻּכגֹון
ׁשחקקּתי חּקים חכמים: אמרּו ּגלּוי. טעמן ׁשאין ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻהּמצוֹות
ּבהן, נֹוקפֹו אדם ׁשל ויצרֹו ּבהן. להרהר רׁשּות ל ואין ,ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָל
חזיר, ּבׂשר אּסּור ּכגֹון - עליהן מׁשיבין העֹולם ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָֻואּמֹות
וׂשעיר אדּמה, ּופרה ערּופה, ועגלה ּבחלב, ְְְְֲֲִֶָָָָָָָָָָֻּובׂשר
הּמינים מן מצטער הּמל ּדוד היה וכּמה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּמׁשּתּלח.

זמן[אפיקורסים] וכל החּקים; על מׁשיבין ׁשהיּו ְְְְִִִִֶַַַַָָֻוהּגֹויים
ּדעת קצר לפי ׁשעֹורכין הּׁשקר ּבתׁשּובֹות אֹותֹו רֹודפין ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹׁשהיּו
עלי "טפלּו ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ּדבקה מֹוסיף היה ְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהאדם,
ׁשם ונאמר ,"ּפּקּודי אּצר לב ּבכל - אני זדים; ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשקר,
וכל עזרני". רדפּוני, ׁשקר אמּונה; מצֹותי "ּכל ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָָָָּבענין:
ׁשאף חכמים, אמרּו לפיכ הן. החּקים מּכלל ּכּלן ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻֻהּקרּבנֹות
החּקים ׁשּבעׂשּית - עֹומד העֹולם הּקרּבנֹות עבֹודת ְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָֻעל
והקּדימה הּבא; העֹולם לחּיי היׁשרים זֹוכין ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָוהּמׁשּפטים
ואת חּקתי את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: החּקים, על צּוּוייה ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻֻּתֹורה

ּבהם". וחי האדם אֹותם יעׂשה אׁשר ְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָמׁשּפטי,

ּומנין ׁשדי. ּבעזרת ׁשמיני, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ּבית הלכֹות ּפרקים: ותׁשעים חמּׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָּפרקים
עׂשרה הּמקּדׁש, ּכלי הלכֹות פרקים; ׁשמֹונה ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָהּבחירה,
הלכֹות פרקים; ּתׁשעה הּמקּדׁש, ּביאת הלכֹות ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָפרקים;
הּקרּבנֹות, מעׂשה הלכֹות פרקים; ׁשבעה מזּבח, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָאּסּורי

עׂשרה ּומּוספין, ּתמידין הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְֲִִִִִִָָָָָָָּתׁשעה
ּפרקים; עׂשר ּתׁשעה הּמקּדׁשין, ּפסּולי הלכֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָֻפרקים;
הלכֹות פרקים; חמּׁשה הּכּפּורים, יֹום עבֹודת ְְְֲֲִִִִִִַַָָהלכֹות

פרקים. ׁשמֹונה ְְְִִָָָמעילה,
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ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות עׂשרה ׁשׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָיׁש

מצוֹות לׁשחטעׂשרה (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֹ
ׁשּלא (ג) החמץ; על אֹותֹו לזּבח ׁשּלא (ב) ּבזמּנֹו; ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹהּפסח
הּפסח ּבׂשר לאכל (ה) ׁשני; ּפסח לׁשחט (ד) אמּוריו; ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּתלין
ּפסח ּבׂשר לאכל (ו) עׂשר; חמּׁשה ּבליל ּומרֹור מּצה ְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹעל
(ז) הּׁשני; לחדׁש עׂשר חמּׁשה ּבליל ּומרֹור מּצה על ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשני
חּוץ הּפסח מּבׂשר יֹוצא ׁשּלא (ח) ּומבּׁשל; נא יאכל ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻׁשּלא
יאכיל ׁשּלא (י) מׁשּמד; מּמּנּו יאכל ׁשּלא (ט) ְֲֲִִֶֶֶַַַָָֹֹֹֻלחבּורה;
(יב) ערל; מּמּנּו יאכל ׁשּלא (יא) ׂשכיר; אֹו לתֹוׁשב ְִִִֵֶֶֶַָָָֹֹמּמּנּו
ׁשני; ּבפסח עצם יׁשּבר ׁשּלא (יג) עצם; ּבֹו יׁשּבר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹֹׁשּלא
מּפסח יׁשאיר ׁשּלא (טו) לּבקר; מּמּנּו יׁשאיר ׁשּלא ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹ(יד)
ארּבעה יֹום חגיגת מּבׂשר יׁשאיר ׁשּלא (טז) לּבקר; ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשני
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ׁשליׁשי. יֹום עד ְְְִִִִִֵֵֵַָָָעׂשר

א ּפרק ּפסח קרּבן ¤¤©¤©§¨§¦הלכֹות

ניסן,‡. לחדׁש עׂשר ּבארּבעה הּפסח לׁשחט עׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמצות
העּזים מן אֹו הּכבׂשים מן אּלא ׁשֹוחטין ואין חצֹות; ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָאחר
חּיבין האּׁשה ואחד האיׁש ואחד ׁשנה. ּבן זכר ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָּבלבד,

זֹו. ְְִָּבמצוה

ולא·. עׂשר ארּבעה יֹום ועבר ּבזדֹון, זֹו מצוה ׁשּבּטל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹּומי
רחֹוקה ּבדר ולא טמא, לא והּוא המקדש]הקריב, [מבית ְְְְְִִֵֶֶָָֹֹ

ּפטּור. ּבׁשגגה, ּבּטלּה ואם ּכרת; חּיב זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָ

הּקדׁשים;‚. ּכׁשאר ּבעזרה, אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ְֲֲֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאין
הּבמֹות הּתר ּבׁשעת מקום]אף בכל להקריב מותר כשהיה -], ְִֵֶַַַָ

ּבבמת הּפסח את מקריבין היּו ּבבמת[מזבח]לא אּלא יחיד ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּכאּלּו לֹוקה, - יחיד ּבבמת מקריבֹו ׁשהיה ּומי ְְְִִִִִֶֶַַָָָָצּבּור.
ּבאחד הּפסח את לזּבח תּוכל "לא ׁשּנאמר: ּבּׁשּוק, ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹֹהקריבֹו

הּׁשמּועה מּפי - "רבינו]ׁשערי ממשה ׁשּזֹו[מסורת למדּו, ְְְִִֶֶַָָָ
הּבמֹות. הּתר ּבׁשעת אפּלּו יחיד, ּבבמת לׁשֹוחט ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָאזהרה

חצֹות,„. קדם ׁשחטֹו ואם חצֹות; אחר - הּפסח ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָֹׁשחיטת
מאחר אּלא אֹותֹו ׁשֹוחטין ואין ּבין[קרבן]ּפסּול. ׁשל ּתמיד ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ואחר הערּבים, ּבין ׁשל קטרת ׁשּמקטירין אחר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהערּבים;
עד הּפסחים, את לׁשחט מתחילין הּנרֹות, את ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּמטיבין
ּבין ׁשל ּתמיד קדם חצֹות, אחר ׁשחטֹו ואם הּיֹום. ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹסֹוף
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ממרס אחד ויהיה ּכׁשר; - יקרוש]הערּבים שלא [מערבב ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּדם יזרק ּכ ואחר הּתמיד, ּדם ׁשּיּזרק עד הּפסח, ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹּבדם
ּכׁשר. הּתמיד, ּדם קדם הּפסח ּדם נזרק ואם אחריו; ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּפסח

ּברׁשּותֹו‰. חמץ ּכזית לֹו והיה ּבזמּנֹו, הּפסח את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּׁשֹוחט
ׁשּלא - זבחי" ּדם חמץ על תזּבח "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
את הּזֹורק ואחד הּׁשֹוחט, אחד קּים. והחמץ הּפסח, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָיזּבח

האמּורין את הּמקטיר ואחד היה[אברים]הּדם, אם - ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשאֹוכלין חבּורה מּבני אחד ּברׁשּות אֹו מהן, אחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָּברׁשּות
לֹוקה, זה הרי - הקרבתֹו ּבׁשעת חמץ ּכזית זה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּפסח

ּכׁשר. ְֵֶַַָוהּפסח

.Âׁשפיכה טעּון הּפסח, זריקה]ּדם ולא היסֹוד[- ּכנגד ְְְִֶֶֶַַַַָָ
המזבח] אֹותֹו,[בסיס מפׁשיטין - ּדמֹו ׁשּׁשֹופכין ואחר .ְְְִִִֶַַַָ

ּבטנֹו, את אֹותןוקֹורעין ּומקטירין אמּוריו, את ּומֹוציאין ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָ
עם ּפסחֹו נֹוטל הּזבח ּובעל לבּדֹו. וזבח זבח ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָחלבין,
לערב. ואכלֹו וצֹולהּו, לירּוׁשלים, לביתֹו ויֹוצא ׁשּלֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהעֹור

.Êׁשּלנּו עד הקטירן ולא אמּורין, הבוקר]הּמּניח [עד ְְִִִִֵֶַַַַָָֹ
"ולא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ּבלינה ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹונפסלּו
לֹוקה; אינֹו - ׁשעבר ּפי על ואף ּבקר". עד חּגי חלב ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹילין

מעׂשה. ּבֹו ׁשאין ְֲִֵֶֶַלפי

.Áעּמּוד ׁשּיעלה עד הּלילה, ּכל ּפסחים חלבי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמקטירין
להיֹות עׂשר ארּבעה ּכׁשחל אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשחר.
חל אם אבל טֹוב; ּביֹום קרבין ׁשּבת חלבי ׁשהרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבׁשּבת
טֹוב. ּביֹום חל חלבי מקטירין אין ּבחל, להיֹות עׂשר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹארּבעה

.Ëּכל אתֹו "וׁשחטּו ׁשּנאמר: ּכּתֹות, ּבׁשלׁש נׁשחט ְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹהּפסח
ּפֹוחתין ואין ויׂשראל. ועדה, קהל, - יׂשראל" עדת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָקהל

וכת. ּכת ּבכל אדם ּבני ְְְִִֵַַָָָָֹמּׁשלׁשים

.È;וׁשֹוחטין ׁשלׁשים, ּבּתחּלה נכנסין - חמּׁשים הּכל ְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָֹֹהיּו
עׂשרה, ויֹוצאין וחֹוזרין עׂשרה; ונכנסין עׂשרה, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִָָָָָָָויֹוצאין

עׂשרה. ְְֲִִָָָונכנסין

.‡È,הּפסח את ׁשֹוחטין אין - מחמּׁשים ּפחֹות ֲֲִִִֵֵֶֶַַָָהיּו
נׁשחט? ּכיצד ּכׁשר. אחת, ּבבת ּכּלן ׁשחטּו ואם ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֻלכּתחּלה.
ונֹועלין העזרה, ׁשּתתמּלא עד הראׁשֹונה הּכת ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָנכנסה
זמן וכל ּפסחיהם. את לׁשחט ּומתחילין העזרה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּדלתֹות
אם ההּלל. את הּלוּים קֹוראין ּומקריבין, ׁשֹוחטין ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַׁשהם
ׁשֹונין - מּלהקריב הּכת ׁשלמה לא ועדין ההּלל, את ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹּגמרּו

שוב] מׁשּלׁשין.[קוראים - להקריב ׁשלמּו ולא ׁשנּו, ואם ;ְְְְְְְִִִַַָָֹ
ׁשּלׁשּו. לא ְִֵָֹּומעֹולם

.·Èּתקיעֹות ׁשלׁש ּתֹוקעין ּוקריאה, קריאה ּכל ְְְְִִִִַָָָָֹעל
לֹו ואין הֹואיל ּותקיעה; ּותרּועה ּתקיעה - [-ּבחצֹוצרֹות ְְְְְֲִִִֵַָָָ

ׁשחיטה.לפסח] ּבׁשעת ּתֹוקעין ,נּסּו ּבׁשעת לתקע ְְְְְְִִִִִִִַַַָָֹנסכים

.‚Èּכסף מזרקי ּובידיהם ׁשּורֹות, ׁשּורֹות עֹומדים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַֹהּכהנים
זהב ׁשּכּלּה וׁשּורה ּכסף, - ּכסף ׁשּכּלּה ׁשּורה זהב, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻֻּומזרקי
היּו ולא נֹואי. להם ׁשּיהיה ּכדי מערבין, היּו ולא זהב; -ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹ

ׁשּולים הּדם.[ישרות]לּמזרקין ויּקרׁש יּניחּום ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

.„Èוחברֹו לחברֹו, נֹותנֹו - הּכהן וקּבל הּׁשֹוחט, ְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַָֹׁשחט
אצל הּדם ׁשּיּגיע עד ּבּמצוה, רּבים ׁשּיתעּסקּו ּכדי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלחברֹו,
היסֹוד, ּכנגד אחת ׁשפיכה ׁשֹופכֹו לּמזּבח; הּקרֹוב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּכהן
ותֹולין הריקן. את מחזיר ּכ ואחר מלא, אחד מזרק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּומקּבל

וקֹורעֹו ּכּלֹו, את בטנו]ּומפׁשיטין את ּוממחה[- את[מנקה], ְְְְִִֶֶֶַַֻ
והּפרׁש[מעיו]קרביו הּצֹואה מהן ׁשּמסיר עד ;[זוהמה], ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

הּכהן ּומקטירן ּומֹולחן, ּבכלי, ונֹותנן האמּורין, את ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּומֹוציא
ּברזל ׁשל מסמרֹות ּומפׁשיטין? ּתֹולין וכיצד הּמזּבח. ּגּבי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַעל
ּומפׁשיטין; ּתֹולין ׁשּבהם ּובעּמּודים, ּבּכתלים קבּועין ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָהיּו

חל ּדּקין מּקלין לתלֹות, מקֹום מצא ׁשּלא מי היּווכל קין ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָֹ
ּומפׁשיט. ותֹולה חברֹו, ּכתף ועל ּכתפֹו על מּניח ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשם,

.ÂËהעזרה,[סיימו]ׁשלמּו ּדלתֹות ּפֹותחין מּלהקריב, ְְְְְֲִִִַַָָָָ
ונכנסה ׁשנּיה, יצאת ׁשנּיה; ונכנסה הראׁשֹונה, ּכת ְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָויֹוצאת
ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה מעׂשה ּכ ראׁשֹונה, ּכמעׂשה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָׁשליׁשית.

העזרה. את רֹוחצין ויצאת, ׁשליׁשית ּכת ְְְֲֲִִִֶַָָָָָָָׁשלמה

.ÊËּכ ּבחל, ּכמעׂשהּו - ּבׁשּבת להיֹות עׂשר ארּבעה ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹחל
אּסּור ׁשאין ּבׁשּבת; העזרה את ורֹוחצין ּבׁשּבת. ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָמעׂשהּו

מדרבנן]ׁשבּות איסור -]צר ׁשאינֹו ּבדבר אפּלּו ּבּמקּדׁש, ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ
הּוא. הּתר ּבּמקּדׁש, - ׁשבּות אּסּור ְְֲִִֵֶַָָעבֹודה.

.ÊÈ;ּבׁשּבת לביתֹו ּפסחֹו את מֹולי ואחד אחד ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָאין
הּבית; ּבהר ויֹוׁשבין ּבפסחיהן, יֹוצאין - הראׁשֹונה ּכת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָאּלא

ּבחיל ויֹוׁשבין ּבפסחיהן, יֹוצאין - העזרהוהּׁשנּיה בין -] ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָ
הבית] וׁשֹוהיןלהר ּבעזרה. ּבמקֹומן עֹומדין - והּׁשליׁשית ;ְְְְְֲִִִִִַָָָָ

לביתֹו. ּבפסחֹו אחד ּכל והֹול ׁשּבת, מֹוצאי עד ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּכל

.ÁÈוהקטר קרביו, ּומחּוי ּדמֹו, ּוזריקת הּפסח, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשחיטת
קדם לעׂשֹותן אפׁשר ׁשאי הּׁשּבת; את ּדֹוחין - ְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹחלביו
אבל "ּבמֹועדֹו". ׁשּנאמר: זמן, לֹו קבּוע ׁשהרי - ְְֱֲֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָהּׁשּבת

הרבים]הרּכבתֹו לּתחּום[ברשות מחּוץ והבאתֹו אלפיים, -] ְְֲִַַַָָָָ
לעיר] מחוץ יּבלּתֹואמה וחתיכת מום], אינן[שהיא - ּבכלי ְְֲִִִֵַַַַָ

ואם הּׁשּבת. קדם לעׂשֹותן אפׁשר ׁשהרי הּׁשּבת, את ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּדֹוחין
יבׁשה, היתה ואם ;חֹות ּבׁשּבת, ּבידֹו יּבלּתֹו לחּת ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹיכֹול
צלּיתֹו, וכן ּכלל. ּבּמקּדׁש ׁשבּות ׁשאין - ּבכלי אפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָחֹותכּה
אפׁשר ׁשהרי הּׁשּבת, את ּדֹוחין אינן - קרביו ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהדחת

הּׁשּבת. לאחר ְֲַַַַַָָלעׂשֹותן

.ËÈאּלא ּבׁשּבת; יביאּנה לא סּכין, הביא ולא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשכח
ׁשּמביאֹו עד ּומּכיׁשֹו ּבצמרֹו, אֹו הּכבׂש, קרני ּבין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָנֹותנּה

ׁשם ּומקּדיׁשֹו הקרבן]לעזרה, את ׁשהּוא[- ּפי על ואף . ְְֲִִֶַַַָָָָ
משא]מחּמר עם בהמה מנהיג יד[- ּכלאחר מחּמר - ּבׁשּבת ְְְְִֵֵַַַַַָָ
הרגילה]הּוא בדרך לא ּבּמה[- מּתר. הּמצוה, ּומּפני ;ְְִִֵֶַַָָֻ

'זה אמר ולא עדין, ּפסחֹו הקּדיׁש ּבׁשּלא אמּורים? ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָֹֹּדברים
ׁשהּוא מּפני עליו, סּכין יביא לא - הקּדיׁשֹו אם אבל ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּפסח';
ּבׁשּבת? ּפסחֹו להקּדיׁש הּתירּו מה ּומּפני ּבּקדׁשים. ְְְְְֳִִִִִִֵֵַַַָָָעֹובד
מקּדיׁש וכן ּבׁשּבת; להקּדיׁשֹו מּתר זמן, לֹו וקבּוע ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָֻהֹואיל

חֹוׁשׁש.[קרבן]אדם ואינֹו טֹוב, ּביֹום חגיגתֹו ְְֲִֵֵָָָ

.Îהרי - טרפה אֹו מּום, ּבעל ונמצא הּפסח, את ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשֹוחט
אחר זה מאה אפּלּו ּבׁשּבת; ּבין ּבחל ּבין אחר, ׁשֹוחט ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹזה
ׁשּתחׁש עד אֹו אחד, ׁשּיכׁשר עד ,והֹול ׁשֹוחט - ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָזה

הּוא. אנּוס ׁשהרי - לּׁשני ְֲִִֵֵֶֶַָָויּדחה

ב ּפרק ּפסח קרּבן ¤¤©¤©§¨§¦הלכֹות

למנּוייו‡. אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין החבורהאין -] ְֲִִֵֶֶֶַַָָ
בו] משהשתתפה - הּׂשה" על "ּתכּסּו ׁשּנאמר: ׁשהן, לּמד, ְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

iyily mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

'ּבני הּנקראין הן הּמתמּנין, ואּלּו חי. ּכׁשהּוא עליו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמתמּנין
ֲָחבּורה'.

ׁשּיהיה·. והּוא, ּכׁשר; - לעצמֹו הּפסח את ׁשּׁשחט ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָויחיד
על לכּתחּלה יּׁשחט ׁשּלא ּומׁשּתּדלין ּכּלֹו. את לאכל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻראּוי

אתֹו". "יעׂשּו ׁשּנאמר: ֱֲִֶֶַַָֹיחיד,

היה‚. לאכל. ׁשראּוי מי על אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאין
לאכל יכֹול אם - חֹולה אֹו זקן, אֹו קטן, חבּורה מּבני ְֱֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹאחד
ׁשּנאמר: עליו, ׁשֹוחטין אין לאו, ואם עליו; ׁשֹוחטין ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּכזית,
חבּורה אפּלּו לאכל. ראּוי ׁשּיהיה עד אכלֹו", לפי ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַָָָֹ"איׁש
אין - ּכזית לאכל יכֹול מהן אחד ּכל ואין מאה, ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשל

עליהם. ֲֲִֵֶׁשֹוחטין

.„- ועבדים קטּנים אֹו ועבדים, נׁשים חבּורה עֹוׂשין ְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָאין
נׁשים, ּכּלּה חבּורה עֹוׂשין אבל ּביניהן; ׁשּתהיה קּלּות ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻמּפני
הּקטּנים, על וׁשֹוחטין עבדים. ּכּלּה אֹו ׁשני, ּבפסח ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָֻאפּלּו
קטּנים, ּכּלּה חבּורה ׁשּתהיה לא - חבּורה ּבני מּכלל ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשּיהיּו

ּדעת ּבני ממנו]ׁשאינן ּכּלּה[ויותירו חבּורה עֹוׂשין אין וכן . ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
אֹוננים אֹו זקנים אֹו להתאבלחֹולים שחייב קרובו מת -] ְְִִִֵ

נקבר] וטרם הֹואילעליו, - לאכל יכֹולין ׁשּכּלן ּפי על אף ,ְֱִִִֶֶַַָֹֻ
לידי ויביאּוהּו הּפסח, יׁשאירּו ׁשּמא מעּוטה; ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָואכילתן
אין וכן ּכׁשר. זֹו, חבּורה על וׁשחטּו עברּו ואם ְְְְְֲֲִֵֵֵַָָָָּפסּול.

ידקּדקּו ׁשּמא - ּגרים ּכּלּה חבּורה ּבֹו,[יחמירו]עֹוׂשין ְְְֲִִֵֶַָָָֻ
ּכׁשר. עליהם, ׁשחטּו ואם ּפסּול; לידי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָויביאּוהּו

אחד[וכיון-]ׁשחטֹו‰. ּכל ׁשאין למי אֹו למנּוייו, ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶָָָָֹ
לערלים ׁשּׁשחטֹו אֹו ּכזית, לאכל יכֹול שלאמהן [יהודים ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשחטֹונימולו] ּפסּול. - לטמאים ׁשּיכֹול[בשיתוף]אֹו למי ְְְִִִֵֶָָָ
וׁשּלא למנּוייו ּכזית, לאכל יכֹול ׁשאינֹו ּולמי ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹלאכל

למּולים -[נמולים]למנּוייו, ולטמאים לטהֹורים ולערלים, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָ
ּכאּלּו והאחרים, ּכהלכה; אֹוכלין לֹו, הראּויין ׁשאּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּכׁשר;

עליהם. חׁשב ֲֵֶַָֹלא

.Â;ּפסּול - וערלים מּולים לׁשם ּדמֹו וזרק למּולים, ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָׁשחטֹו
למּולים, ׁשחטֹו הּקרּבן. עּקר ׁשהּוא חמּורה, ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָׁשהּזריקה
ערלים מחׁשבת יׁש ׁשהרי ּפסּול, - ערלים ּבֹו ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּיתּכּפרּו
הּפסח - לאֹוכליו ׁשּלא ּדמֹו לזרק לאֹוכליו, ׁשחטֹו ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹּבּזריקה.
מחׁשבת ׁשאין לפי חֹובתֹו, ידי ּבֹו יֹוצא אדם ואין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכׁשר;

ּבּזריקה. ְְִִַָאֹוכלין

.Ê,זריקה ּבׁשעת וחֹולה ׁשחיטה, ּבׁשעת ּבריא ׁשהּוא ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָמי
אין - זריקה ּבׁשעת ּובריא ׁשחיטה, ּבׁשעת חֹולה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָאֹו
ׁשחיטה, מּׁשעת ּבריא ׁשּיהיה עד עליו; וזֹורקין ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָׁשֹוחטין

זריקה. ׁשעת ְְִַַָעד

.Áידי על אדם עבור]ׁשֹוחט ועל[- הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָ
ׁשּלא ּבין מּדעּתן, ּבין הּכנענּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹידי
ולא הּגדֹולים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ׁשֹוחט אינֹו אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹמּדעּתן.
אּלא - אׁשּתֹו ידי על ולא העברּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹעל

מּדעּתן. זה הרי מחּו, ולא ׁשתקּו ואם ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹמּדעּתן;

.Ëעבּדֹו ידי ועל הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָׁשחט
יֹוצאין - לעצמן הן וׁשחטּו והלכּו הּכנענּיים, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָוׁשפחתֹו

רּבם .[אדונם]ּבׁשל ְֶַָ

.Èועבּדֹו הּגדֹולים, ּובּתֹו ּובנֹו אׁשּתֹו ידי על ְְְְְְִִִֵַַַַָׁשחט

ּגדֹול מחּוי ל אין - לעצמן הם וׁשחטּו העברּיים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָוׁשפחתֹו
עצמן. ּבׁשל אּלא יֹוצאין ואינן ְְְְִִֵֶֶֶַָָָמּזה,

.‡Èוׁשחט אביה עליה ׁשחט ּבעלּה, ּבבית ׁשהיא ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהאּׁשה
לבית ליל נחּפזת היתה ּבעלּה. מּׁשל ּתאכל - ּבעלּה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעליה
הּבנֹות, ּכל ּכדר לנּׂשּואיה הּסמּו הראׁשֹון ּברגל ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאביה
אביה; מּׁשל ּתאכל - ּבעלּה עליה וׁשחט אביה עליה ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹוׁשחט
ׁשּתברר והּוא, - רֹוצה ׁשהיא מּמקֹום ּתאכל ,ואיל ְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹמּכאן
עליו ׁשּׁשחטּו יתֹום וכן ׁשחיטה. ּבׁשעת ׁשּתרצה מקֹום ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָלּה

עליו]אּפיטרֹוּפין האחראי רֹוצה.[- ׁשהּוא מּמקֹום יאכל , ְִִִֶֶֶַָֹ
נעׂשה - ּגדֹול אבל קטן; ּביתֹום אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִֶַַָָָָָָָּבּמה
ׁשני על עצמֹו והממּנה ּפסחים, ׁשני על עצמֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָּכממּנה

ראׁשֹון. הּנׁשחט מן אּלא אֹוכל אינֹו ְְִִִִֵֵֶַָָָּפסחים,

.·Èׁשּתפין ׁשני ׁשל עליו]עבד שחטו ּבזמן[ושניהם - ְְִִֵֶֶֶַָֻ
אינן ואם ׁשניהם; מּׁשל יאכל לא זה, על זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּמקּפידין

יאכל. ׁשּירצה מּמקֹום ְְִִִִֶֶַַָֹמקּפידין,

.‚Èמּׁשל לא יאכל לא - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹמי
חֹורין. ּבן ּכּלֹו ׁשּיעׂשה עד עצמֹו, מּׁשל ולא ְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹֻרּבֹו

.„Èלכל ּכזית ּבֹו ׁשּיהיה עד הּפסח? על נמנין ּכּמה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָעד
מּמּנּו ידיהן את ּומֹוׁשכין עליו ונמנין ואחד. יוצאיםאחד -] ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ

למׁשמהשותפות] יכֹול אינֹו - ׁשּנׁשחט ּכיון ׁשּיּׁשחט; עד ,ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ונמנּו אחרים וחזרּו עליו, נמנּו עליו. נׁשחט ׁשהרי ידֹו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאת
ּופטּורים אֹוכלים, - ּכזית להם ׁשּיׁש ראׁשֹונים - ְְְִִִִִֵֶֶַָָָעליו

ׁשרּבּו ואחרֹונים ׁשני; ּפסח ׁשּלא[שנוספו]מּלעׂשֹות עד ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹ
לעׂשֹות וחּיבין אֹוכלין, אינן - אחד לכל ּכזית ּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָנמצא

ׁשני. ִֵֶַּפסח

.ÂËּבני ּבהם ידעּו ולא חלקֹו, על עּמֹו אחרים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהממּנה
אחר חלקֹו לֹו לּתן רּׁשאין החבּורה ּבני הרי - ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהחבּורה
והּוא מּׁשּלהם, אֹוכלין החבּורה ּובני האכילה, ּבעת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיּצלה
וכן ׁשנּיה. חבּורה עליו, ׁשּמּנה האחרים עם חלקֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָאֹוכל

ּגרּגרן מהן אחד ׁשהיה חבּורה רּׁשאין[זולל]ּבני - ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ואם ּבחבּורתֹו; ויאכלהּו חלקֹו, לֹו ונֹותנין מהם, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָֹלהֹוציאֹו

לחלק. רּׁשאין אינן זֹולל, ִֵֵֵֵֵַָָָאינֹו

שלישי יום
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על‡. אף - הּפסח' את עלי ּוׁשחט 'צא לעבּדֹו: ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָֹהאֹומר
עליו וׁשחט והל ׁשנה, ּבכל טלה לׁשחט רּבֹו ׁשּדר ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּפי
- טלה עליו וׁשחט והל ּגדי, לׁשחט ּדרּכֹו ׁשהיה אֹו ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּגדי,
לי 'ׁשחט לֹו: ואמר ּפרׁש לא ׁשהרי מּמּנּו; יאכל זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹהרי
מּׁשניהן, אֹוכל אינֹו - וטלה ּגדי וׁשחט הל ּפלֹוני'. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּמין
ואם ּפסחים. ׁשני על נמנין ׁשאין הּׂשרפה; לבית יצאּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאּלא
ּגדי וׁשחט עליו, לׁשחט לעבּדֹו ואמר מלּכה, אֹו מל ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹהיה

מן יאכל - מלכּות.וטלה ׁשלֹום מּׁשּום הראׁשֹון, ְְְִִִֶַַָָֹ

לֹו·. וקבע הּפסח', את עלי ּוׁשחט 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹהאֹומר
וטלה ּגדי ׁשֹוחט זה הרי - לֹו אמר מה וׁשכח טלה, אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּגדי
טלה ואם ׁשּלי; וטלה ׁשּלֹו ּגדי לי, אמר ּגדי 'אם ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָואֹומר:
לֹו, אמר מה הּׁשֹולח ׁשכח ׁשּלי'; ּוגדי ׁשּלֹו טלה לי, ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאמר
ׁשּיּזרק קדם הּׁשֹולח ׁשכח ואם הּׂשרפה. לבית יצאּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשניהם
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'ּבני הּנקראין הן הּמתמּנין, ואּלּו חי. ּכׁשהּוא עליו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמתמּנין
ֲָחבּורה'.

ׁשּיהיה·. והּוא, ּכׁשר; - לעצמֹו הּפסח את ׁשּׁשחט ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָויחיד
על לכּתחּלה יּׁשחט ׁשּלא ּומׁשּתּדלין ּכּלֹו. את לאכל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻראּוי

אתֹו". "יעׂשּו ׁשּנאמר: ֱֲִֶֶַַָֹיחיד,

היה‚. לאכל. ׁשראּוי מי על אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאין
לאכל יכֹול אם - חֹולה אֹו זקן, אֹו קטן, חבּורה מּבני ְֱֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹאחד
ׁשּנאמר: עליו, ׁשֹוחטין אין לאו, ואם עליו; ׁשֹוחטין ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּכזית,
חבּורה אפּלּו לאכל. ראּוי ׁשּיהיה עד אכלֹו", לפי ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַָָָֹ"איׁש
אין - ּכזית לאכל יכֹול מהן אחד ּכל ואין מאה, ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשל

עליהם. ֲֲִֵֶׁשֹוחטין

.„- ועבדים קטּנים אֹו ועבדים, נׁשים חבּורה עֹוׂשין ְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָאין
נׁשים, ּכּלּה חבּורה עֹוׂשין אבל ּביניהן; ׁשּתהיה קּלּות ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻמּפני
הּקטּנים, על וׁשֹוחטין עבדים. ּכּלּה אֹו ׁשני, ּבפסח ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָֻאפּלּו
קטּנים, ּכּלּה חבּורה ׁשּתהיה לא - חבּורה ּבני מּכלל ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשּיהיּו

ּדעת ּבני ממנו]ׁשאינן ּכּלּה[ויותירו חבּורה עֹוׂשין אין וכן . ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
אֹוננים אֹו זקנים אֹו להתאבלחֹולים שחייב קרובו מת -] ְְִִִֵ

נקבר] וטרם הֹואילעליו, - לאכל יכֹולין ׁשּכּלן ּפי על אף ,ְֱִִִֶֶַַָֹֻ
לידי ויביאּוהּו הּפסח, יׁשאירּו ׁשּמא מעּוטה; ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָואכילתן
אין וכן ּכׁשר. זֹו, חבּורה על וׁשחטּו עברּו ואם ְְְְְֲֲִֵֵֵַָָָָּפסּול.

ידקּדקּו ׁשּמא - ּגרים ּכּלּה חבּורה ּבֹו,[יחמירו]עֹוׂשין ְְְֲִִֵֶַָָָֻ
ּכׁשר. עליהם, ׁשחטּו ואם ּפסּול; לידי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָויביאּוהּו

אחד[וכיון-]ׁשחטֹו‰. ּכל ׁשאין למי אֹו למנּוייו, ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶָָָָֹ
לערלים ׁשּׁשחטֹו אֹו ּכזית, לאכל יכֹול שלאמהן [יהודים ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשחטֹונימולו] ּפסּול. - לטמאים ׁשּיכֹול[בשיתוף]אֹו למי ְְְִִִֵֶָָָ
וׁשּלא למנּוייו ּכזית, לאכל יכֹול ׁשאינֹו ּולמי ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹלאכל

למּולים -[נמולים]למנּוייו, ולטמאים לטהֹורים ולערלים, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָ
ּכאּלּו והאחרים, ּכהלכה; אֹוכלין לֹו, הראּויין ׁשאּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּכׁשר;

עליהם. חׁשב ֲֵֶַָֹלא

.Â;ּפסּול - וערלים מּולים לׁשם ּדמֹו וזרק למּולים, ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָׁשחטֹו
למּולים, ׁשחטֹו הּקרּבן. עּקר ׁשהּוא חמּורה, ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָׁשהּזריקה
ערלים מחׁשבת יׁש ׁשהרי ּפסּול, - ערלים ּבֹו ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּיתּכּפרּו
הּפסח - לאֹוכליו ׁשּלא ּדמֹו לזרק לאֹוכליו, ׁשחטֹו ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹּבּזריקה.
מחׁשבת ׁשאין לפי חֹובתֹו, ידי ּבֹו יֹוצא אדם ואין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכׁשר;

ּבּזריקה. ְְִִַָאֹוכלין

.Ê,זריקה ּבׁשעת וחֹולה ׁשחיטה, ּבׁשעת ּבריא ׁשהּוא ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָמי
אין - זריקה ּבׁשעת ּובריא ׁשחיטה, ּבׁשעת חֹולה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָאֹו
ׁשחיטה, מּׁשעת ּבריא ׁשּיהיה עד עליו; וזֹורקין ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָׁשֹוחטין

זריקה. ׁשעת ְְִַַָעד

.Áידי על אדם עבור]ׁשֹוחט ועל[- הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָ
ׁשּלא ּבין מּדעּתן, ּבין הּכנענּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹידי
ולא הּגדֹולים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ׁשֹוחט אינֹו אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹמּדעּתן.
אּלא - אׁשּתֹו ידי על ולא העברּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹעל

מּדעּתן. זה הרי מחּו, ולא ׁשתקּו ואם ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹמּדעּתן;

.Ëעבּדֹו ידי ועל הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָׁשחט
יֹוצאין - לעצמן הן וׁשחטּו והלכּו הּכנענּיים, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָוׁשפחתֹו

רּבם .[אדונם]ּבׁשל ְֶַָ

.Èועבּדֹו הּגדֹולים, ּובּתֹו ּובנֹו אׁשּתֹו ידי על ְְְְְְִִִֵַַַַָׁשחט

ּגדֹול מחּוי ל אין - לעצמן הם וׁשחטּו העברּיים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָוׁשפחתֹו
עצמן. ּבׁשל אּלא יֹוצאין ואינן ְְְְִִֵֶֶֶַָָָמּזה,

.‡Èוׁשחט אביה עליה ׁשחט ּבעלּה, ּבבית ׁשהיא ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהאּׁשה
לבית ליל נחּפזת היתה ּבעלּה. מּׁשל ּתאכל - ּבעלּה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעליה
הּבנֹות, ּכל ּכדר לנּׂשּואיה הּסמּו הראׁשֹון ּברגל ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאביה
אביה; מּׁשל ּתאכל - ּבעלּה עליה וׁשחט אביה עליה ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹוׁשחט
ׁשּתברר והּוא, - רֹוצה ׁשהיא מּמקֹום ּתאכל ,ואיל ְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹמּכאן
עליו ׁשּׁשחטּו יתֹום וכן ׁשחיטה. ּבׁשעת ׁשּתרצה מקֹום ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָלּה

עליו]אּפיטרֹוּפין האחראי רֹוצה.[- ׁשהּוא מּמקֹום יאכל , ְִִִֶֶֶַָֹ
נעׂשה - ּגדֹול אבל קטן; ּביתֹום אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִֶַַָָָָָָָּבּמה
ׁשני על עצמֹו והממּנה ּפסחים, ׁשני על עצמֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָּכממּנה

ראׁשֹון. הּנׁשחט מן אּלא אֹוכל אינֹו ְְִִִִֵֵֶַָָָּפסחים,

.·Èׁשּתפין ׁשני ׁשל עליו]עבד שחטו ּבזמן[ושניהם - ְְִִֵֶֶֶַָֻ
אינן ואם ׁשניהם; מּׁשל יאכל לא זה, על זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּמקּפידין

יאכל. ׁשּירצה מּמקֹום ְְִִִִֶֶַַָֹמקּפידין,

.‚Èמּׁשל לא יאכל לא - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹמי
חֹורין. ּבן ּכּלֹו ׁשּיעׂשה עד עצמֹו, מּׁשל ולא ְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹֻרּבֹו

.„Èלכל ּכזית ּבֹו ׁשּיהיה עד הּפסח? על נמנין ּכּמה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָעד
מּמּנּו ידיהן את ּומֹוׁשכין עליו ונמנין ואחד. יוצאיםאחד -] ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ

למׁשמהשותפות] יכֹול אינֹו - ׁשּנׁשחט ּכיון ׁשּיּׁשחט; עד ,ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ונמנּו אחרים וחזרּו עליו, נמנּו עליו. נׁשחט ׁשהרי ידֹו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאת
ּופטּורים אֹוכלים, - ּכזית להם ׁשּיׁש ראׁשֹונים - ְְְִִִִִֵֶֶַָָָעליו

ׁשרּבּו ואחרֹונים ׁשני; ּפסח ׁשּלא[שנוספו]מּלעׂשֹות עד ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹ
לעׂשֹות וחּיבין אֹוכלין, אינן - אחד לכל ּכזית ּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָנמצא

ׁשני. ִֵֶַּפסח

.ÂËּבני ּבהם ידעּו ולא חלקֹו, על עּמֹו אחרים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהממּנה
אחר חלקֹו לֹו לּתן רּׁשאין החבּורה ּבני הרי - ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהחבּורה
והּוא מּׁשּלהם, אֹוכלין החבּורה ּובני האכילה, ּבעת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיּצלה
וכן ׁשנּיה. חבּורה עליו, ׁשּמּנה האחרים עם חלקֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָאֹוכל

ּגרּגרן מהן אחד ׁשהיה חבּורה רּׁשאין[זולל]ּבני - ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ואם ּבחבּורתֹו; ויאכלהּו חלקֹו, לֹו ונֹותנין מהם, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָֹלהֹוציאֹו

לחלק. רּׁשאין אינן זֹולל, ִֵֵֵֵֵַָָָאינֹו

שלישי יום

ג ּפרק ּפסח קרּבן ¤¤©¤©§¨§¦הלכֹות

על‡. אף - הּפסח' את עלי ּוׁשחט 'צא לעבּדֹו: ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָֹהאֹומר
עליו וׁשחט והל ׁשנה, ּבכל טלה לׁשחט רּבֹו ׁשּדר ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּפי
- טלה עליו וׁשחט והל ּגדי, לׁשחט ּדרּכֹו ׁשהיה אֹו ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּגדי,
לי 'ׁשחט לֹו: ואמר ּפרׁש לא ׁשהרי מּמּנּו; יאכל זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹהרי
מּׁשניהן, אֹוכל אינֹו - וטלה ּגדי וׁשחט הל ּפלֹוני'. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּמין
ואם ּפסחים. ׁשני על נמנין ׁשאין הּׂשרפה; לבית יצאּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאּלא
ּגדי וׁשחט עליו, לׁשחט לעבּדֹו ואמר מלּכה, אֹו מל ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹהיה

מן יאכל - מלכּות.וטלה ׁשלֹום מּׁשּום הראׁשֹון, ְְְִִִֶַַָָֹ

לֹו·. וקבע הּפסח', את עלי ּוׁשחט 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹהאֹומר
וטלה ּגדי ׁשֹוחט זה הרי - לֹו אמר מה וׁשכח טלה, אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּגדי
טלה ואם ׁשּלי; וטלה ׁשּלֹו ּגדי לי, אמר ּגדי 'אם ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָואֹומר:
לֹו, אמר מה הּׁשֹולח ׁשכח ׁשּלי'; ּוגדי ׁשּלֹו טלה לי, ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאמר
ׁשּיּזרק קדם הּׁשֹולח ׁשכח ואם הּׂשרפה. לבית יצאּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשניהם
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הּדם, ׁשּנזרק אחר ׁשכח ׁשני; ּפסח לעׂשֹות חּיבין ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָהּדם,
'צא לעבּדֹו: ּבאֹומר הּדין וכן ׁשני. ּפסח מּלעׂשֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַּפטּורין
והּוא רּבֹו; לֹו ּׁשאמר מה העבד וׁשכח לֹו, וקבע עלי', ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּוׁשחט

'ׁשחט[בתנאי] לֹו: ויאמר וטלה, ּגדי רּבֹו ׁשל רֹועה לֹו ׁשּיּתן ,ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ
מהן אחד והרי ,רּב ל ׁשאמר ּכמֹו ׁשּתׁשחט ּכדי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשניהם
הרֹועה עׂשה אם ּכלּום'; ּבֹו לרּב יהיה ׁשּלא מנת על ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּל
ׁשּבארנּו. ּכמֹו להתנֹות לעבד אפׁשר יהיה ּכ אחר ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכן,

את‚. עלינּו ּוׁשחט ל' לאחד: ׁשאמרּו חבּורה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶָָָָֹּבני
הּוא וׁשחט עלי', ׁשחטּו 'ואּתם להם: הּוא ואמר ְְְֲֶֶֶַַַַַַַָָָָהּפסח',
והאחרֹון ראׁשֹון, ׁשּנׁשחט מּזה אֹוכלין ּכּלן - הם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָֻוׁשחטּו

הּׂשרפה. לבית ְְֵֵֵֵַָיצא

ּובּקׁש„. 'צא לאחד: אמרּו ּפסחּה, ׁשאבד [חפשחבּורה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ
והםהפסח] ּוׁשחטֹו, ׁשאבד ּפסח ּומצא הל עלינּו', ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּוׁשחט

הּוא - ראׁשֹון נׁשחט ׁשּלֹו אם - ּוׁשחטּוהּו אחר ּפסח ְְְִִִֵֶֶַַַָָלקחּו
ׁשּלהן אם יּׂשרף; והּׁשני עּמֹו, אֹוכלין והן מּׁשּלֹו, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאֹוכל
אין מּׁשּלֹו; אֹוכל והּוא מּׁשּלהן, אֹוכלין הן - ראׁשֹון ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָנׁשחט
- ּכאחת ׁשניהן ׁשּׁשחטּו אֹו ראׁשֹון, נׁשחט מהן איזה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָידּוע
לבית יצא וׁשּלהן עּמֹו, אֹוכלין אינן והן מּׁשּלֹו, אֹוכל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָהּוא

ׁשני. ּפסח מּלעׂשֹות ּופטּורין ְְֲִִִֵֵֶַַַָהּׂשרפה,

ּולׁשחטֹו:‰. ׁשאבד ּפסח לבּקׁש ׁשּׁשלחּוהּו זה להם ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאמר
והם וׁשחט, ּומצא הל עלי', אּתם ׁשחטּו - אחרּתי ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ'אם
אֹוכלין הם - ראׁשֹון נׁשחט ׁשּלהם אם - וׁשחטּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָלקחּו
נׁשחט ׁשּלֹו ואם יּׂשרף; והּׁשני עּמהם, אֹוכל והּוא ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמּׁשּלהם,
ידּוע אין מּׁשּלהם; אֹוכלים והם מּׁשּלֹו, אֹוכל הּוא - ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָראׁשֹון
הם - ּכאחד ׁשניהם ׁשּׁשחטּו אֹו ראׁשֹון, נׁשחט מהם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָאיזה
לבית יצא וׁשּלֹו עּמהם, אֹוכל אינֹו והּוא מּׁשּלהם, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָאֹוכלין

ׁשני. ּפסח מּלעׂשֹות ּופטּור ְֲִִֵֵֶַַַָָהּׂשרפה,

.Âצאּו' להם: ואמר ּפסח, לֹו ואבד ּפסח, להם ְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָאבד
עלינּו', ּוׁשחט ּובּקׁש 'צא לֹו: ואמרּו עלי', וׁשחטּו ְְְְְֲֵֵֵַַַַָָָֹּובּקׁשּו
מן ּכּלן אֹוכלין - וׁשחטּו הם ּומצאּו וׁשחט, ּומצא ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֻוהל
נׁשחט מהן איזה ידּוע אין ואם יּׂשרף; והּׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהראׁשֹון,
יּׂשרפּו, ׁשניהם - ּכאחת ׁשניהם ׁשּׁשחטּו אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָראׁשֹון,
הם והלכּו לבּקׁש, הּוא הל ׁשני. ּפסח מּלעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָּופטּורין
ּבלּבם ׁשהיה ּפי על אף - ּכלּום לזה זה אמרּו ולא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלבּקׁש,
רמיזֹות ׁשם ׁשהיה אֹו חברֹו, על מהם אחד ּכל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּיׁשחט
על יׁשחט ׁשּימצא אחד ׁשּכל ּבהם הּדעת ׁשאמּדן ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻּודברים
אינם ּכלּום, לזה זה אמרּו ולא ּפרׁשּו ולא הֹואיל - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָֹֹחברֹו

לזה. זה ֲִֶֶַָָאחראין

.Ê- ׁשּיּׁשחטּו קדם ּפסחיהם ׁשּנתערבּו חבּורֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹׁשּתי
לֹוקחין והּׁשנּיה הּתערבת, מן אחד ּכבׂש לֹוקחין זֹו ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹחבּורה
מּבני ואחד אּלּו, אצל ּבא זֹו חבּורה מּבני ואחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהּׁשני,
מהן חבּורה וכל הראׁשֹונה; אצל ּבא הּׁשנּיה ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָחבּורה
הּפסח הּוא ׁשּלנּו 'אם אצלם: ׁשּבא האחד לזה ְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאֹומרת

ו ׁשּלנּו; על ונמנית ,מּׁשּל מׁשּוכֹות ידי ׁשּלהּזה, אם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
.'ׁשּל על ונמנינּו מּׁשּלנּו, מׁשּוכֹות ידינּו הּזה, הּפסח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּוא
עׂשר אֹו אדם, ּבני חמּׁשה חמּׁשה ׁשל חבּורֹות חמׁש ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָוכן
מּכל אחד להם מֹוׁשכין - עׂשרה עׂשרה ׁשל ְֲֲֲִִֶֶֶָָָָָָָחבּורֹות

ואחר ואֹומרים; מתנים הם וכ האחרת, לחבּורה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָחבּורה
ׁשֹוחטין. ֲִָּכ

.Áמן אחד ּפסח לֹו לֹוקח זה - ּפסחיהם ׁשּנתערבּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשנים
ּפסחֹו על עּמֹו ממּנה וזה אחד, לֹו לֹוקח וזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּתערבת,
ּכדי הּׁשּוק, מן אחד עּמֹו ממּנה והאחר הּׁשּוק, מן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחד
אצל מּׁשניהם אחד יבֹוא ּכ ואחר חבּורֹות; ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיּו
מהן אחד ּכל ּומתנה האחר, אצל מאּלּו אחד ויבֹוא ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאּלּו,
הּוא ׁשּלי 'אם ואֹומר: ׁשנּיה מחבּורה אצלֹו ׁשּבא חברֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָעם
ׁשּל ואם ׁשּלי; על ונמנית ,מּׁשּל מׁשּוכֹות ידי זה, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּפסח
ונמצא .'ׁשּל על ונמניתי ׁשּלי, מּפסח מׁשּוכה ידי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָהּוא,

ּכלּום. הפסידּו ְְִִֶֹׁשּלא

.Ëונמצא[חבורות]חמּׁשה ּפסחיהם, עֹורֹות ׁשּנתערבּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ
מום]יּבלת לבית[שהיא יצאּו ּכּלם - מהם אחד ּבעֹור ְְְֵֵֵֶֶֶַָָֹֻ

ּבפסח חּיבין ּדמים, זריקת קדם נתערבּו ואם ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּׂשרפה;
ׁשני; ּפסח מּלעׂשֹות ּפטּורין זריקה, אחר נתערבּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשני.

ּבראׁשֹון ׁשּקרב זה נמצא ׁשני, ּפסח הקריבּו בפסחׁשאם -] ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ּכׁשרראשון] היבלת]קרּבן היתה בו שלא חּלין[- מביא ְִִֵֵָָָֻ
הוא]לעזרה חול - שלו שני שהפסח על[- ּכּלם נמנּו ואם ; ְְֲִִַָָָָֻ

אחד שני']ּפסח ב'פסח וזה[- למחּיב, ׁשּלא נׁשחט נמצא , ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ
מהם אחד ּכל התנה ואם למנּוייו; ׁשּלא ׁשּנׁשחט ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכמי

הּפסח ּדם ׁשלמים', יהיה ּפסח אינֹו 'אם [דינו]ואמר: ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
יּתן לא ּבזריקה והּנּתנין ּבזריקה, הּׁשלמים ודם ְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַָָָָָֹּבׁשפיכה
ׁשני. מּפסח ּפטּורין לפיכ לכּתחּלה. ּבׁשפיכה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָאֹותן

ד ּפרק ּפסח קרּבן ¤¤©¤©§¨§¦הלכֹות

אינֹו‡. ׁשהּפסח הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבהלכֹות נתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּכבר
ּבמחׁשבת ׁשחטֹו ואם ּבעליו, ּולׁשם ּפסח לׁשם אּלא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנׁשחט

הּׁשם בעליו]ׁשּנּוי או הפסח לשם את[שלא הּׁשֹוחט ּפסּול. , ִֵֵֶַַָ
הּפסח 'אֹותֹו זמן: לאחר להם ואמר חבּורה, ּבני על ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָהּפסח
נאמן היה אם - ׁשחטּתיו' לׁשמֹו ׁשּלא עליכם, ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּׁשחטּתי

ׁשּורת לאו, ואם ּדבריו; על סֹומכין מן]להם, הּדין[- ְְְִִִֶַַַָָָָ
מׁשּבח, זה הרי עצמֹו, על להחמיר והרֹוצה נאמן, ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשאינֹו

ּבּׁשני. ּפסח ְִִֵֶַַָויביא

על·. אף - זריקה קדם לֹו ונֹודע ׁשּנטמא, הּפסח ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹּבׂשר
ׁשהאמּורין הנקרבים]ּפי את[האברים יזרק לא טהֹורין, ְְִִִִֵֶֶָֹֹ

זרק ואם לאכילה. אּלא ּבא הּפסח ׁשאין לא[הדם]הּדם; , ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
התקבל]הרצה -[לא הּדם ׁשּנזרק עד לֹו נֹודע לא ואם . ְְְִִֶַַַַָָֹֻ

ׁשהּציץ הגדול]הרצה; הכהן הּבׂשר[של ׁשגגת על מרּצה ְְְִִֶֶַַַַַָָָֻ
- האברים מקצת נטמאּו הּזדֹון. על מרּצה ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנטמא,
נטמאּו הּטהֹורים. את ואֹוכל הּטמאים, את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַׂשֹורף
נאכל והּבׂשר הּדם, את זֹורק - קּים והּבׂשר ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהאמּורים,

את יזרק לא ׁשּנׁשחט, אחר הּבעלים נטמאּו הּדם;לערב. ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
הּציץ ׁשאין ׁשני, ּבפסח חּיבין לפיכ הרצה. לא זרק, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻואם

הּגּוף טמאת על האדם]מרּצה ּבטמאת[- נטמא אם אּלא , ְְְְְִִֶֶַַַַַָָֻֻ
לאיש]הּתהֹום ידועה אינה שקיומה טומאה ׁשּבארנּו[- ּכמֹו , ְְְֵֶַַ

הּמקּדׁש. ּביאת ְְְִִִַַָּבהלכֹות

עׂשר‚. ּבארּבעה ׁשּנטמא אֹו מירּוׁשלים, ׁשּיצא ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּפסח
מׁשכּו[בניסן] אֹו מתּו אֹו הּבעלים נטמאּו מּיד; יּׂשרף -ְְְְִִִִֵֵַָָָָ
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ידיהם השחיטה]את לפני אֹו[מהשותפות, נטמאּו אפּלּו , ְְְֲִִֵֶֶ
צּורתֹו ׁשּתעבר עד אֹותֹו מּניחין - הּדם זריקת קדם ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹמתּו

בלינה] ׁשּפסּולֹו[יפסל ּכל הּכלל: זה יּׂשרף. ּכ ואחר ,ְְְִֵֶֶַַַָָָֹ
הבשר]ּבגּופֹו שנטמא ּבּבעלים[כגון אֹו ּבּדם מּיד; יּׂשרף , ְְִִִֵַַָָָָ

שנטמאו] אם[- ,לפיכ יּׂשרף. ּכ ואחר צּורתֹו, ּתעבר -ְְֲִִִֵַַַָָָָֹ
מתּו, אֹו ידיהם את הּבעלים ׁשּמׁשכּו ׁשּנֹודע אחר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשחטֹו
ּבּמה מּיד. יּׂשרף זה הרי - ׁשני לפסח ונדחּו נטמאּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאֹו
ּכל ּכׁשּנטמאּו הּבעלים? נטמאּו אם ׁשּיּׂשרף אמּורים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָּדברים
ּבחלקם טהֹורים זכּו מקצתם, נטמאּו אם אבל חבּורה; ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָּבני
ׁשהתחילּו אחר מקצתם ׁשּנטמאּו ּפי על אף טמאים. ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשל
התחילּו אם אבל התחילּו; לא ׁשעדין הּטהֹורים זכּו ְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶַַָָֹֹלאכל,
ׁשל ּבחלקם הּטהֹורים זכּו לא - מקצתם ונטמאּו ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹֻּכּלם,
הּטמאים וחלק חלקם, אֹוכלין הּטהֹורים אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָטמאים,

ׁשלם נטמא מקצתם. מתּו אם הּדין, והּוא אֹו[כולו]יּׂשרף. ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָ
הּבירה לפני אֹותֹו ׂשֹורפין - ּכדי[המקדש]רּבֹו הּכל ּבפני ְְְְִִִִֵֵֵַַָֹֻ

ּכדי הּמערכה, מעצי אֹותֹו וׂשֹורפין ּבֹו. ׁשּיּזהרּו ּכדי ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָלבּיׁשן,
אֹותם יחׁשדּו שלהם]ׁשּלא בעצים שורפים היו אם ויאמרּו[- ְְְְֶַָֹֹ

הנותרים] עצים יקח לפיכ,[אם ּגנבּו'; הּמערכה 'מעצי :ְְֲֲִֵֵַַָָָָ
ּובקׁש ּבקנים ׂשרפּוהּו למזבח]אם ראוים ורצּו[שאינם , ְְְְִִַָָָ

הּנֹותר וכן מעּוטֹו, נטמא ׂשֹורפין. - עצמם מּׁשל [מןלׂשרף ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹ
לאהקרבן] אבל עצמם, מעצי ּבחצרֹותיהם אֹותֹו ׂשֹורפין -ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָֹ

ּבהם. וימעלּו אצלם, מהם יׁשאירּו ׁשּלא הּמערכה; ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמעצי

ירעה„. - ׁשנים ׁשּתי ּבן זכר אֹו לפסחֹו, נקבה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּמפריׁש
נפל לא ואם ּפסח; ּבדמיו ויביא ויּמכר, מּום ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹעד

ׁשלמים. ּבדמיו יביא ּפסחֹו, ׁשהקריב עד מּום ְְְְִִִִִֶַָָָָָּבּה

לׁשם‰. אחריו ּבנֹו יביאּנּו לא - ומת ּפסחֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹהפריׁש
עליו, אביו עם ממּנה היה ואם ׁשלמים; לׁשם אּלא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהּפסח,
אחר אביו ּבׁשּמת אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפסח. לׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָיביאּנּו
הרי - חצֹות קדם אביו מת אם אבל עׂשר; ארּבעה ְֲֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָָֹחצֹות
ויביא ׁשּיתּבאר, ּכמֹו אֹונן, ׁשהּוא מּפני ׁשני לפסח נדחה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָזה

ּבּׁשני. זה ִֵֶֶַַּפסח

.Â,אחר ּפסח ׁשהפריׁש אחר ּומצאֹו ּפסחֹו, ׁשאבד ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָמי
ּפסח, לׁשם ׁשּירצה מהם איזה יקריב - עֹומדין ׁשניהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַוהרי
זה הרי ּפסחֹו, ׁשּׁשחט אחר מצאֹו ׁשלמים; יקרב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוהּׁשני

המיר אם וכן ׁשלמים. אחרת]יקרב בהמה ּבזה[החליף ְְְִִִִֵֵֶַָָ
זֹו ּתמּורה הרי ׁשחיטה, אחר שהחליפהּנמצא הבהמה ה[- ְְְֲִִֵַַַָָָ

ג"כ] זה- ׁשחיטת קדם מצאֹו אם אבל ׁשלמים. ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹּתקרב
וראּוי ּפסח להקריבֹו ראּוי הּנמצא וזה הֹואיל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשהפריׁש,
ּבין הּנמצא, ּבזה המיר אם ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשלמים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלהקריבֹו
אין - ׁשחיטה אחר ּבין ּתחּתיו הּמפרׁש ׁשחיטת ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻקדם
ויביא מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה; ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּתמּורתֹו

ׁשלמים. ְְִֶָָָּבדמיה

.Êּפסח[- שנה בן שיקרב דינו ׁשנתֹו[- [אחרׁשעברה ְְֶֶַָָָ
הּפסחשהפרישו] מחמת הּבאים והּׁשלמים פסח, [כגון: ְְֲִִֵֶַַַַַָָ

ונמצא] אחר, בעליו והקריב לכלשאבד ּכׁשלמים הם הרי -ְְֲִִֵֵָָ
סמיכה טעּונין ידים]ּדבר: ּותנּופת[יין]ּונסכים[סמיכת , ְְְְִִִַָָָָ

ּבפסח.[הנפת] ּכן ּׁשאין מה - וׁשֹוק ְֵֵֶֶֶַַָָחזה

.Áנתערב ׁשלמים; ּכּלם יקרבּו ּבׁשלמים, ׁשּנתערב ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּפסח

ּבדמי ויביא מּום, ּבהם ׁשּיּפל עד ירעּו - אחרים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבזבחים
זה[כשווי] מּמין ׁשּבהם עולה]הּיפה כגון הּיפה[- ּובדמי , ְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

הּמֹותר ויפסיד ׁשלמים, אחד]ׁשּבהם כל על שהוסיף הכסף -], ְְְִִֶֶַַָָָ
ירעּו - ּבבכֹורֹות נתערב הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֻּכמֹו
ויביא מּום. ּבעל ּכבכֹור ויאכלּו מּום, ּבהם ׁשּיּפל עד ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹהּכל
מקֹום 'ּכל ויאמר: ׁשּבּתערבת, ּכּיפה יפה ׁשהיא ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּבהמה
ׁשלמים. ויקריבּנה זֹו'; על ּתחּול קדּׁשתֹו הּפסח, ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֻׁשהּוא

.Ëׁשּלא עד ונתּגּיר, נתּגּיר, ׁשּלא עד ּפסחֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַֹֹהפריׁש
חורין]נׁשּתחרר בן וחצי עבד חצי שהיה עד[- ונׁשּתחרר, , ְְְְְִִֵֵַַַ

והביא ׂשערֹות, ׁשּתי הביא שגדל]ׁשּלא קטן זה[- הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָֹ
נדחין חּיים ּבעלי ׁשאין ּפסח; לׁשם ,[מקדושתם]מקריבֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַ
הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ְְְְִִֵֵֶַַָֻּכמֹו

.Èוהֹותירּו לפסחֹו, מעֹות יביא[עודף]הּמפריׁש הּמֹותר - ְְְְִִִִַַַָָָ
הממּנה -[משתף]ׁשלמים. חגיגתֹו ועל ּפסחֹו על אחרים ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ

הּמעֹות פסח]הרי לקניית שהקדישו מהן[שלהם ׁשּיּקח ֲִֵֵֶֶַַָ
השותפות]ּבחלקן הפריׁש[תמורת ׁשּזה ּפי על אף חּלין; , ְְְִִִִֶֶֶַַָֻ

מּמּנּו ולקח לפסחֹו, מעֹות הפריׁש וזה לפסחֹו, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָטלה
מנת ׁשעל חּלין; הּמעֹות הרי - ּפסחֹו על ּומּנהּו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻהּמעֹות,

זה]ּכן חגיגתם[שבתנאי ואת ּפסחיהם את יׂשראל הקּדיׁשּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
וחגיגתם. ּפסחיהם מעֹות ְְְֲִִֵֶֶַָָואת

.‡È;ּומרֹור מּצה וכן ּכּפסח; הּפסח, צלּית ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעצים
לקח ואם ּכּפסח. הם הרי הּפסח, מכׁשירי והם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָהֹואיל
עּמֹו למּנֹותם ּכדי עּמֹו, אֹותם ׁשּמּנה מּמי הּפסח ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּמעֹות
- ּבהם ׁשּצֹולה ּבעצים חלק לֹו להיֹות אֹו ּומרֹור, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבמּצה

חּלין. הּמעֹות ֲִֵַָֻהרי

ה ּפרק ּפסח קרּבן ¤¤©¤©§¨§¦הלכֹות

הּפ‡. ׁשחיטת ּבׁשעת טמא ׁשהיה ׁשֹוחטיןמי ׁשאין סח, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
רחֹוקה ּבדר ׁשהיה אֹו ּבאנס[מהמקדש]עליו, נאנס אֹו , ְְְֱֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

ּפסח ׁשֹוחט זה הרי - ּבראׁשֹון הקריב ולא ׁשּׁשגג, אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאחר,
ּפסח ּוׁשחיטת הערּבים. ּבין הּׁשני חדׁש ׁשל עׂשר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבארּבעה
ׁשאין הּׁשּבת; את ודֹוחה עצמּה, ּבפני עׂשה מצות - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָזה
לפיכ עצמֹו; ּבפני רגל אּלא לראׁשֹון, ּתׁשלּומין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּׁשני

ּכרת. עליו ִֵַָָָָחּיבין

אם·. - ּבראׁשֹון הקריב ולא נאנס אֹו ׁשּׁשגג מי ְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָֹּכיצד?
אף נאנס אֹו ׁשגג ואם ּכרת; חּיב ּבּׁשני, הקריב ולא ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהזיד
מקריב זה הרי ּבראׁשֹון, הקריב ולא הזיד ּפטּור. ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּבּׁשני,
זה הרי ׁשּׁשגג, ּפי על אף - ּבּׁשני הקריב לא ואם ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹּבּׁשני;
מזיד. והיה ּבמֹועדֹו, ה' קרּבן הקריב לא ׁשהרי ּכרת, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחּיב
את עׂשה ולא רחֹוקה, ּבדר אֹו טמא ׁשהיה מי ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאבל
ׁשּכבר ּכרת; חּיב אינֹו ּבּׁשני, ׁשהזיד ּפי על אף - ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהראׁשֹון

הּכרת. מן ראׁשֹון ּבפסח ְְִִִֵֶַַַָנפטר

וזרקּו‚. וׁשחטּו רחֹוקה, ּבדר ׁשהיה [-עליו[שלוחיו]ּומי ְְְְְֲִֶֶֶָָָָָָָ
ׁשני.עבורו] ּבפסח וחּיב הרצה, לא - לערב ׁשּבא ּפי על אף -ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

יׁשב„. אּלא טבל ׁשּלא ראׁשֹון, ּבפסח לּטהר ׁשּיכֹול ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹטמא
עד מל ׁשּלא ערל וכן הּקרּבן, זמן ׁשעבר עד ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּבטמאתֹו
לא אם ,לפיכ ּבראׁשֹון; מזיד זה הרי - הּקרּבן זמן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשעבר

ּכרת. חּיב - ּבׁשגגה אפּלּו הּׁשני, את ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָעׂשה
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ידיהם השחיטה]את לפני אֹו[מהשותפות, נטמאּו אפּלּו , ְְְֲִִֵֶֶ
צּורתֹו ׁשּתעבר עד אֹותֹו מּניחין - הּדם זריקת קדם ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹמתּו

בלינה] ׁשּפסּולֹו[יפסל ּכל הּכלל: זה יּׂשרף. ּכ ואחר ,ְְְִֵֶֶַַַָָָֹ
הבשר]ּבגּופֹו שנטמא ּבּבעלים[כגון אֹו ּבּדם מּיד; יּׂשרף , ְְִִִֵַַָָָָ

שנטמאו] אם[- ,לפיכ יּׂשרף. ּכ ואחר צּורתֹו, ּתעבר -ְְֲִִִֵַַַָָָָֹ
מתּו, אֹו ידיהם את הּבעלים ׁשּמׁשכּו ׁשּנֹודע אחר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשחטֹו
ּבּמה מּיד. יּׂשרף זה הרי - ׁשני לפסח ונדחּו נטמאּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאֹו
ּכל ּכׁשּנטמאּו הּבעלים? נטמאּו אם ׁשּיּׂשרף אמּורים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָּדברים
ּבחלקם טהֹורים זכּו מקצתם, נטמאּו אם אבל חבּורה; ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָּבני
ׁשהתחילּו אחר מקצתם ׁשּנטמאּו ּפי על אף טמאים. ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשל
התחילּו אם אבל התחילּו; לא ׁשעדין הּטהֹורים זכּו ְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶַַָָֹֹלאכל,
ׁשל ּבחלקם הּטהֹורים זכּו לא - מקצתם ונטמאּו ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹֻּכּלם,
הּטמאים וחלק חלקם, אֹוכלין הּטהֹורים אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָטמאים,

ׁשלם נטמא מקצתם. מתּו אם הּדין, והּוא אֹו[כולו]יּׂשרף. ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָ
הּבירה לפני אֹותֹו ׂשֹורפין - ּכדי[המקדש]רּבֹו הּכל ּבפני ְְְְִִִִֵֵֵַַָֹֻ

ּכדי הּמערכה, מעצי אֹותֹו וׂשֹורפין ּבֹו. ׁשּיּזהרּו ּכדי ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָלבּיׁשן,
אֹותם יחׁשדּו שלהם]ׁשּלא בעצים שורפים היו אם ויאמרּו[- ְְְְֶַָֹֹ

הנותרים] עצים יקח לפיכ,[אם ּגנבּו'; הּמערכה 'מעצי :ְְֲֲִֵֵַַָָָָ
ּובקׁש ּבקנים ׂשרפּוהּו למזבח]אם ראוים ורצּו[שאינם , ְְְְִִַָָָ

הּנֹותר וכן מעּוטֹו, נטמא ׂשֹורפין. - עצמם מּׁשל [מןלׂשרף ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹ
לאהקרבן] אבל עצמם, מעצי ּבחצרֹותיהם אֹותֹו ׂשֹורפין -ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָֹ

ּבהם. וימעלּו אצלם, מהם יׁשאירּו ׁשּלא הּמערכה; ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמעצי

ירעה„. - ׁשנים ׁשּתי ּבן זכר אֹו לפסחֹו, נקבה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּמפריׁש
נפל לא ואם ּפסח; ּבדמיו ויביא ויּמכר, מּום ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹעד

ׁשלמים. ּבדמיו יביא ּפסחֹו, ׁשהקריב עד מּום ְְְְִִִִִֶַָָָָָּבּה

לׁשם‰. אחריו ּבנֹו יביאּנּו לא - ומת ּפסחֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹהפריׁש
עליו, אביו עם ממּנה היה ואם ׁשלמים; לׁשם אּלא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהּפסח,
אחר אביו ּבׁשּמת אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפסח. לׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָיביאּנּו
הרי - חצֹות קדם אביו מת אם אבל עׂשר; ארּבעה ְֲֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָָֹחצֹות
ויביא ׁשּיתּבאר, ּכמֹו אֹונן, ׁשהּוא מּפני ׁשני לפסח נדחה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָזה

ּבּׁשני. זה ִֵֶֶַַּפסח

.Â,אחר ּפסח ׁשהפריׁש אחר ּומצאֹו ּפסחֹו, ׁשאבד ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָמי
ּפסח, לׁשם ׁשּירצה מהם איזה יקריב - עֹומדין ׁשניהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַוהרי
זה הרי ּפסחֹו, ׁשּׁשחט אחר מצאֹו ׁשלמים; יקרב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוהּׁשני

המיר אם וכן ׁשלמים. אחרת]יקרב בהמה ּבזה[החליף ְְְִִִִֵֵֶַָָ
זֹו ּתמּורה הרי ׁשחיטה, אחר שהחליפהּנמצא הבהמה ה[- ְְְֲִִֵַַַָָָ

ג"כ] זה- ׁשחיטת קדם מצאֹו אם אבל ׁשלמים. ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹּתקרב
וראּוי ּפסח להקריבֹו ראּוי הּנמצא וזה הֹואיל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשהפריׁש,
ּבין הּנמצא, ּבזה המיר אם ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשלמים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלהקריבֹו
אין - ׁשחיטה אחר ּבין ּתחּתיו הּמפרׁש ׁשחיטת ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻקדם
ויביא מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה; ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּתמּורתֹו

ׁשלמים. ְְִֶָָָּבדמיה

.Êּפסח[- שנה בן שיקרב דינו ׁשנתֹו[- [אחרׁשעברה ְְֶֶַָָָ
הּפסחשהפרישו] מחמת הּבאים והּׁשלמים פסח, [כגון: ְְֲִִֵֶַַַַַָָ

ונמצא] אחר, בעליו והקריב לכלשאבד ּכׁשלמים הם הרי -ְְֲִִֵֵָָ
סמיכה טעּונין ידים]ּדבר: ּותנּופת[יין]ּונסכים[סמיכת , ְְְְִִִַָָָָ

ּבפסח.[הנפת] ּכן ּׁשאין מה - וׁשֹוק ְֵֵֶֶֶַַָָחזה

.Áנתערב ׁשלמים; ּכּלם יקרבּו ּבׁשלמים, ׁשּנתערב ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּפסח

ּבדמי ויביא מּום, ּבהם ׁשּיּפל עד ירעּו - אחרים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבזבחים
זה[כשווי] מּמין ׁשּבהם עולה]הּיפה כגון הּיפה[- ּובדמי , ְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

הּמֹותר ויפסיד ׁשלמים, אחד]ׁשּבהם כל על שהוסיף הכסף -], ְְְִִֶֶַַָָָ
ירעּו - ּבבכֹורֹות נתערב הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֻּכמֹו
ויביא מּום. ּבעל ּכבכֹור ויאכלּו מּום, ּבהם ׁשּיּפל עד ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹהּכל
מקֹום 'ּכל ויאמר: ׁשּבּתערבת, ּכּיפה יפה ׁשהיא ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּבהמה
ׁשלמים. ויקריבּנה זֹו'; על ּתחּול קדּׁשתֹו הּפסח, ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֻׁשהּוא

.Ëׁשּלא עד ונתּגּיר, נתּגּיר, ׁשּלא עד ּפסחֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַֹֹהפריׁש
חורין]נׁשּתחרר בן וחצי עבד חצי שהיה עד[- ונׁשּתחרר, , ְְְְְִִֵֵַַַ

והביא ׂשערֹות, ׁשּתי הביא שגדל]ׁשּלא קטן זה[- הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָֹ
נדחין חּיים ּבעלי ׁשאין ּפסח; לׁשם ,[מקדושתם]מקריבֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַ
הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ְְְְִִֵֵֶַַָֻּכמֹו

.Èוהֹותירּו לפסחֹו, מעֹות יביא[עודף]הּמפריׁש הּמֹותר - ְְְְִִִִַַַָָָ
הממּנה -[משתף]ׁשלמים. חגיגתֹו ועל ּפסחֹו על אחרים ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ

הּמעֹות פסח]הרי לקניית שהקדישו מהן[שלהם ׁשּיּקח ֲִֵֵֶֶַַָ
השותפות]ּבחלקן הפריׁש[תמורת ׁשּזה ּפי על אף חּלין; , ְְְִִִִֶֶֶַַָֻ

מּמּנּו ולקח לפסחֹו, מעֹות הפריׁש וזה לפסחֹו, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָטלה
מנת ׁשעל חּלין; הּמעֹות הרי - ּפסחֹו על ּומּנהּו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻהּמעֹות,

זה]ּכן חגיגתם[שבתנאי ואת ּפסחיהם את יׂשראל הקּדיׁשּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
וחגיגתם. ּפסחיהם מעֹות ְְְֲִִֵֶֶַָָואת

.‡È;ּומרֹור מּצה וכן ּכּפסח; הּפסח, צלּית ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעצים
לקח ואם ּכּפסח. הם הרי הּפסח, מכׁשירי והם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָהֹואיל
עּמֹו למּנֹותם ּכדי עּמֹו, אֹותם ׁשּמּנה מּמי הּפסח ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּמעֹות
- ּבהם ׁשּצֹולה ּבעצים חלק לֹו להיֹות אֹו ּומרֹור, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבמּצה

חּלין. הּמעֹות ֲִֵַָֻהרי
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הּפ‡. ׁשחיטת ּבׁשעת טמא ׁשהיה ׁשֹוחטיןמי ׁשאין סח, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
רחֹוקה ּבדר ׁשהיה אֹו ּבאנס[מהמקדש]עליו, נאנס אֹו , ְְְֱֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

ּפסח ׁשֹוחט זה הרי - ּבראׁשֹון הקריב ולא ׁשּׁשגג, אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאחר,
ּפסח ּוׁשחיטת הערּבים. ּבין הּׁשני חדׁש ׁשל עׂשר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבארּבעה
ׁשאין הּׁשּבת; את ודֹוחה עצמּה, ּבפני עׂשה מצות - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָזה
לפיכ עצמֹו; ּבפני רגל אּלא לראׁשֹון, ּתׁשלּומין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּׁשני

ּכרת. עליו ִֵַָָָָחּיבין

אם·. - ּבראׁשֹון הקריב ולא נאנס אֹו ׁשּׁשגג מי ְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָֹּכיצד?
אף נאנס אֹו ׁשגג ואם ּכרת; חּיב ּבּׁשני, הקריב ולא ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהזיד
מקריב זה הרי ּבראׁשֹון, הקריב ולא הזיד ּפטּור. ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּבּׁשני,
זה הרי ׁשּׁשגג, ּפי על אף - ּבּׁשני הקריב לא ואם ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹּבּׁשני;
מזיד. והיה ּבמֹועדֹו, ה' קרּבן הקריב לא ׁשהרי ּכרת, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחּיב
את עׂשה ולא רחֹוקה, ּבדר אֹו טמא ׁשהיה מי ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאבל
ׁשּכבר ּכרת; חּיב אינֹו ּבּׁשני, ׁשהזיד ּפי על אף - ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהראׁשֹון

הּכרת. מן ראׁשֹון ּבפסח ְְִִִֵֶַַַָנפטר

וזרקּו‚. וׁשחטּו רחֹוקה, ּבדר ׁשהיה [-עליו[שלוחיו]ּומי ְְְְְֲִֶֶֶָָָָָָָ
ׁשני.עבורו] ּבפסח וחּיב הרצה, לא - לערב ׁשּבא ּפי על אף -ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

יׁשב„. אּלא טבל ׁשּלא ראׁשֹון, ּבפסח לּטהר ׁשּיכֹול ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹטמא
עד מל ׁשּלא ערל וכן הּקרּבן, זמן ׁשעבר עד ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּבטמאתֹו
לא אם ,לפיכ ּבראׁשֹון; מזיד זה הרי - הּקרּבן זמן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשעבר

ּכרת. חּיב - ּבׁשגגה אפּלּו הּׁשני, את ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָעׂשה
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.‰ּכ - ּפסח מּלעׂשֹות אֹותֹו מעּכבת עצמֹו ׁשּמילת ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָּכׁשם
ּבין ּגדֹולים ּבין עבדיו ּכל ּומילת הּקטּנים ּבניו ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָמילת
ואז זכר, כל לֹו "הּמֹול ׁשּנאמר: אֹותֹו, מעּכבת ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָקטּנים
הּפסח אֹותם, ׁשּיּמֹול קדם ׁשחט ואם לעׂשתֹו"; ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹיקרב

אמהֹותיו טבילת וכן עבדּות[שפחותיו]ּפסּול. לׁשם ְְְְְִֵֵַַַָָ
הּקּבלה מּפי - זה ודבר אֹותֹו; רבינו]מעּכבת ,[ממשה ְְִִֶֶֶַַַָָָָ

לעבדים. ּכּמילה לׁשפחֹות ְְֲִִִִֶַַַָָָָׁשהּטבילה

.Âמעּכבת ׁשפחֹותיו ּוטבילת עבדיו מילת אין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּקטן,
מּלהּמנֹות עבד[להשתתף]אֹותֹו "וכל ׁשּנאמר: - הּפסח על ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָ

הּקטן. את להֹוציא ְִִֶַָָאיׁש",

.Êקטן וכן ׁשני, לפסח ראׁשֹון ּפסח ּבין ׁשּנתּגּיר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּגר
ואם ׁשני; ּפסח לעׂשֹות חּיבין - ּפסחים ׁשני ּבין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהגּדיל

ּפטּור. ּבראׁשֹון, עליו ֲִָָָָָׁשחטּו

.Áּבין והּׁשגגה, האנס מּפני ּבין - לּׁשני ׁשּנדחּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹנׁשים
רׁשּות: להם ׁשני ּפסח הרי - רחֹוקה ודר הּטמאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמּפני
ׁשֹוחטין אין ,לפיכ ׁשֹוחטין. אין רצּו, ׁשֹוחטין; ְֲֲֲִִִִֵֵָָָרצּו,

ׁשני ּבפסח ּבׁשּבת עצמן ּבפני בשבת]עליהן שחל אבל[- ; ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּדר היא איזֹו מּתר. חבּורה, מּבני אחת האּׁשה היתה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻאם

ירּוׁשלים. לחֹומת חּוץ מיל עׂשר חמּׁשה ְְְֲִִִַַָָָָָרחֹוקה?

.Ëירּוׁשלים ּובין ּבינֹו ׁשהיה עם[ב]מי עׂשר ארּבעה יֹום ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ּבדר זה הרי - יתר אֹו מיל עׂשר חמּׁשה הּׁשמׁש, ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָעלּית
רחֹוקה, ּבדר אינֹו - מּזה ּפחֹות ּובינּה ּבינֹו היה ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָרחֹוקה;

להּג ׁשּיכֹול ּברגליומּפני ּכׁשּיהּל חצֹות אחר לירּוׁשלים יע ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ּבדחקן הּבהמֹות ׁשעּכבּוהּו מּפני הּגיע, ולא הל [-ּבנחת. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

בדרכים] ּברגליועומס חֹולה והיה ּבירּוׁשלים, ׁשהיה אֹו ,ְְְִִֶֶַַָָָָָָ
אנּוס, זה הרי - הּקרּבן זמן ׁשעבר עד לעזרה הּגיע ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹולא

חבּוׁש ׁשהיה מי רחֹוקה. ּבדר לחֹומת[אסור]ואינֹו חּוץ ְְְְִֵֶֶֶַָָָָ
עליו, ׁשֹוחטין - לערב לצאת והבטיחּוהּו ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָירּוׁשלים,
חבּוׁש ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה יאכל. לערב ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּוכׁשּיצא
ׁשֹוחטין אין ּגֹוים, ּביד חבּוׁש היה אם אבל יׂשראל; ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָּביד

ׁשּיצא עד יוציאוהו]עליו לא ויצא[שמא עליו, ׁשחטּו ואם . ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָ
ׁשני, ּפסח מּלעׂשֹות ּפטּור - יצא לא ואם אֹוכל; זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

האֹונן וכן עליו. נׁשחט להתאבלׁשהרי שחייב קרובו [-מת ְְֲִֵֵֵֶַָָָ
נקבר] וטרם לאכלעליו, יכֹולין ׁשאינן והּזקן ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹוהחֹולה

והרי ּבמת, נטמאּו הּדם ׁשּנזרק ואחר עליהם, ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּׁשחטּו
ׁשני. ּפסח מּלעׂשֹות ּפטּורין אּלּו הרי - לאכל יכֹולין ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹאינם

רביעי יום
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ׁשאינֹו‡. מי ּכל ׁשני? לפסח ׁשּנדחה טמא הּוא ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָאיזה
טמאתֹו, מּפני עׂשר חמּׁשה ּבלילי הּפסח את לאכל ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻיכֹול
הּנֹוגע אבל נּדֹות. ּובֹועלי ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות זבים ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָּכגֹון
זה הרי - עׂשר ארּבעה ּביֹום ּבהם וכּיֹוצא וׁשרץ ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבנבלה
ּכׁשּיעריב ולערב ׁשּיטּבל, אחר עליו וׁשֹוחטין ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹטֹובל,

הּפסח. את אֹוכל ְִֵֶֶַַׁשמׁשֹו,

ׁשּלֹו·. ׁשביעי ׁשחל מת טהרתו]טמא יום להיֹות[- ְְְִִִֵֵֶֶָ
הּוא והרי עליו, והּזה ׁשּטבל ּפי על אף - עׂשר ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻּבארּבעה
נדחה אּלא עליו, ׁשֹוחטין אין - לערב קדׁשים לאכל ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹראּוי

לנפׁש טמאים היּו אׁשר אנׁשים, "ויהי ׁשּנאמר: ׁשני, ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלפסח
מּפי - ההּוא" ּבּיֹום הּפסח לעׂשֹות יכלּו ולא ְְֲִִֶַַַַַָָָֹאדם,

רבינו]הּׁשמּועה ממשה היה,[מסורת ׁשּלהם ׁשּׁשביעי למדּו, ְְְִִֶֶֶַָָָָָ
ּופרׁש לערב, יאכלּו והם עליהם יּׁשחט אם ׁשאלּו, זה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹועל
ּבׁשּנטמא אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהם. ׁשֹוחטין ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשאין

עליהן מגּלח ׁשהּנזיר הּמת מן נטמא]ּבטמאֹות אבל[אם ; ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת, מן טמאֹות ּבׁשאר טמא היה ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻאם
ויּזה ׁשּיטּבל אחר ׁשּלֹו ּבּׁשביעי עליו ׁשֹוחטין - ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻעליהן

ּפסחֹו. אֹוכל ׁשמׁשֹו ּוכׁשּיעריב ְְְֲִִִֵֶַָָעליו,

ראּיֹות‚. ׁשּתי ׁשראה זיבה]זב ימים[של ׁשבעת וספר , ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
ואם לערב; אֹוכל והּוא עליו, ׁשֹוחטין - ּבּׁשביעי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָוטבל
ּפסח מּלעׂשֹות ּפטּור זה הרי הּדם, ׁשּנזרק אחר זֹוב ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָראה

וכן -]ׁשני. ודינה דם, שראתה יֹום[אשה [טהור]ׁשֹומרת ְִֵֵֶֶ
יֹום הּׁשּמּור[הטמא]ּכנגד ּביֹום טֹובלת הטהור]- ּכמֹו[- , ְְְִֶֶֶֶַ

אֹוכלת והיא עליה, וׁשֹוחטין אסּורֹות, ּבביאֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּבארנּו
ּפטּורה הּפסח, ּדם ׁשּנזרק אחר ּדם ראת ואם ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלערב;
ׁשּלּה ּבּׁשביעי הּנּדה על ׁשֹוחטין ואין ׁשני. ּפסח ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמּלעׂשֹות
לאכל ראּויה ואינּה ׁשמיני, ליל עד טֹובלת אינּה ׁשהרי -ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ּתׁשיעי. ליל עד ְִִִֵַָָקדׁשים

ּכּפּורים„. קרבן]מחּסרי הביאו וטרם שנטהרו [טמאים ְְִִֵֻ
ׁשֹוחטין - עׂשר ּבארּבעה קרּבנֹותיהם הבאת יֹום ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָׁשחל
קדם ּבין עׂשר, ּבארּבעה קרּבנֹותיהם ּומקריבין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹעליהם
לערב. ּפסחיהם ואֹוכלין ׁשחיטתֹו; אחר ּבין הּפסח ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשחיטת
- ּדין לבית קרּבנֹותיהם ׁשּימסרּו עד עליהם, ׁשֹוחטין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָואין

אֹותם. יקריבּו ולא יפׁשעּו, ְְְְִִֶַָָֹׁשּמא

וראה‰. עׂשר, ּבארּבעה להיֹות ׁשּלֹו ׁשמיני ׁשחל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹמצרע
ונטמא]קרי נׁשים[- לעזרת ונכנס טֹובל, זה הרי - ּבּיֹום ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

יֹום ׁשּטבּול ּפי על ואף קרּבנֹותיו. שיטהרּומביא טמא -] ְְְְִִֵֶַַָָ
להּכנסבערב] ואּסּורֹו הֹואיל נׁשים, לעזרת להּכנס ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָאסּור

מּדבריהם חכמים]ׁשם ּביאת[של ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
יבֹוא - ּבמֹועדֹו הּפסח הקרבת יֹום הּוא זה ויֹום ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָהּמקּדׁש,

ּדבריהם. ׁשל אּסּור וידחה ּכרת, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָעׂשה

.Âמּזין אין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל מת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָטמא
ּבׁשלׁשה להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי חל ואפּלּו למחר; אּלא ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָֹעליו
ּומּזין עׂשר, ארּבעה ליֹום יּדחה - ׁשּבת והּוא ּבניסן, ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָעׂשר
לפסח יּדחה אּלא ׁשּבארנּו, ּכמֹו עליו ׁשֹוחטין ואין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעליו;

ׁשבּות מּׁשּום ּבׁשּבת הּזיה אּסּור והלא חכמים]ׁשני. ,[איסור ְְֲִִִֵַַַָָָֹ
מּפני ּכרת? ּבמקֹום ּדבריהם יעמידּו והיא ּבכרת, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָוהּפסח

ׁשבּות מּׁשּום ּבהּזיה אסּור ׁשהּוא השבת]ׁשּבּיֹום יום אינֹו[- , ְְִֵֶֶַַָָָ
ּדבריהם העמידּו לפיכ ּכרת; עליו ׁשחּיבין הּקרּבן ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָזמן
לעמד לבֹוא לעתיד ּגֹורם ׁשהּדבר ּפי על אף ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבמקֹומם,

ּכרת. ְִֵָּבמקֹום

.Êאחר עליו ׁשֹוחטין הּפסח, ּבערב ׁשּמל ערל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיׂשראל
- וטבל ּומל עׂשר, ארּבעה ּביֹום ׁשּנתּגּיר ּגר אבל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּמל.
ּכפֹורׁש הּוא והרי לערב; אֹוכל ׁשאינֹו עליו, ׁשֹוחטין ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאין

הּקבר במת]מן כנוגע -]ּכ ואחר ימים ׁשבעת ׁשּצרי , ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ
ּביֹום הּבאה לּׁשנה למת זה ּגר יטמא ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָיטהר
ּכ 'אׁשּתקד ויאמר: לערב, ויאכל ויטּבל עׂשר, ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹארּבעה
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והלא לערב'. ואכלּתי טבלּתי, ּכׁשּמלּתי: יׂשראל לי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעׂשּו
ּדבריהם העמידּו והיא ּבכרת, והּפסח מּדבריהם, זֹו ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּגזרה
מּפני עׂשר? ארּבעה יֹום ׁשהּוא הּקרּבן, ּביֹום ּכרת ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּבמקֹום
טֹובל ואינֹו ויטּבל, ׁשּיּמֹול עד ּבּמצוֹות, מתחּיב הּגר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹׁשאין
לפיכ הּגרּות; ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמילה, מן ׁשּירפא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעד
ׁשּלא לֹו יׁש הּמל זה ׁשהרי - זה ּבמקֹום ּדבריהם ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹהעמידּו

ּכלל. חּיּוב לידי יבֹוא ולא ׁשּיבריא, עד ְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹלטּבל

.Áהּפרס ּבבית ׁשּבא ונחרש]מי - קבר בו שהיה הרי[שדה , ְְֲִֵֵֶַָָ
מנּפח -[העפר]זה נטמא ולא עצם, מצא לא ואם ;והֹול ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

הּפרס; ּבבית ׁשהל ּפי על ואף ּפסחֹו, ואֹוכל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָׁשֹוחט
ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו מּדבריהם, הּפרס ּבית ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻׁשּטמאת
ּכמֹו ּכרת, ּבמקֹום ּדבריהם העמידּו ולא מת, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָֹֻטמאת

ׁשּנדֹוׁש הּפרס ּבית וכן אדם]ׁשּבארנּו; ברגלי הקבר -], ְְְֵֵֵֶֶַַָָ
ּפסח. לעֹוׂשה ֶֶַָָטהֹור

.Ëלילה ׁשאנינּות מּפני לערב. הּפסח לאכל ראּוי ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהאֹונן,
ּכרת ּבמקֹום זה ּבדבר ּדבריהם העמידּו לא ,מּדבריהם, ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ
ׁשּיפרׁש ּכדי אֹוכל, ּכ ואחר וטֹובל, עליו, ׁשֹוחטין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאּלא

ּדעּתֹו יּסיח ולא אנינותו]מאנינּותֹו, בזמן נטמא אולי -]. ְְֲִִֵַַַֹ
ׁשּכבר חצֹות, אחר הּמת לֹו ׁשּמת אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבּמה
- חצֹות קדם הּמת לֹו מת אם אבל ּפסח. ּבקרּבן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹנתחּיב
עליו, ׁשחטּו ואם לּׁשני; יּדחה אּלא עליו, ׁשֹוחטין ְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאין
עׂשר, ּבׁשלׁשה מת לֹו מת לערב. ואֹוכל טֹובל - הּדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹוזרקּו
אֹונן קבּורה ּביֹום הּוא הרי - עׂשר ּבארּבעה ְְְְְֲֵֵַָָָָָָּוקברֹו

חכמים]מּדבריהם מּדבריהם;[של לילֹו ּתֹופס ואינֹו , ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶ
ּבׁשאר אף לערב ואֹוכל וטֹובל עליו ׁשֹוחטין ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלפיכ

ׁשמּועה ויֹום יוםהּקדׁשים. ל' בתוך קרובו, שמת שמע -] ְְֳִַָָ
עצמֹותממיתתו] לּקּוט אחר]ויֹום לקבר הוריו, הרי[מקברי , ְֲֲִֵָ

מתֹו עצמֹות לֹו ׁשּלּקטּו מי ,לפיכ הּקבּורה; ּכיֹום ְְְְְִִִֵֶַַָָהּוא
ׁשֹוחטין - מת לֹו ׁשּמת ׁשּׁשמע אֹו עׂשר, ארּבעה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָּביֹום

לערב. ּבּקדׁשים ואֹוכל וטֹובל ְְֳִֵֵֶֶַָָָָעליו,

.Èּבגל חֹופר ׁשהיה אבנים]מי על[לחפש]לבּקׁש[מפולת ְְִֵֵֶַַַָָ
והרי ּבּגל, מת ׁשם יּמצא ׁשּמא עליו; ׁשֹוחטין אין - ֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמת
מת ׁשם נמצא ולא עליו, ׁשחטּו ׁשחיטה. ּבׁשעת טמא ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֹהּוא
- הּדם ׁשּנזרק אחר מת ׁשם נמצא לערב. אֹוכל זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכגֹון הּדם, זריקת ּבׁשעת טמא ׁשהיה ּבוּדאי לֹו נֹודע ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָאם

עגל ּגל המת]ׁשהיה מעל היה כולו וודאי חּיב[- זה הרי - ֲֵֶֶַַָָָָֹ
על עֹומד היה לא וׁשּמא הּדבר, ספק ואם ׁשני; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבפסח
הרי - זריקה אחר אּלא נטמא ולא זריקה, ּבׁשעת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻהּטמאה

ׁשני. מּפסח ּפטּור ִִֵֶֶַָזה

.‡Èונמצא ,ּבּדר ׁשעבר שעבר]מי מׁשּכב[לאחר מת ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻ
הּתהֹום טמאת הּמת היה אם - ּדר ׁשל שלאלרחּבּה -] ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻ

מעולם] שם הימצאו על טמאידעו ׁשהּוא ּפי על אף ,ִֵֶַַָ
ואף ּפסחֹו. ואֹוכל וׁשֹוחט לפסח, טהֹור זה הרי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָלּתרּומה,
טהֹור הּתהֹום, טמאת והיא הֹואיל ׁשּנגע, ׁשאפׁשר ּפי ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֻעל
הּקצה אל הּקצה מן והּוא ׁשלם, ׁשהּמת ּפי על ואף ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלפסח;

מעליו] שעבר ׁשּיּודע[וודאי עד ּפסחֹו, עֹוׂשה זה הרי -ְֲִִֵֶֶֶַַָ
מהּל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבֹו. ׁשּנטמא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבוּדאי
אֹו רֹוכב, היה אם אבל יּגע. ׁשּלא אפׁשר ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּברגליו,

טמאת ׁשהיא ּפי על אף טמא, זה הרי - מּׂשא ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻטֹוען
וׁשּלא יסיט, וׁשּלא יּגע, ׁשּלא אפׁשר ׁשאי לפי ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּתהֹום;
נזירּות. ּבהלכֹות הּתהֹום טמאת ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָֻיאהיל.

.·Èנֹודע ּכ ואחר טהֹור, ׁשהּוא ּבחזקת ּפסח ׁשעׂשה ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָמי
ׁשני; ּבפסח חּיב אינֹו - הּתהֹום ּבטמאת טמא ׁשהיה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻלֹו

הּקּבלה מּפי הלכה זה, רבינו]ודבר נֹודע[ממשה אם אבל . ְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָ
ידּועה ּבטמאה טמא ׁשהיה הימצאה]לֹו על אדם שידע -], ְְְֵֶָָָָָֻ

ׁשני. ּבפסח ְִֵֶַַָחּיב

.‚Èוהּזה ּבמת, ׁשּנטמא בימי]מי הפרה, מאפר [עליו ְְְִִֵֶָָֻ
ולא הּתהֹום, ּבקבר נטמא ׁשּלֹו ּובּׁשביעי ּוׁשביעי, ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָֹׁשליׁשי
לֹו נֹודע ּכ ואחר טהֹור, ׁשהּוא ּבחזקת ּפסח ועׂשה ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָידע,
ׁשּכיון ׁשני; ּבפסח חּיב אינֹו - הּתהֹום ּבטמאת טמא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהיה

הראׁשֹונה טמאה ּפסקה ּבּׁשביעי, נטמאׁשּטבל אם אבל . ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָֻ
הּפסח ׁשעׂשה עד ידע ולא לטמאתֹו, ּבּׁשּׁשי הּתהֹום ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֻֻּבטמאת
ׁשּיהיה עד טמא, הּטמא ׁשחזקת ׁשני; ּבפסח חּיב זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

לּדבר ׁשרגלים - וּדאי נטמא]טהֹור שוודאי מסתבר -]. ְִֶַַַַַָָָ

ז ּפרק ּפסח קרּבן ¤¤©¤©§¨§¦הלכֹות

מעּוט‡. היּו אם - ראׁשֹון ּבפסח מת טמאי ׁשהיּו ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָרּבים
אבל הּטמאים; ּכׁשאר ׁשני לפסח נדחין אּלּו הרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּקהל,
ּכלי אֹו הּכהנים ׁשהיּו אֹו מת, טמאי הּקהל רב היּו ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹאם

המקדש]הּׁשרת אּלא[כלי נדחין, אינם - מת טמאת טמאים ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
הּטהֹורים, עם הּטמאים ּבטמאה, הּפסח ּכּלם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֻֻיקריבּו
- אדם" לנפׁש טמאים היּו אׁשר אנׁשים, "ויהי ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
ּבטמאת - זה ודבר נדחה. הּצּבּור ואין נדחים, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֻיחידים

הּמקּדׁש. ּבביאת ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבלבד, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָהּמת

ּכּלם·. - מת טמאי ּומחצה טהֹורים מחצה הּקהל ְְֱֱִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהיּו
ּבטהרה, לעצמם עֹוׂשין והּטהֹורים ּבראׁשֹון, ְְְְְֳִִִִַַָָָָעֹוׂשין
ּבטמאה. אֹותֹו ואֹוכלין ּבטמאה, לעצמם עֹוׂשין ְְְְְְְְְְִִִֵַַָָָֻֻוהּטמאים
- אחד אפּלּו הּטהֹורים, על עֹודפין הּמת טמאי היּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָואם

ּבטמאה. ּכּלם ְְֲַָָֻֻיעׂשּו

ּובזמן‚. טהֹורים, ּומחצה מת, טמאי מחצה האנׁשים ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהיּו
- טהֹורים הרב יהיּו האנׁשים, ּבכלל הּנׁשים מֹונה ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשאּתה
את לא עֹוׂשין אינם והּטמאין הראׁשֹון, את עֹוׂשים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהּטהֹורים
ׁשהם מּפני הראׁשֹון, את עֹוׂשין אין הּׁשני: את ולא ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהראׁשֹון
רׁשּות, ּבּׁשני ׁשהּנׁשים מּפני הּׁשני, את עֹוׂשין ואין ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמעּוט;
הּׁשני. את עֹוׂשין מחצה ואין מחצה, הּטמאים ְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָונמצאּו

ּומעּוטן„. נּדֹות, ּובֹועלי ּומצרעים זבים הּקהל רב ְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹהיּו
ׁשהם לפי הראׁשֹון, עֹוׂשין אין מת טמאי אֹותם - מת ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָטמאי
את עֹוׂשין הּיחידים ׁשאין - הּׁשני את עֹוׂשין ואינן ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָמעּוט;
וכאן הראׁשֹון, את הּקהל רב ׁשעׂשּו ּבזמן אּלא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשני
הּמעּוט אּלּו יעׂשּו לא ּבראׁשֹון, הּקהל רב עׂשה ולא ְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹֹהֹואיל

הּׁשני. את למת ְְִִֵֵֵֶַַהּטמאים

.‰- ּבהם וכּיֹוצא זבים ּומעּוט מת, טמאי הּקהל רב ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהיּו
אינם ּבהם וכּיֹוצא והּזבין הראׁשֹון. את עֹוׂשין מת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטמאי
עֹוׂשין אינם הּׁשני: את ולא הראׁשֹון את לא ְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹעֹוׂשין,
ּבלבד; הּמת טמאת אּלא ּבצּבּור נדחית ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּבראׁשֹון,
ּבא אם אּלא ׁשני ּפסח עֹוׂשין ׁשאין ּבּׁשני, עֹוׂשין ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואינם
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והלא לערב'. ואכלּתי טבלּתי, ּכׁשּמלּתי: יׂשראל לי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעׂשּו
ּדבריהם העמידּו והיא ּבכרת, והּפסח מּדבריהם, זֹו ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּגזרה
מּפני עׂשר? ארּבעה יֹום ׁשהּוא הּקרּבן, ּביֹום ּכרת ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּבמקֹום
טֹובל ואינֹו ויטּבל, ׁשּיּמֹול עד ּבּמצוֹות, מתחּיב הּגר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹׁשאין
לפיכ הּגרּות; ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמילה, מן ׁשּירפא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעד
ׁשּלא לֹו יׁש הּמל זה ׁשהרי - זה ּבמקֹום ּדבריהם ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹהעמידּו

ּכלל. חּיּוב לידי יבֹוא ולא ׁשּיבריא, עד ְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹלטּבל

.Áהּפרס ּבבית ׁשּבא ונחרש]מי - קבר בו שהיה הרי[שדה , ְְֲִֵֵֶַָָ
מנּפח -[העפר]זה נטמא ולא עצם, מצא לא ואם ;והֹול ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

הּפרס; ּבבית ׁשהל ּפי על ואף ּפסחֹו, ואֹוכל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָׁשֹוחט
ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו מּדבריהם, הּפרס ּבית ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻׁשּטמאת
ּכמֹו ּכרת, ּבמקֹום ּדבריהם העמידּו ולא מת, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָֹֻטמאת

ׁשּנדֹוׁש הּפרס ּבית וכן אדם]ׁשּבארנּו; ברגלי הקבר -], ְְְֵֵֵֶֶַַָָ
ּפסח. לעֹוׂשה ֶֶַָָטהֹור

.Ëלילה ׁשאנינּות מּפני לערב. הּפסח לאכל ראּוי ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהאֹונן,
ּכרת ּבמקֹום זה ּבדבר ּדבריהם העמידּו לא ,מּדבריהם, ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ
ׁשּיפרׁש ּכדי אֹוכל, ּכ ואחר וטֹובל, עליו, ׁשֹוחטין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאּלא

ּדעּתֹו יּסיח ולא אנינותו]מאנינּותֹו, בזמן נטמא אולי -]. ְְֲִִֵַַַֹ
ׁשּכבר חצֹות, אחר הּמת לֹו ׁשּמת אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבּמה
- חצֹות קדם הּמת לֹו מת אם אבל ּפסח. ּבקרּבן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹנתחּיב
עליו, ׁשחטּו ואם לּׁשני; יּדחה אּלא עליו, ׁשֹוחטין ְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאין
עׂשר, ּבׁשלׁשה מת לֹו מת לערב. ואֹוכל טֹובל - הּדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹוזרקּו
אֹונן קבּורה ּביֹום הּוא הרי - עׂשר ּבארּבעה ְְְְְֲֵֵַָָָָָָּוקברֹו

חכמים]מּדבריהם מּדבריהם;[של לילֹו ּתֹופס ואינֹו , ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶ
ּבׁשאר אף לערב ואֹוכל וטֹובל עליו ׁשֹוחטין ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלפיכ

ׁשמּועה ויֹום יוםהּקדׁשים. ל' בתוך קרובו, שמת שמע -] ְְֳִַָָ
עצמֹותממיתתו] לּקּוט אחר]ויֹום לקבר הוריו, הרי[מקברי , ְֲֲִֵָ

מתֹו עצמֹות לֹו ׁשּלּקטּו מי ,לפיכ הּקבּורה; ּכיֹום ְְְְְִִִֵֶַַָָהּוא
ׁשֹוחטין - מת לֹו ׁשּמת ׁשּׁשמע אֹו עׂשר, ארּבעה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָּביֹום

לערב. ּבּקדׁשים ואֹוכל וטֹובל ְְֳִֵֵֶֶַָָָָעליו,

.Èּבגל חֹופר ׁשהיה אבנים]מי על[לחפש]לבּקׁש[מפולת ְְִֵֵֶַַַָָ
והרי ּבּגל, מת ׁשם יּמצא ׁשּמא עליו; ׁשֹוחטין אין - ֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמת
מת ׁשם נמצא ולא עליו, ׁשחטּו ׁשחיטה. ּבׁשעת טמא ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֹהּוא
- הּדם ׁשּנזרק אחר מת ׁשם נמצא לערב. אֹוכל זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכגֹון הּדם, זריקת ּבׁשעת טמא ׁשהיה ּבוּדאי לֹו נֹודע ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָאם

עגל ּגל המת]ׁשהיה מעל היה כולו וודאי חּיב[- זה הרי - ֲֵֶֶַַָָָָֹ
על עֹומד היה לא וׁשּמא הּדבר, ספק ואם ׁשני; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבפסח
הרי - זריקה אחר אּלא נטמא ולא זריקה, ּבׁשעת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻהּטמאה

ׁשני. מּפסח ּפטּור ִִֵֶֶַָזה

.‡Èונמצא ,ּבּדר ׁשעבר שעבר]מי מׁשּכב[לאחר מת ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻ
הּתהֹום טמאת הּמת היה אם - ּדר ׁשל שלאלרחּבּה -] ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻ

מעולם] שם הימצאו על טמאידעו ׁשהּוא ּפי על אף ,ִֵֶַַָ
ואף ּפסחֹו. ואֹוכל וׁשֹוחט לפסח, טהֹור זה הרי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָלּתרּומה,
טהֹור הּתהֹום, טמאת והיא הֹואיל ׁשּנגע, ׁשאפׁשר ּפי ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֻעל
הּקצה אל הּקצה מן והּוא ׁשלם, ׁשהּמת ּפי על ואף ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלפסח;

מעליו] שעבר ׁשּיּודע[וודאי עד ּפסחֹו, עֹוׂשה זה הרי -ְֲִִֵֶֶֶַַָ
מהּל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבֹו. ׁשּנטמא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבוּדאי
אֹו רֹוכב, היה אם אבל יּגע. ׁשּלא אפׁשר ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּברגליו,

טמאת ׁשהיא ּפי על אף טמא, זה הרי - מּׂשא ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻטֹוען
וׁשּלא יסיט, וׁשּלא יּגע, ׁשּלא אפׁשר ׁשאי לפי ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּתהֹום;
נזירּות. ּבהלכֹות הּתהֹום טמאת ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָֻיאהיל.

.·Èנֹודע ּכ ואחר טהֹור, ׁשהּוא ּבחזקת ּפסח ׁשעׂשה ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָמי
ׁשני; ּבפסח חּיב אינֹו - הּתהֹום ּבטמאת טמא ׁשהיה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻלֹו

הּקּבלה מּפי הלכה זה, רבינו]ודבר נֹודע[ממשה אם אבל . ְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָ
ידּועה ּבטמאה טמא ׁשהיה הימצאה]לֹו על אדם שידע -], ְְְֵֶָָָָָֻ

ׁשני. ּבפסח ְִֵֶַַָחּיב

.‚Èוהּזה ּבמת, ׁשּנטמא בימי]מי הפרה, מאפר [עליו ְְְִִֵֶָָֻ
ולא הּתהֹום, ּבקבר נטמא ׁשּלֹו ּובּׁשביעי ּוׁשביעי, ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָֹׁשליׁשי
לֹו נֹודע ּכ ואחר טהֹור, ׁשהּוא ּבחזקת ּפסח ועׂשה ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָידע,
ׁשּכיון ׁשני; ּבפסח חּיב אינֹו - הּתהֹום ּבטמאת טמא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהיה

הראׁשֹונה טמאה ּפסקה ּבּׁשביעי, נטמאׁשּטבל אם אבל . ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָֻ
הּפסח ׁשעׂשה עד ידע ולא לטמאתֹו, ּבּׁשּׁשי הּתהֹום ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֻֻּבטמאת
ׁשּיהיה עד טמא, הּטמא ׁשחזקת ׁשני; ּבפסח חּיב זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

לּדבר ׁשרגלים - וּדאי נטמא]טהֹור שוודאי מסתבר -]. ְִֶַַַַַָָָ
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מעּוט‡. היּו אם - ראׁשֹון ּבפסח מת טמאי ׁשהיּו ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָרּבים
אבל הּטמאים; ּכׁשאר ׁשני לפסח נדחין אּלּו הרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּקהל,
ּכלי אֹו הּכהנים ׁשהיּו אֹו מת, טמאי הּקהל רב היּו ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹאם

המקדש]הּׁשרת אּלא[כלי נדחין, אינם - מת טמאת טמאים ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
הּטהֹורים, עם הּטמאים ּבטמאה, הּפסח ּכּלם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֻֻיקריבּו
- אדם" לנפׁש טמאים היּו אׁשר אנׁשים, "ויהי ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
ּבטמאת - זה ודבר נדחה. הּצּבּור ואין נדחים, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֻיחידים

הּמקּדׁש. ּבביאת ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבלבד, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָהּמת

ּכּלם·. - מת טמאי ּומחצה טהֹורים מחצה הּקהל ְְֱֱִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהיּו
ּבטהרה, לעצמם עֹוׂשין והּטהֹורים ּבראׁשֹון, ְְְְְֳִִִִַַָָָָעֹוׂשין
ּבטמאה. אֹותֹו ואֹוכלין ּבטמאה, לעצמם עֹוׂשין ְְְְְְְְְְִִִֵַַָָָֻֻוהּטמאים
- אחד אפּלּו הּטהֹורים, על עֹודפין הּמת טמאי היּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָואם

ּבטמאה. ּכּלם ְְֲַָָֻֻיעׂשּו

ּובזמן‚. טהֹורים, ּומחצה מת, טמאי מחצה האנׁשים ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהיּו
- טהֹורים הרב יהיּו האנׁשים, ּבכלל הּנׁשים מֹונה ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשאּתה
את לא עֹוׂשין אינם והּטמאין הראׁשֹון, את עֹוׂשים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהּטהֹורים
ׁשהם מּפני הראׁשֹון, את עֹוׂשין אין הּׁשני: את ולא ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהראׁשֹון
רׁשּות, ּבּׁשני ׁשהּנׁשים מּפני הּׁשני, את עֹוׂשין ואין ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמעּוט;
הּׁשני. את עֹוׂשין מחצה ואין מחצה, הּטמאים ְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָונמצאּו

ּומעּוטן„. נּדֹות, ּובֹועלי ּומצרעים זבים הּקהל רב ְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹהיּו
ׁשהם לפי הראׁשֹון, עֹוׂשין אין מת טמאי אֹותם - מת ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָטמאי
את עֹוׂשין הּיחידים ׁשאין - הּׁשני את עֹוׂשין ואינן ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָמעּוט;
וכאן הראׁשֹון, את הּקהל רב ׁשעׂשּו ּבזמן אּלא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשני
הּמעּוט אּלּו יעׂשּו לא ּבראׁשֹון, הּקהל רב עׂשה ולא ְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹֹהֹואיל

הּׁשני. את למת ְְִִֵֵֵֶַַהּטמאים

.‰- ּבהם וכּיֹוצא זבים ּומעּוט מת, טמאי הּקהל רב ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהיּו
אינם ּבהם וכּיֹוצא והּזבין הראׁשֹון. את עֹוׂשין מת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטמאי
עֹוׂשין אינם הּׁשני: את ולא הראׁשֹון את לא ְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹעֹוׂשין,
ּבלבד; הּמת טמאת אּלא ּבצּבּור נדחית ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּבראׁשֹון,
ּבא אם אּלא ׁשני ּפסח עֹוׂשין ׁשאין ּבּׁשני, עֹוׂשין ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואינם
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אין ּבטמאה, הראׁשֹון נעׂשה אם אבל ּבטהרה, ְְְֲֲֳִִִֵַָָָָָָָֻהראׁשֹון
ׁשני. ּפסח ִֵֶַָׁשם

.Â,ּבהם וכּיֹוצא זבים ּוׁשליׁש טהֹורים, הּקהל ׁשליׁש ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָהיּו
את לא עֹוׂשין אינן מת טמאי אֹותם - מת טמאי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָֹּוׁשליׁש
הם ׁשהרי ראׁשֹון, עֹוׂשים אינם הּׁשני: את ולא ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹהראׁשֹון
ׁשהרי יעׂשּו, לא ּובּׁשני הּזבים; עם טהֹורים לגּבי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹמּועטים
הּפסח מׁשערים ּכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבראׁשֹון עׂשּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָמעּוט
ּבכל מׁשערין אין טהֹורים? אֹו טמאים הּקהל רב אם ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹלידע

נמנין עׂשרים ׁשּיהיּו ׁשאפׁשר - על[משתתפים]האֹוכלין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָ
אּלא עליהם; לׁשחט אחד ּביד אֹותֹו ּומׁשּלחין אחד, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּפסח

ועד לעזרה, הּנכנסים ּבכל [עדיין]ׁשהם[-כ]מׁשערין ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָ
אֹותן. מׁשערין הראׁשֹונה, ּכת ׁשּתּכנס קדם ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמּבחּוץ

.Êּבספק ׁשּנטמא ב:]יחיד נטמא האם ספק הּיחיד[- רׁשּות ְְְִִִִֵֶַָָָ
כטמא] ודינו יּדחה[- זה הרי - ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר ּכמֹו ,ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָ

רׁשּות ּבספק ׁשּנטמא וצּבּור מת; טמאי ּכׁשאר ׁשני, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָלפסח
ּבטמאה. ּכּלם יעׂשּו ְְֲִַַָָָֻֻהּיחיד,

.Á,ּכטהֹור נאכל זה הרי - ּבטמאה ׁשהקריבּוהּו ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָֻּפסח
טמא, לכל נאכל ואינֹו לאכילה; אּלא ּבא לא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּמּתחּלתֹו
ּולכּיֹוצא הּזאת, הּטמאה להם ׁשּנדחית מת לטמאי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻאּלא
ׁשהּטמאה הּטמאים אבל טמאֹות. מּגע מּטמאי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻֻּבהם,
ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות זבים ּכגֹון מּגּופם, עליהם ְְְְְֲִִִֵֶָָָָיֹוצאה
מּפי ּפטּורין; אכלּו, ואם מּמּנּו. יאכלּו לא - ְְְְְִִִִִִֶָָֹֹֹּומצרעים

רבינו]הּׁשמּועה ממשה לטהֹורין,[מסורת ׁשהּנאכל למדּו, ְְְֱִִֶֶַַָָָ
חּיבין אין לטמאין, והּנאכל טמאה; מּׁשּום עליו ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻחּיבין
האמּורין מן מת טמאי אכלּו אפּלּו טמאה. מּׁשּום ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָָֻעליו

הנקרבים] אמּורים,[האברים ּדברים ּבּמה ּפטּורין. ְְֲִִִֶֶַָׁשּלֹו,
זריקת קדם הּצּבּור ּבׁשּנטמאּו ּבטמאה? יאכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשהּפסח
יאכל. לא הּדם, זריקת לאחר נטמאּו אם אבל ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹהּדם;

.Ë- זריקה קדם הּצּבּור רב ונטמאּו ּבטהרה, ְְְְְְֳִִִֶַָָָָֹֹׁשחטּוהּו
אחר יטמאּו ׁשּמא ּגזרה, יאכל; לא והּפסח הּדם, את ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹזֹורק
ׁשרת ּכלי היּו ּבטמאה. ויאכלּוהּו אחרת, ּבׁשנה ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻזריקה
את מטּמאין ואינם הֹואיל - ּבֹו וכּיֹוצא ּבׁשרץ ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָטמאים
את ׁשּמטּמאין ּפי על אף ּבמקֹומֹו, ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהאדם,
ּפי על אף ויאכל הּטהֹורים, אּלא אֹותֹו יעׂשּו לא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּבׂשר,
ולא ּבלאו, ׁשהיא ּבׂשר ּבטמאת ׁשּיאכל מּוטב טמא; ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשהּוא
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבכרת, ׁשהם הּגּוף טמאי ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹיאכלּוהּו

הּמקּדׁשין. ְְִֵַָֻּפסּולי
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עׂשה,‡. מצות - עׂשר חמּׁשה ּבלילי הּפסח ּבׂשר ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאכילת
ּומּצֹות, אׁש צלי הּזה, ּבּלילה הּבׂשר את "ואכלּו ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר:

יאכלהּו". מררים ְְִַֹֹֻעל

ּומרֹור,·. מּצה מצאּו לא אם מעּכבין; ּומרֹור מּצה ְְְְִִֵַַַָָָָָֹואין
מרֹור אבל לבּדֹו. הּפסח ּבׂשר ּבאכילת חֹובתֹו ידי ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָיֹוצא
יאכלהּו". מררים "על ׁשּנאמר: מצוה, אינֹו - ּפסח ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֻּבלא

ׂשבע;‚. אכילת הּפסח ּבׂשר לאכל הּמבחר מן ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָֹֹֻמצוה
אֹוכל - עׂשר ּבארּבעה חגיגה ׁשלמי הקריב אם ,ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָלפיכ
מּמּנּו. לׂשּבע ּכדי הּפסח ּבׂשר אֹוכל ּכ ואחר ּתחּלה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמהם

ּבׂשר אכילת וכן חֹובתֹו. ידי יצא ּכזית, אּלא אכל לא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹואם
עׂשה, מצות - אּיר לחדׁש עׂשר חמּׁשה ּבלילי ׁשני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּפסח

יאכלהּו". ּומררים מּצֹות "על ּבֹו: ְְֱִֶֶַַַֹֹֻׁשּנאמר

ּכזית„. מהם והאֹוכל אׁש; צלי אּלא נאכלין אינם ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּוׁשניהם
מעט]נא ׁשּנאמר:[צלוי לֹוקה, - ּפסחים ּבלילי מבּׁשל אֹו ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֻ

ּומבּׁשל נא אכל ּבּמים". מבּׁשל ּובׁשל נא, מּמּנּו ּתאכלּו ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻ"אל
ּבלאו נכללּו ׁשּׁשניהם לפי אחת, אּלא לֹוקה אינֹו - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכאחד
לֹוקה, אינֹו - יֹום מּבעֹוד מבּׁשל אֹו נא מּמּנּו אכל ְְִִֵֶֶֶַָָָָֻאחד.
צלי, לאכלֹו ׁשּמצוה ּבׁשעה - אׁש" צלי אם "ּכי ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּנאמר:

ּפטּור. יֹום, מּבעֹוד אבל ּומבּׁשל; נא אכילת על ְְֲֲִִַַַָָָָָֻחּיב

מצות‰. על עבר יֹום, מּבעֹוד צלי ּכזית מּמּנּו עׂשה,אכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
לא "ּבּלילה", - הּזה" ּבּלילה הּבׂשר את "ואכלּו ְְְְֱֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

מּכלל הּבא ולאו מ:]ּבּיֹום; הנלמד הּוא.[- עׂשה עׂשה, ְְֲֲִֵֵַַָָָ

.Âּבֹו ׁשהתחיל הּבׂשר הּוא - ּתֹורה עליו ׁשהזהירה ְְִִִִֶֶַָָָָָָָ"נא"
עדין. אדם לאכילת ראּוי ואינֹו מעט, ונצלה האּור ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָמעׂשה
מצות ּובּטל לֹוקה, אינֹו - חי ּבׂשר מּמּנּו אכל אם ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאבל

הא - אׁש" "צלי ׁשּנאמר: אסּור.[זה]עׂשה, צלי, ׁשאינֹו ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּפטּור. - ואכלֹו ,ׁשּנתחר עד צרּכֹו ּכל ְְֲִֵֶַַָָָָָָָצלהּו

.Ê,ּבמים ׁשּנתּבּׁשל ּבין - ּתֹורה עליו ׁשהזהירה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ"מבּׁשל"
"ּובׁשל ׁשּנאמר: ּפרֹות, ּבמי אֹו מׁשקין ּבׁשאר ׁשּנתּבּׁשל ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבין

הּכל. רּבה ְִַָָֹֻמבּׁשל",

.Áאֹו צלהּו, ּכ ואחר ׁשּבּׁשלֹו אֹו ּבּׁשלֹו, ּכ ואחר ְְְְִִֶַַַַָָָָָָצלהּו
אֹותֹו לסּו מּתר אבל חּיב; - ואכלֹו קדרה, צלי ְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָֻׁשעׂשהּו
ּומּתר הּמים. מן חּוץ ּפרֹות, ּומי מׁשקין ּוׁשאר וׁשמן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻּביין

ּפרֹות. ּובמי ּבמׁשקין ׁשּנצלה, אחר הּבׂשר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלטּבל

.Ëמּתכֹות ּכלי אֹו אבן ּכלי ּגּבי על הּפסח את צֹולין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָאין
היה אם ,לפיכ אחר; ּדבר צלי לא אׁש", "צלי ׁשּנאמר: -ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
צֹולין ואין עליו. צֹולין האּור, ּבֹו ׁשּתׁשלט ּכדי מנּקב ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֻּכלי
וצֹולה ּכּלֹו, חם הּׁשּפּוד ׁשהרי - מּתכת ׁשל ּבׁשּפּוד ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַֻאֹותֹו

מהאש]מקֹומֹו ולא השפוד מחום נצלה ונמצא, -]. ְ

.È,ּבּתּנּור ותלהּו האׁש, ּכל את וגרף הּתּנּור, את ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּסיק
על וצלהּו חתכֹו אׁש. צלי זה ׁשאין אסּור, זה הרי - ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוצלהּו
חרסית אֹו סיד ּגּבי על צלהּו אׁש. צלי זה הרי ּגחלים, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּגּבי

סיד] צלי[מין זה ׁשאין אסּור; זה הרי - טבריה חּמי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָאֹו
נקבּותֹו ּבית עד ּפיו מּתֹו ּתֹוחבֹו אֹותֹו? צֹולין ּכיצד ְֲִִִֵֵֵַַַאׁש.

והאׁש[אחוריו] הּתּנּור, לתֹו אֹותֹו ותֹולה עץ, ׁשל ְְְְֵֵֶֶַַַָּבׁשּפּוד
ולא לֹו; חּוצה ּבּתּנּור, מעיו ּובני ּכרעיו ותֹולה ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָֹלמּטה.

ּבתֹוכֹו גופו]יּתנם ׁשל[בתוך וׁשּפּוד הּוא. ּבּׁשּול ּכמין ׁשּזה , ְְְְִִִֵֶֶֶַ
את[עץ] יזרק ׁשּלא ּכדי לצלּיתֹו, ּבֹוררין היּו יצאו]רּמֹון -] ְְְְִִִִִֵֶֶָָֹֹ

העץ]מימיו ויבּׁשלֹו.[של ְִֵַָ

.‡Èמּפני מקֹומֹו, את יקלף - ּתּנּור ׁשל ּבחרׂשֹו הּבׂשר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹנגע
החרׂש. צלי ְִֶֶֶַׁשהּוא

.·Èאת יקלף - אליו וחזר החרׂש, על מרטּבֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנטף
- ּכׁשּיּצלה מּמּנּו ׁשּתפרׁש והּלחה הּמרק ׁשּכל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמקֹומֹו;

צלי. ּבׂשר אינּה ׁשהרי ֲֲִֵֵֶָָָָָאסּורה,

.‚Èהּסלת על ׁשּלֹו הרטב מן הרוטב]נטף והתחמם [החמה, ִֶֶֶַַַָָֹֹ
ויׁשליכּנּו מקֹומֹו, את יקמץ הרוטב- מפני הסולת, את -] ְְְְִִֶֶַֹ

.הפסול]
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.„È.יאכלּו הּכהנים, חבּורת אם - ּתרּומה ׁשל ּבׁשמן ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָֹֹסכֹו
הּוא חי אם - יׂשראל ׁשל צליה]ואם לפני וינּגב;[- יּדיחּנּו , ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ

ה את יקלף צלי, -ואם ׁשני מעׂשר ׁשל ּבׁשמן סכֹו חיצֹון. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּדמים יעׂשּנּו בממון]לא לפדותו ׁשאין[- חבּורה; ּבני על ְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹ

ואין ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָּפֹודין
וטלה. ּגדי אפּלּו הּתערבת, מּפני - ּכאחד ּפסחים ׁשני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹצֹולין

.ÂËאּלא נאכל הּפסח ׁשאין מקֹומֹות, ּבכּמה ּבארנּו ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכבר
העברה מן להרחיק ּכדי חצֹות, אחרעד יאכלו שלא -] ְְְֲֲִִֵֵַַָָ

השחר] עמוד עדשיעלה הּלילה, ּכל ׁשּיאכל ּתֹורה ודין ;ְְִֵֵֶַַַָָָָ
ּומּצה, חמץ ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר הּׁשחר. עּמּוד ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּיעלה

טעּון חבּורה[אמירת]ׁשהּוא ּבני וׁשאין אכילתֹו, ּבׁשעת הּלל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
הּלילה. ּבתחּלת אפּלּו ּבׁשנה, ׁשּנרּדמּו אחר ואֹוכלין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָחֹוזרין

חמישי יום
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מֹוציאין‡. ואין אחת, ּבחבּורה אּלא נאכל אינֹו ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּפסח
ּבׂשר ּכזית מּמּנּו והּמֹוציא ּבּה. ׁשּיאכל החבּורה מן ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
ׁשּנאמר: לֹוקה, - עׂשר חמּׁשה ּבלילי לחבּורה ְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמחבּורה
ׁשּיּניחּנּו והּוא, חּוצה"; הּבׂשר מן הּבית מן תֹוציא ְִִִִִֶֶַַַַָָָֹ"לא

ּכׁשּבת ּבֹו, ּכתּובה ׁשהֹוצאה - שבת]ּבחּוץ לפיכ,[כדיני ; ְְְִֶַַָָָָָ
אחר מֹוציא ואין ׁשּבת. ּכהֹוצאת והּנחה, עקירה ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָצרי
האגף מן נפסל. הראׁשֹון, ׁשהֹוציאֹו ׁשּכיון - ּבפסח ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמֹוציא

המשקוף] שברוחב הדלת האגף[מקום ּומן ּכלפנים; ְְְְֲִִִִִַָולפנים,
ּכלחּוץ. - הּפתח עבי ׁשהּוא עצמֹו, והאגף ּכלחּוץ; ְְְְְֲֳִֶֶַַַַַַַָולחּוץ,
אינם והעלּיֹות, הּגּגים ּכלפנים; הּכתלים, ועבי ְְְְֲֳִִִִִִֵַַַַַָָָָהחּלֹונֹות

הּבית. ְִִַַַּבכלל

ּבׁשגגה·. ּבין ּבזדֹון ּבין לחבּורתֹו, חּוץ ׁשּיצא הּפסח ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבׂשר
חּוץ ׁשּיצא קדׁשים קדׁשי ּכבׂשר הּוא והרי ּבאכילה; נאסר -ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קּלים קדׁשים ּבׂשר אֹו ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָלעזרה,
ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ּכמֹו אכילתֹו, על ולֹוקין טרפה, ׁשהּכל -ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
עד ויֹורד הּבׂשר חֹות - מקצתֹו ׁשּיצא אבר ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּקרּבנֹות.
יאכל, - ׁשּבפנים ּכל הּבׂשר; את וקֹולף לעצם, מּגיע ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּוא

ׁשּבחּוץ שיצא]וכל -]חֹות לעצם, מּגיע ּוכׁשהּוא יּׂשרף. - ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
גדול]ּבקֹופיץ דינו],[סכין ואם[כך קדׁשים; ׁשאר היה אם ְְְִִִִָָָָָ

ּומפרק הּפרק, עד קֹולף עצם, ּבֹו לׁשּבר ׁשאסּור ּפסח ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהיה
לחּוץ. ּומׁשליכֹו הּפרק, מן מקצתֹו ׁשּיצא ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהאבר

ּכל‚. צריכה אחד, ּבבית אֹוכלֹות ׁשהיּו חבּורֹות ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָׁשּתי
הּקף לּה לעׂשֹות מהן הּבׂשר[מחיצה]חבּורה "מן ׁשּנאמר: , ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

הּׁשמּועה מּפי - רבינו]חּוצה" ממשה ׁשּצרי[מסורת למדּו, ְְִִִֶַָָָָ
חּוצה לֹו את[גבול]לּתן הֹופכין ואּלּו אכילתֹו; למקֹום ְְְֲִִִִֵֵֶָָ

היל ּפניהם את הֹופכין ואּלּו ואֹוכלין, היל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָּפניהם
מערּבבין. יהּוא ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְִִֵֶָֹֻואֹוכלין

ׁשּתי„. ּבין הּבית, ּבאמצע יינם ּבֹו ׁשּמֹוזגין הּמים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהיה
קֹופץ למזג, עֹומד ּכׁשהּׁשּמׁש - ּפיו[סוגר]החבּורֹות את ְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹ

אוכל] ׁשּמּגיע[ואינו עד ּפניו, את חבּורתֹו,ּומחזיר אצל ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ
חבּורֹות. ּבׁשּתי לאכל ׁשאסּור ּׁשּבפיו; מה אֹוכל ּכ ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹואחר
מּפני - ואֹוכלת חבּורתּה, מּבני ּפניה להחזיר לּכּלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּומּתר

ּבפניהם. לאכל ּבֹוׁשה ְֱִִֵֶֶֶָֹׁשהיא

אֹוכלין;‰. אינן מּביניהן, מחיצה ׁשּנפרצה חבּורֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָׁשּתי
אינן - ּביניהם מחיצה ונעׂשית אחת, חבּורה היתה אם ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
חבּורֹות, ּבׁשּתי נאכל הּפסח ׁשאין ׁשּתסּתּלק; עד ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאֹוכלין

לחבּורה. מחבּורה נעקרין ְֱֲֲִֵֵֶַָָָואין

.Â,ּפסחן לאכל יתר אֹו מהם ׁשלׁשה ׁשּנכנסּו חבּורה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹּבני
ּבני ׁשּדר ּבׁשעה נכנסּו אם - חבּורה ּבני ׁשאר ּבאּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹולא
ולא הּׁשאר על לכּלם המעֹורר וחזר הּפסחים, לאכל ְְְְְְֱִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֻאדם
ממּתינים ואין ׁשּיׂשּבעּו, עד אֹוכלין ׁשּנכנסּו אּלּו הרי - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָּבאּו
אּלּו ּומצאּו ,ּכ אחר הּמתאחרין ּבאּו ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָלּׁשאר;
חלקם. ּדמי להם מׁשּלמים אינן - הּכל ׁשאכלּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּׁשלׁשה
ּבּמה ממּתינים. אּלּו הרי ּבלבד, ׁשנים נכנסּו אם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָאבל
ּבעת אבל לאכל. ּכניסתם ּבׁשעת אמּורים? ְְְְֱֲֲִִִִֵֶַָָָָֹּדברים

אפּלּו[שיוצאים]ׁשּנפטרין לחברֹו; להמּתין צרי אדם אין , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ
להמּתין. צרי ואינֹו יצא, - מּלאכל ּבלבד אחד ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּגמר

.Êמּפסח ּבין ראׁשֹון מּפסח ּבין הּפסח, מן ּכזית ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמאכיל
זרה לעבֹודה למׁשּמד שהשתמד]ׁשני, ּתֹוׁשב[יהודי לגר אֹו , ְְֲִִֵֵַָָָָָֻ

נח] בני מצוות ז' ששומר ׂשכיר[נכרי עֹובר[גוי]אֹו זה הרי - ֲִֵֵֶָ
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, ואינֹו תעׂשה; ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָֹּבלא
ואין נכר; אל העֹובד זה ּבּתֹורה, האמּור נכר" ְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּו"בן
ׁשּנאמר: - ׂשכיר אֹו ּתֹוׁשב ּגר אפּלּו לגֹוי, מּמּנּו ְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָמאכילין

ּבֹו". יאכל לא וׂשכיר ְִַָָֹֹ"ּתֹוׁשב

.Áוכל" ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּפסח מּבׂשר ּכזית ׁשאכל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָערל
אֹוכל אבל אֹוכל, ׁשאינֹו הּוא "ּבֹו" ּבֹו"; יאכל לא ֲֵֵֵֵֶַָָֹֹערל
ּתֹוׁשב לגר ּומרֹור מּצה להאכיל מּתר וכן ּומרֹור. מּצה ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָֻהּוא

ְִָּולׂשכיר.

.Ëמּלׁשחט אֹותֹו מעּכבת ועבדיו ּבניו ׁשּמילת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכׁשם
אתֹו, "ּומלּת ׁשּנאמר: מּלאכל, אֹותֹו מעּכבת ּכ - ְְֱֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּפסח
אֹו הּפסח, ׁשּנׁשחט אחר עבד קנה ּכיצד? ּבֹו". יאכל ְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹאז
ׁשחיטת אחר אּלא להּמֹול זמּנֹו הּגיע ׁשּלא ּבן לֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהיה
יהיה וכיצד אֹותן. ׁשּימּול עד לאכל, אסּור זה הרי - ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּפסח
קדם ראּוי יהיה ולא הּפסח, ׁשחיטת אחר למילה ראּוי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּבן

חּמה ׁשחלצּתּו ּכגֹון ונרפא]ׁשחיטה? ׁשּצרי[שנחלה , ְְֲִִֶֶַַָָָָ
עינֹו ׁשּכאבה ּוכגֹון הבראתֹו, מּיֹום לעת מעת ימים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשבעת

טמטּום ׁשהיה אֹו ׁשחיטה, אחר נודעונרּפאת ולא - [סתום ְְְְִִֶַַָָָָֻ
זכר.מינו] ונמצא הּפסח ׁשחיטת אחר ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָונקרע
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ׁשּנאמר:‡. לֹוקה, זה הרי - טהֹור ּבפסח עצם ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָהּׁשֹובר
לא "ועצם ׁשני: ּבפסח נאמר וכן בֹו"; תׁשּברּו לא ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹ"ועצם
עצם, ּבֹו ׁשבר אם - ּבטמאה ׁשּבא ּפסח אבל בֹו". ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֻיׁשּברּו

הּׁשמּועה מּפי לֹוקה; רבינו]אינֹו ממשה "לא[מסורת למדּו: ְְִִֵֶַָָֹ
העצם את הּׁשֹובר אחד ּבטמא. ולא ּבטהֹור, - בֹו" ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹתׁשּברּו
אֹו יֹום, מּבעֹוד עצם ּבֹו ׁשּׁשבר אֹו עׂשר, חמּׁשה ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָּבלילי

ה - ימים ּכּמה אחר לֹוקה;ׁשּׁשבר זה רי ֲִֵֶֶֶַַַַָָָ

מּבׂשרֹו,·. הּנֹותר ּבכלל הּפסח עצמֹות ׂשֹורפין ,ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָלפיכ
ּתּקלה. לידי ּבהן יבֹואּו ׁשּלא ְִֵֵֶֶַָָָָֹּכדי

ּבׂשר,‚. ּכזית עליו ׁשּיׁש עצם ׁשבירת על אּלא חּיבין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאין
ּכזית עליו וׁשאין מח, ּבֹו ׁשאין עצם אבל מח; ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאֹו
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.„È.יאכלּו הּכהנים, חבּורת אם - ּתרּומה ׁשל ּבׁשמן ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָֹֹסכֹו
הּוא חי אם - יׂשראל ׁשל צליה]ואם לפני וינּגב;[- יּדיחּנּו , ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ

ה את יקלף צלי, -ואם ׁשני מעׂשר ׁשל ּבׁשמן סכֹו חיצֹון. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּדמים יעׂשּנּו בממון]לא לפדותו ׁשאין[- חבּורה; ּבני על ְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹ

ואין ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָּפֹודין
וטלה. ּגדי אפּלּו הּתערבת, מּפני - ּכאחד ּפסחים ׁשני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹצֹולין

.ÂËאּלא נאכל הּפסח ׁשאין מקֹומֹות, ּבכּמה ּבארנּו ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכבר
העברה מן להרחיק ּכדי חצֹות, אחרעד יאכלו שלא -] ְְְֲֲִִֵֵַַָָ

השחר] עמוד עדשיעלה הּלילה, ּכל ׁשּיאכל ּתֹורה ודין ;ְְִֵֵֶַַַָָָָ
ּומּצה, חמץ ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר הּׁשחר. עּמּוד ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּיעלה

טעּון חבּורה[אמירת]ׁשהּוא ּבני וׁשאין אכילתֹו, ּבׁשעת הּלל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
הּלילה. ּבתחּלת אפּלּו ּבׁשנה, ׁשּנרּדמּו אחר ואֹוכלין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָחֹוזרין

חמישי יום
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מֹוציאין‡. ואין אחת, ּבחבּורה אּלא נאכל אינֹו ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּפסח
ּבׂשר ּכזית מּמּנּו והּמֹוציא ּבּה. ׁשּיאכל החבּורה מן ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
ׁשּנאמר: לֹוקה, - עׂשר חמּׁשה ּבלילי לחבּורה ְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמחבּורה
ׁשּיּניחּנּו והּוא, חּוצה"; הּבׂשר מן הּבית מן תֹוציא ְִִִִִֶֶַַַַָָָֹ"לא

ּכׁשּבת ּבֹו, ּכתּובה ׁשהֹוצאה - שבת]ּבחּוץ לפיכ,[כדיני ; ְְְִֶַַָָָָָ
אחר מֹוציא ואין ׁשּבת. ּכהֹוצאת והּנחה, עקירה ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָצרי
האגף מן נפסל. הראׁשֹון, ׁשהֹוציאֹו ׁשּכיון - ּבפסח ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמֹוציא

המשקוף] שברוחב הדלת האגף[מקום ּומן ּכלפנים; ְְְְֲִִִִִַָולפנים,
ּכלחּוץ. - הּפתח עבי ׁשהּוא עצמֹו, והאגף ּכלחּוץ; ְְְְְֲֳִֶֶַַַַַַַָולחּוץ,
אינם והעלּיֹות, הּגּגים ּכלפנים; הּכתלים, ועבי ְְְְֲֳִִִִִִֵַַַַַָָָָהחּלֹונֹות

הּבית. ְִִַַַּבכלל

ּבׁשגגה·. ּבין ּבזדֹון ּבין לחבּורתֹו, חּוץ ׁשּיצא הּפסח ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבׂשר
חּוץ ׁשּיצא קדׁשים קדׁשי ּכבׂשר הּוא והרי ּבאכילה; נאסר -ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קּלים קדׁשים ּבׂשר אֹו ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָלעזרה,
ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ּכמֹו אכילתֹו, על ולֹוקין טרפה, ׁשהּכל -ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
עד ויֹורד הּבׂשר חֹות - מקצתֹו ׁשּיצא אבר ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּקרּבנֹות.
יאכל, - ׁשּבפנים ּכל הּבׂשר; את וקֹולף לעצם, מּגיע ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּוא

ׁשּבחּוץ שיצא]וכל -]חֹות לעצם, מּגיע ּוכׁשהּוא יּׂשרף. - ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
גדול]ּבקֹופיץ דינו],[סכין ואם[כך קדׁשים; ׁשאר היה אם ְְְִִִִָָָָָ

ּומפרק הּפרק, עד קֹולף עצם, ּבֹו לׁשּבר ׁשאסּור ּפסח ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהיה
לחּוץ. ּומׁשליכֹו הּפרק, מן מקצתֹו ׁשּיצא ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהאבר

ּכל‚. צריכה אחד, ּבבית אֹוכלֹות ׁשהיּו חבּורֹות ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָׁשּתי
הּקף לּה לעׂשֹות מהן הּבׂשר[מחיצה]חבּורה "מן ׁשּנאמר: , ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

הּׁשמּועה מּפי - רבינו]חּוצה" ממשה ׁשּצרי[מסורת למדּו, ְְִִִֶַָָָָ
חּוצה לֹו את[גבול]לּתן הֹופכין ואּלּו אכילתֹו; למקֹום ְְְֲִִִִֵֵֶָָ

היל ּפניהם את הֹופכין ואּלּו ואֹוכלין, היל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָּפניהם
מערּבבין. יהּוא ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְִִֵֶָֹֻואֹוכלין

ׁשּתי„. ּבין הּבית, ּבאמצע יינם ּבֹו ׁשּמֹוזגין הּמים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהיה
קֹופץ למזג, עֹומד ּכׁשהּׁשּמׁש - ּפיו[סוגר]החבּורֹות את ְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹ

אוכל] ׁשּמּגיע[ואינו עד ּפניו, את חבּורתֹו,ּומחזיר אצל ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ
חבּורֹות. ּבׁשּתי לאכל ׁשאסּור ּׁשּבפיו; מה אֹוכל ּכ ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹואחר
מּפני - ואֹוכלת חבּורתּה, מּבני ּפניה להחזיר לּכּלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּומּתר

ּבפניהם. לאכל ּבֹוׁשה ְֱִִֵֶֶֶָֹׁשהיא

אֹוכלין;‰. אינן מּביניהן, מחיצה ׁשּנפרצה חבּורֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָׁשּתי
אינן - ּביניהם מחיצה ונעׂשית אחת, חבּורה היתה אם ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
חבּורֹות, ּבׁשּתי נאכל הּפסח ׁשאין ׁשּתסּתּלק; עד ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאֹוכלין

לחבּורה. מחבּורה נעקרין ְֱֲֲִֵֵֶַָָָואין

.Â,ּפסחן לאכל יתר אֹו מהם ׁשלׁשה ׁשּנכנסּו חבּורה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹּבני
ּבני ׁשּדר ּבׁשעה נכנסּו אם - חבּורה ּבני ׁשאר ּבאּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹולא
ולא הּׁשאר על לכּלם המעֹורר וחזר הּפסחים, לאכל ְְְְְְֱִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֻאדם
ממּתינים ואין ׁשּיׂשּבעּו, עד אֹוכלין ׁשּנכנסּו אּלּו הרי - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָּבאּו
אּלּו ּומצאּו ,ּכ אחר הּמתאחרין ּבאּו ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָלּׁשאר;
חלקם. ּדמי להם מׁשּלמים אינן - הּכל ׁשאכלּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּׁשלׁשה
ּבּמה ממּתינים. אּלּו הרי ּבלבד, ׁשנים נכנסּו אם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָאבל
ּבעת אבל לאכל. ּכניסתם ּבׁשעת אמּורים? ְְְְֱֲֲִִִִֵֶַָָָָֹּדברים

אפּלּו[שיוצאים]ׁשּנפטרין לחברֹו; להמּתין צרי אדם אין , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ
להמּתין. צרי ואינֹו יצא, - מּלאכל ּבלבד אחד ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּגמר

.Êמּפסח ּבין ראׁשֹון מּפסח ּבין הּפסח, מן ּכזית ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמאכיל
זרה לעבֹודה למׁשּמד שהשתמד]ׁשני, ּתֹוׁשב[יהודי לגר אֹו , ְְֲִִֵֵַָָָָָֻ

נח] בני מצוות ז' ששומר ׂשכיר[נכרי עֹובר[גוי]אֹו זה הרי - ֲִֵֵֶָ
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, ואינֹו תעׂשה; ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָֹּבלא
ואין נכר; אל העֹובד זה ּבּתֹורה, האמּור נכר" ְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּו"בן
ׁשּנאמר: - ׂשכיר אֹו ּתֹוׁשב ּגר אפּלּו לגֹוי, מּמּנּו ְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָמאכילין

ּבֹו". יאכל לא וׂשכיר ְִַָָֹֹ"ּתֹוׁשב

.Áוכל" ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּפסח מּבׂשר ּכזית ׁשאכל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָערל
אֹוכל אבל אֹוכל, ׁשאינֹו הּוא "ּבֹו" ּבֹו"; יאכל לא ֲֵֵֵֵֶַָָֹֹערל
ּתֹוׁשב לגר ּומרֹור מּצה להאכיל מּתר וכן ּומרֹור. מּצה ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָֻהּוא

ְִָּולׂשכיר.

.Ëמּלׁשחט אֹותֹו מעּכבת ועבדיו ּבניו ׁשּמילת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכׁשם
אתֹו, "ּומלּת ׁשּנאמר: מּלאכל, אֹותֹו מעּכבת ּכ - ְְֱֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּפסח
אֹו הּפסח, ׁשּנׁשחט אחר עבד קנה ּכיצד? ּבֹו". יאכל ְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹאז
ׁשחיטת אחר אּלא להּמֹול זמּנֹו הּגיע ׁשּלא ּבן לֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהיה
יהיה וכיצד אֹותן. ׁשּימּול עד לאכל, אסּור זה הרי - ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּפסח
קדם ראּוי יהיה ולא הּפסח, ׁשחיטת אחר למילה ראּוי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּבן

חּמה ׁשחלצּתּו ּכגֹון ונרפא]ׁשחיטה? ׁשּצרי[שנחלה , ְְֲִִֶֶַַָָָָ
עינֹו ׁשּכאבה ּוכגֹון הבראתֹו, מּיֹום לעת מעת ימים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשבעת

טמטּום ׁשהיה אֹו ׁשחיטה, אחר נודעונרּפאת ולא - [סתום ְְְְִִֶַַָָָָֻ
זכר.מינו] ונמצא הּפסח ׁשחיטת אחר ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָונקרע

י ּפרק ּפסח קרּבן ¤¤©¤©§¨§¦הלכֹות

ׁשּנאמר:‡. לֹוקה, זה הרי - טהֹור ּבפסח עצם ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָהּׁשֹובר
לא "ועצם ׁשני: ּבפסח נאמר וכן בֹו"; תׁשּברּו לא ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹ"ועצם
עצם, ּבֹו ׁשבר אם - ּבטמאה ׁשּבא ּפסח אבל בֹו". ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֻיׁשּברּו

הּׁשמּועה מּפי לֹוקה; רבינו]אינֹו ממשה "לא[מסורת למדּו: ְְִִֵֶַָָֹ
העצם את הּׁשֹובר אחד ּבטמא. ולא ּבטהֹור, - בֹו" ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹתׁשּברּו
אֹו יֹום, מּבעֹוד עצם ּבֹו ׁשּׁשבר אֹו עׂשר, חמּׁשה ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָּבלילי

ה - ימים ּכּמה אחר לֹוקה;ׁשּׁשבר זה רי ֲִֵֶֶֶַַַַָָָ

מּבׂשרֹו,·. הּנֹותר ּבכלל הּפסח עצמֹות ׂשֹורפין ,ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָלפיכ
ּתּקלה. לידי ּבהן יבֹואּו ׁשּלא ְִֵֵֶֶַָָָָֹּכדי

ּבׂשר,‚. ּכזית עליו ׁשּיׁש עצם ׁשבירת על אּלא חּיבין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאין
ּכזית עליו וׁשאין מח, ּבֹו ׁשאין עצם אבל מח; ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאֹו
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וׁשבר ּבׂשר, ּכזית עליו היה ׁשבירתֹו. על חּיב אינֹו - ְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָָּבׂשר
ׁשהּמקֹום ּפי על אף חּיב, - הּבׂשר ּבמקֹום ׁשּלא ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהעצם

מּבׂשר. ּפנּוי ִֶַָָָָׁשּׁשבר

לֹוקה.„. אחד, ּבעצם הּׁשֹובר אחר ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָוהּׁשֹובר

מּׁשּום‰. חּיב אינֹו ּגידים, והמחּת עצמֹות ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָהּׂשֹורף
עצם. ְִֶֶַׁשבירת

.Âנא ׁשהּוא מעט]ּפסח את[צלוי ּבֹו וׁשבר מבּׁשל, אֹו ְְֶֶֶַַָָָֻ
ויציאה ּבטמאה נפסל אפּלּו לֹוקה. - ממקוםהעצם שיצא -] ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָֻ

החבורה] העצם.אכילת ׁשבירת אּסּור ּבֹו יׁש ּבהם, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָוכּיֹוצא
הּכׁשר ׁשעת לֹו ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים שהיהּבּמה [זמן ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹ

ּכגֹוןכשר] הּכׁשר, ׁשעת לֹו היתה לא אם אבל ונפסל; ,ְְְְְֲִִֶַַַָָָֹֹ
בהקרבה]ׁשּנתּפּגל הּזמן[נפסל לאוכלוּבמחׁשבת [שחשב ְְְֲִֵֶֶֶַַַַ

זמנו] הּׁשםאחר ׁשּנּוי ּבמחׁשבת בעליו]אֹו לשם שלא [-כגון ְֲִֵֶֶַַ
העצם. ׁשבירת מּׁשּום ּבֹו אין -ְִִֵֶֶַָ

.Êהאליה עצם אינּה[הזנב]ׁשבר ׁשהרי לֹוקה, אינֹו - ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
לאכילה. ְֲִַָָראּויה

Áמּתרין אּלּו הרי רּכים, עצמים ּכמֹו ׁשהם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֻהּסחּוסחים,
ְְָָלאכלם.

.Ë,אֹותם יאכל לא - רּכים ׁשעצמֹותיו ,ור קטן ּגדי ְְִִֶַַַַָָָָָָָֹֹהיה
עצם הּׁשֹובר ׁשאחד - לֹוקה אכל, ואם עצם; ׁשֹובר ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּזה
ּבּׁשֹור ׁשּנאכל ּכל הּכלל: זה .ר עצם הּׁשֹובר אֹו ְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָקׁשה,
הּגדי מן ּכנגּדֹו לאכל ׁשּמּתר הּוא - ׁשּיתּבּׁשל אחר ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻהּגדֹול

ּכנפים ראׁשי ּכגֹון צלּיתֹו, אחר עצמות]הר ּוסחּוסחים.[- ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ

.Èראּויין ׁשהן ּפי על אף - להקׁשֹות ׁשּסֹופן הרּכין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּגידין
נמנין אין - ּבפסח ונאכלין עּתה, [מחשבים]לאכילה ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָ

נוספים]עליהם משתתפים מּפני[- ׁשּבראׁש, מח על ונמנין . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹ
מח על נמנין ואין עצם; ׁשבירת ּבלא להֹוציאֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹׁשּיכֹול
אינֹו ׁשהרי - ראׁשיו מּׁשני הּסתּום העצם והּוא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבּקֹולית,

העצם. ּבׁשבירת אּלא להֹוציאֹו, ְְִִִֶֶֶַָָָיכֹול

.‡È,ואֹוכל הּבׂשר את חֹות - הּפסח את אֹוכל ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכׁשאדם
ּוכׁשּיּגיע רצה; אם ּומפרקן הּפרק, מן העצמֹות את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוחֹות
והעצמֹות הּגידים ׁשאר עם ּומּניחֹו מֹוציאֹו, הּנׁשה, ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָלגיד
אֹותֹו מנּקין ׁשאין - אכילה ּבׁשעת ׁשּיֹוצאין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָוהּקרּומֹות
ׁשלם. אֹותֹו צֹולין אּלא אֹותֹו, מחּתכין ואין הּבׂשר, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּכׁשאר
יחסר ׁשּלא והּוא, ּכׁשר; - חתיכֹות חתיכֹות חתכֹו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָֹואם
עד הּפסח מּבׂשר יׁשאיר ׁשּלא להׁשּתּדל אדם צרי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאבר.

" ׁשּנאמר: ּבּׁשני[ו]ּבקר, וכן ּבקר"; עד מּמּנּו תֹותירּו לא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ
מּמּנּו, הׁשאיר ואם ּבקר". עד מּמּנּו יׁשאירּו "לא ְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַֹֹנאמר:
לֹוקה ואינֹו תעׂשה; ּבלא עֹובר - ּבּׁשני ּבין ּבראׁשֹון ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹּבין
מּמּנּו... "והּנתר ׁשּנאמר: לעׂשה, נּתק ׁשהרי - זה לאו ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹעל

ּתׂשרפּו". ְִֵָֹּבאׁש

.·Èׁשלמים עּמֹו מקריבין ּבראׁשֹון, הּפסח את ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָּכׁשּמקריבין
אֹו ּגדֹולים הּצאן, מן אֹו הּבקר מן - עׂשר ארּבעה ְְְִִִַַַָָָָָָֹּביֹום
היא וזֹו הּׁשלמים. זבחי ּככל נקבֹות, אֹו זכרים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָקטּנים,
ּבּתֹורה: נאמר זה ועל עׂשר'; ארּבעה 'חגיגת ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנקראת
עּמֹו מביאין אימתי ּובקר". צאן ,אלהי לה' ּפסח ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ"וזבחּת

ּבחל ּבא ׁשהּוא ּבזמן זֹו? בחול]חגיגה י"ד ּובטהרה[שחל ְְְֲֳִִֶַָָָָֹ
ישבעוּובמעט ולא פסח, קרבן באותו השתתפו [כשרבים ְָֻ

אֹוממנו] ּבׁשּבת, להיֹות עׂשר ארּבעה יֹום חל אם אבל .ְְְֲִִַַָָָָָָָ
אין - מרּבים הּפסחים ׁשהיּו אֹו ּבטמאה, הּפסח ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻׁשּבא
ּבלבד. הּפסחים אּלא מקריבין ואין חגיגה, עּמֹו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָמביאין

.‚Èוהיא חֹובה; ואינּה רׁשּות, - עׂשר ארּבעה ְְְְֲִִֵַַָָָָָָחגיגת
ואסּור ׁשלמים. זבחי ּככל אחד, ולילה ימים לׁשני ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָנאכלת
ׁשּנאמר: הּׁשליׁשי, לּיֹום עׂשר ארּבעה חגיגת מּבׂשר ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָלהּניח
- הראׁשֹון ּבּיֹום ּבערב ּתזּבח אׁשר הּבׂשר מן ילין ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ"ולא
ּבׂשר למּניח אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹלּבקר";
"לּבקר", ׁשּנאמר: - עׂשר ׁשּׁשה ליֹום עׂשר ארּבעה ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹחגיגת
יׂשרף אּלא לֹוקה; אינֹו והּמֹותיר, הּׁשני. יֹום ׁשל ּבקר ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹעד

הּנֹותרים. ּכׁשאר מּמּנה, ְִִִֶַַָָָָהּנֹותר

.„Èוכל הּׁשלחן, על הּפסח עם ׁשעלה חגיגה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻּבׂשר
ואינם עּמֹו, מתּבערין - הּׁשלחן על עּמֹו העֹולים ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָֻהּתבׁשילין
הּתערבת. מּפני ּגזרה, עצמֹו: ּכּפסח חצֹות עד אּלא ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹנאכלים

.ÂËאסּור - הראׁשֹון ׁשני? לפסח ראׁשֹון ּפסח ּבין ְִִִֵֵֶֶַַַָָמה
חמץ על נׁשחט ואינֹו יּמצא', ּוב'בל יראה' ּב'בל [-ּבחמץ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

הבעלים] ברשות חמץ חּוץכשיש מּמּנּו מֹוציאין ואין ,ְִִִֵֶ
וטעּון עּמֹו[אמירת]לחבּורה, ּומביאין ּבאכילתֹו, הּלל ְְֲֲִִִִֵַַַָָָ

טמאת הּקהל רב נטמא אם ּבטמאה ׁשּיבֹוא ואפׁשר ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻֻחגיגה,
ּבּבית, עּמֹו ּומּצה חמץ - ׁשני ּפסח אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמת,
לבית חּוץ אֹותֹו ּומֹוציאין ּבאכילתֹו, הּלל טעּון ְְֲִִִֵֵֵַַָָואינֹו
ּבטמאה. ּבא ואינֹו חגיגה, עּמֹו מביאין ואין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵָָָָֻאכילתֹו,
ונאכלין ּבעׂשּיתם, הּלל ּוטעּונין הּׁשּבת, את ּדֹוחין ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּוׁשניהם
ואין מהם, מֹותירין ואין ּומרֹור, מּצה על אחד ּבבית ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָצלי
לכל לראׁשֹון הּׁשני יׁשוה לא ולּמה העצם. את ּבהם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשֹוברין
אֹותֹו"? יעׂשּו הּפסח חּקת "ּככל ׁשּנאמר: מאחר ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻהּדברים,
לראׁשֹון ׁשוה ׁשאינֹו ללּמד הּפסח, חּקי מּקצת ּבֹו ׁשּפרׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻלפי
והם ׁשּבגּופֹו, הּמצוֹות והן ּבֹו; ׁשּנתּפרׁשּו ּבּדברים ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָאּלא
הּפסח ׁשּיּלקח ּבמצרים, ׁשּנאמר זה ׁשּכלל הּפסח". ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻ"חּקת
לּמׁשקֹוף אזֹוב ּבאגּדת ּדם הּגעת טעּון וׁשהּוא ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֻמּבעׂשֹור,
הּדברים אֹותם אין - ּבחּפזֹון וׁשּיאכל הּמזּוזֹות, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָולׁשּתי
ּבלבד. מצרים ּבפסח אּלא נעׂשּו ולא לדֹורֹות, ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָֹנֹוהגים

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָיׁש
(ב) ה'; ּפני את להראֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָֹלא

לׂשמח (ג) רגלים; ּבׁשלׁש יראהלחג ׁשּלא (ד) ּברגלים; ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֹ
מּתנֹותיו לֹו ולּתן מּלׂשּמחֹו הּלוי יעזב ׁשּלא (ה) ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹריקם;
ּבמֹוצאי הּסּכֹות ּבחג העם את להקהיל (ו) ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻּברגלים;

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִִֵֵֵָָׁשמּטה.

א ּפרק חגיגה ¤¤¨¦£§¦הלכֹות

מּׁשלׁשה‡. רגל ּבכל יׂשראל נצטּוּו עׂשה מצוֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשלׁש
;"זכּור ּכל "יראה ׁשּנאמר: הראּיה, הן: ואּלּו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָרגלים,
ׁשּנאמר: והּׂשמחה, ;"אלהי לה' "ּתחג ׁשּנאמר: ְְְֱֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהחגיגה,
ׁשּיראה היא - ּבּתֹורה האמּורה הראּיה ."ּבחּג ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ"וׂשמחּת
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קרּבן עּמֹו ויביא חג, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּבעזרה ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָּפניו
ּביֹום לעזרה ׁשּבא ּומי הּבהמה. מן ּבין העֹוף מן ּבין ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָעֹולה,
עׂשה, מצות עׂשה ׁשּלא ּדּיֹו לא - עֹולה הביא ולא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹראׁשֹון,
פני יראּו "ולא ׁשּנאמר: תעׂשה, לא מצות על ׁשעבר ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאּלא
מעׂשה. עׂשה לא ׁשהרי זה, לאו על לֹוקה ואינֹו ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹריקם".
טֹוב ּביֹום ׁשלמים ׁשּיקריב היא - ּבּתֹורה האמּורה ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָהחגיגה
ׁשאין ידּוע, והּדבר להראֹות; ּכׁשּיבֹוא חג, ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהראׁשֹון
ׁשהן אּלּו, מצוֹות ּוׁשּתי הּבהמה. מן אּלא ּבאים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּׁשלמים
הּׂשמחה ּבהן. חּיבֹות הּנׁשים אין - והחגיגה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהראּיה

יתר ׁשלמים ׁשּיקריב הּוא - ּברגלים על[בנוסף]האמּורה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: ׂשמחה', 'ׁשלמי הּנקראין הן ואּלּו חגיגה, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשלמי
."אלהי ה' לפני וׂשמחּת ׁשם; ואכלּת ׁשלמים, ְְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ"וזבחּת

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות ְְְִִַָָָונׁשים

ׁשּנאמר:·. הּתֹורה, מן ׁשעּור להן אין - והחגיגה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהראּיה
סֹופרים מּדברי אבל וגֹו'"; ידֹו ּכמּתנת חכמים]"איׁש -], ְְְְְֲִִִִֵַַָָ

ולא ּכסף, מעה מּׁשוה ּפחֹות ראּיה עֹולת קרּבן יהא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
ּכפי להביא ּומצוה ּכסף. ׁשּתי מּׁשוה ּפחֹות חגיגה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשלמי

."אלהי ה' ּכברּכת ידֹו, "ּכמּתנת ׁשּנאמר: ְְְְְֱֱִֶֶֶַַַַָָֹעׁשרֹו,

ּבעת‚. ׁשעּור. חכמים ּבהם נתנּו לא ׂשמחה, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹׁשלמי
קרּבנֹות ּבידֹו היּו אם - לחג לירּוׁשלים אדם ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיעלה
ּבידֹו אין ואם הּקרּבן. ּבֹו לקנֹות ּכסף עּמֹו יעלה אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהראּיה,
ּכּמה ׁשוה ּבידֹו היה אפּלּו ּכסף; ׁשוה יביא לא ְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹּכסף,
ולּמה קרּבן. ולא ּכסף ּבלא ריקם לעלֹות לֹו אסּור ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֹֹזהּובים,
ימצא לא ׁשּמא ּגזרה, ּכסף? ׁשוה ּבידֹו ׁשּיעלה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאסרּו

סיגים הּמעֹות יּמצאּו ׁשּמא אֹו טובים]למּכר, .[לא ְְִִִִֶַָָָֹ

ראּיתֹו„. עֹולת הראׁשֹון טֹוב ּביֹום הקריב ׁשּלא ְְְִִִִִֶַָָֹמי
הרגל, ימֹות ּבׁשאר מקריבן זה הרי חגיגתֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוׁשלמי
ׁשּכּלם מלּמד - "אלהי לה' ּתחג ימים "ׁשבעת ְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻׁשּנאמר:

הם. ראׁשֹון ּתׁשלּומי וכּלם לחגיגה, ְְְֲִִִֵֵַַָָֻראּויין

הקריב‰. לא ּבראׁשֹון. ּולהקריב להקּדים, ְְְְְְִִִִִִַַָָֹּומצוה
המאחר וכל ּבּׁשני. יקריב - מזיד ּבין ׁשֹוגג ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָּבראׁשֹון,
אספּתי". מּמֹועד "נּוגי נאמר: ועליו מגּנה, זה הרי -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

.Âחג ולא הרגל הקריב]עבר ּבאחריּותֹו[לא חּיב אינֹו , ְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹ
קרבנו] אבד אם להקריב חייב ּבֹו[אינו וכּיֹוצא זה ועל ;ְְֵֶַַ

לתקן". יּוכל לא "מעּות, ְְֱִֶַַָֹֹֻנאמר:

.Êחֹוגג - הּסּכֹות חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום חג ׁשּלא ְִִֵֶֶַַַָֹֻמי
ׁש ׁשהּוא האחרֹון, טֹוב ּוביֹום הרגל, ּכל ואףאת מיני; ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָ

חג ּביֹום חג ׁשּלא מי וכן הּוא. ראׁשֹון ּתׁשלּומי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַֹהּׁשמיני,
ׁשׁשת ּכל ּתׁשלּומין לֹו ויׁש ׁשבעה, ּכל חֹוגג - ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָהּׁשבּועֹות
הּׁשמּועה מּפי זה ודבר הּׁשבּועֹות; חג ׁשּלאחר ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּימים

רבינו] ממשה הּׁשבּועֹות[מסורת ׁשחג ימים]נאמר, ז' לו [יש ֱֶֶַַַָ
לתׁשלּומין. הּמּצֹות ְְְִַַַַּכחג

.Áהּׁשּבת את לא ּדֹוחין אינם חגיגה, וׁשלמי ראּיה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעֹולת
ּכקרּבנֹות קבּוע זמן להם ׁשאין לפי הּטמאה, את ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻולא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו למחר, חֹוגג הּיֹום, חֹוגג אינֹו ׁשאם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּצּבּור;
ּביֹום מקריבין ׁשאין ּפי על אף טֹוב; יֹום את ּדֹוחין ְְֲִִִִֵֶֶַַַָאבל
חגיגה וׁשלמי ראּיה עֹולת מקריבין ּונדבֹות, נדרים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָטֹוב
חֹובֹות. אּלא ּונדבֹות, נדרים אּלּו ׁשאין ׂשמחה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָוׁשלמי

.Ëחגיגתֹו וׁשלמי ראּיתֹו עֹולת הּמקריב ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָּכׁשּמקריב
סֹומ טֹוב, ּביֹום ּכדר[ידיו]וׂשמחתֹו ּכחֹו ּבכל עליהם ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָֹ

מעּכבת, אינּה ׁשּסמיכה ּפי על אף הּימים; ּבׁשאר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשעֹוׂשה
מּׁשּום עליה ּגזרּו לא הּקרּבנֹות, ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמֹו

בחג]ׁשבּות בבהמה להשתמש חכמים איסור -]. ְ

.È.להביאּה חּיבין יֹורׁשיו ומת, ראּיתֹו עֹולת ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָהּמפריׁש
ׁשּנאמר: - ּונדבֹות נדרים מֹועד ׁשל ּבחּלֹו להקריב ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֻֻמּתר
ונדבתיכם", מּנדריכם לבד ּבמֹועדיכם, לה' ּתעׂשּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹ"אּלה
מצרע עֹולת ּכגֹון "לעלתיכם", ּברגל. ׁשּקרבין - ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹמּכלל

להביא "ּולמנחתיכם", יֹולדת; על]ועֹולת מלמד מנחת[- ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ
קנאֹות ּומנחת סוטה]חֹוטא לרּבֹות[של "ּולׁשלמיכם", ; ְְְְְִֵֵֶַַַָ

ּבּמֹועד קרבין הּכל נזיר. המועד]ׁשלמי קרבין[חול ואין , ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָֹ
טֹוב. ְּביֹום

.‡Èאֹוכלין לֹו ׁשהיּו משפחתו]מי מעטין[- ּונכסים מרּבין ְְְִִִִִֶָָָֻֻ
חגיגה ׁשלמי מביא לאכילה]- ראּיה[שהם ועֹולת מרּבין, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָֻ

לגמרי] ּונכסים[שקרבים מעטין אֹוכלין לֹו היּו ְְִִִִָָָָֻֻמעטין;
מעטֹות. חגיגה וׁשלמי מרּבֹות, ראּיה עֹולת מביא - ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻֻֻמרּבין
לעֹולה, מּמעה יפחֹות 'לא אמרּו: זה על - מעט וזה ְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻזה
נאמר: זה על - מרּבה וזה זה לׁשלמים'; ּכסף ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻּוׁשּתי

."ל נתן אׁשר אלהי ה' ְְֱֲִֶֶַַָָֹ"ּכברּכת

שישי יום
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האנׁשים,‡. וכל הראּיה; מן ּפטּורין ועבדים, ְְְֲֲִִִִִִַָָָָָָָנׁשים
וסּומא וקטן וׁשֹוטה ואּלם מחרׁש חּוץ - ּבראּיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָחּיבים
מאד והענג והר והחֹולה הּזקן וכן וערל, וטמא ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹוחּגר
עׂשר, האחד אּלּו ּכל רגליהן. על לעלֹות יכֹולין ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאינן
אף - החרׁש ּבראּיה. חּיבין האנׁשים, ּכל ּוׁשאר ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָּפטּורין;
מן ּפטּור - אחת ּבאזנֹו חרׁש אפּלּו מדּבר, ׁשהּוא ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָעל
- אחת ּברגלֹו חּגר אֹו אחת, ּבעינֹו הּסּומה וכן ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָהראּיה.

טמטּום ּפטּור. ׁשֹומע, ׁשהּוא ּפי על אף - האּלם [לאּפטּור. ְִִֵֵֶַַַָָָֻ
מינו] ונקבה]ואנּדרּגינסידוע זכר סימני בו ּפטּורין,[יש - ְְְְִִַַַ

- חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי אּׁשה. ספק ׁשהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָמּפני
ּומ ׁשּבֹו. עבדּות צד מּפני מןּפטּור, ּפטּורין אּלּו ׁשּכל ּנין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

את להֹוציא ,"זכּור ּכל "יראה אֹומר: הּוא הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָהראּיה?
העבדים אין ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ׁשאין עׂשה ּומצות ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּנׁשים.
להֹוציא יׂשראל", ּכל "ּבבֹוא נאמר: הרי ועֹוד ּבּה; ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָָחּיבין
ׁשהם ּכׁשם - לראֹות" יׂשראל ּכל "ּבבֹוא ונאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהעבדים.
קדׁשֹו הדר לראֹות ּבאים הם ּכ ה', לפני להראֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָּבאין
נסמית אפּלּו רֹואה, ׁשאינֹו סּומה להֹוציא - ׁשכינתֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָּובית
נאמר: וׁשם ּגמּורה. ׁשלמה, ראּיתֹו אין ׁשהרי אחת, ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעינֹו
ּגמּורה. ׁשמיעה ׁשֹומע ׁשאינֹו מי להֹוציא - יׁשמעּו" ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ"למען
המצּוה ׁשּכל מדּבר, ׁשאינֹו מי להֹוציא - ילמדּו" ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻ"ּולמען
ה'" ּפני את לראֹות ּבעלת" ונאמר: ללּמד. מצּוה ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֻללמד
וענג. וזקן וחֹולה חּגר להֹוציא ּברגליו, לעלֹות ׁשּיכֹול מי -ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ראּוי הּטמא ׁשאין הּמקּדׁש, ּביאת ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּוכבר

ּכּטמא.[למקדש]לביאה מאּוס הערל, וכן ; ְְִֵֵֵֶַָָָָ

וכּיֹוצא·. הּכלבים צֹואת לקּבץ ׁשּמלאכּתֹו והּוא ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָהמקּמץ,
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קרּבן עּמֹו ויביא חג, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּבעזרה ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָּפניו
ּביֹום לעזרה ׁשּבא ּומי הּבהמה. מן ּבין העֹוף מן ּבין ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָעֹולה,
עׂשה, מצות עׂשה ׁשּלא ּדּיֹו לא - עֹולה הביא ולא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹראׁשֹון,
פני יראּו "ולא ׁשּנאמר: תעׂשה, לא מצות על ׁשעבר ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאּלא
מעׂשה. עׂשה לא ׁשהרי זה, לאו על לֹוקה ואינֹו ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹריקם".
טֹוב ּביֹום ׁשלמים ׁשּיקריב היא - ּבּתֹורה האמּורה ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָהחגיגה
ׁשאין ידּוע, והּדבר להראֹות; ּכׁשּיבֹוא חג, ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהראׁשֹון
ׁשהן אּלּו, מצוֹות ּוׁשּתי הּבהמה. מן אּלא ּבאים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּׁשלמים
הּׂשמחה ּבהן. חּיבֹות הּנׁשים אין - והחגיגה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהראּיה

יתר ׁשלמים ׁשּיקריב הּוא - ּברגלים על[בנוסף]האמּורה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: ׂשמחה', 'ׁשלמי הּנקראין הן ואּלּו חגיגה, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשלמי
."אלהי ה' לפני וׂשמחּת ׁשם; ואכלּת ׁשלמים, ְְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ"וזבחּת

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות ְְְִִַָָָונׁשים

ׁשּנאמר:·. הּתֹורה, מן ׁשעּור להן אין - והחגיגה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהראּיה
סֹופרים מּדברי אבל וגֹו'"; ידֹו ּכמּתנת חכמים]"איׁש -], ְְְְְֲִִִִֵַַָָ

ולא ּכסף, מעה מּׁשוה ּפחֹות ראּיה עֹולת קרּבן יהא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
ּכפי להביא ּומצוה ּכסף. ׁשּתי מּׁשוה ּפחֹות חגיגה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשלמי

."אלהי ה' ּכברּכת ידֹו, "ּכמּתנת ׁשּנאמר: ְְְְְֱֱִֶֶֶַַַַָָֹעׁשרֹו,

ּבעת‚. ׁשעּור. חכמים ּבהם נתנּו לא ׂשמחה, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹׁשלמי
קרּבנֹות ּבידֹו היּו אם - לחג לירּוׁשלים אדם ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיעלה
ּבידֹו אין ואם הּקרּבן. ּבֹו לקנֹות ּכסף עּמֹו יעלה אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהראּיה,
ּכּמה ׁשוה ּבידֹו היה אפּלּו ּכסף; ׁשוה יביא לא ְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹּכסף,
ולּמה קרּבן. ולא ּכסף ּבלא ריקם לעלֹות לֹו אסּור ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֹֹזהּובים,
ימצא לא ׁשּמא ּגזרה, ּכסף? ׁשוה ּבידֹו ׁשּיעלה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאסרּו

סיגים הּמעֹות יּמצאּו ׁשּמא אֹו טובים]למּכר, .[לא ְְִִִִֶַָָָֹ

ראּיתֹו„. עֹולת הראׁשֹון טֹוב ּביֹום הקריב ׁשּלא ְְְִִִִִֶַָָֹמי
הרגל, ימֹות ּבׁשאר מקריבן זה הרי חגיגתֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוׁשלמי
ׁשּכּלם מלּמד - "אלהי לה' ּתחג ימים "ׁשבעת ְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻׁשּנאמר:

הם. ראׁשֹון ּתׁשלּומי וכּלם לחגיגה, ְְְֲִִִֵֵַַָָֻראּויין

הקריב‰. לא ּבראׁשֹון. ּולהקריב להקּדים, ְְְְְְִִִִִִַַָָֹּומצוה
המאחר וכל ּבּׁשני. יקריב - מזיד ּבין ׁשֹוגג ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָּבראׁשֹון,
אספּתי". מּמֹועד "נּוגי נאמר: ועליו מגּנה, זה הרי -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

.Âחג ולא הרגל הקריב]עבר ּבאחריּותֹו[לא חּיב אינֹו , ְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹ
קרבנו] אבד אם להקריב חייב ּבֹו[אינו וכּיֹוצא זה ועל ;ְְֵֶַַ

לתקן". יּוכל לא "מעּות, ְְֱִֶַַָֹֹֻנאמר:

.Êחֹוגג - הּסּכֹות חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום חג ׁשּלא ְִִֵֶֶַַַָֹֻמי
ׁש ׁשהּוא האחרֹון, טֹוב ּוביֹום הרגל, ּכל ואףאת מיני; ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָ

חג ּביֹום חג ׁשּלא מי וכן הּוא. ראׁשֹון ּתׁשלּומי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַֹהּׁשמיני,
ׁשׁשת ּכל ּתׁשלּומין לֹו ויׁש ׁשבעה, ּכל חֹוגג - ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָהּׁשבּועֹות
הּׁשמּועה מּפי זה ודבר הּׁשבּועֹות; חג ׁשּלאחר ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּימים

רבינו] ממשה הּׁשבּועֹות[מסורת ׁשחג ימים]נאמר, ז' לו [יש ֱֶֶַַַָ
לתׁשלּומין. הּמּצֹות ְְְִַַַַּכחג

.Áהּׁשּבת את לא ּדֹוחין אינם חגיגה, וׁשלמי ראּיה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעֹולת
ּכקרּבנֹות קבּוע זמן להם ׁשאין לפי הּטמאה, את ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻולא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו למחר, חֹוגג הּיֹום, חֹוגג אינֹו ׁשאם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּצּבּור;
ּביֹום מקריבין ׁשאין ּפי על אף טֹוב; יֹום את ּדֹוחין ְְֲִִִִֵֶֶַַַָאבל
חגיגה וׁשלמי ראּיה עֹולת מקריבין ּונדבֹות, נדרים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָטֹוב
חֹובֹות. אּלא ּונדבֹות, נדרים אּלּו ׁשאין ׂשמחה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָוׁשלמי

.Ëחגיגתֹו וׁשלמי ראּיתֹו עֹולת הּמקריב ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָּכׁשּמקריב
סֹומ טֹוב, ּביֹום ּכדר[ידיו]וׂשמחתֹו ּכחֹו ּבכל עליהם ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָֹ

מעּכבת, אינּה ׁשּסמיכה ּפי על אף הּימים; ּבׁשאר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשעֹוׂשה
מּׁשּום עליה ּגזרּו לא הּקרּבנֹות, ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמֹו

בחג]ׁשבּות בבהמה להשתמש חכמים איסור -]. ְ

.È.להביאּה חּיבין יֹורׁשיו ומת, ראּיתֹו עֹולת ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָהּמפריׁש
ׁשּנאמר: - ּונדבֹות נדרים מֹועד ׁשל ּבחּלֹו להקריב ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֻֻמּתר
ונדבתיכם", מּנדריכם לבד ּבמֹועדיכם, לה' ּתעׂשּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹ"אּלה
מצרע עֹולת ּכגֹון "לעלתיכם", ּברגל. ׁשּקרבין - ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹמּכלל

להביא "ּולמנחתיכם", יֹולדת; על]ועֹולת מלמד מנחת[- ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ
קנאֹות ּומנחת סוטה]חֹוטא לרּבֹות[של "ּולׁשלמיכם", ; ְְְְְִֵֵֶַַַָ

ּבּמֹועד קרבין הּכל נזיר. המועד]ׁשלמי קרבין[חול ואין , ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָֹ
טֹוב. ְּביֹום

.‡Èאֹוכלין לֹו ׁשהיּו משפחתו]מי מעטין[- ּונכסים מרּבין ְְְִִִִִֶָָָֻֻ
חגיגה ׁשלמי מביא לאכילה]- ראּיה[שהם ועֹולת מרּבין, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָֻ

לגמרי] ּונכסים[שקרבים מעטין אֹוכלין לֹו היּו ְְִִִִָָָָֻֻמעטין;
מעטֹות. חגיגה וׁשלמי מרּבֹות, ראּיה עֹולת מביא - ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻֻֻמרּבין
לעֹולה, מּמעה יפחֹות 'לא אמרּו: זה על - מעט וזה ְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻזה
נאמר: זה על - מרּבה וזה זה לׁשלמים'; ּכסף ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻּוׁשּתי

."ל נתן אׁשר אלהי ה' ְְֱֲִֶֶַַָָֹ"ּכברּכת

שישי יום

ב ּפרק חגיגה ¤¤¨¦£§¦הלכֹות

האנׁשים,‡. וכל הראּיה; מן ּפטּורין ועבדים, ְְְֲֲִִִִִִַָָָָָָָנׁשים
וסּומא וקטן וׁשֹוטה ואּלם מחרׁש חּוץ - ּבראּיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָחּיבים
מאד והענג והר והחֹולה הּזקן וכן וערל, וטמא ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹוחּגר
עׂשר, האחד אּלּו ּכל רגליהן. על לעלֹות יכֹולין ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאינן
אף - החרׁש ּבראּיה. חּיבין האנׁשים, ּכל ּוׁשאר ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָּפטּורין;
מן ּפטּור - אחת ּבאזנֹו חרׁש אפּלּו מדּבר, ׁשהּוא ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָעל
- אחת ּברגלֹו חּגר אֹו אחת, ּבעינֹו הּסּומה וכן ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָהראּיה.

טמטּום ּפטּור. ׁשֹומע, ׁשהּוא ּפי על אף - האּלם [לאּפטּור. ְִִֵֵֶַַַָָָֻ
מינו] ונקבה]ואנּדרּגינסידוע זכר סימני בו ּפטּורין,[יש - ְְְְִִַַַ

- חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי אּׁשה. ספק ׁשהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָמּפני
ּומ ׁשּבֹו. עבדּות צד מּפני מןּפטּור, ּפטּורין אּלּו ׁשּכל ּנין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

את להֹוציא ,"זכּור ּכל "יראה אֹומר: הּוא הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָהראּיה?
העבדים אין ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ׁשאין עׂשה ּומצות ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּנׁשים.
להֹוציא יׂשראל", ּכל "ּבבֹוא נאמר: הרי ועֹוד ּבּה; ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָָחּיבין
ׁשהם ּכׁשם - לראֹות" יׂשראל ּכל "ּבבֹוא ונאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהעבדים.
קדׁשֹו הדר לראֹות ּבאים הם ּכ ה', לפני להראֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָּבאין
נסמית אפּלּו רֹואה, ׁשאינֹו סּומה להֹוציא - ׁשכינתֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָּובית
נאמר: וׁשם ּגמּורה. ׁשלמה, ראּיתֹו אין ׁשהרי אחת, ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעינֹו
ּגמּורה. ׁשמיעה ׁשֹומע ׁשאינֹו מי להֹוציא - יׁשמעּו" ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ"למען
המצּוה ׁשּכל מדּבר, ׁשאינֹו מי להֹוציא - ילמדּו" ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻ"ּולמען
ה'" ּפני את לראֹות ּבעלת" ונאמר: ללּמד. מצּוה ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֻללמד
וענג. וזקן וחֹולה חּגר להֹוציא ּברגליו, לעלֹות ׁשּיכֹול מי -ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ראּוי הּטמא ׁשאין הּמקּדׁש, ּביאת ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּוכבר

ּכּטמא.[למקדש]לביאה מאּוס הערל, וכן ; ְְִֵֵֵֶַָָָָ

וכּיֹוצא·. הּכלבים צֹואת לקּבץ ׁשּמלאכּתֹו והּוא ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָהמקּמץ,
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נחׁשת המצרף וכן לרפּואה, אֹו העֹורֹות לעּבּוד ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹּבהן
והעּבדנין ׁשּלֹו, עורות]ּבּמחצב ׁשהן[מעבדי ּפי על אף - ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּומלּבּוׁשן, ּגּופן מטהרין אּלּו הרי - מלאכּתן מּפני ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָמאּוסין
להראֹות. יׂשראל ּבכלל ְְְְִִִֵֵַָָועֹולין

ולעלֹות‚. אביו, ׁשל ּבידֹו לאחז ׁשּיכֹול קטן ְְֱֲִֶֶֶַָָָָָָֹּכל
ּבֹו, ּולהראֹות להעלֹותֹו חּיב אביו - הּבית להר ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָמירּוׁשלים
היה ואם זכּורך". ּכל "יראה ׁשּנאמר: ּבּמצוֹות, לחּנכֹו ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכדי
חּיב אינֹו - ּבאחת אפּלּו חרׁש אֹו סּומה אֹו חּגר ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּקטן
ּגדֹול היה ׁשאּלּו לרפּואה; ראּוי ׁשהּוא ּפי על אף ְְְִִִֶֶַַַָָָָָלחּנכֹו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפטּור, היה - ְְֵֶַָָָָּכ

ּבחגיגה„. חּיב ּבראּיה, החּיב חגיגה]ּכל קרבן וכל[- ; ְְֲִִִַַַַָָָָָָ
ּבׂשמחה חּיבין וכּלן החגיגה. מן ּפטּור הראּיה, מן ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָָֻהּפטּור
וערל וקטן וׁשֹוטה מדּבר, ואינֹו ׁשֹומע ׁשאינֹו מחרׁש חּוץ -ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
הם הרי חּיּוב, ּבני ׁשאינם מּפני - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָוטמא.
מּפני - וטמא וערל ּבּתֹורה; האמּורֹות מצוֹות מּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָּפטּורין
ׁשּבארנּו ּכמֹו לביאה, ראּויין ואינם ּבּקדׁשים אֹוכלים ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאינם

הּקרּבנֹות. מעׂשה ּובהלכֹות הּמקּדׁש ּביאת ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָּבהלכֹות

ּבּׁשני‰. ונתרּפא ראׁשֹון, ּביֹום סּומה אֹו חּגר ׁשהיה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָמי
ּפטּור היה חֹובתֹו ׁשּביֹום החגיגה; ּומן הראּיה מן ּפטּור -ְְֲִִִִֶַָָָָָָָָ
וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו הם, ראׁשֹון ּתׁשלּומי החג ימֹות ׁשּכל -ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ׁשּטהר ּפי על אף - הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבלילי נטמא ְְִִִִֵֵֶַַַָָָאם
חּיב זה הרי - ראׁשֹון ּביֹום נטמא אם אבל ּפטּור; ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָלמחר,

ּכׁשּיטהר. הרגל, ימי ּבתֹו ּוראּיתֹו חגיגתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָלהביא

.Âעֹולה להביא חּיב אינֹו החג, ימי ּבכל לעזרה ׁשּבא ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָמי
ריקם", פני יראּו "ולא ׁשּנאמר: ׁשּזה - ׁשּיּכנס עת ּבכל ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבידֹו
ּתׁשלּומי אֹו ראׁשֹון, יֹום ׁשהּוא ּבלבד, הרגל ּבעּקר אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאינֹו
מּמּנּו, מקּבלין - ׁשּיבֹוא עת ּבכל הביא ואם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָראׁשֹון.
ׁשעּור. לּה אין ׁשהראּיה, ראּיה; עֹולת לׁשם אֹותּה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָּומקריבין

.Êמקצתן מהן והקריב לחגיגתֹו, ּבהמֹות עׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָהפריׁש
ׁשהרי הּׁשאר, ּומקריב חֹוזר אינֹו ׁשּוב - ּופסק ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבראׁשֹון,
יכֹול ולא הּיֹום, ּדחקֹו אּלא ּפסק, לא ואם אֹותן; ְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹׁשּיר

למחר. הּׁשאר מקריב - הּיֹום ְְְְְִִַַַַָָָָלהקריבן

.Áּכׁשאר החּלין, מן אּלא ּכּלּה ּבאה אינּה ראּיה ְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻֻעֹולת
ּבאֹות חגיגה, ׁשלמי אבל ּבהן. חּיב ׁשאדם ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּקרּבנֹות
מן לֹוקח - חּלין מעֹות עם המערבֹות ׁשני מעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָֹֻמּמעֹות
ׁשּיהיה והּוא, חגיגה; ׁשלמי ּומקריבּה ּבהמה, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּתערבת
חגיגה ׁשּׁשלמי מּפני - החּלין מן ראׁשֹונה אכילה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָֻׁשעּור

החּלין. מן אּלא ּבא אינֹו חֹובה ׁשהּוא וכל ְִִֵֶֶַָָָָֹֻחֹובה,

.Ë;ּבהמה ּבמעׂשר חגיגה, ׁשלמי חֹובת ידי אדם ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָויֹוצא
טֹוב. ּביֹום יעּׂשר ׁשּמא ּגזרה, - טֹוב ּביֹום אֹותֹו מביאין ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָואין

.Èּונדבֹות ּבנדרים ׂשמחה ׁשלמי חֹובת ידי יׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָיֹוצאין
ּובבכֹור ּובאׁשם ּבחּטאת - והּכהנים ּבהמה, ְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹּובמעׂשר
לפני ּבׂשר ּבאכילת לׂשמח היא זֹו ׁשּמצוה וׁשֹוק; ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּובחזה
ּבעֹופֹות לא חֹובתם, ידי יֹוצאין אין אבל אכלּו. והרי ְְְְֲֲִֵֵֵַָָָָֹה',
ּבפסחים, ּבארנּו ּכבר המׂשּמח. ּבׂשר ׁשאינם - ּבמנחֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹולא

של]ׁשחגיגת חגיגה קרבן עׂשר[- רׁשּות;[בניסן]ארּבעה ְְֲִֶַַָָָָ
ּבּה יֹוצא אבל חגיגה, חֹובת ידי ּבּה יֹוצא אדם אין ,ְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָלפיכ

ׂשמחה. חֹובת ְְִֵַָידי

.‡Èיֹום מערב ּוׁשחטם נדבה, אֹו נדר ׁשלמים לֹו ׁשהיּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָמי
ידי ּבהם יֹוצא אינֹו - טֹוב ּביֹום ׁשאכלם ּפי על אף - ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָטֹוב
ּבהן יֹוצא אבל החּלין; מן אּלא ּבאה ׁשאינּה חגיגה, ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻחֹובת

ׂשמחה. חֹובת ְְִֵַָידי

.·Èמהם ואכל הֹואיל - הרגל קדם ׁשּׁשחטן ּפי על ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאף
ׂשמחה ׁשלמי לׁשחט צרי ׁשאינֹו חֹובתֹו; ידי יצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּברגל,

ׂשמחה. ְְִִַָּבׁשעת

.‚Èאדם יביא מּפני[קרבן]לא עׂשר, ארּבעה ּביֹום ּתֹודה ְְְִִֵַָָָָָָָָֹ
ׁשּבּה[לחמי] עמה]החמץ קדׁשים[שמביאין מביאין ׁשאין ; ְִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ּכמֹו ׂשמחה, חֹובת ידי ּבּה יֹוצא - הביא ואם הּפסּול. ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָלבית
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„Èלׁשם חֹובתי ידי ּבּה ׁשאצא ּתֹודה עלי 'הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָהאֹומר:
חגיגה; ידי ּבּה יֹוצא ואינֹו ּתֹודה, להביא חּיב - ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָחגיגה'
ׁשלמי אדם ּכׁשּיזּבח החּלין. מן אּלא ּבאה חגיגה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשאין
ואׁשּתֹו ּובניו הּוא אֹוכל יהיה לא - ׂשמחה וׁשלמי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹחגיגה
לׂשּמח חּיב אּלא ּגמּורה, מצוה ׁשעׂשה וידּמה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבלבד,
והּיתֹום והּגר "והּלוי ׁשּנאמר: והאמללים, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהענּיים
ׁשאכל ּומי עׁשרֹו. ּכפי ּומׁשקם הּכל, מאכיל - ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹוהאלמנה"
ּכלחם "זבחיהם נאמר: עליו - עּמֹו אּלּו ׂשּמח ולא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹזבחיו,
ּומצוה לנפׁשם". לחמם ּכי יּטּמאּו, אכליו ּכל להם, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹאֹונים
נחלה, ולא חלק, לא לֹו ׁשאין לפי - הּכל מן יתר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּבּלוי
ׁשלחנֹו על לוּיים לזּמן צרי ,לפיכ ּבּבׂשר; מּתנֹות לֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָֻואין
ּכדי ׁשּלהם, מעׂשר עם ּבׂשר מּתנֹות להם יּתן אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלׂשּמחם,
מּלׂשּמחֹו, הּלוי את העֹוזב וכל צרכיהם. ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּימצאּו
תעׂשה, ּבלא עֹובר - ּברגלים מעׂשרֹותיו מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹוׁשיהה

הּלוי". את ּתעזב ּפן ,ל "הּׁשמר ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:

ג ּפרק חגיגה ¤¤¨¦£§¦הלכֹות

ונׁשים‡. אנׁשים יׂשראל, ּכל את להקהיל עׂשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָמצות
ּבאזניהם ולקרֹות לרגל, ּכׁשּיעלּו ׁשמּטה מֹוצאי ּבכל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוטף,
ּומחּזקֹות ּבמצוֹות אֹותם מזרזֹות ׁשהן ּפרׁשּיֹות הּתֹורה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָמן

ׁש - האמת ּבדת ׁשנתידיהם ּבמעד ׁשנים, ׁשבע "מּקץ ּנאמר: ְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
הקהל וגֹו' לראֹות יׂשראל ּכל ּבבֹוא הּסּכֹות, ּבחג - ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻהּׁשמּטה
."...ּבׁשערי אׁשר ּוגר והּטף, והּנׁשים האנׁשים העם, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאת

מן·. חּוץ - הקהל מּמצות ּפטּור הראּיה, מן הּפטּור ְְְִִִִִֵַַַָָָָָּכל
- הקהל מּמצות ּפטּור הּטמא אבל והערל; והּטף ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנׁשים

לביאה ראּוי אינֹו וזה יׂשראל", ּכל "ּבבֹוא .[למקדש]ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ׁשהּטמטּום ּברּור, מינו]והּדבר בו ניכר [ישוהאנּדרֹוגינֹוס[לא ְְְְְִֶַַַָָָָֻ
ונקבה] זכר סימני חּיבֹות.בו הּנׁשים ׁשהרי ֲִִֵֶַַַָָָחּיבין,

חג‚. ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבמֹוצאי קֹוראין? היּו ְְִִֵֵֶַַָָָָאימתי
ׁשמינית. ׁשנה ׁשל מֹועד ׁשל חּלֹו ימי ּתחּלת ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻֻהּסּכֹות,
קֹוראין. היּו הּנׁשים ּובעזרת ּבאזניהם. ׁשּיקרא הּוא ,ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהּמל
מׁשּבח. זה הרי - מעּמד קרא ואם יֹוׁשב; ּכׁשהּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָֻֻוקֹורא
סֹוף עד הּדברים', 'אּלה חּמׁש מּתחּלת קֹורא? הּוא ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻמאיכן
אֹותּה; וגֹומר ׁשמע', אם ל'והיה ּומדּלג 'ׁשמע'; ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹּפרׁשת
עד הּסדר על ּתעּׂשר' מ'עּׂשר וקֹורא ּתעּׂשר', ל'עּׂשר ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַּומדּלג
אּתם ּכרת אׁשר הּברית 'מּלבד עד ּוקללֹות, ּברכֹות ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָסֹוף

ּופֹוסק. ְֵֵֹּבחרב',

iyiy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ּכדי„. ירּוׁשלם, ּבכל ּבחצֹוצרֹות ּתֹוקעין קֹורא? הּוא ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָּכיצד
היתה, עץ וׁשל ּגדֹולה, ּבימה ּומביאין העם; את ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָלהקהיל
ויֹוׁשב עֹולה והּמל נׁשים. עזרת ּבאמצע אֹותּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּומעמידין
לחג, העֹולים יׂשראל וכל קריאתֹו; ׁשּיׁשמעּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָעליה,

וחּזן סביביו. ּתֹורה,[שמש]מתקּבצין ספר נֹוטל הּכנסת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
לּסגן נֹותנֹו הּכנסת וראׁש הּכנסת, לראׁש כהןונֹותנֹו [של ְְְְְְְְֶֶֶֶַַַָֹֹ

ּכדיגדול] - לּמל נֹותנֹו ּגדֹול וכהן ּגדֹול, לכהן נֹותנֹו והּסגן ,ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ואם עֹומד; ּכׁשהּוא מקּבלֹו והּמל אדם. ּבני ּברב ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹלהּדרֹו
ּבּתֹורה קֹורא ּכל ׁשּמבר ּכדר ּומבר ּופֹותח יׁשב. ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָרצה,
ּגֹומר, ׁשהּוא עד ׁשאמרנּו הּפרׁשּיֹות וקֹורא הּכנסת, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבבית
ּומֹוסיף ּכנסּיֹות. ּבבּתי ׁשּמברכין ּכדר לאחריה ּומבר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָוגֹולל
יׂשראל', ּבעּמ אלהינּו ה' 'רצה הן: ואּלּו ּברכֹות, ְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַָָֹׁשבע
'מקּדׁש עד העּמים' מּכל בחרּתנּו 'אּתה ,'ל אנחנּו ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָ'מֹודים
ּברכֹות ׁשלׁש הרי ּבּתפּלה; ׁשּמברכין ּכדר והּזמּנים', ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל

הרגיל]ּכמטּבען הּמקּדׁש[כלשונם על מתּפּלל - רביעית . ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָ
על מתּפּלל - חמיׁשית ּבצּיֹון'; 'הּׁשֹוכן ּבּה: וחֹותם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹׁשּיעמד,
ּביׂשראל'; 'הּבֹוחר ּבּה: וחֹותם מלכּותם, ׁשּתעמד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹיׂשראל
וחֹותם עבֹודתם, האל ׁשּירצה הּכהנים על מתּפּלל - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּׁשית
מה ּכפי ּבּה ּומתּפּלל מתחּנן - ׁשביעית הּכהנים'; 'מקּדׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹּבּה:
עּמ את ה' 'הֹוׁשע ּבּה: וחֹותם לׁשֹונֹו, צחּות לפי יכֹול ְְְְִֵֶֶַַַָָּׁשהּוא
ּתפּלה'. ׁשֹומע ה' אּתה ּברּו להּוׁשע, צריכין ׁשעּמ ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָיׂשראל,

את‰. "ּתקרא ׁשּנאמר: הּקדׁש, ּבלׁשֹון והּברכֹות ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּקריאה
לעֹוזֹות ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף ּבלׁשֹונּה, - הּזאת" ְְִִֵֶַַַַָָָֹהּתֹורה

הקודש] לשון מבינים שאינם ׁשאינם(Â).[אנשים ְִֵֵֶָוגרים
ּבאימה לׁשמע אזנם ּולהקׁשיב לּבם להכין חּיבין ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹמּכירים,
חכמים אפּלּו ּבסיני. ּבֹו ׁשּנּתנה ּכּיֹום ּברעדה, וגילה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָָָויראה
ּבכּונה לׁשמע חּיבין ּכּלּה, הּתֹורה ּכל ׁשּיֹודעים ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻּגדֹולים
לקריאה לּבֹו מכּון - לׁשמע יכֹול ׁשאינֹו ּומי יתרה. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּגדֹולה

ה ּדת לחּזק אּלא הּכתּוב קבעּה ׁשּלא עצמֹוזֹו, ויראה אמת; ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשהּמל - ׁשֹומעּה הּגבּורה ּומּפי ּבּה, נצטּוה עּתה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּכאּלּו

האל. ּדברי להׁשמיע הּוא, ְְְִִִֵֵַַַָָׁשליח

.Êלאחר אֹותֹו מאחרין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הקהל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָיֹום
ּדֹוחין ׁשאינן והּתחּנֹות, החצֹוצרֹות ּתקיעת מּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָהּׁשּבת,

הּׁשּבת. ֶַַָאת

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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מצוֹות וׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש
(ב) ּבכֹורֹות; להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְְֲִֶֶַַָָֹלא
יּפדה ׁשּלא (ג) לירּוׁשלים; חּוץ ּתמים ּבכֹור יאכל ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
מעׂשר יּגאל ׁשּלא (ה) ּבהמה; מעׂשר להפריׁש (ד) ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּבכֹור;
ׁשניהם ׁשּמעׂשה לפי - הּבכֹור עם הּמעׂשר וכללּתי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּבהמה.
- ּתזרק" ּדמם "ואת ׁשּנאמר: עּמֹו, ּכללֹו והּכתּוב ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָֹאחד,
ּובאּור ּבכֹור. ודם מעׂשר ּדם ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָמּפי

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א ּפרק ּבכֹורֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ּבאדם‡. ּבין הּזכרים, רחם ּפטר ּכל להפריׁש עׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמצות
ּבין ׁשלמים ׁשהיּו ּבין החמֹור, ּבמין ּבין טהֹורה ּבבהמה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָּבין

טרפֹות למות]ׁשהיּו ּבכֹור,[נוטות כל לי "קּדׁש ׁשּנאמר: - ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָ
לּכהנים. וכּלן ּובּבהמה"; ּבאדם יׂשראל, ּבבני רחם ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻּפטר

ּובכֹור·. לּכהן; ּופדיֹונן נפּדין, - חמֹור ּובכֹור אדם ְְְְְֲִִִֵַָָָֹּבכֹור
זֹורקין קּלים, קדׁשים ּכׁשאר ּבעזרה נׁשחט - טהֹורה ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָּבהמה
הּקרּבנֹות, ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ּכמֹו אמּוריו, ּומקטירין ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּדמֹו
את תפּדה ּפדה א" ׁשּנאמר: לּכהנים, נאכל הּבׂשר ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּוׁשאר
ּבכֹור א ּתפּדה... הּטמאה הּבהמה ּבכֹור ואת האדם, ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָּבכֹור

."ל יהיה ּובׂשרם הם... קדׁש - תפּדה לא ְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹׁשֹור...

ׁשּנֹולד‚. ּבין מּום, ּבעל ׁשהּוא טהֹורה ּבהמה ְְְֵֵֶֶַַַָָּבכֹור
הּוא הרי - ּתמים ׁשהיה אחר מּום ּבֹו ׁשּנפל ּבין ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָּבמּומֹו
מאכילֹו אֹו מֹוכרֹו, אֹו מקֹום, ּבכל אֹוכלֹו - רצה אם ְְְֲִִֵַַָָָָֹלּכהן.
"וכי ׁשּנאמר: חּלין, ׁשהּוא מּפני לגֹוי; אפּלּו ׁשּירצה, ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַֻלמי
יחּדו והּטהֹור הּטמא וגֹו' עּור אֹו ּפּסח מּום, בֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָיהיה

ּכהן. נכסי הּוא והרי וכאּיל"; ּכּצבי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹיאכלּנּו,

זה„. 'הרי ויאמר: טהֹורה, ּבהמה ּבכֹור להקּדיׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמצוה
הקּדיׁשֹו לא ואם ;"אלהי לה' "ּתקּדיׁש ׁשּנאמר: - ְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַֹֹֹקדׁש'

היא. מרחם ּוקדּׁשתֹו מאליו, מתקּדׁש זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻ

לארץ.‰. ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת טהֹורה ּבהמה ּבכֹור ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָמצות
"ואכלּת ׁשּנאמר: לארץ, לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות מביאין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָואין
ּובכרת ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר ...אלהי ה' ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָֹֹֹֹלפני
אּתה ּדגן, מעׂשר מביא ׁשאּתה מּמקֹום - "וצאנ ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבקר
מעׂשר מביא אּתה ׁשאין ּומּמקֹום וצאן; ּבקר ּבכֹור ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמביא
ואם ּבמּומֹו. יאכל אּלא וצאן, ּבקר ּבכֹור מביא אּתה אי ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹּדגן,
ּבמּומֹו. יאכל אּלא יקרב; ולא מּמּנּו, מקּבלין אין - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהביא

הּבית,[ו] ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין נֹוהגת זֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמצוה
ּבקדּׁשתן ּכׁשהן ּבמקּדׁשין, נֹוהגת ואינּה ּדגן; מעׂשר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻּכמֹו
הּבית. ּבדק קדׁשי ּבין מזּבח, קדׁשי ּבין ׁשּיּפדּו, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹקדם

.Êלוּיים ּכהנים טהֹורה, ּבהמה ּבבכֹור חּיבין ְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹהּכל
-ו ּבכֹור נֹולד אם - לּכהן ׁשהּבכֹור ּפי על ואף יׂשראלים. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַֹ

הּבׂשר ׁשאר ואֹוכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ואמּוריו ּדמֹו ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָמקריב
ּבבקר יּולד אׁשר הּבכֹור "ּכל ׁשּנאמר: ּבכֹור, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָּבתֹורת
- טמאה ּבהמה ּובכֹור אדם ּבכֹור אבל וגֹו'". ְְְְְְְֲֵֵָָָָָֹּובצאנ
ּכהּנה. מּתנֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּורין, ּולוּיים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָֹֻּכהנים

.Áשיהיה]הּבכֹור ּבין[מצוה ּתמים ּבין ׁשנתֹו, ּבתֹו נאכל ְְְֱִֵֵֶַָָָ
ׁשנה תאכלּנּו אלהי ה' "לפני ׁשּנאמר: - מּום ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבעל
ּומאימתי ּתאכלּנּו". ּבׁשערי מּום... בֹו יהיה וכי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹבׁשנה...

לֹו שנתו]מֹונה ּתם[לתחילת אם לֹו[שלם]? מֹונה - הּוא ִֶֶָ
- מּום ּבעל נֹולד ואם להקרבה. ראּוי ׁשהּוא ׁשמיני, ְְְְִִִִֶַַַַָָָמּיֹום

חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו והּוא, ׁשּנֹולד; מּיֹום לֹו [שהיהמֹונה ְֳִֶֶֶָָָָ
מלא] נראהבהריון ׁשהרי אבל[ראוי], לדתֹו; ּביֹום לאכילה ְְֲֲֲִִֵֵֶַָָָָ

ׁשמיני. מּיֹום לֹו מֹונה חדׁשיו, לֹו ׁשּכלּו ּבוּדאי ידע לא ְְֳִִִִֶֶַַַָָָָֹאם

.Ëׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי - ׁשנתֹו ּבתֹו מּום לֹו ְְְְְֵַַַַָָנֹולד
לקּימֹו מּתר - ׁשנתֹו ּבסֹוף מּום לֹו נֹולד חדׁש; ְְְְֶַַָָָָֹֻעׂשר
ׁשהּוא ּפי על ואף הּמּום, ּבֹו ׁשּנפל מּיֹום יֹום ְְִִִֶֶַַַַָֹׁשלׁשים
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ּכדי„. ירּוׁשלם, ּבכל ּבחצֹוצרֹות ּתֹוקעין קֹורא? הּוא ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָּכיצד
היתה, עץ וׁשל ּגדֹולה, ּבימה ּומביאין העם; את ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָלהקהיל
ויֹוׁשב עֹולה והּמל נׁשים. עזרת ּבאמצע אֹותּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּומעמידין
לחג, העֹולים יׂשראל וכל קריאתֹו; ׁשּיׁשמעּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָעליה,

וחּזן סביביו. ּתֹורה,[שמש]מתקּבצין ספר נֹוטל הּכנסת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
לּסגן נֹותנֹו הּכנסת וראׁש הּכנסת, לראׁש כהןונֹותנֹו [של ְְְְְְְְֶֶֶֶַַַָֹֹ

ּכדיגדול] - לּמל נֹותנֹו ּגדֹול וכהן ּגדֹול, לכהן נֹותנֹו והּסגן ,ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ואם עֹומד; ּכׁשהּוא מקּבלֹו והּמל אדם. ּבני ּברב ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹלהּדרֹו
ּבּתֹורה קֹורא ּכל ׁשּמבר ּכדר ּומבר ּופֹותח יׁשב. ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָרצה,
ּגֹומר, ׁשהּוא עד ׁשאמרנּו הּפרׁשּיֹות וקֹורא הּכנסת, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבבית
ּומֹוסיף ּכנסּיֹות. ּבבּתי ׁשּמברכין ּכדר לאחריה ּומבר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָוגֹולל
יׂשראל', ּבעּמ אלהינּו ה' 'רצה הן: ואּלּו ּברכֹות, ְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַָָֹׁשבע
'מקּדׁש עד העּמים' מּכל בחרּתנּו 'אּתה ,'ל אנחנּו ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָ'מֹודים
ּברכֹות ׁשלׁש הרי ּבּתפּלה; ׁשּמברכין ּכדר והּזמּנים', ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל

הרגיל]ּכמטּבען הּמקּדׁש[כלשונם על מתּפּלל - רביעית . ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָ
על מתּפּלל - חמיׁשית ּבצּיֹון'; 'הּׁשֹוכן ּבּה: וחֹותם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹׁשּיעמד,
ּביׂשראל'; 'הּבֹוחר ּבּה: וחֹותם מלכּותם, ׁשּתעמד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹיׂשראל
וחֹותם עבֹודתם, האל ׁשּירצה הּכהנים על מתּפּלל - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּׁשית
מה ּכפי ּבּה ּומתּפּלל מתחּנן - ׁשביעית הּכהנים'; 'מקּדׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹּבּה:
עּמ את ה' 'הֹוׁשע ּבּה: וחֹותם לׁשֹונֹו, צחּות לפי יכֹול ְְְְִֵֶֶַַַָָּׁשהּוא
ּתפּלה'. ׁשֹומע ה' אּתה ּברּו להּוׁשע, צריכין ׁשעּמ ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָיׂשראל,

את‰. "ּתקרא ׁשּנאמר: הּקדׁש, ּבלׁשֹון והּברכֹות ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּקריאה
לעֹוזֹות ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף ּבלׁשֹונּה, - הּזאת" ְְִִֵֶַַַַָָָֹהּתֹורה

הקודש] לשון מבינים שאינם ׁשאינם(Â).[אנשים ְִֵֵֶָוגרים
ּבאימה לׁשמע אזנם ּולהקׁשיב לּבם להכין חּיבין ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹמּכירים,
חכמים אפּלּו ּבסיני. ּבֹו ׁשּנּתנה ּכּיֹום ּברעדה, וגילה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָָָויראה
ּבכּונה לׁשמע חּיבין ּכּלּה, הּתֹורה ּכל ׁשּיֹודעים ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻּגדֹולים
לקריאה לּבֹו מכּון - לׁשמע יכֹול ׁשאינֹו ּומי יתרה. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּגדֹולה

ה ּדת לחּזק אּלא הּכתּוב קבעּה ׁשּלא עצמֹוזֹו, ויראה אמת; ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשהּמל - ׁשֹומעּה הּגבּורה ּומּפי ּבּה, נצטּוה עּתה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּכאּלּו

האל. ּדברי להׁשמיע הּוא, ְְְִִִֵֵַַַָָׁשליח

.Êלאחר אֹותֹו מאחרין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הקהל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָיֹום
ּדֹוחין ׁשאינן והּתחּנֹות, החצֹוצרֹות ּתקיעת מּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָהּׁשּבת,

הּׁשּבת. ֶַַָאת

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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מצוֹות וׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש
(ב) ּבכֹורֹות; להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְְֲִֶֶַַָָֹלא
יּפדה ׁשּלא (ג) לירּוׁשלים; חּוץ ּתמים ּבכֹור יאכל ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
מעׂשר יּגאל ׁשּלא (ה) ּבהמה; מעׂשר להפריׁש (ד) ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּבכֹור;
ׁשניהם ׁשּמעׂשה לפי - הּבכֹור עם הּמעׂשר וכללּתי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּבהמה.
- ּתזרק" ּדמם "ואת ׁשּנאמר: עּמֹו, ּכללֹו והּכתּוב ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָֹאחד,
ּובאּור ּבכֹור. ודם מעׂשר ּדם ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָמּפי

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א ּפרק ּבכֹורֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ּבאדם‡. ּבין הּזכרים, רחם ּפטר ּכל להפריׁש עׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמצות
ּבין ׁשלמים ׁשהיּו ּבין החמֹור, ּבמין ּבין טהֹורה ּבבהמה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָּבין

טרפֹות למות]ׁשהיּו ּבכֹור,[נוטות כל לי "קּדׁש ׁשּנאמר: - ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָ
לּכהנים. וכּלן ּובּבהמה"; ּבאדם יׂשראל, ּבבני רחם ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻּפטר

ּובכֹור·. לּכהן; ּופדיֹונן נפּדין, - חמֹור ּובכֹור אדם ְְְְְֲִִִֵַָָָֹּבכֹור
זֹורקין קּלים, קדׁשים ּכׁשאר ּבעזרה נׁשחט - טהֹורה ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָּבהמה
הּקרּבנֹות, ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ּכמֹו אמּוריו, ּומקטירין ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּדמֹו
את תפּדה ּפדה א" ׁשּנאמר: לּכהנים, נאכל הּבׂשר ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּוׁשאר
ּבכֹור א ּתפּדה... הּטמאה הּבהמה ּבכֹור ואת האדם, ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָּבכֹור

."ל יהיה ּובׂשרם הם... קדׁש - תפּדה לא ְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹׁשֹור...

ׁשּנֹולד‚. ּבין מּום, ּבעל ׁשהּוא טהֹורה ּבהמה ְְְֵֵֶֶַַַָָּבכֹור
הּוא הרי - ּתמים ׁשהיה אחר מּום ּבֹו ׁשּנפל ּבין ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָּבמּומֹו
מאכילֹו אֹו מֹוכרֹו, אֹו מקֹום, ּבכל אֹוכלֹו - רצה אם ְְְֲִִֵַַָָָָֹלּכהן.
"וכי ׁשּנאמר: חּלין, ׁשהּוא מּפני לגֹוי; אפּלּו ׁשּירצה, ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַֻלמי
יחּדו והּטהֹור הּטמא וגֹו' עּור אֹו ּפּסח מּום, בֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָיהיה

ּכהן. נכסי הּוא והרי וכאּיל"; ּכּצבי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹיאכלּנּו,

זה„. 'הרי ויאמר: טהֹורה, ּבהמה ּבכֹור להקּדיׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמצוה
הקּדיׁשֹו לא ואם ;"אלהי לה' "ּתקּדיׁש ׁשּנאמר: - ְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַֹֹֹקדׁש'

היא. מרחם ּוקדּׁשתֹו מאליו, מתקּדׁש זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻ

לארץ.‰. ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת טהֹורה ּבהמה ּבכֹור ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָמצות
"ואכלּת ׁשּנאמר: לארץ, לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות מביאין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָואין
ּובכרת ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר ...אלהי ה' ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָֹֹֹֹלפני
אּתה ּדגן, מעׂשר מביא ׁשאּתה מּמקֹום - "וצאנ ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבקר
מעׂשר מביא אּתה ׁשאין ּומּמקֹום וצאן; ּבקר ּבכֹור ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמביא
ואם ּבמּומֹו. יאכל אּלא וצאן, ּבקר ּבכֹור מביא אּתה אי ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹּדגן,
ּבמּומֹו. יאכל אּלא יקרב; ולא מּמּנּו, מקּבלין אין - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהביא

הּבית,[ו] ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין נֹוהגת זֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמצוה
ּבקדּׁשתן ּכׁשהן ּבמקּדׁשין, נֹוהגת ואינּה ּדגן; מעׂשר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻּכמֹו
הּבית. ּבדק קדׁשי ּבין מזּבח, קדׁשי ּבין ׁשּיּפדּו, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹקדם

.Êלוּיים ּכהנים טהֹורה, ּבהמה ּבבכֹור חּיבין ְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹהּכל
-ו ּבכֹור נֹולד אם - לּכהן ׁשהּבכֹור ּפי על ואף יׂשראלים. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַֹ

הּבׂשר ׁשאר ואֹוכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ואמּוריו ּדמֹו ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָמקריב
ּבבקר יּולד אׁשר הּבכֹור "ּכל ׁשּנאמר: ּבכֹור, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָּבתֹורת
- טמאה ּבהמה ּובכֹור אדם ּבכֹור אבל וגֹו'". ְְְְְְְֲֵֵָָָָָֹּובצאנ
ּכהּנה. מּתנֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּורין, ּולוּיים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָֹֻּכהנים

.Áשיהיה]הּבכֹור ּבין[מצוה ּתמים ּבין ׁשנתֹו, ּבתֹו נאכל ְְְֱִֵֵֶַָָָ
ׁשנה תאכלּנּו אלהי ה' "לפני ׁשּנאמר: - מּום ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבעל
ּומאימתי ּתאכלּנּו". ּבׁשערי מּום... בֹו יהיה וכי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹבׁשנה...

לֹו שנתו]מֹונה ּתם[לתחילת אם לֹו[שלם]? מֹונה - הּוא ִֶֶָ
- מּום ּבעל נֹולד ואם להקרבה. ראּוי ׁשהּוא ׁשמיני, ְְְְִִִִֶַַַַָָָמּיֹום

חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו והּוא, ׁשּנֹולד; מּיֹום לֹו [שהיהמֹונה ְֳִֶֶֶָָָָ
מלא] נראהבהריון ׁשהרי אבל[ראוי], לדתֹו; ּביֹום לאכילה ְְֲֲֲִִֵֵֶַָָָָ

ׁשמיני. מּיֹום לֹו מֹונה חדׁשיו, לֹו ׁשּכלּו ּבוּדאי ידע לא ְְֳִִִִֶֶַַַָָָָֹאם

.Ëׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי - ׁשנתֹו ּבתֹו מּום לֹו ְְְְְֵַַַַָָנֹולד
לקּימֹו מּתר - ׁשנתֹו ּבסֹוף מּום לֹו נֹולד חדׁש; ְְְְֶַַָָָָֹֻעׂשר
ׁשהּוא ּפי על ואף הּמּום, ּבֹו ׁשּנפל מּיֹום יֹום ְְִִִֶֶַַַַָֹׁשלׁשים
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ּבחמּׁשה מּום ּבֹו ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? ׁשנתֹו. לאחר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָמתאחר
אחר עׂשר חמּׁשה לֹו מׁשלימין ׁשנתֹו, ּגמר לפני יֹום ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָעׂשר
אּלא לקּימֹו רּׁשאי אינֹו - ׁשנתֹו אחר מּום לֹו נֹולד ְְְְֵֶַַַַַַָָָׁשנתֹו.

ויאכל. יֹום, ׁשלׁשים ְְִֵֵַָֹעד

.È.ויאכל מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד מּניחֹו - הּזה ּבּזמן ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּבכֹור

.‡Èנראה ׁשּלא מום]ועד רּׁשאי[בו לחכם, להראֹותֹו ְְְְְִֶַַַַָָָֹ
- לחכם להראֹותֹו ּומּׁשּנראה ׁשנים. וׁשלׁש ׁשּתים ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹלקּימֹו
עׂשר ׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי ׁשנתֹו, ּבתֹו מּום ּבֹו נֹולד ְְְְְִֵַַַַָָָָאם

נֹולד יֹום.[המום]חדׁש; ׁשלׁשים מקּימֹו ׁשנתֹו, אחר ְְְְִֶַַַַָֹֹ

.·Èעׂשר ׁשנים ּתמימה, לבנה ׁשנת היא - ּבכֹור ׁשל ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָׁשנה
לֹו, נתעּברה - מעּברת ׁשנה היתה ואם ליֹום; מּיֹום ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֻחדׁש
אחד טלאים, ׁשני לֹו נֹולדּו חדׁש. עׂשר ׁשלׁשה ְְְְִֵֶֶֶָָָָָֹֹּומֹונה
אדר חדׁש ּבראׁש ואחד הראׁשֹון, אדר ׁשל עׂשר ְְֲֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹּבחמּׁשה
יֹום ׁשהּגיע ּכיון - ׁשני אדר חדׁש ּבראׁש ׁשּנֹולד זה - ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשני
ׁשּנֹולד וזה ׁשנה. לֹו עלתה הּבאה, ׁשנה ׁשל ּבאדר ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָראׁשֹון
ׁשל אדר חצי עד ׁשנה, לֹו עלתה לא - ראׁשֹון אדר ְֲֲֲֲִִִֶַַָָָָָָֹּבחצי
לֹו. אֹותֹו מֹונין העּבּור, ּבחדׁש ונֹולד הֹואיל הּבאה; ְְִִִֶַַָָָָָֹׁשנה

.‚Èׁשהּוא ּפי על אף - ׁשנתֹו לאחר הּבכֹור ואחר ְְְְִִֵֶַַַַַַָָעבר
אּלא נפסל, לא זה הרי - ּתם היה אם תעׂשה, ּבלא ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹעֹובר
ׁשּנאמר: מקֹום, ּבכל ׁשֹוחטֹו מּום, ּבעל היה ואם ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָמקריבֹו;
מּקיׁש ,"וצאנ ּבקר ּובכרת ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ ְְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹֹ"מעׂשר
אף לחברּתּה, מּׁשנה נפסל אינֹו ּמעׂשר מה - למעׂשר ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבכֹור

לחברּתּה. מּׁשנה נפסל אינֹו ְְְֲִִֵֶַָָָָּבכֹור

.„Èּגדּלה זֹו ׁשאין ּכׁשּיּולד, לּכהן הּבכֹור את נֹותנין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻאין
לּכהן. ויּתנּנּו מעט, ׁשּיגּדיל עד ּבעליו ּבֹו יטּפל אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלּכהן,
ׁשלׁשים ּדּקה, ּבהמה ּבּבכֹור? להּטּפל חּיבין יׂשראל ּכּמה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹועד
ּבתֹו לי 'ּתנהּו הּכהן: לֹו אמר ואם יֹום. חמּׁשים ּובגּסה, ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹיֹום;

אי - לעצמי' אטּפל ואני זה, ּכמֹוזמן ׁשּזה לֹו; לּתנֹו רּׁשאי נֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַ
מּתנֹותיו על לו]מסּיע שיתנו כדי ּבתרּומֹות,[- ּבארנּו ּוכבר , ְְְְְִֵֵַַַַַָָ

ּובתֹו הּמטּבחים ּובבית הּגרנֹות ּבבית המסּיעין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹׁשהּכהנים
ּבׂשכרן. מּתנֹותיהן להן נֹותנין אין - ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָהרֹועים

.ÂËּתנהּו' זה: זמן ּבתֹו לֹו ואמר מּום, ּבעל הּבכֹור ְְְְְֵֶַַַַַָָָהיה
ּבתֹו לי 'ּתנהּו לֹו: ואמר ּתמים, ׁשהיה אֹו ׁשאכלּנּו', ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹלי
לי, ויראה לֹו. נֹותנֹו זה הרי - עּתה' ׁשאקריבּנּו זה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָזמן

ׁשּירצה. ּכהן לכל נּתן ְְְִִֵֶֶֶַָָֹׁשהּבכֹור

.ÊË- לירּוׁשלים חּוץ ּתמים מּבכֹור ּכזית ׁשאכל ְְִִִִִֵֶַַַָָָֹּכהן
,ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן ְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלֹוקה
וכן ."וצאנ ּבקר ּובכרת ,ויצהר ותירׁש ּדגנ ְְְְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹמעׂשר

זריקה לפני ּבין מּבכֹור, ּכזית ׁשאכל הדם]זר ּבין[זריקת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ
הּׁשמּועה מּפי לֹוקה; - זריקה רבינו]לאחר ממשה [מסורת ְְְִִִֶַַַָָ

זריקה לפני ּבין ּבכֹור, ׁשאכל לזר אף אזהרה ׁשּזֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלמדּו,
זריקה. לאחר ְְִֵַַָּבין

.ÊÈאֹו ׁשֹור ּבכֹור א" ׁשּנאמר: אֹותֹו, ּפֹודין אין - ְְֱִֵֶֶַַַהּבכֹור
אֹותֹו מֹוכרין אין וכן תפּדה". לא עז, בכֹור אֹו ּכׂשב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֹבכֹור
ּבֹו לּכהן אין לקרּבן, עֹומד ׁשהּוא ׁשּכיון - ּתם ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכׁשהּוא

ּבית ׁשאין הּזה ּובּזמן למכרֹו; ּכדי הֹואיל[מקדש]זכּות , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָ
ּפי על ואף למכרֹו, מּתר הּוא הרי לאכילה, עֹומד ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֻוהּוא

ליׂשראל. ּבין לכהן, ּבין - ּתמים ְְְִִֵֵֵֵֶָָֹׁשהּוא

.ÁÈּבפני ּבין זמן, ּבכל למכרֹו לּכהן יׁש - מּום ּבעל ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֹּבכֹור
ׁשחּוט;[בזמן] ּבין חי ּבין הּבית, ּבפני ׁשּלא ּבין ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹהּבית

לא אבל ּבּבית, מֹוכרֹו - מּום ּבעל ּבכֹור ּבׂשר מֹוכר ְְְְֲִֵֶַַַַַָֹּוכׁשהּוא
בזול]ּבּׁשּוק קדשים ימכרו ּבהלכֹות[שלא ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְִֵֶַַ

ׁשהּוא מּפני נמּכר, אינֹו ּתמים ּבכֹור ּבׂשר אבל מזּבח. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאּסּורי
ׁשּנמנּו וכהנים קדׁש; -]ּבׂשר מּתרין[ששותפים הּבכֹור, על ְְְְֲִִִֶֶַַַָֹֹֻ

מנה ּכנגד מנה חלק]לׁשקל מול חלק משקל ע"פ .[חולקים ְְִֶֶֶֶָָֹ

.ËÈלהפׁשיטֹו מּתר זה הרי מּום, ּבעל ּבכֹור ְְְְֲִִֵֶַַַַַָֻהּמפׁשיט
להרּגיל רצה אם ׁשּירצה: ּדר רגליו]ּבאיזה מרּגיל.[דרך , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

הרגל, מן להפׁשיטֹו רצה אם - הּמקּדׁשין ּפסּולי ׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻוכן
ְִַמפׁשיט.

קודש שבת

ב ּפרק ּבכֹורֹות ¤¤§§¦הלכֹות

הּקבּועין‡. הּמּומין עוברים]ּכל את[שאינם הּפֹוסלין ְְִִִֶַַַָ
עליהן ונפּדין לחולין]הּקדׁשים, אחד[-אותם נפל אם - ְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָ

ּבארנּו ּוכבר מקֹום; ּבכל עליו נׁשחט זה הרי ּבּבכֹור, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמהן
להיֹות מהן וׁשהראּוי מזּבח, אּסּורי ּבהלכֹות הּמּומין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹותן

וׁשּׁשים. ׁשבעה - ְְְִִִָָָּבזכר

ׁשם·. ׁשּמנינּו הּדברים -]וכל אך מומין ׁשאין[שאינם ְְִִֵֶֶַָָָָ
ולא ּבהן, קרבין הּקדׁשים ואין הּמבחר, מן מהן ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻהּקרּבן

ע נׁשחט הּבכֹור אין ּכ - עליהן אּלאנפּדין קרב, ולא ליהם, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבּבכֹור נֹולד אם וכן קבּוע. מּום לֹו ׁשּיּולד עד עֹומד ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָיהיה
אּלא קרב, ולא מקֹום, ּבכל נׁשחט אינֹו זה הרי - עֹובר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹמּום

עליו. ויּׁשחט קבּוע, מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד רֹועה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹיהיה

עברה‚. ּבֹו נעברה אם הבהמה]וכן על אדם אֹו[שבא , ְְֲִֵֵֶֶָָ
ּפי על אֹו אחד, ּבעד נהרג]הּבעלים[עדות]ׁשהרג ואינו -], ְְִִֵֶֶַַַָָָ

ׁשהקצה זרה]אֹו לעבודה נעבד[יועד אֹו ירעה[כע"ז], - ְְֱִֶֶֶַָֻ
מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַֹעד

ּדפן„. קיסרי]יֹוצא בניתוח ׁשניהן[נולד - אחריו והּבא , ְְֲֵֵֶֶַַָָֹ
והאחרֹון, רחם; ּפטר ׁשאינֹו מּפני הראׁשֹון, ּבכֹור: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאינן
ּדר וזכר ּדפן, ּדר נקבה יצאת אפּלּו אחר. ׁשּקדמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמּפני

ּבכֹור. אינֹו - ְֵֶֶרחם

אנּדרּגינס‰. ׁשהּוא ונקבה]ּבכֹור זכר סימני בו אין[יש - ְְְִֵֶַַַ
ּכלּום, ּבֹו לּכהן ׁשאין ּכנקבה; הּוא והרי ּכלל, קדּׁשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻּבֹו

טמטּום נֹולד החּלין. ּכׁשאר אֹותֹו וגֹוזזין ּבֹו [לאועֹובדין ְְְְְְִִִִַַָֻֻ
מינו] ּביןניכר לבעליו, ּבמּומֹו ויאכל ּבכֹור, ספק זה הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָ

נקבּות. מּמקֹום ׁשהטיל ּבין זכרּות, מּמקֹום מים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַׁשהטיל

.Âּפטּור - רחל ּכמין ׁשּילדה עז אֹו עז, ּכמין ׁשּילדה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָרחל
הּוא ׁשּיהיה עד ׁשֹור", ּבכֹור א" ׁשּנאמר: הּבכֹורה, ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָמן
הרי - אּמֹו סימני מקצת ּבֹו היה ואם ׁשֹור. ּובכֹורֹו ְְְֲִִִִֵֵָָָָׁשֹור,
מּׁשּנּוי ּגדֹול מּום ל ׁשאין קבּוע; מּום ּבעל והּוא ּבכֹור, ְְְִִֵֶֶַַַָָזה
ּפרה אפּלּו מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּברּיתֹו,
זה הרי - ּפרה סימני מקצת ּבֹו ויׁש חמֹור, ּכמין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָׁשּילדה
אבל ּבכֹורה. ּדין ּבֹו יׁש החמֹור ּומין הֹואיל לּכהן, ְְֲֲִִִֵֵַַָָֹּבכֹור
מקצת ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - ּגמל אֹו סּוס ּכמין ילדה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָאם
לבעליו. יאכל ,לפיכ ּבכֹור; ספק הּוא הרי אּמֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָָסימני

מּידֹו. מֹוציאין אין ּכהן, ּתפסֹו ְְִִִִֵֵָָֹואם
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.Êקֹונסין עברה, ועׂשה הֹואיל - ּבּבכֹור מּום ְְְֲִִִֵַַַָָָהּמּטיל
אחר מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד זה, מּום על נׁשחט ואינֹו ְְִִֵֵֶֶַַַָֹאֹותֹו,
על אֹותֹו לׁשחט לבנֹו מּתר - החֹוטא זה מת ואם ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻמאליו.

אחריו. ּבנֹו קנסּו ׁשּלא אביו; ׁשעׂשה ְְֲִֶֶַָָָָָֹמּום

.Áּדבלה[גרם]הרּגיל ׁשּנתן ּכגֹון - מּום ּבֹו ׁשּיּפל לבכֹור ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ
אֹו[תאנה] אזנֹו, וחת ּונטלּה ּכלב ׁשּבא עד אזנֹו ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָעל

ידֹו ׁשּתּקטע ּכדי זכּוכית ׁשל ועׁשׁשּיֹות ּברזל ּבין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהל
לא זה הרי - מּום ּבֹו להּטיל לגֹוי ׁשאמר אֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹונקטעה,
לֹו אסּור לדעּתֹו, ׁשּנעׂשה מּום ּכל הּכלל: זה עליו. ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹיׁשחט
עליו. ׁשֹוחט זה הרי לדעּתֹו, ׁשּלא נעׂשה ואם עליו; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלׁשחט

.Ëוׁשמע ׁשֹוחטֹו', הייתי מּום, זה ּבבכֹור נפל 'אּלּו ְְֲִִִִֶַַַָָָָאמר:
נעׂשה לא ׁשהרי עליו, ׁשֹוחט זה הרי - מּום ּבֹו ועׂשה ְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּגֹוי,

ְְַּבדעּתֹו.

.Èּבֹו ונפל מּום, להּטיל הּמרּגיל מעׂשה ׁשעׂשה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָראינּוהּו
נתּכּו אם יֹודעין אנּו ואין הרימּום, - נתּכּון לא אֹו לּמּום ן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָֹ

ּבמקֹום ׂשעֹורים לֹו ׁשּנתן ּכגֹון ּכיצד? עליו. יׁשחט לא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹזה
נחלקה ׁשאכל וכיון ּבעצים, מסרג -[נחתכה]ּדחּוק ׂשפתֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

חבר היה חכם]אפּלּו וכן[תלמיד עליו; יׁשחט לא זה הרי , ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָֹֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

.‡Èואפּלּו לטרדֹו, ּכדי ּובעטֹו האדם, את רֹודף ּבכֹור ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָהיה
זֹו ּבבעיטה מּום ּבֹו ונעׂשה מּקדם, ׁשרדפֹו מּפני ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹּבעט

עליו. יׁשחט זה הרי -ְֲִֵֶָָֹ

.·Èהּגֹוי וכן ׂשחֹוק, ּדר ּבבכֹור מּום ׁשהּטילּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַקטּנים
ּכדי עׂשּו ואם עליו; ׁשֹוחט זה הרי - לדעּתֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשעׂשה

עליו. יׁשחט לא ְְִִַָָֹֹלהּתירֹו,

.‚Èּדם ׁשאחזֹו יּקיז[חלה]ּבכֹור ׁשּלא[דם]- ּובלבד , ְְֲִִֶֶַַָָֹ
הרי זֹו, ּבהּקזה מּום ּבֹו נעׂשה ואם מּום; ּבֹו לעׂשֹות ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָיתּכּון

עליו. נׁשחט ְִֶָָָזה

.„È,העֹולם לאויר ׁשּיצא קדם ּבּבכֹור מּום להּטיל ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמּתר
ׁשם ׁשאין הּזה ּבּזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה עליו. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָויּׁשחט

ּבזמן[מקדש]ּבית אבל ּבמּומֹו; להאכל ׁשּסֹופֹו מּפני , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ
אסּור. קּים, ְִֶַַָָָׁשהּמקּדׁש

.ÂËלדעת ׁשּלא נפל זה ׁשּמּום אחד, עד מּפי ׁשהעיד ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעד
זה מּום נפל 'ּבפני לֹומר: נאמנת אּׁשה אפּלּו נאמן; -ְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ

עליו. ויּׁשחט ְִֵֵֵָָָָמאליו',

.ÊËהרֹועה נאמן - אדם ּבידי לבֹוא הראּויין הּמּומין ְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָּכל
ויּׁשחט ּבכּונה'; נעׂשּו ולא נפלּו, 'מאליהן לֹומר: ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעליהן
יׂשראלי, הרֹועה ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָעליהן.

ּביד של]והּבכֹור והּבכֹור[- ּכהן, הרֹועה היה אם אבל הּכהן. ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
נאמן; אינֹו זה הרי - הּיׂשראלּיים ּבעליו ּביד הּוא ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעדין
לֹו. ׁשּיּתנּנּו ּכדי מּום ּבֹו הּטיל הּוא ׁשּמא אֹותֹו, ְְְְִִִִֵֶֶֶָוחֹוׁשדין

.ÊÈ,נאמן - נפל מאליו זה ׁשּמּום אחר, לכהן ׁשהעיד ְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּכהן
זה את זה ּגֹומלים הם ׁשּמא להם, חֹוׁשׁשין משקר,ואין -] ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָ

כשיצטרך] חברו לו שיעיד חׁשּודיןבכדי הּכהנים ׁשּכל ;ֲֲִִֶַָֹ
נאמנין אין ּולפיכ ּבחּוץ, לאכלֹו ּכדי ּבּבכֹור מּום ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָלהּטיל
חֹוטא אדם ׁשאין לֹו, מעיד חברֹו אבל עצמם; ידי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָעל
על לֹו מעידין ּכהן, ׁשל ּביתֹו ּובני ּבניו אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹלאחר.

ּכגּופֹו. ׁשהיא מּפני אׁשּתֹו, לא אבל ְְְְֲִִִֵֶַָֹהּבכֹור;

.ÁÈעד עליו והעיד מּום, ּבֹו ונפל ּכהן, ּביד ׁשהיה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבכֹור
זה מּום אם יֹודעים אנּו ואין נפל, מאליו הּמּום ׁשּזה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
הּכהן ּובא עליו, ׁשֹוחטין אין אֹו הּבכֹור את עליו ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשֹוחטין
והּתירֹו לממחה, זה מּום 'הראיתי ואמר: ּבידֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֻׁשהּוא
הראהּו, לא ׁשּמא חֹוׁשׁשין, ואין נאמן; זה הרי - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹלׁשחיטה'

ּתם ּבכֹור קדׁשים[שלם]וׁשּמא לׁשחט נחׁשדּו ׁשּלא - הּוא ְְְְְִִֶֶֶָָָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכרת, עֹון ׁשהּוא מּפני ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָּבחּוץ,

.ËÈזה 'ּבכֹור מּום: ּבעל ּבכֹור על לֹומר הּכהן נאמן ְְְֱֵֵֶֶַַַַַָֹוכן
לֹו, לחש ּכדי - ּברׁשּותי' נפל ולא ּבמּומֹו, יׂשראל לי ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹנתנֹו

הּטילֹו; הּוא מתיראׁשּמא והּוא להּגלֹות, עׂשּוי ׁשהּדבר ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ
לֹו'. ׁשּנתנּוהּו ּבעת היה 'ּתמים ויאמרּו: ּבעליו, יּׁשאלּו ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹׁשּמא

ג ּפרק ּבכֹורֹות ¤¤§§¦הלכֹות

לֹו‡. ׁשּנתן ממחה ּפי על אּלא הּבכֹור את ׁשֹוחטין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֻאין
ּבכֹורֹות 'הּתר לֹו: ואמר רׁשּות, יׂשראל ׁשּבארץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּנׂשיא
אּלא יּתירֹו לא לּכל, וגלּוי ּגדֹול מּום היה אפּלּו ְְֲִִֶַַָָָָָָֹֹּבמּומן';

אדם הּבכֹורֹות וכל רׁשּות. ׁשּנטל רֹואה,[מומחה]ממחה ְְְְֶֶֶַַָָָָֻ
עצמֹו. מּבכֹור ְְִַחּוץ

הּגלּויין·. הּמּומין מן הּמּום והיה ממחה, ׁשם אין ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻאם
נׁשּברה אֹו ידֹו, נקטעה אֹו עינֹו, ׁשּנסּתמית ּכגֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻהּמבהקין,

הּכנסת ּבני ׁשלׁשה ּפי על יׁשחט זה הרי - [חכמיםרגלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
בקיאים] ּבֹושאינם ונפל לארץ, לחּוצה ׁשּיצא ּבכֹור וכן ;ְְְְֵֶֶַָָָָָָ

הּכנסת. ּבני ׁשלׁשה ּפי על נּתר זה הרי - מבהק ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻמּום

.‚- עּמֹו ּכהן ׁשּיהיה עד ליׂשראל, הּבכֹור את רֹואין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹאין
עליו', לׁשחט ּומּתר הּוא, 'מּום הּממחה: לֹו יאמר ְְִֶֶַַָָָָֹֹֻֻׁשּמא
ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף לּכהן; יּתנּנּו ולא לעצמֹו, ויׁשחטּנּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹויל
ּכהּנה. מּתנֹות לגזל הּוא חׁשּוד ּבחּוץ, קדׁשים לאכל ְְְֱִִֶַַָָָָָֹֹֻחׁשּוד
- עצמֹו על מדקּדק ׁשהּוא וידּוע חכם, היה אם ,ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָלפיכ
רגלֹו אֹו ידֹו ׁשּנקטעה ּכגֹון לּכל, ּגלּוי הּמּום היה לֹו. ְְְְִִֶַַַָָָָָֹרֹואין
מדקּדק ּבחזקת זה הרי הּממחה, לחכם והביאֹו הֹואיל -ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
ּכהן. עּמֹו ׁשאין ּפי על אף לֹו, רֹואין לפיכ עצמֹו; ְְִִִִֵֵֶַַַַָֹעל

אף„. - מּומֹו את הראה ּכ ואחר הּבכֹור, את ְְְֵֶֶֶַַַַַָָהּׁשֹוחט
ּכגֹון ּבּׁשחיטה, מׁשּתּנה ׁשאינֹו ּגלּוי מּום ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָעל
ממחה, ּפי על ׁשּלא ונׁשחט הֹואיל - רגלֹו אֹו ידֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻׁשּנחּתכה

ׁשּמת. ּכבכֹור ויּקבר אסּור; זה ְְֲִִֵֵֵֶֶָָהרי

ּובדקֹו‰. ּכיסין, ּוׁשני אחת ּביצה לֹו ׁשהיתה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָּבכֹור
הרּגּוזֹו על והֹוׁשיבּוהּו השדרה]הּממחה, ולא[סוף ּומעכֹו, ְְְְֲִִֶַַַֹֻ

ונמצאת ונׁשחט, הּממחה, והּתירֹו ׁשנּיה, ּביצה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֻיצאת
ּבּכסלים ּדבּוקה הֹואיל[מעיים]הּׁשנּיה מּתר, זה הרי - ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻ

ּפי על ׁשּנׁשחט ּפי על אף - נמע לא אם אבל ְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָֹּומעכֹו;
יּקבר. זה הרי ְֲִֵֵֶֶָֻממחה,

.Â- ּפיו על ונׁשחט הּבכֹור, את וראה ממחה, ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻמי
לדּקה, רביע מׁשּלם? וכּמה מּביתֹו; ויׁשּלם יּקבר, זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָהרי

יׁשּלם לא מה ּומּפני לגּסה. ּדמיו?[המומחה]ּומחצה ּכל ְְְֱִֵֵֶַַָָָָָָֹ
הּבהמה ּבעל את ׁשּקנסּו יׁשהה[הגסה]מּפני ׁשּלא ּכדי , ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

מום]אֹותּה בה יפול טרם עוד,[מלהקריבה נקנס - [ובדקה ָ
הוראת על יעבור שלא כדי בלבד, רבע של פיצוי ומקבל יותר

יׂשראל.חז"ל] ּבארץ ּדּקה ּבהמה יגּדל ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹולא
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.Êקֹונסין עברה, ועׂשה הֹואיל - ּבּבכֹור מּום ְְְֲִִִֵַַַָָָהּמּטיל
אחר מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד זה, מּום על נׁשחט ואינֹו ְְִִֵֵֶֶַַַָֹאֹותֹו,
על אֹותֹו לׁשחט לבנֹו מּתר - החֹוטא זה מת ואם ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻמאליו.

אחריו. ּבנֹו קנסּו ׁשּלא אביו; ׁשעׂשה ְְֲִֶֶַָָָָָֹמּום

.Áּדבלה[גרם]הרּגיל ׁשּנתן ּכגֹון - מּום ּבֹו ׁשּיּפל לבכֹור ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ
אֹו[תאנה] אזנֹו, וחת ּונטלּה ּכלב ׁשּבא עד אזנֹו ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָעל

ידֹו ׁשּתּקטע ּכדי זכּוכית ׁשל ועׁשׁשּיֹות ּברזל ּבין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהל
לא זה הרי - מּום ּבֹו להּטיל לגֹוי ׁשאמר אֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹונקטעה,
לֹו אסּור לדעּתֹו, ׁשּנעׂשה מּום ּכל הּכלל: זה עליו. ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹיׁשחט
עליו. ׁשֹוחט זה הרי לדעּתֹו, ׁשּלא נעׂשה ואם עליו; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלׁשחט

.Ëוׁשמע ׁשֹוחטֹו', הייתי מּום, זה ּבבכֹור נפל 'אּלּו ְְֲִִִִֶַַַָָָָאמר:
נעׂשה לא ׁשהרי עליו, ׁשֹוחט זה הרי - מּום ּבֹו ועׂשה ְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּגֹוי,

ְְַּבדעּתֹו.

.Èּבֹו ונפל מּום, להּטיל הּמרּגיל מעׂשה ׁשעׂשה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָראינּוהּו
נתּכּו אם יֹודעין אנּו ואין הרימּום, - נתּכּון לא אֹו לּמּום ן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָֹ

ּבמקֹום ׂשעֹורים לֹו ׁשּנתן ּכגֹון ּכיצד? עליו. יׁשחט לא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹזה
נחלקה ׁשאכל וכיון ּבעצים, מסרג -[נחתכה]ּדחּוק ׂשפתֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

חבר היה חכם]אפּלּו וכן[תלמיד עליו; יׁשחט לא זה הרי , ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָֹֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

.‡Èואפּלּו לטרדֹו, ּכדי ּובעטֹו האדם, את רֹודף ּבכֹור ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָהיה
זֹו ּבבעיטה מּום ּבֹו ונעׂשה מּקדם, ׁשרדפֹו מּפני ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹּבעט

עליו. יׁשחט זה הרי -ְֲִֵֶָָֹ

.·Èהּגֹוי וכן ׂשחֹוק, ּדר ּבבכֹור מּום ׁשהּטילּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַקטּנים
ּכדי עׂשּו ואם עליו; ׁשֹוחט זה הרי - לדעּתֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשעׂשה

עליו. יׁשחט לא ְְִִַָָֹֹלהּתירֹו,

.‚Èּדם ׁשאחזֹו יּקיז[חלה]ּבכֹור ׁשּלא[דם]- ּובלבד , ְְֲִִֶֶַַָָֹ
הרי זֹו, ּבהּקזה מּום ּבֹו נעׂשה ואם מּום; ּבֹו לעׂשֹות ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָיתּכּון

עליו. נׁשחט ְִֶָָָזה

.„È,העֹולם לאויר ׁשּיצא קדם ּבּבכֹור מּום להּטיל ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמּתר
ׁשם ׁשאין הּזה ּבּזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה עליו. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָויּׁשחט

ּבזמן[מקדש]ּבית אבל ּבמּומֹו; להאכל ׁשּסֹופֹו מּפני , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ
אסּור. קּים, ְִֶַַָָָׁשהּמקּדׁש

.ÂËלדעת ׁשּלא נפל זה ׁשּמּום אחד, עד מּפי ׁשהעיד ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעד
זה מּום נפל 'ּבפני לֹומר: נאמנת אּׁשה אפּלּו נאמן; -ְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ

עליו. ויּׁשחט ְִֵֵֵָָָָמאליו',

.ÊËהרֹועה נאמן - אדם ּבידי לבֹוא הראּויין הּמּומין ְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָּכל
ויּׁשחט ּבכּונה'; נעׂשּו ולא נפלּו, 'מאליהן לֹומר: ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעליהן
יׂשראלי, הרֹועה ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָעליהן.

ּביד של]והּבכֹור והּבכֹור[- ּכהן, הרֹועה היה אם אבל הּכהן. ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
נאמן; אינֹו זה הרי - הּיׂשראלּיים ּבעליו ּביד הּוא ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעדין
לֹו. ׁשּיּתנּנּו ּכדי מּום ּבֹו הּטיל הּוא ׁשּמא אֹותֹו, ְְְְִִִִֵֶֶֶָוחֹוׁשדין

.ÊÈ,נאמן - נפל מאליו זה ׁשּמּום אחר, לכהן ׁשהעיד ְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּכהן
זה את זה ּגֹומלים הם ׁשּמא להם, חֹוׁשׁשין משקר,ואין -] ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָ

כשיצטרך] חברו לו שיעיד חׁשּודיןבכדי הּכהנים ׁשּכל ;ֲֲִִֶַָֹ
נאמנין אין ּולפיכ ּבחּוץ, לאכלֹו ּכדי ּבּבכֹור מּום ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָלהּטיל
חֹוטא אדם ׁשאין לֹו, מעיד חברֹו אבל עצמם; ידי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָעל
על לֹו מעידין ּכהן, ׁשל ּביתֹו ּובני ּבניו אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹלאחר.

ּכגּופֹו. ׁשהיא מּפני אׁשּתֹו, לא אבל ְְְְֲִִִֵֶַָֹהּבכֹור;

.ÁÈעד עליו והעיד מּום, ּבֹו ונפל ּכהן, ּביד ׁשהיה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבכֹור
זה מּום אם יֹודעים אנּו ואין נפל, מאליו הּמּום ׁשּזה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
הּכהן ּובא עליו, ׁשֹוחטין אין אֹו הּבכֹור את עליו ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשֹוחטין
והּתירֹו לממחה, זה מּום 'הראיתי ואמר: ּבידֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֻׁשהּוא
הראהּו, לא ׁשּמא חֹוׁשׁשין, ואין נאמן; זה הרי - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹלׁשחיטה'

ּתם ּבכֹור קדׁשים[שלם]וׁשּמא לׁשחט נחׁשדּו ׁשּלא - הּוא ְְְְְִִֶֶֶָָָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכרת, עֹון ׁשהּוא מּפני ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָּבחּוץ,

.ËÈזה 'ּבכֹור מּום: ּבעל ּבכֹור על לֹומר הּכהן נאמן ְְְֱֵֵֶֶַַַַַָֹוכן
לֹו, לחש ּכדי - ּברׁשּותי' נפל ולא ּבמּומֹו, יׂשראל לי ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹנתנֹו

הּטילֹו; הּוא מתיראׁשּמא והּוא להּגלֹות, עׂשּוי ׁשהּדבר ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ
לֹו'. ׁשּנתנּוהּו ּבעת היה 'ּתמים ויאמרּו: ּבעליו, יּׁשאלּו ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹׁשּמא

ג ּפרק ּבכֹורֹות ¤¤§§¦הלכֹות

לֹו‡. ׁשּנתן ממחה ּפי על אּלא הּבכֹור את ׁשֹוחטין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֻאין
ּבכֹורֹות 'הּתר לֹו: ואמר רׁשּות, יׂשראל ׁשּבארץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּנׂשיא
אּלא יּתירֹו לא לּכל, וגלּוי ּגדֹול מּום היה אפּלּו ְְֲִִֶַַָָָָָָֹֹּבמּומן';

אדם הּבכֹורֹות וכל רׁשּות. ׁשּנטל רֹואה,[מומחה]ממחה ְְְְֶֶֶַַָָָָֻ
עצמֹו. מּבכֹור ְְִַחּוץ

הּגלּויין·. הּמּומין מן הּמּום והיה ממחה, ׁשם אין ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻאם
נׁשּברה אֹו ידֹו, נקטעה אֹו עינֹו, ׁשּנסּתמית ּכגֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻהּמבהקין,

הּכנסת ּבני ׁשלׁשה ּפי על יׁשחט זה הרי - [חכמיםרגלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
בקיאים] ּבֹושאינם ונפל לארץ, לחּוצה ׁשּיצא ּבכֹור וכן ;ְְְְֵֶֶַָָָָָָ

הּכנסת. ּבני ׁשלׁשה ּפי על נּתר זה הרי - מבהק ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻמּום

.‚- עּמֹו ּכהן ׁשּיהיה עד ליׂשראל, הּבכֹור את רֹואין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹאין
עליו', לׁשחט ּומּתר הּוא, 'מּום הּממחה: לֹו יאמר ְְִֶֶַַָָָָֹֹֻֻׁשּמא
ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף לּכהן; יּתנּנּו ולא לעצמֹו, ויׁשחטּנּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹויל
ּכהּנה. מּתנֹות לגזל הּוא חׁשּוד ּבחּוץ, קדׁשים לאכל ְְְֱִִֶַַָָָָָֹֹֻחׁשּוד
- עצמֹו על מדקּדק ׁשהּוא וידּוע חכם, היה אם ,ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָלפיכ
רגלֹו אֹו ידֹו ׁשּנקטעה ּכגֹון לּכל, ּגלּוי הּמּום היה לֹו. ְְְְִִֶַַַָָָָָֹרֹואין
מדקּדק ּבחזקת זה הרי הּממחה, לחכם והביאֹו הֹואיל -ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
ּכהן. עּמֹו ׁשאין ּפי על אף לֹו, רֹואין לפיכ עצמֹו; ְְִִִִֵֵֶַַַַָֹעל

אף„. - מּומֹו את הראה ּכ ואחר הּבכֹור, את ְְְֵֶֶֶַַַַַָָהּׁשֹוחט
ּכגֹון ּבּׁשחיטה, מׁשּתּנה ׁשאינֹו ּגלּוי מּום ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָעל
ממחה, ּפי על ׁשּלא ונׁשחט הֹואיל - רגלֹו אֹו ידֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻׁשּנחּתכה

ׁשּמת. ּכבכֹור ויּקבר אסּור; זה ְְֲִִֵֵֵֶֶָָהרי

ּובדקֹו‰. ּכיסין, ּוׁשני אחת ּביצה לֹו ׁשהיתה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָּבכֹור
הרּגּוזֹו על והֹוׁשיבּוהּו השדרה]הּממחה, ולא[סוף ּומעכֹו, ְְְְֲִִֶַַַֹֻ

ונמצאת ונׁשחט, הּממחה, והּתירֹו ׁשנּיה, ּביצה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֻיצאת
ּבּכסלים ּדבּוקה הֹואיל[מעיים]הּׁשנּיה מּתר, זה הרי - ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻ

ּפי על ׁשּנׁשחט ּפי על אף - נמע לא אם אבל ְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָֹּומעכֹו;
יּקבר. זה הרי ְֲִֵֵֶֶָֻממחה,

.Â- ּפיו על ונׁשחט הּבכֹור, את וראה ממחה, ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻמי
לדּקה, רביע מׁשּלם? וכּמה מּביתֹו; ויׁשּלם יּקבר, זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָהרי

יׁשּלם לא מה ּומּפני לגּסה. ּדמיו?[המומחה]ּומחצה ּכל ְְְֱִֵֵֶַַָָָָָָֹ
הּבהמה ּבעל את ׁשּקנסּו יׁשהה[הגסה]מּפני ׁשּלא ּכדי , ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

מום]אֹותּה בה יפול טרם עוד,[מלהקריבה נקנס - [ובדקה ָ
הוראת על יעבור שלא כדי בלבד, רבע של פיצוי ומקבל יותר

יׂשראל.חז"ל] ּבארץ ּדּקה ּבהמה יגּדל ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹולא
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.Êעל ׁשֹוחטין אין - ּבכֹורֹות רֹואה להיֹות ׂשכרֹו ְְְֲִִֵֵֶַַָהּנֹוטל
ׁשאין חכמים ּבֹו וידעּו ּגדֹול, ממחה היה ּכן אם אּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻּפיו,
ׁשּנמצא ּבין והּבּקּור, הראּיה על ׂשכר לֹו ּופסקּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּכמֹותֹו,
זֹו, ּבהמה על ׂשכר יּטל ולא ּתמים. ׁשּנמצא ּבין מּום ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּבעל
ׁשּמביאין זמן ּכל לעֹולם אֹותּה ורֹואה אחת; מּפעם ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָחּוץ

חׁשד. לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי ְֲִֵֵֶָָָֹאֹותּה,

.Áאין - חּלין לׁשם אֹותן למּכר הּבכֹורֹות על ְְְִִֵֵֶַַָָֹֻהחׁשּוד
לבׂשר ּדֹומה ׁשהּוא מּפני צבאים, ּבׂשר אפּלּו מּמּנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָלֹוקחין

עבּודין ׁשאינן עֹורֹות מּמּנּו לֹוקחין ואין [לאהעגל. ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָ
ויאמר:מעובדים] זכרּותֹו, יחּת ׁשּמא נקבה, ׁשל אפּלּו ,ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֹ

מלּבן; אפּלּו צמר, מּמּנּו לֹוקחין ואין הּוא'. נקבה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָֻ'עֹור
צֹואי לֹומר, צרי טוּוי,[מלוכלך]ואין מּמּנּו לֹוקחין אבל . ְְֲִִִִֵֶַָָָ

צמר]ּולבדין מחתיכות ׁשאינֹו[יריעות - עבּודין ועֹורֹות , ְְֲִִֵֶָ
אצלֹו, לׁשהֹותֹו מפחד ׁשהּוא מּפני ּתמים, ּבכֹור עֹור ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָמעּבד

רׁשעֹו. ּכפי אֹותֹו ויקנסּו הּדּינים, יׁשמעּו ְְְְְְְִִִִִֶַַָָׁשּמא

.Ëהראהּו ׁשּלא ונֹודע ּומכרֹו, הּבכֹור את ְְְְֵֶֶֶַַַָָֹהּׁשֹוחט
הּדמים; את להם ויחזיר אכלּו, - ּׁשאכלּו מה - ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻלּממחה
הּדין וכן הּדמים. את ויחזיר יּקבר, - נאכל ּׁשּלא ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּומה
ּוממּכר. מּקח ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּטרפה, את ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבמאכיל

.Èהּוא ּתמים אם - טרפה ׁשּנמצא במקדשּבכֹור [ונשחט ְְְִִִֵֶָָָ
ּכמֹולקרבן] יּׂשרף, העֹור - ׁשהפׁשט אחר טרפה ונמצא ,ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻ

ואם יּקבר. והּבׂשר הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבהלכֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻׁשּבארנּו
ויאֹותּו יּקבר, הּבׂשר - נׁשחט ּבעֹורֹו;[יהנו]ּבמּומֹו הּכהנים ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹ

ממחה. ּפי על ׁשּנׁשחט ְְְִִֶֶַַֻוהּוא,

.‡Èּבעל ּבין ּתמים ּבין ּכהלכה, ּבׂשרֹו ׁשּנאכל ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבכֹור
ּבגּזתֹו נהנין ּכ ּבעֹורֹו, להנֹות ׁשּמּתר ּכׁשם - ;[צמרו]מּום ְְְֱִִֵֵֶֶָָָָֻ

הרי - נׁשר אפּלּו חי, ּכׁשהּוא מּמּנּו ׁשּנגזז צמר ּכל ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאבל
מּום. ּבֹו ׁשּנפל אחר מּמּנּו נׁשר אפּלּו ּבהניה, אסּור ֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָהּוא
הרי - מיתתֹו אחר לֹומר צרי ואין ׁשחיטתֹו, אחר ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָואפּלּו
וכן עֹומד. ּבאּסּורֹו מחּיים, מּמּנּו ׁשּנׁשר הּצמר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאֹותֹו
ּגזרּו ׁשּלא מעילה, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר ּבהמה. ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹּבמעׂשר
ּבאין ׁשאינן מּפני ּבלבד, והּמעׂשר הּבכֹור על אּלא זֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּגזרה
הּצמר ּכל לּקח ּכדי אצלֹו, אֹותן יׁשהה ׁשּמא - ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלכּפרה
ּבין ּבׁשנתֹו, לאכלֹו ׁשּמצוה ּבארנּו, ּוכבר מהן. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּינׁשר

מּום. ּבעל ּבין ִֵַַָּתמים

.·Èמדבלל צמר ּבֹו ׁשהיה במחובר]ּבכֹור ומעורב ,[תלוש ְְְֶֶֶָָָֻ
הּגּזה מן עּמֹו נראה ׁשהּוא את - שהיהּוׁשחטֹו ניכר שלא -] ְְִִִִֶֶֶַָָ

הּצמרתלוש] והּוא עּמֹו, נראה ׁשאינֹו ואת ּבהניה; מּתר ,ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ
ראׁשֹו ּכלּפי הפּו חוץ]ׁשעּקרֹו כלפי קצותיו אסּור,[שב' - ְִֵֶַָָָֹ

מחּיים. ׁשּנׁשר ּכמי ְִִֵֶֶֶַַָׁשּזה

.‚È,חּלין ּבגּזי ׁשּנתערבה - מּום ּבעל אפּלּו ּבכֹור, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֻּגּזת
ּדבר הּוא הרי אסּורים; הּכל - אלפים ּבכּמה אחת ְֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָָֹאפּלּו

הּסיט מלא האֹורג ׁשהּוא. ּבכל ּומקּדׁש שיעורחׁשּוב, -] ְְְִֵֵֶַַָָָֹ
הּמקּדׁשין,אריגה] מּצמר יּדלק; ּבבגד, הּבכֹור ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻמּצמר

ׁשהּוא. ּבכל ְְֵֶַָמקּדׁש

ד ּפרק ּבכֹורֹות ¤¤§§¦הלכֹות

.‡ּבקר" נאמר לא ּבּבכֹורה. חּיבת הּׁשּתפין, ְְְֱֱִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּבהמת

ּבּפרה ׁשּתף היה ׁשאם הּגֹוי; ׁשּתפּות למעט אּלא ,"ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻוצאנ
הרי - ּבּולד אֹו ּבאם מאלף אחד לּגֹוי היה אפּלּו ּבעּבר, ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻאֹו

ּב לֹו היה הּבכֹורה. מן ּפטּור אחד,זה אבר מּׁשניהן אחד ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
מּום ּבעל יהיה ,יחת ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - רגל אֹו יד ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּכגֹון
יּפסל ולא הּגֹוי, אבר ׁשּיחת אפׁשר ואם ּפטּור; זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ּבּבכֹורה. חּיב זה הרי -ְֲֵֶַַָָ

ּפרתֹו·. עּבר הּמֹוכר אֹו נכרי, ׁשל ּפרתֹו עּבר ְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻֻהּלֹוקח
מן ּפטּור זה הרי - רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָלנכרי

זה. ּדבר על אֹותֹו קֹונסין ואין ְְְִֵֶַַָָָהּבכֹורה,

ּבּה,[ישראל]‚. מּטּפל להיֹות הּגֹוי מן ּבהמה ְְְִִִֵֵֵַַַַָָהמקּבל
-[יחלקו]והּולדֹות ּכזה מּיׂשראל ׁשּקּבל נכרי אֹו ּביניהן, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ּבבני רחם ּכל "ּפטר ׁשּנאמר: הּבכֹורה, מן ּפטּורין אּלּו ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָהרי
ּביׂשראל. הּכל ׁשּיהיה עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹיׂשראל",

קצּוב„. ּבממֹון הּגֹוי מן צאן הכסףהמקּבל הישראל ויתן -] ְְִֵַַַָָֹ
תקופה] ּופסקלאחר ּביניהן[סיכם], הּׂשכר ׁשּיהיה אםעּמֹו -] ְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ברווח] יתחלקו הבהמות ּפחתּויתייקרו ואם ּפחתּו[יוזלו], , ְֲֲִִִ
ּכקנינֹו, הן והרי הן, יׂשראל ׁשּברׁשּות ּפי על אף - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָליׂשראל
יגּבה מּמּנּו, לגּבֹות ממֹון אצלֹו הּגֹוי ימצא לא ואם ְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָֹהֹואיל
לֹו ׁשּיׁש ּכמי נעׂשה - ּומּולדֹותיהן האּלּו הּבהמֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמן
ּבאמצע, הּגֹוי יד והרי ולדֹותיהן, ועל עליהן ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָאחריּות
חּיבין ולדֹות ולד אבל ּוולדֹותיהן. הן הּבכֹורה, מן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּופטּורין

רׁשּות. עליהן לּגֹוי ואין הן, יׂשראל ׁשל ׁשהרי -ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָ

מּגֹוי‰. ּבהמה ּבהן לֹו וקנה לּגֹוי, מעֹות ׁשּנתן ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָיׂשראל
בכסף]ּבדיניהן – התורה שע"פ גוי ׁשּלא[בקנין ּפי על אף - ְִִֵֶֶַַֹ

מּיׂשראל הּגֹוי קנה אם וכן ּבּבכֹורה; וחּיבת קנה ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמׁש
ּופטּורה קנה ,מׁש ׁשּלא ּפי על אף - מעֹות ונתן ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבדיניהן,

הּבכֹורה. ְִַָמן

.Â,ּפרתֹו ילדה נתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּיר, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּגר
מּספק. ּבכֹור זה הרי - ׁשּנתּגּיר אחר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָאֹו

.Êּבּכרה אם ידּוע ואין הּגֹוי, מן ּבהמה ילדה]הּלֹוקח -] ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ
ויאכל ּבכֹור, ספק זה הרי - אצלֹו וילדה ּבּכרה, לא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָֹאֹו

מום]ּבמּומֹו לו ׁשהּמֹוציא[כשיהיה לּכהן; ואינֹו לּבעלים, ְְְִִֵֵֶַַַָֹ
הראיה. עליו ְֲֵֵָָָָָמחברֹו,

.Áּבנּה ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - הּגֹוי מן מניקה ּבהמה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָלקח
ואפּלּו ׁשּילדה; ּבחזקת זֹו הרי אּלא מניקה, היא אחרת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשל
הרי - חזיר ּכמין ואפּלּו אחר, מין ּכמֹו ׁשּמניקה זה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָהיה

חֹולבת ׁשהיא ּבהמה וכן הּבכֹורה. מן ּפטּורה [נותנתזֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ
חֹולבֹותחלב] אינן הּבהמֹות, ׁשרב - הּבכֹורה מן ּפטּורה ,ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ

ילדּו. ּכבר אם ְְִֶָָָאּלא

.Ëעד ׁשּבּכרה, ּבחזקת זֹו הרי - מּיׂשראל ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלֹוקח
ׁשֹותק הּיׂשראלי ׁשאין ילדה; לא ׁשעדין הּמֹוכר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיֹודיעֹו
ּולפיכ ׁשּבּכרה, ּווּדאי ּבחּוץ, קדׁשים לאכל לֹו ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹוגֹורם

סתם. ְְָָָמכרּה

.Èׁש עּבר ׁשהּפילה ּדּקה צּורתֹוּבהמה נתּבארה לא עדין ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻ
אמרּו אם - 'טּנּוף' הּנקרא הּוא וזה לּכל, ונּכרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהרּבה
מן ּפטּורה זֹו הרי - ׁשּנפסד' אּלא הּוא, 'עּבר ְְֲִִִֵֶֶָָָָָֻהרֹועים:
הּלֹוקח ,לפיכ חכם; לרֹועה להראֹותֹו וצרי ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּבכֹורה,
ּבתֹו אצלֹו וילדה קטּנה, היתה אפּלּו הּגֹוי, מן ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָּבהמה
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ּברׁשּות הּפילה טּנּוף ׁשּמא ּבכֹור, ספק זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָׁשנתּה
ׁשליה ׁשהּפילה ּגּסה ּבהמה וכן העובר]הּגֹוי. הרי[שק - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ

הּבכֹורה. מן ונפטרה ולד; ּבלא ׁשליה ׁשאין ולד, סימן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹזה
מתקּדׁש ׁשאין - לּכלבים הּׁשליה אֹותּה להׁשלי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּומּתר
ּומחצה זכרים מחצה הּנֹולדים וחזקת זכרים, אּלא ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּבכֹורה
אּמֹו, סימני מקצת ּבֹו ׁשאין ׁשהּזכר ּבארנּו, ּוכבר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָנקבֹות;
הן הּנֹולדים מעּוט ונמצא ּבּבכֹורה. מתקּדׁש ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָאינֹו
ּבהמת אבל למעּוט. חֹוׁשׁשין ואין ּבּבכֹורה, ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָהּמתקּדׁשין
ּכּנקבֹות. ּבּה ׁשהּזכרים ּתּקבר, - ׁשליה ׁשהּפילה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָקדׁשים

.‡Èחררת ׁשהּפילה ּגּסה זֹו[חתיכת]ּבהמה הרי - ּדם ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ
עליו ורבה ּבתֹוכּה, ׁשהּולד ׁשחזקתּה הּבכֹורה; מן ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָנפטרה
ּכל נפל ּכמֹו זֹו חררה וקֹוברין ּובּטלֹו. והפסידֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָהּדם,
קֹוברין ולּמה קדּׁשה; זֹו ּבחררה ׁשאין ּפי על אף ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמבּכרת,

הּבכֹורה. מן ׁשּנפטרה הּדבר לפרסם ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאֹותּה?

.·Èלארּבעים נגמר ּבאדם ׁשהּולד נּדה, ּבענין ּבארנּו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָּכבר
ּבהמה ולד אבל ולד. אינֹו מארּבעים, לפחֹות והּמּפלת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיֹום,
אמרּו, אבל ּבֹו; ׁשּיּגמר הּימים מנין על חכמים עמדּו לא -ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ולד מקּבלת ולא אחריו מתעּברת אינּה טּנּוף, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּמּפלת

יֹום. מּׁשלׁשים לפחֹות ְְִִֵַָֹאחר

.‚Èׁשּיצאת ריקנית[מעוברת]מלאה[לשדה]ּבהמה ּובאה , ְְִֵֵֵֶָָָָָָָ
הּבא ׁשאינֹו[הנולד]- ּדבר ׁשּמא מּספק; ּבכֹור ּכן אחר ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

עד רחם ּפטירת ּבהמה לנפלי ואין הּפילה, ּבּבכֹורה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּפֹוטר
ערב ׁשל ּכפּקה ראׁש טוויה]ׁשּיעּגילּו .[חוט ְְִִֵֶֶֶַָֹ

.„Èּומׁשלי אבר, אבר מחּת - לילד המקּׁשה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמבּכרת
יּקבר, זה הרי - רּבֹו יצא ּבכֹור. אחריו, והּבא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻלּכלבים;

והּניחֹו אבר חת ואם הּבכֹורה. מן השליכוונפטרה [ולא ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָ
ּכללכלב] הרי - רּבֹו ׁשהׁשלים עד והּניחֹו, אבר וחת ,ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻ

ׁשּיצא ּכיון הּבכֹורה; מן ונפטרה קבּורה, צריכין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָהאברים
למפרע. נתקּדׁש - לפנינּו הּוא והרי ,מחּת ּבין ׁשלם ּבין ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָֻֻרּבֹו,

.ÂË- אחר ׁשליׁש ויצא וחזר לגֹוי, ּומכרֹו ׁשליׁש, ְְְְְְִִֵַַָָָָָָיצא
ּדפן ּדר ׁשליׁש יצא הּבכֹורה. מן ונפטרה למפרע, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנתקּדׁש

ׁשהרב[הרחם] קדֹוׁש; אינֹו - רחם ּדר ׁשליׁשים ּוׁשני ,ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹ
ּולמפרע רחם, ּדר יצא לא לכתחילההראׁשֹון אם רק -] ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

מהרחם] מתקּדׁש.יצא ְִֵַהּוא

.ÊËעּבר ׁשל רּבֹו הּיֹוצא זה והרי ּגדֹול, אבר מעּוט ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻיצא
מהדופן] יצא הּיֹוצא.[והשאר ויּקבר הּבכֹורה, מן נפטרה -ְְְְִִִֵֵַַָָָ

ספק זה הרי - הּיֹוצא אבר ׁשל רּבֹו והּוא העּבר, חצי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻיצא
הּב מן נפטרה הּבאאם ,לפיכ נפטרה; לא אֹו כֹורה, ְְְְְְִִִִִַַָָָָָֹ

ּבכֹור. ספק - ְְֲֵַָאחריו

.ÊÈּבסיב ׁשּכרכֹו דקל]ּבכֹור נגע[סיבי ולא והֹוציאֹו, ְְְְְִִֶַָָֹ
עליו ׁשּנכרכה אֹו אחרת, ּבהמה ּבׁשלית ׁשּכרכֹו אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּברחם,
זה הרי מקֹום, מּכל ּברחם נגע ולא הֹואיל - ויצא ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאחֹותֹו,

ּבכֹור. ְְֵספק

.ÁÈהרי - לזה ונכנס מּזה ויצא לזה, זה רחמים ׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהדּביק
הּבכֹור, ּבּה ׁשּנכנס הּבהמה הּבכֹורה מן נפטרה אם ספק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָזה
ולדּה. רחמּה ׁשּיפטר עד נפטרה, לא אֹו רחם, ּפטר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשהרי

.ËÈויצא הרחם, ּבית ּכתלי ברחם]נפּתחּו נגע הרי[ולא - ְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָ
אוירֹו. אֹו מקּדׁשת, רחם נגיעת אם ספק ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָזה

.Îהרחם ּבית ּכתלי ספק[ונתלו]נעקרּו זה הרי - ּבצּוארֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
למקֹומֹו. חּוץ אף מקּדׁש אֹו מקּדׁש, ּבמקֹומֹו ְְְְִִִֵֵַַַאם

.‡Îונעלמו]נגממּו אינֹו[הצטמקו הרחם, ּבית ּכתלי ְְְִֵֵֵֶֶָָ
ּדר ויצא הּפרּוץ, על מרּבה ועֹומד מקצתֹו, נפרץ ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻקדֹוׁש.
ּדר ויצא העֹומד, על מרּבה הּפרּוץ ׁשהיה אֹו ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּפרּוץ,

ּבכֹור. ספק זה הרי - ְְֲֵֵֵֶָהעֹומד
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ראשון יום

יד ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

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,
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 לׁשמּהנטל ּכמיׁשּלא זֹו הרי - ְְֲִִֵֶָֹ

מן ׁשהיא מּפני נאכלין, ּוׁשיריה לׁשמּה, ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנעׂשית
וכן קרּבנֹות. לׁשאר הראּוי ּדבר הּׂשעֹורים ואין ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָהּׂשעֹורים,

קנאֹות ּבמנחת סוטה]המחּׁשב של קדם[- עליה, והּלבֹונה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּלבֹונה ׁשהרי[מעליה]ׁשּילּקט מֹועלת, מחׁשבּתֹו אין - ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

לעבֹודה הראּוי ּדבר לבונה]אינּה עם קריבה שאינה וכן[- . ְֲֵֵָָָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
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ּברׁשּות הּפילה טּנּוף ׁשּמא ּבכֹור, ספק זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָׁשנתּה
ׁשליה ׁשהּפילה ּגּסה ּבהמה וכן העובר]הּגֹוי. הרי[שק - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ

הּבכֹורה. מן ונפטרה ולד; ּבלא ׁשליה ׁשאין ולד, סימן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹזה
מתקּדׁש ׁשאין - לּכלבים הּׁשליה אֹותּה להׁשלי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּומּתר
ּומחצה זכרים מחצה הּנֹולדים וחזקת זכרים, אּלא ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּבכֹורה
אּמֹו, סימני מקצת ּבֹו ׁשאין ׁשהּזכר ּבארנּו, ּוכבר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָנקבֹות;
הן הּנֹולדים מעּוט ונמצא ּבּבכֹורה. מתקּדׁש ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָאינֹו
ּבהמת אבל למעּוט. חֹוׁשׁשין ואין ּבּבכֹורה, ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָהּמתקּדׁשין
ּכּנקבֹות. ּבּה ׁשהּזכרים ּתּקבר, - ׁשליה ׁשהּפילה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָקדׁשים

.‡Èחררת ׁשהּפילה ּגּסה זֹו[חתיכת]ּבהמה הרי - ּדם ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ
עליו ורבה ּבתֹוכּה, ׁשהּולד ׁשחזקתּה הּבכֹורה; מן ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָנפטרה
ּכל נפל ּכמֹו זֹו חררה וקֹוברין ּובּטלֹו. והפסידֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָהּדם,
קֹוברין ולּמה קדּׁשה; זֹו ּבחררה ׁשאין ּפי על אף ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמבּכרת,

הּבכֹורה. מן ׁשּנפטרה הּדבר לפרסם ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאֹותּה?

.·Èלארּבעים נגמר ּבאדם ׁשהּולד נּדה, ּבענין ּבארנּו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָּכבר
ּבהמה ולד אבל ולד. אינֹו מארּבעים, לפחֹות והּמּפלת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיֹום,
אמרּו, אבל ּבֹו; ׁשּיּגמר הּימים מנין על חכמים עמדּו לא -ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ולד מקּבלת ולא אחריו מתעּברת אינּה טּנּוף, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּמּפלת

יֹום. מּׁשלׁשים לפחֹות ְְִִֵַָֹאחר

.‚Èׁשּיצאת ריקנית[מעוברת]מלאה[לשדה]ּבהמה ּובאה , ְְִֵֵֵֶָָָָָָָ
הּבא ׁשאינֹו[הנולד]- ּדבר ׁשּמא מּספק; ּבכֹור ּכן אחר ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

עד רחם ּפטירת ּבהמה לנפלי ואין הּפילה, ּבּבכֹורה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּפֹוטר
ערב ׁשל ּכפּקה ראׁש טוויה]ׁשּיעּגילּו .[חוט ְְִִֵֶֶֶַָֹ

.„Èּומׁשלי אבר, אבר מחּת - לילד המקּׁשה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמבּכרת
יּקבר, זה הרי - רּבֹו יצא ּבכֹור. אחריו, והּבא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻלּכלבים;

והּניחֹו אבר חת ואם הּבכֹורה. מן השליכוונפטרה [ולא ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָ
ּכללכלב] הרי - רּבֹו ׁשהׁשלים עד והּניחֹו, אבר וחת ,ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻ

ׁשּיצא ּכיון הּבכֹורה; מן ונפטרה קבּורה, צריכין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָהאברים
למפרע. נתקּדׁש - לפנינּו הּוא והרי ,מחּת ּבין ׁשלם ּבין ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָֻֻרּבֹו,

.ÂË- אחר ׁשליׁש ויצא וחזר לגֹוי, ּומכרֹו ׁשליׁש, ְְְְְְִִֵַַָָָָָָיצא
ּדפן ּדר ׁשליׁש יצא הּבכֹורה. מן ונפטרה למפרע, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנתקּדׁש

ׁשהרב[הרחם] קדֹוׁש; אינֹו - רחם ּדר ׁשליׁשים ּוׁשני ,ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹ
ּולמפרע רחם, ּדר יצא לא לכתחילההראׁשֹון אם רק -] ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

מהרחם] מתקּדׁש.יצא ְִֵַהּוא

.ÊËעּבר ׁשל רּבֹו הּיֹוצא זה והרי ּגדֹול, אבר מעּוט ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻיצא
מהדופן] יצא הּיֹוצא.[והשאר ויּקבר הּבכֹורה, מן נפטרה -ְְְְִִִֵֵַַָָָ

ספק זה הרי - הּיֹוצא אבר ׁשל רּבֹו והּוא העּבר, חצי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻיצא
הּב מן נפטרה הּבאאם ,לפיכ נפטרה; לא אֹו כֹורה, ְְְְְְִִִִִַַָָָָָֹ

ּבכֹור. ספק - ְְֲֵַָאחריו

.ÊÈּבסיב ׁשּכרכֹו דקל]ּבכֹור נגע[סיבי ולא והֹוציאֹו, ְְְְְִִֶַָָֹ
עליו ׁשּנכרכה אֹו אחרת, ּבהמה ּבׁשלית ׁשּכרכֹו אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּברחם,
זה הרי מקֹום, מּכל ּברחם נגע ולא הֹואיל - ויצא ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאחֹותֹו,

ּבכֹור. ְְֵספק

.ÁÈהרי - לזה ונכנס מּזה ויצא לזה, זה רחמים ׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהדּביק
הּבכֹור, ּבּה ׁשּנכנס הּבהמה הּבכֹורה מן נפטרה אם ספק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָזה
ולדּה. רחמּה ׁשּיפטר עד נפטרה, לא אֹו רחם, ּפטר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשהרי

.ËÈויצא הרחם, ּבית ּכתלי ברחם]נפּתחּו נגע הרי[ולא - ְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָ
אוירֹו. אֹו מקּדׁשת, רחם נגיעת אם ספק ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָזה

.Îהרחם ּבית ּכתלי ספק[ונתלו]נעקרּו זה הרי - ּבצּוארֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
למקֹומֹו. חּוץ אף מקּדׁש אֹו מקּדׁש, ּבמקֹומֹו ְְְְִִִֵֵַַַאם

.‡Îונעלמו]נגממּו אינֹו[הצטמקו הרחם, ּבית ּכתלי ְְְִֵֵֵֶֶָָ
ּדר ויצא הּפרּוץ, על מרּבה ועֹומד מקצתֹו, נפרץ ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻקדֹוׁש.
ּדר ויצא העֹומד, על מרּבה הּפרּוץ ׁשהיה אֹו ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּפרּוץ,

ּבכֹור. ספק זה הרי - ְְֲֵֵֵֶָהעֹומד
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ראשון יום

יד ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

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,
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 לׁשמּהנטל ּכמיׁשּלא זֹו הרי - ְְֲִִֵֶָֹ

מן ׁשהיא מּפני נאכלין, ּוׁשיריה לׁשמּה, ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנעׂשית
וכן קרּבנֹות. לׁשאר הראּוי ּדבר הּׂשעֹורים ואין ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָהּׂשעֹורים,

קנאֹות ּבמנחת סוטה]המחּׁשב של קדם[- עליה, והּלבֹונה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּלבֹונה ׁשהרי[מעליה]ׁשּילּקט מֹועלת, מחׁשבּתֹו אין - ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

לעבֹודה הראּוי ּדבר לבונה]אינּה עם קריבה שאינה וכן[- . ְֲֵֵָָָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
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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
ּבחּוץ הּלבֹונה, ּומן הּקמץ מן לאכל אֹו מאמּוריו, ְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹלאכל
מּׁשירי אֹו הּזבח, מּבׂשר להקטיר ׁשחׁשב אֹו למחר, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאֹו
חׁשב אם וכן ּכׁשר. הּזבח הרי - למחר אֹו ּבחּוץ ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּמנחה,
והּגידים, העצמֹות, ּומן העֹור, מן להקטיר אֹו ְְְֱֲִִִִִֶַַָָָֹלאכל
ּבין זמן מחׁשבת ּבין - ּבהן וכּיֹוצא האלל, אֹו ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוהּמרק,
מּפרים לאכל חׁשב אם וכן ּכׁשר; הּזבח - מקֹום ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמחׁשבת

ּכׁש הן הרי - למחר אֹו ּבחּוץ הּנׂשרפין וכןּוׂשעירים רים. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

.Ëהראּוי מּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאין ׁשּיאכלּו ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹחׁשב
הראּוי ּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאין ׁשּיקטירּו אֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָלאכילה,
ּכמֹו ּפּגּול, הּזבח - והקטרה אכילה לזמן חּוץ ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָלהקטרה,
ּפסּול, זה הרי - והקטרה אכילה למקֹום וחּוץ ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּבארנּו;

ּ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
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ּ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
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, -ְְְְְִֵַַַָָָָָָֹ

.·- הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנעׂשּו הּמנחֹות ּכל ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָוכן
ּ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?
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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;
חּיב - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין לׁשמּה, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשּקמצּה
והֹולי וקּבל ׁשחט אפּלּו לׁשמן; עבֹודֹות ׁשאר ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָלהׁשלים
ּומּפני נכֹונה. ּבמחׁשבה לזרק חּיב הּׁשם, ׁשּנּוי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבמחׁשבת
מנחת ודין הּזבחים, מּכל והּפסח החּטאת ּדין נׁשּתּנה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָמה

ׁשעּין מּפני הּמנחֹות? מּכל הּקנאֹות ּומנחת הזהיר]חֹוטא -] ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
אתּה "וׁשחט ּבחּטאת: אֹומר הּוא הרי הּכתּוב: ְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָֹעליהם
ׁשאר וכן חּטאת; לׁשם ׁשחיטה ׁשּתהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָלחּטאת",
לׁשם ׁשּתעׂשה חּטאתֹו", "על ונאמר: לׁשמּה. ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעבֹודֹותיה
ּבעליה. לׁשם ׁשּתהיה עליו", "וכּפר ונאמר: החטא. ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאֹותֹו
עׂשּיתֹו ּכל ׁשּתהיה לה'", ּפסח "ועׂשית ּבפסח: ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָונאמר
ׁשּתהיה לה'", הּוא ּפסח זבח "ואמרּתם ונאמר: ּפסח. ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַלׁשם
- ּבעליו ׁשם אֹו ׁשמֹו ׁשּנה אם הא ּפסח; לׁשם ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָזביחתֹו
היא", מנחה "ּכי אֹומר: הּוא חֹוטא ּובמנחת ְְְִִִִֵֵַָָּפסּול.
ּכל ׁשּיהיּו - היא" קנאת מנחת "ּכי נאמר: ׂשֹוטה ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָֹּובמנחת

לׁשמן. ְֲִֵֶַָמעׂשיהן

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

.Èה ּבׁשעת וחׁשב לׁשמּה, ׁשּלאׁשחטּה ּדמּה לזרק ּׁשחיטה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹֹ
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
ׁשּנאמר: ּפסּול, - חּלין לׁשם ׁשּׁשּנהּו ּבין אחר, זבח ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ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

שלישי יום

טז ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

העבֹודֹות‡. מארּבע ּבאחת ׁשהמחּׁשב ּבארנּו, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָּכבר
הּמקֹום במקומו]מחׁשבת לאכלו שלא ּפסּול,[- הּקרּבן - ְֲֶֶַַַָָָָ

הּזמן מחׁשבת חּׁשב ואם ּפּגּול; בזמנו]ואינֹו לאוכלו שלא -] ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ
עם ערב ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפּגּול. הּקרּבן -ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
מחׁשבת ערב אם אבל אחרת; מחׁשבה הּזמן ְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמחׁשבת

הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת אֹו אוהּמקֹום הקרבן מין לשם שלא -] ֲִֵֶֶַַַָ
ּפסּול,בעליו] הּקרּבן - הּזמן מחׁשבת עם ּובחּטאת ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָּבפסח

ּומחׁשבּתֹו וזרק, והֹולי וקּבל ׁשחט ּכיצד? ּפּגּול. ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָואינֹו
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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;
חּיב - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין לׁשמּה, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשּקמצּה
והֹולי וקּבל ׁשחט אפּלּו לׁשמן; עבֹודֹות ׁשאר ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָלהׁשלים
ּומּפני נכֹונה. ּבמחׁשבה לזרק חּיב הּׁשם, ׁשּנּוי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבמחׁשבת
מנחת ודין הּזבחים, מּכל והּפסח החּטאת ּדין נׁשּתּנה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָמה

ׁשעּין מּפני הּמנחֹות? מּכל הּקנאֹות ּומנחת הזהיר]חֹוטא -] ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
אתּה "וׁשחט ּבחּטאת: אֹומר הּוא הרי הּכתּוב: ְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָֹעליהם
ׁשאר וכן חּטאת; לׁשם ׁשחיטה ׁשּתהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָלחּטאת",
לׁשם ׁשּתעׂשה חּטאתֹו", "על ונאמר: לׁשמּה. ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעבֹודֹותיה
ּבעליה. לׁשם ׁשּתהיה עליו", "וכּפר ונאמר: החטא. ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאֹותֹו
עׂשּיתֹו ּכל ׁשּתהיה לה'", ּפסח "ועׂשית ּבפסח: ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָונאמר
ׁשּתהיה לה'", הּוא ּפסח זבח "ואמרּתם ונאמר: ּפסח. ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַלׁשם
- ּבעליו ׁשם אֹו ׁשמֹו ׁשּנה אם הא ּפסח; לׁשם ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָזביחתֹו
היא", מנחה "ּכי אֹומר: הּוא חֹוטא ּובמנחת ְְְִִִִֵֵַָָּפסּול.
ּכל ׁשּיהיּו - היא" קנאת מנחת "ּכי נאמר: ׂשֹוטה ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָֹּובמנחת

לׁשמן. ְֲִֵֶַָמעׂשיהן

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

.Èה ּבׁשעת וחׁשב לׁשמּה, ׁשּלאׁשחטּה ּדמּה לזרק ּׁשחיטה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹֹ
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
ׁשּנאמר: ּפסּול, - חּלין לׁשם ׁשּׁשּנהּו ּבין אחר, זבח ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ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

שלישי יום

טז ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

העבֹודֹות‡. מארּבע ּבאחת ׁשהמחּׁשב ּבארנּו, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָּכבר
הּמקֹום במקומו]מחׁשבת לאכלו שלא ּפסּול,[- הּקרּבן - ְֲֶֶַַַָָָָ

הּזמן מחׁשבת חּׁשב ואם ּפּגּול; בזמנו]ואינֹו לאוכלו שלא -] ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ
עם ערב ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפּגּול. הּקרּבן -ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
מחׁשבת ערב אם אבל אחרת; מחׁשבה הּזמן ְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמחׁשבת

הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת אֹו אוהּמקֹום הקרבן מין לשם שלא -] ֲִֵֶֶַַַָ
ּפסּול,בעליו] הּקרּבן - הּזמן מחׁשבת עם ּובחּטאת ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָּבפסח

ּומחׁשבּתֹו וזרק, והֹולי וקּבל ׁשחט ּכיצד? ּפּגּול. ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָואינֹו
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מחׁשבּתֹו ׁשהיתה אֹו הּזמן, מחׁשבת אּלּו עבֹודֹות ְְְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַַָָּבארּבע
היתה העבֹודֹות ּובׁשאר הּזמן, מחׁשבת מארּבעּתן ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבאחת
ּבׁשאר ּכלל מחׁשבה ׁשם היתה לא אֹו נכֹונה, ְְְְְֲֲִַַַָָָָָָָָֹמחׁשבּתֹו
הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשחט אם אבל ּפּגּול. זה הרי - ְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהעבֹודֹות

ׁשּׁשחט[הדם]וקּבל אֹו הּמקֹום, ּבמחׁשבת זרק אֹו הֹולי אֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ
הּזמן ּבמחׁשבת זרק אֹו הֹולי אֹו וקּבל הּמקֹום, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבמחׁשבת
והחּטאת הּפסח וכן ּבלבד. ּפסּול אּלא ּפּגּול זה אין -ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
וזרק והֹולי וקּבל הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּׁשחטן
אֹו וקּבל הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּׁשחט אֹו הּזמן, ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָּבמחׁשבת
אּלא ּפּגּול זה אין - הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת זרק אֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהֹולי
אּלא ּפּגּול, ׁשם אין ּובּמנחֹות. ּבעֹופֹות הּדין והּוא ְְִִֵֵֶַַָָָָּפסּול.
מחׁשבת עּמּה ערב ולא הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּנפסל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹקרּבן
ׁשּנּוי מחׁשבת עּמּה ערב ולא ּבּסֹוף, ולא ּבּתחּלה לא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹמקֹום

הּׁשם. ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנפסלין ּבּקרּבנֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשם,

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,למּטה, ּכמֹו ּפֹוסלין ׁשאינן אּלּו ּבמחׁשבֹות וכּיֹוצא ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

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
ׁשחׁשב אֹו למעלה, למחר אֹותֹו לּתן למּטה הּנּתן הּדם ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָעל
ּ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

יז ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

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
ּ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
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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
למ הּפנים לחם ׁשּיאכל הקטרתן ּפּגּול.ּבׁשעת הּלחם הרי - חר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

.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

.Îּדמן זרק אם - הּלחם ואבד לׁשמן ׁשּׁשחטן עצרת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכבׂשי
אחר הּזמן ּבמחׁשבת ּדמן זרק ּפסּולין; אּלּו הרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלׁשמן,
הּתרּו. לא אֹו ּבאכילה הּתרּו אם ספק אּלּו הרי - הּלחם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻֻׁשאבד
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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 ְַָָ

.Êלאדם ּבין ׁשהּתרּו ּדברים אכילת על אּלא ּכרת חּיבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻאין
ּכרת חּיב אינֹו - עצמֹו הּמּתיר מן אכל אם אבל לּמזּבח; ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָּבין
ּפּגּול. ּבהן ׁשאין הּמקּדׁשין פסּולי ּכאֹוכלי לֹוקה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻאּלא
חּיב ּבמזיד, מּׁשיריה ּכּזית האֹוכל - ׁשּנתּפּגלה מנחה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכיצד?
אינֹו - הּלבֹונה מן אֹו ׁשּלּה הּקמץ מן אכל אם אבל ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכרת;
זבח וכן לאדם. הּׁשירים את הּמּתירין הן ׁשהן לפי ּכרת, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָחּיב

מאמּוריו אֹו מּבׂשרֹו ּכּזית האֹוכל - האבריםׁשּנתּפּגל -] ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
מןהקרבים] ּכּזית אכל אם אבל ּכרת. חּיב העֹולה, מּבׂשר ְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָאֹו

האמּורין את מּתיר ׁשהּדם ּפּגּול, מּׁשּום עליו חּיב אינֹו - ִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּדם
ודם לאדם; הּבׂשר את מּתירין והאמּורין לּמזּבח, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלּקרב
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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
למ הּפנים לחם ׁשּיאכל הקטרתן ּפּגּול.ּבׁשעת הּלחם הרי - חר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

.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

.Îּדמן זרק אם - הּלחם ואבד לׁשמן ׁשּׁשחטן עצרת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכבׂשי
אחר הּזמן ּבמחׁשבת ּדמן זרק ּפסּולין; אּלּו הרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלׁשמן,
הּתרּו. לא אֹו ּבאכילה הּתרּו אם ספק אּלּו הרי - הּלחם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻֻׁשאבד

חמישי יום

יח ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

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 ְַָָ

.Êלאדם ּבין ׁשהּתרּו ּדברים אכילת על אּלא ּכרת חּיבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻאין
ּכרת חּיב אינֹו - עצמֹו הּמּתיר מן אכל אם אבל לּמזּבח; ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָּבין
ּפּגּול. ּבהן ׁשאין הּמקּדׁשין פסּולי ּכאֹוכלי לֹוקה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻאּלא
חּיב ּבמזיד, מּׁשיריה ּכּזית האֹוכל - ׁשּנתּפּגלה מנחה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכיצד?
אינֹו - הּלבֹונה מן אֹו ׁשּלּה הּקמץ מן אכל אם אבל ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכרת;
זבח וכן לאדם. הּׁשירים את הּמּתירין הן ׁשהן לפי ּכרת, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָחּיב

מאמּוריו אֹו מּבׂשרֹו ּכּזית האֹוכל - האבריםׁשּנתּפּגל -] ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
מןהקרבים] ּכּזית אכל אם אבל ּכרת. חּיב העֹולה, מּבׂשר ְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָאֹו

האמּורין את מּתיר ׁשהּדם ּפּגּול, מּׁשּום עליו חּיב אינֹו - ִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּדם
ודם לאדם; הּבׂשר את מּתירין והאמּורין לּמזּבח, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלּקרב
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ּבׂשרּה מּתיר העֹוף חּטאת ודם לּמזּבח, ּבׂשרּה מּתיר ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָהעֹולה
חּטאֹות ודם לּמזּבח. ּבׂשרּה מּתיר העֹוף עֹולת ודם ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָֹלּכהנים,
אמּוריהן על חּיבין לפיכ לּמזּבח, אמּוריהן מּתיר ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּנׂשרפֹות

ּפּגּול. הּׁשירים[במנחה:]מּׁשּום מּתירין והּלבֹונה הּקמץ ְְְִִִִִֶַַַַָָֹ
וכן לּכהנים; הּלחם ׁשּתי מּתירין עצרת כבׂשי ׁשני ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹלּכהנים;
ּדברים אבל לּכהנים. הּפנים לחם מּתירין לבֹונה בזיכי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשני
ּומנחֹות הּנׂשרפֹות חּטאֹות ּבׂשר ּכגֹון מּתירין, להן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשאין

לעֹולם. מתּפּגלין אינן - ְְְְִִִֵַַָָָהּנׂשרפֹות

.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
ׁשּנטמאּו ּבין ּכּפרה, לאחר אֹו ּכּפרה לפני ׁשּנטמאּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָקדׁשים
אם אבל תֹורה. ּדברי ׁשל הּטמאה ּבולד אֹו הּטמאה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻֻּבאב

ּדבריהן ׁשל ּבטמאֹות חכמים]נטמאּו מדברי לֹוקה[- אינֹו - ְְְְְִִֵֵֶֶֶֻ
אּלא לֹוקה ואינֹו מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל אכילתן, ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָעל
אינֹו - זריקה קדם אכל אם אבל ּדמים; זריקת אחר ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהאֹוכל
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל טמא, קדׁש אֹוכל מּׁשּום ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹלֹוקה

.‚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 אחר[- מּמּנּו ׁשּיאכל עד , ִִִֶֶַַַַַֹ

הּדם, זריקת קדם הּבׂשר את אכל אם אבל מּתיריו; ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּקרבּו
ׁשּיׁש ּכל הּכלל: זה הּקדׁש. את ׁשאכל טמא מּׁשּום לֹוקה ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאינֹו
אֹו נֹותר מּׁשּום אֹו ּפּגּול מּׁשּום עליו חּיבין אין - מּתירין ִִִִִִֵַַָָָָלֹו
לֹו ׁשאין וכל ּכהלכתן. מּתיריו ׁשּיקרבּו עד טמא, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּׁשּום
אפּלּו טמאה; מּׁשּום עליו חּיבין ּבכלי, ׁשּקדׁש ּכיון - ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻמּתירין
הּמּתירין וקרבּו הֹואיל - האֹוכל ׁשּיּטמא קדם הּבׂשר ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹנטמא
חּטאֹות מּבׂשר אכל אם וכן ּכרת. חּיב אכל, ּכ ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָואחר
ּכרת. חּיב זה הרי - ּדמן ׁשּנזרק אחר טמא, והּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּנׂשרפֹות

.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
ׁ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, -] ְֲִִִִַַַָָָָָ
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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,

שישי יום
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ׁ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

ּכהנים ׁשל ׁשּנטמאּומימיהם הּבׂשר את מּלׂשרף נמנעּו לא ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ
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

.Áאם - קדׁש ּבׂשר ּבידֹו ׁשּיׁש ונזּכר מירּוׁשלים, ׁשּיצא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמי
ּבֹו[הר]עבר יׁש אם - לאו ואם ּבמקֹומֹו. ׂשֹורפֹו הּצֹופים, ְְְִִִִֵַַָָ

ּבית לֹו ׁשאין הּוא, אֹורח ואם ּבירּוׁשלים; וׂשֹורפֹו חֹוזר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָּכּזית,
הּבירה לפני ׂשֹורפֹו המקדש]- הּמערכה[- המזבח]מעצי .[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
הּכל. ויּׂשרף ּכּבׂשר, העֹור הרי - הפׁשט קדם נפסל אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹאבל
הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּנפסל אֹו טרפה, ונמצא ׁשהפׁשט זבח ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻוכן

הּמקֹום ּבמחׁשבת במקומו]אֹו או בזמנו לאוכלו שלא -]- ְֲֶֶַַָ
נרצה ולא ּבקדׁשי[התקבל]הֹואיל ּבין העֹור, יּׂשרף הּזבח, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ׁשּנּוי ּבמחׁשבת נעׂשה אם אבל קּלים; ּבקדׁשים ּבין ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָקדׁשים
בעליו]הּׁשם או הקרבן מין לשם שלא ׁשּלא[- ּפי על אף - ִֵֶַַַֹ

לבעליו אֹו לּכהנים העֹור הרי ונרצה, הֹואיל לּבעלים, ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָָֹעלה
ּפסּול. אינֹו זריקה, קדם ׁשהפׁשט וזבח ׁשּבארנּו. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻּכמֹו

.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

·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
- ּבאפרן הקל הרי ּבׂשרפתן, מחמיר ׁשהּוא ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאף

אסּור. הּנקּברין ְִִֵֶֶַָָׁשאפר

.ÂËעֹוׂשה 'נתּפּגלּו', לֹו: ואמר ּבזבחים, עּמֹו מקריב ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָהיה
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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,

שישי יום

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

ּכהנים ׁשל ׁשּנטמאּומימיהם הּבׂשר את מּלׂשרף נמנעּו לא ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ
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

.Áאם - קדׁש ּבׂשר ּבידֹו ׁשּיׁש ונזּכר מירּוׁשלים, ׁשּיצא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמי
ּבֹו[הר]עבר יׁש אם - לאו ואם ּבמקֹומֹו. ׂשֹורפֹו הּצֹופים, ְְְִִִִֵַַָָ

ּבית לֹו ׁשאין הּוא, אֹורח ואם ּבירּוׁשלים; וׂשֹורפֹו חֹוזר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָּכּזית,
הּבירה לפני ׂשֹורפֹו המקדש]- הּמערכה[- המזבח]מעצי .[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
הּכל. ויּׂשרף ּכּבׂשר, העֹור הרי - הפׁשט קדם נפסל אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹאבל
הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּנפסל אֹו טרפה, ונמצא ׁשהפׁשט זבח ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻוכן

הּמקֹום ּבמחׁשבת במקומו]אֹו או בזמנו לאוכלו שלא -]- ְֲֶֶַַָ
נרצה ולא ּבקדׁשי[התקבל]הֹואיל ּבין העֹור, יּׂשרף הּזבח, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ׁשּנּוי ּבמחׁשבת נעׂשה אם אבל קּלים; ּבקדׁשים ּבין ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָקדׁשים
בעליו]הּׁשם או הקרבן מין לשם שלא ׁשּלא[- ּפי על אף - ִֵֶַַַֹ

לבעליו אֹו לּכהנים העֹור הרי ונרצה, הֹואיל לּבעלים, ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָָֹעלה
ּפסּול. אינֹו זריקה, קדם ׁשהפׁשט וזבח ׁשּבארנּו. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻּכמֹו

.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

·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
- ּבאפרן הקל הרי ּבׂשרפתן, מחמיר ׁשהּוא ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאף

אסּור. הּנקּברין ְִִֵֶֶַָָׁשאפר

.ÂËעֹוׂשה 'נתּפּגלּו', לֹו: ואמר ּבזבחים, עּמֹו מקריב ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָהיה
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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

קודש שבת
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על ּכּלֹו הּכּפּורים יֹום מעׂשה יעׂשה והיא - אחת עׂשה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֻמצות
והּוּדּויין הּקרּבנֹות מֹות, אחרי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּסדר
אּלּו. ּבפרקים זֹו מצוה ּובאּור העבֹודֹות. ּוׁשאר הּׂשעיר ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָוׁשּלּוח

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

ואינֹו ימים ׁשבעת טמא ונמצא נּדה, לעבד;ּתּמצא יכֹול ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹ
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 -ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָ

גדֹולה מת]ּכהּנה 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

.Áהּכּפ יֹום ליל אםּכל ודֹורׁש יֹוׁשב ּגדֹול ּכהן - ּורים ְִִִֵֵֵֵַָָֹ
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 ,ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָֹֹ

זמן ׁשּמּגיע עד עּמֹו ּומתעּסקין ייׁשן. ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהרצּפה'!
הּׁשחר ׁשעלה ׁשּמּכירין עד ׁשֹוחטין היּו ולא ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשחיטה;

ּבּלילה. יׁשחטּו ׁשּמא ְְְֲִֶַַַַָָּבוּדאי,

iyily mei ,ipy mei ,oey`x mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

zah g"k - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎg"qyz'd hay 'd

ראשון ,יום

.„È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקי"ד מּלגזהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֻ

(fefbl)ּבכֹור תגז "ולא אמרֹו: והּוא הּקדׁשים ְְְְֳִֶֶַָָָֹֹצמר
"צאנ(hi ,eh mixac)ֿמן קדׁשים ׁשאר ולמדנּו , ְְְִִֶַָָָָֹ

ּוכבר וגּזה. ּבעבֹודה אסּורים ּכּלם ׁשּיהיּו ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָֻהּבכֹור
ּגּזה ּכלֹומר: האּלה הּמצות ׁשּתי ּדיני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹנתּבארּו

ּדבר הּגֹוזז וגם ּבכֹורֹות. ּבמּסכת (zenkועבֹודה, ְְְֲֵֶֶַַַַָָָ
(xzeia dphw.לֹוקה ― ֳִִֶַָמןֿהּקדׁשים

שני ,יום

.‰� ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .„È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÊË˜ .ÂË˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� „"È˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«
― הנ"ה ּכבׂשהּמצוה לׁשחֹוט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבניסן, י"ד ּביֹום ְְְְְִִֶֶַַַָָהּפסח
הערּבים" ּבין עדתֿיׂשראל קהל ּכל אתֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָֹֹ"וׁשחטּו

(e ,ai zeny)ונמנע זֹו מצוה על וכלֿהעֹובר .ְְְְִִֵַָָָָ
ּבין ּכרת, חּיב זה הרי ― ּבמזיד ּבזמּנֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמּלהקריבֹו
ּבגמרא נתּבאר ׁשּכבר לפי אּׁשה. אֹו איׁש ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָׁשהּוא

ודֹוחה(v`:)ּפסחים לּנׁשים חֹובה ראׁשֹון ׁשּפסח , ְְִִִֶֶֶַַָָָ
ׁשחל עׂשר ּבארּבעה הקרבתֹו ּכלֹומר, ְְְְֶֶַַַַַָָָָָָָָאתֿהּׁשּבת.
מּיׂשראל. ואיׁש ּכלֿאיׁש ּכמֹו ּבּׁשּבת, ְְְִִִִִֵַַָָָָלהיֹות
"והאיׁש אמרֹו: והּוא ּכרת, הּוא ּבֹו הּתֹורה ְְְֲִֵַַַָָָָּומאמר
לעׂשֹות וחדל לאֿהיה ּובדר טהֹור ְְֲֲֶֶֶַַָָָָֹאׁשרֿהּוא

ונכרתה" bi)הּפסח ,h xacna)מּסכת ּובריׁש . ְְְְִֵֶֶֶַַַָ
`)ּכרתֹות dpyn ` wxt)הּמצות את מנּו ּכאׁשר , ְְֲִֵֶֶַַָֹ

מצות ּכּלן והן ― ּכרת חּיב עליהן ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻׁשהעֹובר
ּבמצות והּמילה "והּפסח אמרּו: ― ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹלאֿתעׂשה

זֹו הקּדמה הקּדמנּו ּוכבר (dncwd"a"עׂשה". ְְְְֲִֵַַָָָ
(millkd seqayזֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ

ּפסחים. ְְִֶֶַָּבמּסכת

― הקט"ו מּלׁשחֹוטהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
"לאֿתזּבח אמרֹו: והּוא החמץ על הּפסח ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכבׂש

ּדםֿזבחי" gi)עלֿחמץ ,bk zeny)לאו נכּפל ּוכבר , ְְְִִִֵַַַָָָ
עצמֹו זה ּבלׁשֹון igaf")זה mc ung lr לאֿ(".. : ְְִֶֶַֹ

וכּו' dk)תׁשחט ,cl my)ׁשחיטת ׁשּמזמן וענינֹו: , ְְְְְְִִִִֶַַַָ

חמץ, ּברׁשּותֹו יהא לא הערּבים, ּבין והּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּפסח,
ולא הּזֹורק ּברׁשּות ולא הּׁשֹוחט ּברׁשּות ְְְְִִֵֵַַֹֹֹלא
חבּורה מּבני אחד ּברׁשּות ולא הּמקטיר ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹּברׁשּות
lr mitzzyn dnk ;"zexeag" mipnp eid "gqt"d lr)

(cg` oaxwחמץ ּברׁשּותֹו ׁשּיׁש מאּלּו וכלֿאחד ;ְְִֵֵֵֵֶֶָָָ
ּובּמכלּתא לֹוקה. ― העת mihtynּבאֹותּה zyxt) ְְְִֵֶַָָָ

(myלא ― ּדםֿזבחי" עלֿחמץ "לאֿתׁשחט :ְְִִִֵַַַָֹֹ
נתּבארּו ּוכבר קּים. החמץ ועדין הּפסח ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּתׁשחט

מפסחים ה' ּבפרק זֹו מצוה .(bq.)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָ

― הקט"ז ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
ׁשּיּפסלּו עד הקרבה ּבלי הּפסח אמּורי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּלהׁשאיר
חלבֿחּגי "ולאֿילין אמרֹו: והּוא נֹותר, ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹויעׂשּו

gi)עדּֿבקר" ,bk my)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִֶַַָֹ
(my mihtynעל ללּמד הּכתּוב ּבא "לאֿילין" :ְִֵַַַָָָֹ

הרצּפה ּגּבי על ּבלינה נפסלים ׁשהם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהחלבים
(dxhwd `ll mb gafnd lr epl m` hrnl)ּוכבר .ְָ

אמרֹו: והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ּבענין הּלאו ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָנכּפל
הּפסח" חג זבח לּבקר dk)"ולאֿילין ,cl my). ְִֶֶַַַַַָָֹֹ

שלישי יום

.Á� .Â� .Ê� ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הנ"ז עלהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְִִִִֶַַַַַָ
ׁשני ּפסח `xii)ׁשחיטת c"ia)מּמּנּו ׁשּנמנע למי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַ

הּׁשני "ּבחדׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ראׁשֹון, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹּפסח
אתֹו" יעׂשּו הערּבים ּבין יֹום עׂשר ְְְֲִֵַַַַָָָָָֹּבארּבעה

(`i ,h xacna)ׁשּיקׁשה לּמקׁשה ראּוי ּכאן ּגם .ְְֶֶֶַַַַָָ
סֹותר וזה ׁשני ּפסח ּתמנה מּדּוע לי: ויאמר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּבדברי
ׁשהלכֹות ,ּבאמר הּׁשביעי ּבּכלל ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָמהּֿׁשהקּדמּת
הּמקׁשה ידע עצמן? ּבפני נמנֹות אינן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמצוה
אם ׁשני, ּבפסח חכמים נחלקּו ׁשּכבר זֹו, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֻקׁשיא
מיחד צּוּוי ׁשהּוא אֹו הראׁשֹון ּדיני המׁש ְְִִִֵֵֶֶָָֻהּוא
ּבעצמֹו מיחד ּצּוּוי ׁשהּוא ההלכה, ּופסק ְְְְְְֲִֶַַַַָָָֻּבעצמֹו.
ּובגמרא עצמֹו. ּבפני למנֹותֹו ראּוי ּולפיכ ―ְְְְְִִִִֵַָָָָ

וחּיב(bv.)ּפסחים הראׁשֹון על ּכרת "חּיב אמרּו: ְְְִִֵַַַָָָָָָ
חּיב אֹומר: נתן רּבי רּבי; ּדברי ― הּׁשני על ְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָּכרת
חנניה רּבי הּׁשני; על ּופטּור הראׁשֹון על ְֲִִִֵֵַַַַַָָָָּכרת
ּכרת חּיב אינֹו הראׁשֹון על אף אֹומר: ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּבןֿעקביא
ׁשאל אחרּֿכ ׁשני". עׂשה לא ִִֵֵֶַַַָָָָָֹאּלאֿאםּֿכן
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ראשון ,יום

.„È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקי"ד מּלגזהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֻ

(fefbl)ּבכֹור תגז "ולא אמרֹו: והּוא הּקדׁשים ְְְְֳִֶֶַָָָֹֹצמר
"צאנ(hi ,eh mixac)ֿמן קדׁשים ׁשאר ולמדנּו , ְְְִִֶַָָָָֹ

ּוכבר וגּזה. ּבעבֹודה אסּורים ּכּלם ׁשּיהיּו ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָֻהּבכֹור
ּגּזה ּכלֹומר: האּלה הּמצות ׁשּתי ּדיני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹנתּבארּו

ּדבר הּגֹוזז וגם ּבכֹורֹות. ּבמּסכת (zenkועבֹודה, ְְְֲֵֶֶַַַַָָָ
(xzeia dphw.לֹוקה ― ֳִִֶַָמןֿהּקדׁשים

שני ,יום

.‰� ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .„È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÊË˜ .ÂË˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� „"È˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«
― הנ"ה ּכבׂשהּמצוה לׁשחֹוט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבניסן, י"ד ּביֹום ְְְְְִִֶֶַַַָָהּפסח
הערּבים" ּבין עדתֿיׂשראל קהל ּכל אתֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָֹֹ"וׁשחטּו

(e ,ai zeny)ונמנע זֹו מצוה על וכלֿהעֹובר .ְְְְִִֵַָָָָ
ּבין ּכרת, חּיב זה הרי ― ּבמזיד ּבזמּנֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמּלהקריבֹו
ּבגמרא נתּבאר ׁשּכבר לפי אּׁשה. אֹו איׁש ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָׁשהּוא

ודֹוחה(v`:)ּפסחים לּנׁשים חֹובה ראׁשֹון ׁשּפסח , ְְִִִֶֶֶַַָָָ
ׁשחל עׂשר ּבארּבעה הקרבתֹו ּכלֹומר, ְְְְֶֶַַַַַָָָָָָָָאתֿהּׁשּבת.
מּיׂשראל. ואיׁש ּכלֿאיׁש ּכמֹו ּבּׁשּבת, ְְְִִִִִֵַַָָָָלהיֹות
"והאיׁש אמרֹו: והּוא ּכרת, הּוא ּבֹו הּתֹורה ְְְֲִֵַַַָָָָּומאמר
לעׂשֹות וחדל לאֿהיה ּובדר טהֹור ְְֲֲֶֶֶַַָָָָֹאׁשרֿהּוא

ונכרתה" bi)הּפסח ,h xacna)מּסכת ּובריׁש . ְְְְִֵֶֶֶַַַָ
`)ּכרתֹות dpyn ` wxt)הּמצות את מנּו ּכאׁשר , ְְֲִֵֶֶַַָֹ

מצות ּכּלן והן ― ּכרת חּיב עליהן ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻׁשהעֹובר
ּבמצות והּמילה "והּפסח אמרּו: ― ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹלאֿתעׂשה

זֹו הקּדמה הקּדמנּו ּוכבר (dncwd"a"עׂשה". ְְְְֲִֵַַָָָ
(millkd seqayזֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ

ּפסחים. ְְִֶֶַָּבמּסכת

― הקט"ו מּלׁשחֹוטהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
"לאֿתזּבח אמרֹו: והּוא החמץ על הּפסח ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכבׂש

ּדםֿזבחי" gi)עלֿחמץ ,bk zeny)לאו נכּפל ּוכבר , ְְְִִִֵַַַָָָ
עצמֹו זה ּבלׁשֹון igaf")זה mc ung lr לאֿ(".. : ְְִֶֶַֹ

וכּו' dk)תׁשחט ,cl my)ׁשחיטת ׁשּמזמן וענינֹו: , ְְְְְְִִִִֶַַַָ

חמץ, ּברׁשּותֹו יהא לא הערּבים, ּבין והּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּפסח,
ולא הּזֹורק ּברׁשּות ולא הּׁשֹוחט ּברׁשּות ְְְְִִֵֵַַֹֹֹלא
חבּורה מּבני אחד ּברׁשּות ולא הּמקטיר ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹּברׁשּות
lr mitzzyn dnk ;"zexeag" mipnp eid "gqt"d lr)

(cg` oaxwחמץ ּברׁשּותֹו ׁשּיׁש מאּלּו וכלֿאחד ;ְְִֵֵֵֵֶֶָָָ
ּובּמכלּתא לֹוקה. ― העת mihtynּבאֹותּה zyxt) ְְְִֵֶַָָָ

(myלא ― ּדםֿזבחי" עלֿחמץ "לאֿתׁשחט :ְְִִִֵַַַָֹֹ
נתּבארּו ּוכבר קּים. החמץ ועדין הּפסח ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּתׁשחט

מפסחים ה' ּבפרק זֹו מצוה .(bq.)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָ

― הקט"ז ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
ׁשּיּפסלּו עד הקרבה ּבלי הּפסח אמּורי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּלהׁשאיר
חלבֿחּגי "ולאֿילין אמרֹו: והּוא נֹותר, ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹויעׂשּו

gi)עדּֿבקר" ,bk my)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִֶַַָֹ
(my mihtynעל ללּמד הּכתּוב ּבא "לאֿילין" :ְִֵַַַָָָֹ

הרצּפה ּגּבי על ּבלינה נפסלים ׁשהם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהחלבים
(dxhwd `ll mb gafnd lr epl m` hrnl)ּוכבר .ְָ

אמרֹו: והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ּבענין הּלאו ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָנכּפל
הּפסח" חג זבח לּבקר dk)"ולאֿילין ,cl my). ְִֶֶַַַַַָָֹֹ

שלישי יום

.Á� .Â� .Ê� ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הנ"ז עלהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְִִִִֶַַַַַָ
ׁשני ּפסח `xii)ׁשחיטת c"ia)מּמּנּו ׁשּנמנע למי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַ

הּׁשני "ּבחדׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ראׁשֹון, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹּפסח
אתֹו" יעׂשּו הערּבים ּבין יֹום עׂשר ְְְֲִֵַַַַָָָָָֹּבארּבעה

(`i ,h xacna)ׁשּיקׁשה לּמקׁשה ראּוי ּכאן ּגם .ְְֶֶֶַַַַָָ
סֹותר וזה ׁשני ּפסח ּתמנה מּדּוע לי: ויאמר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּבדברי
ׁשהלכֹות ,ּבאמר הּׁשביעי ּבּכלל ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָמהּֿׁשהקּדמּת
הּמקׁשה ידע עצמן? ּבפני נמנֹות אינן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמצוה
אם ׁשני, ּבפסח חכמים נחלקּו ׁשּכבר זֹו, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֻקׁשיא
מיחד צּוּוי ׁשהּוא אֹו הראׁשֹון ּדיני המׁש ְְִִִֵֵֶֶָָֻהּוא
ּבעצמֹו מיחד ּצּוּוי ׁשהּוא ההלכה, ּופסק ְְְְְְֲִֶַַַַָָָֻּבעצמֹו.
ּובגמרא עצמֹו. ּבפני למנֹותֹו ראּוי ּולפיכ ―ְְְְְִִִִֵַָָָָ

וחּיב(bv.)ּפסחים הראׁשֹון על ּכרת "חּיב אמרּו: ְְְִִֵַַַָָָָָָ
חּיב אֹומר: נתן רּבי רּבי; ּדברי ― הּׁשני על ְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָּכרת
חנניה רּבי הּׁשני; על ּופטּור הראׁשֹון על ְֲִִִֵֵַַַַַָָָָּכרת
ּכרת חּיב אינֹו הראׁשֹון על אף אֹומר: ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּבןֿעקביא
ׁשאל אחרּֿכ ׁשני". עׂשה לא ִִֵֵֶַַַָָָָָֹאּלאֿאםּֿכן
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ׁשני סבר: רּבי מּפלּגי? קא "ּבמאי ואמר: ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָהּתלמּוד
ׁשני סבר: נתן ורּבי הּוא, עצמֹו ּבפני ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָרגל
מהּֿׁשרמזנּו נתּבאר הּנה הּוא". לראׁשֹון ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּתׁשלּומין
― ּובזה ּבזה הזיד הלּכ" נאמר: וׁשם ְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָעליו.
ׁשני ּפסח ולא ראׁשֹון ּפסח הקריב לא ְְְִִִִֵֶֶַַַֹֹּכלֹומר
― ּובזה ּבזה ׁשגג חּיב; הּכל ּדברי ― ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹּבזדֹון
― ּבּׁשני וׁשגג ּבראׁשֹון הזיד ּפטּור; הּכל ְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹּדברי
ּבןֿעקביא חנניה ּולרּבי חּיב, נתן ורּבי ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָלרּבי
ּבּׁשני והקריב ּבראׁשֹון הזיד אם ּכן ּגם וכ ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָּפטּור".
הּׁשני אצלֹו ׁשאין לפי רּבי, לדעת חּיב הּוא ―ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָ
ּומצוה ּכרּבי. ּבכלֿזה וההלכה לראׁשֹון; ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּתׁשלּומין
ׁשם ׁשּנתּבאר לפי ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים אין ְְִִִֵֵֶַַָָָָָזֹו

(:`v migqt)ּגם נתּבארּו ּוכבר רׁשּות. ּבּׁשני ְְְֲִִִֵֶַַָָָׁשאּׁשה
ּפסחים ּבגמרא זֹו מצוה .(av.)ּדיני ְְְִִִִֵָָָָ

― הנ"ו ּכבׂשהּמצוה לאכֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָ
והם: הּנזּכרים, ּתנאיו ּכפי ּבניסן ט"ו ּבליל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהּפסח
מּצה עם וׁשּיאכל אחד, ּבבית וׁשּיאכל צלי, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיהא
אתֿהּבׂשר "ואכלּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִֶֶַַָָָָָּומרֹור,
יאכלהּו" עלֿמררים ּומּצֹות צליֿאׁש הּזה ְְְְִִֵֶַַַַַָֹֹֻּבּלילה

(g ,ai zeny):ויאמר מקׁשה עלי יקׁשה ואּולי .ְְְְֶֶַַַַַָֹ
ּכמצוה ּומרֹור ּומּצה ּפסח אכילת מֹונה אּתה ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָמּדּוע
ׁשאכילת מאחר ּכׁשלׁש, אֹותן מֹונה ואינ ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹאחת,
ּבׂשר ואכילת מצוה מרֹור ואכילת מצוה ְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָָמּצה
מצוה מּצה ׁשאכילת זה אמר: אז מצוה? ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהּפסח

ׁשּנבאר ּכמֹו נכֹון הריהּו ― עצמּה (zevnּבפני ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָ
(gpw dyrמצוה הּפסח ּבׂשר ׁשאכילת נכֹון וכן ;ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

לאכילת טפל הּוא הרי הּמרֹור אבל ׁשהזּכרנּו; ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָּכמֹו
הראיה עצמּה. ּבפני מצוה למנֹותֹו ואין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָהּפסח
ׁשּיׁש ּבין הּמצוה, לקּיּום נאכל הּפסח ׁשּבׂשר :ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלכ
נאכל אינֹו הּמרֹור אבל מרֹור; ׁשאין ּובין ֱֲֵֵֵֶֶַָָָָָמרֹור

הּפ ּבׂשר עם יתעּלה:אּלא אֹומר הּוא ׁשּכן סח, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
יאכלהּו" ּומררים i`)"עלֿמּצֹות ,h xacna)ואּלּו . ְְְִִַַֹֹֻ

ּבהחלט, ּכלּום עׂשה לא ― ּבׂשר ּבלי מרֹור ְְְְִֵֶַָָָָָָֹאכל
מרֹור. אכילת היא אחת, מצוה ׁשּקּים נאמר ְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹֹולא

הּמכלּתא a`)ּולׁשֹון zyxt)ּומּצֹות "צליֿאׁש : ְְְְִִֵַַָ
ׁשּמצות הּכתּוב, מּגיד ― יאכלהּו" ְְְִִִֶַַַַָֹֹֻעלֿמררים
היא ׁשהּמצוה ּכלֹומר: ּומרֹור. מּצה צלי, ְְִִִֶֶַַַַָָָָּפסח
אין ׁשאם אֹומר, אּתה "מּנין נאמר: וׁשם ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכללּותם.
ּבּפסח? חֹובתם ידי יֹוצאין הם ּומרֹור מּצה ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָלהם

לבּדֹו. הּבׂשר ּכלֹומר יאכלהּו", לֹומר ְְְְַַַַַָָֹֻּתלמּוד
יֹוצאין הם ּומרֹור מּצה להם אין ׁשאם ּכׁשם ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ"יכֹול
יֹוצאין ּפסח, להם אין אם ּכ ּבּפסח, חֹובתן ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָידי
הֹואיל דן: אּתה הרי ּומרֹור? ּבמּצה חֹובתם ְְֲִֵֵַַָָָָָָידי
אם עׂשה, מצות ּומרֹור ּומּצה עׂשה מצות ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָוהּפסח
ידי יֹוצאין הם ּומרֹור מּצה להם אין ׁשאם ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלמדּת
ידי יֹוצאין ּפסח להם אין אם ּכ ּבּפסח, ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָחֹובתם
יאכלהּו". לֹומר: ּתלמּוד ּומרֹור? ּבמּצה ְְְַַַָָָָֹֻחֹובתם
הּפסח אמרּו: מּכאן ― "יאכלהּו נאמר: ְְְֱִֶֶַַַָָָֹֻוׁשם

ׂשבע אכילת witqnנאכל epi` m`e ,epnn rayiy) ֱֲִֶַַָֹ
(dbibgd xyan df iptl lk`i driay icklואין ,ְֵ

ׂשבע", אכילת נאכלים ּומרֹור weec`מּצה recne) ֱֲִִֶַַַָָָֹ
(Ð raeyd lr zeidl jixv gqtd xya lrְִלפי

"ואכלּו ׁשאמר: ּכמֹו הּבׂשר, אכילת הּמצוה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָׁשעּקר
ּבׂשר מּטפלי והּמרֹור הּזה"; ּבּלילה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאתֿהּבׂשר
למי אּלּו מאמרֹות ׁשּמתּבאר ּכמֹו וחֹובֹותיו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהּפסח
ׁשאמר היסֹוד הּוא ּבזה הּברּורה והראיה ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהבינן

אמרם והּוא kw.)הּתלמּוד, migqt)ּבּזמן "מרֹור : ְְְְַַַַָָָ
לאכלֹו חֹובה אין ׁשּמןֿהּתֹורה לפי ּדרּבנן", ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָהּזה
ראיה וזֹו הּפסח. ּבׂשר עם נאכל אּלא עצמֹו ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבפני
לא הּמצוה, מּטפלי ׁשהּוא ּומפרׁשת, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹּברּורה
זֹו מצוה ּדיני וגם עצמּה. ּבפני מצוה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשאכילתֹו

ּפסחים. ּבמּסכת ְְְִִֶֶַָָֹמבארים
― הנ"ח ּבׂשרהּמצוה לאכֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִֶֶַַַַַָ

והּוא ּומרֹור, מּצה על ּבאּיר ט"ו ּבליל ׁשני ְְְִִֵֵֶַַַָָָּפסח
ּומררים "עלֿמּצֹות זה: על ּגם יתעּלה ְְְִִֶֶַַַַַָֹאמרֹו

נתּבארּו(my)יאכלהּו" זֹו מצוה ּדיני וגם . ְְְְֲִִִֵַָָֹֻ
ּכי(dv.)ּבפסחים לּנׁשים, חֹובה ׁשאינֹו ּוברּור, . ְִִִִֵֶַָָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ― להן חֹובה אינּה ׁשּׁשחיטתֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכׁשם
(fp dyr zevn).ספק ּבלי אכילתֹו לא] [ּגם ּכ ―ְֲִִֵַָָָֹ

רביעי יום

.ÁÎ˜ .‚Î˜ .‰Î˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·Î˜ .‡Î˜ .ÊÎ˜ .ÂÎ˜
― הקכ"ה מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

נא אֹו מבּׁשל הּפסח oi`vgl)קרּבן lyean)אּלא , ְְֶֶַַַָָָָֻ
מּמּנּו "אלּֿתאכלּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, ְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹצלי

מבּׁשל" ּובׁשל h)נא ,ai zeny)ל נתּבאר ּוכבר . ְְְְִֵֵָָָָָֻ
זה לאו על ׁשהעֹובר זה, מּמאמר הּתׁשיעי ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּכלל

לֹוקה. ―ֶ

iying mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

― הקכ"ג מּלהֹוציאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
החבּורה ׁשּנתקּבצּו מןֿהּמקֹום הּפסח מּבׂשר ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָּכלּום

("gqt"d lr mipnpd mixagd)אמרֹו והּוא ְְְְָָלאכלֹו,
חּוצה" מןֿהּבׂשר מןֿהּבית "לאֿתֹוציא ְִִִִִֶַַַַָָָֹיתעּלה:

(fn ,my)חּוץ ― "חּוצה" הּמכלּתא: ּולׁשֹון .ְְְִַָָ
לאכלֹו אסּור מּמּנּו הּיֹוצא והּדבר אכילתֹו. ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָלמקֹום

טרפה ּבמדרגת zexzi)והּוא zexneg zlra `idy). ְְְְֵֵַַָ
ּפסחים ּבׂשר(dt.)ּובגמרא "הּמֹוציא אמרּו: ְְְְִִִַַָָָָ

ּבלאֿ ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לחבּורה, מחבּורה ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָֹהּפסח
טהֹור ― miycwתעׂשה ileqt lr exfb opaxy s`) ֲֶַָ

(micid z` e`nhiy xzepe lebit enkהרי והאֹוכלֹו ,ְְֲֵָ
וׁשם ּבלאֿתעׂשה". ּבׂשר(dt:)זה "הּמֹוציא אמרּו: ְְְְֲִֶֶַַַָָֹ

ׁשּיּניח עד חּיב אינֹו ― לחבּורה מחבּורה ֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָּפסח
,zial uegn e` dipyd dxeagd z`vnpy mewna)

(ixdy ,cala dxiwr dwitqn dpi`e'הֹוצאה'ָָ
ּבֹו aezkyּכתּובה sqep mewnl deey epice ."gqt"a) ְָ
(;df oeyl.מלקּות יתחּיב אז הּניח ואם ְְְִִִִֵַַַַַָָּכּׁשּבת";

מּפסחים. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

― הקכ"ח ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
והּוא ׁשּנׁשּתּמד, ליׂשראל אתֿהּפסח ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָמּלהאכיל

ּבֹו" לאֿיאכל "ּכלּֿבןֿנכר יתעּלה: (my,אמרֹו ְְִֵֶֶַַָָָֹֹ
(bnהמתרּגם אמר .("qelwpe`"):הּקּבלה עלּֿפי ְְִֵַַַַַַָָָ

"ּכלֿ הּמכלּתא: ּולׁשֹון ּדיׁשּתּמד. יׂשראל ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָּכלּֿבר
זרה". עבֹודה ׁשעבד מׁשּמד יׂשראל זה ― ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻּבןֿנכר

― הקכ"ו מּלהאכילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּתֹוׁשב zeevnd)לגר 'f envrÎlr laiwy gp oa) ְֵָ

וׂשכיר "ּתֹוׁשב יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִֶֶַַַָָָמןֿהּפסח,
ּבֹו" dn)לאֿיאכל ,my). ַֹֹ

― הקכ"ז הערלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֻ
לאֿיאכל "וכלֿערל אמרֹו: והּוא הּפסח, ְְְֱִֵֶֶַַַָָָֹֹמּלאכֹול

gn)ּבֹו" ,my).לֹוקה ― ערל והאֹוכלֹו ;ְְֵֶָָ

― הקכ"א מּלׁשּבֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
"ועצם אמרֹו: והּוא ּפסח, קרּבן מעצמֹות ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָעצם

en)לאֿתׁשּברּוֿבֹו" ,my)מעצמיו עצם והּׁשֹובר ; ְְְֲִֵֵֶֶַָָֹ
אמרּו ּובפרּוׁש לֹוקה. ―(.ct migqt)הּׁשֹובר" : ְְֵֵֶַָ

לֹוקה". זה הרי ― טהֹור ּבפסח ְֲֵֶֶֶֶֶֶַָָאתֿהעצם

― הקכ"ב מּלׁשּבֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
יתעּלה אמרֹו והּוא ּכן, ּגם ׁשני ּפסח מעצמֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָעצם

בֹו" תׁשּברּו לא "ועצם ai)ּבֹו: ,h xacna)והּׁשֹובר ; ְְְְִֵֶֶַֹ
ּפסחים ּובגמרא מלקּות. חּיב הּוא ּגם ― (dt.)ּבֹו ְְְִִַַַָָָָ

בֹו" לאֿתׁשּברּו "ועצם אֹומר "ּכׁשהּוא ְְְְְִֵֶֶֶָֹאמרּו:
לֹומר ּתלמּוד ׁשאין ׁשני, wxּבפסח `a epi`) ְְִֵֵֶֶַַַ

(eprci xak z`f ik dheytd zernynlנאמר ׁשּכבר ;ְֱֶֶַָ
(ipy gqta bedpl yiy)הּפסח ּככלֿחּקת ,(oey`xd) ְֶַַַָֻ

(my)האוי ―o`kn cenll z`f lka yiy dne) ֵָ
(:yמח ּבֹו ׁשּיׁש עצם zenvrd)אחד jezay oOyd) ֵֶֶֶֶַָֹª¨

ּדיני נתּבארּו ּוכבר מח". ּבֹו ׁשאין עצם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹואחד
מּפסחים ז' ּבפרק העצם .(bt.)ׁשבירת ְְְִִִֶֶֶֶַָָ
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― הקי"ז מּלהֹותירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

ליֹום ּכלֹומר הּיֹום, למחרת הּפסח מּבׂשר ְְְְֳִֶַַַַַַָָָּדבר
מּמּנּו "ולאֿתֹותירּו אמרֹו: והּוא עׂשר, ְְְֲִִִֶָָָָֹחמּׁשה

i)עדּֿבקר" ,ai `xwie)ּבארנּו ּוכבר .dyr zevn) ְְֵֶַַָֹ
(`vלעׂשה ׁשּנּתק לאו הּוא זה (lhaznׁשּלאו ֲִֵֶֶֶַַָָ

(dyrd meiw iciÎlrמּמּנּו "והּנתר ׁשאמר: לפי ,ְְִִֶֶַַָָֹ
ּתׂשרפּו" ּבאׁש אמרּו:(my)עדּֿבקר ּובּמכלּתא . ְְְְִִֵֶַַָָָֹֹ

על עׂשה לּתן הּכתּוב ּבא ― מּמּנּו" ְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ"והּנתר
עליו. לֹוקין ׁשאין לֹומר: ֲִֵֶֶַַָָֹלאֿתעׂשה,

― הקי"ט ּכןהּמצוה ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻ
ׁשני ּפסח מּבׂשר ּדבר c"iaמּלהׁשאיר axwpd) ְְְִִִִֵֶַַַָָ

(oey`x gqta qep` didy in iciÎlr xii`a,ּבקר ֶַֹעד
עליו: אמרֹו עדּֿבקר"והּוא מּמּנּו "לאֿיׁשאירּו ְְְִִֶֶַַָָָֹֹ

(ai ,h xacna).ּכראׁשֹון לעׂשה נּתק זה וגם .ְֲִִֵֶַַַָ

― הקי"ח ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
ארּבעה ּביֹום הּקרבה החגיגה מּבׂשר ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָמּלהׁשאיר

מּפסחים ו' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו לּיֹום(r`.)עׂשר, , ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
ׁשני(daxwdl)הּׁשליׁשי ּבמׁש ּתאכל אּלא , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָ

אׁשר מןֿהּבׂשר "ולאֿילין אמרֹו: והּוא ְְְֲִִִֶַַָָָָָֹהּימים.
לּבקר" הראׁשֹון ּבּיֹום ּבערב c)ּתזּבח ,fh mixac). ְִִֶֶֶַַַָָֹ

"לאֿילין :ּכ זה ּבפסּוק המקּבל הּפרּוׁש ְְִֵֶַַָָָָָֹֻּובא
הּפסח עם הּבאה ּבחגיגה ― וגֹו'" ְֲִִִֶַַַַַָָָָָמןֿהּבׂשר
ליֹום יכֹול ימים. לׁשני ׁשּתאכל מדּבר ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּכתּוב
ׁשל לבקרֹו ― "לּבקר" אֹומר: ּכׁשהּוא ְְְֵֶֶֶֶַָָֹאחד?
לה' ּפסח "וזבחּת יתעּלה: אֹומר ועליה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשני.

ּובקר" צאן אלהי(a ,my)ׁשל זֹו מחגיגה והּנֹותר . ְֱֲִֵֶֶַָָָָֹֹ
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― הקכ"ג מּלהֹוציאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
החבּורה ׁשּנתקּבצּו מןֿהּמקֹום הּפסח מּבׂשר ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָּכלּום

("gqt"d lr mipnpd mixagd)אמרֹו והּוא ְְְְָָלאכלֹו,
חּוצה" מןֿהּבׂשר מןֿהּבית "לאֿתֹוציא ְִִִִִֶַַַַָָָֹיתעּלה:

(fn ,my)חּוץ ― "חּוצה" הּמכלּתא: ּולׁשֹון .ְְְִַָָ
לאכלֹו אסּור מּמּנּו הּיֹוצא והּדבר אכילתֹו. ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָלמקֹום

טרפה ּבמדרגת zexzi)והּוא zexneg zlra `idy). ְְְְֵֵַַָ
ּפסחים ּבׂשר(dt.)ּובגמרא "הּמֹוציא אמרּו: ְְְְִִִַַָָָָ

ּבלאֿ ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לחבּורה, מחבּורה ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָֹהּפסח
טהֹור ― miycwתעׂשה ileqt lr exfb opaxy s`) ֲֶַָ

(micid z` e`nhiy xzepe lebit enkהרי והאֹוכלֹו ,ְְֲֵָ
וׁשם ּבלאֿתעׂשה". ּבׂשר(dt:)זה "הּמֹוציא אמרּו: ְְְְֲִֶֶַַַָָֹ

ׁשּיּניח עד חּיב אינֹו ― לחבּורה מחבּורה ֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָּפסח
,zial uegn e` dipyd dxeagd z`vnpy mewna)

(ixdy ,cala dxiwr dwitqn dpi`e'הֹוצאה'ָָ
ּבֹו aezkyּכתּובה sqep mewnl deey epice ."gqt"a) ְָ
(;df oeyl.מלקּות יתחּיב אז הּניח ואם ְְְִִִִֵַַַַַָָּכּׁשּבת";

מּפסחים. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

― הקכ"ח ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
והּוא ׁשּנׁשּתּמד, ליׂשראל אתֿהּפסח ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָמּלהאכיל

ּבֹו" לאֿיאכל "ּכלּֿבןֿנכר יתעּלה: (my,אמרֹו ְְִֵֶֶַַָָָֹֹ
(bnהמתרּגם אמר .("qelwpe`"):הּקּבלה עלּֿפי ְְִֵַַַַַַָָָ

"ּכלֿ הּמכלּתא: ּולׁשֹון ּדיׁשּתּמד. יׂשראל ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָּכלּֿבר
זרה". עבֹודה ׁשעבד מׁשּמד יׂשראל זה ― ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻּבןֿנכר

― הקכ"ו מּלהאכילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּתֹוׁשב zeevnd)לגר 'f envrÎlr laiwy gp oa) ְֵָ

וׂשכיר "ּתֹוׁשב יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִֶֶַַַָָָמןֿהּפסח,
ּבֹו" dn)לאֿיאכל ,my). ַֹֹ

― הקכ"ז הערלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֻ
לאֿיאכל "וכלֿערל אמרֹו: והּוא הּפסח, ְְְֱִֵֶֶַַַָָָֹֹמּלאכֹול

gn)ּבֹו" ,my).לֹוקה ― ערל והאֹוכלֹו ;ְְֵֶָָ

― הקכ"א מּלׁשּבֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
"ועצם אמרֹו: והּוא ּפסח, קרּבן מעצמֹות ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָעצם

en)לאֿתׁשּברּוֿבֹו" ,my)מעצמיו עצם והּׁשֹובר ; ְְְֲִֵֵֶֶַָָֹ
אמרּו ּובפרּוׁש לֹוקה. ―(.ct migqt)הּׁשֹובר" : ְְֵֵֶַָ

לֹוקה". זה הרי ― טהֹור ּבפסח ְֲֵֶֶֶֶֶֶַָָאתֿהעצם

― הקכ"ב מּלׁשּבֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
יתעּלה אמרֹו והּוא ּכן, ּגם ׁשני ּפסח מעצמֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָעצם

בֹו" תׁשּברּו לא "ועצם ai)ּבֹו: ,h xacna)והּׁשֹובר ; ְְְְִֵֶֶַֹ
ּפסחים ּובגמרא מלקּות. חּיב הּוא ּגם ― (dt.)ּבֹו ְְְִִַַַָָָָ

בֹו" לאֿתׁשּברּו "ועצם אֹומר "ּכׁשהּוא ְְְְְִֵֶֶֶָֹאמרּו:
לֹומר ּתלמּוד ׁשאין ׁשני, wxּבפסח `a epi`) ְְִֵֵֶֶַַַ

(eprci xak z`f ik dheytd zernynlנאמר ׁשּכבר ;ְֱֶֶַָ
(ipy gqta bedpl yiy)הּפסח ּככלֿחּקת ,(oey`xd) ְֶַַַָֻ

(my)האוי ―o`kn cenll z`f lka yiy dne) ֵָ
(:yמח ּבֹו ׁשּיׁש עצם zenvrd)אחד jezay oOyd) ֵֶֶֶֶַָֹª¨

ּדיני נתּבארּו ּוכבר מח". ּבֹו ׁשאין עצם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹואחד
מּפסחים ז' ּבפרק העצם .(bt.)ׁשבירת ְְְִִִֶֶֶֶַָָ
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― הקי"ז מּלהֹותירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

ליֹום ּכלֹומר הּיֹום, למחרת הּפסח מּבׂשר ְְְְֳִֶַַַַַַָָָּדבר
מּמּנּו "ולאֿתֹותירּו אמרֹו: והּוא עׂשר, ְְְֲִִִֶָָָָֹחמּׁשה

i)עדּֿבקר" ,ai `xwie)ּבארנּו ּוכבר .dyr zevn) ְְֵֶַַָֹ
(`vלעׂשה ׁשּנּתק לאו הּוא זה (lhaznׁשּלאו ֲִֵֶֶֶַַָָ

(dyrd meiw iciÎlrמּמּנּו "והּנתר ׁשאמר: לפי ,ְְִִֶֶַַָָֹ
ּתׂשרפּו" ּבאׁש אמרּו:(my)עדּֿבקר ּובּמכלּתא . ְְְְִִֵֶַַָָָֹֹ

על עׂשה לּתן הּכתּוב ּבא ― מּמּנּו" ְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ"והּנתר
עליו. לֹוקין ׁשאין לֹומר: ֲִֵֶֶַַָָֹלאֿתעׂשה,

― הקי"ט ּכןהּמצוה ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻ
ׁשני ּפסח מּבׂשר ּדבר c"iaמּלהׁשאיר axwpd) ְְְִִִִֵֶַַַָָ

(oey`x gqta qep` didy in iciÎlr xii`a,ּבקר ֶַֹעד
עליו: אמרֹו עדּֿבקר"והּוא מּמּנּו "לאֿיׁשאירּו ְְְִִֶֶַַָָָֹֹ

(ai ,h xacna).ּכראׁשֹון לעׂשה נּתק זה וגם .ְֲִִֵֶַַַָ

― הקי"ח ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
ארּבעה ּביֹום הּקרבה החגיגה מּבׂשר ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָמּלהׁשאיר

מּפסחים ו' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו לּיֹום(r`.)עׂשר, , ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
ׁשני(daxwdl)הּׁשליׁשי ּבמׁש ּתאכל אּלא , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָ

אׁשר מןֿהּבׂשר "ולאֿילין אמרֹו: והּוא ְְְֲִִִֶַַָָָָָֹהּימים.
לּבקר" הראׁשֹון ּבּיֹום ּבערב c)ּתזּבח ,fh mixac). ְִִֶֶֶַַַָָֹ

"לאֿילין :ּכ זה ּבפסּוק המקּבל הּפרּוׁש ְְִֵֶַַָָָָָֹֻּובא
הּפסח עם הּבאה ּבחגיגה ― וגֹו'" ְֲִִִֶַַַַַָָָָָמןֿהּבׂשר
ליֹום יכֹול ימים. לׁשני ׁשּתאכל מדּבר ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּכתּוב
ׁשל לבקרֹו ― "לּבקר" אֹומר: ּכׁשהּוא ְְְֵֶֶֶֶַָָֹאחד?
לה' ּפסח "וזבחּת יתעּלה: אֹומר ועליה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשני.

ּובקר" צאן אלהי(a ,my)ׁשל זֹו מחגיגה והּנֹותר . ְֱֲִֵֶֶַָָָָֹֹ
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לפי ּבאׁש יּׂשרף ― הּׁשליׁשי לּיֹום עׂשר ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָארּבעה
עליו. לֹוקין אין ּולפיכ ― נֹותר ּבכלל ְְִִִֵֶַָָָָׁשהּוא
י"ד חגיגת ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָּוכבר

ּפסחים מּמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה (r`.)ּבלבד, ְְְְִִִֶֶַַַָָ
חגיגה .(gÎf)ּומּסכת ֲִֶֶַָ

― הנ"ג הראּיה,הּמצוה על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
יראה ּבּׁשנה ּפעמים "ׁשלׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹוהּוא

"אלהי ה' אתּֿפני ּכלֿזכּור(fh ,fh mixac). ְְְֱֵֶֶָֹ
ׁשּיׁש זכר ּכלּֿבן עם האדם ׁשּיעלה זֹו, מצוה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָוענין
לּמקּדׁש יעלהּו ― לבּדֹו להל לֹו ׁשאפׁשר ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹלֹו,
הּזה והּקרּבן ּכׁשּיעלה. עֹולה קרּבן ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָויקריב
ראּיה. עלת הּנקרא הּוא ― ּבעלֹותֹו ְְְֲִִִֶַַַַָָֹׁשּמקריב

אמרם והזּכרנּו הקּדמנּו e:)ּוכבר dbibg)ׁשלׁש" : ְְְְְְְִִַַָָָָֹ
ראּיה חגיגה, ּברגל: יׂשראל נצטּוּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹמצות
ּכלֹומר, זֹו. מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָוׂשמחה".

חגיגה ּבמּסכת ראּיה, אין(c.)מצות זֹו וגם . ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ
ּבּה. חּיבֹות ִַַָָָהּנׁשים

― הנ"ב לרגלהּמצוה לעלֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשלׁש ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹלּמקּדׁש

ּבּׁשנה" לי ּתחג רגלים ci)"ׁשלׁש ,bk zeny)ּוכבר . ְְִִַָָָָָָֹֹ
עם ׁשּיעלה היא הּזאת ׁשהעלּיה ּבּכתּוב, ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנתּבאר
ּפעמים. ּכּמה זה צּוּוי נכּפל ּוכבר להקריבֹו. ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָקרּבן

ספרי i`)ּולׁשֹון ,fh mixac)נֹוהגֹות מצות "ׁשלׁש : ְְְֲִִֵָֹֹ
ּגם וכן וׂשמחה". ּוראּיה חגיגה הן: ואּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָּברגל,

חגיגה ּבגמרא נצטּוּו(e:)אמרּו מצות "ׁשלׁש : ְְְְֲִִִִַָָָָָֹֹ
חגיגה וענין וׂשמחה". ראּיה חגיגה, ּברגל: ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָיׂשראל
חּיבֹות הּנׁשים ואין ׁשלמים, קרּבן ׁשּיקריב ― ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָזֹו
חגיגה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָּבּה.

שישי יום
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― הנ"ד ּבׂשמחההּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַָָ

"ּבחּג "וׂשמחּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָּברגלים,
(ci ,fh mixac)מּׁשלׁש הּׁשליׁשית הּמצוה והיא ,ְְְִִִִִַַָָֹ

ׁשאליו הראׁשֹון והענין ּברגל. הּנֹוהגֹות ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹמצות
ׁשלמים קרּבן ׁשּיקריבּו הּוא: ― זֹו ּבמצוה ְְְְְְִִִִֶַָָָָָנרמז
ׁשלמי על נֹוספים אּלּו ּוׁשלמים ְְִִִֵֵַַַָָָָעלּֿכלּֿפנים,

ּבּתלמּוד נקראים והם f:)חגיגה, dbibg)ׁשלמי : ְְְְֲִִִֵֵַַַָָ
"נׁשים אֹומרים: אּלּו, ׁשלמים הקרבת ועל ְְְְְִִִִֵַַַָָָָׂשמחה.

"וזבחּת הּכתּוב: אמר ּוכבר ּבׂשמחה". ְְְְְִַַַַָָָָָָָחּיבֹות
ה'" לפני וׂשמחּת ׁשם ואכלּת f)ׁשלמים ,fk my). ְְְְְְִִֵַַָָָָָָ

חגיגה. ּב[מּסכת] זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר
עֹוד,ּוב מהּֿׁשאמרּו "ּבחּג "וׂשמחּת אמרֹו כלל ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָ

אמרם g.)והּוא my),"ׂשמחה ּבכלֿמיני "ׂשמח : ְְְְְִִֵַָָָָ
ּולביׁשת הּיין, ּוׁשתּית ּבחּגים, הּבׂשר אכילת ְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַָָמּזה:
לּקטּנים מתיקה ּומיני ּפרֹות וחּלּוק חדׁשים, ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָּבגדים
לבד ּבּמקּדׁש ּוברּקּוד זמר ּבכלי והּׂשחֹוק ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָולּנׁשים,

(y`x zelw icil e`eai `ly ick ,my `wec)והיא ,ְִ
ּבכלל נכנס וכלֿזה ― ּביתֿהּׁשֹואבה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָׂשמחת
הּוא ― ׁשּבהם והחמּור ."ּבחּג "וׂשמחּת ְְְְְֶֶֶֶַַָָָָָאמרֹו
לׂשמחה. מיחד ׁשהּוא ּכיון ּדוקא, הּיין ׁשתּית ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻחּיּוב

ּפסחים ּגמרא ּבניו(hw.)ּולׁשֹון לׂשּמח אדם "חּיב : ְְְְִֵַַַָָָָָָָָ
וׁשם ּבּיין". מׂשּמחם? ּבּמה ּברגל. ּביתֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָּובני
ּבזמן אֹומר: ּבתירא ּבן יהּודה רּבי "ּתניא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָאמרּו:
ּבבׂשר, אּלא ׂשמחה אין קּים הּמקּדׁש ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּבית
וׂשמחּת. ׁשם ואכלּת ׁשלמים וזבחּת ְְְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנאמר:
יׂשּמח ויין ׁשּנאמר: ּבּיין, אּלא ׂשמחה אין ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָעכׁשו

eh)לבבֿאנֹוׁש" ,cw mildz)אנׁשים" עֹוד: ואמרּו . ְְְֱֲִַָָ
להם cgeina)ּבראּוי ognynd xaca)ּבראּוי ונׁשים ְִֶָָָָָָ

לכלל ׁשּנתחּיב הּוא, הּתֹורה ּולׁשֹון ְְְִִֵֶֶַַָָֹלהם".
אמר והּגרים, והחלּוׁשים הענּים זֹו ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָּבׂשמחה

והאלמנה" והּיתֹום "והּגר ci)יתעּלה: ,fh mixac). ְְְְְִֵֶַַַַָָָָ

― הקנ"ו מּלעלתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹֻ
והּוא ׁשם, להקריבֹו קרּבן עּמנּו ׁשּיהא ּבלי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָלרגל

ריקם" פני "ולאֿיראּו יתעּלה: bk,אמרֹו zeny) ְְְִֵֵֶַַָָָָֹ
(eh.ּוׁשלמים עֹולה עּמֹו יהיּו עלּֿכלּֿפנים אּלא ,ְְִִִִֶַָָָָָ

ולאו חגיגה, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָּוכבר
ּבֹו. חּיבֹות הּנׁשים אין ִֵֶַַָָזה

― הרכ"ט מּלעזֹובהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
מּתנֹותיהם מּלתת מהם ּולהתעּלם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָאתֿהלוּים
"הּׁשמר אמרֹו: והּוא ּברגל, ּומּלׂשּמחם ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָּבׁשלמּות

"ּכלֿימי אתֿהּלוי ּפןּֿתעזב ל(hi ,ai mixac). ְֲִֵֶֶֶַַָָֹ
ספרי my)ּולׁשֹון d`x zyxt)ּֿבלא ― "הּׁשמר : ְְְִִֵֶָֹ

ּבלאֿתעׂשה". ― ּפןּֿתעזב ְֲֲֲֶֶֶַַַֹֹתעׂשה,

― הט"ז אתהּמצוה להקהיל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ
ׁשמּטה ּכלֿמֹוצאי ׁשל סּכֹות ׁשל ּבּׁשני ּכּלֹו ְִִֵֵֶֶַָָָָָֻֻהעם
והּוא לפניהם, ּתֹורה מּמׁשנה ּפסּוקים ּכּמה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָוׁשּיּקראּו
והּנׁשים האנׁשים אתֿהעם "הקהל יתעּלה: ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָאמרֹו
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וגֹו'" ai)והּטף ,`l my).הקהל מצות היא וזֹו ― ְְְְְִִֵַַַַ
קּדּוׁשין עׂשה(cl.)ּובתחּלת "ּכלֿמצות ּכׁשאמרּו: ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָ
ּגרמּה onfd)ׁשהּזמן i`pza miielzy)נׁשים ְְִֶַַָָָ

'הקהל' "והרי ואמרּו: ּבּתלמּוד הקׁשּו ְְְְְְֲִֵֵַַַַָּפטּורֹות",
והּסק חּיבֹות?!" ונׁשים ּגרמּה, ׁשהּזמן עׂשה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֻּדמצות

מןֿהּכללֹות" למדין "אין הענין: "lkaּבסֹוף ik) ְְְְִִִֵֵַָָָ
llkdn d`vi ldwd zevne llkd on `vei mb yi llk

("'ek onfdy .. zevn lk lyמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ
― ּומהּֿיּקרא יקרא, ּומי יּקרא, אי לֹומר רצֹוני ְְִִִִִֵֵֵַַָָָזֹו,

סֹוטה מּמּסכת ז' .(n`.)ּבפרק ְִֶֶֶֶַָ

― הע"ט ּבקּדּוׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָ
למהֿ ּולהבּדילם להפריׁשם ּכלֹומר ְְְְְְְִִַַַַָָּבכֹורֹות,
"קּדׁשֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהם, לעׂשֹות ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָּׁשחֹובה
ּבאדם יׂשראל ּבבני ּכלֿרחם ּפטר כלּֿבכֹור ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָלי

a)ּובּבהמה" ,bi zeny)הּוא הּתֹורה ּולׁשֹון . ְְֵַַָָ
ּבלבד. החמֹור ּומין וצאן ּבקר היא זֹו ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹׁשּבהמה
הּמצוה והיא טהֹורה, ּבהמה ּבבכֹור נכּפל זה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָצּוּוי
"ּכלֿ יתעּלה: אמר עּתה. ּבּה מדּברים ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָׁשאנחנּו
ּתקּדיׁש הּזכר ּובצאנ ּבבקר יּולד אׁשר ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹהּבכֹור

"אלהי hi)לה' ,eh mixac)ּב ודין ׁשל. זה כֹור ְְֱִֶֶֶַֹ
מקריבים לּכהנים, ׁשּיּנתן הּוא: טהֹורה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹּבהמה
נתּבארּו ּוכבר ּבׂשרֹו. ׁשאר ואֹוכלים ודמֹו ְְְְְְְְֲִִֶָָָָָחלּבֹו
ונתּבאר ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ּבׁשלמּות זֹו מצוה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָּדיני

חּלה מּסכת `)ּבסֹוף dpyn c wxt)זֹו מצוה ׁשאין , ְְִֵֶֶֶַַָָ
ספרי ּולׁשֹון ּבארץ. אּלא d`x,נֹוהגת zyxt) ְְִֵֶֶֶֶָָָ

(bk ,ci mixacּבכֹורֹות מעלה אדם יהא "יכֹול :ְְֲֵֶַָָָ
ואכלּת לֹומר: ּתלמּוד ― לארץ לארץ ְְְִֶֶַַַָָָָָָָמחּוצה
ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָֹֹלפני

וצאנ ּבקר bk)ּובכרת ,ci my)מּמקֹום ― ְְְְִֶָָֹֹֹ
ּדגן מעׂשר מביא cala)ׁשאּתה l`xyi ux`)אּתה , ְִֵַַַַָָָָָ

מביא אּתה ׁשאין לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות; ְִִִֵֵֵֶֶַָָָָמביא
נתּבאר הּנה ּבכֹורֹות". מביא אּתה אי ּדגן, ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָמעׂשר
ּבכֹור אבל ּבארץ; אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ׁשּמצוה ,ְְְֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָָל

הּוא קדוׁש א קרב, אינֹו לארץ (xeq`yחּוצה ֵֵֶַָָָָָ
ea letiy oiznie ,daxwdl ie`xy onfÎlk elk`l

(eilr ik ,menּבמּומֹו ux`aלהאכל od ,el` mipice) ְְֵֵָ
(md ixd ,ux`l dvega ode l`xyiׁשּבית ֵֵֶּבין

ּכמֹו זה, ּבזמּננּו ּכמֹו ׁשהּוא ּובין ּבנּוי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָהּמקּדׁש
זֹו. ּבמצוה חּיבים הלוּים ואין ּדגן. ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָמעׂשר

קודש שבת

.Á˜ .„Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקמ"ד מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

והּוא ּתמים, הּוא אם לירּוׁשלים חּוץ ְְִִִִֶַַָָאתֿהּבכֹור
ּובכרת וכּו' ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ְְְְֱִֶֶַָָֹֹֹֹאמרֹו:

"ּבקר(fi ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון .d`x zyxt) ְְְְִֵָ
(myהּכתּוב ּבא לא הּבכֹור, זה ― "ּובכרת" :ְְֶַַָָֹֹֹ

זריקת לפני ּבין ּבכֹור ׁשאכל לזר אּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָללּמד
ׁשּלאו ל נתּבאר הּנה ּבלאֿתעׂשה. ׁשעֹובר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּדמים,
ּבכֹור יאכל ׁשּלא לּזר אזהרה ענינים: ׁשני ּכֹולל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹזה
חּוץ אכילתֹו על לּכהן אזהרה וגם ְְֲִִֵַַַַָָָָֹּתמים
ּבבכֹור ּתלּוי הּדין הענינים ּובׁשני ְְְִִִִִִִֵַָָָָָלירּוׁשלים.

לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר ְִֵֶֶַָָָּתמים;

― הק"ח מּלפּדֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
א" יתעּלה: אמרֹו והּוא טהֹורה, ּבהמה ְְְְְְִֵֶַַָָָּבכֹור
תפּדה לא עז אֹוֿבכֹור ּכׂשב בכֹור אֹו ְְְְִֵֶֶֶֹּבכֹורֿׁשֹור

הם" fi)קדׁש ,gi xacna)ּכמֹו למכרֹו מּתר אבל . ְְְֲֵֶָָָֹֻ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת ספרא(alÎ`l)ׁשּנתּבאר ּולׁשֹון . ְְְְְִִֵֶֶֶַָָ

(izewega zyxt seq)לא" אֹומר הּוא "ּבּבכֹור :ְֵַֹ
הּוא". נמּכר אבל ― ְְֲִִֶָָתפּדה"

�
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וגֹו'" ai)והּטף ,`l my).הקהל מצות היא וזֹו ― ְְְְְִִֵַַַַ
קּדּוׁשין עׂשה(cl.)ּובתחּלת "ּכלֿמצות ּכׁשאמרּו: ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָ
ּגרמּה onfd)ׁשהּזמן i`pza miielzy)נׁשים ְְִֶַַָָָ

'הקהל' "והרי ואמרּו: ּבּתלמּוד הקׁשּו ְְְְְְֲִֵֵַַַַָּפטּורֹות",
והּסק חּיבֹות?!" ונׁשים ּגרמּה, ׁשהּזמן עׂשה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֻּדמצות

מןֿהּכללֹות" למדין "אין הענין: "lkaּבסֹוף ik) ְְְְִִִֵֵַָָָ
llkdn d`vi ldwd zevne llkd on `vei mb yi llk

("'ek onfdy .. zevn lk lyמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ
― ּומהּֿיּקרא יקרא, ּומי יּקרא, אי לֹומר רצֹוני ְְִִִִִֵֵֵַַָָָזֹו,

סֹוטה מּמּסכת ז' .(n`.)ּבפרק ְִֶֶֶֶַָ

― הע"ט ּבקּדּוׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָ
למהֿ ּולהבּדילם להפריׁשם ּכלֹומר ְְְְְְְִִַַַַָָּבכֹורֹות,
"קּדׁשֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהם, לעׂשֹות ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָּׁשחֹובה
ּבאדם יׂשראל ּבבני ּכלֿרחם ּפטר כלּֿבכֹור ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָלי

a)ּובּבהמה" ,bi zeny)הּוא הּתֹורה ּולׁשֹון . ְְֵַַָָ
ּבלבד. החמֹור ּומין וצאן ּבקר היא זֹו ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹׁשּבהמה
הּמצוה והיא טהֹורה, ּבהמה ּבבכֹור נכּפל זה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָצּוּוי
"ּכלֿ יתעּלה: אמר עּתה. ּבּה מדּברים ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָׁשאנחנּו
ּתקּדיׁש הּזכר ּובצאנ ּבבקר יּולד אׁשר ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹהּבכֹור

"אלהי hi)לה' ,eh mixac)ּב ודין ׁשל. זה כֹור ְְֱִֶֶֶַֹ
מקריבים לּכהנים, ׁשּיּנתן הּוא: טהֹורה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹּבהמה
נתּבארּו ּוכבר ּבׂשרֹו. ׁשאר ואֹוכלים ודמֹו ְְְְְְְְֲִִֶָָָָָחלּבֹו
ונתּבאר ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ּבׁשלמּות זֹו מצוה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָּדיני

חּלה מּסכת `)ּבסֹוף dpyn c wxt)זֹו מצוה ׁשאין , ְְִֵֶֶֶַַָָ
ספרי ּולׁשֹון ּבארץ. אּלא d`x,נֹוהגת zyxt) ְְִֵֶֶֶֶָָָ

(bk ,ci mixacּבכֹורֹות מעלה אדם יהא "יכֹול :ְְֲֵֶַָָָ
ואכלּת לֹומר: ּתלמּוד ― לארץ לארץ ְְְִֶֶַַַָָָָָָָמחּוצה
ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָֹֹלפני

וצאנ ּבקר bk)ּובכרת ,ci my)מּמקֹום ― ְְְְִֶָָֹֹֹ
ּדגן מעׂשר מביא cala)ׁשאּתה l`xyi ux`)אּתה , ְִֵַַַַָָָָָ

מביא אּתה ׁשאין לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות; ְִִִֵֵֵֶֶַָָָָמביא
נתּבאר הּנה ּבכֹורֹות". מביא אּתה אי ּדגן, ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָמעׂשר
ּבכֹור אבל ּבארץ; אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ׁשּמצוה ,ְְְֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָָל

הּוא קדוׁש א קרב, אינֹו לארץ (xeq`yחּוצה ֵֵֶַָָָָָ
ea letiy oiznie ,daxwdl ie`xy onfÎlk elk`l

(eilr ik ,menּבמּומֹו ux`aלהאכל od ,el` mipice) ְְֵֵָ
(md ixd ,ux`l dvega ode l`xyiׁשּבית ֵֵֶּבין

ּכמֹו זה, ּבזמּננּו ּכמֹו ׁשהּוא ּובין ּבנּוי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָהּמקּדׁש
זֹו. ּבמצוה חּיבים הלוּים ואין ּדגן. ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָמעׂשר

קודש שבת

.Á˜ .„Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקמ"ד מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

והּוא ּתמים, הּוא אם לירּוׁשלים חּוץ ְְִִִִֶַַָָאתֿהּבכֹור
ּובכרת וכּו' ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ְְְְֱִֶֶַָָֹֹֹֹאמרֹו:

"ּבקר(fi ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון .d`x zyxt) ְְְְִֵָ
(myהּכתּוב ּבא לא הּבכֹור, זה ― "ּובכרת" :ְְֶַַָָֹֹֹ

זריקת לפני ּבין ּבכֹור ׁשאכל לזר אּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָללּמד
ׁשּלאו ל נתּבאר הּנה ּבלאֿתעׂשה. ׁשעֹובר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּדמים,
ּבכֹור יאכל ׁשּלא לּזר אזהרה ענינים: ׁשני ּכֹולל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹזה
חּוץ אכילתֹו על לּכהן אזהרה וגם ְְֲִִֵַַַַָָָָֹּתמים
ּבבכֹור ּתלּוי הּדין הענינים ּובׁשני ְְְִִִִִִִֵַָָָָָלירּוׁשלים.

לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר ְִֵֶֶַָָָּתמים;

― הק"ח מּלפּדֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
א" יתעּלה: אמרֹו והּוא טהֹורה, ּבהמה ְְְְְְִֵֶַַָָָּבכֹור
תפּדה לא עז אֹוֿבכֹור ּכׂשב בכֹור אֹו ְְְְִֵֶֶֶֹּבכֹורֿׁשֹור

הם" fi)קדׁש ,gi xacna)ּכמֹו למכרֹו מּתר אבל . ְְְֲֵֶָָָֹֻ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת ספרא(alÎ`l)ׁשּנתּבאר ּולׁשֹון . ְְְְְִִֵֶֶֶַָָ

(izewega zyxt seq)לא" אֹומר הּוא "ּבּבכֹור :ְֵַֹ
הּוא". נמּכר אבל ― ְְֲִִֶָָתפּדה"

�
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ãúeäL ïéàL ãò Ck ìk äëLçì Ceîñ àeä íà ,úaL áøòa elôàå .úaLa éøëðì õôç íeL ìéàLäì øeñà̈§©§¦¥¤§¨§¦§©¨©£¦§¤¤©¨¦¨©£¥¨¨¨©¤¥§
,ïéòä úéàøî éðtî BìéàLäì øeñà ,*íBé ãBòaî íéaøä úeLøì ìàøNiä ìL Búéa çútî õôçä àéöBäì éøëpì©¨§¦§¦©¥¤¦¤©¥¤©¦§¨¥¦§¨©¦¦§¨§©§¦¦§¥©§¦¨©¦
ìò úaLa åéöôç çìBL àeäL ìàøNiä úà ãLçé ,Bãéa ìàøNé õôçå ìàøNiä úéaî àöBé éøëpä úà äàBøäL¤¨¤¤©¨§¦¥¦¥©¦§¨¥§¥¤¦§¨¥§¨©§Ÿ¤©¦§¨¥¤¥©£¨¨§©¨©
íéaøä úeLø da ïéàL øéòa elôàå .Bîöò Cøöì BàéöBî àeäå Bì ìéàLäL Bzòc ìò äìòé àHL ,äæ éøëð éãé§¥¨§¦¤¤©£¤©©§¤¦§¦§¦§Ÿ¤©§©£¦§¦¤¥¨§¨©¦
íéøôBñ éøácnL ïåék ë"ôòà ,ãéçiä úeLøî dëBúì àéöBäì ìàøNéì elôà äøBz ìL øeqà ïéàL ,úéìîøk àlà¤¨©§§¦¤¥¦¤¨£¦§¦§¨¥§¦§¨¥§©¨¦¥¨¤¦¦§¥§¦
ìò øáBò àeäL eäeãLçé ïk íà ,*æ"ù ïîéña øàaúiL Bîk ,äåöî Cøöì àHL éøëð éãé ìò elôà àéöBäì øeñà̈§¦£¦©§¥¨§¦¤§Ÿ¤¦§¨§¤¦§¨¥§¦¨¦¥©§§¤¥©

:íéøôBñ éøác¦§¥§¦

äøznL áøònä íB÷îa øc éøëpä íà úaLa elôà BìéàLäì øzî dëBúa ìèìèì øznL úáøònä øéòa ìáà£¨§¦©§Ÿ¤¤¤ª¨§©§¥§¨ª¨§©§¦£¦§©¨¦©¨§¦¨§¨©§Ÿ̈¤ª¨
éðòa àlà áøòî BðéàL íB÷îa øc elôà Bà ,Ba ìèìèìàöBé BúBà äàBøä ìL ïéòä úéàøîì Leçì ïéàL ï §©§¥£¦¨§¨¤¥§Ÿ̈¤¨§¦§©¤¥¨§©§¦¨©¦¤¨¤¥

Búéaî àöBé BúBà äàBøäL ïéðòa ,áøòî BðéàL íB÷nî Ck ìk ÷Bçø ìàøNé ìL BúéaL ïBâk) ìàøNé ìL Búéaî¦¥¤¦§¨¥§¤¥¤¦§¨¥¨¨¨¦¨¤¥§Ÿ̈§¦§¨¤¨¤¥¦¥
.(áøòî BðéàL íB÷nì àöBé àeäLk äàBø Bðéà ìàøNé ìL¤¦§¨¥¥¤§¤¥©¨¤¥§Ÿ̈

BúeLøa eéäL ìàøNé ìL BöôçL éôì ,úaLa BìéàLäì øeñà íeçzì õeç íBiä epëéìBé éøëpäL Bì òeãé íà î"îå¦¨©¤©¨§¦¦¤©©§¨§©§¦§©¨§¦¤¤§¤¦§¨¥¤¨¦§
ìò øäæî íãà ïéàL óàå .øúBé àGå çeø ìëì änà íétìà eðéäc ,BúúéáLa *äúéáL Bìöà eð÷ úBLîMä ïéáa§¥©§¨¨¤§§¦¨¦§¦¨§©§©§©¦©¨§¨©§¥§©¤¥¨¨ª§¨©
,änà íétìà àlà íäì ïéàå Bìöà äúéáL eðwL ïåék íB÷î ìkî ,*åéìk úúéáL ìò äeöî BðéàL Bîk *åéìk íeçz§¥¨§¤¥§ª¤©§¦©¥¨¦¨¨¥¨¤¨§¦¨¤§§¥¨¤¤¨©§©¦©¨
íìhiL Bì øîBìå Bì íúBàøäì øzî ìáà ,éøëð ãéa BøñBnL é"ò íeçzì õeç eàáeiL íéãia íäì íøâì Bì øeñà̈¦§Ÿ¨¤©¨©¦¤§©§¤§§©¨§¦£¨ª¨§©§¨§©¤¦§¥
íeçzì õeç ïàéöBnä àeä éøëpäL ïåék ,íéãia Bì øBñîì elôà ïéøézî Léå .íéãia Bì íøñBî BðéàL ïåék Bîöòî¥©§¥¨¤¥§¨©¨©¦§¥©¦¦£¦¦§©¨©¦¥¨¤©¨§¦©¦¨©§

.øwò ïëå ,*àîìòa íøBb àlà Bðéà ìàøNiäå Bîöò Cøöì Bzòcî¦©§§Ÿ¤©§§©¦§¨¥¥¤¨¥§¨§¨§¥¦¨
úaLa BìéàLäì øeñà áøònä íB÷îa ë"â øc éøëpä elôàå úáøònä øéòa elôàL íéøîBàå äæ ìk ìò ïé÷ìBç Léå§¥§¦©¨¤§§¦¤£¦§¦©§Ÿ¤¤©£¦©¨§¦¨§¨©§Ÿ̈¨§©§¦§©¨
õôçå úaLa ìàøNé úéaî àöBé BúBà äàBøäL éôì ,íBé ãBòaî Búéa çútî àöBé BðéàL ìk úaL áøòa elôà Bà£¦§¤¤©¨¨¤¥¥¦¤©¥¦§§¦¤¨¤¥¦¥¦§¨¥§©¨§¥¤
,(äàåìä úàø÷ð àéäL íBé 'ìî øúBé eðéäc) äaøî ïîæì Bì eäåìä Bà úaLa äæ õôç Bì øëîL øîàé Bãéa ìàøNé¦§¨¥§¨Ÿ©¤¨©¥¤¤§©¨¦§¨¦§©§ª¤§©§¥¦¤¦¦§¥©§¨¨
øeñàå ïBkLîì Bì BðúpL (äàBøä) øîàé Bà ,*æ"ù ïîéña ù"îë èòeî ïîæì àeäL äìàL àlà úaLa eøézä àGå§¦¦§©¨¤¨§¥¨¤¦§©¨§¦¨Ÿ©¨¤¤§¨§©§§¨

mixe`ia

íåé ãåòáî . . àéöåäìמביתו שיצא שהות כשיש אבל –

לחשיכה סמוך אפילו להשאילו מותר –5.

íåé ãåòáî.(משנ"ב (ראה השקיעה קודם היינו –

æù ïîéñá øàáúéùמשום האסור דבר כל שהתירו סי"ב: –
גדול הפסד או חולי מצוה, במקום .6שבות,

äúéáù åìöà åð÷בשבת להלך רשאי אדם שאין שכשם –

כך שביתתו, למקום חוץ רוח לכל אמה אלפים אלא ויו"ט
לאלפים חוץ להוליכם אדם שום יכולים אין ובהמתו כליו
בעליהם שביתת במקום שביתה שקנו מפני בעליהם, .7של

åéìë íåçú ìò øäæåî ïéàאלפיים) דרבנן תחומין לא –

מיל) (י"ב דאורייתא תחומין לא ואפילו .8אמה)

åéìë úúéáù ìò äååöî åðéàùעל מצווה היה אם אבל –

להלן כמבואר לנכרי, להשאילם אסור היה כליו שביתת

בהמתו. לגבי ז סעיף
àîìòá íøåâ àìà åðéàמגורם יותר כשהישראל אבל –

וידוע לרעותה, לו ואמר לרועה בהמה שמסר כגון בעלמא,
בתוך שירענה לו אמר שלא זמן כל לתחום, מחוץ שירענה
לתחום, מחוץ שירעה לו אמר כאילו נחשב התחום;

.9ואסור

æù ïîéñáלתבעו יכול אינו חבירו את המלוה יח: סעיף –

לפרוע כדי ללוות דרך שאין . . יום משלשים בפחות
שמא לחוש יש וא"כ . . מרובה זמן לאחר אלא לאלתר
שלא כדי לפלוני הלויתי וכך כך פנקסו על המלוה יכתוב
חבירו את המשאיל אבל יום, שלשים בסוף לתבעו ישכח
אין ולכך לשכחה, לחוש אין וא"כ . . מיד לתובעו יכול

לכתוב. יבוא שמא חוששים

zexewn

ובסי'5) אגרת. שליחת לגבי ס"א רמז סי' להלן שנתבאר כפי
לנכרי. מכירה לגבי ס"ג רנב

ס"י.6) תמד בסי' גם הובא
ס"ג.7) שצז סי'

סל"ח.8) שה סי' להלן
אלו9) דיעות ב' רבינו שהביא סל"ח שה בסי' להלן ולכך

האוסרים. לדעת לחוש שטוב פסק לרועה בהמה מסירת לענין
ב). ס"ק (קו"א
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úBNòì øác íeL úaLa ïzì øeñàå äëàìî Ba úBNòìå Bðwúì Bì BðúpL øîàé Bà ,*íL ù"îë úaLa ïBkLî ïzì¦¥©§§©¨¨Ÿ©¤§¨§©§§©£§¨¨§¨¦¥§©¨¨¨©£
.*úaL áøòî Bnò õö÷ elôàå *úeðìa÷a elôà äëàìî Ba§¨¨£¦§©§¨©£¦¨©¦¥¤¤©¨

a äìàLa ì÷äì Lé äëìä ïéðòìeBì eäåìäL Bà úaL áøòa elôà Bì øëî íà ìáà ,äðBLàøä àøáqk Cøvä úò §¦§©£¨¨¥§¨¥¦§¥¨§¥©Ÿ¤©§¨¨¨¦¨£¨¦¨©£¦§¤¤©¨¤¦§¨
éøö ,äëàìî Ba úBNòì BðúpL Bà ïBkLîì Bì BðúpL Bà ,íBé íéLGMî øúBé äaøî ïîæìãBòaî Búéa çútî àöiL C ¦§©§ª¤¥¦§¦¤§¨§©§¤§¨©£§¨¨¨¦¤¥¥¦¤©¥¦§

íBé12Bì Bøëî ìàøNiäL ìàøNé úéaî àöBé BúBà äàBøäì òãeé ànL Leçì LiL éôì ,úáøònä øéò àéä elôà£¦¦¦©§Ÿ¤¤§¦¤¥¨¤¨¦¨©§¨¤¥¦¥¦§¨¥¤©¦§¨¥§¨
ë"àùî ,úaLa ïk äNòL eäãLçéå ,úîàä àeä ïkL ïåék ,äëàìî Ba úBNòì Bì Bðúð Bà BðkLî Bà eäåìä Bà¦§¨¦§§§¨©£§¨¨¥¨¤¥¨¡¤§©§§¥¤¨¨¥§©¨

:úaLa ìéàLäì øzî éøäL ,úaLa BìéàLäL Bì äîãé íà óà ììk ãLç ïàk ïéà úîàä Bì òãeiLk äìàLa¦§¥¨§¤¦¨©¨¡¤¥¨£¨§¨©¦¦§¤¤¦§¦§©¨¤£¥ª¨§©§¦§©¨

mixe`ia

íù øàáúðù åîëלצורך שלא אבל כ: סעיף אסור– השבת,
בשבת. קנין למקנה שדומה מפני – כלל משכון להניח

úåðìá÷á åìéôàמשום אסור בשבת לו שנתן שכיון –

חפציך' .10'ממצוא

úáù áøòî åîò õö÷כשאמר גם שבות, לנכרי שאמירה –

השבת קודם .11לו

zexewn

ס"ה,10) שו סי' להלן וראה והענין, ד"ה סק"ח רסג סי' קו"א
ס"ז. שז וסי'

כז.11) אות רמד סי' על הנסמן וראה ס"א רמז סי' להלן
ס"ג.12) רנב סי' להלן גם הובא

ד-ה סעיפים בשבת לנכרי והשכרה השאלה דיני רמו, סימן ב' חלק

•
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ÁÈּכבר הּכתיבה ׁשּבׁשעת הּכתיבה, קדם הּנעׂשה ּבנקב זה ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוכל
אםהיא אבל ּוׁשלמה. ּתּמה ואינּה הּנקב ידי על מפסקת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ

ּפי על אף נקב, ּבּה ארע ואחרּֿכ ּכהלכתּה ּתּמה ּכתיבה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהיתה
חלּוקה ונראית לעבר מעבר האֹות עבי ּכל מפסיק ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּנקב
ּבלי זֹו אֹות הכׁשר ּכׁשעּור הּנקב ׁשעד ּבארּכּה יׁש אם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלׁשּתים,

ּכׁשרה. ― ּולמּטה ּׁשּמהּנקב מה ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָצרּוף

עבי ּכל מפסיק אינֹו ׁשהּנקב אּלא הּנקב, עד ּכּׁשעּור אין אם ְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָואף
ּכׁשרה, ― הּנקב ּבצד ׁשלם ּדק חּוט מעביּה נׁשאר אּלא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהאֹות,
ּכׁשרה, היתה ― מּתחּלתּה ּכלּֿכ ּדק עביּה עׂשה אם ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָׁשהרי
ּכמֹו ּדק לעׂשֹותן ויכֹול האֹותּיֹות, לעבי ׁשעּור נתנּו לא ְְְֲֲֳִִִֵֶַַָָָָָֹׁשהרי

ְִֶֶׁשּירצה:

ËÈאם ּבנקב? ׁשּנפסקּו האֹותּיֹות אר הכׁשר ׁשעּור הּוא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹוכּמה
אֹו הרי"ׁש ּכגֹון ּבּה, וכּיֹוצא ה"א ׁשל הימנית רגל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָנפסקה
ׁשהיא קטּנה אֹות ּכמלא מהּנקב למעלה מּמּנה ונׁשּתּיר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּדלי"ת,

ּכׁשרה. ― ְֵָיּו"ד

ׁשאפּלּו אֹומרים יׁש ה"א, ׁשל הּׂשמאלית הרגל נפסק אם ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאבל
למּטה ּבין מהּנקב למעלה ּבין ׁשהּוא ּכל אּלא מּמּנה נׁשּתּיר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלא

ּכׁשרה. ― ְֵֵֶֶַָמהּנקב

ואם יּו"ד, ּכמלא להיֹות צרי הּׂשמאלית רגל ׁשּגם אֹומרים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹויׁש
הלכה. וכן ּפסּולה. ― ְְֲֵָָָָלאו

אפּלּו ּבהן, וכּיֹוצא מ"ם ׁשל אֹו ה"א ׁשל ּתֹוכּה נּקב אם ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאבל
(ג) ּכׁשרה. ― ּגויל הּקף ׁשם נׁשאר ולא החלל ּכל ממּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּנקב
נקב ׁשם ׁשּנּקב מּבחּוץ אֹות לאיזֹו ּכלל ּגויל הּקף אין אם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָוכן
קלף מּקפת ׁשהיתה ּכיון ּכׁשרה, ― הּקלף סֹוף עד הּמּגיע ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻאר

הּכתיבה. ּבׁשעת ְְְִִִִַַָָָמּתחּלתּה

ארּכה ׁשהיא ּפי על אף מּתחּלתּה, קלף מּקפת היתה לא אם ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻֻאבל
הּפׁשּוטֹות נּו"ן אֹו ּכ"ף רגל ּכגֹון ּבנקב, ּכלל נפסקה ולא ְְְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָֹּכראּוי

סֹוף עד ּומּגיעֹות ארּכֹות ׁשהן האחרֹונה ׁשּבּׁשיטה ּבהן ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻוכּיֹוצא
ּפסּולֹות. ― מּתחּלתן ְְְִִַָָָהּקלף,

ּבהן ויׁשּתּיר הּקלף ּבסֹוף מעט מהן לגרר יכֹול אם מקֹום ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ[ּו]מּכל
הּפרׁשה, ּכל ּכתיבת אחר אפּלּו מֹועלת זֹו ּגרירה הרי ― ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכׁשעּור

רקו ּתחּלה, ּפסּולֹות היּו ׁשּלא ּכיון ּכסדרן, ׁשּלא מּׁשּום ּבזה אין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ
ׁשיתּבאר. ּכמֹו ּבלבד ּגויל הּקף חסרֹון ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָמּׁשּום

וכּיֹוצא הּמ"ם אֹו הה"א חלל ּכל ממּלא הּנקב ׁשאם אֹומרים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָויׁש
ּפי על ואף ּבתֹוכן, ּגויל מּקפֹות ׁשאינן ּכיון ּפסּולֹות, ― ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּבהן

מּתחּלתן. מּקפֹות ְִִֶָָָָֻׁשהיּו

הּוא ׁשהּנקב ּפי על אף החלל, ּכל ממּלא הּנקב אין אם ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאבל
האֹות ּבין מּׁשהּו אפּלּו חלק קלף נׁשאר ׁשּלא מּמׁש, לאֹות ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹסמּו
מּכל ּגויל מּקפת ּכּלּה להיֹות צריכה והאֹות ׁשּבתֹוכּה, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֻֻלהּנקב
ּבמקֹום ּגם ּגויל מּקפת חׁשּובה היא מקֹום מּכל ― ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָֻרּוחֹותיה

הּנקב. ׁשל הּׁשני מּצד ׁשּבתֹוכּה החלק קלף ידי על ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּנקב,

עביּה ּומקצת חּוץ, ׁשּכלּפי האֹות עבי ּבמקצת הּוא הּנקב אם ְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוכן
עבי מקצת ידי על ּכׁשרה היא הרי ― קּים נׁשאר ּתֹוכּה ְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּכלּפי
החלק קלף ידי על ּגויל מּקף חׁשּוב ׁשהּוא ּתֹוכּה, ׁשּכלּפי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻזה

הּנקב. ׁשל הּׁשני ִִֵֶֶֶֶַַַׁשּמּצד

ׁשעד ּבארּכּה ׁשּנׁשאר אּלא עביּה, ּכל מפסיק הּוא הּנקב אם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ(וכן
זה, ׁשעּור ידי על מתּכּׁשרת היא הרי ― הכׁשרֹו ּכׁשעּור ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַהּנקב
החלק הּקלף ידי על ּבתחּתּיּותֹו ּגם ּגויל מּקף חׁשּוב ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשהּוא
מהּנקב למּטה ּגם זּו [אֹות] מאר נׁשּתּיר (ואם מהּנקב ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּלמּטה
החלק קלף ידי על היא ּומתּכּׁשרת ,ּבכ נפסלת אינּה ―ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
אֹות אינֹו החלק קלף עד הּנקב ּׁשּמן ׁשּמה ׁשּכיון ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּבתחּתּיּותֹו,
ּכמֹו הּמּקיפּה, לּגויל האֹות ּבין הפסק חׁשּוב אינֹו ― ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחרת
ּכלל חלק קלף נׁשּתּיר לא אם אבל הפסק). חׁשּוב אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהּנקב

ּפסּולה). ― מהּנקב ְְֵֶֶַַָָלמּטה
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ÁÈּכבר הּכתיבה ׁשּבׁשעת הּכתיבה, קדם הּנעׂשה ּבנקב זה ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוכל
אםהיא אבל ּוׁשלמה. ּתּמה ואינּה הּנקב ידי על מפסקת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ

ּפי על אף נקב, ּבּה ארע ואחרּֿכ ּכהלכתּה ּתּמה ּכתיבה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהיתה
חלּוקה ונראית לעבר מעבר האֹות עבי ּכל מפסיק ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּנקב
ּבלי זֹו אֹות הכׁשר ּכׁשעּור הּנקב ׁשעד ּבארּכּה יׁש אם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלׁשּתים,

ּכׁשרה. ― ּולמּטה ּׁשּמהּנקב מה ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָצרּוף

עבי ּכל מפסיק אינֹו ׁשהּנקב אּלא הּנקב, עד ּכּׁשעּור אין אם ְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָואף
ּכׁשרה, ― הּנקב ּבצד ׁשלם ּדק חּוט מעביּה נׁשאר אּלא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהאֹות,
ּכׁשרה, היתה ― מּתחּלתּה ּכלּֿכ ּדק עביּה עׂשה אם ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָׁשהרי
ּכמֹו ּדק לעׂשֹותן ויכֹול האֹותּיֹות, לעבי ׁשעּור נתנּו לא ְְְֲֲֳִִִֵֶַַָָָָָֹׁשהרי

ְִֶֶׁשּירצה:

ËÈאם ּבנקב? ׁשּנפסקּו האֹותּיֹות אר הכׁשר ׁשעּור הּוא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹוכּמה
אֹו הרי"ׁש ּכגֹון ּבּה, וכּיֹוצא ה"א ׁשל הימנית רגל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָנפסקה
ׁשהיא קטּנה אֹות ּכמלא מהּנקב למעלה מּמּנה ונׁשּתּיר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּדלי"ת,

ּכׁשרה. ― ְֵָיּו"ד

ׁשאפּלּו אֹומרים יׁש ה"א, ׁשל הּׂשמאלית הרגל נפסק אם ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאבל
למּטה ּבין מהּנקב למעלה ּבין ׁשהּוא ּכל אּלא מּמּנה נׁשּתּיר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלא

ּכׁשרה. ― ְֵֵֶֶַָמהּנקב

ואם יּו"ד, ּכמלא להיֹות צרי הּׂשמאלית רגל ׁשּגם אֹומרים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹויׁש
הלכה. וכן ּפסּולה. ― ְְֲֵָָָָלאו

אפּלּו ּבהן, וכּיֹוצא מ"ם ׁשל אֹו ה"א ׁשל ּתֹוכּה נּקב אם ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאבל
(ג) ּכׁשרה. ― ּגויל הּקף ׁשם נׁשאר ולא החלל ּכל ממּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּנקב
נקב ׁשם ׁשּנּקב מּבחּוץ אֹות לאיזֹו ּכלל ּגויל הּקף אין אם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָוכן
קלף מּקפת ׁשהיתה ּכיון ּכׁשרה, ― הּקלף סֹוף עד הּמּגיע ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻאר

הּכתיבה. ּבׁשעת ְְְִִִִַַָָָמּתחּלתּה

ארּכה ׁשהיא ּפי על אף מּתחּלתּה, קלף מּקפת היתה לא אם ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻֻאבל
הּפׁשּוטֹות נּו"ן אֹו ּכ"ף רגל ּכגֹון ּבנקב, ּכלל נפסקה ולא ְְְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָֹּכראּוי

סֹוף עד ּומּגיעֹות ארּכֹות ׁשהן האחרֹונה ׁשּבּׁשיטה ּבהן ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻוכּיֹוצא
ּפסּולֹות. ― מּתחּלתן ְְְִִַָָָהּקלף,

ּבהן ויׁשּתּיר הּקלף ּבסֹוף מעט מהן לגרר יכֹול אם מקֹום ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ[ּו]מּכל
הּפרׁשה, ּכל ּכתיבת אחר אפּלּו מֹועלת זֹו ּגרירה הרי ― ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכׁשעּור

רקו ּתחּלה, ּפסּולֹות היּו ׁשּלא ּכיון ּכסדרן, ׁשּלא מּׁשּום ּבזה אין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ
ׁשיתּבאר. ּכמֹו ּבלבד ּגויל הּקף חסרֹון ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָמּׁשּום

וכּיֹוצא הּמ"ם אֹו הה"א חלל ּכל ממּלא הּנקב ׁשאם אֹומרים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָויׁש
ּפי על ואף ּבתֹוכן, ּגויל מּקפֹות ׁשאינן ּכיון ּפסּולֹות, ― ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּבהן

מּתחּלתן. מּקפֹות ְִִֶָָָָֻׁשהיּו

הּוא ׁשהּנקב ּפי על אף החלל, ּכל ממּלא הּנקב אין אם ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאבל
האֹות ּבין מּׁשהּו אפּלּו חלק קלף נׁשאר ׁשּלא מּמׁש, לאֹות ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹסמּו
מּכל ּגויל מּקפת ּכּלּה להיֹות צריכה והאֹות ׁשּבתֹוכּה, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֻֻלהּנקב
ּבמקֹום ּגם ּגויל מּקפת חׁשּובה היא מקֹום מּכל ― ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָֻרּוחֹותיה

הּנקב. ׁשל הּׁשני מּצד ׁשּבתֹוכּה החלק קלף ידי על ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּנקב,

עביּה ּומקצת חּוץ, ׁשּכלּפי האֹות עבי ּבמקצת הּוא הּנקב אם ְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוכן
עבי מקצת ידי על ּכׁשרה היא הרי ― קּים נׁשאר ּתֹוכּה ְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּכלּפי
החלק קלף ידי על ּגויל מּקף חׁשּוב ׁשהּוא ּתֹוכּה, ׁשּכלּפי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻזה

הּנקב. ׁשל הּׁשני ִִֵֶֶֶֶַַַׁשּמּצד

ׁשעד ּבארּכּה ׁשּנׁשאר אּלא עביּה, ּכל מפסיק הּוא הּנקב אם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ(וכן
זה, ׁשעּור ידי על מתּכּׁשרת היא הרי ― הכׁשרֹו ּכׁשעּור ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַהּנקב
החלק הּקלף ידי על ּבתחּתּיּותֹו ּגם ּגויל מּקף חׁשּוב ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשהּוא
מהּנקב למּטה ּגם זּו [אֹות] מאר נׁשּתּיר (ואם מהּנקב ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּלמּטה
החלק קלף ידי על היא ּומתּכּׁשרת ,ּבכ נפסלת אינּה ―ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
אֹות אינֹו החלק קלף עד הּנקב ּׁשּמן ׁשּמה ׁשּכיון ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּבתחּתּיּותֹו,
ּכמֹו הּמּקיפּה, לּגויל האֹות ּבין הפסק חׁשּוב אינֹו ― ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחרת
ּכלל חלק קלף נׁשּתּיר לא אם אבל הפסק). חׁשּוב אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהּנקב

ּפסּולה). ― מהּנקב ְְֵֶֶַַָָלמּטה
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נקב ּבין הּכתיבה ׁשּלפני נקב ּבין חּלּוק (ד) אין זֹו, סברא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּולפי
הּנקב ׁשל הּׁשני ׁשּמּצד החלק ׁשּקלף ׁשּכיון הּכתיבה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּלאחר
אם הּנקב, ּבמקֹום ּגם ּגויל מּקפת נחׁשבת להיֹותּה לאֹות, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻמצטרף
יֹותר ּפֹוסל אינֹו ― הּכתיבה קדם הּנקב היה (ה) אם אף ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכן
ּבלי לגמרי ׁשלם אֹות הכׁשר ׁשעּור ׁשּנׁשּתּיר (ּכיון ּכתיבה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמּלאחר

נקב). ֶֶׁשּום

לּסברא לחּוׁש יׁש ואףֿעלּֿפיֿכן הראׁשֹונה. ּכּסברא ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָוהעּקר
ׁשל הּׁשני מּצד ּכלל חלק קלף נׁשּתּיר ּכׁשּלא להחמיר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהאחרֹונה,
ׁשהּוא ּבין מּמׁש, לּה סמּו לאֹות חּוץ הּוא ׁשהּנקב ּבין ֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּנקב,

חללּה. ּכל ּוממּלא ְְֲֵַָָָָּבתֹוכּה

צרי האֹות אין ― האחרֹונה סברא לפי ׁשאף אֹומרים ויׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ(ו)
לא אבל מּבחּוץ, אּלא הּכתיבה אחר ּגם ּגויל מּקף ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֻלהיֹות
ּכׁשרה. ― חללּה ּכל ממּלא ׁשּבתֹוכּה הּנקב אם ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּבפנים,

להחמיר: ְְְִַָונכֹון

Îיר אּלא להם ׁשאין הּפׁשּוטֹות מאֹותּיֹות אחת נפסקה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואם
― ּבהן וכּיֹוצא ּפׁשּוטה, נּו"ן אֹו זי"ן אֹו וא"ו ּכגֹון: ְְְִֵֶַַַַָָָאחת,
הה"א ּברגל ּכמֹו יּו"ד, ׁשהיא קטּנה אֹות ּכמלא הכׁשרן ׁשעּור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאין
― יּו"ד ּכמלא אּלא מּמּנה נׁשּתּיר ׁשּלא וא"ו ׁשהרי ּבּה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹוכּיֹוצא
הכׁשרן אּלא הּפׁשּוטֹות. אֹותּיֹות ּבׁשאר וכן ּכלל, וא"ו זה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאין
יֹודע הּתינֹוק ׁשאם טּפׁש, ולא חכם ׁשאינֹו הּתינֹוק ּבקריאת ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּתלּוי

ּפסּולֹות. ― לאו ואם ּכׁשרֹות, ― ּכהלכתן ְְְְְְִִִֵָָָָלקרֹותן

הּוא הרי הּמּלֹות, ּפרּוׁש ּדהינּו הענין ׁשּמבין חכם ּתינֹוק ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאבל
הענין, לפי יפה ׁשּמתּפרׁש הבנתֹו מּתֹו הּנפסקת האֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָאֹומר
אף הענין, להבין ּכלּֿכ חכם אינֹו אם אבל עליו. סֹומכין ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָָָואין
וזה עליו, סֹומכין ― היטב האֹותּיֹות ּבהּכרת חכם ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעל

ׁשאמרּו. טּפׁש ְִֵֶָֹלא

ּכמֹו האֹותּיֹות ׁשאר מּלפניו לכּסֹות צרי ׁשאין למד אּתה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּומּכאן
יבין מהיכן ׁשּקֹורא, הענין ׁשּמבין החכם אף ּכן ׁשאם ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּנֹוהגין,

ּופרּוׁשּה. ענינּה יֹודע ׁשאינֹו ּכיון ּכהלכתּה, זֹו אֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָלקרֹות

מהּנקב למּטה ּגם מּמּנה ונׁשּתּיר ּבנקב ׁשּנפסקה אֹות מקֹום, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּומּכל
יצרפּנה ׁשהּוא לפי מהּנקב, ּׁשּלמּטה מה מּלפניו לכּסֹות צרי ―ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

מ אינןעם ּובאמת ּכהלכתּה, האֹות ויקרא מהּנקב ּׁשּלמעלה ה ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּביניהם. מפסיק ׁשהּנקב ּכיון ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָמצטרפין,

מעבר האֹות ּבעבי העֹוברת ׂשריטה ּביניהם מפסיק אם הּדין ְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוהּוא
ּבׁשעת ּכן היתה אפּלּו לעבר, מעבר עֹוברת אינּה אם אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָלעבר.
לׁשּתים חלּוקה האֹות ׁשאין ּכיון ּפֹוסלת, אינּה ― ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּכתיבה
ּבׁשעת היה אם ׁשּפֹוסל העבי ׁשּבאמצע לנקב ּדֹומה ואינֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹלגמרי.
מּקף אינֹו הּנקב ׁשל זה ׁשּמּצד האֹות עבי ׁשּמקצת לפי ְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּכתיבה,
ּׁשאין מה הּנקב, ׁשל זה ׁשּמּצד עבי מקצת וכן הּנקב, ּבמקֹום ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּגויל
העבי למקצת ּגויל הּקף וחׁשּובה חלק, קלף ׁשהיא ּבׂשריטה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּכן
ויכֹול האֹותּיֹות, לעבי ׁשעּור נתנּו ׁשּלא ּבֹו, מתּכּׁשרת ְְְֳִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהאֹות

לכּתחּלה. אפּלּו מאד ּדּקֹות ְְְֲֲִִַַַָָֹלעׂשֹותן

― הּכתיבה ּבעת ּכן והיתה לעבר מעבר עֹוברת הּׂשריטה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָואם
יכּסּו אם אפּלּו ּבּה, מֹועלת הּתינֹוק קריאת ׁשאין אֹומרים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָיׁש
ּבאֹות אּלא הּתינֹוק ּבקריאת הכׁשירּו ׁשּלא ּׁשּלמּטה, מה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹמּלפניו
הּנקב ידי על נתקּצרה ואחרּֿכ ּכראּוי ארּכה מּתחּלה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻׁשּנכּתבה

ׂשריטה. ידי על ְְִֵַָאֹו

קֹוראּה והּתינֹוק מּתחּלתּה קצרה היתה ׁשאפּלּו אֹומרים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָויׁש
אֹות איזֹו הּסֹופר ׁשּכתב ארע אם ולכן ּכׁשרה, ― ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכהלכתּה
ארּכה היא אם ארּכּה ּבׁשעּור ּומסּתּפק הּפׁשּוטֹות, ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֻמאֹותּיֹות
ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּכסדרן ׁשּלא מּׁשּום להּגיּה לֹו אפׁשר ואי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכהלכתּה,
עּקר. (וכן עליו וסֹומ טּפׁש ולא חכם ׁשאינֹו לּתינֹוק מראה ―ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

נֹוהגין): ְֲִֵוכן

‡Îמסּפקים ּכׁשאנּו אּלא הּתינֹוק קריאת ידי על מכׁשירין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאין
ּכּׁשעּור, הּוא האֹות רחב אם אֹו ּכּׁשעּור, הּוא האֹות אר ִִִִֶַַַָָֹֹאם
― ד' קֹוראּה הּתינֹוק ׁשאם יּו"ד, ּכעין קטּנה ׁשּנכּתבה ד ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּכגֹון

ְֵָּכׁשרה.

קֹוראּה הּתינֹוק אפּלּו ּכהלכתּה, האֹות ׁשאין לנּו ידּוע אם ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָאבל
ׁשל יּו"דין ׁשּמקצת ּכגֹון ּכלּום, מֹועיל זה אין ― ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָּכהלכתּה
ּבגּוף נֹוגעין אינן הּתוי"ן, רגלי אֹו והאל"פין, והּׁשי"נין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָהעיני"ן
ּתֹועיל מה ּכי ּכהלכתן, קֹוראן ׁשהּתינֹוק אף ּפסּולֹות, ― ְְְְִִִִֶַַַָָָָהאֹות

ּכהלכתּה. האֹות ׁשאין רֹואֹות ועינינּו הּתינֹוק ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָקריאת

ׁשּיּוכל לענין אּלּו, ּבאֹותּיֹות הּתינֹוק קריאת מֹועלת מקֹום ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּומּכל
ּכמֹו ּכסדרן, ׁשּלא מּׁשּום ּבזה ואין אחריהן, ּכתב אם אף ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלתּקנן

ְִֵֶָׁשּיתּבאר:

·Îעל (אף האֹות נּכרת ואינּה האֹות לתֹו ּדיֹו טּפת נפלה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָואם
ד' לתֹו ׁשּנפלה ּכגֹון ּבתֹוכּה), ּגויל מּקפת היא ׁשעדין ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָֻּפי
ׁשם ׁשאין אֹו ּכפ"א, ונראית ב' לתֹו ׁשּנפלה אֹו ּכה"א, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָונראית
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úáæ õøà 'åâå õøàá úåùòì 'åâå äåöîä úàæå åäæå
.'åâå ìàøùé òîù ùáãå áìç

- דעה" הארץ "מלאה בפירוש הנ"ל, ע"פ
שגם היא והתכלית אמונה, בחינת היא ש"ארץ"
יתברך שהוא כפי ובעצמו בכבודו (בהקב"ה האמונה
האדם בלב תקועה תהי' עולמות) מגדר ומובדל קדוש
דלעיל השאלה תתיישב - והרגשה דעת בבחינת
"וזאת - ואתחנן בפ' מ"ת סיפור לאחרי בכתובים
ודבש", חלב זבת ארץ גו' בארץ לעשות גו' המצוה
בין השייכות מהי כנ"ל, וקשה - ק"ש בפרשת וממשיך

דוקא. לארץ ק"ש מצות

ááåñ 'éåäù ,àåä ìàøùé òîù úùøô ïéðò äðä éë
éðéîàî åðçðàù ,åðéäìà àåäù ,ïéîìò ìëåá í

úðéçáá ,ãçà úðéçáá 'éäé ,äãáì äðåîà úðéçáá
úòã úðéçáá ,õøàáå íéòé÷ø äòáùá éåìéâ
úðéçáá ,éúéîà ãåçéå ìåèéá úåéäì ,äùâøäå

.ùîî úåàéöîá ìåèéá ,äàìéò àãåçé
היא שמע קריאת מצות מטרת דכל והענין,
פירוש שזהו והרגשה. דעת בבחינת האמונה להמשיך
הוא הוי' דשם אחד", הוי' אלקינו הוי' ישראל "שמע
עלמין" כל ה"סובב ובעצמו, בכבודו ב"ה סוף אין אור

"ויאמינו מ"ש הואבהוי'(שזהו האמונה ענין כי ,"

מגדר ומובדל קדוש יתברך שהוא כפי בהקב"ה
דוקא בנ"י של "אלקינו"- הוא ו"הוי'" כנ"ל), עולמות,
אצל שרק לפי - העולם) כל בורא הוא שהקב"ה (אף
יכולים אוה"ע (כי הוי' בשם האמונה ישנה ישראל
ומנהיגו, עולם בורא בתור בהקב"ה להכרה רק להגיע
אמר ולכן עולמות, מגדר שמובדל הוי' בשם ולא

את ידעתי "לא מא,הוי'פרעה (מקץ לו אמר ויוסף ,"
" פרעה").האלקיםטז) שלום את יענה

אלקינו הוי' ישראל "שמע אומרים זה הוי'ועל

הוי'אחד שם להמשיך הוא שמע קריאת של שענינה ,"

באותיות (הנרמזים העולם רוחות וד' וארץ רקיעים בז'
דעת בבחינת יהי' הוי' שם שגם "אחד"), דתיבת ד' ח'
התבטלות לידי האדם בא שאז האדם, בנפש והרגשה
בלעדו מציאות שום שאין אצלו שנרגש באלקות, גמורה
יתברך שהוא אחד", ב"ה' הפנימי הפירוש (שזהו יתברך

מלבדו).היחידההמציאות מציאות שום דאין ,

(יחוד עילאה" "יחודא בשם נקרא זה ביטול
בהבנת כלליות מדריגות שתי שיש כידוע עליון),

מציאות שום שאין הפנימי, פירוש (לפי ה'" "אחדות
עילאה". ו"יחודא תתאה", -"יחודא יתברך) בלעדו

בקצרה: הדברים פירוש

הקב"ה של אחדותו היינו תתאה" "יחודא
את ומחי' המהווה האלקי והחיות האור של מ"מבטו"

זה אור שמצד דאע"פ מציאותישנההעולמות,
מקום, מכל אותם), ומהווה בורא הוא (שהרי העולמות
של כוחותיו אלא אינם וחיותם התהוותם שכל היות
הוא ונברא נברא כל של המציאות אמיתת הרי הקב"ה,

בו. המלובש ה'" "דבר רק

דאע"פ היינו היש", "בטול בשם נקרא זה "יחוד"
עצמו את מבטל מקום מכל יש, מציאות הוא שהנברא
רק הוא מציאותו שכל ומכיר שיודע מאחר הקב"ה אל
היינו עילאה" ו"יחודא ומחייהו. המקיימו האלקי הכח
כפי יתברך ומהותו עצמותו מצד הקב"ה של אחדותו
ואין העולמות מן לגמרי ומובדל ונשא רם שהוא
לבדו ו"הוא יתברך בו שינוי שום עושים העולמות
שהי' כמו ממש בדיוק העולם בריאת אחרי הוא"
נקרא זה ויחוד העולם. בריאת קודם ומיוחד" "יחיד
מהותו שמצד מאחר במציאות", "ביטול בשם
העולמות כל וכאילו הוא" לבדו "הוא יתברך ועצמותו
עילאה" ד"יחודא זו ואחדות כלל. במציאות אינם
שהיא אחד", הוי' גו' ישראל "שמע בפסוק מפורשת
יחיד הוא לבדו שהוא האמיתית יתברך אחדותו

ממש). ואפס כאין הם העולמות כל (כי ומיוחד

úåöîä úëùîä é"ò åæ äðéçá êùîðå äùòðå
.äðåîà úðéçá àéä ,õøà úðéçáì

שהן (כנ"ל), המצות קיום ע"י רק נפעל גופא וזה
(וכפי האדם בנפש ב"ה סוף אין אור גילוי הממשיכות
"והיו בק"ש שאומרים מה שזהו לקמן, שיבואר

היום"). מצוך אנכי אשר האלה הדברים

.ùáãå áìç úáæ õøà úðéçá àéä åæ äðåîàå
נעשה המצות, וקיום ישראל" "שמע קיום ע"י
בנפש נקבעה שהיא כנ"ל, האמונה בבחינת "הגדלה"

והרגשה. דעת בבחינת האדם

כנ"ל) "ארץ" בחינת (שהיא באמונה זו "הגדלה"
זבת "ארץ בשם בכתוב ודבשמכונה ".חלב

äáäàä ìãâúù ,úåãîä úìãâä úðéçá àåä áìç
.éåìéâä ìà íìòääî àöúå áìá úøúåñîä
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נעשה המצות, וקיום ישראל" "שמע קיום ע"י
בנפש נקבעה שהיא כנ"ל, האמונה בבחינת "הגדלה"

והרגשה. דעת בבחינת האדם

כנ"ל) "ארץ" בחינת (שהיא באמונה זו "הגדלה"
זבת "ארץ בשם בכתוב ודבשמכונה ".חלב

äáäàä ìãâúù ,úåãîä úìãâä úðéçá àåä áìç
.éåìéâä ìà íìòääî àöúå áìá úøúåñîä
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יניקת שע"י התינוק, כמשל המגדל, דבר הוא חלב
שלא היניקה ימי במשך אבריו כל מתגדלים אמו חלב
ש"חלב" ברוחניות, וכך הגדלות, בימי גידולו ערך לפי
עד האדם בנפש שתקבע האמונה, הגדלת על מורה
הם ישראל כל דבאמת לה', באהבה יתעורר שהאדם
אהבה להם יש זה ובגלל מאמינים בני מאמינים
בהעלם, בלב מסותרת שהיא אלא להקב"ה טבעית
אזי והרגשה דעת בבחינת נמשכת האמונה וכאשר

גילוי. לידי באה בלב המסותרת זו אהבה

ä ùáãåæà ù"îë ,âåðòúå úå÷éúî úðéçá àå
.ïéîìò ìë ááåñ úðéçáî åðééäå ,'ä ìò âðòúú

דעת בבחינת בנפש האמונה גילוי של פעולה ועוד
האלקי מהאור גדול תענוג לידי בא שהאדם - והרגשה
הוי'" על תתענג "אז נאמר זה שעל בנפשו, השוכן
ועונג - עלמין) כל הסובב אור הוא הוי' דשם (וכנ"ל

מתיקות. בחינת "דבש", נקרא זה

כל הסובב אור גילוי שדוקא הטעם יבואר [ומעתה

באלקות:] התענוג ענין פועל עלמין

äúàå éúéðù àì 'éåä éðà éë ïðåáúé øùàë ,åðééäã
,'åâå ìò åãåä ÷øå ,'åë íìåòä àøáðù íãå÷ àåä
íò ìàøùé éðáìå åîòì ïø÷ íøéå äðä äæ ìë íòå
ìò âðòúéå åáì çîùéå ìéâé úàæì éà ,ùîî åáåø÷

.ùîî 'ä
בכבודו הקב"ה מצד באמת אשר מתבונן כשאדם
והוא בלעדו מציאות לאיזו מקום שום אין ובעצמו
"יחיד שהי' כמו העולם שנברא לאחרי ומיוחד" "יחיד
ה' "אני פירוש (שזהו העולם שנברא קודם ומיוחד"
מזיו אלא אינו העולמות חיות וכל - כנ"ל) שניתי" לא
אפשריות הקב"ה נתן מקום, ומכל - בלבד והארה
ב"ה סוף אין אור לגילוי לזכות קרובו עם לישראל

לידי האדם את מביאה זאת התבוננות הרי - עצמו

ממש. ה' על ויתענג גדולה, שמחה

çå÷éôå âåðòú ïåùìî ,äéçé åúðåîàá ÷éãöå åäæå
äî ìë ìò íðåøñçå úåáø úåùôð àøåá åîë .ùôð
íðåøñç ùåøéôù ,éç ìë ùôð íäá úåéçäì úàøáù
ùôð íäá úåéçäì ,åúåéç íåé÷ì íãàì øñçä øáã

.ùôð çå÷éôå âðòúäì àìà åðéàù ,éç ìë
בלבו נקבעה כשאמונתו באדם הנגרם זה עונג על

יחי'", באמונתו "וצדיק נאמר והרגשה דעת בבחינת

ברכת נוסח בפירוש כידוע תענוג, לשון הוא ד"יחי'"

חי", כל נפש בהן להחיות כו' "וחסרונן - נפשות בורא

קיומו לעצם הנצרכים הדברים על קאי ד"חסרונן"

"להחיות משא"כ קיומו), בעצם חסר (שבלעדם וחיותו

כי לעונג, אלא שאינם דברים הם חי" כל נפש בהם

דערקוויקען) (בל"א הנפש השבת לשון הוא "להחיות

ותענוג". מתיקות גודל מחמת

ìëî øúåé åùôð úà áéùäì ,åúðåîàá äéçé êëå
êîòå íéîùá éì éî ù"îëå ,ìë áåøîå íéâåðòúä

:'åâå éúöôç àì
והרגשה, דעת בבחינת אמונתו הממשיך ו"צדיק"

שבעולם, תענוגים מכל יותר גדול, עונג לידי בא

שזוהי בארץ", חפצתי לא ועמך בשמים לי "מי וכמ"ש

לא - דבר שום רוצה אינו שהאדם הנפש, כלות בחינת

עצמו. הקב"ה מלבד - בארץ ולא בשמים

שדי יחי'", באמונתו "וצדיק פירוש שאין ונמצא,

האדם שצריך להיפך, אלא פשוטה, באמונה לאדם לו

זו באמונה שיחי' עד אמונה בעניני דעתו להעמיק

.(22 הערה הנ"ל הזקן אדמו"ר אגרת (ראה

c wxt meid zrcie d"c

•
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miqxhpew mixn`n

Î"ÂÓÎÂהמנגד על וההקפדה הכעס הוא הגבורה במדת
מהדעת הקיום סיבת עיקר ג"כ הוא רצונו נגד
מאד בזה שונות מדריגות חילוקי ג"כ רואים אנו כי הנ"ל
מתקצף ולזולתו כלל מקפיד ואינו רצונו נגד אומרים שלזה
ואם מחיותו וההכרה הדעת בחי' בו יש שלזה והוא מאד,
הנפש תדבק זה ומחמת מזה רב חיות מרגיש מאיר רצונו

כאשר הוא הזה רצונו נגד ולעשות לסתור הבא וכל בזה
רעהו על איש יקום כאשר ממנו נפשו ליטול חיותו על קם
בטבע שיש גם הזה הדעת בו שאין מי אבל נפש, ורצחו
אינו מ"מ רצונו פעולת משלימות נחת לקבל האנושית
רואים אנו התפארות במדת וכמו"כ וכנ"ל. הנפש זיו אלא
במעשה [או] וחכ' השכלה איזה משכיל שזה רבים שנוים

"c"ag i`iyp" zxezn

מאד הדבר ומפאר שמשבח כזולתו ויגביהנה יפארנה ולא
כל נפשו חיות והרגש הדעת מטעם והכל לרבים ומספר
בה וניתוסף הרגע בזה חיות יותר יש גילוי לידי שיוצא
אבל חכמתו, ערך רום ומטעים מפרסם לכן רב, חיות
עד שתגיע כ"כ עמוק איננו אבל יחשב שלנחת גם זולתו

קיו סיבת כולם וכן איןהנפש, ומ"מ הנ"ל. הדעת הוא מם
הרבה גבוה דעמלק ראש בחי' אבל דעמלק מדות אלא זה
ויש ממש לנפש נוגע הנ"ל שבהדעת שהגם והוא בערך
[והוא] הנפש מדידת רק אינו אבל עצמי' המשכה בזה
להם שיש הרבה רואים אנו שהרי ותדע שונים, באופנים
להיפך, וכן אכילה בתאוות כלל ואינו בממון ההרגש חוש
הנ"ל. ההרגש בבחי' הוא הנפש כל שלא נראה מזה
ההתקשרות שתתבטל ועת דבר שיש רואים אנו וכמו"כ
מחמת איש לאיזה והשנאה הגבורה בו שיש מי כמו הנ"ל
תגבר זה ומחמת רצונו נגד בעשותו נפשו לחיי שנוגע
בנו מילת ברית או בנו חתונת בעת מ"מ בלבבו, השנאה
ומשתוקק שחפץ עד ממהותו שינוי בו שיש רואים אנו
ערכו רום מחמת לומר וא"א עמו, [וישמח] שיגיל מאד
מצד אדרבה הלא [כי] השנאה, דבר כלל מקום תופס אינו
יוכל ולא השנאה בו תתגבר ביותר והמעלה הערך רום
וכל אמר המלך שגדלו אחרי בהמן כמו כלל מנגדו לסבול
אלא כידוע, היהודי מרדכי את בראותי לי שוה איננו זה
מדות וגולגולת, ומוחין מדות הנ"ל בדעת בחי' כמה שיש
הוא דעמלק דדעת וראש פרטית, במדה בנפש ההרגש הוא
עצמותה, להרגיש הנפש עצמיות ותשוקת תאות בחי'
עונג ונכללים בטלים הנפש עצמות בעונג שהוא ובעת
רואים שאנו וכמו ממש. הי' כלא והי' במציאות המדות
יניח לפעמים מ"מ לכבוד ותשוקה לממון תשוקה שיש
ברגליו לילך כמו כבודו שיתבזה הגם הממון עבור כבודו
כדי רב ממון שיפזר להיפך הוא ולפעמים להשתכר
ממינים מינים מדריגות וחלוקי וכבוד, שם לו לעשות
בבחי' שנוגע הדבר שאותו נראה ומזה בזה. בבנ"א שונים

בבחי' ואינו ממנו הנמשך עונג תתבטל יותר הנפש עומק
וכמו"כ כנ"ל, לזה גם ואהבה חוש לו יש כי לגמרי ביטול
הנפש מדת וחיות אור נמצא לא הנפש ברוממות כשהוא
לעצמותו כשיבוא והרוממות הסיבה אותה בעבור והראי'
הוא הקימוץ במדת וכן כמקדם. השנאה אזי זיך) (צו
ברוממותו ומ"מ ופרוטה פרוטה כל והרגשת דעת מחמת
זה שאין הנ"ל מטעם והכל באהבים להתעלס ממונו יפזר
ובהבטל מזה גבוה למקום שתתרומם עד רק הנפש כל
רואים אנו וכן כנ"ל. לטבעו והדר חוזר הוא הסיבה
באכילה תאוותו על שישכח ביטושו בעת מזה ההפשטה
בחי' אבל בזה. הנפש כל שלא נראה מזה ומשגל [ושתי']
ותשתנה תתבטל שלא רואים שאנו מה הוא דעמלק ראש
שגם והכילים הקמצנים כמו בו שנפשו עוד כל לעולם

ובשעת מטבעו זז אינו רוממותו עלבעת מדקדק מעשה
שלא ועוז בתוקף הוא הנ"ל בשנאה או ופרוטה פרוטה כל
ביטושו בעת שגם כמו או לעולם, המנגדו לסבול יוכל
צריך לביני ביני מה עלי יעבור ואומר ביסורים מבעט
ממש כבהמה נעשה ואדרבה המושרשים, תאותו למלאות
אלא זה ואין זיך) געבין צו נאך נאר זיך לאזט צו (ער
מצוי והוא עצמותה. להרגיש בעצמה הנפש תאוות מצד
געבין צו (נאך נפשם תאוות למלאות המורגלים בנערים
בו יש ולזה נפשם תשאלם אשר לכל מנערותם) זיך
הן ועונג הרגש בו שנמצא דבר לכל וחפיצה תשוקה
אין זיך געבין צו (נאך במשגל והן בממונו הן באכילה
גראבער (א הרוח גס נק' וזה גדול) ועד מקטן תאוות אלע
טבעו וזה במקורו וליבטל ליכלל הרוח טבע כי רוח)
וזה ממקורו, ופירוד יש בבחי' עצמותו להרגיש רק בהיפך
אלא בא ב"ד ואין כנ"ל. לעולם תשתנה שלא דדעת ראש
לירין פאר און רוקין אפ זיך זאל (מען הזה הדעת בהיסח
כולם כי באלקות] ההרגשה [ויהי' והרגשה) דעת דעם
הז' לכל והמקיים המעמיד עיקר וזהו ממש. אותי ידעו

וכנ"ל. לעולם ישתנו שלא מדות

zg` dry dti d''c
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וגםÙÒÂ˙ÏÂ˙מט) גדול ומעשה גדול תלמוד ענין ביאור
מצד גדול לימוד דאמר ר"ע דעת להבין
מאחר כן לומר מקום שום אין הנ"ל עפ"י דלכאורה עצמו,
ובודאי ממכ"ע בחי' והלימוד סוכ"ע מבחי' הם שהמצות
מצד גדול דהלימוד ונהי כנ"ל, יותר גדול הסובב מעלת
משמע דאר"ע גדול לימוד מלשון אבל מעשה, לידי שמביא

כל ששאר אלא יותר, גדול עצמו מצד שהלימוד דס"ל
הנה כו'. שמביא מצד גדול דהוא והסכימו נענו החכמים
שבנוגה מהרע טוב לברר נוגה בירורי הן המצוה מעשה
סעודת קדשים אכילת ויש וסובא זולל יש באכילה ד"מ
מרע טוב לברר באין והמצות וכדומה ויו"ט בשבת מצוה
סג כולו ס"ג בשם הוא השבירה כי בשבה"כ שנפל מה
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מאד הדבר ומפאר שמשבח כזולתו ויגביהנה יפארנה ולא
כל נפשו חיות והרגש הדעת מטעם והכל לרבים ומספר
בה וניתוסף הרגע בזה חיות יותר יש גילוי לידי שיוצא
אבל חכמתו, ערך רום ומטעים מפרסם לכן רב, חיות
עד שתגיע כ"כ עמוק איננו אבל יחשב שלנחת גם זולתו

קיו סיבת כולם וכן איןהנפש, ומ"מ הנ"ל. הדעת הוא מם
הרבה גבוה דעמלק ראש בחי' אבל דעמלק מדות אלא זה
ויש ממש לנפש נוגע הנ"ל שבהדעת שהגם והוא בערך
[והוא] הנפש מדידת רק אינו אבל עצמי' המשכה בזה
להם שיש הרבה רואים אנו שהרי ותדע שונים, באופנים
להיפך, וכן אכילה בתאוות כלל ואינו בממון ההרגש חוש
הנ"ל. ההרגש בבחי' הוא הנפש כל שלא נראה מזה
ההתקשרות שתתבטל ועת דבר שיש רואים אנו וכמו"כ
מחמת איש לאיזה והשנאה הגבורה בו שיש מי כמו הנ"ל
תגבר זה ומחמת רצונו נגד בעשותו נפשו לחיי שנוגע
בנו מילת ברית או בנו חתונת בעת מ"מ בלבבו, השנאה
ומשתוקק שחפץ עד ממהותו שינוי בו שיש רואים אנו
ערכו רום מחמת לומר וא"א עמו, [וישמח] שיגיל מאד
מצד אדרבה הלא [כי] השנאה, דבר כלל מקום תופס אינו
יוכל ולא השנאה בו תתגבר ביותר והמעלה הערך רום
וכל אמר המלך שגדלו אחרי בהמן כמו כלל מנגדו לסבול
אלא כידוע, היהודי מרדכי את בראותי לי שוה איננו זה
מדות וגולגולת, ומוחין מדות הנ"ל בדעת בחי' כמה שיש
הוא דעמלק דדעת וראש פרטית, במדה בנפש ההרגש הוא
עצמותה, להרגיש הנפש עצמיות ותשוקת תאות בחי'
עונג ונכללים בטלים הנפש עצמות בעונג שהוא ובעת
רואים שאנו וכמו ממש. הי' כלא והי' במציאות המדות
יניח לפעמים מ"מ לכבוד ותשוקה לממון תשוקה שיש
ברגליו לילך כמו כבודו שיתבזה הגם הממון עבור כבודו
כדי רב ממון שיפזר להיפך הוא ולפעמים להשתכר
ממינים מינים מדריגות וחלוקי וכבוד, שם לו לעשות
בבחי' שנוגע הדבר שאותו נראה ומזה בזה. בבנ"א שונים

בבחי' ואינו ממנו הנמשך עונג תתבטל יותר הנפש עומק
וכמו"כ כנ"ל, לזה גם ואהבה חוש לו יש כי לגמרי ביטול
הנפש מדת וחיות אור נמצא לא הנפש ברוממות כשהוא
לעצמותו כשיבוא והרוממות הסיבה אותה בעבור והראי'
הוא הקימוץ במדת וכן כמקדם. השנאה אזי זיך) (צו
ברוממותו ומ"מ ופרוטה פרוטה כל והרגשת דעת מחמת
זה שאין הנ"ל מטעם והכל באהבים להתעלס ממונו יפזר
ובהבטל מזה גבוה למקום שתתרומם עד רק הנפש כל
רואים אנו וכן כנ"ל. לטבעו והדר חוזר הוא הסיבה
באכילה תאוותו על שישכח ביטושו בעת מזה ההפשטה
בחי' אבל בזה. הנפש כל שלא נראה מזה ומשגל [ושתי']
ותשתנה תתבטל שלא רואים שאנו מה הוא דעמלק ראש
שגם והכילים הקמצנים כמו בו שנפשו עוד כל לעולם

ובשעת מטבעו זז אינו רוממותו עלבעת מדקדק מעשה
שלא ועוז בתוקף הוא הנ"ל בשנאה או ופרוטה פרוטה כל
ביטושו בעת שגם כמו או לעולם, המנגדו לסבול יוכל
צריך לביני ביני מה עלי יעבור ואומר ביסורים מבעט
ממש כבהמה נעשה ואדרבה המושרשים, תאותו למלאות
אלא זה ואין זיך) געבין צו נאך נאר זיך לאזט צו (ער
מצוי והוא עצמותה. להרגיש בעצמה הנפש תאוות מצד
געבין צו (נאך נפשם תאוות למלאות המורגלים בנערים
בו יש ולזה נפשם תשאלם אשר לכל מנערותם) זיך
הן ועונג הרגש בו שנמצא דבר לכל וחפיצה תשוקה
אין זיך געבין צו (נאך במשגל והן בממונו הן באכילה
גראבער (א הרוח גס נק' וזה גדול) ועד מקטן תאוות אלע
טבעו וזה במקורו וליבטל ליכלל הרוח טבע כי רוח)
וזה ממקורו, ופירוד יש בבחי' עצמותו להרגיש רק בהיפך
אלא בא ב"ד ואין כנ"ל. לעולם תשתנה שלא דדעת ראש
לירין פאר און רוקין אפ זיך זאל (מען הזה הדעת בהיסח
כולם כי באלקות] ההרגשה [ויהי' והרגשה) דעת דעם
הז' לכל והמקיים המעמיד עיקר וזהו ממש. אותי ידעו

וכנ"ל. לעולם ישתנו שלא מדות

zg` dry dti d''c
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וגםÙÒÂ˙ÏÂ˙מט) גדול ומעשה גדול תלמוד ענין ביאור
מצד גדול לימוד דאמר ר"ע דעת להבין
מאחר כן לומר מקום שום אין הנ"ל עפ"י דלכאורה עצמו,
ובודאי ממכ"ע בחי' והלימוד סוכ"ע מבחי' הם שהמצות
מצד גדול דהלימוד ונהי כנ"ל, יותר גדול הסובב מעלת
משמע דאר"ע גדול לימוד מלשון אבל מעשה, לידי שמביא

כל ששאר אלא יותר, גדול עצמו מצד שהלימוד דס"ל
הנה כו'. שמביא מצד גדול דהוא והסכימו נענו החכמים
שבנוגה מהרע טוב לברר נוגה בירורי הן המצוה מעשה
סעודת קדשים אכילת ויש וסובא זולל יש באכילה ד"מ
מרע טוב לברר באין והמצות וכדומה ויו"ט בשבת מצוה
סג כולו ס"ג בשם הוא השבירה כי בשבה"כ שנפל מה
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עולם עד כו' וימלוך ודבר יש בחי' ב"ן ונעשה נאלחו יחדיו
לכן ביטול בבחי' ליכלל מ"ה שם ע"י הוא והבירור הגשמי
א"צ אצי' אבל בי"ע עולמות בשלשה הוא הבירור עיקר כל
חד וגרמוהי וחיוהי איהו בלא"ה במאצילו מיוחד כי תיקון
מעולם היא הנשמה כי תיקון א"צ עצמה הנשמה גם ולכן
כלים למ"ד כי דבי"ע מאצי' היינו דבי"ע נשמה ואפי' אצי'
ע"י הוא שהבירור הואיל ולכך לבי"ע, נשמה נעשי' דאצי'
הבירור אחר כי גדול מעשה אמרו לכן דוקא המצות מעשה
הוא שבתפלה מה והנה אחע"ב, בסוד ממ"ה גדול ס"ג יהי'
מעשה הוי שפתיו דעקימת משום היינו כנודע בירורים ג"כ
באגה"ק (וכמ"ש דוקא מעשה ע"י רק הם הבירורים כל כי
החזרת שאין פ"ז ש"ח הנקודות שער ע"ח עיין ד"ה בקו"א
תחלה צריך כי כו' דוקא מעשיות מצות ע"י כ"א פב"פ

גםלהעל כו'), עשי' בחי' הן דנוק' ומ"ן דז"א דנוק' מ"ן ות
ומקיף כותרת לשון כתר מבחי' מקורה מעשה קבלה ע"פ
התורה שהיא מהחכמ' שלמעלה רצה"ע בחי' שהוא הכל
מצד גדול שמעשה ביאר דמתחלה (נ' גדול, מעשה לכן
כ"כ שגדול איך אומר ועכשיו המצוה ע"י שנעשה הבירור
כתר), מבחי' שהוא המצוה ע"י מלמעלה הנמשך האור מצד
שהיא התורה חכמת שהיא גדול תלמוד אחרת בבחי' אך
איך ומבאר שמברר בתורה וכמו ב"ן שמברר מ"ה ש' בחי'
יהי' וכך הסוכה תבנית יהי' וכך שכך דהיינו המצוה יהי'
ואם ה' לפני לרצון להיות ויוכלו כשרים הם ואזי האתרוג
כי זאת ועוד אתברירו, בחכמה ענין והיינו פסולין הן לאו
פנימיות בבחי' ההארה ומתגלה ונמשך יורד חכמה מבחי'
התורה טעמי ענין וזהו ותענוג טעם טוב בזה ויש שמושג
המעשה אבל כו' צפוניה מסתר כו' מנשיקות ישקני כענין
יורד אינו משם אבל כתר מבחי' יותר גבוה ששרש' הגם
היות דעם הגלגלתא בחי' הכתר חיצונית כ"א ומתגלה
ועד"מ פנימי' בחי' היא המוחא מ"מ מוחא על דחפיא
שנחבסה וגלגלת במשהו מוח של קרום ניקב הרי באדם
וז"ד כו' הכתר חיצונית היא שגלגלתא לפי והיינו ברובה
שבתורה זו יתירה מעלה מצד דהיינו גדול לימוד דאמר ר"ע
מבחי' והמצות פנימיים מבחי' היות' דעם המצות על
פנימית הארה גילוי היא התורה בחי' הנה מ"מ מקיפים
ביותר גבוה ממקום להיותן כי חיצונית בחי' הם והמצות
(וכמ"ש בחיצונית, רק הגילוי להיות יכול אין כ"ע בחי'
לזה משלי' מלכות לבוש יביאו ע"פ בביאור באריכות במ"א
ונמנו כו'), למרחוק שמאיר ומאבוקה שלמה משלי מענין
נעלה עליון שממקום החיצונית היות עם שאף וגמרו
כי מעשה לידי שמביא גדול תלמוד עכ"ז במאד מדריגתו
הרצה"ע בה ויתלבש שיומשך המצוה מעשה התהוות
א"ס אור המשכת שהיא התורה ע"י הוא כתר מבחי' והארה

ב' נתקיימו ובזה וכנ"ל, כו' כ"ע מבחי' המצות למעשה
כ"ע בחי' היינו מלא אני הארץ ואת השמים את מקראות
תורה אלא כבוד אין ומכה"כ המצות ע"י ונמשך הסוכ"ע
גדול בענין ית' ועוד התורה, ע"י העשי' עולם בארץ ונתגלה
ב"ה מא"ס ההמשכה כי והוא מעשה לידי שמביא תלמוד
וחוט קו נמשך ואח"כ ומקו"פ צמצום ע"י להיות הוצרך
חוזר ואח"כ מקיפים שהם העיגולים מתעגלים הזה ומהקו
לתחתון מקיף נעשה שבעליון ופנימי פנימי בבחי' ונמשך
ממנו שנמשכו קודם הקו ראשית א"כ והרי כנודע,
א"א ב"ה שמא"ס לפי כי וזה או"פ בחי' הוא הרי העיגולים
הרי וא"כ כו' בעלמא קו ע"י רק ההארה המשכת להיות
כי מעשה לידי המביאה היא או"פ מבחי' שהיא התורה
זה פנימי ואח"כ האו"פ מתחלה נמשך השרשים כל בשרש
איך השמע"צ ביום ע"פ במ"א מ"ש (ועיין כו' מקיף נעשה
כתר וממלא סובב שמחבר בפשמ"ע שלום משים שהתורה
שרשה מצד וזה משניהם גבוה שבשרשה מפני וחכמ'
יובן ובזה כו', המקיפים מכל שלמעלה הנ"ל הקו בראשית
דכולא ממקורא ההמשכה להיות מתחיל ששם שמע שבפ'
צ"ל הלכך ומאדך, נפשך דבכל ההעלאה אחר ב"ה מהא"ס
הקו נמשך שמתחלה דהיינו מצות ואח"כ תורה מתחלה
נאמר לכן אח"כ העיגולים מתעגלים וממנו או"פ בבחי'
מעשה לידי מביא שתלמוד וקשרתם ואח"כ ושננתם תחלה
כאשר דהיינו מצות עול קבלת שהיא והא"ש פ' אבל כנ"ל,
מעשה ואזי ומוחא גלגלתא מבחי' התומ"צ נמשכו כבר
במ"א נת' וכה"ג ולמדתם, ואח"כ וקשרתם נאמר לכן גדול
בענין משה שנצטוה במה תקס"ה בשנת משה ויקהל ע"פ
ואח"כ כו' ושולחן ארון הכלים על מתחלה המשכן מלאכת
פ' כמ"ש השבת על ציוי הש"י לזה סמך ואח"כ המשכן על
לישראל זה כשאמר ויקהל בפ' ומרע"ה תשא תצוה תרומה
השבת ציוי מתחלה ואמר הקצה אל מהקצה הסדר שינה
סדר כפי לו אמר דהש"י הכלים, ואח"כ המשכן ואח"כ
צמצום ע"י שהי' ב"ה מהא"ס למטה מלמעלה ההמשכה
קדם לכן או"פ בחי' שהוא הקו"ח נמשך ואח"כ ומקו"פ
נמשכו מהקו ואח"כ או"פ על שמורים הכלים ציוי
כדי א"ח בחי' שבת ואח"כ המשכן יריעות שהם המקיפים
האתעדל"ת בסדר אכן כו' מדאי יותר האור יתפשט שלא
מהאו"מ ואח"כ האו"מ תחלה ימשיך שהאדם בהיפוך צ"ל
תחלה מקיף בלי פנימי המשכת להיות וא"א או"פ נמשך
עדות מעיד כאילו תפילין בלא ק"ש הקורא כל רז"ל וז"ש
מנין התפילין ע"י תחלה המקיף המשיך לא אם כי שקר
תורה אלא לי אין האומר כל רז"ל וז"ש האו"פ לו יומשך
מענין עוד ועיין כו', תחלה מצות והא"ש בפ' כתיב לכן כו'
בעזה"י): דוכתי ובשאר ציצית דפ' בתורה ומעשה תלמוד
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ומאיזהÔÈ·‰ÏÂ[לח)] דקרי"ס הגילוי ענין ביאור בתוס'
וארץ ים ענין שרש צ"ל הגילוי, הגיע בחי'

כתיב הנה הוא. מה הים39למעלה אל הולכים הנחלים 40כל

שבים הם שם הולכים שהנחלים מקום אל מלא איננו והים
ההרים תחת והולכים שחוזרים לפי רש"י ופי' ללכת,
ולכן קצת, לשון בשינוי הת"י וכ"פ מאוקיינוס, במחילות
הוא הנה דקרא ברישא שא' מה שלפי הים ענין מהו צ"ל
שנמצא הים, אל הולכי' הנחלים כל כאומרו מהנחלים מקבל
שבים הם שם שא' דקרא ומסיפא מהנחלים, מים מקבל הים

איננוללכ והים שא' מה וגם בנחלים. משפיע שהים משמע ת
מקבל שהים דקרא רישא לפי שגם מזה משמע מלא
איננו והים אומר שהרי גמור מקבל איננו מ"מ מהנחלים,
איזה מקבלת שמתמלאים המקבלים כל כדרך שלא מלא
ע"ד או מחולייתה מתמלא הבור אין ע"ד שזהו וא"ת דבר.
פי' שהרי כן אינו צדקה, לו נותנים כי הגם אביון יחדל לא
במד"ר וכמארז"ל כלל, תוס' שום בו נעשה שאינו מלא איננו
מיתוסף שאינו משמע מים, בולעים אוקיינוס שהמי במקומו
נחלים לשון שאומר מה צ"ל וגם לשם. הנחלים מהילוך כלל

הג"פ כמ"ש מנחל יותר גדולה היא נהר סי'41הלא גיטין בה'
אלא נהר נק' אינו קטן נהר אדם בני דבלשון נ"ב ס"ק קך"ח
ולא נחל לדייק יש הולכים שהנחלים דכתי' מאי ולפ"ז נחל,
מילין מאות כמה שנמשכי' הגדולי' הנהרות גם ובאמת נהר,
אשר הקטנים, הנחלים נופלים ובהם לים ונמשכים נופלים
יותר שבח הי' ג"כ להם משפיע שהים דקרא סיפא לפי גם
לנחל משפיע שהוא מכמו הגדול לנהר משפיע שהוא לים

כו'. מקבל שהים דקרא לרישא וכ"ש הקטן,

È„Î·Âראשון ענין כסיפא42להבין משפיע אם הים מהו
בזהר אמרו הנה דקרא, כרישא מקבל או דקרא
בהאי ויהיב גיסא מהאי נקיט חזי תא ע"א דרל"ה ויחי

אמאי43גיסא וגו' הים אל הולכים הנחלים כל דא ועל ,
הוא ים כי והיינו ואפיק. אעיל ויהיב דנקיט בגין מלא איננו
המים יקוו וזהו א', דל"ג בראשית בזהר כמ"ש מל' בחי'
בחי' על קאי אחד מקום פי' אחד, מקום אל השמים מתחת
שזעיר הנ"ל בדל"ג במק"מ ופי' לאחד, משלמת שהיא מל'
כו', אחד להיות משלמת המל' לכן דלי"ת והמל' אח נק'
שהמל' מה היינו הים אל הולכים הנחלים כל פי' וא"כ

הע"ס מכל שבחסד44מקבלת מל' שמבחי' וכמשנת"ל
גבו' נעשה שבגבורה מל' ומבחי' שבמל', חסד נעשה
הנחלים כל מ"ש שז"ע שבמל' הע"ס כל ועד"ז שבמל',
מלא איננו והים מ"ש מובן אינו לפ"ז אך הים. אל הולכים
וי"ל שלם, פרצוף בבחי' נבנה להיות מתמלאת היא הלא
בחי' ז"א מבחי' היחוד לקבל צריכה היא אח"כ גם שמ"מ
כבר כי הגם ר"ח בכל וסיהרא שמשא יחוד וכמו שמש,
תקיעות וט' ברכות ט' ע"י בר"ה בכלל המל' בנין נעשה

במ"א מזה כמ"ש בזה.45דר"ה להאריך מקומו כאן ואין ,
ללכת, שבים וגו' אל הכתוב אמר שהרי מובן אינו מ"מ אך
שנית שהולך מחמת זהו מלא שאיננו הטעם כי נמצא
כשנבנית גם המל' שהרי שאמרנו מפני ולא להנחלים
צ"ל לכן מהשמש, לקבל צריכה מ"מ פרצוף בבחי'
מלא איננו אמאי הנ"ל דרל"ה ויחי בזח"א כמ"ש שהעיקר
ומשפיע דאצי' מע"ס שמקבל והיינו ויהיב, דנקיט בגין

מלא איננו ולכן בי"ע, .46לבחי'

mid l` mikled milgpd lk d''c

•

(39mid l` mikled milgpd lk 'izk dpd:פיסקא (עד לקמן בהבא :
א'קב-ג. ע' שם נ"ך אוה"ת ראה וארץ) ים דהנה הוא והענין

(40mid l` mikled milgpd lk . .xe`ia 'qeza oiadleזה מאמר :

תרל"א". והחרים שבהמשך השישי מאמר הוא
וסיום וארץ) ים דהנה הוא והענין פיסקא: (עד מהמאמר הא' חלק
הנחלים כל ד"ה על מיוסד ואילך) יתורץ, ולפ"ז (פיסקא: המאמר

ואילך. א'קב ע' ב) (כרך נ"ך באוה"ת הים אל הולכים
עד וארץ, ים דהנה הוא והענין (מפיסקא: מהמאמר הב' חלק
ע' בשלח באוה"ת קי"ס ענין ד"ה על מיוסד יתורץ) ולפ"ז פיסקא:
ימים ששת לד"ה ביאור על הגהות הוא האוה"ת מאמר ואילך. תקסח
ע' תרכ"ח בסה"מ ובשינויים ואילך. עו ע' תק"ע אדה"ז מאמרי בס'

תר ים]. בוקע [ד"ה ואילך משה].קלז ויט [ד"ה ואילך קלג ע' ח"א ל"ב
תרל"ו סה"מ ואילך). קנב (ע' קמ-קמה פרקים תרל"ו רבים מים המשך
ואילך. קפח ע' תרח"צ ואילך. רנד ע' תרע"ח ואילך. תעה ע' ח"ב

ואילך. 86 ע' תש"ו ואילך. 151 ע' תש"ה

(41t"bd y"nk.חביב בן ממהר"ם גיטין הל' על פשוט גט ס' :

א'קד). ע' שם נ"ך באוה"ת (הובא
(42oey`x oipr oiadl ickaeאוה"ת ראה זו בפיסקא לקמן בהבא :

תקסט. ע' שם בשלח
(43`qib i`da aidie . .igie xdfa exn`:שלפנינו הזהר בדפוסי :

אחרא. בגיסא ויהיב
(44q"rd lkn zlawn 'lndy . .milgpd lk 'it k"`eנ"ך באוה"ת :

דתק"ע" מצות תאכל ימים ששת ע"פ ביאור בשם זה מביא שם
שם). תק"ע אדה"ז (מאמרי

(45y"nk . .d"xa . .dyrp xak ik mbd g"x lka `xdiqe `yny cegi

`"na dfnגם וראה וש"נ. חודש, מחר גו' ויאמר ד"ה לקמן ראה :

(דש"פ חודש מחר גו' ויאמר ד"ה רמח. רמ. ע' ח"א תרל"ג סה"מ
תשמ"ה. שמיני)

(46`ln eppi` okle r"ia 'igal rityne 'iv`c q"rn lawnyראה :
הרמ"ז). (בשם א'קה ע' שם נ"ך אוה"ת
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ומאיזהÔÈ·‰ÏÂ[לח)] דקרי"ס הגילוי ענין ביאור בתוס'
וארץ ים ענין שרש צ"ל הגילוי, הגיע בחי'

כתיב הנה הוא. מה הים39למעלה אל הולכים הנחלים 40כל

שבים הם שם הולכים שהנחלים מקום אל מלא איננו והים
ההרים תחת והולכים שחוזרים לפי רש"י ופי' ללכת,
ולכן קצת, לשון בשינוי הת"י וכ"פ מאוקיינוס, במחילות
הוא הנה דקרא ברישא שא' מה שלפי הים ענין מהו צ"ל
שנמצא הים, אל הולכי' הנחלים כל כאומרו מהנחלים מקבל
שבים הם שם שא' דקרא ומסיפא מהנחלים, מים מקבל הים

איננוללכ והים שא' מה וגם בנחלים. משפיע שהים משמע ת
מקבל שהים דקרא רישא לפי שגם מזה משמע מלא
איננו והים אומר שהרי גמור מקבל איננו מ"מ מהנחלים,
איזה מקבלת שמתמלאים המקבלים כל כדרך שלא מלא
ע"ד או מחולייתה מתמלא הבור אין ע"ד שזהו וא"ת דבר.
פי' שהרי כן אינו צדקה, לו נותנים כי הגם אביון יחדל לא
במד"ר וכמארז"ל כלל, תוס' שום בו נעשה שאינו מלא איננו
מיתוסף שאינו משמע מים, בולעים אוקיינוס שהמי במקומו
נחלים לשון שאומר מה צ"ל וגם לשם. הנחלים מהילוך כלל

הג"פ כמ"ש מנחל יותר גדולה היא נהר סי'41הלא גיטין בה'
אלא נהר נק' אינו קטן נהר אדם בני דבלשון נ"ב ס"ק קך"ח
ולא נחל לדייק יש הולכים שהנחלים דכתי' מאי ולפ"ז נחל,
מילין מאות כמה שנמשכי' הגדולי' הנהרות גם ובאמת נהר,
אשר הקטנים, הנחלים נופלים ובהם לים ונמשכים נופלים
יותר שבח הי' ג"כ להם משפיע שהים דקרא סיפא לפי גם
לנחל משפיע שהוא מכמו הגדול לנהר משפיע שהוא לים

כו'. מקבל שהים דקרא לרישא וכ"ש הקטן,

È„Î·Âראשון ענין כסיפא42להבין משפיע אם הים מהו
בזהר אמרו הנה דקרא, כרישא מקבל או דקרא
בהאי ויהיב גיסא מהאי נקיט חזי תא ע"א דרל"ה ויחי

אמאי43גיסא וגו' הים אל הולכים הנחלים כל דא ועל ,
הוא ים כי והיינו ואפיק. אעיל ויהיב דנקיט בגין מלא איננו
המים יקוו וזהו א', דל"ג בראשית בזהר כמ"ש מל' בחי'
בחי' על קאי אחד מקום פי' אחד, מקום אל השמים מתחת
שזעיר הנ"ל בדל"ג במק"מ ופי' לאחד, משלמת שהיא מל'
כו', אחד להיות משלמת המל' לכן דלי"ת והמל' אח נק'
שהמל' מה היינו הים אל הולכים הנחלים כל פי' וא"כ

הע"ס מכל שבחסד44מקבלת מל' שמבחי' וכמשנת"ל
גבו' נעשה שבגבורה מל' ומבחי' שבמל', חסד נעשה
הנחלים כל מ"ש שז"ע שבמל' הע"ס כל ועד"ז שבמל',
מלא איננו והים מ"ש מובן אינו לפ"ז אך הים. אל הולכים
וי"ל שלם, פרצוף בבחי' נבנה להיות מתמלאת היא הלא
בחי' ז"א מבחי' היחוד לקבל צריכה היא אח"כ גם שמ"מ
כבר כי הגם ר"ח בכל וסיהרא שמשא יחוד וכמו שמש,
תקיעות וט' ברכות ט' ע"י בר"ה בכלל המל' בנין נעשה

במ"א מזה כמ"ש בזה.45דר"ה להאריך מקומו כאן ואין ,
ללכת, שבים וגו' אל הכתוב אמר שהרי מובן אינו מ"מ אך
שנית שהולך מחמת זהו מלא שאיננו הטעם כי נמצא
כשנבנית גם המל' שהרי שאמרנו מפני ולא להנחלים
צ"ל לכן מהשמש, לקבל צריכה מ"מ פרצוף בבחי'
מלא איננו אמאי הנ"ל דרל"ה ויחי בזח"א כמ"ש שהעיקר
ומשפיע דאצי' מע"ס שמקבל והיינו ויהיב, דנקיט בגין

מלא איננו ולכן בי"ע, .46לבחי'

mid l` mikled milgpd lk d''c

•

(39mid l` mikled milgpd lk 'izk dpd:פיסקא (עד לקמן בהבא :
א'קב-ג. ע' שם נ"ך אוה"ת ראה וארץ) ים דהנה הוא והענין

(40mid l` mikled milgpd lk . .xe`ia 'qeza oiadleזה מאמר :

תרל"א". והחרים שבהמשך השישי מאמר הוא
וסיום וארץ) ים דהנה הוא והענין פיסקא: (עד מהמאמר הא' חלק
הנחלים כל ד"ה על מיוסד ואילך) יתורץ, ולפ"ז (פיסקא: המאמר

ואילך. א'קב ע' ב) (כרך נ"ך באוה"ת הים אל הולכים
עד וארץ, ים דהנה הוא והענין (מפיסקא: מהמאמר הב' חלק
ע' בשלח באוה"ת קי"ס ענין ד"ה על מיוסד יתורץ) ולפ"ז פיסקא:
ימים ששת לד"ה ביאור על הגהות הוא האוה"ת מאמר ואילך. תקסח
ע' תרכ"ח בסה"מ ובשינויים ואילך. עו ע' תק"ע אדה"ז מאמרי בס'

תר ים]. בוקע [ד"ה ואילך משה].קלז ויט [ד"ה ואילך קלג ע' ח"א ל"ב
תרל"ו סה"מ ואילך). קנב (ע' קמ-קמה פרקים תרל"ו רבים מים המשך
ואילך. קפח ע' תרח"צ ואילך. רנד ע' תרע"ח ואילך. תעה ע' ח"ב

ואילך. 86 ע' תש"ו ואילך. 151 ע' תש"ה

(41t"bd y"nk.חביב בן ממהר"ם גיטין הל' על פשוט גט ס' :

א'קד). ע' שם נ"ך באוה"ת (הובא
(42oey`x oipr oiadl ickaeאוה"ת ראה זו בפיסקא לקמן בהבא :

תקסט. ע' שם בשלח
(43`qib i`da aidie . .igie xdfa exn`:שלפנינו הזהר בדפוסי :

אחרא. בגיסא ויהיב
(44q"rd lkn zlawn 'lndy . .milgpd lk 'it k"`eנ"ך באוה"ת :

דתק"ע" מצות תאכל ימים ששת ע"פ ביאור בשם זה מביא שם
שם). תק"ע אדה"ז (מאמרי

(45y"nk . .d"xa . .dyrp xak ik mbd g"x lka `xdiqe `yny cegi

`"na dfnגם וראה וש"נ. חודש, מחר גו' ויאמר ד"ה לקמן ראה :

(דש"פ חודש מחר גו' ויאמר ד"ה רמח. רמ. ע' ח"א תרל"ג סה"מ
תשמ"ה. שמיני)

(46`ln eppi` okle r"ia 'igal rityne 'iv`c q"rn lawnyראה :
הרמ"ז). (בשם א'קה ע' שם נ"ך אוה"ת
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‰�Úh‰Âאמיּתית טענה אינּה כו' הסיתֹו ּׁשּפלֹוני מה הּׁשנית ¿««¬»ְֱֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
ולא ורׁשע רע מאיׁש להתרחק צרי ּבאמת ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשהרי
מביאים טֹובים וחברים עֹוׂשה, חברּות הרּבה ּכי אליו, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָיתחּבר
חבר, עם טֹוב ׁשהּליּמּוד מּלבד ּכי האדם, אל הרּבה ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָטֹובה
ּוכמֹו האחד מן הּׁשנים טֹובים ט) ד. (קהלת ׁשּכתּוב ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹּכמֹו
חרב ּפסּוק על ב) סג. (ּברכֹות לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּדרׁשּו
יראי ּׁשּידּברּו מה זאת לבד הּנה לו) נ. (ירמיה כו' הּבּדים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹאל
רֹואה אדם אין ּכי מאד, הרּבה ּפֹועל זה רעהּו אל איׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹה'
אהבה ּתכּסה ּפׁשעים ּכל ׁשעל עצמֹו אהבת מּצד עצמֹו ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָנגעי
וחברֹו ׁשּלֹו, הּפׁשעים רֹואה ואינֹו עצמֹו, את ּׁשאֹוהב ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמה

ּומֹוכיחֹו מּמּנּו יֹותר ויֹודע לּבֹורֹואה על מדּבר וגם זה על ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַ
ּבדר ׁשּיל האדם ּכל וזה עׂשה ּכאׁשר לעׂשֹות טֹוב ׁשּלא ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאי

טֹובה. הרּבה האדם על ּפֹועל זה וכל והּיׁשר, ְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָהּטֹוב
˙neÚÏeּומּטהּו ׁשּמסיתֹו לרעה, הרּבה ּפֹועל רע חבר זה ¿«ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

אׁשר דברים ׁשּיעׂשה וגֹורם והּיׁשר הּטֹוב ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּדר
רֹואים אנּו ּכאׁשר ּכאּלּו דברים עֹוׂשה היה לא ּבאמת ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמעצמֹו
ועל עצמם מּצד טֹובים ׁשהיּו אדם ּבני ּבהרּבה ּבחּוׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָזה
רחמנא וחּטאים רעים נעׂשים רעים לאנׁשים התחּברּותם ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָידי
ל קנה א) (ּפרק דאבֹות ּבמׁשנה נצטּוינּו זה ועל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָלּצלן,
ּולהיפ מאּתֹו ּתקּבל טֹובה ׁשהרּבה טֹוב, חבר היינּו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָחבר,
רּבֹותינּו ּוכמאמר לרׁשע, ּתתחּבר ואל רע, מּׁשכן ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָהרחק
ּוכמֹו לׁשכנֹו, ואֹוי לרׁשע אֹוי ב) נו. (סּוּכה לברכה ְְְְְִִִֵָָָָָָָזכרֹונם
ׁשּכן וכל א), לח. (ּבּמדּבר קרח וּיּקח ּפסּוק על רׁש"י ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשּפרׁש
הּוא הרי ּכן ואם הרּבה, רעה לֹו ׁשּגֹורם אליו חבר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכׁשּיהיה
מצּדיק הּוא ּובּמה לרׁשע ׁשהתחּבר זה על ּבנפׁשֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמתחּייב
אליו ּׁשהתחּבר מה ׁשעׂשה הראׁשֹון ּבהחטא רק עצמֹו, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאת
מּצד עצמֹו את ּׁשּמטעה מה אם ּכי ּכלל, הצּדקה זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשאין
עצמֹו את להצּדיק ּומֹוצא מחּפׂש הּוא הרי עצמֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַאהבת
ּבזה. חטא אׁשר אׁשם הּוא עצמֹו ׁשּבזה ּובּדבר ׁשקר, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבדברי
ׁשאין הּוא עצמֹו את ׁשּמצּדיק הּלּזּו ההצּדקה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּופעּוּלת
לצער היינּו הּמׁשקל ּבתׁשּובת הן למהוי, ּכדבעי ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּתׁשּובתֹו

ׁשחֹוׁשב מאחר לֹו, ׁשהיה הּתענּוג ּכער עצמֹו את ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּולסּגף
את לצער צרי אינֹו ּכן אם ,ּכ ּכל ּבזה אׁשם היה ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּלא
זה הרי הּתׁשּובה ּבעצם ּובפרט ּבתׁשּובתֹו, ּכ ּכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָעצמֹו
להּבא על והּקּבלה העבר על החרטה ׁשאין הרּבה, ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָנֹוגע
נפׁשֹו, ּבמרירּות ּתלּויֹות והּקּבלה החרטה ּכי ,ּכ ּכל ְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָָאמיּתית
הּוא אז והעֹון, החטא על מאד ּבנפׁשֹו מתמרמר ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹּדכאׁשר
על הּקּבלה ּומּמילא מּזה לגמרי רצֹונֹו ועֹוקר ּבאמת ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמתחרט
אין הרי עצמֹו את ׁשּמצּדיק ידי על אבל אמיּתית, ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלהּבא
עצמֹו, על זכּות ׁשּמֹוצא מאחר ,ּכ ּכל ּגדֹולה נפׁשֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָמרירּות
החרטה מּמילא ּכ ּכל ּגדֹולה אינּה ׁשהּמרירּות ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּומאחר
חֹוׂשכת הּזאת ההצּדקה הרי ּכן ואם אמיּתים, אינם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוהּקּבלה
ידי (ׁשעל מהּותֹו ּובׁשיּנּוי ּתׁשּובתֹו ּבעצם הרּבה טֹובה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמּמּנּו
ּדבאמת לּצּדיק, מרׁשע מהּותֹו מתהּפ אמיּתית ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּתׁשּובה
ההפכים הּדברים מּכל רחֹוק ונעׂשה מהּותֹו ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָמׁשּתּנה
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הּׁשטּות ענין ּכמֹו זה והרי ,(ּכ ּכל מהרע ּומתרחק ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמׁשּתּנה
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מאד. ּגבֹוּה ּומדריגה למעלה בא היה ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָֹהאמיּתית
.¯evÈ˜לעקֹור ּומֹועיל הרּוח מּומי למצֹוא מסּייע טֹוב חבר ƒְְֲִִֵֵֵַַַַָָ

רע וחבר הּטֹובֹות, ּולהקנֹות רעֹות ּומּדֹות ְְְִֵֵַַַָָָהּדעֹות
ּבהסתת ההצטּדקּות רעֹות. ּומּדֹות הידיעֹות הׁשרׁשת ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָּגֹורם
מּׁשטּות גרּועה ּוׁשטּותֹו ׁשלימה, ּתׁשּובה ׁשאין סיּבה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָזּולתֹו

עבירה. ֲֵֵַָהּגֹורם
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Â‰ÊÂמעשיות דמצות דמלכא, אברים רמ"ח פקודין רמ"ח
שהן הא' דברים, בב' אברים נקראים התורה ע"פ
התורה אור נאחז ידם דעל והיינו דתורה, להאור כלים

האדם בנפש ולכן109למטה מיוסד110, כולה התורה כל הרי
שורה ב"ה אוא"ס אין כי בה, הכתובים ומל"ת מ"ע על
כ"א האדם ונפש בלב קבוע להיות התורה פי על ומתגלה

וכמ"ש ומל"ת, מ"ע והיינו111בקיום מקרבך, הרע ובערת
רע יגורך לא כי מל"ת, ברע112ע"י מראות עינים וטהור ,113,

כיבוד שצריך המלך שם להכניס שרוצים הבית וכמשל
שום בו ימצא שלא לכלוך דבר מכל מנוקה שיהי' ורחיצה
להשראת ומכון משכן הלב שיהי' כדי כך ואשפה, ניוול
מכל הלב את לטהר צריך ובפנימיותו, בתוכו אוא"ס גילוי
רעות מדות בכיבוש והן כו' באיסור גמור מרע בסור הן רע,

וכתי' והדומה ושקר גאוה כעס כמו תתורו114בנפש ולא
אחריהם, זונים אתם אשר עיניכם ואחרי לבבכם אחרי
בפסולת שמלוכלך דמי והיינו זונים, בל' הכתוב שקראם
לגילוי כלי אינו כו' באיסור או הנ"ל רעות במדות הן הרע
כדי הפרטים בכל מרע בסור א"ע לנקות וצריך אוא"ס,
שהמצות וזהו ונפשו. בלבו נקבע התורה אור שיהי'
בהם. נאחז שיהי' התורה לאור כלים שהן כלים, נקראים

ומשכן115וז"ש מכון נעשה הצדקה שע"י תכונני, בצדקה
כלים שהן המצות בכל הוא וכמו"כ ב"ה, אוא"ס להשראת
מעשה הנה והב' האדם. בנפש שיוקבע האור את השומרים
שהן לפי אברים בשם נקראים מעשיות במצות המצות
בדברים נתלבשו המצות כי דתורה, האור את ממשיכים

ובמדה116גשמי' גשמי, בקלף תפילין גשמי בצמר ציצית ,

הוא שרשם הנה הגשמים ענינים וכל מוגבל, ושיעור

מבחי' הוא דשרשם האורות אל שקדום התהו מעולם
הנה למהוי כדבעי בפועל המצות קיום ע"י ולכן התיקון.
הדברים שמבררים לאלקות, כלים ומתקנים עושים בזה
היא התורה לימוד וגם לאלקות, כלי אותן ועושין הגשמי'

כמ"ש בדיבור הוא ולימודה פרטית, בם117מצוה ודברת
בדיבור החיונית118והיינו הנפש של הדיבור הנה שעי"ז ,

גבוהים ה"ה בשרשם דהכלים וידוע לאלקות. כלי נעשה
האורות הוא119משרש כן אשר כלים, להיות שירדו רק ,

גבוהים הן למעלה בשרשן בעצם דהמצות ותורה, במצות
מו"ס היא ותורה בגולגלתא הן דהמצות וידוע120מהתורה, ,

ממו"ס למעלה ירדו121דגולגלתא השתל' שבסדר אלא ,

התורה, לאור כלים לעשות והיינו מהתורה, למטה המצות
שרשם משום הוא הכלים לעשות שבכחם מה גופא וזה
ה"ה דמצות הקדום שרש מצד ולכן גולגלתא, בחי' הקדום
כלים שהן שלבד אברים, שנק' וזהו התורה. אור ממשיכים
שמצינו מה יובן ובזה האור. את ממשיכים ה"ה להאור

בגמ' נמנו122פלוגתא גדול, מעשה או גדול תלמוד אם
עלמא כולא דבזה מעשה, לידי שמביא תלמוד גדול וגמרו
וקיום מעשה לידי מביא אינו הלימוד דאם פליגי לא
בשביל הוא הלימוד עיקר כ"א כלל, ענין אינו אז בפועל
הנה גדול, מעשה או גדול תלמוד אם והפלוגתא המעשה,
אור, מבחי' הוא שהתורה מפני זהו גדול תלמוד מ"ד
היינו גדול מעשה ומ"ד התורה, לאור לבד כלים הם ומצות
מ"מ ממצות, למעלה תורה השתל' שבסדר דאע"פ משום
זהו דתורה האור המשכת וכל יותר גבוהים מצות בשרשן

התורה דברי את יקים אשר וזהו דוקא. המצות ,123ע"י

המצות. קיום ע"י הוא התורה דהקמת
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ואילך.109) ג כה, אחרי לקו"ת ראה
ואילך)110) סע"ב (כג, שם ראה פ' לקו"ת לשון הוא לקמן הבא

ושינויים. בהוספות
ועוד.111) ו. יג, ראה פ'
ה.112) ה, תהלים
שי113) מנחת וראה רע. מראות עינים טהור (ושם: יג א, חבקוק

שם).
לט.114) טו, שלח
יד.115) נד, ישעי'
ואילך.116) 440 ע' חט"ז לקו"ש גם ראה

ז.117) ו, ואתחנן
וראה118) סי"ב. פ"ב הזקן לאדמו"ר תורה תלמוד הל' ראה

א. כו, אחרי לקו"ת
תער"ב)119 המשך ואילך. רמג ע' תרמ"ט המאמרים ספר ראה

ואילך. קעח ע' ח"א
ואילך.120) ג מט, שלח לקו"ת ראה
ג.121) כד, שה"ש לקו"ת וראה שם. לקו"ת ראה
שו122) ע' תקס"ז הזקן אדמו"ר מאמרי ראה ב. מ, קידושין

ואילך. רנב ע' ואילך. רמא ע' ואתחנן אוה"ת ואילך. שיב ע' ואילך.
כו.123) כז, תבוא ע"פ
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אור, מבחי' הוא שהתורה מפני זהו גדול תלמוד מ"ד
היינו גדול מעשה ומ"ד התורה, לאור לבד כלים הם ומצות
מ"מ ממצות, למעלה תורה השתל' שבסדר דאע"פ משום
זהו דתורה האור המשכת וכל יותר גבוהים מצות בשרשן

התורה דברי את יקים אשר וזהו דוקא. המצות ,123ע"י

המצות. קיום ע"י הוא התורה דהקמת

xe` dxeze devn xp ik d''c

•

ואילך.109) ג כה, אחרי לקו"ת ראה
ואילך)110) סע"ב (כג, שם ראה פ' לקו"ת לשון הוא לקמן הבא

ושינויים. בהוספות
ועוד.111) ו. יג, ראה פ'
ה.112) ה, תהלים
שי113) מנחת וראה רע. מראות עינים טהור (ושם: יג א, חבקוק

שם).
לט.114) טו, שלח
יד.115) נד, ישעי'
ואילך.116) 440 ע' חט"ז לקו"ש גם ראה

ז.117) ו, ואתחנן
וראה118) סי"ב. פ"ב הזקן לאדמו"ר תורה תלמוד הל' ראה

א. כו, אחרי לקו"ת
תער"ב)119 המשך ואילך. רמג ע' תרמ"ט המאמרים ספר ראה

ואילך. קעח ע' ח"א
ואילך.120) ג מט, שלח לקו"ת ראה
ג.121) כד, שה"ש לקו"ת וראה שם. לקו"ת ראה
שו122) ע' תקס"ז הזקן אדמו"ר מאמרי ראה ב. מ, קידושין

ואילך. רנב ע' ואילך. רמא ע' ואתחנן אוה"ת ואילך. שיב ע' ואילך.
כו.123) כז, תבוא ע"פ
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בתיובתא"‡. צדיקיא לאתבא אתא בין1"משיח .

הפלא גם יהיה בב"א, המשיח בביאת שיהיו הנפלאות

את להשיב (�בא בתיובתא צדיקיא לאתבא אתא שמשיח

בתשובה). הצדיקים

כלומר: זכאי, הוא: "צדיק" השם שפירוש יודעים הכל

המושג של הפנימיים והתוכן המשמעות צדק. איש

כל את הממלא לאדם תואר שם שזה הוא "צדיק"

עושה הוא אשר ובכל וצודק, שמים ירא כאדם תפקידיו

מוצדקת. שלו פעולה כל הרי

את עת בכל ממלא הוא הדברים, שני בצדיק בו יש

לחברו, אדם בין והן למקום אדם בין הן חובותיו, כל

אשר וכל ביותר, והנאה הגדולה וברצינות המדוייק בזמן

וטובה. רצינית היא שלו פעולה כל הרי עושה הוא

אדם על המוסב תואר שם הוא "תשובה" המושג

שעשה אדם כלומר, כן. לפני שעשה מעשה על שמתחרט

נקרא כך, על מתחרט והוא רע, מעשה או טוב, לא מעשה

מקודם. שעשה מה על התחרט הוא שכן, תשובה. בעל

מי שהרי בצדיק, שייך אינו תשובה של כזה סוג

דבר חלילה אצלו שיקרה יתכן לא צדיק בדרגת שהוא

הפשוט הפירוש פי על עליו בתשובה לחזור שיצטרך כזה

חרטה. � שהוא תשובה, של ביותר

רש"י2כתוב ופירש און", כל לצדיק יאונה "לא :

שאם כן, אם מובן, ידיעתו. בלי בחטא נכשל אינו שצדיק

לא שבידיעתו שכן כל חטא לידי בא הוא אין ידיעתו בלי

חטא. שום מעולם אצלו יתכן לא ממילא שיחטא. יתכן

כ"ק·. מהוד יד כתב שישנו כך, על דובר כבר

יד בכתב רושם הוא שבו צדק", "צמח אדמו"ר אאזמו"ר

הגדול. רבנו כ"ק הוד מסבו סיפורים שלשה קדשו

אצל בשקלוב היה הזקן כשרבנו הוא: הסיפורים אחד

רבנו. את לבחון יהושע ר' רצה צייטלש יהושע ר' הגאון

אידיש שדיבר גוי משרת היה צייטלש יהושע ר' אצל

יין שיביא � הנכרי � למשרת אמר והר"י ממש, כיהודי

תקרובת. ויגיש המרתף מן

שתי יהושע ר' הגאון מזג היין, את המשרת כשהביא

וכוס רבנו בשביל אחת כוס וביקשכוסות, בשבילו, אחת

מה. דבר לטעום רבנו את

אתה ברוך לומר והתחיל בידו הכוס את לקח הזקן רבנו

שמע לא הוא מאד, התפעל צייטלש יהושע ר' הגאון ה'.

כל גדולה היתה התפעלותו כזו, בדביקות שיברכו מעולם

מפיו. הגה להוציא יכולת מבלי המום שנשאר עד כך

נהיה "שהכל הברכה את הזקן רבנו סיים בינתיים

שכר והביא טעה שהנכרי מכן לאחר באמרו בדברו"

על שאלה ישנה היין למרתף הלך הנכרי ואם יין, במקום

היין. כל

"לא נאמר שעליו לרבנו אמר צייטלש יהושע ר'

בפרוטרוט לספר הזמן עתה לא און". כל לצדיק יאונה

ששח העמוקה התורנית השיחה ועל זה סיפור אודות

של הלאו אודות מכשול"3הרבי תתן לא עור "ולפני

לכך. הקשורות חז"ל דרשות פרטי בכל עמוק בפלפול

שייך אינו שצדיק איך להבין כדי זה סיפור עתה סופר

חרטה. � כפשוטו שהוא כפי התשובה לענין

שענין‚. יודעים, חסידות, דבר שמעו או שלמדו אלה

כפי לא יתברך, השם בעבודת ודרך אופן הוא התשובה

אם כי ועון, חטא על רק היא שתשובה סבור שההמון

השם. בעבודת דרך

פתגם נבין � בעבודה דרך היא שתשובה � זה לאור

שבעים במשך השם עובד להיות יכול יהודי הרבי: של

צדיק לדרגת עד ביותר הנעלות לדרגות ולהגיע שנה

תשובה. של טעמה לטעום ולא גמור,

של השם עבודת דרך השם. בעבודת דרך היא תשובה

יתכן ולכן תשובה, של העבודה דרך איננה צדיקים

של טעמה יטעום לא כן פי על ואף גמור צדיק שיהיה

תשובה.

בין בתיובתא". צדיקיא לאתבא אתא "משיח וזהו:

החידוש גם יהיה המשיח ביאת שתביא החידושים

של בתנועה שישנה הגדולה המעלה את יראו שצדיקים

תשובה.

גילוי כל הרי לבוא, לעתיד שיהיו הגילויים בכל

דרגא באותה יהיו � שכלית והכרה בידיעה אותו שישיגו

שכלי, ענין מבינים שכאשר הוא עתה המצב בה. ויחיו

לעתיד ואילו דרגא, לאותה להגיע מנת על לעמול יש

דרגא. באותה יהיו � שכלית בהכרה גילוי כשישיגו לבוא

של שבתנועה הנפלאה המעלה את צדיקים ישיגו לעתיד

זו. בתנועה אז תהיה והעבודה תשובה

של באופן היא בימינו בצדיקים השם עבודת

ישר" האדם את עשה צריך4"האלקים שהאדם כפי ,

תורה. פי על להיות

יתב השם בעבודת עבודות סוגי בדרךשני העבודה רך:

באופן ההבדל חוזר". "אור בדרך והעבודה ישר", "אור

מלמעלה הוא ישר אור הוא: חוזר לאור ישר אור בין כללי

חוזר אור ואילו בעולם, אלקות גילוי "להמשיך" למטה,

לאלקות. כלי יהיה שהעולם למעלה מלמטה הוא

c"vxz gqt ly oexg`

ב.1) קנג, זח"ג ראה

כא.2) יב, משלי

יד.3) יט, ויקרא

כט.4) ז, קהלת
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אבא ראה11ר' בילדותו בעירו. מלמד הי' ובנערותו צאסקניק יליד ודאי, שמונים בן איש הוא זה
בשנת שטראשעלע במחלוקת גדול חלק נטל האמצעי, אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק הוד את פעמים שתי
כל ולקוטיֿתורה, האמצעי אדמו"ר הזקן, אדמו"ר בספרי בקי הי' המנצחים, בין והי' ת"ר - תקצ"ה
תושב ונעשה המלמדות את עזב תרל"ה בשנת שנים, בשתי פעם רגלי לליובאוויטש בא הי' רבינו ימי
הי' היום כל בכלל, מדיבור עצמו מונע והי' לעצמו דרושים וכותב בדא"ח משכיל הי' ליובאוויטש,

וכותב. לומד מתפלל בביתֿהכנסת יושב

* * *

דוד הרב יושב צפון לצד הקדש ארון מן המזרחי המלמד12בכותל ניסן ר' משולם, ר' שלום13, ר'
חלק14המלמד ליטול יכול הייתי עייפותי ולולי פסח, בהלכות מפלפלים דיומא בעניינא ומדברים

וחרדה שינה אסון יקראני שלא לירא הנני ומתחיל עיני את תסגיר השינה כי הנני מרגיש אבל בשיחתם,
התפילה מועד ובא רמ"מ דודי רז"א, דודי באו כבר מתמלא, הדרומי והמזרח רגעים בי, עוברת קלה

בא. הקדוש הרב אאמו"ר כ"ק והוד

כולם טבא יומא בברכת לברך הדרומית למזרח נוהרים כולם והבעליֿבתים הרב נגמרת, התפילה
בבית יושבים וכולנו אחת שעה ועברה לצאת, ומתחילים מאירות, ופניהם יוםֿטוב בלבושי לבושים

הסדר. את ומעריכים נ"ע הצדקנית הרבנית אמיֿזקנתי כבוד

מעל השינה גרש קדישא, אבא פני על המתלונן זך והאור קושיות הארבע שאילת הכנת ֵַרגשות
הפת כיסוי יחץ, כרפס, כרחץ, פֹועל וכל כגדול, השלחן אצל יושב אנכי גם תמנו לא השם וחסדי ַעיני
לעמוד ועוז כח לי נותן זה וכל ורגיל, כבקי אצלי הולך שעמדה והיא בפזמון הכוס אחיזת הפת, וגילוי

השינה. כוסף בפני

כי טובה ותקווה בירושלים הבאה לשנה הצוהלה הקריאה עד מעמד החזקתי עליון לאל תודה
לב. וטוב שמחה מתוך ואישן אישן, אחדים רגעים בעוד

אבא של וקירובו החג ימי רשמי הלימוד, ימי העבודה, ימי ויתחילו החג ימי עברו אחדים כימים
לימודי. בהתמדת הוכרו ואותותם במאד טוב רושם עלי פעלו

כל ער הנני אשר חיי בימי הראשון הוא זה ויוםֿטוב העצרת, חג עד שבועות הששה עברו ֵכה
גם כי אכחד לא הטבילה בית באי בין אנכי גם הבקר ובאשמורת שבועות ליל תיקון ואומר הלילה,

לה התאוויתי פסח של שביעי שבועות,בליל בליל כן לא עלי, גבר השינה אונס אבל הלילה, כל ער ֵיות
השינה. את ונצחתי גברתי אנכי כי

בריאותו, הטבת בשביל המקומות לאחד יסע אבא אשר אפשרות שום הי' לא הדחוק המצב מפני
באגוראדסקי. הרופא הכריח זה על אשר מאזינקעס, ליער השבוע ימי משך על לנסוע בזה בחר ולזאת

אבא של וקירובו לימודי, והתמדת הנהגתי אופן כה, עד האמורים העניינים כל השתלשלות עלֿידי
למאזינקעס. בנסיעתו עמו אתו אותי לקחת חפץ אבא אם יפלא לא איפוא -

ה'ש"ת11) חורף - תרצ"ו השיחות בספר בהנסמן אודותיו ראה
.17 הערה 213 ע'

לרב12) נתקבל בליובאוויטש. המורה-צדק יעקבסאן. דוד ר' הרב
זעלי אברהם ר' הרב חותנו מקום -על הצעיר. גילו למרות גסאהן,

ט. ע' ג חלק מהורש"ב אדמו"ר אגרות-קודש ראה
(13.31 הערה 17 ע' תרפ"ז השיחות ספר אודותיו ראה
ה'ש"ת14) חורף - תרצ"ו השיחות ספר ראה - מקאדין. שלום ר'

וש"נ. .226 ע'
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אבא ראה11ר' בילדותו בעירו. מלמד הי' ובנערותו צאסקניק יליד ודאי, שמונים בן איש הוא זה
בשנת שטראשעלע במחלוקת גדול חלק נטל האמצעי, אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק הוד את פעמים שתי
כל ולקוטיֿתורה, האמצעי אדמו"ר הזקן, אדמו"ר בספרי בקי הי' המנצחים, בין והי' ת"ר - תקצ"ה
תושב ונעשה המלמדות את עזב תרל"ה בשנת שנים, בשתי פעם רגלי לליובאוויטש בא הי' רבינו ימי
הי' היום כל בכלל, מדיבור עצמו מונע והי' לעצמו דרושים וכותב בדא"ח משכיל הי' ליובאוויטש,

וכותב. לומד מתפלל בביתֿהכנסת יושב

* * *

דוד הרב יושב צפון לצד הקדש ארון מן המזרחי המלמד12בכותל ניסן ר' משולם, ר' שלום13, ר'
חלק14המלמד ליטול יכול הייתי עייפותי ולולי פסח, בהלכות מפלפלים דיומא בעניינא ומדברים

וחרדה שינה אסון יקראני שלא לירא הנני ומתחיל עיני את תסגיר השינה כי הנני מרגיש אבל בשיחתם,
התפילה מועד ובא רמ"מ דודי רז"א, דודי באו כבר מתמלא, הדרומי והמזרח רגעים בי, עוברת קלה

בא. הקדוש הרב אאמו"ר כ"ק והוד

כולם טבא יומא בברכת לברך הדרומית למזרח נוהרים כולם והבעליֿבתים הרב נגמרת, התפילה
בבית יושבים וכולנו אחת שעה ועברה לצאת, ומתחילים מאירות, ופניהם יוםֿטוב בלבושי לבושים

הסדר. את ומעריכים נ"ע הצדקנית הרבנית אמיֿזקנתי כבוד

מעל השינה גרש קדישא, אבא פני על המתלונן זך והאור קושיות הארבע שאילת הכנת ֵַרגשות
הפת כיסוי יחץ, כרפס, כרחץ, פֹועל וכל כגדול, השלחן אצל יושב אנכי גם תמנו לא השם וחסדי ַעיני
לעמוד ועוז כח לי נותן זה וכל ורגיל, כבקי אצלי הולך שעמדה והיא בפזמון הכוס אחיזת הפת, וגילוי

השינה. כוסף בפני

כי טובה ותקווה בירושלים הבאה לשנה הצוהלה הקריאה עד מעמד החזקתי עליון לאל תודה
לב. וטוב שמחה מתוך ואישן אישן, אחדים רגעים בעוד

אבא של וקירובו החג ימי רשמי הלימוד, ימי העבודה, ימי ויתחילו החג ימי עברו אחדים כימים
לימודי. בהתמדת הוכרו ואותותם במאד טוב רושם עלי פעלו

כל ער הנני אשר חיי בימי הראשון הוא זה ויוםֿטוב העצרת, חג עד שבועות הששה עברו ֵכה
גם כי אכחד לא הטבילה בית באי בין אנכי גם הבקר ובאשמורת שבועות ליל תיקון ואומר הלילה,

לה התאוויתי פסח של שביעי שבועות,בליל בליל כן לא עלי, גבר השינה אונס אבל הלילה, כל ער ֵיות
השינה. את ונצחתי גברתי אנכי כי

בריאותו, הטבת בשביל המקומות לאחד יסע אבא אשר אפשרות שום הי' לא הדחוק המצב מפני
באגוראדסקי. הרופא הכריח זה על אשר מאזינקעס, ליער השבוע ימי משך על לנסוע בזה בחר ולזאת

אבא של וקירובו לימודי, והתמדת הנהגתי אופן כה, עד האמורים העניינים כל השתלשלות עלֿידי
למאזינקעס. בנסיעתו עמו אתו אותי לקחת חפץ אבא אם יפלא לא איפוא -

ה'ש"ת11) חורף - תרצ"ו השיחות בספר בהנסמן אודותיו ראה
.17 הערה 213 ע'

לרב12) נתקבל בליובאוויטש. המורה-צדק יעקבסאן. דוד ר' הרב
זעלי אברהם ר' הרב חותנו מקום -על הצעיר. גילו למרות גסאהן,

ט. ע' ג חלק מהורש"ב אדמו"ר אגרות-קודש ראה
(13.31 הערה 17 ע' תרפ"ז השיחות ספר אודותיו ראה
ה'ש"ת14) חורף - תרצ"ו השיחות ספר ראה - מקאדין. שלום ר'

וש"נ. .226 ע'
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להתפאר אוכל הלא אבא, עם אהי' ההם שבימים זה מלבד כזו, לנסיעה תשוקתי על יפלא לא גם
ואםֿכן המעלה, אדם בתור אבא של הרוחני תבניתו דמות והוסכמה הוכרה כבר אשר חברי, לפני

הלזה. גדול מקירוב אותי מנע אשר ז"ל, ניסן ר' מלמדי על לי חרה מאד איפוא

* * *

נקראתי הנסיעה קודם בשעה הראשון ביום למאזינקעס אבא לנסיעת השלישי בשבוע הנה ְְִָלאשרי
אוכל למען אותם והבא לך מספריך איזה ליקח חפץ לך יש ואם עמדי תסע היום ויודיעני, לאבא

ילקוטי. בתוך להשימם

איזה לגרום שלא כל לעין מלגלותה עצמי את לעצור הנני יודע זה עם אבל קץ, אין ולשמחתי
שלמדתי ושולחןֿערוך והגמרא משניות, התנ"ך, את הבאתי אחדים וברגעים לקלקל, יוכל אשר דבר

הראוי'. ובהכנעה במתינות הכל אז,

בחסדי אך פתאומית, מניעה איזה תצמח לא אשר ויראתי אסע, כי האמנתי לא בעגלה ישבי רגע עד
הזרועות השדות פני מראה היום, רוח אבא, עם ישיבתי אנחנו, ונוסעים שלמה במנוחה עבר הכל השם
מימין הזקוף הארוך ושוט סוסיו, עם לו, רק המיוחד הגבוה מושבו ממקום לייבעצקע העגלון ודיבורי

הרהיבוני. מושבו,

* * *

אבא, ממול במרכבה ומושבו אבא, דר שם אשר דירה בית הבעל שמואל, ר' גם נסע זה במסע
רבינו אצל בליובאוויטש היושבים בין נמנה הי' בנעוריו אך דענעבורג, מעיר מולדתו זה שמואל ור'

תרי"א. - תר"ח משנת

ב בקי בעיון, ופוסקים גמרא לומד היטיב, להבינו ספר יודע בעלמהותו, משניות סדרים שלשה
ישרות. מידות ובעל ולקוטיֿתורה, אור בתורה ובקי יחידות, על רבינו מאת נצטוה כן אשר פה,

על שולחנו על לקחו אשר תורה, בעל אחד כפרי עם נכבדות לו הציעו בליובאוויטש ישבו בעת
של כעסקם ועסקו בכפר, יושב נשאר הוא גם כן ואחרי במילוי' הבטחתו קיים חותנו שנים, איזה משך
אכסניא מקום חצירו בבניני עשה היער עצי מסחר התפשט מגורו במקום כי ובהיות כפר. יושבי

יער. סוחרי ופקידי למשרתי

מדרשו בבית רק הלילה כל גם ולפעמים היום כל הי' בליובאוויטש שמואל ר' שישב השנים בשלש
רבי, מבית תמיכתם מקבלים היו ושניהם בישיבה, ולומדים יושבים אז, היו פלוגות שתי כי רבינו, של

עבודתם. ואופן לימודם בסדר היו חלוקים אבל

* * *
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(‡)‰Ú¯tŒÏ‡ ‡a ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ.והתרה «…∆∆…∆…∆«¿…ְְֵַ

אני:.È˙L:ּבֹו ׁשאׁשית .‰˙ÈzÏlÚ(·)ׂשימי, ƒƒֲִִִִֶָƒ¿««¿ƒ
ּכמֹו: כב)ׂשחקּתי, ּבי",(במדבר התעּללּת "ּכי ְְְְְִִִִִַַַ

ו) א האמּור(שמואל ּבהם", התעּלל ּכאׁשר ְֲֲִֵֶֶַַָָָ"הלֹוא

ּכן, ׁשאם - ּומעללים ּפֹועל לׁשֹון ואינֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָּבמצרים,

ּכמֹו: - עֹוללּתי לכּתב לֹו א)היה למֹו(איכה "ועֹולל ְְְְִִֵַָָָֹ

לי": עֹולל "אׁשר לי", עֹוללּת .ÚÏ�˙(‚)ּכאׁשר ְֲֲִִֶֶַַַָ≈»…
לאתּכנעא, מאנּתּכתרּגּומֹו: עני, מּגזרת והּוא ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

מּפני: וׁשפל עני ‰‡¯ı(‰)להיֹות ÔÈÚ את.‡˙ ְְִִִַָָָָ∆≈»»∆ֶ

B‚Â'הארץ:מראה ÏÎeÈ ‡ÏÂ.את לראֹות הרֹואה ְֵֶַָָ¿…«¿ְִֶֶָ

ּדּבר: קצרה ולׁשֹון Ú„z(Ê)הארץ, Ì¯Ë‰.העֹוד ְְִֵֶָָָָָ¬∆∆≈«ַ

ידעּת מצרים?:לא אבדה הּוׁשבּו.LeiÂ·(Á)ּכי ְְְִִִַָָָָָֹ««ְ
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„‡¯Ú‡ה ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿«¿»

ÏeÎÈÂ ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁÓÏ ÏekÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿∆¡≈»«¿»¿≈

ÔBÎÏ ¯‡zL‡„ ‡z·ÊL ¯‡L ˙È»¿»≈«¿»¿ƒ¿»«¿

‡�ÏÈ‡ Ïk ˙È ÏeÎÈÂ ‡c¯a ÔÓƒ«¿»¿≈»»ƒ»»

:‡Ï˜Á ÔÓ ÔBÎÏ ÁÓˆ‡„¿«¿«¿ƒ«¿»

CÈc·Úו ÏÎ Èz·e CÈza ÔeÏÓÈÂ¿ƒ¿»»»≈»«¿»

BÊÁ ‡Ï Èc ÌÈ¯ˆÓ ÏÎ Èz·e»≈»ƒ¿«ƒƒ»¬

‡ÓBiÓ C˙‰·‡ ˙‰·‡Â C˙‰·‡¬»»»«¬»«¬»»»ƒ»

‡ÓBÈ „Ú ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂ‰Óc¿∆¡≈««¿»«»

Ì„˜ ÔÓ ˜Ù�e È�t˙ÈÂ ÔÈ„‰»≈¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ√»

:‰Ú¯tזdÏ ‰Ú¯Ù È„·Ú e¯Ó‡Â «¿…«¬»«¿≈«¿…≈

‡Ï˜˙Ï ‡�Ï ÔÈ„ È‰È È˙n‡ „Ú«ƒ»«¿≈≈»»¿«¿»

ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ‡i¯·b ˙È ÁlL««»À¿«»¿ƒ¿¿√»¿»

È¯‡ zÚ„È ‡Ï ÔÚk „Ú‰ ÔB‰‰Ï‡∆»¬««¿«»¿«¿»¬≈

:ÌÈ¯ˆÓ È˙ח‡·„˙ ·˙Bz‡Â ¬≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»

é"ùø

(‡)‰Ú¯tŒÏ‡ ‡a ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ.והתרה «…∆∆…∆…∆«¿…ְְֵַ

אני:.È˙L:ּבֹו ׁשאׁשית .‰˙ÈzÏlÚ(·)ׂשימי, ƒƒֲִִִִֶָƒ¿««¿ƒ
ּכמֹו: כב)ׂשחקּתי, ּבי",(במדבר התעּללּת "ּכי ְְְְְִִִִִַַַ

ו) א האמּור(שמואל ּבהם", התעּלל ּכאׁשר ְֲֲִֵֶֶַַָָָ"הלֹוא

ּכן, ׁשאם - ּומעללים ּפֹועל לׁשֹון ואינֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָּבמצרים,

ּכמֹו: - עֹוללּתי לכּתב לֹו א)היה למֹו(איכה "ועֹולל ְְְְִִֵַָָָֹ

לי": עֹולל "אׁשר לי", עֹוללּת .ÚÏ�˙(‚)ּכאׁשר ְֲֲִִֶֶַַַָ≈»…
לאתּכנעא, מאנּתּכתרּגּומֹו: עני, מּגזרת והּוא ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

מּפני: וׁשפל עני ‰‡¯ı(‰)להיֹות ÔÈÚ את.‡˙ ְְִִִַָָָָ∆≈»»∆ֶ

B‚Â'הארץ:מראה ÏÎeÈ ‡ÏÂ.את לראֹות הרֹואה ְֵֶַָָ¿…«¿ְִֶֶָ

ּדּבר: קצרה ולׁשֹון Ú„z(Ê)הארץ, Ì¯Ë‰.העֹוד ְְִֵֶָָָָָ¬∆∆≈«ַ

ידעּת מצרים?:לא אבדה הּוׁשבּו.LeiÂ·(Á)ּכי ְְְִִִַָָָָָֹ««ְ



��`aiipy mei qelwpe`

éîå éî íëéäìà ýåýé-úà eãár eëì íäìà£¥¤½§¬¦§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−
íéëìääi''yx:èeðéð÷æáe eðéørða äLî øîàiå ©«Ÿ§¦«©´Ÿ¤¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−

ék Cìð eðø÷ááe eððàöa eðúBðááe eðéðáa Cìð¥¥®§¨¥̧¦§¥¹§Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬
:eðì ýåýé-âçéýåýé ïë éäé íäìà øîàiå ©§Ÿ̈−¨«©´Ÿ¤£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ

eàø íëtè-úàå íëúà çlLà øLàk íënr¦¨¤½©«£¤²£©©¬¤§¤−§¤©§¤®§¾
íëéðt ãâð ärø éki''yx:àéàð eëì ïë àì ¦¬¨−̈¤¬¤§¥¤«´Ÿ¥À§Æ¨³

ízà dúà ék ýåýé-úà eãárå íéøábä©§¨¦Æ§¦§´¤§Ÿ̈½¦¬Ÿ−̈©¤´
ärøô éðt úàî íúà Løâéå íéL÷áîi''yx:ñ §©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈¥¥−§¥¬©§«Ÿ

(ìåçá ë''ò)éðùáéEãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥̧¨«§¹
õøà-ìr ìréå äaøàa íéøöî õøà-ìr©¤³¤¦§©¸¦Æ¨«©§¤½§©−©©¤´¤
-ìk úà õøàä áNr-ìk-úà ìëàéå íéøöî¦§¨®¦§Ÿ©Æ¤¨¥´¤¨½̈¤¥²¨

ãøaä øéàLä øLài''yx:âé-úà äLî èiå £¤¬¦§¦−©¨¨«©¥̧¤´¤
íéã÷-çeø âäð ýåýéå íéøöî õøà-ìr eähî©¥»»©¤´¤¦§©¼¦¼©«Ÿ̈À¦©³«©¨¦Æ
äéä ø÷aä äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk õøàä½̈¤¨©¬©−§¨©¨®§¨©´Ÿ¤¨½̈

äaøàä-úà àNð íéãwä çeøåi''yx:ãéìriå §¸©Æ©¨¦½¨−̈¤¨«©§¤«©©´©

¯Ó‡Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ…∆¿»«¬…¿»«¿…«¬«

ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡ ÔB‰Ï¿¡ƒ¿»√»¿»¡»¬

:ÔÈÏÊ‡c ÔÓe ÔÓט‰LÓ ¯Ó‡Â »»¿»¿ƒ«¬«…∆

‡��·a ÏÈÊ� ‡�·Ò·e ‡�ÓÏeÚa¿∆»»¿»»»≈≈¿»»»

ÏÈÊ� ‡�¯B˙·e ‡��Úa ‡�˙�··eƒ¿»»»¿»»»¿»»≈≈

:‡�Ï ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ È¯‡י¯Ó‡Â ¬≈«»√»¿»»»«¬«

ÔBÎcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÎ È‰È ÔB‰Ï¿¿≈≈≈¿»«¿»¿«¿¿

BÊÁ ÔBÎÏÙË ˙ÈÂ ÔBÎ˙È ÁlL‡ „k«¬««»¿¿»«¿¿¬

„aÚÓÏ ÔÈ¯È·Ò Ôez‡c ‡LÈ· È¯‡¬≈ƒ»¿«¿ƒƒ¿∆¿«

:‡¯ÁzÒ‡Ï ÔBÎÈt‡ Ï·˜Ïיא‡Ï »√≈«≈¿ƒ¿«»»»

Ì„˜ eÁÏÙe ‡i¯·b ÔÚÎ eÏÈÊ‡ ÔÎ≈¡ƒ¿«À¿«»¿»√»

CÈ¯˙Â ÔÚa Ôez‡ d˙È È¯‡ ÈÈ¿»¬≈»««»»¿»ƒ

:‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ÔB‰˙Èיב¯Ó‡Â »¿ƒ√»«¿…«¬«

‡Ú¯‡ ÏÚ C„È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ¿»¿…∆¬≈¿»««¿»

ÏÚ ˜qÈÂ ‡·B‚ È˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈≈»¿ƒ««

Ïk ˙È ÏeÎÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈»»

¯‡L‡ Èc Ïk ˙È ‡Ú¯‡„ ‡aÒÚƒ¿»¿«¿»»»ƒ«¿«

:‡c¯aיגd¯ËÁ ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â «¿»«¬≈…∆»À¿≈

Áe¯ ¯ac ÈÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»¿ƒ¿«ƒ«»«««

‡e‰‰ ‡ÓBÈ Ïk ‡Ú¯‡a ‡Óecƒ̃»¿«¿»»»«

Áe¯Â ‰Â‰ ‡¯Ùˆ ‡ÈÏÈÏ ÏÎÂ¿»≈¿»«¿»¬»¿«

:‡·Bb ˙È ÏË� ‡Óec˜יד˜ÈÏÒe ƒ»¿«»»¿≈

é"ùø

ׁשליח ידי אלעל והׁשיבּום אחריהם, ׁשּׁשלחּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

B‚Â'(È)ּפרעה: ÌÎ˙‡ ÁlL‡ ¯L‡k.ּכי אף ְַֹ«¬∆¬««∆¿∆¿ִַ

הּצאן את ּגם אמרּתם:אׁשּלח ּכאׁשר הּבקר, ואת ְְֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

ÌÎÈ�t „‚� ‰Ú¯ Èk e‡¯.אּגדה ּומדרׁש ּכתרּגּומֹו. ¿ƒ»»∆∆¿≈∆ְְְִַַַָָ

להם אמר רעה, ׁשּׁשמֹו יׁש אחד ּכֹוכב ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשמעּתי:

ּכֹוכב אֹותֹו ׁשּלי ּבאיצטגנינּות אני רֹואה ְְְֲִִִִֶֶַַָָֹּפרעה:

והריגה. ּדם סימן והּוא ּבּמדּבר לקראתכם ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָעֹולה

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּובּקׁש ּבעגל יׂשראל ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּוכׁשחטאּו

ּבתפּלתֹו: מׁשה אמר לב)להרגם, "לּמה(לקמן ְְְִִֶַָָָָָָֹ

היא זֹו הֹוציאם"? ּברעה לאמר מצרים ְְְִִִִֵַָָָֹֹיאמרּו

מּיד: ּפניכם", נגד רעה ּכי "ראּו להם: ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשאמר

מילה לדם הּדם את והפ הרעה" על ה' ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָ"וּיּנחם

ׁשּנאמר: וזהּו אֹותם, יהֹוׁשע ה)ׁשּמל "הּיֹום(יהושע ְְֱֶֶֶֶַַַָָֻ

אֹומרים ׁשהיּו מעליכם", מצרים חרּפת את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּגּלֹותי

ּבּמדּבר: עליכם רֹואין אנּו ּדם ÔÎ(È‡)לכם: ‡Ï. ְֲִִֵֶֶַָָָָ…≈
לכּו אּלא עּמכם, הּטף להֹולי אמרּתם ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָּכאׁשר

ה': את ועבדּו ÌÈL˜·Óהּגברים Ìz‡ d˙‡ Èk. ְְְִִֶַָƒ…»«∆¿«¿ƒ
לאלהינּו,(אֹותּה נזּבחה הּנה: עד ּבּקׁשּתם עבֹודה) ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

לזּבח: הּטף ּדר ‡˙Ìואין L¯‚ÈÂ.לׁשֹון זה הרי ְְִֵֶֶַַַֹ«¿»∆…»ֲֵֶָ

המגרׁש:קצר מי ּפרׁש ּבׁשביל.a¯‡a‰(È·)ולא ְְִֵֵַַָָָֹ»«¿∆ְִִ

הארּבה: ‰ÌÈ„w(È‚)מּכת Áe¯Â.מזרחית רּוח ְֶַַַָ¿««»ƒְִִַָ

ׁשּמצרים ּכנגּדֹו, ׁשּבא לפי הארּבה, את ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָנׂשא

ּבמקֹום ׁשּמפרׁש ּכמֹו היתה, מערבית ְְְְְֲִִִֶַָָָָָֹּבדרֹומית

ÔkŒ‰È‰È(È„)אחר: ‡Ï ÂÈ¯Á‡Â.ׁשהיה ואֹותֹו ֵַ¿«¬»…ƒ¿∆≈ְֶָָ

ׁשּנאמר: יֹואל ב)ּבימי נהיה(יואל לא "ּכמהּו ְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹ

ׁשל [ּכי מׁשה, מּׁשל ּכבד ׁשהיה למדנּו ְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹמןֿהעֹולם",

ארּבה, יחד: ׁשהיּו הרּבה מינין ידי על היה] ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָיֹואל

ׁשל אּלא היה לא מׁשה ׁשל אבל ּגזם, חסיל, ֲִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹילק,

`aiipy meiqelwpe`

ìeáb ìëa çðiå íéøöî õøà-ìk ìr äaøàä̈«©§¤À©µ¨¤´¤¦§©½¦©¾̈©§−Ÿ§´
äaøà ïë äéä-àì åéðôì ãàî ãák íéøöî¦§¨®¦¨¥´§½ŸÂ§¨Â̈Ÿ¨̧¨¥³©§¤Æ

ïk-äéäé àì åéøçàå eäîki''yx:åè-úà ñëéå ¨½Ÿ§©«£−̈¬Ÿ¦«§¤¥«©§©º¤
-ìk-úà ìëàiå õøàä CLçzå õøàä-ìk ïér¥´¨¨»̈¤»©¤§©´¨¼̈¤¼©¹Ÿ©¤¨
øéúBä øLà õrä éøt-ìk úàå õøàä áNr¥´¤¨À̈¤§¥Æ¨§¦´¨¥½£¤¬¦−

k øúBð-àìå ãøaääãOä áNráe õra ÷øé-ì ©¨¨®§«Ÿ©̧¨¤¤̄¨¥²§¥¬¤©¨¤−
íéøöî õøà-ìëai''yx:æèàø÷ì äòøt øäîéå §¨¤¬¤¦§¨«¦©§©¥´©§½Ÿ¦§−Ÿ

ýåýéì éúàèç øîàiå ïøäàìe äLîì§¤´§©«£®Ÿ©ÀŸ¤¨¨²¦©«Ÿ̈¬
:íëìå íëéäìàæéCà éúàhç àð àN äzrå ¡«Ÿ¥¤−§¨¤«§©À̈¨´¨³©¨¦Æ©´

éìrî øñéå íëéäìà ýåýéì eøézräå írtä©©½©§©§¦−©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¨¥Æ¥«¨©½
:äfä úånä-úà ÷øçéäòøt írî àöiå ©−¤©¨¬¤©¤«©¥¥−¥¦´©§®Ÿ

:ýåýé-ìà øzriåèé÷æç íé-çeø ýåýé Côäiå ©¤§©−¤§Ÿ̈«©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³«©¨Æ¨¨´
óeq äné eär÷úiå äaøàä-úà àOiå ãàî§½Ÿ©¦¨Æ¤¨´©§¤½©¦§¨¥−¨´¨®

íéøöî ìeáb ìëa ãçà äaøà øàLð àìi''yx: ³Ÿ¦§©Æ©§¤´¤½̈§−Ÿ§¬¦§¨«¦
ë-úà çlL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤

:ìàøNé éðaôàëäèð äLî-ìà ýåýé øîàiå §¥¬¦§¨¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³
íéøöî õøà-ìr CLç éäéå íéîMä-ìr Eãé̈«§Æ©©¨©½¦¦¬¦−¤©¤´¤¦§¨®¦

ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ ‡·Bb»«»«¿»¿ƒ¿«ƒ

ÛÈwz ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎa ‡¯Le¿»¿»¿ƒ¿»ƒ«ƒ

‡·Bb ÔÎ ‰Â‰ ‡Ï È‰BÓ„˜ ‡„ÁÏ«¬»√»ƒ»¬»≈»

:ÔÎ È‰È ‡Ï È‰B¯˙·e d˙ÂÎcƒ¿»≈«¿ƒ»¿≈≈

„ÏÎטו ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿»

˙È ÏÎ‡Â ‡Ú¯‡ ˙ÎBLÁÂ ‡Ú¯‡«¿»«¬««¿»«¬«»

È¯Èt Ïk ˙ÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡aÒÚ Ïk»∆¿»¿«¿»¿»»≈≈

‡ÏÂ ‡c¯a ¯‡L‡ Èc ‡�ÏÈ‡ƒ»»ƒ«¿««¿»¿»

‡�ÏÈ‡a ‡˜B¯È Ïk ¯‡zL‡ƒ¿»«»»»¿ƒ»»

‡Ú¯‡ ÏÎa ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ·e¿∆¿»¿«¿»¿»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„טז‰Ú¯Ù ÈÁB‡Â ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿…

¯Ó‡Â Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ È¯˜ÓÏ¿ƒ¿≈¿…∆¿«¬…«¬«

:ÔBÎÏe ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˙È·Á»ƒ√»¿»¡»¬¿

Ì¯aיז È·BÁÏ ÔÚk ˜B·L ÔÚÎe¿«¿¿«¿ƒ¿«

ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ BlˆÂ ‡„‰ ‡�ÓÊƒ¿»»»¿«√»¿»¡»¬

:ÔÈ„‰ ‡˙BÓ ˙È „BÁÏ ÈpÓ ÈcÚÈÂ¿«¿≈ƒƒ¿»»»≈

˜„Ìיח ÈlˆÂ ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ù�e¿«ƒ¿»«¿…¿«ƒ√»

:ÈÈיט‡·¯ÚÓ ‡Áe¯ ÈÈ CÙ‰Â ¿»«¬«¿»»««¿»

È‰Ó¯e ‡·Bb ˙È ÏË�e ‡„ÁÏ ÛÈwz«ƒ«¬»¿«»»¿»ƒ

„Á ‡·Bb ¯‡zL‡ ‡Ï ÛeÒ„ ‡nÈÏ¿«»¿»ƒ¿»«»«

:ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎaכÈÈ Û˜˙‡Â ¿…¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈¿»

È�a ˙È ÁlL ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È»ƒ»¿«¿…¿»««»¿≈

:Ï‡¯NÈכא‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ƒ¿»≈«¬«¿»¿…∆

È‰ÈÂ ‡iÓL ˙Èˆ ÏÚ C„È ÌÈ¯‡¬≈¿»«≈¿«»ƒ≈

¯˙a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡ÎBLÁ¬»««¿»¿ƒ¿»ƒ»«

é"ùø

וכמֹוהּו מזרחי), אלּיהּו רּבי ּגרסת ּכ) אחד ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָמין

יהיה: ולא היה È¯˜(ÂË)לא Ïk.ירק,עלה ְְִֶָָֹֹ»∆∆ֶָָֹ

ּבלע"ז: ÌÈ(ËÈ)וירדור"א Áe¯.:מערבי רּוח ְַַ«»ֲִַַָ

ÛeÒ ‰nÈ.ּבמערב מּקצתֹו היה סּוף ׁשּים אני אֹומר »»ְְֲֲִִֵֶַַָָָָ

ּדרֹומית רּוח ּכל ארץּכנגד ׁשל ּבמזרחּה וגם ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָ

סּוף ּביּמה לארּבה ּתקעֹו ים רּוח ,לפיכ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָיׂשראל,

לצד ּפֹונה ׁשהּוא ּתחּומין, לענין מצינּו וכן ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָּכנגּדֹו,

ׁשּנאמר: כג)מזרח, ים(לקמן ועד סּוף "מּים ְְֱִִֶֶַַַָָ

ּבּמערב ּפלׁשּתים ׁשּים למערב, מּמזרח ְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָּפלׁשּתים",

ּבפלׁשּתים: ׁשּנאמר ב)היה, חבל(צפניה "יֹוׁשבי ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָ

ּכרתים": ּגֹוי ‡Á„הּים, ‰a¯‡ ¯‡L� ‡Ï.אף ְִֵַָ…ƒ¿««¿∆∆»ַ

מהםהּמלּוחים רבה)ׁשּמלחּו LÓÈÂ(Î‡):(שמות ְְִֵֶֶַָ¿»≈
CLÁ.ׁשל מחׁשכֹו יֹותר חׁש עליהם ויחׁשי …∆ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַֹ

עֹוד: ויחׁשי יאמיׁש לילה ׁשל וחׁש .LÓÈÂלילה, ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָֹ¿»≈
אל"ף, חסרֹות הרּבה ּתבֹות לנּו יׁש ויאמׁש. ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַָָּכמֹו

הּכתּוב אין ,ּכ ּכל נּכרת האל"ף הברת ׁשאין ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלפי

ּכגֹון: חסרֹונּה, על יג)מקּפיד ׁשם(ישעיה יהל "לא ְְְִֵֶַַָָָֹ

וכן: אהלֹו, יּטה לא - יאהל, לא ּכמֹו - ְְֲֲֳִִֵֵֶַָָֹֹערבי"

כב) ב וּתאּזרני.(שמואל ּכמֹו חיל", ְְְְִִִֵֵַַַַַ"וּתזרני

ּבתר ימיׁש, לא ּכמֹו הסרה, לׁשֹון ּתרּגם ְְְְְְֲִִֵַָָָָֹואּונקלֹוס

ליליא, קבל אבלּדיעּדי הּיֹום, לאֹור סמּו ּכׁשּיּגיע ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשהּוא לפי וימׁש, ׁשל הּוי"ו על מיּׁשב הּדּבּור ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻאין
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ìeáb ìëa çðiå íéøöî õøà-ìk ìr äaøàä̈«©§¤À©µ¨¤´¤¦§©½¦©¾̈©§−Ÿ§´
äaøà ïë äéä-àì åéðôì ãàî ãák íéøöî¦§¨®¦¨¥´§½ŸÂ§¨Â̈Ÿ¨̧¨¥³©§¤Æ

ïk-äéäé àì åéøçàå eäîki''yx:åè-úà ñëéå ¨½Ÿ§©«£−̈¬Ÿ¦«§¤¥«©§©º¤
-ìk-úà ìëàiå õøàä CLçzå õøàä-ìk ïér¥´¨¨»̈¤»©¤§©´¨¼̈¤¼©¹Ÿ©¤¨
øéúBä øLà õrä éøt-ìk úàå õøàä áNr¥´¤¨À̈¤§¥Æ¨§¦´¨¥½£¤¬¦−

k øúBð-àìå ãøaääãOä áNráe õra ÷øé-ì ©¨¨®§«Ÿ©̧¨¤¤̄¨¥²§¥¬¤©¨¤−
íéøöî õøà-ìëai''yx:æèàø÷ì äòøt øäîéå §¨¤¬¤¦§¨«¦©§©¥´©§½Ÿ¦§−Ÿ

ýåýéì éúàèç øîàiå ïøäàìe äLîì§¤´§©«£®Ÿ©ÀŸ¤¨¨²¦©«Ÿ̈¬
:íëìå íëéäìàæéCà éúàhç àð àN äzrå ¡«Ÿ¥¤−§¨¤«§©À̈¨´¨³©¨¦Æ©´

éìrî øñéå íëéäìà ýåýéì eøézräå írtä©©½©§©§¦−©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¨¥Æ¥«¨©½
:äfä úånä-úà ÷øçéäòøt írî àöiå ©−¤©¨¬¤©¤«©¥¥−¥¦´©§®Ÿ

:ýåýé-ìà øzriåèé÷æç íé-çeø ýåýé Côäiå ©¤§©−¤§Ÿ̈«©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³«©¨Æ¨¨´
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ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ ‡·Bb»«»«¿»¿ƒ¿«ƒ

ÛÈwz ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎa ‡¯Le¿»¿»¿ƒ¿»ƒ«ƒ

‡·Bb ÔÎ ‰Â‰ ‡Ï È‰BÓ„˜ ‡„ÁÏ«¬»√»ƒ»¬»≈»

:ÔÎ È‰È ‡Ï È‰B¯˙·e d˙ÂÎcƒ¿»≈«¿ƒ»¿≈≈

„ÏÎטו ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿»

˙È ÏÎ‡Â ‡Ú¯‡ ˙ÎBLÁÂ ‡Ú¯‡«¿»«¬««¿»«¬«»

È¯Èt Ïk ˙ÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡aÒÚ Ïk»∆¿»¿«¿»¿»»≈≈

‡ÏÂ ‡c¯a ¯‡L‡ Èc ‡�ÏÈ‡ƒ»»ƒ«¿««¿»¿»

‡�ÏÈ‡a ‡˜B¯È Ïk ¯‡zL‡ƒ¿»«»»»¿ƒ»»

‡Ú¯‡ ÏÎa ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ·e¿∆¿»¿«¿»¿»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„טז‰Ú¯Ù ÈÁB‡Â ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿…

¯Ó‡Â Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ È¯˜ÓÏ¿ƒ¿≈¿…∆¿«¬…«¬«

:ÔBÎÏe ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˙È·Á»ƒ√»¿»¡»¬¿

Ì¯aיז È·BÁÏ ÔÚk ˜B·L ÔÚÎe¿«¿¿«¿ƒ¿«

ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ BlˆÂ ‡„‰ ‡�ÓÊƒ¿»»»¿«√»¿»¡»¬

:ÔÈ„‰ ‡˙BÓ ˙È „BÁÏ ÈpÓ ÈcÚÈÂ¿«¿≈ƒƒ¿»»»≈

˜„Ìיח ÈlˆÂ ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ù�e¿«ƒ¿»«¿…¿«ƒ√»

:ÈÈיט‡·¯ÚÓ ‡Áe¯ ÈÈ CÙ‰Â ¿»«¬«¿»»««¿»

È‰Ó¯e ‡·Bb ˙È ÏË�e ‡„ÁÏ ÛÈwz«ƒ«¬»¿«»»¿»ƒ

„Á ‡·Bb ¯‡zL‡ ‡Ï ÛeÒ„ ‡nÈÏ¿«»¿»ƒ¿»«»«

:ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎaכÈÈ Û˜˙‡Â ¿…¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈¿»
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וכמֹוהּו מזרחי), אלּיהּו רּבי ּגרסת ּכ) אחד ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָמין

יהיה: ולא היה È¯˜(ÂË)לא Ïk.ירק,עלה ְְִֶָָֹֹ»∆∆ֶָָֹ

ּבלע"ז: ÌÈ(ËÈ)וירדור"א Áe¯.:מערבי רּוח ְַַ«»ֲִַַָ

ÛeÒ ‰nÈ.ּבמערב מּקצתֹו היה סּוף ׁשּים אני אֹומר »»ְְֲֲִִֵֶַַָָָָ

ּדרֹומית רּוח ּכל ארץּכנגד ׁשל ּבמזרחּה וגם ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָ

סּוף ּביּמה לארּבה ּתקעֹו ים רּוח ,לפיכ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָיׂשראל,

לצד ּפֹונה ׁשהּוא ּתחּומין, לענין מצינּו וכן ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָּכנגּדֹו,

ׁשּנאמר: כג)מזרח, ים(לקמן ועד סּוף "מּים ְְֱִִֶֶַַַָָ

ּבּמערב ּפלׁשּתים ׁשּים למערב, מּמזרח ְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָּפלׁשּתים",

ּבפלׁשּתים: ׁשּנאמר ב)היה, חבל(צפניה "יֹוׁשבי ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָ

ּכרתים": ּגֹוי ‡Á„הּים, ‰a¯‡ ¯‡L� ‡Ï.אף ְִֵַָ…ƒ¿««¿∆∆»ַ

מהםהּמלּוחים רבה)ׁשּמלחּו LÓÈÂ(Î‡):(שמות ְְִֵֶֶַָ¿»≈
CLÁ.ׁשל מחׁשכֹו יֹותר חׁש עליהם ויחׁשי …∆ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַֹ

עֹוד: ויחׁשי יאמיׁש לילה ׁשל וחׁש .LÓÈÂלילה, ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָֹ¿»≈
אל"ף, חסרֹות הרּבה ּתבֹות לנּו יׁש ויאמׁש. ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַָָּכמֹו

הּכתּוב אין ,ּכ ּכל נּכרת האל"ף הברת ׁשאין ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלפי

ּכגֹון: חסרֹונּה, על יג)מקּפיד ׁשם(ישעיה יהל "לא ְְְִֵֶַַָָָֹ

וכן: אהלֹו, יּטה לא - יאהל, לא ּכמֹו - ְְֲֲֳִִֵֵֶַָָֹֹערבי"

כב) ב וּתאּזרני.(שמואל ּכמֹו חיל", ְְְְִִִֵֵַַַַַ"וּתזרני

ּבתר ימיׁש, לא ּכמֹו הסרה, לׁשֹון ּתרּגם ְְְְְְֲִִֵַָָָָֹואּונקלֹוס

ליליא, קבל אבלּדיעּדי הּיֹום, לאֹור סמּו ּכׁשּיּגיע ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשהּוא לפי וימׁש, ׁשל הּוי"ו על מיּׁשב הּדּבּור ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻאין



��`aiiyily mei qelwpe`

CLç Lîéåi''yx:áë-ìr Bãé-úà äLî èiå §¨¥−«¤©¥¬¤²¤¨−©
íéøöî õøà-ìëa äìôà-CLç éäéå íéîMä©¨®̈¦©§¦¯«¤£¥¨²§¨¤¬¤¦§©−¦

ìLíéîé úLi''yx:âëåéçà-úà Léà eàø-àì §¬¤¨¦««Ÿ¨º¦´¤¨¦À
ìL åézçzî Léà eî÷-àìå-ìëìe íéîé úL §Ÿ¨²¦¬¦©§−̈§´¤¨¦®§¨

:íúáLBîa øBà äéä ìûøNé éðaéùéìù §¥¯¦§¨¥²¨¬¨−§«§Ÿ¨«
ãëeãár eëì øîàiå äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ¤¤À©¸Ÿ¤Æ§Æ¦§´

íëtè-íb âvé íëø÷áe íëðàö ÷ø ýåýé-úà¤§Ÿ̈½©²«Ÿ§¤¬§©§¤−ª®̈©©§¤−
íënr Cìéi''yx:äëb äLî øîàiåïzz äzà-í ¥¥¬¦¨¤«©´Ÿ¤¤½©©¨²¦¥¬

eðéýìû ýåýéì eðéNrå úìòå íéçáæ eðãéai''yx: §¨¥−§¨¦´§Ÿ®Ÿ§¨¦−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«
åëék äñøt øàMú àì eðnr Cìé eðð÷î-íâå§©¦§¥¹¥¥´¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦µ

eðçðàå eðéýìû ýåýé-úà ãárì çwð epnî¦¤´¦©½©«£−Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§
eðàa-ãr ýåýé-úà ãárp-äî òãð-àì«Ÿ¥©À©©«£ŸÆ¤§Ÿ̈½©Ÿ¥−

änLi''yx:æëàìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå ¨«¨©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ
ì äáà:íçlLçëéìrî Cì äòøô Bì-øîàiå ¨−̈§©§¨«©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨®̈

Eúàø íBéa ék éðt úBàø óñz-ìà Eì øîMä¦¨´¤§À©¸Ÿ¤Æ§´¨©½¦À§²§«Ÿ§¬
:úeîz éðôèëóñà-àì zøac ïk äLî øîàiå ¨©−¨«©¬Ÿ¤¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬

:‡ÈÏÈÏ Ï·˜ ÈcÚÈcכבÌÈ¯‡Â ¿∆¿≈¿«≈¿»«¬≈

‰Â‰Â ‡iÓL ˙Èˆ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ…∆»¿≈«≈¿«»«¬»

ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa Ï·˜ CBLÁ¬¿»¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:ÔÈÓBÈ ‡˙Ïzכג˙È L�‡ BÊÁ ‡Ï ¿»»ƒ»¬¡»»

È‰B˙BÁzÓ L�‡ eÓ˜ ‡ÏÂ È‰BÁ‡¬ƒ¿»»¡»ƒ¿ƒ

Ï‡¯NÈ È�a ÏÎÏe ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

:ÔB‰�·˙BÓa ‡¯B‰� ‰Â‰¬»¿»¿¿»¿

Ó‡Â¯כד ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿…∆«¬«

ÔBÎ�Ú „BÁÏ ÈÈ Ì„˜ eÁÏt eÏÈÊ‡¡ƒ¿»√»¿»¿»¿

ÏÈÊÈ ÔBÎÏÙË Û‡ e˜e·L ÔBÎ¯B˙Â¿¿¿««¿¿≈≈

:ÔBÎnÚכהz‡ Û‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â ƒ¿«¬«…∆««¿

ÔÂÏÚÂ ÔÈL„˜ ˙ÒÎ� ‡�„Èa ¯ÒÓzƒ¿«ƒ»»ƒ¿«À¿ƒ«¬»»

:‡�‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ „aÚ�ÂכוÛ‡Â ¿«¿≈√»¿»¡»»»¿«

¯‡zL˙ ‡Ï ‡�nÚ ÏÈÊÈ ‡�¯ÈÚa¿ƒ»»≈≈ƒ»»»ƒ¿»«

ÔÈ·Ò� ‡�Á�‡ dpÓ È¯‡ ÌÚcÓƒ««¬≈ƒ≈¬«¿»»¿ƒ

‡�Á�‡Â ‡�‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÁÏÙÓÏ¿ƒ¿«√»¿»¡»»»«¬«¿»

Ì„˜ ÁÏÙ� ‰Ó ÔÈÚ„È ‡�Á�‡ ˙ÈÏ≈¬«¿»»¿ƒ»ƒ¿«√»

:Ônz ‡�˙ÈÓ „Ú ÈÈכזÈÈ Û˜˙‡Â ¿»«≈»»«»¿«¿≈¿»

‰·‡ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È»ƒ»¿«¿…¿»»»

:ÔB‰˙eÁlLÏכחdÏ ¯Ó‡Â ¿«»¿«¬«≈

CÏ ¯nzÒ‡ ÈÂlÚÓ ÏÈÊ‡ ‰Ú¯t«¿…ƒ≈≈ƒ»»ƒ¿««»

‡ÓBÈa È¯‡ Èt‡ ÈÊÁÓÏ ÛÈÒB˙ ‡Ï»ƒ¿∆¡≈««¬≈¿»

:˙eÓz Èt‡ ÈÊÁ˙cכט¯Ó‡Â ¿∆¡≈««¿«¬«

ÛÈÒB‡ ‡Ï ‡zÏÈlÓ ˙e‡È ‰LÓ…∆»«≈¿»»ƒ

é"ùø

לׁשֹון ּפֹותרֹו אּגדה ּומדרׁש ."חׁש "ויהי אחר ְְְְִִֶַַַַַָָָֹּכתּוב

כח) ּומכּפל(דברים ּכפּול ׁשהיה ּבּצהרים", ְְֳִֵֶַַַָָָָָֻ"ממּׁשׁש

מּמׁש: ּבֹו ׁשהיה עד ‡ÏÙ‰(Î·)ועב CLÁ È‰ÈÂ ְֶַַָָָָ«¿ƒ…∆¬≈»
'B‚Â ÌÈÓÈ ˙LÏL 'B‚Â.ראּו ׁשּלא אפל, ׁשל חׁש ¿¿…∆»ƒ¿ֶֶֶֶָֹֹֹ

ימים ג' אותן אחיו את רבה)איׁש ועֹוד(בשמות , ְִִִֶָָָֹ

א ימים קמּוׁשלׁשת ׁשּלא זה על מכּפל חׁש חרים ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֻ

אין ועֹומד לעמד, יכֹול אין יֹוׁשב מּתחּתיו, ְְֲִִֵֵֵֵַַָָֹאיׁש

ליׁשב עיי"ש)יכֹול רבה. עליהם(שמות הביא ולּמה . ְֲִֵֵֵֵֶָָָ

ולא רׁשעים, הּדֹור ּבאֹותֹו ּביׂשראל ׁשהיּו ?ְְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹחׁש

ּכדי אפלה, ימי ּבׁשלׁשת ּומתּו לצאת רֹוצים ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָָֹהיּו

לֹוקין הם אף ויאמרּו: ּבמּפלּתם מצרים יראּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָֹֹׁשּלא

ּכליהם, את וראּו יׂשראל ׁשחּפׂשּו ועֹוד ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָּכמֹונּו.

איןּוכׁשּיצאּו אֹומרים: והיּו מהן ׁשֹואלין והיּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָ

ּובמקֹום ּבבית ראיתיו אני לֹו: אֹומר ּכלּום, ְְְְְְֲִִִֵֵֵָָּבידינּו

הּוא: ÌÈÓÈּפלֹוני ˙LÏL.ׁשל ימים,ׁשלּוׁש ְִ¿…∆»ƒִִֶָ

מקֹום ּבכל ימים ׁשבעת וכן ּבלע"ז, ְְְְִִֵַַַָָָטרציינ"א

ימים: ׁשל מּצג.vÈ‚(Î„)שטיינ"א ּבמקֹומֹו:יהא ִֶָÀ»ְְִֵָֻ

(‰Î)Ôzz ‰z‡ Ìb.,עּמנּו יל ׁשּמקננּו ּדּיי לא ««»ƒ≈ְִִֵֵֵֶֶַָֹ

ּתּתן: אּתה ּגם רגל,.Ò¯t‰(ÂÎ)אּלא ּפרסת ִֵֶַַָָ«¿»ְֶֶַַ

ּבלע"ז Úp·„:פלנט"א ‰Ó Ú„� ‡Ï.ּתכּבד ּכּמה ְַַ…≈«««¬…ְִַַָ

ּבידינּו:העבֹודה. ּׁשּיׁש מּמה יֹותר יׁשאל ׁשּמא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

(ËÎ).z¯ac Ôk,ּדּברּת אמת,יפה ּדּברּת. ּובזמּנֹו ≈ƒ«¿»ְְְֱִִִֶֶַַַָָָ

`a`iiriax meiqelwpe`

éðt úBàø ãBòEi''yx:ôàéàýåýé øîàiå −§¬¨¤«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹
äòøt-ìr àéáà ãçà òâð ãBò äLî-ìà¤¤À´¤³©¤¨Æ¨¦³©©§ŸÆ
äfî íëúà çlLé ïë-éøçà íéøöî-ìrå§©¦§©½¦©«£¥¥¾§©©¬¤§¤−¦¤®

äfî íëúà Løâé Løb äìk BçlLki''yx: §©̧§½¨¾̈¨¥²§¨¥¬¤§¤−¦¤«
áLéà eìàLéå írä éðæàa àð-øac|úàî ©¤−̈§¨§¥´¨¨®§¦§£º¦´¥¥´

éìëe óñë-éìk dúeòø úàî äMàå eärø¥¥À§¦¨Æ¥¥´§½̈§¥¤−¤§¥¬
áäæi''yx:âéðéra írä ïç-úà ýåýé ïziå ¨¨«©¦¥¯§Ÿ̈²¤¥¬¨−̈§¥¥´

íb íéøöî|õøàa ãàî ìBãb äLî Léàä ¦§¨®¦©´¨¦´¤À¨³§ŸÆ§¤´¤
:írä éðéráe äòøô-éãár éðéra íéøöîñ ¦§©½¦§¥¥¬©§¥«©§−Ÿ§¥¥¬¨¨«

éòéáøãúöçk ýåýé øîà äk äLî øîàiå©´Ÿ¤¤½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®©«£´Ÿ
íéøöî CBúa àöBé éðà äìéläi''yx:äúîe ©©½§¨£¦¬¥−§¬¦§¨«¦¥´

a øBëa-ìkáLiä äòøt øBëaî íéøöî õøà ¨§»§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ©¥´
øçà øLà äçôMä øBëa ãr Bàñk-ìr©¦§½©µ§´©¦§½̈£¤−©©´

äîäa øBëa ìëå íéçøäi''yx:åä÷rö äúéäå ¨«¥¨®¦§−Ÿ§¬§¥¨«§¨«§¨²§¨¨¬
:óñú àì eäîëå äúéäð àì eäîk øLà íéøöî õøà-ìëa äìãâ§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§¨®¦£¤³¨¸ŸÆ´Ÿ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«

:CÈt‡ ÈÊÁÓÏ „BÚאÈÈ ¯Ó‡Â ¿∆¡≈«»«¬«¿»

ÏÚ È˙È‡ „Á LzÎÓ „BÚ ‰LÓÏ¿…∆«¿»««¿ƒ«

ÁlLÈ Ôk ¯˙a ÌÈ¯ˆÓ ÏÚÂ ‰Ú¯t«¿…¿«ƒ¿«ƒ»«≈¿««

‡¯ÈÓb d˙eÁlLk ‡kÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ»¿«»≈¿≈»

:‡kÓ ÔBÎ˙È CÈ¯˙È ‡Î¯z»»»¿»≈»¿ƒ»

eÏÈ‡Leב ‡nÚ Ì„˜ ÔÚk ÏÈlÓ«≈¿«√»«»¿ƒ

·Á ÔÓ ¯·bd˙¯·Á ÔÓ ‡˙z‡Â d¯ ¿«ƒ«¿≈¿ƒ¿»ƒ«¿»«

:·‰„c ÔÈ�Óe ÛÒÎc ÔÈ�Óג·‰ÈÂ »ƒƒ¿«»ƒƒ¿»ƒ«

ÌÈ¯ˆÓ È�ÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï ‡nÚ ˙È ÈÈ¿»»«»¿«¬ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ

‡Ú¯‡a ‡„ÁÏ ·¯ ‰LÓ ‡¯·b Û‡««¿»…∆««¬»¿«¿»

‰Ú¯Ù È„·Ú È�ÈÚa ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈≈«¿≈«¿…

:‡nÚ È�ÈÚ·eדÔ�„k ‰LÓ ¯Ó‡Â ¿≈≈«»«¬«…∆ƒ¿«

‡�‡ ‡ÈÏÈÏ ˙ebÏÙk ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»¿«¿≈¿»¬»

:ÌÈ¯ˆÓ B‚a ÈÏb˙ÓהÏk ˙eÓÈÂ ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»ƒƒ»

‡¯ÎeaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿»

ÈÒ¯k ÏÚ ·zÓÏ „È˙Úc ‰Ú¯Ù„¿«¿…¿»ƒ¿ƒ««»¿≈

Èc ‡˙Ó‡„ ‡¯Îea „Ú d˙eÎÏÓ«¿≈«¿»¿«¿»ƒ

:‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea ÏÎÂ ‡ÈÁÈ¯ ¯˙a»«≈¿»¿…¿»ƒ¿ƒ»

‡¯Ú‡ו ÏÎa ‡a¯ ‡zÁÂˆ È‰˙e¿≈¿«¿»«»¿»«¿»

d˙ÂÎ„Â ˙Â‰ ‡Ï d˙ÂÎc ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒƒ¿»≈»¬«¿ƒ¿»≈

é"ùø

ּפני ראֹות עֹוד אֹוסיף רבה)ׁשּלא :(שמות ְִֶֶָֹ

(‡)‰Ïk..ּכליל ּכלה, יׁשּלח:ּגמירא. ּכּלכם »»ְְְִִֶַַָָָָֻ

(·)‡� ¯ac.(ז ּבּקׁשה.(ברכות לׁשֹון אּלא נא אין «∆»ְֵֶַָָָָ

אֹותֹו יאמר ׁשּלא ,ּכ על הזהירם ,מּמ ְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹּבבּקׁשה

ּבהם, קּים אֹותם", ועּנּו "ועבדּום אברהם: ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָצּדיק,

ּבהם: קּים לא ּגדֹול", ּברכּוׁש יצאּו כן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹ"ואחרי

(„)'‰ ¯Ó‡ ‰k ‰LÓ ¯Ó‡iÂ.ּפרעה לפני ּבעמדֹו «…∆…∆…»«ְְְְִֵַָֹ

לא מּלפניו מּׁשּיצא ׁשהרי זֹו, נבּואה לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹנאמרה

ּפניו: ראֹות ‰ÏÈl‰הֹוסיף ˙ˆÁk..הּלילה ּכהחלק ְִָָ«¬…««¿»ְְֵֵַַָָ

ּכמֹו: יט)ּכחצֹות, א קכד)"ּכעלֹות",(מלכים (תהלים ְֲֲַַ

אפניו, על ליּׁשבֹו ּפׁשּוטֹו, זהּו ּבנּו", אּפם ְְְְֲֶַַַַָָָָ"ּבחרֹות

ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו חצי. ׁשל ּדבר ׁשם חצֹות ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשאין

ד) ׁשאמר(ברכות ואמרּו הּלילה, ּכבחצֹות ְְְְְֲֶַַַַָָָּכמֹו

אֹו לפניו אֹו לֹו, סמּו ּדמׁשמע 'ּכחצֹות', ְְְֲֶַַָָָָֹמׁשה:

אצטגניני יטעּו ׁשּמא ּבחצֹות, אמר ולא ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹלאחריו,

ּברּו הּקדֹוׁש אבל הּוא, ּבּדאי מׁשה ויאמרּו ְְְֲֶַַַַָָָֹֹֹּפרעה

'ּבחצֹות': אמר: ּורגעיו, עּתיו יֹודע Ú„(‰)הּוא ְֲִֵַַַָָָָ«
È·M‰ ¯BÎa.?הּׁשבּויים לקּו ׁשּלאלּמה ּכדי ¿«¿ƒְְִֵֶַָָָֹ

על ּפרענּות והביאה עלּבֹונם, ּתבעה יראתם ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹֻיאמרּו:

‰ÁÙM‰מצרים: ¯BÎa „Ú 'B‚Â ‰Ú¯t ¯BÎaÓ.ּכל ְִִַƒ¿«¿…¿«¿«ƒ¿»ָ

הּׁשפחה מּבכֹור וחׁשּובים ּפרעה מּבכֹור ְְְְְֲִִִִִַַַַָֹהּפחּותים

היּו הם ׁשאף הּׁשפחֹות? ּבני לקּו ולּמה ּבכלל, ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָהיּו

ּבצרתם:מׁשעּבד ּוׂשמחים ּבהם BÎa¯ים ÏÎÂ ְְְְְִִֵֶַָָָָ¿…¿
‰Ó‰a.ּברּו ּוּכׁשהּקדֹוׁש לּה. עֹובדין ׁשהיּו לפי ¿≈»ְְְִִֶֶַָָָָ



��י `a`iiriax meiqelwpe`

éðt úBàø ãBòEi''yx:ôàéàýåýé øîàiå −§¬¨¤«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹
äòøt-ìr àéáà ãçà òâð ãBò äLî-ìà¤¤À´¤³©¤¨Æ¨¦³©©§ŸÆ
äfî íëúà çlLé ïë-éøçà íéøöî-ìrå§©¦§©½¦©«£¥¥¾§©©¬¤§¤−¦¤®

äfî íëúà Løâé Løb äìk BçlLki''yx: §©̧§½¨¾̈¨¥²§¨¥¬¤§¤−¦¤«
áLéà eìàLéå írä éðæàa àð-øac|úàî ©¤−̈§¨§¥´¨¨®§¦§£º¦´¥¥´

éìëe óñë-éìk dúeòø úàî äMàå eärø¥¥À§¦¨Æ¥¥´§½̈§¥¤−¤§¥¬
áäæi''yx:âéðéra írä ïç-úà ýåýé ïziå ¨¨«©¦¥¯§Ÿ̈²¤¥¬¨−̈§¥¥´

íb íéøöî|õøàa ãàî ìBãb äLî Léàä ¦§¨®¦©´¨¦´¤À¨³§ŸÆ§¤´¤
:írä éðéráe äòøô-éãár éðéra íéøöîñ ¦§©½¦§¥¥¬©§¥«©§−Ÿ§¥¥¬¨¨«

éòéáøãúöçk ýåýé øîà äk äLî øîàiå©´Ÿ¤¤½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®©«£´Ÿ
íéøöî CBúa àöBé éðà äìéläi''yx:äúîe ©©½§¨£¦¬¥−§¬¦§¨«¦¥´

a øBëa-ìkáLiä äòøt øBëaî íéøöî õøà ¨§»§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ©¥´
øçà øLà äçôMä øBëa ãr Bàñk-ìr©¦§½©µ§´©¦§½̈£¤−©©´

äîäa øBëa ìëå íéçøäi''yx:åä÷rö äúéäå ¨«¥¨®¦§−Ÿ§¬§¥¨«§¨«§¨²§¨¨¬
:óñú àì eäîëå äúéäð àì eäîk øLà íéøöî õøà-ìëa äìãâ§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§¨®¦£¤³¨¸ŸÆ´Ÿ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«

:CÈt‡ ÈÊÁÓÏ „BÚאÈÈ ¯Ó‡Â ¿∆¡≈«»«¬«¿»

ÏÚ È˙È‡ „Á LzÎÓ „BÚ ‰LÓÏ¿…∆«¿»««¿ƒ«

ÁlLÈ Ôk ¯˙a ÌÈ¯ˆÓ ÏÚÂ ‰Ú¯t«¿…¿«ƒ¿«ƒ»«≈¿««

‡¯ÈÓb d˙eÁlLk ‡kÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ»¿«»≈¿≈»

:‡kÓ ÔBÎ˙È CÈ¯˙È ‡Î¯z»»»¿»≈»¿ƒ»

eÏÈ‡Leב ‡nÚ Ì„˜ ÔÚk ÏÈlÓ«≈¿«√»«»¿ƒ

·Á ÔÓ ¯·bd˙¯·Á ÔÓ ‡˙z‡Â d¯ ¿«ƒ«¿≈¿ƒ¿»ƒ«¿»«

:·‰„c ÔÈ�Óe ÛÒÎc ÔÈ�Óג·‰ÈÂ »ƒƒ¿«»ƒƒ¿»ƒ«

ÌÈ¯ˆÓ È�ÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï ‡nÚ ˙È ÈÈ¿»»«»¿«¬ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ

‡Ú¯‡a ‡„ÁÏ ·¯ ‰LÓ ‡¯·b Û‡««¿»…∆««¬»¿«¿»

‰Ú¯Ù È„·Ú È�ÈÚa ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈≈«¿≈«¿…

:‡nÚ È�ÈÚ·eדÔ�„k ‰LÓ ¯Ó‡Â ¿≈≈«»«¬«…∆ƒ¿«

‡�‡ ‡ÈÏÈÏ ˙ebÏÙk ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»¿«¿≈¿»¬»

:ÌÈ¯ˆÓ B‚a ÈÏb˙ÓהÏk ˙eÓÈÂ ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»ƒƒ»

‡¯ÎeaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿»

ÈÒ¯k ÏÚ ·zÓÏ „È˙Úc ‰Ú¯Ù„¿«¿…¿»ƒ¿ƒ««»¿≈

Èc ‡˙Ó‡„ ‡¯Îea „Ú d˙eÎÏÓ«¿≈«¿»¿«¿»ƒ

:‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea ÏÎÂ ‡ÈÁÈ¯ ¯˙a»«≈¿»¿…¿»ƒ¿ƒ»

‡¯Ú‡ו ÏÎa ‡a¯ ‡zÁÂˆ È‰˙e¿≈¿«¿»«»¿»«¿»

d˙ÂÎ„Â ˙Â‰ ‡Ï d˙ÂÎc ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒƒ¿»≈»¬«¿ƒ¿»≈

é"ùø

ּפני ראֹות עֹוד אֹוסיף רבה)ׁשּלא :(שמות ְִֶֶָֹ

(‡)‰Ïk..ּכליל ּכלה, יׁשּלח:ּגמירא. ּכּלכם »»ְְְִִֶַַָָָָֻ

(·)‡� ¯ac.(ז ּבּקׁשה.(ברכות לׁשֹון אּלא נא אין «∆»ְֵֶַָָָָ

אֹותֹו יאמר ׁשּלא ,ּכ על הזהירם ,מּמ ְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹּבבּקׁשה

ּבהם, קּים אֹותם", ועּנּו "ועבדּום אברהם: ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָצּדיק,

ּבהם: קּים לא ּגדֹול", ּברכּוׁש יצאּו כן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹ"ואחרי

(„)'‰ ¯Ó‡ ‰k ‰LÓ ¯Ó‡iÂ.ּפרעה לפני ּבעמדֹו «…∆…∆…»«ְְְְִֵַָֹ

לא מּלפניו מּׁשּיצא ׁשהרי זֹו, נבּואה לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹנאמרה

ּפניו: ראֹות ‰ÏÈl‰הֹוסיף ˙ˆÁk..הּלילה ּכהחלק ְִָָ«¬…««¿»ְְֵֵַַָָ

ּכמֹו: יט)ּכחצֹות, א קכד)"ּכעלֹות",(מלכים (תהלים ְֲֲַַ

אפניו, על ליּׁשבֹו ּפׁשּוטֹו, זהּו ּבנּו", אּפם ְְְְֲֶַַַַָָָָ"ּבחרֹות

ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו חצי. ׁשל ּדבר ׁשם חצֹות ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשאין

ד) ׁשאמר(ברכות ואמרּו הּלילה, ּכבחצֹות ְְְְְֲֶַַַַָָָּכמֹו

אֹו לפניו אֹו לֹו, סמּו ּדמׁשמע 'ּכחצֹות', ְְְֲֶַַָָָָֹמׁשה:

אצטגניני יטעּו ׁשּמא ּבחצֹות, אמר ולא ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹלאחריו,

ּברּו הּקדֹוׁש אבל הּוא, ּבּדאי מׁשה ויאמרּו ְְְֲֶַַַַָָָֹֹֹּפרעה

'ּבחצֹות': אמר: ּורגעיו, עּתיו יֹודע Ú„(‰)הּוא ְֲִֵַַַָָָָ«
È·M‰ ¯BÎa.?הּׁשבּויים לקּו ׁשּלאלּמה ּכדי ¿«¿ƒְְִֵֶַָָָֹ

על ּפרענּות והביאה עלּבֹונם, ּתבעה יראתם ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹֻיאמרּו:

‰ÁÙM‰מצרים: ¯BÎa „Ú 'B‚Â ‰Ú¯t ¯BÎaÓ.ּכל ְִִַƒ¿«¿…¿«¿«ƒ¿»ָ

הּׁשפחה מּבכֹור וחׁשּובים ּפרעה מּבכֹור ְְְְְֲִִִִִַַַַָֹהּפחּותים

היּו הם ׁשאף הּׁשפחֹות? ּבני לקּו ולּמה ּבכלל, ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָהיּו

ּבצרתם:מׁשעּבד ּוׂשמחים ּבהם BÎa¯ים ÏÎÂ ְְְְְִִֵֶַָָָָ¿…¿
‰Ó‰a.ּברּו ּוּכׁשהּקדֹוׁש לּה. עֹובדין ׁשהיּו לפי ¿≈»ְְְִִֶֶַָָָָ
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æìëìe|ì áìk-õøçé àì ìûøNé éðaBðL §´Ÿ§¥´¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½
äìôé øLà ïeòãz ïrîì äîäa-ãrå Léàîì§¥¦−§©§¥¨®§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´

ìàøNé ïéáe íéøöî ïéa ýåýéi''yx:çeãøéå §Ÿ̈½¥¬¦§©−¦¥¬¦§¨¥«§¨«§´
éãár-ìëàö øîàì éì-eåçzLäå éìà älà E ¨£¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´¥ÀŸ¥³

éìâøa-øLà írä-ìëå äzààöà ïë-éøçàå E ©¨Æ§¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−¥¥®
óà-éøça äòøt-írî àöiåi''yx:ñèøîàiå ©¥¥¬¥«¦©§−Ÿ¨«¢¦¨«©³Ÿ¤

äòøt íëéìà òîLé-àì äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ
íéøöî õøàa éúôBî úBáø ïrîìi''yx:éäLîe §©²©§¬«§©−§¤¬¤¦§¨«¦¤´

éðôì älàä íéúônä-ìk-úà eùr ïøäàå§©«£ÀŸ¨²Ÿ¤¨©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´
çlL-àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå äòøô©§®Ÿ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬

Böøàî ìûøNé-éða-úài''yx:ñáéàøîàiå ¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«©³Ÿ¤
íéøöî õøàa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ§¤¬¤¦§©−¦

øîàìi''yx:áíéLãç Làø íëì äfä Lãçä ¥«Ÿ©¯Ÿ¤©¤²¨¤−´Ÿ¢¨¦®

:ÛÒ˙ ‡Ïז‡Ï Ï‡¯NÈ È�a ÏÎÏe »…≈¿…¿≈ƒ¿»≈»

Áa�ÓÏ d�LÈÏ ‡aÏk ˜Ê�È«¿≈«¿»ƒ»≈¿ƒ¿«

ÏÈ„a ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L�‡ÓÏ¿≈¬»»¿«¿ƒ»¿ƒ

ÌÈ¯ˆÓ ÔÈa ÈÈ LÈ¯ÙÈc ÔeÚc˙c¿ƒ¿ƒ«¿≈¿»≈ƒ¿«ƒ

:Ï‡¯NÈ ÔÈ·eחÏk Ôe˙ÁÈÂ ≈ƒ¿»≈¿∆∆»

ÈpÓ ÔBÚ·ÈÂ È˙ÂÏ ÔÈl‡ CÈc·Ú«¿»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ

CnÚ È„ ‡nÚ ÏÎÂ z‡ ˜et ¯ÓÈÓÏ¿≈««¿¿»«»ƒƒ»

‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ù�e ˜Bt‡ Ôk ¯˙·e»«≈∆¿«ƒ¿»«¿…

:Ê‚¯ ÛB˜˙aט‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ƒ¿¿»«¬«¿»¿…∆

ÏÈ„a ‰Ú¯t ÔBÎpÓ Ïa˜È ‡Ï»¿«≈ƒ¿«¿…¿ƒ

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a È˙ÙÓ ‰‡bÒ‡Ï¿«¿»»…¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ïkי ˙È e„·Ú Ô¯‰‡Â ‰LÓe…∆¿«¬…¬»»»

‰Ú¯t Ì„˜ ÔÈl‡‰ ‡i˙ÙBÓ¿«»»ƒ≈√»«¿…

‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙‡Â¿««≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»

:dÚ¯‡Ó Ï‡¯NÈ È�a ˙È ÁlL««»¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈

Ô¯‰‡Ïeא ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…

:¯ÓÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈»

ÔÈÁ¯Èב LÈ¯ ÔBÎÏ ÔÈ„‰ ‡Á¯È«¿»»≈¿≈«¿ƒ

:‡zL ÈÁ¯ÈÏ ÔBÎÏ ‡e‰ È‡Ó„«̃¿«¿¿«¿≈«»
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מאלהיה נפרע האּמה, מן נפרע :(מכילתא)הּוא ְְִִִֵֶָָָָָֹֻ

(Ê)B�LÏ ·Ïk ı¯ÁÈ ‡Ï.לׁשֹון ׁשהּוא אני אֹומר …∆¡«∆∆¿…ְֲִֵֶ

וכן יׁשּנן, לא י)ׁשּנּון: לבני(יהושע חרץ "לא ְְְִִֵֵֵַַָֹֹ

ׁשּנן. לא לׁשֹונֹו", את לאיׁש ה)יׂשראל ב (שמואל ְְְִִִֵֵֶָֹ

ּתׁשּתּנן. ּתחרץ", מא)"אז חרּוץ",(ישעיה "למֹורג ְְֱִֵֶַַַָָ

כא)ׁשנּון. חריף(משלי אדם חרּוץ", "מחׁשבֹות ְְִַָָָָָ

י)וׁשנּון, א חריפים,(שמואל ּתעׁשיר", חרּוצים "ויד ְְֲֲִִִִַַָָ

ׁשנּונים ÏÙÈ‰:סֹוחרים ¯L‡.:יבּדיל(Á)e„¯ÈÂ ְֲִִ¬∆«¿∆ְִַ¿»¿
EÈ„·Ú ÏÎ.ירד ּבּסֹוף, ׁשהרי לּמלכּות, ּכבֹוד חלק »¬»∆ְֲֵֶַַַַַָָָ

מּתֹו ּצאּו "קּומּו ואמר: ּבּלילה אליו ּבעצמֹו ְְְְְְִֵַַַַַָָָֹּפרעה

אלי וירדּת מּתחּלה מׁשה לֹו אמר ולא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹעּמי",

לי קב)והׁשּתחוית EÈÏ‚¯a:(זבחים ¯L‡.ההֹולכים ְְֲִִִַָ¬∆¿«¿∆ְִַ

והּלּוכ עצת ‡ˆ‡:אחר ÔÎ È¯Á‡Â.העם ּכל עם ְְְֲִַַָ¿«¬≈≈≈≈ִָָָ

:מארצ‰Ú¯t ÌÚÓ ‡ˆiÂ.,ּדבריו יצאּכׁשּגמר ְְֵַ«≈≈≈ƒ«¿…ְְֶַָָָָָ

‡Ûמּלפניו: È¯Áa.ראֹות ּתסף "אל לֹו: ׁשאמר על ְִָָ»√ƒ»ְֶֶַַַָֹ

È˙ÙBÓ(Ë)ּפני": ˙B·¯ ÔÚÓÏ..ׁשנים מֹופתי, ַָ¿««¿¿«ְְִַַ

ּולנער סּוף ים ּוקריעת ּבכֹורֹות, מּכת ׁשלׁשה: ְְְְְִֵַַַַַָֹרבֹות,

מצרים: B‚Â'(È)את eNÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓe.ּכבר ְִִֶָ…∆¿«¬…»¿ְָ

אּלא ּכאן, ׁשנאּה ולא הּמֹופתים ּבכל זאת לנּו ְְְְִֶַַָָָָָָָֹֹּכתב

ׁשּלאחריה:ּב לּפרׁשה לסמכּה Ó‡iÂ¯(‡)ׁשביל ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָ«…∆
Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ עׂשה.‰' ׁשאהרן ּבׁשביל ∆…∆¿∆«¬…ְֲִִֶַָָֹ

ּבמצוה זה ּכבֹוד לֹו חלק ּכמׁשה, ּבּמֹופתים ְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹוטרח

ּבּדּבּור: מׁשה עם ׁשּכללֹו ÌÈ¯ˆÓראׁשֹונה, ı¯‡a. ְִִִֶֶַָָֹ¿∆∆ƒ¿«ƒ
הּכר?(מכילתא) ּבתֹו אּלא אינֹו אֹו .לּכר ְְְֵֶַַָָָחּוץ

ּתפּלה ּומה וגֹו'", העיר את "ּכצאתי לֹומר: ְְְְִִִֵֶַַַָָּתלמּוד

מלאה ׁשהיתה לפי ,הּכר ּבתֹו התּפּלל לא ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹקּלה

ׁשּכן?: ּכל לא ּכזה, חמּור ּדבר ּכוכבים, ִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹעבודת

(·)‰f‰ L„Á‰.(רבה שמות הראהּו(מכילתא. «…∆«∆ְֶָ

יהיה מתחּדׁש, ּכׁשהּירח לֹו: ואמר ּבחּדּוׁשּה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלבנה

על ּפׁשּוטֹו: מידי יֹוצא מקרא ואין חדׁש. ראׁש ְְְְִִֵֵֵֶַָֹֹל

מנין לסדר ראׁש יהיה זה לֹו: אמר ניסן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹחדׁש

ׁשליׁשי: סיון, ׁשני, קרּוי אּיר ׁשּיהא .‰f‰החדׁשים, ְְֳִִִִִִֵֵֶֶָָָָ«∆
ּתראה ׁשעּור ּבאיזֹו הּלבנה, מֹולד על מׁשה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹנתקּׁשה

לקּדׁש, ראּויה אתותהיה ּבאצּבע לֹו והראה ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ
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äðMä éLãçì íëì àeä ïBLàøi''yx:âeøac ¦¬Æ¨¤½§¨§¥−©¨¨«©§À
Lãçì øùra øîàì ìàøNé úãr-ìk-ìà¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−Ÿ©´Ÿ¤
äN úáà-úéáì äN Léà íäì eç÷éå äfä©¤®§¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«¨−Ÿ¤¬

úéaìi''yx:ãäOî úBéäî úéaä èrîé-íàå ©¨«¦§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼
úñëîa Búéa-ìà áøwä BðëLe àeä ç÷ìå§¨©´À§¥²©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´

äNä-ìr eqëz Bìëà éôì Léà úLôði''yx: §¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½¨−Ÿ©©¤«
ä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú äN¤¯¨¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦

eçwz íéfrä-ïîe íéNákäi''yx:åíëì äéäå ©§¨¦¬¦¨«¦¦−¦¨«§¨¨³¨¤Æ
äfä Lãçì íBé øNr äraøà ãr úøîLîì§¦§¤½¤©´©§¨¨¬¨¨²−©´Ÿ¤©¤®

„Ï‡¯NÈג ‡zL�k Ïk ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈

ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ‡¯ÒÚa ¯ÓÈÓÏ¿≈«¿«¿»¿«¿»»≈

‡a‡ ˙È·Ï ¯n‡ ¯·b ÔB‰Ï Ôe·qÈÂ¿ƒ¿¿¿«ƒ»¿≈«»

:‡˙È·Ï ¯n‡ד‡˙Èa ¯ÈÚÊÈ Ì‡Â ƒ»¿≈»¿ƒƒ¿≈≈»

qÈÂ ‡¯n‡ ÏÚ ‰‡�Ó˙‡lÓ‡e‰ · ƒ¿ƒ¿¿»»«ƒ¿»¿ƒ«

ÔÈ�Óa d˙È·Ï ·È¯˜c d··ÈLÂ¿≈»≈¿»ƒ¿≈≈¿ƒ¿«

dÏÎÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ‡˙LÙ�«¿»»¿«¿≈¿≈

:‡¯n‡ ÏÚ Ôe�Ó˙zה¯n‡ ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ»

ÔÓ ÔBÎÏ È‰È dzL ¯a ¯Îc ÌÈÏL¿ƒ¿«««≈¿≈¿ƒ

:Ôe·qz ‡ifÚ ÔÓe ‡i¯n‡וÈ‰ÈÂ ƒ¿«»ƒƒ«»ƒ¿ƒ≈

‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡ „Ú ‡¯hÓÏ ÔBÎÏ¿¿«¿»««¿¿»«¿»

Ïk d˙È ÔeÒkÈÂ ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ»¿«¿»»≈¿ƒ¿»≈…

ÔÈa Ï‡¯NÈ„ ‡zL�Î ‡Ï‰¿̃»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈≈

é"ùø

וכיצד וקּדׁש. ראה ּכזה לֹו: ואמר ּברקיע ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּלבנה

ּבּיֹום אּלא עּמֹו מדּבר היה לא והלא ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹהראהּו,

ו)ׁשּנאמר: ה'",(לעיל ּדּבר ּביֹום ז)"ויהי (ויקרא ְְֱִִֶֶֶַַ

צּוֹותֹו", טו)"ּביֹום ה'(במדבר צּוה אׁשר הּיֹום "מן ְֲִִֶַַָ

לֹו נאמרה החּמה לׁשקיעת סמּו אּלא ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָוהלאה"?

חׁשכה: עם והראהּו זֹו Ïk(‚)ּפרׁשה Ï‡ e¯ac ְְֲִֵֶָָָָָ«¿∆»
˙„Ú.(מכילתא):נאמר ּכבר והלא מדּבר, אהרן וכי ¬«ְְְֱֲֲִֵֶַַַַָֹֹ

לזה, זה ּכבֹוד חֹולקין אּלא - תדּבר"? ְְִֵֶֶֶַַָָָָ"אּתה

מּבין יֹוצא והּדּבּור לּמדני, לזה: זה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָואֹומרים

מדּברים: ׁשניהם ּכאּלּו ‡ÚŒÏkŒÏ„˙ׁשניהם e¯ac ְְְְְִִֵֵֶֶַ«¿∆»¬«
L„ÁÏ ¯NÚa ¯Ó‡Ï Ï‡¯NÈ.(מכילתא),הּיֹום ּדּברּו ƒ¿»≈≈…∆»«…∆ְַַ

חדׁש, לחדׁש:ּבראׁש ּבעׂשר ּפסח.‰f‰ׁשּיּקחּוהּו ְְִֶֶֶֶַָֹֹֹ«∆ֶַ

ּבעׂשר מּקחֹו ּדֹורֹותמצרים ּפסח צו)ולא :(פסחים ְְִִִֶֶַַָָֹ

˙·‡ ˙È·Ï ‰N.(שם).אחת ׁשהיּולמׁשּפחה הרי ∆¿≈»…ְְֲִֵֶַַָָָ

"ׂשה לֹומר: ּתלמּוד לכּלן? אחד ׂשה יכֹול ְְְִֶֶֶַַָָָֻֻמרּבין,

OÓ‰(„)לּבית": ˙BÈ‰Ó ˙Èa‰ ËÚÓÈ Ì‡Â.ואם ִַָ¿ƒƒ¿«««ƒƒ¿ƒ∆ְִ

יכֹולין ׁשאין אחד, מּׂשה מהיֹות מּועטין ְְְִִִִִֵֶֶֶָָיהיּו

וגֹו'", ּוׁשכנֹו הּוא "ולקח נֹותר, לידי ויבא ְְְְְְִֵֵַָָָָֹלאכלֹו

ללּמד מדרׁש ּבֹו יׁש ועֹוד ּפׁשּוטֹו, לפי מׁשמעֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַָָזהּו

ידיהם ולמׁש להתמעט יכֹולין עליו, ׁשּנמנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשאחר

למׁש ּבאּו אם א אחר, ׂשה על ּולהּמנֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹהימּנּו

הּׂשה ּבעֹוד יתמעטּו מּׂשה, מהיֹות ּולהתמעט ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַידיהם

מׁשּנׁשחטקּים, ולא ּבחּיים פט)ּבהיֹותֹו :(פסחים ְְְִִִִֶַַַַָֹ

˙ÒÎÓa.:וכן כז)חׁשּבֹון, הערּכ":(ויקרא "מכסת ¿ƒ¿«ְְְְְִֵֶֶַָ

BÏÎ‡ ÈÙÏ.לחֹולה ּפרט לאכילה, וזקןהראּוי ¿ƒ»¿ְְְֲִֵֶַָָָָָ

ּכּזית לאכל יכֹול ּתתמּנּון:.eqÎz:(מכילתא)ׁשאינֹו ֱִֵֶֶַַָֹ»…ְִַ

(‰)˙ÌÈÓ.:מּום L�‰ּבלא Ôa.קרּוי ׁשנתֹו ּכל »ƒְֹ∆»»ְָָָ

ׁשנה, זֹו:ּבן ּבׁשנה ׁשּנֹולד ÔÓeּכלֹומר ÌÈN·k‰ ÔÓ ְְֶֶַַָָָָƒ«¿»ƒƒ
ÌÈfÚ‰.,ׂשה קרּוי עז ׁשאף מּזה, אֹו מּזה אֹו »ƒƒִִֵֶֶֶֶַָ

יד)ׁשּנאמר: עּזים":(דברים ÌÎÏ(Â)"וׂשה ‰È‰Â ְֱִִֵֶֶַ¿»»»∆
˙¯ÓLÓÏ.מּמּום ּבּקּור ׁשּטעּון ּבּקּור, לׁשֹון זהּו ¿ƒ¿∆∆ְִִִֶֶָ

הקּדים מה ּומּפני ׁשחיטה, קדם ימים ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹארּבעה

ּכן צּוה ׁשּלא מה ימים, ארּבעה לׁשחיטתֹו ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹלקיחתֹו

הרי אֹומר: חרׁש ּבן מתיא רּבי היה ּדֹורֹות? ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָּבפסח

אֹומר: טז)הּוא והּנה(יחזקאל וארא עלי "ואעבר ְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

לאברהם ׁשּנׁשּבעּתי ׁשבּועה הּגיעה ּדדים", עת ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹעּת

להתעּסק מצֹות ּבידם היּו ולא ּבניו את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאגאל

ׁשּנאמר: ׁשּיּגאלּו, ּכדי ערם(שם)ּבהם, "ואּת ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

מילה ודם ּפסח ּדם מצֹות: ׁשּתי להם ונתן ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָועריה",

ׁשּנאמר: הּלילה, ּבאֹותֹו "מתּבֹוססת(שם)ׁשּמלּו ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָ

ואֹומר: ּדמים, ּבׁשני ,"ט)ּבדמי "ּגםֿאּת(זכריה ְְְְִִִֵֵַַָָָ

ּבֹו", מים אין מּבֹור אסירי ׁשּלחּתי ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַּבדםּֿברית

להם: אמר ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ׁשטּופים ְְֲִִֶֶַַַָָָָוׁשהיּו

מעבֹודת ידיכם "מׁשכּו" לכם", ּוקחּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַָ"מׁשכּו

מצוה: ׁשל צאן לכם" "ּוקחּו ‡˙Bּכֹוכבים eËÁLÂ ְְִִֶֶָָָֹ¿»¬…
'B‚Â.ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו מּכאן, אּלא ׁשֹוחטין? ּכּלן וכי ¿ְְֲִִִֶֶֶָָָֻ
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:Ôe·qz ‡ifÚ ÔÓe ‡i¯n‡וÈ‰ÈÂ ƒ¿«»ƒƒ«»ƒ¿ƒ≈

‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡ „Ú ‡¯hÓÏ ÔBÎÏ¿¿«¿»««¿¿»«¿»
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וכיצד וקּדׁש. ראה ּכזה לֹו: ואמר ּברקיע ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּלבנה

ּבּיֹום אּלא עּמֹו מדּבר היה לא והלא ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹהראהּו,

ו)ׁשּנאמר: ה'",(לעיל ּדּבר ּביֹום ז)"ויהי (ויקרא ְְֱִִֶֶֶַַ

צּוֹותֹו", טו)"ּביֹום ה'(במדבר צּוה אׁשר הּיֹום "מן ְֲִִֶַַָ

לֹו נאמרה החּמה לׁשקיעת סמּו אּלא ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָוהלאה"?

חׁשכה: עם והראהּו זֹו Ïk(‚)ּפרׁשה Ï‡ e¯ac ְְֲִֵֶָָָָָ«¿∆»
˙„Ú.(מכילתא):נאמר ּכבר והלא מדּבר, אהרן וכי ¬«ְְְֱֲֲִֵֶַַַַָֹֹ

לזה, זה ּכבֹוד חֹולקין אּלא - תדּבר"? ְְִֵֶֶֶַַָָָָ"אּתה

מּבין יֹוצא והּדּבּור לּמדני, לזה: זה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָואֹומרים

מדּברים: ׁשניהם ּכאּלּו ‡ÚŒÏkŒÏ„˙ׁשניהם e¯ac ְְְְְִִֵֵֶֶַ«¿∆»¬«
L„ÁÏ ¯NÚa ¯Ó‡Ï Ï‡¯NÈ.(מכילתא),הּיֹום ּדּברּו ƒ¿»≈≈…∆»«…∆ְַַ

חדׁש, לחדׁש:ּבראׁש ּבעׂשר ּפסח.‰f‰ׁשּיּקחּוהּו ְְִֶֶֶֶַָֹֹֹ«∆ֶַ

ּבעׂשר מּקחֹו ּדֹורֹותמצרים ּפסח צו)ולא :(פסחים ְְִִִֶֶַַָָֹ

˙·‡ ˙È·Ï ‰N.(שם).אחת ׁשהיּולמׁשּפחה הרי ∆¿≈»…ְְֲִֵֶַַָָָ

"ׂשה לֹומר: ּתלמּוד לכּלן? אחד ׂשה יכֹול ְְְִֶֶֶַַָָָֻֻמרּבין,

OÓ‰(„)לּבית": ˙BÈ‰Ó ˙Èa‰ ËÚÓÈ Ì‡Â.ואם ִַָ¿ƒƒ¿«««ƒƒ¿ƒ∆ְִ

יכֹולין ׁשאין אחד, מּׂשה מהיֹות מּועטין ְְְִִִִִֵֶֶֶָָיהיּו

וגֹו'", ּוׁשכנֹו הּוא "ולקח נֹותר, לידי ויבא ְְְְְְִֵֵַָָָָֹלאכלֹו

ללּמד מדרׁש ּבֹו יׁש ועֹוד ּפׁשּוטֹו, לפי מׁשמעֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַָָזהּו

ידיהם ולמׁש להתמעט יכֹולין עליו, ׁשּנמנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשאחר

למׁש ּבאּו אם א אחר, ׂשה על ּולהּמנֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹהימּנּו

הּׂשה ּבעֹוד יתמעטּו מּׂשה, מהיֹות ּולהתמעט ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַידיהם

מׁשּנׁשחטקּים, ולא ּבחּיים פט)ּבהיֹותֹו :(פסחים ְְְִִִִֶַַַַָֹ

˙ÒÎÓa.:וכן כז)חׁשּבֹון, הערּכ":(ויקרא "מכסת ¿ƒ¿«ְְְְְִֵֶֶַָ

BÏÎ‡ ÈÙÏ.לחֹולה ּפרט לאכילה, וזקןהראּוי ¿ƒ»¿ְְְֲִֵֶַָָָָָ

ּכּזית לאכל יכֹול ּתתמּנּון:.eqÎz:(מכילתא)ׁשאינֹו ֱִֵֶֶַַָֹ»…ְִַ

(‰)˙ÌÈÓ.:מּום L�‰ּבלא Ôa.קרּוי ׁשנתֹו ּכל »ƒְֹ∆»»ְָָָ

ׁשנה, זֹו:ּבן ּבׁשנה ׁשּנֹולד ÔÓeּכלֹומר ÌÈN·k‰ ÔÓ ְְֶֶַַָָָָƒ«¿»ƒƒ
ÌÈfÚ‰.,ׂשה קרּוי עז ׁשאף מּזה, אֹו מּזה אֹו »ƒƒִִֵֶֶֶֶַָ

יד)ׁשּנאמר: עּזים":(דברים ÌÎÏ(Â)"וׂשה ‰È‰Â ְֱִִֵֶֶַ¿»»»∆
˙¯ÓLÓÏ.מּמּום ּבּקּור ׁשּטעּון ּבּקּור, לׁשֹון זהּו ¿ƒ¿∆∆ְִִִֶֶָ

הקּדים מה ּומּפני ׁשחיטה, קדם ימים ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹארּבעה

ּכן צּוה ׁשּלא מה ימים, ארּבעה לׁשחיטתֹו ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹלקיחתֹו

הרי אֹומר: חרׁש ּבן מתיא רּבי היה ּדֹורֹות? ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָּבפסח

אֹומר: טז)הּוא והּנה(יחזקאל וארא עלי "ואעבר ְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

לאברהם ׁשּנׁשּבעּתי ׁשבּועה הּגיעה ּדדים", עת ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹעּת

להתעּסק מצֹות ּבידם היּו ולא ּבניו את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאגאל

ׁשּנאמר: ׁשּיּגאלּו, ּכדי ערם(שם)ּבהם, "ואּת ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

מילה ודם ּפסח ּדם מצֹות: ׁשּתי להם ונתן ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָועריה",

ׁשּנאמר: הּלילה, ּבאֹותֹו "מתּבֹוססת(שם)ׁשּמלּו ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָ

ואֹומר: ּדמים, ּבׁשני ,"ט)ּבדמי "ּגםֿאּת(זכריה ְְְְִִִֵֵַַָָָ

ּבֹו", מים אין מּבֹור אסירי ׁשּלחּתי ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַּבדםּֿברית

להם: אמר ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ׁשטּופים ְְֲִִֶֶַַַָָָָוׁשהיּו

מעבֹודת ידיכם "מׁשכּו" לכם", ּוקחּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַָ"מׁשכּו

מצוה: ׁשל צאן לכם" "ּוקחּו ‡˙Bּכֹוכבים eËÁLÂ ְְִִֶֶָָָֹ¿»¬…
'B‚Â.ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו מּכאן, אּלא ׁשֹוחטין? ּכּלן וכי ¿ְְֲִִִֶֶֶָָָֻ
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íéøøî-ìr úBvîe Là-éìö äfä äìéla©©´§¨©¤®§¦¥´©½©§Ÿ¦−
eäìëàéi''yx:èìLáe àð epnî eìëàz-ìà Ÿ§ª«©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬

-ìr BLàø Là-éìö-íà ék íéna ìMáî§ª−̈©¨®¦¦´¦§¦¥½Ÿ¬©
Baø÷-ìrå åérøki''yx:é-ãr epnî eøéúBú-àìå §¨−̈§©¦§«§«Ÿ¦¬¦¤−©

eôøNz Làa ø÷a-ãr epnî øúpäå ø÷ai''yx: ®Ÿ¤§©Ÿ¨¬¦¤²©−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ
àéíëéìrð íéøâç íëéðúî Búà eìëàz äëëå§»̈¨»«Ÿ§´Ÿ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ

:‡iLÓLז‡Óc ÔÓ Ôe·qÈÂ ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ¿»

‡Ù˜L ÏÚÂ ‡itÒ ÔÈ¯z ÏÚ Ôe�zÈÂ¿ƒ¿«¿≈ƒ«»¿««¿»

:ÔB‰a d˙È ÔeÏÎÈc ‡iza ÏÚ«»«»ƒ≈¿»≈¿

‰‰e‡ח ‡ÈÏÈÏa ‡¯Òa ˙È ÔeÏÎÈÂ¿≈¿»ƒ¿»¿≈¿»«

:dpÏÎÈ ÔÈ¯¯Ó ÏÚ ¯ÈhÙe ¯e� ÈÂË¿≈«ƒ«¿»ƒ≈¿À≈

Û‡Âט ÈÁ „k dpÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ≈««¿«

Ô‰l‡ ‡iÓa ÏM·Ó ‡ÏM· ‡Ï»«»»¿À»¿«»∆»≈

ÏÚÂ È‰BÚ¯k ÏÚ dLÈ¯ ¯e� ÈÂË¿≈≈≈«¿»ƒ¿«

:debי„Ú dpÓ Ôe¯‡L˙ ‡ÏÂ «≈¿»«¿¬ƒ≈«

‡¯Ùˆ „Ú dpÓ ¯‡zLÈ„e ‡¯Ù«̂¿»¿ƒ¿»«ƒ≈««¿»

:Ôe„˜B˙ ‡¯e�aיאÔeÏÎÈz ÔÈ„Îe ¿»¿¿≈≈¿

ÔÈ¯ÈÒ‡ ÔB‰È ÔBÎÈˆ¯Á d˙È»≈«¿≈¿¬ƒƒ

ÔBÎÈ¯ËÁÂ ÔBÎÈÏ‚¯a ÔBÎÈ�ÒÓ¿»≈¿ƒ¿≈¿À¿≈

eÏÈ‰·a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â ÔBÎÈ„Èaƒ≈¿≈¿»≈ƒ¿ƒ

é"ùø

ּכמֹותֹו מא)אדם קידושין Ú„˙:(מכילתא. Ï‰˜ ְָָ¿«¬«
Ï‡¯NÈ.ּפסחי אמרּו: מּכאן ויׂשראל. ועדה קהל ƒ¿»≈ְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָ

ּכת נכנסה זֹו. אחר זֹו ּכּתֹות, ּבׁשלׁש נׁשחטין ְְְְִִִִִַַַָָָֹצּבּור

ּכדאיתא וכּו', העזרה ּדלתֹות ננעלּו ְְְְֲֲִִִִַָָָָָראׁשֹונה,

סד)ּבפסחים ‰ÌÈa¯Ú:(דף ÔÈa.ׁשעֹות מּׁשׁש ְִִָ≈»«¿»ƒִֵָ

לבית נֹוטה ׁשהּׁשמׁש הערּבים, ּבין קרּוי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּולמעלה

ּבעיני, נראה הערּבים" "ּבין ּולׁשֹון לערב, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹמבֹואֹו

הּלילה. לעריבת הּיֹום עריבת ׁשּבין ׁשעֹות ְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָאֹותן

צללי יּנטּו מּכי ׁשעֹות ׁשבע ּבתחּלת הּיֹום ְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָעריבת

לׁשֹון ערב, הּלילה. ּבתחּלת הּלילה ועריבת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָערב,

ּכמֹו: וחׁש כד)נׁשף ּכלֿׂשמחה(ישעיה ":"ערבה ְְְְִֶֶֶָָָָֹ

(Ê)Ìc‰ ÔÓ eÁ˜ÏÂ.קּבלת ּבּיד?זֹו יכֹול הּדם. ¿»¿ƒ«»ַַַַָָָָ

ּבּסף": "אׁשר לֹומר: הּזקּופֹות.‰ÊeÊn˙ּתלמּוד הם ְֲֶַַַַ«¿…ְֵַ

מּכאן: ואחת לּפתח מּכאן הּוא.‰ÛB˜Lnאחת ְִִֶַַַַַַָָ««¿
אֹותֹו, ּכׁשּסֹוגרין עליו ׁשֹוקף ׁשהּדלת ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָהעליֹון

ּכמֹו: חבטה, - ׁשקיפה ּולׁשֹון ּבלע"ז. ְְְְֲִַַָָָלינט"ל

כו) "חּבּורה"(ויקרא ּדׁשקיף, טרפא נּדף" עלה ְְִִֶַַָָָָָ"קֹול

Ì‰aמׁשקֹופי: B˙‡ eÏÎ‡È ¯L‡ ÌÈza‰ ÏÚ.ולא ְֵַ««»ƒ¬∆…¿…»∆ְֹ

הּבקר ּובבית הּתבן ׁשּבבית ּומזּוזֹות מׁשקֹוף ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָעל

ּבתֹוכן: ּדרין ‰Na¯(Á)ׁשאין ּגידים.‡˙ ולא ְִֵֶָָ∆«»»ְִִֹ

פג)ועצמֹות פסחים ÌÈ¯¯Ó:(מכילתא. ÏÚ.עׂשב ּכל ֲַָ«¿…ƒֵֶָ

ל"וימררּו זכר מרֹור, לאכל וצּום מרֹור, נקרא ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָֹמר

חּייהם": �‡(Ë)את epnÓ eÏÎ‡z Ï‡.ׁשאינֹו ֵֶֶַ«…¿ƒ∆»ֵֶ

ערבי: ּבלׁשֹון נא קֹוראֹו צרּכֹו, ּכל ÏL·eצלּוי ְְְְִַָָָָָ»≈
ÏM·Ó."ּתאכלּו "לא ּבאזהרת זה פא)ּכל :(שם ¿À»ְְְֶַַָָֹֹ

ÌÈna.ּובׁשל" לֹומר: ּתלמּוד מׁשקין? לׁשאר מּנין «»ƒְְְִִִִֵַַַַָָ

מקֹום מּכל ‡L‡ŒÈÏˆŒÌ:(שם)מבּׁשל", Èk. ְִָָָֻƒƒ¿ƒ≈
עליו הֹוסיף וכאן עׂשה', ּב'מצות עליו ּגזר ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָלמעלה,

אׁש": צלי אם ּכי מּמּנּו ּתאכלּו "אל ּתעׂשה', ְְֲִִִִֵֶֶַַֹֹ'לא

ÂÈÚ¯k ÏÚ BL‡¯.ּכאחד ּכּלֹו ועםצֹולהּו ראׁשֹו עם …«¿»»ְְִִֵֶָֹֻ

אחר לתֹוכֹו נֹותן מעיו ּובני קרּבֹו, ועם ְְְְְִִֵֵֵַַָָָּכרעיו

עד)הדחתן קרּבֹו",(שם ועל ּכרעיו "על ּולׁשֹון . ְְְְֲִַַָָָָָ

יג)ּכלׁשֹון ּכמֹו(לקמן צבאֹותם", "על ְְְִִַָ

ּכל ׁשהּוא, ּכמֹות זה אף ׁשהן, ּכמֹות - ְְְְִֵֶֶֶַָָּבצבאֹותם

מׁשלם: a˜¯(È)ּבׂשרֹו „Ú epnÓ ¯˙Bp‰Â.מה ְְָָֻ¿«»ƒ∆«…∆ַ

על ּבקר ליּתן ׁשנּיה ּפעם ּבקר" "עד לֹומר ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹּתלמּוד

החּמה, הנץ מּׁשעת מׁשמעֹו ׁשהּבקר ּובאּבקר, ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

הּׁשחר, מעלֹות ּבאכילה ׁשאסּור להקּדים ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָהּכתּוב

ׁשאינֹו לּמד אחר: מדרׁש ועֹוד מׁשמעֹו. לפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָזהּו

ּתדרׁשּנּו: וכ מּמחרת, אּלא טֹוב ּביֹום ְְְְְֳִִִֶֶָָָָָנׂשרף

ׁשני, ּבקר עד ראׁשֹון ּבבקר מּמּנּו ּתעמדוהּנֹותר ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹ

ÌÈ¯‚Á(È‡)ותׂשרפּנּו: ÌÎÈ�˙Ó.מזּמניםלּדר: ְְְִֶ»¿≈∆¬Àƒְִֶֶַָֻ

`aaiiriax meiqelwpe`

Búà ízìëàå íëãéa íëìwîe íëéìâøa§©§¥¤½©¤§¤−§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ
ýåýéì àeä çñt ïBætçai''yx:áéézøárå §¦¨½¤¬©−©Ÿ̈«§¨«©§¦´

ékäå äfä äìéla íéøöî-õøàáøBëa-ìë éú §¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³¨§Æ
éýìû-ìëáe äîäa-ãrå íãàî íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥¨®§¨¡Ÿ¥¬

ýåýé éðà íéèôL äNrà íéøöîi''yx:âéäéäå ¦§©²¦¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«§¨¨Á
íL ízà øLà íézaä ìr úàì íëì ícä©¨̧¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ£¤´©¤´½̈
äéäé-àìå íëìr ézçñôe ícä-úà éúéàøå§¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧

âð íëáíéøöî õøàa éúkäa úéçLîì ói''yx: ¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½§©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦
ãéúwç íëéúøãì ýåýéì âç Búà íúbçå ïBøkæì íëì äfä íBiä äéäå§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡ÁÒtיבÈ˙ÈÏb˙‡Â ƒ¿»√»¿»¿ƒ¿¿≈ƒ

ÔÈ„‰ ‡ÈÏÈÏa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡·¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿»»≈

‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ÏBË˜‡Â¿∆¿»¿»¿«¿»

‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L�‡Ó ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ≈¬»»¿«¿ƒ»

ÔÈ�Èc „aÚ‡ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÂÚË ÏÎ·e¿»«¬«ƒ¿«ƒ∆¿≈ƒƒ

:ÈÈ Ï‡˙יג‡�‡ ÔBÎÏ ‡Ó„ È‰ÈÂ ¬»¿»ƒ≈¿»¿¿«

˙È ÈÊÁ‡Â Ônz Ôez‡ Èc ‡iza ÏÚ«»«»ƒ««»¿∆¡≈»

È‰È ‡ÏÂ ÔBÎÈÏÚ ÒBÁÈ‡Â ‡Óc¿»¿≈¬≈¿»¿≈

ÈÏË˜Óa ‡ÏaÁÏ ‡˙BÓ ÔBÎ·¿»¿«»»¿ƒ¿¿ƒ

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡aיד‡ÓBÈ È‰ÈÂ ¿«¿»¿ƒ¿»ƒƒ≈»

d˙È ÔebÁ˙e ‡�¯Îe„Ï ÔBÎÏ ÔÈ„‰»≈¿¿¿»»¿«»≈
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ÔBÊtÁa.:ּכמֹו ּומהירּות ּבהלה כג)לׁשֹון א (שמואל ¿ƒ»ְְְִֶָָ

ללכת", נחּפז ּדוד ז)"ויהי ב הׁשליכּו(מלכים "אׁשר ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָ

ּבחפזם": Ï‰'ארם ‡e‰ ÁÒt.קרּוי הּוא הּקרּבן ְְֲָָָ∆««ְַָָָ

הּדּלּוג ׁשם על הּואּפסח, ּברּו ׁשהּקדֹוׁש והּפסיחה ְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

מּמצרי וקֹופץ מצרים ּבּתי מּבין יׂשראל ּבּתי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָמדּלג

ּכל עׂשּו ואּתם נמלט, אמצעי ויׂשראל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָלמצרי

ּדּלּוג ּדר אחר] [ּדבר ׁשמים. לׁשם ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָעבֹודֹותיו

לׁשֹון פסק"א וגם ּפסח, ׁשּקרּוי לׁשמֹו זכר ְְְְִִֵֶֶֶַַָָּוקפיצה,

מּמקֹום.Èz¯·ÚÂ(È·)ּפסיעה: העֹובר ּכמל ְִָ¿»«¿ƒְִֵֶֶָָ

לֹוקיןלמקֹום ּכּלן אחד ּוברגע אחת ּובהעברה ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֻ

ÌÈ¯ˆÓ:(מכילתא) ı¯‡a ¯BÎa Ïk.ּבכֹורֹות אף »¿¿∆∆ƒ¿«ƒְַ

מצריםאחרים ּבכֹורי אף ּומּנין ּבמצרים. והם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַ

לֹומר: ּתלמּוד אחרים? קלו)ׁשּבמקֹומֹות (תהלים ְְֲִִֵֶַַ

ּבבכֹוריהם" מצרים Ó‰a‰:"למּכה „ÚÂ Ì„‡Ó. ְְְִִִֵֵֶַַ≈»»¿«¿≈»
מתחלת מּמּנּו ּתחּלה, ּבעברה ׁשהתחיל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָמי

ÌÈ¯ˆÓהּפרענּות: È‰Ï‡ ÏÎ·e.,נרקבת עץ ׁשל ְַָֻ¿»¡…≈ƒ¿«ƒְִֵֶֶֶ

לארץ: ונּתכת נּמסת מּתכת ÌÈËÙLוׁשל ‰NÚ‡ ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָ∆¡∆¿»ƒ
'‰ È�‡.ּבעצמי ׁשליח:אני ידי על È‰Â‰(È‚)ולא ¬ƒְְְְֲִִִֵַַַָֹ¿»»

˙‡Ï ÌÎÏ Ìc‰..לאֹות לאחרים ולא לאֹות לכם «»»∆¿…ְְְֲִֵֶַָֹ

מּבפנים: אּלא הּדם נתנּו ׁשּלא ‡˙מּכאן, È˙È‡¯Â ְְִִִִֶֶַָָָָֹ¿»ƒƒ∆
Ìc‰.ּברּו הּקדֹוׁש אמר אּלא לפניו, ּגלּוי הּכל «»ְֶַַַָָָָָָָֹ

ע את אני נֹותן עסּוקיםהּוא, ׁשאּתם לראֹות יני ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַ

עליכם אני ּופֹוסח וחמלּתי,.ÈzÁÒÙe:ּבמצֹותי ְְֲֲִִֵֵֶַַ»«¿ƒְְִַָ

לֹו: לא)ודֹומה ואני(ישעיה והמליט", "ּפסֹוח ְְְֲִִִֶַַָ

ּופסחּתי, ּוקפיצה: ּדּלּוג לׁשֹון ּפסיחה, ּכל ְְְְִִִִֵַָָָָאֹומר:

ׁשהיּו מצרים, לבּתי יׂשראל מּבּתי היה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמדּלג

וכן: זה. ּבתֹו זה יח)ׁשרּויים א "ּפסחים(מלכים ְְְְִִֵֶֶֹ

הֹולכים הּפּסחים ּכל וכן הּסעּפים", ְְְְְִִִִִֵֵַַַָעלֿׁשּתי

ּוממּלטֹו מדּלגֹו והמליט", "ּפסֹוח וכן ְְְְְְְְְִִִֵַַַָּכקֹופצים,

הּמּומתים �‚Û:מּבין ÌÎ· ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ.הֹווה אבל ִִֵַָ¿…ƒ¿∆»∆∆∆ֲֶָ

ּבמצרים ׁשל(מכילתא)הּוא ּבביתֹו מצרי ׁשהיה הרי . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

"ולאֿיהיה לֹומר: ּתלמּוד יּמלט? יכֹול ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹיׂשראל,

ׁשהיה הרי ׁשּבבּתיכם. ּבמצרי הֹווה אבל נגף", ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָבכם

ּכמֹותֹו? ילקה אני ׁשֹומע מצרי, ׁשל ּבביתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָיׂשראל

נגף בכם "ולאֿיהיה לֹומר: ":ּתלמּוד ְְְִֶֶֶֶַַָֹ

(„È)ÔB¯kÊÏ.לדֹורֹות:B˙‡ Ì˙bÁÂ.(מכילתא)יֹום ¿ƒ»ְ¿«…∆…
אי ׁשמענּו לא ועדין חֹוגגֹו, אּתה לזּכרֹון ל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹׁשהּוא

הּזּכרֹון? יֹום הּיֹוםזהּו את "זכֹור לֹומר: ּתלמּוד ְִֶֶַַַַָָ

יֹום הּוא היציאה ׁשּיֹום למדנּו יצאתם", אׁשר ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָהּזה

לֹומר: ּתלמּוד יצאּו? יֹום ואיזה זּכרֹון. (במדברׁשל ְְְִֵֶֶַַָָ

ט"ולג) יֹום אֹומר הוי יצאּו", הּפסח ְֱֳִֵֵֶַַַָָ"מּמחרת

את אכלּו ט"ו ליל ׁשהרי טֹוב, יֹום ׁשל הּוא ְְֲִֵֵֶֶֶָָּבניסן,

יצאּו ולּבקר B‚Â':(מכילתא)הּפסח ÌÎÈ˙¯„Ï. ְְֶֶַַַָֹ¿……≈∆¿
לֹומר: ּתלמּוד ׁשנים? ּדֹורֹות מעּוט אני ְְֲִִִֵַַַַׁשֹומע
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ÔÈ�Èc „aÚ‡ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÂÚË ÏÎ·e¿»«¬«ƒ¿«ƒ∆¿≈ƒƒ

:ÈÈ Ï‡˙יג‡�‡ ÔBÎÏ ‡Ó„ È‰ÈÂ ¬»¿»ƒ≈¿»¿¿«

˙È ÈÊÁ‡Â Ônz Ôez‡ Èc ‡iza ÏÚ«»«»ƒ««»¿∆¡≈»

È‰È ‡ÏÂ ÔBÎÈÏÚ ÒBÁÈ‡Â ‡Óc¿»¿≈¬≈¿»¿≈

ÈÏË˜Óa ‡ÏaÁÏ ‡˙BÓ ÔBÎ·¿»¿«»»¿ƒ¿¿ƒ

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡aיד‡ÓBÈ È‰ÈÂ ¿«¿»¿ƒ¿»ƒƒ≈»

d˙È ÔebÁ˙e ‡�¯Îe„Ï ÔBÎÏ ÔÈ„‰»≈¿¿¿»»¿«»≈

é"ùø

ÔBÊtÁa.:ּכמֹו ּומהירּות ּבהלה כג)לׁשֹון א (שמואל ¿ƒ»ְְְִֶָָ

ללכת", נחּפז ּדוד ז)"ויהי ב הׁשליכּו(מלכים "אׁשר ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָ

ּבחפזם": Ï‰'ארם ‡e‰ ÁÒt.קרּוי הּוא הּקרּבן ְְֲָָָ∆««ְַָָָ

הּדּלּוג ׁשם על הּואּפסח, ּברּו ׁשהּקדֹוׁש והּפסיחה ְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

מּמצרי וקֹופץ מצרים ּבּתי מּבין יׂשראל ּבּתי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָמדּלג

ּכל עׂשּו ואּתם נמלט, אמצעי ויׂשראל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָלמצרי

ּדּלּוג ּדר אחר] [ּדבר ׁשמים. לׁשם ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָעבֹודֹותיו

לׁשֹון פסק"א וגם ּפסח, ׁשּקרּוי לׁשמֹו זכר ְְְְִִֵֶֶֶַַָָּוקפיצה,

מּמקֹום.Èz¯·ÚÂ(È·)ּפסיעה: העֹובר ּכמל ְִָ¿»«¿ƒְִֵֶֶָָ

לֹוקיןלמקֹום ּכּלן אחד ּוברגע אחת ּובהעברה ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֻ

ÌÈ¯ˆÓ:(מכילתא) ı¯‡a ¯BÎa Ïk.ּבכֹורֹות אף »¿¿∆∆ƒ¿«ƒְַ

מצריםאחרים ּבכֹורי אף ּומּנין ּבמצרים. והם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַ

לֹומר: ּתלמּוד אחרים? קלו)ׁשּבמקֹומֹות (תהלים ְְֲִִֵֶַַ

ּבבכֹוריהם" מצרים Ó‰a‰:"למּכה „ÚÂ Ì„‡Ó. ְְְִִִֵֵֶַַ≈»»¿«¿≈»
מתחלת מּמּנּו ּתחּלה, ּבעברה ׁשהתחיל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָמי

ÌÈ¯ˆÓהּפרענּות: È‰Ï‡ ÏÎ·e.,נרקבת עץ ׁשל ְַָֻ¿»¡…≈ƒ¿«ƒְִֵֶֶֶ

לארץ: ונּתכת נּמסת מּתכת ÌÈËÙLוׁשל ‰NÚ‡ ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָ∆¡∆¿»ƒ
'‰ È�‡.ּבעצמי ׁשליח:אני ידי על È‰Â‰(È‚)ולא ¬ƒְְְְֲִִִֵַַַָֹ¿»»

˙‡Ï ÌÎÏ Ìc‰..לאֹות לאחרים ולא לאֹות לכם «»»∆¿…ְְְֲִֵֶַָֹ

מּבפנים: אּלא הּדם נתנּו ׁשּלא ‡˙מּכאן, È˙È‡¯Â ְְִִִִֶֶַָָָָֹ¿»ƒƒ∆
Ìc‰.ּברּו הּקדֹוׁש אמר אּלא לפניו, ּגלּוי הּכל «»ְֶַַַָָָָָָָֹ

ע את אני נֹותן עסּוקיםהּוא, ׁשאּתם לראֹות יני ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַ

עליכם אני ּופֹוסח וחמלּתי,.ÈzÁÒÙe:ּבמצֹותי ְְֲֲִִֵֵֶַַ»«¿ƒְְִַָ

לֹו: לא)ודֹומה ואני(ישעיה והמליט", "ּפסֹוח ְְְֲִִִֶַַָ

ּופסחּתי, ּוקפיצה: ּדּלּוג לׁשֹון ּפסיחה, ּכל ְְְְִִִִֵַָָָָאֹומר:

ׁשהיּו מצרים, לבּתי יׂשראל מּבּתי היה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמדּלג

וכן: זה. ּבתֹו זה יח)ׁשרּויים א "ּפסחים(מלכים ְְְְִִֵֶֶֹ

הֹולכים הּפּסחים ּכל וכן הּסעּפים", ְְְְְִִִִִֵֵַַַָעלֿׁשּתי

ּוממּלטֹו מדּלגֹו והמליט", "ּפסֹוח וכן ְְְְְְְְְִִִֵַַַָּכקֹופצים,

הּמּומתים �‚Û:מּבין ÌÎ· ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ.הֹווה אבל ִִֵַָ¿…ƒ¿∆»∆∆∆ֲֶָ

ּבמצרים ׁשל(מכילתא)הּוא ּבביתֹו מצרי ׁשהיה הרי . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

"ולאֿיהיה לֹומר: ּתלמּוד יּמלט? יכֹול ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹיׂשראל,

ׁשהיה הרי ׁשּבבּתיכם. ּבמצרי הֹווה אבל נגף", ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָבכם

ּכמֹותֹו? ילקה אני ׁשֹומע מצרי, ׁשל ּבביתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָיׂשראל

נגף בכם "ולאֿיהיה לֹומר: ":ּתלמּוד ְְְִֶֶֶֶַַָֹ

(„È)ÔB¯kÊÏ.לדֹורֹות:B˙‡ Ì˙bÁÂ.(מכילתא)יֹום ¿ƒ»ְ¿«…∆…
אי ׁשמענּו לא ועדין חֹוגגֹו, אּתה לזּכרֹון ל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹׁשהּוא

הּזּכרֹון? יֹום הּיֹוםזהּו את "זכֹור לֹומר: ּתלמּוד ְִֶֶַַַַָָ

יֹום הּוא היציאה ׁשּיֹום למדנּו יצאתם", אׁשר ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָהּזה

לֹומר: ּתלמּוד יצאּו? יֹום ואיזה זּכרֹון. (במדברׁשל ְְְִֵֶֶַַָָ

ט"ולג) יֹום אֹומר הוי יצאּו", הּפסח ְֱֳִֵֵֶַַַָָ"מּמחרת

את אכלּו ט"ו ליל ׁשהרי טֹוב, יֹום ׁשל הּוא ְְֲִֵֵֶֶֶָָּבניסן,

יצאּו ולּבקר B‚Â':(מכילתא)הּפסח ÌÎÈ˙¯„Ï. ְְֶֶַַַָֹ¿……≈∆¿
לֹומר: ּתלמּוד ׁשנים? ּדֹורֹות מעּוט אני ְְֲִִִֵַַַַׁשֹומע
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ÈÈ Ì„˜ ‡bÁÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ¯„Ï «»√»¿»¿»≈¿»»»

:dpbÁzטו¯Èht ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ¿«À≈ƒ¿«ƒ«ƒ

‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa Ì¯a ÔeÏÎÈz≈¿¿«¿»«¿»»

Ïk È¯‡ ÔBÎÈzaÓ ÚÈÓÁ ÔeÏh·z¿«¿¬ƒ«ƒ»≈¬≈»

‡L�‡ ÈˆzLÈÂ ÚÈÓÁ ÏeÎÈc¿≈¬ƒ«¿ƒ¿≈≈¬»»

‰‡Ó„˜ ‡ÓBiÓ Ï‡¯NiÓ ‡e‰‰«ƒƒ¿»≈ƒ»«¿»»

:‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ „Úטז‡ÓBÈ·e «»¿ƒ»»¿»

‡ÓBÈ·e LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„«̃¿»»¿»««ƒ¿»

ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿

Ì¯a ÔB‰a „·Ú˙È ‡Ï ‡„È·ÈÚ Ïk»ƒƒ»»ƒ¿¬≈¿¿«

‡e‰ LÙ� ÏÎÏ ÏÎ‡˙Ó Ècƒƒ¿¬≈¿»¿«

:ÔBÎÏ „·Ú˙È È‰B„BÁÏ·ƒ¿ƒƒ¿¬≈¿

Ô¯Îaיז È¯‡ ‡¯Èht ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«ƒ»¬≈ƒ¿«

ÔBÎÈÏÈÁ ˙È ˙È˜Èt‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈«≈ƒ»≈≈

‡ÓBÈ ˙È Ôe¯h˙Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»

:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ¯„Ï ÔÈ„‰»≈¿»≈¿»»»

é"ùø

ּתחּגהּו" עֹולם Ú·L˙(ÂË):(מכילתא)"חּקת ְַָָֻֻƒ¿«
ÌÈÓÈ.:ימים ׁשל BvÓ˙שטיינ"א ÌÈÓÈ ˙Ú·L »ƒִֶָƒ¿«»ƒ«

eÏÎ‡z.:אֹומר הּוא אחר טז)ּובמקֹום (דברים …≈ְֵֵַָ

מּצֹות". ּתאכל ימים קכ)"ׁשׁשת על(פסחים לּמד ִִֵֵֶַַַָֹ

ּובלבד מּצה, לאכל חֹובה ׁשאינֹו ּפסח ׁשל ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשביעי

ּתלמּוד רׁשּות? ׁשּׁשה אף מּנין חמץ. יאכל ְְִִִֵֶַַַַָָֹֹׁשּלא

ׁשהיה ּדבר ּבּתֹורה: מּדה זֹו ימים", "ׁשבעת ְִִִֶַַַָָָָָָָלֹומר

עצמֹוּבּכלל על ללּמד לא ללּמד, הּכלל מן ויצא ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָֹ

מה יצא: ּכּלֹו הּכלל על ללּמד אּלא יצא, ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֻּבלבד

לילה אף יכֹול רׁשּות. ׁשּׁשה אף רׁשּות, ְְְְִִִַַַָָָּׁשביעי

ּתאכלּו "ּבערב לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? ְְְִֶֶַַָָֹהראׁשֹון

חֹובה קבעֹו הּכתּוב כח)מּצֹות", ÌBia:(שם C‡ ְַַָָָ««
¯‡N e˙ÈaLz ÔBL‡¯‰.וקרּוי טֹוב, יֹום מערב »ƒ«¿ƒ¿…ְֵֶֶָ

מקּדם ּומצינּו הּׁשבעה. לפני ׁשהּוא לפי ְְְְִִִִִֵֶַָָָֻראׁשֹון

ּכמֹו ראׁשֹון, טו)קרּוי ּתּולד"?(איוב אדם "הראׁשֹון ְִִִֵָָָָָ

ׁשל ראׁשֹון אּלא אינֹו אֹו נֹולדּת? אדם ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָהלפני

לא עלֿחמץ", "לאֿתׁשחט לֹומר: ּתלמּוד ְְְִִֵַַַַָָֹֹׁשבעה?

קּים חמץ ועדין הּפסח ‰LÙp:(מכילתא)ּתׁשחט ְֲִִֵֶַַַַַַָָ«∆∆
‡Â‰‰.ּובדעּתּה ּבנפׁשּה לאנּוסּכׁשהיא :ּפרט «ƒְְְְְְְִֶַַָָָָ

Ï‡¯NiÓ.לעם לּה ותל מּיׂשראל ּתּכרת אני ׁשֹומע ƒƒ¿»≈ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

ּבכל "מּלפני", אחר: ּבמקֹום לֹומר ּתלמּוד ְְְְִֵֵַַַַַָָָאחר?

רׁשּותי: ׁשהּוא ˜„L(ÊË)מקֹום ‡¯˜Ó.,מקרא ְִֶָƒ¿»…∆ְִָ

לאכילה קדׁש אֹותֹו קרא ּדבר. ּוכסּותׁשם ּוׁשתּיה ְְְֲִִֵֶַָָָָָֹ

·‰Ì:(מכילתא) ‰NÚÈ ‡Ï.אחרים ידי על :אפּלּו …≈»∆»∆ְֲֲִִֵֵַ

Bc·Ï ‡e‰.:לֹומר ּתלמּוד לּכנענים? אף (יכֹול ¿«ְְִַַַַַַָ

הּוא לּכנענים), ולא לכם לכם", יעׂשה לבּדֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹ"הּוא

טֹוב: יֹום מערב לעׂשֹותן ׁשאפׁשר מכׁשיריו, ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹולא

LÙ� ÏÎÏ..לבהמה לּכנענים?אפּלּו אף יכֹול ¿»∆∆ְְֲִִִֵַַַַָָ

לֹומר: ּתלמּוד אחרת: (נסחה "לכם" לֹומר: ְְְֶֶֶַַַַַָָֻּתלמּוד

חּלק) ב"ר.)א כ"ח, ‡˙(ÊÈ):(ביצה Ìz¯ÓLe ֵַַ¿«¿∆∆
˙Bvn‰.ּתפח אמרּו: מּכאן חּמּוץ, לידי יבאּו ׁשּלא ««ְִִִֵֶַָָָָֹֹ

קֹורא ּתהי אל אֹומר: יאׁשּיה רּבי ּבצֹונן. ְְְִִִִֵֵֵַַָֹֹּתלטׁש

ׁשאין ּכדר הּמצֹות", "את אּלא הּמּצֹות", ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ"את

הּמצֹות, את מחמיצין אין ּכ הּמּצֹות, את ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָמחמיצין

מּיד: אֹותּה עׂשה ,ליד ּבאה אם Ìz¯ÓLeאּלא ְְֲִִֵֶָָָָָָ¿«¿∆
‰f‰ ÌBi‰ ÌÏBÚמּמלאכה:.‡˙ ˙wÁ ÌÎÈ˙¯„Ï. ∆««∆ְִָָ¿……≈∆À«»

הּמלאכה, על עֹולם וחּקת ּדֹורֹות נאמר ׁשּלא ְְְֱִֶֶַַַַָָָֹֻלפי

ׁשּלא ּכאן, ּוׁשנאֹו חזר לכ החגיגה, על ְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹאּלא
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לא לאֿיעׂשה", "ּכלֿמלאכה אזהרת ְְֵֶַַַָָָָָֹֹֹּתאמר:

הּדֹור: לאֹותֹו אּלא נאמרה, ÌBÈ(ÁÈ)לדֹורֹות „Ú ְְְֶֶֶַָָ«
ÌÈ¯NÚÂ „Á‡‰.:נאמר ּכבר והלא נאמר, לּמה »∆»¿∆¿ƒְֱֱֲֶֶַַַָָָֹ

מּנין? לילֹות "ימים", ׁשּנאמר לפי ימים"? ְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָ"ׁשבעת

וגֹו'": האחד יֹום "עד לֹומר: Ï‡(ËÈ)ּתלמּוד ְְֶַַַָָ…
ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ.?לגבּולין לֹומר:מּנין ּתלמּוד ƒ»≈¿»≈∆ְְִִִִַַַ

מה - "ּבבּתיכם"? לֹומר ּתלמּוד מה ."ּגבּול ְְְְֵֶֶַַַַָָ"ּבכל

חמצֹו יצא ,ׁשּברׁשּות ּגבּול אף ,ּברׁשּות ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָּבית

קּבל ולא יׂשראל אצל ׁשהּוא ּכֹוכבים עֹובד ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹׁשל

אחריּות: ÓÁÓˆ˙עליו ÏÎ‡ŒÏk Èk.ּכרת לענׁש ֲַָָָƒ»…≈«¿∆∆ֲֵַָֹ

החמץ? על ענׁש ּכבר והלא הּׂשאֹור. ׁשּלאעל אּלא ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ׂשאֹור עליו, ענׁש לאכילה ׁשראּוי חמץ ְֲִֵֶַַַָָָָָָֹּתאמר:

על ענׁש ואם עליו. יענׁש לא לאכילה ראּוי ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשאינֹו

ׂשאֹור אֹומר: הייתי החמץ, על ענׁש ולא ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹהּׂשאֹור

ׁשאינֹו חמץ עליו, ענׁש אחרים, מחּמץ ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהּוא

ׁשניהם נאמרּו לכ עליו. יענׁש לא אחרים, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמחּמץ

‰‡¯ı:(מכילתא) Á¯Ê‡·e ¯ba.נעׂשה ׁשהּנס לפי «≈¿∆¿«»»∆ְֲִֵֶַַָ

הּגרים: את לרּבֹות הצר ÓÁÓˆ˙(Î)ליׂשראל, ְְְְִִֵֵֶַַַָֻ«¿∆∆

eÏÎ‡˙ ‡Ï.ׂשאֹור:אזהרה אכילת Ïkעל ……≈ְְֲִַַַָָ»
˙ˆÓÁÓ.:ּתערבּתֹו את ÌÎÈ˙·LBÓלהביא ÏÎa «¿∆∆ְְֲִֶַָֹ¿…¿…≈∆

˙BvÓ eÏÎ‡z.להאכל ראּויה ׁשּתהא ללּמד ּבא זה …¿«ְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשני למעׂשר ּפרט מֹוׁשבתיכם ּתֹודהּבכל וחּלֹות ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ

עיין ּבכלשם)(מכילתא להאכל ראּויים ְְְִֵֵֵֶָָָ(ׁשאינם

ּבירּוׁשלים): אּלא ׁשּיׁש.eÎLÓ(Î‡)מֹוׁשבֹות, מי ִִֶַָָָƒ¿ִֵֶ

מּׁשּלֹו: ימׁש צאן מן.eÁ˜eלֹו יּקח לֹו ׁשאין מי ְִִֶֹֹ¿ִִִֵֶַ

אבֹות:.ÌÎÈ˙ÁtLÓÏ:הּׁשּוק לבית ׂשה ַ¿ƒ¿¿…≈∆ְֵֶָ

(·Î)·BÊ‡.:ּגבעֹולין לֹו ׁשּיׁש ירק ‡‚c˙מין ≈ְִִִֵֶָָ¬À«
·BÊ‡.קלחין אגּדה:ג' Ûqaקרּויין ¯L‡.,ּבכלי ≈ְְֲִִָָֻ¬∆««ְִִ

ּכסף סּפֹות Ûqa:ּכמֹו ¯L‡ Ìc‰ ÔÓ.חזר לּמה ְִֶֶƒ«»¬∆«»ַָָָ

הּמּתנֹות, לׁשלׁש אחת טבילה ּתאמר: ׁשּלא ְְְִִֶַַַַַָָָֹֹֹּוׁשנאֹו?

נתינה ּכל ׁשּתהא ּבסף", "אׁשר עֹוד נאמר ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָלכ

הּגעה, ּכל על ּבּסף": אׁשר "מןֿהּדם ְֲִִֶַַַַָָָָָָּונתינה

B‚Â'טבילה: e‡ˆ˙ ‡Ï Ìz‡Â.ׁשּמאחר מּגיד ְִָ¿«∆…≈¿¿ִֵֶַַַ

לחּבל, לּמׁשחית רׁשּות ּביןׁשּנּתנה מבחין אינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ

ׁשּנאמר: הּוא, לּמחּבלים רׁשּות ולילה לרׁשע, ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָצּדיק

קד) יער"(תהלים חיתֹו ּכל תרמׂש :(מכילתא)"ּבֹו ְְִַַָָֹ
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הּדֹור: לאֹותֹו אּלא נאמרה, ÌBÈ(ÁÈ)לדֹורֹות „Ú ְְְֶֶֶַָָ«
ÌÈ¯NÚÂ „Á‡‰.:נאמר ּכבר והלא נאמר, לּמה »∆»¿∆¿ƒְֱֱֲֶֶַַַָָָֹ

מּנין? לילֹות "ימים", ׁשּנאמר לפי ימים"? ְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָ"ׁשבעת

וגֹו'": האחד יֹום "עד לֹומר: Ï‡(ËÈ)ּתלמּוד ְְֶַַַָָ…
ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ.?לגבּולין לֹומר:מּנין ּתלמּוד ƒ»≈¿»≈∆ְְִִִִַַַ

מה - "ּבבּתיכם"? לֹומר ּתלמּוד מה ."ּגבּול ְְְְֵֶֶַַַַָָ"ּבכל

חמצֹו יצא ,ׁשּברׁשּות ּגבּול אף ,ּברׁשּות ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָּבית

קּבל ולא יׂשראל אצל ׁשהּוא ּכֹוכבים עֹובד ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹׁשל

אחריּות: ÓÁÓˆ˙עליו ÏÎ‡ŒÏk Èk.ּכרת לענׁש ֲַָָָƒ»…≈«¿∆∆ֲֵַָֹ

החמץ? על ענׁש ּכבר והלא הּׂשאֹור. ׁשּלאעל אּלא ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ׂשאֹור עליו, ענׁש לאכילה ׁשראּוי חמץ ְֲִֵֶַַַָָָָָָֹּתאמר:

על ענׁש ואם עליו. יענׁש לא לאכילה ראּוי ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשאינֹו

ׂשאֹור אֹומר: הייתי החמץ, על ענׁש ולא ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹהּׂשאֹור

ׁשאינֹו חמץ עליו, ענׁש אחרים, מחּמץ ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהּוא

ׁשניהם נאמרּו לכ עליו. יענׁש לא אחרים, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמחּמץ

‰‡¯ı:(מכילתא) Á¯Ê‡·e ¯ba.נעׂשה ׁשהּנס לפי «≈¿∆¿«»»∆ְֲִֵֶַַָ

הּגרים: את לרּבֹות הצר ÓÁÓˆ˙(Î)ליׂשראל, ְְְְִִֵֵֶַַַָֻ«¿∆∆

eÏÎ‡˙ ‡Ï.ׂשאֹור:אזהרה אכילת Ïkעל ……≈ְְֲִַַַָָ»
˙ˆÓÁÓ.:ּתערבּתֹו את ÌÎÈ˙·LBÓלהביא ÏÎa «¿∆∆ְְֲִֶַָֹ¿…¿…≈∆

˙BvÓ eÏÎ‡z.להאכל ראּויה ׁשּתהא ללּמד ּבא זה …¿«ְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשני למעׂשר ּפרט מֹוׁשבתיכם ּתֹודהּבכל וחּלֹות ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ

עיין ּבכלשם)(מכילתא להאכל ראּויים ְְְִֵֵֵֶָָָ(ׁשאינם

ּבירּוׁשלים): אּלא ׁשּיׁש.eÎLÓ(Î‡)מֹוׁשבֹות, מי ִִֶַָָָƒ¿ִֵֶ

מּׁשּלֹו: ימׁש צאן מן.eÁ˜eלֹו יּקח לֹו ׁשאין מי ְִִֶֹֹ¿ִִִֵֶַ

אבֹות:.ÌÎÈ˙ÁtLÓÏ:הּׁשּוק לבית ׂשה ַ¿ƒ¿¿…≈∆ְֵֶָ

(·Î)·BÊ‡.:ּגבעֹולין לֹו ׁשּיׁש ירק ‡‚c˙מין ≈ְִִִֵֶָָ¬À«
·BÊ‡.קלחין אגּדה:ג' Ûqaקרּויין ¯L‡.,ּבכלי ≈ְְֲִִָָֻ¬∆««ְִִ

ּכסף סּפֹות Ûqa:ּכמֹו ¯L‡ Ìc‰ ÔÓ.חזר לּמה ְִֶֶƒ«»¬∆«»ַָָָ

הּמּתנֹות, לׁשלׁש אחת טבילה ּתאמר: ׁשּלא ְְְִִֶַַַַַָָָֹֹֹּוׁשנאֹו?

נתינה ּכל ׁשּתהא ּבסף", "אׁשר עֹוד נאמר ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָלכ

הּגעה, ּכל על ּבּסף": אׁשר "מןֿהּדם ְֲִִֶַַַַָָָָָָּונתינה

B‚Â'טבילה: e‡ˆ˙ ‡Ï Ìz‡Â.ׁשּמאחר מּגיד ְִָ¿«∆…≈¿¿ִֵֶַַַ

לחּבל, לּמׁשחית רׁשּות ּביןׁשּנּתנה מבחין אינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ

ׁשּנאמר: הּוא, לּמחּבלים רׁשּות ולילה לרׁשע, ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָצּדיק

קד) יער"(תהלים חיתֹו ּכל תרמׂש :(מכילתא)"ּבֹו ְְִַַָָֹ
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Búéa-çútî Léà eàöú àì ízàå óqa©¨®§©¤À¬Ÿ¥«§²¦¬¦¤«©¥−
ø÷a-ãri''yx:âëbðì ýåýé øáråíéøöî-úà ó ©«Ÿ¤§¨©´§Ÿ̈»¦§´Ÿ¤¦§©¼¦¼

ézL ìrå óB÷Lnä-ìr ícä-úà äàøå§¨¨³¤©¨Æ©©©§½§©−§¥´
ïzé àìå çútä-ìr ýåýé çñôe úæeænä©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ©©¤½©§³Ÿ¦¥Æ

bðì íëéza-ìà àáì úéçLnäói''yx: ©©§¦½¨¬Ÿ¤¨«¥¤−¦§«Ÿ
ãëéðáìe Eì-÷çì äfä øácä-úà ízøîLeE §©§¤−¤©¨¨´©¤®§¨§¬§¨¤−

:íìBò-ãräëøLà õøàä-ìà eàáú-ék äéäå ©¨«§¨º̈¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧
-úà ízøîLe øac øLàk íëì ýåýé ïzé¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−©«£¤´¦¥®§©§¤−¤

úàfä äãáräi''yx:åëíëéìà eøîàé-ék äéäå ¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ§¨¾̈¦«Ÿ§¬£¥¤−
:íëì úàfä äãárä äî íëéðaæëízøîàå §¥¤®¨²¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ¨¤«©«£©§¤¿

éza-ìr çñt øLà ýåýéì àeä çñt-çáæ¤«©¤̧©¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â©¨¥³
-úàå íéøöî-úà Btâða íéøöîa ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥Æ§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦§¤

eåçzLiå írä ãwiå ìévä eðézai''yx:çëeëìiå ¨¥´¦¦®©¦¬Ÿ¨−̈©¦§©«£«©¥«§¬
-úà ýåýé äeö øLàk ìûøNé éða eùriå©©«£−Ÿ§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤

eùr ïk ïøäàå äLîi''yx:ñéùùèëéäéå|äkä ýåýéå äìélä éöça ¤¬§©«£−Ÿ¥¬¨«Ÿ©§¦´©«£¦´©©À§¨©«Ÿ̈»¦¨´

ÌÈ¯ˆÓכג ˙È ÈÁÓÓÏ ÈÈ ÈÏ‚˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿«ƒ

ÏÚÂ ‡Ù˜L ÏÚ ‡Óc ˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»¿»««¿»¿«

‡Ú¯z ÏÚ ÈÈ ÒBÁÈÂ ‡itÒ ÔÈ¯z¿≈ƒ«»¿≈¿»««¿»

ÏÚÈÓÏ ‡ÏaÁÏ ˜BaLÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿«»»¿≈«

:ÈÁÓÓÏ ÔBÎÈz·Ïכד˙È Ôe¯h˙Â ¿»≈¿ƒ¿≈¿ƒ¿»

„Ú CÈ�·ÏÂ CÏ ÌÈ˜Ï ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈ƒ¿»»¿ƒ¿»«

:ÌÏÚכהÔeÏÚ˙ È¯‡ È‰ÈÂ »»ƒ≈¬≈≈¬

È ÔzÈc ‡Ú¯‡ÏÈ„ ‡Ók ÔBÎÏ È ¿«¿»ƒƒ≈¿»¿¿»ƒ

:ÔÈ„‰ ‡�ÁÏt ˙È Ôe¯h˙Â ÏÈlÓ«ƒ¿ƒ¿»»¿»»»≈

ÔBÎÈ�aכו ÔBÎÏ Ôe¯ÓÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¿¿¿≈

:ÔBÎÏ ÔÈ„‰ ‡�ÁÏt ‰Ó∆»¿»»»≈¿

˜„Ìכז ‡e‰ ÒÈÁ Áac Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿««¬»√»

Ï‡¯NÈ È�· Èza ÏÚ ÒÁ Èc ÈÈ¿»ƒ»«»≈¿≈ƒ¿»≈

È‡¯ˆÓ ˙È ÈÁÓ ‰Â‰ „k ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ«¬»»≈»ƒ¿»≈

‡nÚ Ú¯Îe ·ÈÊL ‡�za ˙ÈÂ¿»»»»≈ƒ¿««»

:e„È‚ÒeכחÈ�a e„·ÚÂ eÏÊ‡Â ¿ƒ«¬»«¬»¿≈

‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ„ ‡Ók Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

:e„·Ú Ôk Ô¯‰‡Âכט‰Â‰Â ¿«¬…≈¬»«¬»

Ïk ÏË˜ ÈÈÂ ‡ÈÏÈÏ ˙ebÏÙa¿«¿≈¿»«»¿«»

‡¯ÎeaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿»

é"ùø

(‚Î)ÁÒÙe.ודּלג לפרׁש ויׁש ÔzÈ:וחמל, ‡ÏÂ »«ְְְְִֵֵֵַָָ¿…ƒ≈
˙ÈÁLn‰.:ּכמֹו לבא, יכלת לֹו יּתן (בראשיתולא ««¿ƒְְְִֵֶָֹֹֹ

עּמדי":כא) להרע אלהים נתנֹו È‰Â‰(Î‰)"ולא ְְְֱִִִַָָָֹֹ¿»»
e‡·˙ Èk.לארץ ּבביאתם זֹו מצוה הּכתּוב ּתלה ƒ»…ְְִִֶַָָָָָָָָ

ּבּׁשנה ׁשעׂשּו אחד ּפסח אּלא ּבּמדּבר, נתחּיבּו ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹולא

הּדּבּור: ּפי על ac¯הּׁשנית ¯L‡k.?ּדּבר והיכן ִִִֵַַַ«¬∆ƒ≈ְִֵֵָ

ו) וגֹו'":(לעיל הארץ אל אתכם ְְְִֵֵֶֶֶֶָָ"והבאתי

(ÊÎ)ÌÚ‰ „wiÂ.ּוביאת הּגאּלה, ּבׂשֹורת על «ƒ…»»ְְִַַַַָֻ

להם: ׁשּיהיּו הּבנים ּובׂשֹורת eÎÏiÂ(ÁÎ)הארץ ְְִִֶֶֶַַָָָָ«≈¿
'B‚Â eNÚiÂ.חדׁש מראׁש והלא עׂשּו? ּכבר וכי ««¬¿ְְֲִֵֶַָָֹֹֹ

מעלה עליהם, ׁשּקּבלּו מּכיון אּלא להם? ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָנאמר

עׂשּו ּכאּלּו הּכתּוב eNÚiÂ:(מכילתא)עליהם eÎÏiÂ. ְֲִֵֶַָָ«≈¿««¬
וׂשכר להליכה ׂשכר ליּתן הּכתּוב, מנה ההליכה ְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָאף

Ô¯‰‡Âלעׂשּיה: ‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆ ¯L‡k.להּגיד ֲִַָ«¬∆ƒ»∆…∆¿«¬…ְִַ

ּדבר הּפילּו ׁשּלא יׂשראל, ׁשל מצותׁשבחן מּכל ְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ואהרן מׁשה אף עׂשּו"? "ּכן ּומהּו ואהרן. ּכןמׁשה ְְֲֲֵֵֶֶַַַַָֹֹֹֹ

ּובית.Â‰'(ËÎ)עׂשּו: הּוא וה', ׁשּנאמר מקֹום ּכל ָ«ֱֵֶֶַַָָ

ּופלֹוני: ּפלֹוני ּכמֹו הּוא, ּתֹוספת לׁשֹון ׁשהּוי"ו ְְְְִִִֶֶֶַָּדינֹו,

¯BÎa ÏÎ ‰k‰.:ּבמצרים והּוא אחרת אּמה ׁשל אף ƒ»»¿ְְְִִֶֶֶַַַָֻ

‰Ú¯t ¯BÎaÓ.ּפ מןאף ונׁשּתּיר היה, ּבכֹור רעה ƒ¿«¿…ְְְְִִֵַַַָָֹ

אֹומר: הּוא ועליו ט)הּבכֹורֹות, זאת(לעיל "ּבעבּור ְְֲֵַַָָֹ

סּוף ּבים אתּֿכחי", הראת ּבעבּור ,העמדּתי:„Ú ְְְְֱֲִִֶֶַַַַֹֹ«
È·M‰ ¯BÎa.,יׂשראל ׁשל לאידם ׂשמחין ׁשהיּו ¿«¿ƒְְְִִֵֵֵֶֶָָָ

הּפרענּות, זּו הביאה יראתנּו יאמרּו: ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶַָָָֹֹֻועֹוד,

החׁשּוב מן מנה ׁשהרי היה, ּבכלל הּׁשפחה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָּובכֹור

מּבכֹור חׁשּוב הּׁשפחה ּובכֹור הּפחּות, עד ְְְְִִֶַַַָָָָֻׁשּבכּלן
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áLiä äòøt øëaî íéøöî õøàa øBëa-ìë̈§»§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³Ÿ©§ŸÆ©¥´
øBaä úéáa øLà éáMä øBëa ãr Bàñk-ìr©¦§½©µ§´©§¦½£¤−§¥´©®

äîäa øBëa ìëåi''yx:ìàeä äìéì äòøt í÷iå §−Ÿ§¬§¥¨«©¨̧¨©§¹Ÿ©À§¨³
äìãâ ä÷rö éäzå íéøöî-ìëå åéãár-ìëå§¨£¨¨Æ§¨¦§©½¦©§¦²§¨¨¬§Ÿ−̈

úî íL-ïéà øLà úéa ïéà-ék íéøöîai''yx: §¦§¨®¦¦¥´©½¦£¤¬¥«−̈¥«
àìeîe÷ øîàiå äìéì ïøäàìe äLîì àø÷iå©¦§¨Á§¤̧§©«£¹Ÿ©À§¨©¸Ÿ¤Æ³

eëìe ìûøNé éða-íb ízà-íb énr CBzî eàv§Æ¦´©¦½©©¤−©§¥´¦§¨¥®§²
íëøaãk ýåýé-úà eãári''yx:áìíëðàö-íb ¦§¬¤§Ÿ̈−§©¤§¤«©«Ÿ§¤̧

eëìå ízøac øLàk eç÷ íëø÷a-íb©§©§¤¬§²©«£¤¬¦©§¤−¨¥®
éúà-íb ízëøáei''yx:âì-ìr íéøöî ÷æçzå ¥«©§¤−©Ÿ¦«©¤«¡©³¦§©¸¦Æ©

ì øäîì íräeðlk eøîà ék õøàä-ïî íçlL ¨½̈§©¥−§©§¨´¦¨¨®¤¦¬¨«§−ª¨¬
íéúîi''yx:ãìíøè B÷öa-úà írä àOiå ¥¦«©¦¨¬¨¨²¤§¥−¤´¤

-ìr íúìîNa úøøö íúøàLî õîçé¤§¨®¦§£Ÿ¨²§ª¬Ÿ§¦§Ÿ−̈©
íîëLi''yx:äìäLî øáãk eùr ìûøNé-éðáe ¦§¨«§¥«¦§¨¥¬¨−Ÿ¦§©´¤®

áäæ éìëe óñë-éìk íéøönî eìàLiå©¦§£Æ¦¦§©½¦§¥¤²¤§¥¬¨−̈

ÈÒ¯k ÏÚ ·zÓÏ „È˙Úc ‰Ú¯Ù„¿«¿…¿»ƒ¿ƒ««»¿≈

Èc ‡È·L„ ‡¯Îea „Ú d˙eÎÏÓ«¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

:‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea ÏÎÂ È¯ÈÒ‡ ˙È·a¿≈¬ƒ≈¿…¿»ƒ¿ƒ»

ÏÎÂל ‡e‰ ‡ÈÏÈÏ ‰Ú¯t Ì˜Â¿»«¿…≈¿»¿»

‡zÁÂˆ ˙Â‰Â ÌÈ¯ˆÓ ÏÎÂ È‰Bc·Ú«¿ƒ¿»ƒ¿«ƒ«¬«¿«¿»

Èc ‡˙Èa ˙ÈÏ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓa ‡˙a«̄¿»¿ƒ¿»ƒ¬≈≈≈»ƒ

:‡˙Ó Ônz d· ‰Â‰ ˙ÈÏ≈¬»≈«»≈»

ÈÏÈÏ‡לא Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜e¿»¿…∆¿«¬…≈¿»

Û‡ ÈnÚ BbÓ e˜eÙ eÓe˜ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«ƒ«

eÏÈÊ‡Â Ï‡¯NÈ È�a Û‡ Ôez‡««¿≈ƒ¿»≈∆¡ƒ

Ôe˙ÈÂ‰„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ¿»√»¿»¿»ƒ¬≈

:ÔÈ¯Ó‡לבÔBÎ¯Bz Û‡ ÔBÎ�Ú Û‡ »¿ƒ«»¿«¿

eÏÈÊ‡Â ÔÂzÏlÓ È„ ‡Ók e¯·c¿»¿»ƒ«∆¿∆¡ƒ

:ÈÏÚ Û‡ BlˆÂלג˙ÙÈ˜˙e ¿««»»¿≈«

‰‡ÁB‡Ï ‡nÚ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ««»¿»»

e¯Ó‡ È¯‡ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿ƒ«¿»¬≈¬»

:ÔÈ˙ÈÓ ‡�lkלד˙È ‡nÚ ÏË�e À»»»¿ƒ¿««»»

¯˙BÓ ÚÓÁ ‡Ï „Ú ÔB‰ÈLÈÏ«¿≈«»¬»«

ÏÚ ÔB‰ÈL·Ïa ¯È¯ˆ ÔB‰˙Âˆ‡«¿»¿¿ƒƒ¿»≈«

:ÔB‰Èt˙kלהe„·Ú Ï‡¯NÈ È�·e «¿≈¿≈ƒ¿»≈¬»

ÌÈ¯ˆnÓ eÏÈ‡Le ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»¿…∆¿ƒƒƒ¿«ƒ

:ÔÈLe·Ïe ·‰„c ÔÈ�Óe ÛÒÎc ÔÈ�Ó»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«¿ƒ

é"ùø

Ú¯t‰(Ï)הּׁשבי: Ì˜iÂ.:מּמּטתֹו‰ÏÈÏ.ולא ִֶַ«»»«¿…ִִָ«¿»ְֹ

ּבּיֹום: ׁשעֹות ּבׁשלׁש הּמלכים ּכדר‡e‰.,ּתחּלה ְְְְִִֶֶַַָָָָֹ

ּבּתי על מחּזר הּוא ׁשהיה מלּמד עבדיו, ּכ ְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָָואחר

ּומעמידן: Ó˙עבדיו ÌLŒÔÈ‡ ¯L‡ ˙Èa ÔÈ‡ŒÈk. ֲֲִַָָָƒ≈«ƒ¬∆≈»≈
ׁשּבּבית ּגדֹול ּבכֹור, ׁשם אין מת. ּבכֹור, ׁשם ְְִֵֵֵֶַַָָָיׁש

ׁשּנאמר: ּבכֹור, פט)קרּוי ּבכֹור(תהלים אני "אף ְְֱִֶֶַַָָ

ּבעליהם ּתחת מזּנֹות מצרּיֹות אחר: ּדבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאּתנהּו".

ּפנּויים, מרּוקים הרּבהויֹולדֹות ּבכֹורֹות להם והיּו ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָ

לאביו: ּבכֹור אחד ּכל אחת, לאּׁשה חמּׁשה ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָּפעמים,

(‡Ï)‰ÏÈÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜iÂ.ׁשהיה מּגיד «ƒ¿»¿…∆¿«¬…«¿»ִֶַָָ

ׁשרּוי מׁשה היכן וצֹועק: העיר ּפתחי על ?מחּזר ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

ׁשרּוי?: אהרן ‡Ìzהיכן Ìb.:הּגבריםÈ�aŒÌb ֲֵַָָֹ««∆ְִַָ«¿≈
Ï‡¯NÈ.:הּטףÌÎ¯a„k '‰ ˙‡ e„·Ú eÎÏe.,הּכל ƒ¿»≈ַַ¿ƒ¿∆¿«∆¿∆ַֹ

"לא ּבטל אני, ׁשאמרּתי ּכמו ולא ׁשאמרּתם ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹּכמֹו

"רק ּבטל ההֹולכים", ומי "מי ּבטל ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָאׁשּלח",

יצג": ּובקרכם Ìb(Ï·)צאנכם ÌÎ�‡ˆ Ìb ְְְֶֶַָֹֻ«…¿∆«
eÁ˜ ÌÎ¯˜a.ּדּברּתם"?ּו "ּכאׁשר י)מהּו (לעיל ¿«¿∆¿ְֲִֶֶַַַ

ועֹולֹות": זבחים ּבידנּו ּתּתן Ìb"ּגםֿאּתה ÌzÎ¯·e ְְְִִֵֵַַָָָ≈«¿∆«
È˙B‡.,אמּות ׁשּלא עלי ּבכֹורהתּפּללּו ׁשאני ƒְְְֲִִֶֶַַָָֹ

ÌÈ˙Ó(Ï‚):(מכילתא) e�lk.ּכגזרת לא אמרּו: À»≈ƒְְִֵַָֹ

אף וכאן ּבכֹור", ּכל "ּומת אמר: ׁשהרי הּוא, ְְֲֵֵֶֶַַָָָֹמׁשה

אחד ּבבית עׂשרה אֹו חמּׁשה מתים, ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָהּפׁשּוטים

ıÓÁÈ(Ï„):(מכילתא) Ì¯Ë.לא הּמצרּיים ∆∆∆¿»ְִִִַֹ

חּמּוץ: ּכדי לׁשהֹות מּצה.Ì˙¯‡LÓהּניחּום ׁשירי ְְִִִִֵƒ¿¬…»ְֵַָָ

ÌÓÎL:(מכילתא)ּומרֹור ÏÚ.ׁשּבהמֹות ּפי על אף ָ«ƒ¿»ְִֵֶַַ

הּמצֹות את היּו מחּבבים עּמהם, הֹוליכּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָהרּבה

LÓ‰(Ï‰):(מכילתא) ¯·„k.להם ׁשאמר ƒ¿«…∆ֶֶַָָ

יא)ּבמצרים: רעהּו":(לעיל מאת איׁש "ויׁשאלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַ
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áLiä äòøt øëaî íéøöî õøàa øBëa-ìë̈§»§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³Ÿ©§ŸÆ©¥´
øBaä úéáa øLà éáMä øBëa ãr Bàñk-ìr©¦§½©µ§´©§¦½£¤−§¥´©®

äîäa øBëa ìëåi''yx:ìàeä äìéì äòøt í÷iå §−Ÿ§¬§¥¨«©¨̧¨©§¹Ÿ©À§¨³
äìãâ ä÷rö éäzå íéøöî-ìëå åéãár-ìëå§¨£¨¨Æ§¨¦§©½¦©§¦²§¨¨¬§Ÿ−̈

úî íL-ïéà øLà úéa ïéà-ék íéøöîai''yx: §¦§¨®¦¦¥´©½¦£¤¬¥«−̈¥«
àìeîe÷ øîàiå äìéì ïøäàìe äLîì àø÷iå©¦§¨Á§¤̧§©«£¹Ÿ©À§¨©¸Ÿ¤Æ³

eëìe ìûøNé éða-íb ízà-íb énr CBzî eàv§Æ¦´©¦½©©¤−©§¥´¦§¨¥®§²
íëøaãk ýåýé-úà eãári''yx:áìíëðàö-íb ¦§¬¤§Ÿ̈−§©¤§¤«©«Ÿ§¤̧

eëìå ízøac øLàk eç÷ íëø÷a-íb©§©§¤¬§²©«£¤¬¦©§¤−¨¥®
éúà-íb ízëøáei''yx:âì-ìr íéøöî ÷æçzå ¥«©§¤−©Ÿ¦«©¤«¡©³¦§©¸¦Æ©

ì øäîì íräeðlk eøîà ék õøàä-ïî íçlL ¨½̈§©¥−§©§¨´¦¨¨®¤¦¬¨«§−ª¨¬
íéúîi''yx:ãìíøè B÷öa-úà írä àOiå ¥¦«©¦¨¬¨¨²¤§¥−¤´¤

-ìr íúìîNa úøøö íúøàLî õîçé¤§¨®¦§£Ÿ¨²§ª¬Ÿ§¦§Ÿ−̈©
íîëLi''yx:äìäLî øáãk eùr ìûøNé-éðáe ¦§¨«§¥«¦§¨¥¬¨−Ÿ¦§©´¤®

áäæ éìëe óñë-éìk íéøönî eìàLiå©¦§£Æ¦¦§©½¦§¥¤²¤§¥¬¨−̈

ÈÒ¯k ÏÚ ·zÓÏ „È˙Úc ‰Ú¯Ù„¿«¿…¿»ƒ¿ƒ««»¿≈

Èc ‡È·L„ ‡¯Îea „Ú d˙eÎÏÓ«¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

:‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea ÏÎÂ È¯ÈÒ‡ ˙È·a¿≈¬ƒ≈¿…¿»ƒ¿ƒ»

ÏÎÂל ‡e‰ ‡ÈÏÈÏ ‰Ú¯t Ì˜Â¿»«¿…≈¿»¿»

‡zÁÂˆ ˙Â‰Â ÌÈ¯ˆÓ ÏÎÂ È‰Bc·Ú«¿ƒ¿»ƒ¿«ƒ«¬«¿«¿»

Èc ‡˙Èa ˙ÈÏ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓa ‡˙a«̄¿»¿ƒ¿»ƒ¬≈≈≈»ƒ

:‡˙Ó Ônz d· ‰Â‰ ˙ÈÏ≈¬»≈«»≈»

ÈÏÈÏ‡לא Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜e¿»¿…∆¿«¬…≈¿»

Û‡ ÈnÚ BbÓ e˜eÙ eÓe˜ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«ƒ«

eÏÈÊ‡Â Ï‡¯NÈ È�a Û‡ Ôez‡««¿≈ƒ¿»≈∆¡ƒ

Ôe˙ÈÂ‰„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ¿»√»¿»¿»ƒ¬≈

:ÔÈ¯Ó‡לבÔBÎ¯Bz Û‡ ÔBÎ�Ú Û‡ »¿ƒ«»¿«¿

eÏÈÊ‡Â ÔÂzÏlÓ È„ ‡Ók e¯·c¿»¿»ƒ«∆¿∆¡ƒ

:ÈÏÚ Û‡ BlˆÂלג˙ÙÈ˜˙e ¿««»»¿≈«

‰‡ÁB‡Ï ‡nÚ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ««»¿»»

e¯Ó‡ È¯‡ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿ƒ«¿»¬≈¬»

:ÔÈ˙ÈÓ ‡�lkלד˙È ‡nÚ ÏË�e À»»»¿ƒ¿««»»

¯˙BÓ ÚÓÁ ‡Ï „Ú ÔB‰ÈLÈÏ«¿≈«»¬»«

ÏÚ ÔB‰ÈL·Ïa ¯È¯ˆ ÔB‰˙Âˆ‡«¿»¿¿ƒƒ¿»≈«

:ÔB‰Èt˙kלהe„·Ú Ï‡¯NÈ È�·e «¿≈¿≈ƒ¿»≈¬»

ÌÈ¯ˆnÓ eÏÈ‡Le ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»¿…∆¿ƒƒƒ¿«ƒ

:ÔÈLe·Ïe ·‰„c ÔÈ�Óe ÛÒÎc ÔÈ�Ó»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«¿ƒ

é"ùø

Ú¯t‰(Ï)הּׁשבי: Ì˜iÂ.:מּמּטתֹו‰ÏÈÏ.ולא ִֶַ«»»«¿…ִִָ«¿»ְֹ

ּבּיֹום: ׁשעֹות ּבׁשלׁש הּמלכים ּכדר‡e‰.,ּתחּלה ְְְְִִֶֶַַָָָָֹ

ּבּתי על מחּזר הּוא ׁשהיה מלּמד עבדיו, ּכ ְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָָואחר

ּומעמידן: Ó˙עבדיו ÌLŒÔÈ‡ ¯L‡ ˙Èa ÔÈ‡ŒÈk. ֲֲִַָָָƒ≈«ƒ¬∆≈»≈
ׁשּבּבית ּגדֹול ּבכֹור, ׁשם אין מת. ּבכֹור, ׁשם ְְִֵֵֵֶַַָָָיׁש

ׁשּנאמר: ּבכֹור, פט)קרּוי ּבכֹור(תהלים אני "אף ְְֱִֶֶַַָָ

ּבעליהם ּתחת מזּנֹות מצרּיֹות אחר: ּדבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאּתנהּו".

ּפנּויים, מרּוקים הרּבהויֹולדֹות ּבכֹורֹות להם והיּו ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָ

לאביו: ּבכֹור אחד ּכל אחת, לאּׁשה חמּׁשה ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָּפעמים,

(‡Ï)‰ÏÈÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜iÂ.ׁשהיה מּגיד «ƒ¿»¿…∆¿«¬…«¿»ִֶַָָ

ׁשרּוי מׁשה היכן וצֹועק: העיר ּפתחי על ?מחּזר ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

ׁשרּוי?: אהרן ‡Ìzהיכן Ìb.:הּגבריםÈ�aŒÌb ֲֵַָָֹ««∆ְִַָ«¿≈
Ï‡¯NÈ.:הּטףÌÎ¯a„k '‰ ˙‡ e„·Ú eÎÏe.,הּכל ƒ¿»≈ַַ¿ƒ¿∆¿«∆¿∆ַֹ

"לא ּבטל אני, ׁשאמרּתי ּכמו ולא ׁשאמרּתם ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹּכמֹו

"רק ּבטל ההֹולכים", ומי "מי ּבטל ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָאׁשּלח",

יצג": ּובקרכם Ìb(Ï·)צאנכם ÌÎ�‡ˆ Ìb ְְְֶֶַָֹֻ«…¿∆«
eÁ˜ ÌÎ¯˜a.ּדּברּתם"?ּו "ּכאׁשר י)מהּו (לעיל ¿«¿∆¿ְֲִֶֶַַַ

ועֹולֹות": זבחים ּבידנּו ּתּתן Ìb"ּגםֿאּתה ÌzÎ¯·e ְְְִִֵֵַַָָָ≈«¿∆«
È˙B‡.,אמּות ׁשּלא עלי ּבכֹורהתּפּללּו ׁשאני ƒְְְֲִִֶֶַַָָֹ

ÌÈ˙Ó(Ï‚):(מכילתא) e�lk.ּכגזרת לא אמרּו: À»≈ƒְְִֵַָֹ

אף וכאן ּבכֹור", ּכל "ּומת אמר: ׁשהרי הּוא, ְְֲֵֵֶֶַַָָָֹמׁשה

אחד ּבבית עׂשרה אֹו חמּׁשה מתים, ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָהּפׁשּוטים

ıÓÁÈ(Ï„):(מכילתא) Ì¯Ë.לא הּמצרּיים ∆∆∆¿»ְִִִַֹ

חּמּוץ: ּכדי לׁשהֹות מּצה.Ì˙¯‡LÓהּניחּום ׁשירי ְְִִִִֵƒ¿¬…»ְֵַָָ

ÌÓÎL:(מכילתא)ּומרֹור ÏÚ.ׁשּבהמֹות ּפי על אף ָ«ƒ¿»ְִֵֶַַ

הּמצֹות את היּו מחּבבים עּמהם, הֹוליכּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָהרּבה

LÓ‰(Ï‰):(מכילתא) ¯·„k.להם ׁשאמר ƒ¿«…∆ֶֶַָָ

יא)ּבמצרים: רעהּו":(לעיל מאת איׁש "ויׁשאלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַ
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úìîNei''yx:åìéðéra írä ïç-úà ïúð ýåýéå §¨«Ÿ©«Ÿ̈º¨©̧¤¥¬¨¨²§¥¥¬
íéøöî-úà eìvðéå íeìàLiå íéøöîi''yx:ô ¦§©−¦©©§¦®©§©§−¤¦§¨«¦

æì-LLk äúkñ ññîrøî ìûøNé-éðá eòñiå©¦§¯§¥«¦§¨¥²¥«©§§¥−ª®Ÿ¨§¥«
óhî ãáì íéøábä éìâø óìà úBàîi''yx: ¥¸¤¯¤©§¦²©§¨¦−§¨¬¦¨«

çìäð÷î ø÷áe ïàöå ízà äìr áø áør-íâå§©¥¬¤©−¨¨´¦¨®§´Ÿ¨½̈¦§¤−
ãàî ãáki''yx:èìøLà ÷öaä-úà eôàiå ¨¥¬§«Ÿ©Ÿ¸¤©¨¥¹£¤̧

õîç àì ék úBvî úâr íéøönî eàéöBä¦¯¦¦§©²¦ª¬Ÿ©−¦´´Ÿ¨¥®
-íâå dîäîúäì eìëé àìå íéøönî eLøâ-ék¦«Ÿ§´¦¦§©À¦§³Ÿ¨«§Æ§¦§©§¥½©§©

íäì eùr-àì äãöi''yx:îìàøNé éða áLBîe ¥−̈«Ÿ¨¬Ÿ¨¤«©Æ§¥´¦§¨¥½
ìL íéøöîa eáLé øLàòaøàå äðL íéL £¤¬¨«§−§¦§¨®¦§¦´¨½̈§©§©¬

äðL úBàîi''yx:àîìL õwî éäéåäðL íéL ¥−¨¨«©§¦À¦¥Æ§¦´¨½̈

ÔÈÓÁ¯Ïלו ‡nÚ ˙È ·‰È ÈÈÂ«»¿«»«»¿«¬ƒ

e�È˜B¯Â ÔepÏÈ‡Le ÌÈ¯ˆÓ È�ÈÚa¿≈≈ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒ

:ÌÈ¯ˆÓ ˙ÈלזÏ‡¯NÈ È�· eÏË�e »ƒ¿«ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

‰‡Ó zLk ˙BkÒÏ ÒÒÓÚ¯Ó≈«¿¿≈¿À¿ƒ¿¿»

¯a ‡i¯·b ÔÈ‡Ï‚¯ ÔÈÙÏ‡«¿ƒƒ¿»ƒÀ¿«»«

:‡ÏÙhÓלחÔÈ‡¯Îe� Û‡Â ƒ«¿»¿«¿»ƒ

ÔÈ¯B˙Â ‡�ÚÂ ÔB‰nÚ e˜ÈÏÒ ÔÈ‡ÈbÒ«ƒƒ¿ƒƒ¿¿»»¿ƒ

:‡„ÁÏ ÈbÒ ‡¯ÈÚaלט˙È BÙ‡Â ¿ƒ»«ƒ«¬»«¬»

ÔˆÈ¯b ÌÈ¯ˆnÓ e˜Èt‡ Èc ‡LÈÏ«¿»ƒ«ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ»

eÎ¯z‡ È¯‡ ÚÓÁ ‡Ï È¯‡ Ô¯Èht«ƒ»¬≈»¬»¬≈ƒ»»

‡·kÚ˙‡Ï eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«»»

:ÔB‰Ï e„·Ú ‡Ï ÔÈ„ÂÊ Û‡Â¿«¿»ƒ»¬»¿

e·È˙Èמ Èc Ï‡¯NÈ È�a ·˙BÓe«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ

ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ«¿«¿»¿»ƒ

:ÔÈ�LמאÚa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â ¿ƒ«¬»ƒ«¿«

Ô¯Îa ‰Â‰Â ÔÈ�L ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿«
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˙ÏÓNe.ּומן הּכסף מן להם חׁשּובֹות היּו הן אף ¿»…ֲִִֵֶֶֶַַָָ

חׁשּובהּזהב, ּבּפסּוק, :(מכילתא)והמאחר ְְַַַָָָָָֻ

(ÂÏ)ÌeÏ‡LiÂ.,מהם ׁשֹואלים היּו ּׁשּלא מה אף ««¿ƒֲִֵֶֶַַָֹ

:ול ׁשנים טל אחד, אֹומר אּתה להם: נֹותנים ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹהיּו

eÏv�ÈÂ.:ורֹוקינּו(ÊÏ)‰˙kÒ ÒÒÓÚ¯Ó.ק"כ «¿«¿ְִ≈«¿¿≈À…»
היּו, ׁשּנאמר:מיל ׁשעה, לפי ׁשם יט)ּובאּו (לקמן ְֱִִֶֶַָָָָָ

נׁשרים": ּכנפי על אתכם מּבן.‰ÌÈ¯·b"ואּׂשא ְְְִֵֶֶֶַַָָָ«¿»ƒִֶ

ׁשנה ¯·(ÁÏ)ומעלה:עׂשרים ·¯Ú.ּתערֹובֹות ְְִֶַָָָָ≈∆«ֲַ

ּגרים: ׁשל BvÓ˙(ËÏ)אּמֹות ˙‚Ú.ׁשל חררה ִֵֶֻÀ…«ֲֶָָ

מּצה: קרּוי החמיץ ׁשּלא ּבצק Ï‡מּצה. ‰„ˆ Ì‚Â ֱִֵֶֶַַָָָָֹ¿«≈»…
Ì‰Ï eNÚ.ׁשּלא יׂשראל, ׁשל ׁשבחן מּגיד .לּדר »»∆ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

האמינּו אּלא צדה? ּבלא לּמדּבר נצא האי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹאמרּו:

ּבּקּבלה: ׁשּמפרׁש הּוא ב)והלכּו. ל(ירמיה "זכרּתי ְְְְִֶַַַָָָָָָֹ

א נעּורי ּבּמדּברחסד אחרי לכּת ,ּכלּולתי הבת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

"קדׁש אחריו? מפרׁש ּׂשכר ּומה זרּועה". לא ְְְֲֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּבארץ

וגֹו'" לה' e·LÈ(Ó):(מכילתא)יׂשראל ¯L‡ ְְִֵַָ¬∆»¿
ÌÈ¯ˆÓa.,ּגרים ׁשּיׁשבּו היׁשיבֹות ׁשאר אחר ¿ƒ¿»ƒְְְִִֵֶַַַָָ

להם": לא B‡Ó˙"ּבארץ Úa¯‡Â ‰�L ÌÈLÏL ְֶֶֶָֹ¿…ƒ»»¿«¿«≈
‰�L.ארּבע היּו עכׁשו עד יצחק מּׁשּנֹולד הּכל, ּבין »»ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹ

"ּכי נתקּים: לאברהם, זרע לֹו מּׁשהיה ׁשנה. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמאֹות

ּגזרת מׁשּנגזרה היּו ׁשנה ּוׁשלׁשים ,"זרע יהיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּגר

הּבתרים לֹומרּבין ואיֿאפׁשר יצחק. ׁשּנֹולד עד ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

עם הּבאים מן קהת ׁשהרי לבּדּה, מצרים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבארץ

עמרם ׁשנֹות וכל ׁשנֹותיו ּכל וחׁשב צא היה. ְְְְֲֲֵַַַָָָָָָֹֹיעקב

ועל .ּכ ּכל ּתמצאם לא מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים ְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹּבנֹו

ירד ׁשּלא עד לקהת היּו ׁשנים הרּבה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹּכרח

ּבׁשנֹות נבלעים עמרם מּׁשנֹות והרּבה ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָלמצרים,

ּבׁשנֹות נבלעים מׁשה ׁשל מּׁשמֹונים והרּבה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹקהת,

לביאת מאֹות ארּבע ּתמצא ׁשּלא הרי, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹעמרם.

ׁשאר ׁשאף ,ּכרח על לֹומר והזקקּת ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָֻמצרים,

ּכענין ּבחברֹון, ואפּלּו ּגרּות נקראּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָהיׁשיבֹות

לה)ׁשּנאמר: אברהם(בראשית ׁשם ּגר "אׁשר ְֱֲֶֶֶַַָָָָ

ואֹומר: ו)ויצחק", אׁשר(לעיל מגּוריהם ארץ "את ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָ

יהיה ּגר "ּכי לֹומר צרי אּתה לפיכ ּבּה". ְְִִִִֵֶַַָָָָָּגרּו

מאֹות ארּבע ּוכׁשּתמנה זרע. לֹו מּׁשהיה ,"ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָזרע

עד למצרים מּביאתן ּתמצא יצחק, מּׁשּנֹולד ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָׁשנה

ׁשּׁשּנּו הּדברים מן אחד וזה ׁשנה, ר"י ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָיציאתן

:הּמל L�‰(Ó‡)לתלמי ÌÈLÏL ıwÓ È‰ÈÂ ְְֶֶַַַ«¿ƒƒ≈¿…ƒ»»
.‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa È‰ÈÂ ,'B‚Âׁשהּגיע ׁשּכיון מּגיד ¿«¿ƒ¿∆∆««∆ִִִֵֶֶַַָ

ּבאּו ּבניסן ּבט"ו עין. ּכהרף הּמקֹום עּכבן לא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּקץ
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Ïk dÏ ¯Ê‚Ó ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt „aÚÈÂ¿«¿≈ƒ¿»√»¿»ƒ¿«≈»

È‰ÈÂ d„aÚÓÏ ·¯˜È ÔÎ·e ‡¯eÎc¿»¿≈ƒ¿«¿∆¿¿≈ƒ≈
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עׂשר ּבחמּׁשה לבּׂשרֹו, אברהם אצל הּׁשרת ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמלאכי

ּבין ּגזרת נגזרה ּבניסן ּובט"ו יצחק נֹולד ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּבניסן

ÌÈ¯nL(Ó·):(מכילתא)הּבתרים ÏÈÏ.ׁשהיה ְִַָ≈ƒÀƒֶָָ

הבטחתֹו לקּים לֹו ּומצּפה ׁשֹומר הּוא ּברּו ְְְֵֵֶַַַַָָָָהּקדֹוׁש

מצרים: מארץ Ï‰'להֹוציאם ‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‡e‰. ְְִִִֵֶֶַָ««¿»«∆«
ּגֹואל אני הּזה ּבּלילה לאברהם, ׁשאמר הּלילה ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּוא

:ּבני Ì˙¯„Ïאת Ï‡¯NÈ È�aŒÏÎÏ ÌÈ¯nL. ֶֶָƒÀƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿……»
יּתן "ולא ׁשּנאמר: ּכענין הּמּזיקין, מן ּובא ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמׁשּמר

וגֹו'": ‰ÁÒt(Ó‚)הּמׁשחית ˙wÁ ˙‡Ê.ּבי"ד ְְִַַ…À««»«ְ

להם נאמרה זֹו:ּבניסן Î�ŒÔa¯ּפרׁשה Ïk.ׁשּנתנּכרּו ְְִֶֶֶָָָָָָ»∆≈»ְְִֶַ

ואחד ּכֹוכבים עֹובד ואחד ׁשּבּׁשמים, לאביו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמעׂשיו

ּבמׁשמע מּומר zÏÓe‰(Ó„):(מכילתא)יׂשראל ְְְִֵַָָָ«¿»
Ba ÏÎ‡È Ê‡ B˙‡..עא)רּבֹו ׁשּמילת(יבמות מּגיד …»…«ִִֶַַַ

יהֹוׁשע. רּבי ּדברי ּבּפסח, מּלאכל מעּכבּתֹו ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻעבדיו

מעּכבּתֹו עבדיו מילת אין אֹומר: אליעזר ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָרּבי

יאכל "אז לֹומר: ּתלמּוד מה ּכן אם ּבּפסח. ְֱִִֵֶֶַַַַַַָֹֹמּלאכל

העבד: ּתֹוׁשב:.LBz·(Ó‰)ּבֹו"? ּגר .ÈÎNÂ¯זה ֶֶָ»ֵֶָ¿»ƒ
ערלים והלא לֹומר, ּתלמּוד ּומה ּכֹוכבים. העֹובד ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹזה

ּכגֹון אּלא ּבֹו"? יאכל לא ערל "וכל ונאמר ְְְֱֵֵֶֶַַָָָֹֹהם,

ׂשכיר: אֹו ּתֹוׁשב והּוא מהּול, וגבעֹוני מהּול ְְְְִִִִַָָָָערבי

(ÂÓ)ÏÎ‡È „Á‡ ˙È·a.(מכילתא),אחת ּבחבּורה ¿«ƒ∆»≈»≈ֲַַַָ

ויחלקּוהּו. חבּורֹות ׁשּתי עליו הּנמנין יעׂשּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּלא

אחד ּבבית אּלא אינֹו אֹו אחת, ּבחבּורה אֹומר ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָאּתה

ּבחצר אֹוכלים והיּו התחילּו ׁשאם ּוללּמד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּכמׁשמעֹו,

לֹומר: ּתלמּוד לּבית? יּכנסּו ׁשּלא ּגׁשמים ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹוירדּו

מּכאן ּבהם" אֹותֹו יאכלּו אׁשר הּבּתים ְֲִִֶֶַַָָָֹ"על

מקֹומֹות: ּבׁשני אֹוכל ÔÓׁשהאֹוכל, ‡ÈˆB˙ ‡Ï ְְִֵֵֵֶָ…ƒƒ
˙Èa‰.:החבּורה ·Bמן e¯aL˙ ‡Ï ÌˆÚÂ.הראּוי ««ƒֲִַָ¿∆∆…ƒ¿¿ָָ

מּׁשּום ּבֹו יׁש ּבׂשר, ּכּזית עליו ׁשּיׁש ּכגֹון ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָלאכילה,

ּבֹו אין מח, אֹו ּבׂשר ּכּזית עליו אין עצם, ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשבירת

עצם: ׁשבירת eNÚÈ(ÊÓ)מּׁשּום Ï‡¯NÈ ˙„ÚŒÏk ְִִֶֶַ»¬«ƒ¿»≈«¬
B˙‡.:מצרים ּבפסח אֹומר ׁשהּוא לפי נאמר? לּמה …ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ

יכֹול למׁשּפחֹות, עליו ׁשּנמנּו אבֹות", לבית ְְְְִִֵֶֶָָָָָ"ׂשה

"ּכלֿעדת לֹומר: ּתלמּוד ּכן? ּדֹורֹות ּפסח ְֲֵֶַַַַַָאף

אֹותֹו":יׂשראל ÁÒÙ(ÁÓ)יעׂשּו ‰NÚÂ.ּכל יכֹול ְֲִֵַָ¿»»∆«ָָ

"והיה לֹומר: ּתלמּוד מּיד? ּפסח יעׂשה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָהּמתּגּיר



��י `aaiiyy meiqelwpe`

äfä íBiä íöra éäéå äðL úBàî òaøàå§©§©¬¥−¨¨®©§¦À§¤̧¤Æ©´©¤½
íéøöî õøàî ýåýé úBàáö-ìk eàöéi''yx: ¨«§²¨¦§¬§Ÿ̈−¥¤¬¤¦§¨«¦

áîõøàî íàéöBäì ýåýéì àeä íéønL ìéì¥´¦ª¦¬Æ©«Ÿ̈½§«¦−̈¥¤´¤
-ìëì íéønL ýåýéì äfä äìélä-àeä íéøöî¦§¨®¦«©©³§¨©¤Æ©«Ÿ̈½¦ª¦²§¨

íúøãì ìûøNé éðai''yx:ôâîýåýé øîàiå §¥¬¦§¨¥−§«ŸŸ¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
øëð-ïa-ìk çñtä úwç úàæ ïøäàå äLî-ìà¤¤´§©«£½Ÿ−Ÿª©´©¨®©¨¤¥−̈

Ba ìëàé-àìi''yx:ãî-úð÷î Léà ãár-ìëå Ÿ¬Ÿ©«§¨¤¬¤¦−¦§©
Ba ìëàé æà Búà äzìîe óñki''yx:äîáLBz ®̈¤©§¨´Ÿ½−̈¬Ÿ©«¨¬

Ba ìëàé-àì øéëNåi''yx:åîìëàé ãçà úéáa §¨¦−Ÿ¬Ÿ©«§©³¦¤¨Æ¥«¨¥½
íörå äöeç øNaä-ïî úéaä-ïî àéöBú-àì«Ÿ¦¯¦©©²¦¦©¨−̈®¨§¤−¤

Bá-eøaLú àìi''yx:æîeùré ìûøNé úãr-ìk ¬Ÿ¦§§«¨£©¬¦§¨¥−©«£¬Ÿ
Búài''yx:çîçñô äNrå øb Ezà øeâé-éëå Ÿ«§¦«¨¸¦§¹¥À§¨´¨¤»©»

ÈÈ„ ‡iÏÈÁ Ïk e˜Ù� ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈¿»»≈«»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Óמב¯ÈË� ÈÏÈÏ ≈«¿»¿ƒ¿»ƒ≈≈¿ƒ

‡Ú¯‡Ó ÔB‰˙e˜t‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡e‰√»¿»¿«»¿≈«¿»

ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„‰ ‡ÈÏÈÏ ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ≈¿»»≈√»¿»

:ÔB‰È¯„Ï Ï‡¯NÈ È�a ÏÎÏ ÔÈ¯ÈË�¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿»≈

„‡מג Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…»

Ï‡¯NÈ ¯a Ïk ‡ÁÒt ˙¯ÈÊ‚¿≈«ƒ¿»»«ƒ¿»≈

:da ÏeÎÈ ‡Ï „nzLÈcמדÏÎÂ ¿ƒ¿««»≈≈¿»

d˙È ¯Ê‚˙Â ‡tÒk È�È·Ê ¯·b „·Ú»≈¿»¿ƒ≈«¿»¿ƒ¿«»≈

:da ÏeÎÈ ÔÎaמה‡·˙Bz ¿≈≈≈»»

:da ÏeÎÈ ‡Ï ‡¯È‚‡Â«¬ƒ»»≈≈

Ï‡מו ÏÎ‡˙È ‡„Á ‡¯Â·Áa«¬…»¬»ƒ¿¬≈»

‡¯·Ï ‡¯Òa ÔÓ ‡˙Èa ÔÓ ˜Èt«̇≈ƒ≈»ƒƒ¿»¿»»

:da Ôe¯a˙˙ ‡Ï ‡Ó¯‚ÂמזÏk ¿«¿»»ƒ¿¿≈»

:d˙È Ôe„aÚÈ Ï‡¯NÈ„ ‡zL�k¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿¿»≈

Bib¯‡מח CnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ»ƒ»

Ïk dÏ ¯Ê‚Ó ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt „aÚÈÂ¿«¿≈ƒ¿»√»¿»ƒ¿«≈»

È‰ÈÂ d„aÚÓÏ ·¯˜È ÔÎ·e ‡¯eÎc¿»¿≈ƒ¿«¿∆¿¿≈ƒ≈

é"ùø

עׂשר ּבחמּׁשה לבּׂשרֹו, אברהם אצל הּׁשרת ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמלאכי

ּבין ּגזרת נגזרה ּבניסן ּובט"ו יצחק נֹולד ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּבניסן

ÌÈ¯nL(Ó·):(מכילתא)הּבתרים ÏÈÏ.ׁשהיה ְִַָ≈ƒÀƒֶָָ

הבטחתֹו לקּים לֹו ּומצּפה ׁשֹומר הּוא ּברּו ְְְֵֵֶַַַַָָָָהּקדֹוׁש

מצרים: מארץ Ï‰'להֹוציאם ‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‡e‰. ְְִִִֵֶֶַָ««¿»«∆«
ּגֹואל אני הּזה ּבּלילה לאברהם, ׁשאמר הּלילה ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּוא

:ּבני Ì˙¯„Ïאת Ï‡¯NÈ È�aŒÏÎÏ ÌÈ¯nL. ֶֶָƒÀƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿……»
יּתן "ולא ׁשּנאמר: ּכענין הּמּזיקין, מן ּובא ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמׁשּמר

וגֹו'": ‰ÁÒt(Ó‚)הּמׁשחית ˙wÁ ˙‡Ê.ּבי"ד ְְִַַ…À««»«ְ

להם נאמרה זֹו:ּבניסן Î�ŒÔa¯ּפרׁשה Ïk.ׁשּנתנּכרּו ְְִֶֶֶָָָָָָ»∆≈»ְְִֶַ

ואחד ּכֹוכבים עֹובד ואחד ׁשּבּׁשמים, לאביו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמעׂשיו

ּבמׁשמע מּומר zÏÓe‰(Ó„):(מכילתא)יׂשראל ְְְִֵַָָָ«¿»
Ba ÏÎ‡È Ê‡ B˙‡..עא)רּבֹו ׁשּמילת(יבמות מּגיד …»…«ִִֶַַַ

יהֹוׁשע. רּבי ּדברי ּבּפסח, מּלאכל מעּכבּתֹו ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻעבדיו

מעּכבּתֹו עבדיו מילת אין אֹומר: אליעזר ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָרּבי

יאכל "אז לֹומר: ּתלמּוד מה ּכן אם ּבּפסח. ְֱִִֵֶֶַַַַַַָֹֹמּלאכל

העבד: ּתֹוׁשב:.LBz·(Ó‰)ּבֹו"? ּגר .ÈÎNÂ¯זה ֶֶָ»ֵֶָ¿»ƒ
ערלים והלא לֹומר, ּתלמּוד ּומה ּכֹוכבים. העֹובד ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹזה

ּכגֹון אּלא ּבֹו"? יאכל לא ערל "וכל ונאמר ְְְֱֵֵֶֶַַָָָֹֹהם,

ׂשכיר: אֹו ּתֹוׁשב והּוא מהּול, וגבעֹוני מהּול ְְְְִִִִַָָָָערבי

(ÂÓ)ÏÎ‡È „Á‡ ˙È·a.(מכילתא),אחת ּבחבּורה ¿«ƒ∆»≈»≈ֲַַַָ

ויחלקּוהּו. חבּורֹות ׁשּתי עליו הּנמנין יעׂשּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּלא

אחד ּבבית אּלא אינֹו אֹו אחת, ּבחבּורה אֹומר ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָאּתה

ּבחצר אֹוכלים והיּו התחילּו ׁשאם ּוללּמד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּכמׁשמעֹו,

לֹומר: ּתלמּוד לּבית? יּכנסּו ׁשּלא ּגׁשמים ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹוירדּו

מּכאן ּבהם" אֹותֹו יאכלּו אׁשר הּבּתים ְֲִִֶֶַַָָָֹ"על

מקֹומֹות: ּבׁשני אֹוכל ÔÓׁשהאֹוכל, ‡ÈˆB˙ ‡Ï ְְִֵֵֵֶָ…ƒƒ
˙Èa‰.:החבּורה ·Bמן e¯aL˙ ‡Ï ÌˆÚÂ.הראּוי ««ƒֲִַָ¿∆∆…ƒ¿¿ָָ

מּׁשּום ּבֹו יׁש ּבׂשר, ּכּזית עליו ׁשּיׁש ּכגֹון ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָלאכילה,

ּבֹו אין מח, אֹו ּבׂשר ּכּזית עליו אין עצם, ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשבירת

עצם: ׁשבירת eNÚÈ(ÊÓ)מּׁשּום Ï‡¯NÈ ˙„ÚŒÏk ְִִֶֶַ»¬«ƒ¿»≈«¬
B˙‡.:מצרים ּבפסח אֹומר ׁשהּוא לפי נאמר? לּמה …ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ

יכֹול למׁשּפחֹות, עליו ׁשּנמנּו אבֹות", לבית ְְְְִִֵֶֶָָָָָ"ׂשה

"ּכלֿעדת לֹומר: ּתלמּוד ּכן? ּדֹורֹות ּפסח ְֲֵֶַַַַַָאף

אֹותֹו":יׂשראל ÁÒÙ(ÁÓ)יעׂשּו ‰NÚÂ.ּכל יכֹול ְֲִֵַָ¿»»∆«ָָ

"והיה לֹומר: ּתלמּוד מּיד? ּפסח יעׂשה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָהּמתּגּיר
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BúNrì áø÷é æàå øëæ-ìë Bì ìBnä ýåýéì©«Ÿ̈¼¦¯´¨¨À̈§¨Æ¦§©´©«£½
ìëàé-àì ìør-ìëå õøàä çøæàk äéäå§¨−̈§¤§©´¨¨®¤§¨¨¥−Ÿ¬Ÿ©

Bai''yx:èîøbä øbìå çøæàì äéäé úçà äøBz «¨´©©½¦«§¤−¨«¤§¨®§©¥−©¨¬
íëëBúai''yx:ðøLàk ìûøNé éða-ìk eùriå §«§¤«©©«£−Ÿ¨§¥´¦§¨¥®©«£¤̧

:eùr ïk ïøäà-úàå äLî-úà ýåýé äeöñ ¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬¨«Ÿ
àðéða-úà ýåýé àéöBä äfä íBiä íöra éäéå©§¦¾§¤−¤©´©¤®¦̧§Ÿ̈¹¤§¥¯

:íúàáö-ìr íéøöî õøàî ìûøNéôéòéáù ¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«
âéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéì-Lc÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¤¦̧

íãàa ìàøNé éðáa íçø-ìk øèt øBëa-ìë̈§¹¤³¤¨¤̧¤Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈
àeä éì äîäaáei''yx:âírä-ìà äLî øîàiå ©§¥¨®¦−«©¸Ÿ¤¤¹¤¨À̈

íéøönî íúàöé øLà äfä íBiä-úà øBëæ̈º¤©³©¤Æ£¤̧§¨¤³¦¦§©¸¦Æ
íëúà ýåýé àéöBä ãé ÷æça ék íéãár úéaî¦¥´£¨¦½¦µ§´Ÿ¤½̈¦¯§Ÿ̈²¤§¤−

õîç ìëàé àìå äfîi''yx:ãíéàöé ízà íBiä ¦¤®§¬Ÿ¥«¨¥−¨¥«©−©¤´«Ÿ§¦®
áéáàä Lãçai''yx:äýåýé Eàéáé-éë äéäå §−Ÿ¤¨«¨¦«§¨¨´¦«§¦«£´§Ÿ̈¿

‡Ï ‡Ï¯Ú ÏÎÂ ‡Ú¯‡„ ‡·ÈvÈk¿«ƒ»¿«¿»¿»«¿»»

:da ÏeÎÈמטÈ¯B‡‡‰È ‡„Á ‡˙ ≈≈«¿»¬»¿≈

Ôe¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe ‡·ÈvÈÏ¿«ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿«¿

:ÔBÎÈ�ÈaנÏ‡¯NÈ È�a Ïk e„·ÚÂ ≈≈«¬»»¿≈ƒ¿»≈

˙ÈÂ ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆¿»

:e„·Ú Ôk Ô¯‰‡נאÔ¯Îa ‰Â‰Â «¬…≈¬»«¬»ƒ¿«

È�a ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈«≈¿»»¿≈

ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«

:ÔB‰ÈÏÈÁא‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ≈≈«ƒ¿»ƒ…∆

:¯ÓÈÓÏבÏk ÈÓ„˜ Lc˜‡ ¿≈»«¿≈√»«»

È�·a ‡cÏÂ Ïk Á˙t ‡¯Îea¿»»«»«¿»ƒ¿≈

ÈÏÈ„ ‡¯ÈÚ··e ‡L�‡a Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»»ƒ¿ƒ»ƒƒ

:‡e‰גBÂ‰ ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»¬

Ôez˜Ù� Èc ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ ˙È ÔÈ¯ÈÎ„¿ƒƒ»»»≈ƒ¿«¿

È¯‡ ‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»¬≈

‡kÓ ÔBÎ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ‡„È ÛB˜˙aƒ¿¿»«≈¿»»¿ƒ»

:ÚÈÓÁ ÏÎ‡˙È ‡ÏÂדÔÈ„ ‡ÓBÈ ¿»ƒ¿¬≈¬ƒ«»≈

:‡·Èa‡c ‡Á¯Èa ÔÈ˜Ù� Ôez‡«»¿ƒ¿«¿»¿«ƒ»

Ú¯‡Ï‡ה ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»

È‡eÁÂ È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ ‰‡�Ú�Î„ƒ¿«¬»»¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈

ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ Èc È‡Òe·ÈÂƒ»≈ƒ«ƒ«¬»»»¿ƒ«

é"ùø

ּגר אף עׂשר, ּבארּבעה אזרח מה הארץ". ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּכאזרח

עׂשר Ba:ּבארּבעה ÏÎ‡ÈŒ‡Ï Ï¯ÚŒÏÎÂ.את להביא ְְַָָָָ¿»»≈……«ְִֶָ

לערלּות, מּומר ׁשאינֹו מילה, מחמת אחיו ֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּמתּו

ּבֹו": יאכל לא נכר מ"ּבן נלמד Bz¯‰(ËÓ)ואינֹו ְְִִֵֵֶַָָֹֹ»
'B‚Â ˙Á‡.מצוֹות לׁשאר אף לאזרח ּגר להׁשוֹות ««¿ְְְְְְִִֵֶַַָָ

ÌÁ¯ŒÏk(·):(מכילתא)ׁשּבּתֹורה ¯Ët.ׁשּפתח ֶַָ∆∆»∆∆ֶַָ

ּכמֹו ּתחּלה, הרחם יז)את מים(משלי "ּפֹוטר ְְִִֵֶֶֶַָָ

וכן מדֹון", כב)ראׁשית ּבׂשפה",(תהלים "יפטירּו ְְְִִֵֵַָָָ

ׂשפתים: ‰e‡יפּתחּו ÈÏ.קניתים ידילעצמי על ְְְִִַָƒְְְְִִִֵַַ

מצרים: ּבכֹורי ‰f‰(‚)ׁשהּכיתי ÌBi‰ ˙‡ ¯BÎÊ. ְְִִִִֵֵֶַ»∆««∆
מצרים יציאת ׁשּמזּכירין יֹום:לּמד ּבכל ְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

(„)·È·‡‰ L„Áa.ּבאיזה יֹודעין היינּו לא וכי ¿…∆»»ƒְְְִִִֵֶָֹ

חסד ראּו להם: אמר ּכ אּלא יצאּו? ְְֶֶֶֶֶַָָָָָֹחדׁש

לצאת, ּכׁשר ׁשהּוא ּבחדׁש אתכם ׁשהֹוציא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשּגמלכם

אֹומר: הּוא וכן ּגׁשמים, ולא צּנה ולא חּמה ְְְְִִֵֵַָָָֹֹֹלא

סח) חדׁש(תהלים ּבּכֹוׁשרֹות", אסירים ֲִִִֶַָֹ"מֹוציא

לצאת: ּכׁשר B‚Â'(‰)ׁשהּוא È�Ú�k‰ ı¯‡ Ï‡. ֵֵֶָָ∆∆∆«¿«¬ƒ¿
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העבדהיב) מה ּבניכם אליכם יאמרּו ּכי ְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָֹֹ"והיה

את ׁשהֹוציא מדּבר, הּכתּוב רׁשע ּבבן לכם", ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּזאת

ׁשאינֹו ּבבן ,"לבנ "והּגדּת וכאן: הּכלל. מן ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָעצמֹו

אּתה לֹו ׁשּתפּתח מלּמד והּכתּוב לׁשאל, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹיֹודע

הּלב: את הּמֹוׁשכין אּגדה Ê‰(Á)ּבדברי ¯e·Úa. ְְְִִֵֵֶַַַָָ«¬∆
ּומרֹור מּצה ּפסח, ּכגֹון: מצוֹותיו, ׁשאקּים ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָּבעבּור

ÈÏ:הּללּו '‰ ‰NÚ.:לֹומר רׁשע לבן ּתׁשּובה רמז ַָ»»ƒְְֵַַָָָָ

ׁשם, היית ׁשאּלּו ,ל ולא לי" ה' היית"עׂשה לא ְְִִִִֶָָָָָָָֹֹ

להּגאל B‡Ï˙(Ë):(מכילתא)ּכדאי EÏ ‰È‰Â. ְְִֵַָ¿»»¿¿
לאֹות: ל ּתהיה מצרים ÔB¯kÊÏeיציאת E„ÈŒÏÚ ְְְְְִִִִֶַַ«»¿¿ƒ»

EÈ�ÈÚ ÔÈa.הּללּו ּפרׁשּיֹות ׁשּתכּתב לֹומר רֹוצה ≈≈∆ְִִֶֶַַָָָֹ

ּובּזרֹוע: ּבראׁש E„Èותקׁשרם ÏÚ..ׂשמאל יד על ְְְְִֵַַָֹ«»¿ְַָֹ

ׁשנּיה ּבפרׁשה מלא ידכה ,טז)לפיכ פסוק ,(לקמן ְְְְִִֵָָָָָָָָ
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ּבכֹור קדׁשּו והאֹומרׁשּלא ּבּמדּבר, הּנֹולדים ֹות ְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

ּתקּימּוהּו אם לֹומר: זֹו ּביאה מפרׁש ְְְְִִֵֶַַָָָׁשּקדׁשּו

ׁשם ּותקּימּוהּו לארץ להּכנס ּתזּכּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּבּמדּבר,

EÏ:(מכילתא) ÚaL�.?ל נׁשּבע ו)והיכן (לעיל ƒ¿«¿ְְְִֵַָ

וגֹו'": נׂשאתי אׁשר הארץ אל אתכם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ"והבאתי

CÏ d�˙�e.(מכילתא)ּבעיני לּתהא נתנּה ּכאּלּו ¿»»»ְְְְְִֵֵֶָָ

אבֹות: ּכירּׁשת ּבעיני ּתהי ואל ּבּיֹום, ְְְִִֵֶַַַָֻּבֹו

(·È)z¯·Ú‰Â.,הפרׁשה לׁשֹון אּלא והעברּת אין ¿«¬«¿»ְְְְֲֵֶַַַָָָָ

לבּתֹו": נחלתֹו את "והעברּתם אֹומר: הּוא ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָוכן

‰Ó‰a ¯‚L.,עּתֹו ּבלא וׁשּלחּתּו אּמֹו ׁשּׁשּגרּתּו נפל ∆∆¿≈»ְְְְִִִִֵֶֶַַֹ

את לפטר ּבבכֹורה קדֹוׁש ׁשהּוא הּכתּוב ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹולּמד

ׁשגר ּכמֹו ׁשגר, קרּוי נפל, ׁשאינֹו ואף אחריו, ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבא
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ּובּזרֹוע: ּבראׁש E„Èותקׁשרם ÏÚ..ׂשמאל יד על ְְְְִֵַַָֹ«»¿ְַָֹ

ׁשנּיה ּבפרׁשה מלא ידכה ,טז)לפיכ פסוק ,(לקמן ְְְְִִֵָָָָָָָָ

ּכהה ׁשהיא יד ּבּה לז)לדרׁש מנחות :(מכילתא. ְִִֵֶָָָֹ

(È)‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ.לׁשנה לו)מּׁשנה :(מנחות ƒ»ƒ»ƒ»ְִָָָָ

(‡È)E‡·È Èk ‰È‰Â.מּכאן ׁשּלמדּו מרּבֹותינּו יׁש ¿»»ƒ¿ƒ¬ְִֵֵֵֶַָָ

ּבכֹור קדׁשּו והאֹומרׁשּלא ּבּמדּבר, הּנֹולדים ֹות ְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

ּתקּימּוהּו אם לֹומר: זֹו ּביאה מפרׁש ְְְְִִֵֶַַָָָׁשּקדׁשּו

ׁשם ּותקּימּוהּו לארץ להּכנס ּתזּכּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּבּמדּבר,

EÏ:(מכילתא) ÚaL�.?ל נׁשּבע ו)והיכן (לעיל ƒ¿«¿ְְְִֵַָ

וגֹו'": נׂשאתי אׁשר הארץ אל אתכם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ"והבאתי

CÏ d�˙�e.(מכילתא)ּבעיני לּתהא נתנּה ּכאּלּו ¿»»»ְְְְְִֵֵֶָָ

אבֹות: ּכירּׁשת ּבעיני ּתהי ואל ּבּיֹום, ְְְִִֵֶַַַָֻּבֹו

(·È)z¯·Ú‰Â.,הפרׁשה לׁשֹון אּלא והעברּת אין ¿«¬«¿»ְְְְֲֵֶַַַָָָָ

לבּתֹו": נחלתֹו את "והעברּתם אֹומר: הּוא ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָוכן

‰Ó‰a ¯‚L.,עּתֹו ּבלא וׁשּלחּתּו אּמֹו ׁשּׁשּגרּתּו נפל ∆∆¿≈»ְְְְִִִִֵֶֶַַֹ

את לפטר ּבבכֹורה קדֹוׁש ׁשהּוא הּכתּוב ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹולּמד

ׁשגר ּכמֹו ׁשגר, קרּוי נפל, ׁשאינֹו ואף אחריו, ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבא
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:ÈÈ Ì„˜ Lc˜z ÔÈ¯Îc CÏ È‰È¿≈»ƒ¿ƒ«¿≈√»¿»

„ÓÁ¯‡יג (‡¯Îea) Á˙t ÏÎÂ¿»»«¿»«¬»»

˜B¯Ù˙ ‡Ï Ì‡Â ‡¯n‡a ˜B¯Ùzƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿

‡L�‡„ ‡¯Îea ÏÎÂ dÙ˜�˙Â¿ƒ¿¿≈¿»¿»«¬»»

:˜B¯Ùz CÈ�·aידÈ¯‡ È‰ÈÂ ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¬≈

‡„ ‡Ó ¯ÓÈÓÏ ¯ÁÓ C�a CpÏ‡LÈƒ¿¬ƒ»¿»¿»¿≈«»»

ÈÈ ‡�˜t‡ ‡„È ÛB˜˙a dÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«≈ƒ¿¿»«¿»»¿»

:‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»

Ú¯Ù‰טו ÈL˜‡ È¯‡ ‰Â‰Â«¬»¬≈«¿≈«¿…

‡¯Îea Ïk ÈÈ ÏË˜e ‡�˙eÁÏLÏ¿«»»»¿«¿»»¿»

‡L�‡„ ‡¯ÎeaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿»«¬»»

‡�‡ Ôk ÏÚ ‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea „ÚÂ¿«¿»ƒ¿ƒ»«≈¬»

ÔÈ¯Îc ‡cÏÂ Á˙t Ïk ÈÈ Ì„˜ Á·„»«√»¿»»»««¿»ƒ¿ƒ

:˜B¯Ù‡ È�·„ ‡¯Îea ÏÎÂטזÈ‰ÈÂ ¿»¿»ƒ¿«∆¿ƒ≈

CÈ�ÈÚ ÔÈa ÔÈlÙ˙ÏÂ C„È ÏÚ ˙‡Ï¿»«¿»¿ƒ¿ƒƒ≈≈»

ÈÈ ‡�˜t‡ ‡„È ÛB˜˙a È¯‡¬≈ƒ¿¿»«¿»»¿»

Ò Ò Ò :ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ

é"ùø

הּנפל, על ללּמד אּלא ּבא לא זה אבל ,ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאלפי

ּתאמר: ואם רחם". ּפטר "ּכל ּכתב: ּכבר ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשהרי

ּופרׁש ּבא ּבמׁשמע, טמאה ּבהמה ּבכֹור ְְְְְֵֵֵַַַָָָָאף

יׁש אחר, לׁשֹון ."ּובצאנ ּבבקר" אחר: ְְְְְִֵֵֵַַָָָֹּבמקֹום

אדם ּבבכֹור רחם", ּפטר ּכל "והעברּת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָלפרׁש:

מדּבר: ÓÁ¯(È‚)הּכתּוב ¯Ët.ׁשאר ּפטר ולא ְֵַַָ∆∆¬…ְְֶֶָֹ

ׁשּנמ לפי היא, הּכתּוב גזרת טמאה, ׁשלּוּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

יׂשראל את ׁשּסּיעּו ועֹוד, לחמֹורים. מצרים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָּבכֹורי

ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל [ׁשאין מּמצרים ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּביציאתן

ׁשל ּומּזהבם מּכסּפם טעּונים חמֹורים] הרּבה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָנטל

Na‰מצרים: ‰cÙz.ּופטר לּכהן, ׂשה נֹותן ְִִַƒ¿∆¿∆ֵֵֶֶֶַֹ

והּׂשה ּבהנאה מּתר ּכהן:חמֹור ּביד חּלין ְְֲֲִֵֶַַַָָָֹֻֻ

BzÙ¯ÚÂ.הּוא והֹורגֹו. מאחֹוריו ּבקֹופיץ עֹורפֹו «¬«¿ְְְְֲִֵָ

ממֹונֹו יפסיד לפיכ ּכהן, ׁשל ממֹונֹו ְְְִִִִֵֶַָָָֹהפסיד

cÙz‰:(מכילתא) EÈ�·a Ì„‡ ¯BÎa ÏÎÂ.חמׁש ¿…¿»»¿»∆ƒ¿∆ֵָ

אחר: ּבמקֹום קצּוב ּפדיֹונֹו Èk(È„)סלעים, ְְְִִֵַָָָƒ

¯ÁÓ E�a EÏ‡LÈ.ויׁש עכׁשו ׁשהּוא מחר יׁש ƒ¿»¿ƒ¿»»ְְֵֵֶַָָָ

ּוכגֹון: זה ּכגֹון זמן, לאחר ׁשהּוא (יהושעמחר ְְְְֶֶַַַָָ

ּובניכב) ּגד ּדבני לבנינּו" ּבניכם יאמרּו ְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָֹ"מחר

f‡˙ראּובן: ‰Ó.יֹודע ׁשאינֹו טּפׁש ּתינֹוק זה ְֵ«…ִִֵֵֵֶֶַ

ּזאת", "מה וׁשֹואל: וסֹותם ׁשאלתֹו ְְְְֲִֵֵֵַַָֹלהעמיק

אֹומר: הּוא אחר ו)ּובמקֹום העדֹות(דברים "מה ְֵֵֵַָָָ

ּבן ׁשאלת זאת הרי וגֹו'", והּמׁשּפטים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹֻוהחּקים

רׁשע, ּתם, ּבנים: ארּבעה ּכנגד ּתֹורה ּדּברה ְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָחכם.

חכמה: ּדר והּׁשֹואל לׁשאל יֹודע ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוׁשאינֹו

(ÊË)EÈ�ÈÚ ÔÈa ˙ÙËBËÏe.ׁשם ועל ּתפּלין, ¿»…≈≈∆ְְִִֵַ

ּבכתפי טט טֹוטפֹות, קרּויין ּבּתים ארּבעה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָׁשהם

עם חּברֹו ּומנחם ׁשּתים. ּבאפריקי ּפת ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָׁשּתים,

ּכמֹו ּדּבּור, לׁשֹון ּתּטיפּו", "אל ּדרֹום", אל ְְְִִֵֶַַַָ"והּטף

ראׁשֹונה, ּבפרׁשה האמּורה ,"עיני ּבין ְְֲִִֵֵֶָָָָָָָ"ּולזּכרֹון

הּנס יזּכר העינים, ּבין קׁשּורים אֹותם ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשהרֹואה

ּבֹו: באוידּבר פרשת חסלת ִֵַ

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

àá úøèôäåî ÷øô äéîøéá

åîâéúBkäì ìáa Cìî øvàøãëeáð àBáì àéápä eäéîøé-ìà ýåýé øac øLà øácä©¨¨Æ£¤´¦¤´§Ÿ̈½¤«¦§§−̈©¨¦®¨À§«©§¤©Æ¤´¤¨¤½§©−
:íéøöî õøà-úàáðá eòéîLäå ìBcâîá eòéîLäå íéøöîá eãébäeøîà ñçðtçúáe ó ¤¤¬¤¦§¨«¦©¦³§¦§©¸¦Æ§©§¦´§¦§½§©§¦¬§−Ÿ§©§©§¥®¦§À

éáéáñ áøç äìëà-ék Cì ïëäå ávéúä:Eâéøéaà óçñð recî:Bôãä ýåýé ék ãîr àì E ¦§©¥Æ§¨¥´½̈¦¨§¨¬¤−¤§¦¤«©−©¦§©´©¦¤®´Ÿ¨©½¦¬§Ÿ̈−£¨«
ãäîe÷ eøîàéå eärø-ìà Léà ìôð-íb ìLBk äaøä|eðzãìBî õøà-ìàå eðnr-ìà äáLðå ¦§−̈¥®©¨©º¦´¤¥¥À©«Ÿ§Æ´¨§¨ª´¨¤©¥À§¤¤̧¤Æ«©§¥½

:äðBiä áøç éðtîä:ãrBnä øéárä ïBàL íéøöî-Cìî äòøt íL eàø÷åéðà-éç ¦§¥−¤¬¤©¨«¨§−¨®©§³Ÿ¤«¤¦§©¸¦Æ¨½¤«¡¦−©¥«©¨̧¦Æ
:àBáé íia ìîøëëe íéøäa øBáúk ék BîL úBàáö ýåýé Cìnä-íàðæCì éNr äìBb éìk §ª©¤½¤§Ÿ̈¬§¨−§®¦µ§¨´¤«¨¦½§©§¤−©¨¬¨«§¥³¨Æ£¦´½̈

ð-ék íéøöî-úa úáLBéì ó:áLBé ïéàî äúvðå äéäú änLçõø÷ íéøöî äiô-äôé äìâr ¤−¤©¦§¨®¦¦ŸÆ§©¨´¦«§¤½§¦§¨−¥¥¬¥«¤§¨¬§¥¦−̈¦§¨®¦¤¬¤
:àá àa ïBôvîèeãîr àì åécçé eñð eðôä änä-íâ-ék ÷aøî éìârk daø÷á äéøëN-íb ¦¨−¨¬¨«©§¦¤³¨§¦§¨Æ§¤§¥´©§¥½¦©¥¯¨¦§²¨¬©§−̈´Ÿ¨¨®

:íúc÷t úr íäéìr àa íãéà íBé ékéeàa úBncø÷áe eëìé ìéçá-ék Cìé Lçpk dìB÷ ¦´¬¥¨²¨¬£¥¤−¥¬§ª¨¨«−̈©¨¨´¥¥®¦§©´¦¥¥½§©§ªÆ¨´
:íéör éáèçk dìàé:øtñî íäì ïéàå äaøàî eaø ék ø÷çé àì ék ýåýé-íàð døré eúøk ½̈§«Ÿ§¥−¥¦«¨§³©§¨Æ§ª§Ÿ̈½¦−´Ÿ¥¨¥®¦³©Æ¥©§¤½§¥¬¨¤−¦§¨«

áé:ïBôö-ír ãéa äðzð íéøöî-úa äLéáäâéã÷Bô éððä ìûøNé éýìû úBàáö ýåýé øîà Ÿ¦−¨©¦§¨®¦¦§−̈§©¬©¨«¨©Á§Ÿ̈¸§¨¹¡Ÿ¥´¦§¨¥À¦§¦³¥Æ
íéçèaä ìrå äòøt ìrå äéëìî-ìrå äéäìà-ìrå íéøöî-ìrå äòøt-ìrå àpî ïBîà-ìà¤¨´¦½Ÿ§©©§ŸÆ§©¦§©½¦§©¡Ÿ¤−¨§©§¨¤®¨§©̧©§½Ÿ§©¬©«Ÿ§¦−

:BaåèïkLz ïë-éøçàå åéãár ãéáe ìáa-Cìî øvàøãëeáð ãéáe íLôð éL÷áî ãéa íézúðe «§©¦À§©Æ§©§¥´©§½̈§©²§«©§¤©¬¤«¤¨¤−§©´£¨¨®§©£¥¥²¦§¬Ÿ
:ýåýé-íàð íã÷-éîékæèErLBî éððä ék ìàøNé úçz-ìàå á÷ré écár àøéz-ìà äzàå ¦¥¤−¤§ª§Ÿ̈«§Â©Â̈©¦º̈©§¦³©£ŸÆ§©¥©´¦§¨¥½¦Â¦§¦³¦£Æ
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.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny
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Ce¯a,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

,ÌÁ¯ּבמהרה ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,e�ÁnN,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה

ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי

לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

הזמנים המצוינים בלוח הזמנים הם על פי החישובים שנערכו בספר "זמנים כהלכה" מאת הרב יהודה לוי.   .1
זמן שקיעת החמה הוא לפי חישוב השקיעה הנראית.   .2

זמן צאת הכוכבים הוא על פי שיטת אדמו"ר הזקן.   .3

לוח זמנים לשבוע פרשת בא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שישי

כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" )גם בישראל(, צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון הקיץ.
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הזמנים המצוינים בלוח הזמנים הם על פי החישובים שנערכו בספר "זמנים כהלכה" מאת הרב יהודה לוי.   .1
זמן שקיעת החמה הוא לפי חישוב השקיעה הנראית.   .2

זמן צאת הכוכבים הוא על פי שיטת אדמו"ר הזקן.   .3

לוח זמנים לשבוע פרשת בא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שישי

כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" )גם בישראל(, צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון הקיץ.
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