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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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i"yz'd ,hay c"ei `a zyxt zay ,*c"qa

epilr obi dzekf ocr dznyp dwax zxn zipwcvd zipaxd ezpwf en` ceak hiivx`i

"È˙‡a,לגּני אּלא ּכאן ּכתיב אין "לּגן (ּבמקֹומֹו) רּבה ּבמדרׁש ואיתא כּלה", אחתי לגּני »ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
חטא ידי ועל היתה, ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ּדעּקר ּבּתחּלה", עּקרי ׁשהיה למקֹום ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָלגּנּוני,
מרקיע הּׁשכינה נסּתּלקה ואנֹוׁש קין חטא ידי ועל לרקיע, מארץ הּׁשכינה נסּתּלקה הּדעת ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָעץ
ּפסּוק על רּבה ּבמדרׁש וכדאיתא לד', ג' מרקיע נסּתּלקה הּמּבּול ּבדֹור ּכ ואחר וג', לב' ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָא'
אּלא ּכאן ּכתיב אין מהּל אּבא, רּבי אמר - ּבּגן מתהּל אלקים הוי' קֹול את ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ"וּיׁשמע
ואחר ואזל", קפץ אחר)] למקֹום מּמקֹומו קֹופץ (ּכלֹומר, והֹול [=קֹופץ ואזל קפץ ,ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָמתהּל
הּׁשכינה את והֹוריד זכה אברהם למּטה, הּׁשכינה את והֹורידּו צּדיקים ׁשבעה עמדּו ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָּכ

הּׁשביעין (וכל הּׁשביעי ׁשהּוא מׁשה ּכי עד לה', מו' ויצחק לו', ז' הֹורידֹו1מרקיע חביבין) ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
וׁשכנּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו ּדכתיב הּמקּדׁש, ּבבית היה אלקּות ּגּלּוי ועּקר ּבארץ. ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹלמּטה
ארץ יירׁשּו "צּדיקים וזהּו ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם, אּלא נאמר לא ּבתֹוכֹו ְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבתֹוכם",
(הינּו מׁשּכינים ׁשהם לפי מה, מּפני עדן, ּגן ׁשהּוא ארץ יירׁשּו ּדצּדיקים עליה", לעד ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָויׁשּכנּו

עד ׁשֹוכן ּבחינת לגּנּוני,2ממׁשיכים) לגּני "ּבאתי וזהּו למּטה. ּבגּלּוי ׁשּיהיה וקדֹוׁש, מרֹום ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּתכלית ּדהּנה הּוא, והענין היתה. ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ּדעּקר ּבּתחּלה", עּקרֹו ׁשהיה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָלמקֹום
ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּדנתאּוה העֹולמֹות, והתהּוּות ּבבריאת ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָהּכּונה
ואתהּפכא אתּכפיא ידי על האדם, עבֹודת ידי על למּטה אלקּות ּגּלּוי ׁשּיהיה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּבּתחּתֹונים,
ּתרד ּדנׁשמה ה')], ּבעבֹודת אפנים ׁשני - הּבהמית הּנפׁש (ׁשל והתהּפכּות ְְְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ[=התּכֹופפּות
ּתפעל זה ּובכל הּנׁשמה, אֹור על ויסּתירּו יעלימּו והם הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹלמּטה
וׁשכנּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו וזהּו ּבעֹולם. חלקֹו וגם הּבהמית, ונפׁש הּגּוף וזּכּו ּברּור ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּנׁשמה
אתּכפיא ּבבחינת הּברּורים ּבעבֹודת העבֹודה ידי על והּוא ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבתֹוכם",

"ּכד ּוכמאמר ּבכּולהּו3ואתהּפכא, הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא אסּתלק אחרא סטרא אתּכפיא ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָ
הּקדֹוׁש ׁשל ּכבֹודו (מתרֹומם) עֹולה לקדּׁשה], [המנּגד האחר הּצד [=ּכׁשּמתּכֹופף ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻעלמין"
הּכּונה העֹולמֹות], [=ּבכל עלמין" "ּבכּולהּו ּׁשאֹומר מה והּנה העֹולמֹות]. ּבכל הּוא ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָּברּו
[=ׁשּמסֹובב עלמין ּכל הּסֹובב אֹור והינּו ּבׁשוה, עלמין ּבכּולהּו ּדהּוא האֹור מדרגת ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעל
מדרגֹות, חּלּוקי יׁש הרי ּדבעֹולמֹות ּבׁשוה, העֹולמֹות ּבכל ׁשּמאיר העֹולמֹות] ּכל את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ(מּקיף)
ּבגלּוי, האֹור מאיר העליֹונים ּדבעֹולמֹות ּתחּתֹונים, לעֹולמֹות עליֹונים עֹולמֹות ּדֹומה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּדאינֹו
והסּתר, העלם ּבבחינת ּבא ׁשהאֹור ויׁש ,ּכ ּכל ּבגלּוי מאיר אינֹו האֹור הּתחּתֹונים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּובעֹולמֹות
ואיתא ׁשמים", טּפחה וימיני ארץ יסדה ידי "אף ׁשּכתּוב ּוכמֹו מדרגֹות, חּלּוקי ּבזה ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָויׁש

האֹור4ּבּמדרׁש על מֹורה ימין ּדיד וידּוע ארץ", ּוברא ׂשמאלֹו ונטה ׁשמים, ּוברא ימינֹו "נטה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

דיבור)1 [מאמר] סוף כן גם ראה - יא. כט, פרשה רבה ויקרא

ש"ת. הזה החודש המתחיל

וארא)2 פרשת ריש ב חלק מזוהר "עד" בענין להעיר

אלה המתחיל דיבור [מאמר] תורה לקוטי שם. הזוהר ובביאורי

ד. פרק וביאורו ו פרק פקודי

שם)3 פקודי. פרשת ריש תורה לקוטי כז. פרק תניא ראה

ב. פרק יאמרו כן על המתחיל דיבור [מאמר] חוקת פרשת

א.)4 לז, א. כ, ב חלק זוהר יח. פרק אליעזר דר' פרקי ראה

dlk izeg` ipbl iz`a

הּגּלּוי ׁשם - העליֹונים עֹולמֹות הּכּונה ּד"ׁשמים" ׁשמים", טּפחה "וימיני וזהּו יֹותר, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָוהּגלּוי
עֹולמֹות הּכּונה ו"ארץ" ּגּלּוי, ּבבחינת הּוא עצמֹו והאֹור האֹור, ּגּלּוי ׁשהּוא ימין ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּבבחינת

ּכ ּכל ּבגּלּוי האֹור ׁשאין ׂשמאל מּבחינת הם העלםהּתחּתֹונים, ּבבחינת ּבא עצמֹו האֹור וגם , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
אף יצרּתיו ּבראתיו ולכבֹודי ּבׁשמי הּנקרא "ּכל ּדכתיב עֹולמֹות, ּבד' ההפרׁש ּכּידּוע ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוהסּתר,
ׁשהּוא ּכמֹו אינֹו האֹור ּבזה - עׂשּיה יצירה ּבריאה אצילּות - עֹולמֹות ד' ׁשהם ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָעׂשיתיו",

הּוא ּדאצילּות עׂשּיה, יצירה ּבבריאה ׁשהּוא ּכמֹו ואצילּות5ּבאצילּות, ההעלם, ּגּלּוי ּבבחינת ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּבחינת היֹותֹו עם ּדאצילּות והפרׁשה, הּצלה מּלׁשֹון אצילּות ּפרּוׁש וכן ,וסמּו אצלֹו ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמּלׁשֹון
התחלת ׁשהּוא ּבריאה ּכן ּׁשאין מה סֹוף, האין עֹולמֹות ּבכלל הּוא ּבכללּותֹו אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעֹולם,
המיחד הּוא ּוכבֹודי ּדׁשמי ולכבֹודי", ּבׁשמי הּנקרא "ּכל וזהּו מאין. יׁש ּבבחינת ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻהּמציאּות
ׁשהאֹור וההתּכללּות, הּיחּוד עֹולם ׁשהּוא האצילּות עֹולם על [=ׁשהּכּונה] ׁשּקאי עדין, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבי
ּובבריאה עׂשּיה, יצירה ּבריאה ּבעֹולמֹות ׁשהּוא לכמֹו ּכלל ּדֹומה ּדאינֹו הּגּלּוי, ּבתכלית ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשם
ועֹולם הּבריאה ּבעֹולם ׁשהּוא ּכמֹו אֹורֹות ּבהּגּלּוי מדרגֹות חּלּוקי יׁש עצמן עׂשּיה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָיצירה
ּכל ממּלא ּבבחינת העֹולמֹות את להחיֹות ׁשּבא ּבהאֹור הּוא זה ּכל אמנם ועׂשּיה. ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָהיצירה
מדרגֹות ׁשּתי הם עלמין" ּכל ּו"ממּלא עלמין" ּכל ("סֹובב העֹולמֹות ּכל את [=ממּלא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָעלמין
אל מּׁשּיכּות למעלה ׁשהּוא ּבהאֹור אבל להּלן)], וכמבאר ּבעֹולם, האלקי האֹור ְְְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּבהׁשּפעת
הרי לעֹולמֹות, ּומּקיף סֹובב ּבבחינת ׁשּבא עלמין, ּכל הּסֹובב אֹור ּבחינת והּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהעֹולמֹות,
הּנה זה ׁשאֹור והינּו העֹולמֹות], [=ּבכל עלמין" "ּבכּולהּו וזהּו ּבׁשוה, העֹולמֹות ּבכל ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָמאיר
הּוא עלמין, ּבכּולהּו זה אֹור להמׁשי ּבכדי אמנם ּבׁשוה. העֹולמֹות ּבכל הּוא המׁשכתֹו ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאפן
אתּכפיא "ּכד וזהּו ּדוקא. ואתהּפכא אתּכפיא ּבבחינת הּברּורים ּבעבֹודת העבֹודה ידי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָעל
חׁשֹוכא ואתהּפכא אחרא סטרא אתּכפיא להיֹות ּבעבֹודתֹו ּפֹועל ּכאׁשר אחרא", ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָסטרא
יתרֹון הּנה לאֹור], החׁש והתהּפכּות לּקדּׁשה) (המנּגד האחר הּצד [=התּכֹופפּות ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֻלנהֹורא
ׁשהאֹור האֹור, יתרֹון נעׂשה הּנה לאֹור, נהּפ החׁש ּדכאׁשר והינּו ּדוקא, מהחׁש הּוא ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹהאֹור
המׁשכתֹו אפן אׁשר ּכזה, ּבאפן האֹור ׁשּנמׁש והינּו מּמׁש, למּטה יאיר אׁשר עד ּבגלּוי ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹמאיר
ּברי ּדקּודׁשא יקרא אסּתלק אחרא סטרא אתּכפיא "ּכד וזהּו ּבׁשוה. העֹולמֹות ּבכל ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָהּוא

ׁשּנמׁש האֹור, ּבחינת עלמין", ּבכּולהּו ּבבחינת6הּוא המׁשכתֹו ׁשאפן עלמין ּכל הּסֹובב אֹור ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
"ועׂשּו וזהּו למעלה. ׁשהּוא ּכמֹו למּטה ּגם מאיר ּכן ואם ּבׁשוה, העֹולמֹות ּבכל ּומּקיף ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָסֹובב
אתּכפיא ּדבחינת העבֹודה ידי על ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָלי
ּברי ּדקּודׁשא יקרא ּדאסּתלק האֹור, יתרֹון זה ידי על נעׂשה הּנה לנהֹורא, חׁשֹוכא ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָואתהּפכא

הּסֹובב. אֹור ּומתּגּלה ׁשּמאיר עלמין, ּבכּולהּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָהּוא

.¯ev˜ונעׂשה ּבּתחּתֹונים, ּדירה ׁשּיהיה העֹולמֹות ּבריאת ּדכּונת יבאר ּבּתחּתֹונים. ׁשכינה עּקר ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ּבׁשוה. עלמין ּבכּולהּו ׁשּזהּו הּסֹובב, אֹור ׁשּממׁשי ואתהּפכא, אתּכפיא ידי ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל

ב. פה,

ל[מאמר])5 ביאור בראשית פרשת אור תורה זה בכל ראה

ביאור וירא. פרשת ריש שם השמים. כאשר כי המתחיל דיבור
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סוף אור (תורה רוממות בבחינת כּו' עלמין כל הסובב אור גילוי

שם). עיין ויקהל פרשת
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הּגּלּוי ׁשם - העליֹונים עֹולמֹות הּכּונה ּד"ׁשמים" ׁשמים", טּפחה "וימיני וזהּו יֹותר, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָוהּגלּוי
עֹולמֹות הּכּונה ו"ארץ" ּגּלּוי, ּבבחינת הּוא עצמֹו והאֹור האֹור, ּגּלּוי ׁשהּוא ימין ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּבבחינת

ּכ ּכל ּבגּלּוי האֹור ׁשאין ׂשמאל מּבחינת הם העלםהּתחּתֹונים, ּבבחינת ּבא עצמֹו האֹור וגם , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
אף יצרּתיו ּבראתיו ולכבֹודי ּבׁשמי הּנקרא "ּכל ּדכתיב עֹולמֹות, ּבד' ההפרׁש ּכּידּוע ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוהסּתר,
ׁשהּוא ּכמֹו אינֹו האֹור ּבזה - עׂשּיה יצירה ּבריאה אצילּות - עֹולמֹות ד' ׁשהם ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָעׂשיתיו",

הּוא ּדאצילּות עׂשּיה, יצירה ּבבריאה ׁשהּוא ּכמֹו ואצילּות5ּבאצילּות, ההעלם, ּגּלּוי ּבבחינת ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּבחינת היֹותֹו עם ּדאצילּות והפרׁשה, הּצלה מּלׁשֹון אצילּות ּפרּוׁש וכן ,וסמּו אצלֹו ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמּלׁשֹון
התחלת ׁשהּוא ּבריאה ּכן ּׁשאין מה סֹוף, האין עֹולמֹות ּבכלל הּוא ּבכללּותֹו אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעֹולם,
המיחד הּוא ּוכבֹודי ּדׁשמי ולכבֹודי", ּבׁשמי הּנקרא "ּכל וזהּו מאין. יׁש ּבבחינת ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻהּמציאּות
ׁשהאֹור וההתּכללּות, הּיחּוד עֹולם ׁשהּוא האצילּות עֹולם על [=ׁשהּכּונה] ׁשּקאי עדין, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבי
ּובבריאה עׂשּיה, יצירה ּבריאה ּבעֹולמֹות ׁשהּוא לכמֹו ּכלל ּדֹומה ּדאינֹו הּגּלּוי, ּבתכלית ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשם
ועֹולם הּבריאה ּבעֹולם ׁשהּוא ּכמֹו אֹורֹות ּבהּגּלּוי מדרגֹות חּלּוקי יׁש עצמן עׂשּיה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָיצירה
ּכל ממּלא ּבבחינת העֹולמֹות את להחיֹות ׁשּבא ּבהאֹור הּוא זה ּכל אמנם ועׂשּיה. ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָהיצירה
מדרגֹות ׁשּתי הם עלמין" ּכל ּו"ממּלא עלמין" ּכל ("סֹובב העֹולמֹות ּכל את [=ממּלא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָעלמין
אל מּׁשּיכּות למעלה ׁשהּוא ּבהאֹור אבל להּלן)], וכמבאר ּבעֹולם, האלקי האֹור ְְְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּבהׁשּפעת
הרי לעֹולמֹות, ּומּקיף סֹובב ּבבחינת ׁשּבא עלמין, ּכל הּסֹובב אֹור ּבחינת והּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהעֹולמֹות,
הּנה זה ׁשאֹור והינּו העֹולמֹות], [=ּבכל עלמין" "ּבכּולהּו וזהּו ּבׁשוה, העֹולמֹות ּבכל ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָמאיר
הּוא עלמין, ּבכּולהּו זה אֹור להמׁשי ּבכדי אמנם ּבׁשוה. העֹולמֹות ּבכל הּוא המׁשכתֹו ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאפן
אתּכפיא "ּכד וזהּו ּדוקא. ואתהּפכא אתּכפיא ּבבחינת הּברּורים ּבעבֹודת העבֹודה ידי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָעל
חׁשֹוכא ואתהּפכא אחרא סטרא אתּכפיא להיֹות ּבעבֹודתֹו ּפֹועל ּכאׁשר אחרא", ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָסטרא
יתרֹון הּנה לאֹור], החׁש והתהּפכּות לּקדּׁשה) (המנּגד האחר הּצד [=התּכֹופפּות ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֻלנהֹורא
ׁשהאֹור האֹור, יתרֹון נעׂשה הּנה לאֹור, נהּפ החׁש ּדכאׁשר והינּו ּדוקא, מהחׁש הּוא ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹהאֹור
המׁשכתֹו אפן אׁשר ּכזה, ּבאפן האֹור ׁשּנמׁש והינּו מּמׁש, למּטה יאיר אׁשר עד ּבגלּוי ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹמאיר
ּברי ּדקּודׁשא יקרא אסּתלק אחרא סטרא אתּכפיא "ּכד וזהּו ּבׁשוה. העֹולמֹות ּבכל ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָהּוא

ׁשּנמׁש האֹור, ּבחינת עלמין", ּבכּולהּו ּבבחינת6הּוא המׁשכתֹו ׁשאפן עלמין ּכל הּסֹובב אֹור ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
"ועׂשּו וזהּו למעלה. ׁשהּוא ּכמֹו למּטה ּגם מאיר ּכן ואם ּבׁשוה, העֹולמֹות ּבכל ּומּקיף ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָסֹובב
אתּכפיא ּדבחינת העבֹודה ידי על ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָלי
ּברי ּדקּודׁשא יקרא ּדאסּתלק האֹור, יתרֹון זה ידי על נעׂשה הּנה לנהֹורא, חׁשֹוכא ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָואתהּפכא

הּסֹובב. אֹור ּומתּגּלה ׁשּמאיר עלמין, ּבכּולהּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָהּוא

.¯ev˜ונעׂשה ּבּתחּתֹונים, ּדירה ׁשּיהיה העֹולמֹות ּבריאת ּדכּונת יבאר ּבּתחּתֹונים. ׁשכינה עּקר ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ּבׁשוה. עלמין ּבכּולהּו ׁשּזהּו הּסֹובב, אֹור ׁשּממׁשי ואתהּפכא, אתּכפיא ידי ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל

ב. פה,

ל[מאמר])5 ביאור בראשית פרשת אור תורה זה בכל ראה

ביאור וירא. פרשת ריש שם השמים. כאשר כי המתחיל דיבור

ועוד. המשפטים דואלה

בחינת)6 ׁשהּוא אסתלק... לשון בזוהר זו המשכה ֶנקראת

סוף אור (תורה רוממות בבחינת כּו' עלמין כל הסובב אור גילוי

שם). עיין ויקהל פרשת
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הּמביאp‰Â‰ב) אתּכפיא ּדבחינת הּברּורים, ּבעבֹודת ּומקּדׁש ּבּמׁשּכן העבֹודה היתה זאת ¿ƒ≈ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָֹ
הּוא ּבּמקּדׁש ׁשהיה העבֹודֹות אחת ולכן לנהֹורא, חׁשֹוכא אתהּפכא לבחינת ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָּומעלה
והלוּיים הּכהנים הׁשּתּתפּות ענין וזהּו ׁשּבּנפׁש, רּוחנית עבֹודה ׁשהּוא הּקרּבנֹות, עבֹודת ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹענין
הּקרּבן עבֹודת וענין רּוחנית. עבֹודה ׁשּזהּו הּקרּבן, הבאת ּבעת וזמרם וׁשירם ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָּבעבֹודתם

ּדכתיב הּוא, האדם ּבנפׁש הּבקר7ּבעבֹודה מן הּבהמה מן להוי', קרּבן מּכם יקריב ּכי "אדם ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
למימר ליּה הוה הּקרּבן מׁשּפטי לבאר רק ּבזה ּכּונתֹו היתה ּדאם יקׁשה ּדלכאֹורה כּו', ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻּומן"
הּקרּבן הֹובאת מׁשּפט יהיה וכ ּכ הּנה להוי', קרּבן יקריב ּכי מּכם "אדם לֹומר] לֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ[=היה
ׁשּבא הּוא ּבזה הּכּונה ידּוע אּלא וכּו'. מּכם" יקריב ּכי "אדם אֹומר מה ּומּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָוהלכֹותיו",
ּכאׁשר האדם יקריב", ּכי "אדם וזהּו האדם, ּבנפׁש ּבעבֹודה הּקרּבנֹות ענין ּכללּות לבאר ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָּגם
הינּו להוי', קרּבן להיֹות הּדבר ּתלּוי ּובכם מּכם להוי', קרּבן הּוא מּכם הּנה לאלקּות, ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹיתקרב

ּדקרּבנֹות ּדידּוע הוי', אל קרֹוב לבאר,8להיֹות ּבזה ּובא והחּוׁשים, הּכחֹות קרּוב ענין הם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
אי אדם יאמר ּדאל ּבכם, הּדבר ׁשּתלּוי והינּו "מּכם", הּוא לאלקּות, להתקרב ּבא ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּדכאׁשר
ענינים ּבכּמה ּומלכל ּבׁשפלּות ׁשהּוא העצמי מהּותֹו יֹודע ּכאׁשר ּובפרט אלקּות, אל ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻאתקרב
אֹומר הּוא זה ועל לאלקּות, אתקרב ואי מאלקּות הרחּוק ּבתכלית הּוא ּכן ואם טֹובים, ְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹלא

לאמר יכֹול מּיׂשראל ואחד אחד ּדכל ּתלּוי, הּדבר ּבכם אבֹותי9מּכם, למעׂשי מעׂשי יּגיעּו מתי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
לעלֹות חלילה, ּומעּכב הּמֹונע ּדבר ׁשּום ואין ּכלל, הגּבלֹות ּבזה ואין ויעקב, יצחק ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹאברהם

ּבטרּוניא ּבא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ואין לאלקּות, ּולהתקרב ּומתּגּלה10ּולהּגיע ּבריֹותיו, עם ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
רּבה ּבמדרׁש ּכדאיתא ויכלּתֹו, ּכחֹו לפי ואחד אחד ּבכל מבּקׁש11ּומאיר איני מבּקׁש "ּוכׁשאני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ואחד אחד ּכל ּבכח הּנה זה ידי ּדעל ואחד, אחד ּכל ׁשל הּכח לפי ּכחן", לפי אּלא ּכחי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹלפי
לאלקּות יתקרב ׁשהאדם ּדבכדי יקריב", ּכי "אדם וזהּו נעלית. הּיֹותר לּמדרגה ּולהּגיע ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹלעלֹות
להוי', הּקרּבן את ּתקריבּו ּדמּכם להויה", קרּבן "מּכם והינּו ּתלּוי, הּדבר ׁשּבכם "מּכם", ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָהּוא
הּבהמה הּבהמה", "מן והּוא מּמׁש, מּכם אם ּכי ּבלבד, הּבהמה ׁשל הּקרּבן רק הּכּונה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָּדאין
מדרגֹות הּפרטי הּמה הן הּצאן", ּומן הּבקר "מן הּבהמית. הּנפׁש ׁשהּוא אדם, ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשּבלּבֹו
ואחד, אחד ּבכל הּברּורים האפני ּדֹומה ּדאינֹו ּבזה, הענינים וכּידּוע הּבהמית, ּבּנפׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּדיׁשנם
ׁשהּוא צאן ׁשהּוא ויׁש ּביֹותר, ּגּסֹות מּדֹות ּובעל נּגח ׁשֹור הּוא ׁשּלֹו הּבהמית ׁשהּנפׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹּדיׁשנֹו
ּבאריכּות (וכמבאר ּפנים ּכל על ּבדּקּות הּוא אבל ּבהמה, ּבכלל זה ׁשּגם אף ּדּקה, 12ּבהמה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
הּגׁשמי ּבהּקרּבן והּנה קרּבנכם". את "ּתקריבּו אׁשר ׁשאֹומר וזהּו תר"ס), הּתפּלה, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻּבקנטרס
(כא ּביֹומא וכדאיתא ׁשּלמעלה, האׁש והיה הּמזּבח, ּגּבי על ּגׁשמית ּבהמה ׁשּמביאין ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהּוא
רׁש"י). הּמזּבח, על והיתה ׁשלמה ּבימי הּׁשמים מן ׁשּנפלה (ּגחלת ּכארי רבּוצה ב) ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹעּמּוד

איתא ּבעבֹודה13ּובּזהר הּוא כן ּכמֹו הּנה קרּבנֹות], ׁשאֹוכל [=אריה קּורּבנין" ּדאכל "אריה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
"רׁשפיה ּוכמאמר האלקית, ׁשּבּנפׁש אׁש הרׁשּפי והּוא ׁשּלמעלה, אׁש יׁש הרי האדם, ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבנפׁש

דיבור)7 [מאמר] יב. פרק החסידות לימוד קונטרס ראה

ואילך. ב פרק סב) (קונטרס תש"ט טעמה המתחיל

נסמן.)8 ושם הנ"ל, טעמה המתחיל דיבור [מאמר] ראה

כה.)9 פרק רבה אליהו דבי תנא

בתחלתו.)10 אידיש המאמרים ספר וראה א. ג זרה עבודה

ג.)11 יב, פרשה רבה במדבר

תורת)12 (בספר תרס"א תורה שמחת שיחת כן גם ראה

תש"א. (השני) משכני המתחיל דיבור [מאמר] שלום).

ג)13 חלק זוהר א. רעח, ב חלק זוהר ב. ו, א חלק זוהר ראה

ועוד. א. יז,

dlk izeg` ipbl iz`a

האׁש ׁשאין ׁשּלמעלה, ּכאׁש ּבּילקּוט) (הּובא רּבה ּבמדרׁש ואיתא יּֿה", ׁשלהבת אׁש ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָרׁשּפי
אׁש רׁשּפי ּבֹו יׁש הרי האלקית הּנפׁש ׁשּבטבע והינּו לאׁש, מכּבין הּמים ואין לּמים ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹמכּבה
מים הם והּמים אֹותֹו, מכּבין הּמים ׁשאין ׁשּלמעלה אׁש ּבדּוגמא והּוא לאלקּות, ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהאהבה

ּבתֹורה14רּבים המבלּבלים ׁשֹונֹות ּבטרדֹות ׁשֹונים ּובלּבּולים הּפרנסה ּבטרּדת הּטרדֹות ּברּבּוי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַָָָָָ
האלקיתועבֹודה ׁשּבּנפׁש האהבה אׁש ּדרׁשּפי לפי יׁשטפּוה, לא הּנהרֹות ּגם הּנה זה ּובכל , ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

הּנפׁש ׁשל ההקרבה להיֹות צרי ּובזה אֹותּה, מכּבין הּמים ּדאין ׁשּלמעלה אׁש ּבדגמת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻהּוא
ּבכל אלקי הוי' את "ואהבּת ׁשּכתּוב ּוכמֹו לאלקּות, אהבה לֹו יהיה הּוא ׁשּגם ְְְְְֱֱֲֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּבהמית,
ּבא ּדזה לאלקּות, אהבה לֹו יהיה הּבהמית הּנפׁש ּדגם ,"יצרי "ּבׁשני רז"ל ואמרּו ,"ְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלבב

הרי ּדתחּלה הּבהמית, ּבּנפׁש האלקית הּנפׁש התלּבׁשּות ידי ׁשּום15על לֹו אין הּבהמית הּנפׁש ְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ
ּומתּבֹונן האלקית, הּנפׁש התלּבׁשּות ידי על אמנם ּכלל, אלקּות ּבעניני והרּגׁש ְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹידיעה
הּנפׁש התקרבּות נעׂשה זה ידי על הּנה להּׂשיגֹו, יּוכל הּבהמית הּנפׁש ּדגם אלקי ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַֹּבהתּבֹוננּות
הּוא ּדאלקּות הּבהמית ּבהּנפׁש ּכללית חקיקה ׁשּנעׂשה אחר ּבמקֹום ׁשּמבאר (ּוכמֹו ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹהּבהמית
ׁשּמתהּפ ׁשֹור", ּבכח ּתבּואֹות "רב הּוא ּכ אחר הּנה כּו'), והּמּׂשג הּמּובן ּדבר ּכן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֻּגם
הּגׁשמי קרּבן ידי ׁשעל ּוכמֹו האלקית. ׁשּבּנפׁש הּתׁשּוקה אׁש ּברׁשּפי ונכלל ועֹולה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמּבהמּיּותֹו
מתּברר הרי ּברּוחנּיּות ההקרבה ידי על כן ּכמֹו הּנה חי, צֹומח ּדֹומם הּניצֹוצי מתּברר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָהרי
מקּדׁש לי "ועׂשּו וזהּו [=לאֹור]. לנהֹורא הּבהמית ּדנפׁש [החׁש=] החׁשֹוכא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּומתהּפ
הּמביא והעּקר אתּכפיא, ּבבחינת עבֹודתֹו ידי על הרי ואחד אחד ּכל ּדבתֹו ּבתֹוכם", ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָוׁשכנּתי
ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא אסּתלק אחרא סטרא אתּכפיא ּכד הּנה כּו', אתהּפכא ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָלידי

כּו'. עלמין ּכל סֹובב ּבחינת ׁשהּוא והּגלּוי, האֹור ּבחינת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָעלמין,

.¯ev˜אׁש קרּבן". "מּכם להיֹות צרי יקריב" ּכי ּד"אדם ּבעבֹודה הּקרּבנֹות ענין יבאר ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ
ּדנפׁש אהבה הּבהמית. ּודנפׁש האלקית ּדנפׁש אהבה מּלמּטה, ואׁש ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּלמעלה

הּבהמית. ּבּנפׁש האלקית נפׁש התלּבׁשּות ידי על ּבאה ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּבהמית

ּומקּדׁשÊ·e‰ג) ּבּמׁשּכן העבֹודה ׁשעּקר ּדלהיֹות ּדוקא, ׁשּטים מעצי היה ּׁשהּמׁשּכן מה יּובן »∆ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
(ּובפרט ּכּנ"ל הּקרּבנֹות עבֹודת ענין ׁשּזהּו לנהֹורא, חׁשֹוכא לאתהּפכא מעׂשה16הּוא ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

היה ולכן ּבעֹולם, אלקּות ּגּלּוי האיר זה ידי על הּנה ׁשּבּמקּדׁש העבֹודה ידי ועל ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹהּקטרת),
ׁשיטה ּדהּנה ׁשּטים, לאיזה17מעצי וההּטיה אמצעי, ׁשהּוא ּדבר ׁשּיׁש ּדהינּו נטּיה, ּפרּוׁשּה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

מהידיעה ההּטיה הּוא ּדׁשטּות ׁשטּות, ּפרּוׁש וכן ׁשיטה, נקראת למּטה, אֹו למעלה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָצד,
ׁשטּות יׁש והּנה ׁשטּות. נקרא מּזה וההּטיה הּמּצּוע, ּדר הּוא והּׂשגה ּדידיעה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָוהחכמה,
"וּיׁשב ּוכתיב הּצניעּות, מּדרכי ּתט רׁש"י ּופרׁש אׁשּתֹו", תׂשטה "ּכי ׁשּכתּוב ּוכמֹו זה, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻּדלעּמת

ענין ׁשהּוא ּבּׁשּטים", עברה18יׂשראל עֹובר אדם "אין רז"ל ּוכמאמר זה, ּדלעּמת הּׁשטּות ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻ

רבים)14 מים המשך נח. פרשת ריש אור תורה ראה בארוכה

ועוד. תרל"ו.

ואילך.)15 כא יג, יב, פרק ה'תש"י השנה ראש מהמשך להעיר
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[מאמר] לריש הגהה תולדות פרשת התורה אור בכסלו. בכ"ה

בני. ריח ראה המתחיל דיבור
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האׁש ׁשאין ׁשּלמעלה, ּכאׁש ּבּילקּוט) (הּובא רּבה ּבמדרׁש ואיתא יּֿה", ׁשלהבת אׁש ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָרׁשּפי
אׁש רׁשּפי ּבֹו יׁש הרי האלקית הּנפׁש ׁשּבטבע והינּו לאׁש, מכּבין הּמים ואין לּמים ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹמכּבה
מים הם והּמים אֹותֹו, מכּבין הּמים ׁשאין ׁשּלמעלה אׁש ּבדּוגמא והּוא לאלקּות, ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהאהבה

ּבתֹורה14רּבים המבלּבלים ׁשֹונֹות ּבטרדֹות ׁשֹונים ּובלּבּולים הּפרנסה ּבטרּדת הּטרדֹות ּברּבּוי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַָָָָָ
האלקיתועבֹודה ׁשּבּנפׁש האהבה אׁש ּדרׁשּפי לפי יׁשטפּוה, לא הּנהרֹות ּגם הּנה זה ּובכל , ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

הּנפׁש ׁשל ההקרבה להיֹות צרי ּובזה אֹותּה, מכּבין הּמים ּדאין ׁשּלמעלה אׁש ּבדגמת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻהּוא
ּבכל אלקי הוי' את "ואהבּת ׁשּכתּוב ּוכמֹו לאלקּות, אהבה לֹו יהיה הּוא ׁשּגם ְְְְְֱֱֲֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּבהמית,
ּבא ּדזה לאלקּות, אהבה לֹו יהיה הּבהמית הּנפׁש ּדגם ,"יצרי "ּבׁשני רז"ל ואמרּו ,"ְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלבב

הרי ּדתחּלה הּבהמית, ּבּנפׁש האלקית הּנפׁש התלּבׁשּות ידי ׁשּום15על לֹו אין הּבהמית הּנפׁש ְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ
ּומתּבֹונן האלקית, הּנפׁש התלּבׁשּות ידי על אמנם ּכלל, אלקּות ּבעניני והרּגׁש ְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹידיעה
הּנפׁש התקרבּות נעׂשה זה ידי על הּנה להּׂשיגֹו, יּוכל הּבהמית הּנפׁש ּדגם אלקי ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַֹּבהתּבֹוננּות
הּוא ּדאלקּות הּבהמית ּבהּנפׁש ּכללית חקיקה ׁשּנעׂשה אחר ּבמקֹום ׁשּמבאר (ּוכמֹו ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹהּבהמית
ׁשּמתהּפ ׁשֹור", ּבכח ּתבּואֹות "רב הּוא ּכ אחר הּנה כּו'), והּמּׂשג הּמּובן ּדבר ּכן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֻּגם
הּגׁשמי קרּבן ידי ׁשעל ּוכמֹו האלקית. ׁשּבּנפׁש הּתׁשּוקה אׁש ּברׁשּפי ונכלל ועֹולה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמּבהמּיּותֹו
מתּברר הרי ּברּוחנּיּות ההקרבה ידי על כן ּכמֹו הּנה חי, צֹומח ּדֹומם הּניצֹוצי מתּברר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָהרי
מקּדׁש לי "ועׂשּו וזהּו [=לאֹור]. לנהֹורא הּבהמית ּדנפׁש [החׁש=] החׁשֹוכא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּומתהּפ
הּמביא והעּקר אתּכפיא, ּבבחינת עבֹודתֹו ידי על הרי ואחד אחד ּכל ּדבתֹו ּבתֹוכם", ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָוׁשכנּתי
ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא אסּתלק אחרא סטרא אתּכפיא ּכד הּנה כּו', אתהּפכא ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָלידי

כּו'. עלמין ּכל סֹובב ּבחינת ׁשהּוא והּגלּוי, האֹור ּבחינת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָעלמין,

.¯ev˜אׁש קרּבן". "מּכם להיֹות צרי יקריב" ּכי ּד"אדם ּבעבֹודה הּקרּבנֹות ענין יבאר ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ
ּדנפׁש אהבה הּבהמית. ּודנפׁש האלקית ּדנפׁש אהבה מּלמּטה, ואׁש ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּלמעלה

הּבהמית. ּבּנפׁש האלקית נפׁש התלּבׁשּות ידי על ּבאה ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּבהמית

ּומקּדׁשÊ·e‰ג) ּבּמׁשּכן העבֹודה ׁשעּקר ּדלהיֹות ּדוקא, ׁשּטים מעצי היה ּׁשהּמׁשּכן מה יּובן »∆ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
(ּובפרט ּכּנ"ל הּקרּבנֹות עבֹודת ענין ׁשּזהּו לנהֹורא, חׁשֹוכא לאתהּפכא מעׂשה16הּוא ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

היה ולכן ּבעֹולם, אלקּות ּגּלּוי האיר זה ידי על הּנה ׁשּבּמקּדׁש העבֹודה ידי ועל ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹהּקטרת),
ׁשיטה ּדהּנה ׁשּטים, לאיזה17מעצי וההּטיה אמצעי, ׁשהּוא ּדבר ׁשּיׁש ּדהינּו נטּיה, ּפרּוׁשּה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

מהידיעה ההּטיה הּוא ּדׁשטּות ׁשטּות, ּפרּוׁש וכן ׁשיטה, נקראת למּטה, אֹו למעלה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָצד,
ׁשטּות יׁש והּנה ׁשטּות. נקרא מּזה וההּטיה הּמּצּוע, ּדר הּוא והּׂשגה ּדידיעה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָוהחכמה,
"וּיׁשב ּוכתיב הּצניעּות, מּדרכי ּתט רׁש"י ּופרׁש אׁשּתֹו", תׂשטה "ּכי ׁשּכתּוב ּוכמֹו זה, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻּדלעּמת

ענין ׁשהּוא ּבּׁשּטים", עברה18יׂשראל עֹובר אדם "אין רז"ל ּוכמאמר זה, ּדלעּמת הּׁשטּות ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻ

רבים)14 מים המשך נח. פרשת ריש אור תורה ראה בארוכה

ועוד. תרל"ו.

ואילך.)15 כא יג, יב, פרק ה'תש"י השנה ראש מהמשך להעיר

המתחיל)16 דיבור [מאמר] ריש וישב פרשת אור תורה ראה

[מאמר] לריש הגהה תולדות פרשת התורה אור בכסלו. בכ"ה

בני. ריח ראה המתחיל דיבור

ואילך.)17 טל פרק תרל"ז וככה המשך הנ"ל בכל ראה
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הּקלּפה רּוח הּוא ׁשטּות ורּוח האמת, על מכּסה הּזה ורּוח ׁשטּות", רּוח ּבֹו נכנס ּכן אם ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָאּלא
והּגּלּוי, האֹור על המכּסים והם ּוכסיל, זקן מל ּדר על "ׁשטּות" ונקרא אחרא, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוסטרא
ׁשטּות והרּוח חּיים", אלקים הּוא אמת אלקים "והוי' ׁשּכתּוב ּוכמֹו וחּיים, אמת הּוא ְְְְֱֱֱֱֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹּדאלקּות
על הּמכּסה הּקלּפה ּוכמֹו "קלּפה", ּבׁשם נקראת ולכן אלקית, והחּיּות האמת על ְְְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹמכּסה
מה הּסּבה וזהּו אלקּות. ּדגּלּוי האֹור על ּומסּתיר מעלים מכּסה ׁשטּות הרּוח ּכן ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹהּפרי,
אׁשר הּדבר אפׁשר אי ּדלכאֹורה עברה, עֹובר וׁשלֹום חס להיֹות יכֹול האדם אׁשר ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּׁשאפׁשר

מרּגיׁשיבֹוא ׁשאינֹו לפי רק והּוא עברה, לידי לֹו19האדם ונדמה מאלקּות, נפרד הּוא ׁשּבזה ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
נפרד נעׂשה ועֹון החטא ידי ׁשעל ׁשהּוא, ּכמֹו האמת את יֹודע ואם ּביהדּותֹו, עֹודּנּו ְְְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָאׁשר
ּכל ׁשּבטבע לפי אפן, ּבׁשּום לּצלן רחמנא העברה ּדבר את עֹוׂשה היה לא הרי ְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹמאלקּות,
ּבא ּדכאׁשר והראיה מאלקּות, נפרד להיֹות ּכלל יכֹול ואינֹו אפן ּבׁשּום רֹוצה ׁשאינֹו ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹיׂשראל
ׁשאינֹו ולחׁשב לטעֹות אפׁשר אי ּדאז ּכפירה, ׁשל ענין על וׁשלֹום חס אֹותֹו וכֹופין נּסיֹון ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלידי
וׁשלֹום חס יּסּורין הּמיני ּכל עליו ּומקּבל מּנגד, חּייו מׁשלי הּוא הרי מאלקּות, נפרד ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹנעׂשה
הּפחּותֹות ּבדרּגֹות אפּלּו ּגם מּמׁש ּבמּוחׁש נראה וכן ,יתּבר ׁשמֹו קדּׁשת על נפׁשֹו ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻּומֹוסר
הרי ּדאז לפי ,יתּבר ׁשמֹו קדּׁשת על נפׁשם למסר ּדעלּולים יׂשראל ּופֹוׁשעי ׁשּבּקּלים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֻּבקל
וׁשלֹום חס להיֹות ּדכזה יׂשראל, מאלקי להּפרד וׁשלֹום חס רֹוצה ואינֹו ּבנפׁשֹו, ּומרּגיׁש ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹיֹודע
הינּו ּדברים, ּבׁשארי אבל יׂשראל, ּבר ׁשּום ּביכלת אין יׂשראל מאלקי נפרד וחלילה ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹוחס
מאחדֹו נפרד זה ידי על ׁשּנעׂשה מרּגיׁש ואינֹו יֹודע אינֹו הרי לּצלן, רחמנא עברֹות ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּבׁשארי
אחרא ּדסטרא ׁשטּות מהרּוח ּבא וזה היה, ּכאׁשר ּביהדּותֹו עֹוד הּוא ּכי לֹו ונדמה ,ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיתּבר
ההרּגׁש, העּדר להאדם לֹו ּגֹורם ׁשטּות ּדהרּוח ּפרּוׁש ּבֹו, ירּגׁש ׁשּלא והּגּלּוי האֹור על ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻׁשּמכּסה

החמּדה ׁשּתקף ההרּגׁש20והינּו והעּדר הּקרירּות לֹו ּגֹורם הּבהמית ּדנפׁש והחמימּות ּבּתאוה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ
[=ההתקּׁשרּות עניני אין צעקאכטקייט אּון צּוגעּבּונדקייט ּדיא ּפרּוׁש הרּוחנּיים, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבענינים
געפיל) אּון ּדערהער (ּדעם ההרּגׁש מקרר זה ּברתיחה, ותאוה הּמּדה ּבעניני] ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוהּלהיטּות
ּתאוֹותיו ּבעניני מסּור] ּכ ּכל [=הּוא איּבערּגעגעּבען פיל אזֹוי איז ער הרּוחנּיים, ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבענינים
הרּוחני [=ׁשהרּגׁש אים ּבא איז הרּגׁש רּוחנית'דיקער ּדער אז והּגׁשמּיים, החמרּיים ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּורצֹונֹותיו
להּנעם מרּגיׁש ואינֹו ּכלל, מרּגיׁש ּבלּתי ׁשּנעׂשה והינּו וההסּתר, ההעלם ּבתכלית הּוא] ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹאצלֹו
ׁשּנעׂשה מאלקּות ּברחּוקֹו הּפחיתּות מרּגיׁש אינֹו וכן הּמצוֹות, ּבקּיּום והעּלּוי והּטֹוב ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹוהערבּות
ּדהּנה האלקית, הּנפׁש על ׁשּמכּסה הּבהמית הּנפׁש ּכּסּוי הּוא ּכלל ּובדר ועֹון, חטא ידי ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹעל

ׁשּבֹו הּניצֹוץ ּובפרט מהּותֹו, ּבעצם אלקּות הּוא האלקית הּׁשּי21הּנפׁש ּפרטי הּניצֹוץ (הּוא ְְְֱֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
ּבּדבר מאד ּומרּגיׁש האלקּיים, הענינים ּבכל מרּגיׁש הּוא ידֹו ׁשעל כּו'), הּפרטי ּגּופֹו ְְְְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאל
ׁשהּוא ּבדבר ּובפרט ּבֹו, רֹוצה אינֹו ּבגּלּוי אלקּות ׁשאינֹו ּדדבר והינּו לאלקּות, מנּגד ְְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻׁשהּוא

ואילך.)19 ב מאמר ומעין קונטרס כה. כד פרק תניא ראה

תש"ט)20 משה ויאמר המתחיל דיבור מ[מאמר] להעיר

יג. יב פרק סג) (קונטרס

אצילות)21 דרושי שער חיים בעץ שנאמר למה הכוונה אולי

דיבור [מאמר] תורה בלקוטי (הובא א פרק עשיה יצירה בריאה

ׁשהּוא מאוד קטן ניצוץ יש ב): פרק השני כדכד ושמתי ֶהמתחיל

כּו' נברא אחד ניצוץ בכח מתלבש הניצוץ וזה כּו' אלקות ֶבחינת

כאן שמכוון לי נראה ויותר לשונו. כאן עד יחידה, הנקרא

אמור פרשת תורה לקוטי כן גם ועיין הנ"ל. נברא לניצוץ

ח. פרק חיים דרך ה. פרק ונקדשתי המתחיל דיבור [מאמר]

ה. פרק העבודה קונטרס

dlk izeg` ipbl iz`a

להּנפׁש לֹו ּדברּור מּמות, הּבֹורח ּוכאדם הּמּזיק, מּדבר ּכבֹורח מּזה ּובֹורח אלקּות, על ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻמנּגד
וכל וׁשלֹום, חס ּגׁשמית מּמיתה יֹותר קׁשה הּוא לּצלן רחמנא רּוחנית ּדמיתה ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹהאלקית
ּומציאּות יׁשּות וחמרּיּות ּגּסּות וכל לאלקּות, ּכלים ולעׂשֹות ּבאלקּות, הּוא וחפצֹו ְְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּתׁשּוקתֹו
ּובפׁשיטּות האלקית, ּדנפׁש ההרּגׁש על ּומעלים ּומסּתיר מכּסה הּוא הרי הּבהמית, ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹהּנפׁש
איז העלם) ׁשהּוא (עֹולם העֹולם] (עניני) ׁשל [=הּתענּוג וועלט פּון ּגעׁשמאק ּדער אז ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּוא
ׁשּזהּו האלקי], ההרּגׁש על ּומסּתיר מכּסה [=הּוא אלקי הרּגׁש ּדעם אֹויף ּומסּתיר ְְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמכּסה
ּברּו הּקדֹוׁש ּדנתאּוה העֹולמֹות, ּבבריאת העליֹונה ּכּונה ּׁשהיתה מּמה מּמׁש, הּכּונה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָהיפ
ולהיֹות הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף האדם עבֹודת ידי על ּבּתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו להיֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּוא
על אצלֹו מסּתיר ׁשהעֹולם וׁשלֹום, חס להיפ ּבא ּובפעל ּולזּככֹו, ּולבררֹו ּדוקא זה ְְְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּבעֹולם

ׁשּנח עד ּכ ּכל ונתגּׁשם ונתעּבה האמת, פילען)אֹור (הּנקרא מההרּגׁש חּוׁש ּכל אצלֹו סר ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
וזהּו העֹולם, ּבעניני ּומׁשרׁש קבּוע ׁשהּוא הּבהמית, הּנפׁש ּבסּבת ּבא ׁשּזה הרּוחנּיים, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻּבענינים
[=עם ּגיׁשמאק ּגרֹויסען א מיט ּבהרּגׁש, ּבחּיּות וידּבר ויחׁשב יהּגה ּובהם וענינֹו, מהּותֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכל
הּוא ּבזה לֹו ׁשּיׁש ּגיׁשמאק) (ּדער הּנעם ענין ּובפרט ּבכללּותֹו זה הרּגׁש אׁשר ּגדֹול], ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּתענּוג
עצם ּדי הּבהמית, הּנפׁש ׁשל הּקרירּות מּפני הּוא והעּקר ּברּוחנּיּות, ההרּגׁש את ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשֹולל
ּבעצם ּבהמי ׁשהּוא מּפני רּוחנּיים ּב]ענינים ׁשּלֹו הּקרירּות [=עצם אין ׁשּלֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָקאלטקייט
ּוכמֹו ּבהמּיים, ּבענינים רק הּוא והרּגׁשתֹו חּיּותֹו ּכל הּבהמי, נפׁש עליו מֹוכיח ּדׁשמֹו ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָמהּותֹו,
ּומּדֹות ּתֹורה מחכמה ריקים ׁשהם זאת לבד אׁשר ּכאּלּו אנׁשים ּדיׁש ּבמּוחׁש, רֹואין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשאנּו
מענינים לּצלן רחמנא ּומלעיגים ׁשּדֹורסים מּמׁש, ּבהמה ּכמעׂשה מעׂשיהם הּנה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָיׁשרֹות
מּבלי ודֹורסת ההֹולכת מּמׁש, ּכבהמה הם והרי ּכלל, מּׂשג ׁשּום להם אין אׁשר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻהרּוחנּיים
לּה אין הרי ּדבהמה ההרּגׁש, העּדר מּפני ׁשהּוא אדם, ּגּוף אֹו ועץ עפר הּוא אם ּכלל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהבחן
(ּומהם ּומצוֹות הּתֹורה על ולֹועגים מּמׁש, ּכבהמה ׁשהם ּכאּלּו אנׁשים יׁשנם כן ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּדעת,
והּדֹומה, כּו'), לקּימּה רֹוצים אינם ּובזה מקּימים, הם זֹו מצוה ׁשֹונים, ּדרכים להם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּבֹוחרים
ּׁשאדם מה והּגֹורם הּסּבה הּוא זה אׁשר הּבהמית, ּדנפׁש והּקרירּות מהעּזּות ּבא הּוא זה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּדכל
ׁשהם הּבהמית, ּדנפׁש והּכּסּוי אחרא ּדסטרא ׁשטּות רּוח ׁשהּוא לּצלן, רחמנא עברה לידי ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּבא
העליֹונה ּדכּונה העליֹונה, הּכּונה היפ ׁשּנעׂשה עד האמת אֹור על ּומסּתירים ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָמעלימים
ּבא הּנה הּבהמית הּנפׁש ּכּסּוי ידי ועל לאלקּות, ּכלי ולעׂשֹותֹו לבררֹו ּבכדי העֹולם ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּנברא
אֹור על ּומסּתיר מעלים עֹוד הּנה ,ּומזדּכ מתּברר ׁשאינֹו ּדי לא ׁשהעֹולם מּמׁש, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹההיפ

האמת. על ׁשּמכּסה ׁשטּות הרּוח וזהּו ְְְֱֱֶֶֶֶֶַַַָָָהאמת,

.¯ev˜וגֹורמים האמת על מכּסים ּבכלל, הּבהמית ונפׁש הּתאוה ּתקף ׁשטּות, ּדרּוח יבאר ƒְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
מהם. הרחּוק ּופחיתּות הּמצוֹות, ועּלּוי האלקּות הרּגׁש ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹהעּדר

ׁשּמכּסה‡Ì�Óד) ׁשטּות, הרּוח והינּו האלקית, הּנפׁש על מכּסה הּבהמית ׁשהּנפׁש זה »¿»ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
אלקּות אֹויף מעלים איז וועלט וואס ּדאס והינּו והּגּלּוי, האמת אֹור על ְְְְֱֱֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹּומעלים
על לא אבל האלקית, ּדנפׁש הּמּדֹות על רק הּוא אלקּות], על מעלים ׁשהעֹולם ְֱֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ[=מה
הּוא ּבאלקּות הּנׁשמה התקּׁשרּות נחלתֹו", חבל "יעקב ּכתיב ּדהּנה האלקית. ּדנפׁש ְְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹהעצמּות
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להּנפׁש לֹו ּדברּור מּמות, הּבֹורח ּוכאדם הּמּזיק, מּדבר ּכבֹורח מּזה ּובֹורח אלקּות, על ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻמנּגד
וכל וׁשלֹום, חס ּגׁשמית מּמיתה יֹותר קׁשה הּוא לּצלן רחמנא רּוחנית ּדמיתה ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹהאלקית
ּומציאּות יׁשּות וחמרּיּות ּגּסּות וכל לאלקּות, ּכלים ולעׂשֹות ּבאלקּות, הּוא וחפצֹו ְְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּתׁשּוקתֹו
ּובפׁשיטּות האלקית, ּדנפׁש ההרּגׁש על ּומעלים ּומסּתיר מכּסה הּוא הרי הּבהמית, ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹהּנפׁש
איז העלם) ׁשהּוא (עֹולם העֹולם] (עניני) ׁשל [=הּתענּוג וועלט פּון ּגעׁשמאק ּדער אז ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּוא
ׁשּזהּו האלקי], ההרּגׁש על ּומסּתיר מכּסה [=הּוא אלקי הרּגׁש ּדעם אֹויף ּומסּתיר ְְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמכּסה
ּברּו הּקדֹוׁש ּדנתאּוה העֹולמֹות, ּבבריאת העליֹונה ּכּונה ּׁשהיתה מּמה מּמׁש, הּכּונה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָהיפ
ולהיֹות הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף האדם עבֹודת ידי על ּבּתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו להיֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּוא
על אצלֹו מסּתיר ׁשהעֹולם וׁשלֹום, חס להיפ ּבא ּובפעל ּולזּככֹו, ּולבררֹו ּדוקא זה ְְְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּבעֹולם

ׁשּנח עד ּכ ּכל ונתגּׁשם ונתעּבה האמת, פילען)אֹור (הּנקרא מההרּגׁש חּוׁש ּכל אצלֹו סר ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
וזהּו העֹולם, ּבעניני ּומׁשרׁש קבּוע ׁשהּוא הּבהמית, הּנפׁש ּבסּבת ּבא ׁשּזה הרּוחנּיים, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻּבענינים
[=עם ּגיׁשמאק ּגרֹויסען א מיט ּבהרּגׁש, ּבחּיּות וידּבר ויחׁשב יהּגה ּובהם וענינֹו, מהּותֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכל
הּוא ּבזה לֹו ׁשּיׁש ּגיׁשמאק) (ּדער הּנעם ענין ּובפרט ּבכללּותֹו זה הרּגׁש אׁשר ּגדֹול], ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּתענּוג
עצם ּדי הּבהמית, הּנפׁש ׁשל הּקרירּות מּפני הּוא והעּקר ּברּוחנּיּות, ההרּגׁש את ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשֹולל
ּבעצם ּבהמי ׁשהּוא מּפני רּוחנּיים ּב]ענינים ׁשּלֹו הּקרירּות [=עצם אין ׁשּלֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָקאלטקייט
ּוכמֹו ּבהמּיים, ּבענינים רק הּוא והרּגׁשתֹו חּיּותֹו ּכל הּבהמי, נפׁש עליו מֹוכיח ּדׁשמֹו ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָמהּותֹו,
ּומּדֹות ּתֹורה מחכמה ריקים ׁשהם זאת לבד אׁשר ּכאּלּו אנׁשים ּדיׁש ּבמּוחׁש, רֹואין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשאנּו
מענינים לּצלן רחמנא ּומלעיגים ׁשּדֹורסים מּמׁש, ּבהמה ּכמעׂשה מעׂשיהם הּנה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָיׁשרֹות
מּבלי ודֹורסת ההֹולכת מּמׁש, ּכבהמה הם והרי ּכלל, מּׂשג ׁשּום להם אין אׁשר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻהרּוחנּיים
לּה אין הרי ּדבהמה ההרּגׁש, העּדר מּפני ׁשהּוא אדם, ּגּוף אֹו ועץ עפר הּוא אם ּכלל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהבחן
(ּומהם ּומצוֹות הּתֹורה על ולֹועגים מּמׁש, ּכבהמה ׁשהם ּכאּלּו אנׁשים יׁשנם כן ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּדעת,
והּדֹומה, כּו'), לקּימּה רֹוצים אינם ּובזה מקּימים, הם זֹו מצוה ׁשֹונים, ּדרכים להם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּבֹוחרים
ּׁשאדם מה והּגֹורם הּסּבה הּוא זה אׁשר הּבהמית, ּדנפׁש והּקרירּות מהעּזּות ּבא הּוא זה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּדכל
ׁשהם הּבהמית, ּדנפׁש והּכּסּוי אחרא ּדסטרא ׁשטּות רּוח ׁשהּוא לּצלן, רחמנא עברה לידי ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּבא
העליֹונה ּדכּונה העליֹונה, הּכּונה היפ ׁשּנעׂשה עד האמת אֹור על ּומסּתירים ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָמעלימים
ּבא הּנה הּבהמית הּנפׁש ּכּסּוי ידי ועל לאלקּות, ּכלי ולעׂשֹותֹו לבררֹו ּבכדי העֹולם ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּנברא
אֹור על ּומסּתיר מעלים עֹוד הּנה ,ּומזדּכ מתּברר ׁשאינֹו ּדי לא ׁשהעֹולם מּמׁש, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹההיפ

האמת. על ׁשּמכּסה ׁשטּות הרּוח וזהּו ְְְֱֱֶֶֶֶֶַַַָָָהאמת,

.¯ev˜וגֹורמים האמת על מכּסים ּבכלל, הּבהמית ונפׁש הּתאוה ּתקף ׁשטּות, ּדרּוח יבאר ƒְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
מהם. הרחּוק ּופחיתּות הּמצוֹות, ועּלּוי האלקּות הרּגׁש ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹהעּדר

ׁשּמכּסה‡Ì�Óד) ׁשטּות, הרּוח והינּו האלקית, הּנפׁש על מכּסה הּבהמית ׁשהּנפׁש זה »¿»ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
אלקּות אֹויף מעלים איז וועלט וואס ּדאס והינּו והּגּלּוי, האמת אֹור על ְְְְֱֱֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹּומעלים
על לא אבל האלקית, ּדנפׁש הּמּדֹות על רק הּוא אלקּות], על מעלים ׁשהעֹולם ְֱֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ[=מה
הּוא ּבאלקּות הּנׁשמה התקּׁשרּות נחלתֹו", חבל "יעקב ּכתיב ּדהּנה האלקית. ּדנפׁש ְְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹהעצמּות
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הּוא22חבל אדם ׁשל ּדנׁשמתֹו עצמּה, הּנׁשמה הּוא ּדהחבל נימין, [מ613ֿ] מּתרי"ג הּׁשזּור ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ׁשל ּבספר וכדאיתא נימין, מּתרי"ג ׁשזּורה עצמּה הּנׁשמה ולזאת ּבאלקּות, המקּׁשרֹו ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹהחבל
ּדאמרּו הּוא, הּדבר וטעם ּכחֹות, מּתרי"ג ּכלּולה ּדהּנׁשמה נא, ּפרק הּתניא] [=ספר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּבינֹונים
מּלׁשֹון הּוא ּדעֹולם העֹולם", נברא ּבׁשבילי לֹומר אדם "חּיב ה) מׁשנה ד ּפרק (סנהדרין ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָרז"ל
לבררֹו ּבכדי ּבׁשבילי, נברא הראׁשֹון וצמצּום ּדהעלם לֹומר חּיב ואחד אחד ּדכל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהעלם,
ּכל ּדלכן ּתרי"ג, ּבמסּפר ׁשהם ּגידים ּוׁשס"ה אברים רמ"ח ּבצּיּור הּוא והאדם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָּולזּככֹו,
ּכחֹות, ּתרי"ג ּכן ּגם יׁש הרי ּבהּנׁשמה ּגם הּנה ולכן הּזה, ּבּמסּפר הם ּבהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹהּמדרגֹות
ׁשראׁשֹו החבל ּוכמֹו ּבאלקּות, מתקּׁשר הרי ּדנׁשמה זה וחבל מצוֹות, הּתרי"ג ּתלּויים ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּבהם
להיֹות ההתקׁשרּות נעׂשה זה ידי על הרי למּטה, קׁשּור הּׁשני וראׁשֹו למעלה, קׁשּור ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹאחד

ּדנׁשמה, ּבחבל ּכן ּגם הּוא כן ּכמֹו הּנה והּואלאחדים, למעלה, קׁשּור האחד ׁשראׁשֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
וראׁשֹו יה"ו, אֹותיֹות ּבהג' הוי')] ׁשם ׁשל (אחרֹונה [=ּתחּתֹונה ּתּתאה ה' אֹות ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהתקּׁשרּות
חבל "יעקב וזהּו להחיֹותֹו, האדם ּבגּוף הּמתלּבׁשת הּנׁשמה ּבהארת והּוא למּטה, קׁשּור ְְְְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹאחד
הם הרי ּדנׁשמה חבל ידי על הּנה עקבים, ּבבחינת ׁשהם הּנמּוכֹות ּבּמדרגֹות ּדגם ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָנחלתֹו",
הם זה ידי ועל מעלה, ׁשל נחלתֹו יׂשראל) (נׁשמֹות ׁשהם וכביכֹול ּבהעצמּות, ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָקׁשּורים
חס ּבכרת ׁשהיא עברה אֹו לּצלן רחמנא הּכפירה ענין והּנה ההתקּׁשרּות. ּבתכלית ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָקׁשּורים
הּנׁשמה עצם ׁשהם ההתקּׁשרּות, ּבכללּות הינּו ההתקּׁשרּות, לעצם נֹוגעים הם הלא ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹוׁשלֹום,
ּדאלקיכם אלקיכם", לבין ּבינכם מבּדלים היּו עֹונתיכם "ּכי ּדכתיב ּדר ועל הּנפׁש, ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹועצם
ּבכללּות נֹוגעים הם הרי אּלּו וענינים ׁשּבּנׁשמה, האלקּות והינּו ׁשּלכם, אלקּה ְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּפרּוׁש

וידּוע ּכאׁשר23ההתקּׁשרּות, ולזאת ּומסּתיר, הּמעלים ּדבר ׁשּום אין הרי הּנׁשמה עצם ּדעל ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
חס מאלקּות זה ידי על נפרד להיֹות ׁשּיכֹול נפׁשֹו, התקּׁשרּות ּבכללּות הּנֹוגע ּדבר איזה ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבא
מאלקּות להּפרד וׁשלֹום חס יכֹול ואינֹו אפן ּבׁשּום רֹוצה אינֹו יׂשראל ּדאיׁש וכּנ"ל ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹוׁשלֹום,
נימין הם הרי ּבכרת ׁשאינם וׁשלֹום חס עברֹות ּבׁשארי אבל זה, ּדבר אצלֹו נרּגׁש ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָולכן
צּוה אׁשר הוי' מּמצוֹות אחת על ּדבעברֹו והגם .ּכ ּכל אצלֹו נרּגׁשים אינם ולכן ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָּפרטיים,
הרי לעׂשֹותן, לבלּתי הוי' צּוה אׁשר הוי' מּמצוֹות אחת ׁשעֹוׂשה אֹו עֹוׂשה, ואינֹו ְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלעׂשֹותן
ועֹוד הּזה), הּפרט ׁשל העצמּות ּכל הּוא הרי זה (ּדבפרט ּפרטית הּנימא נפסק זה ידי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָעל
אינֹו הרי ּפרטּיים נימין רק להיֹותם הּנה זה ּובכל החבל, ּבכללּות חליׁשּות ׁשּפֹועל ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָיֹותר
הּמּדֹות על ּומסּתירים מעלימים הּבהמית ּדנפׁש הּמּדֹות הּנה ׁשּבזה והינּו ,ּכ ּכל אצלֹו ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָנרּגׁש
עברה לידי ׁשּבא הּסּבה וזהּו האלקי, והחּיּות האֹור אצלֹו נרּגׁש ׁשאינֹו והינּו האלקית, ְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּדנפׁש
ׁשאינֹו האמת, אֹור על ּומעלים ׁשּמכּסה אחרא ּדסטרא ׁשטּות הרּוח והינּו לּצלן, ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָרחמנא
ּדבר לעׂשֹות ׁשּבא עד ּדחי אל מּדחי לּצלן רחמנא יֹורד הּנה וכה האלקי, האֹור אצלֹו ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹנרּגׁש

ּכּנ"ל. ׁשטּות הרּוח מּצד והּוא לּצלן, רחמנא ְְְֲִִִַַַַַָָָָאּסּור

.¯ev˜ועצם עצמּה על ולא האלקית ּדנפׁש מּדֹות על רק מכּסה ׁשטּות ּדרּוח ימׁשי ƒְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
ְְִַַההתקּׁשרּות.

ו.)22 ה, פרק התשובה אגרת ה.)23ראה פרק העבודה קונטרס יט. פרק תניא ראה
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כןp‰Â‰ה) ּכמֹו הּנה ּדקלּפה, ׁשטּות ּבׁשם נקרא ׁשהּוא הּדעת מן למּטה הּטיה ׁשּיׁש ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
רז"ל אמרּו ּדהּנה הּוא, והענין ּדקדּׁשה. ׁשטּות והּוא הּדעת, מן למעלה הּטיה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻיׁשנֹו
הדס ׁשל ּבד נֹוטל ׁשהיה אילעאי, ּברּבי יהּודא ר' על עליו "אמרּו א) עּמּוד יז ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ(ּכתּבֹות
אחת זֹורק ּבּדין, (ׁשלש אּתלת מרּקד יצחק רב ּבר ׁשמּואל רב וכּו', הּכּלה לפני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָֹּומרּקד
אֹותנּו] מבּיׁש (רּבנּו) [=הּזקן סבא לן מכּסף קא זירא רּבי אמר רׁש"י), אחת, ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָּומקּבל
אפסיק נפׁשיּה נח ּכי רׁש"י), ּבעצמֹו, ראׁש קּלּות ונֹוהג חכמים ּתלמידי ּבכבֹוד ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֹ(ׁשּמזלזל
ּבינֹו אׁש עּמּוד הפסיק העֹולם, מן [=ּכׁשּנפטר וכּו' עלמא לכּלא ּדידיּה ּבין ּדנּורא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹעּמּודא
(ׁשֹוט לּזקן] הּׁשֹוט לֹו [=הֹועיל לסבא ׁשֹוטיּה ליּה אהני זירא רּבי אמר העֹולם], ּכל ְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָּובין
רׁש"י), ּכׁשֹוטה, מתנהג (ׁשהיה לסבא ׁשטּותיּה ליּה ואמרי רׁש"י) ּבֹו, מרּקד ׁשהיה הדס ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשל
הּדעת, מן למעלה היא הרי זֹו ּדׁשטּות רׁש"י), ּומנהגֹו, (ׁשיטתֹו לסבא" ׁשיטתיּה ליּה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָואמרי
ּביניהם, ׁשרּויה ׁשכינה הרי זכּו הרי ואּׁשה ּדאיׁש מאד, ּבמאד ונפלאה ּגבֹוהה מדרגה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹׁשהּוא

ו י' אׁש הּוא עדיּדאיׁש ּבנין ּבגּלּוי (ּובא כּו', י"ּה הם הרי אז זכּו וכאׁשר ה', אׁש הּוא אּׁשה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
ּדאפסיק ּביֹותר נעלים לגּלּויים זכה זה ּבׁשביל לכן ּגבֹוהה, מדרגה זֹו הרי ּכן אם כּו'), ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָעד
אין אֹור ּדהּנה הּוא, הענין ּובאּור כּו'. מּמׁש ּבגּלּוי אֹור ּגּלּוי ּבחינת ׁשּזהּו כּו', ּדנּורא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעּמּודא
והּוא ּכלל], ּבֹו (מּׂשיגה) ּתֹופסת מחׁשבה (=אין ּכלל ּביּה ּתפיסא מחׁשבה לית הרי ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָסֹוף
ּפנים, ּכל על הּׂשגה ּבגדר הּוא הרי נעלית הּיֹותר ּגם הּנה הּׂשגה ּדכל הּׂשגה, מּגדר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָלמעלה
ּבינֹונים ׁשל ּבספר וכדאיתא ּכלל, ּבהּׂשגה ׁשּיּתפס אפׁשר אי הרי הּׂשגה ּבגדר ּׁשאינֹו מה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָאבל
ּתפיסא מחׁשבה ולית והּדעת הּׂשכל מן למעלה ׁשהּוא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּולגּבי יח, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּפרק
ואני ,עּמ הייתי ּבהמֹות אדע ולא בער "ואני ּכדכתיב ,יתּבר אצלֹו ּכפתיים הּכל ּכלל, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹּביּה
לעצמֹו להּגיע ּדבכדי ,עּמ ּתמיד אני ּובהמֹות ּבער ׁשאני ׁשּבזה ּכלֹומר וגֹו', "עּמ ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָתמיד
ּבׁשם זֹו ּומדרגה ּבחינה נקראת ולכן ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה הרצֹון ּבּטּול ידי על הּוא ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָיתּבר
הּזה", הּמׁשּגע ּבא "מּדּוע ׁשּכתּוב ּוכמֹו מׁשּגע, ּבׁשם נקרא ּׁשהּנביא מה ּכן ּגם וזהּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻׁשטּות.

הּגׁשמּיּות ּבהפׁשטת להיֹות צרי היה הּנבּואה התּגּלּות ּבעת הּׂשכל24ּדהּנה הפׁשטת והינּו , ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
הּלבּוׁשים הפׁשטת ענין ּכן ּגם ּדזהּו ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ּבּטּול ּבבחינת ולהיֹות ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָוהּמּדֹות,
הם ּדהּלבּוׁשים וּיתנּבא", ּבגדיו את הּוא ּגם "וּיפׁשט ּבׁשאּול ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּנבּואה, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבעת
יתּבׁשׁשּו", ולא כּו' ערּוּמים ׁשניהם "וּיהיּו ּכתיב החטא ּדקדם הּדעת, עץ חטא מּצד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹּבאים
המערב ההרּגׁש הּוא החטא ּדעּקר וידּוע הּלבּוׁשים, ענין נתחּדׁש הּדעת עץ חטא ידי ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָֹועל
ׁשּזהּו ורע, ּבטֹוב המערב ההרּגׁש ּבהם ׁשּנתחּדׁש הם", עירּמם ּכי "וּידעּו ּוכתיב ורע, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻּבטֹוב
ולכן והּמּדֹות, הּׂשכל הרּגׁש הּוא ּובׁשרׁשֹו ורע, ּבטֹוב המערב ההרּגׁש הּלבּוׁשים, ענין ּכן ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּגם
ּומּדֹות, ּדׂשכל ההרּגׁש הפׁשטת ענין ׁשהּוא הּלבּוׁשים הפׁשטת להיֹות צרי היה הּנבּואה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּבעת
הּתֹורה, יסֹודי ּבהלכֹות ּברמּב"ם וכמבאר והחּוׁשים, הּכחֹות ּבּטּול ּבבחינת להיֹות ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָֹֹוהינּו
הּמתּגּבר וגּבֹור חכם על חלה והּנבּואה אדם, ּבני מנּבא יתּבר ׁשהאֿל לידע הּדת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ"מיסֹודי
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כןp‰Â‰ה) ּכמֹו הּנה ּדקלּפה, ׁשטּות ּבׁשם נקרא ׁשהּוא הּדעת מן למּטה הּטיה ׁשּיׁש ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
רז"ל אמרּו ּדהּנה הּוא, והענין ּדקדּׁשה. ׁשטּות והּוא הּדעת, מן למעלה הּטיה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻיׁשנֹו
הדס ׁשל ּבד נֹוטל ׁשהיה אילעאי, ּברּבי יהּודא ר' על עליו "אמרּו א) עּמּוד יז ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ(ּכתּבֹות
אחת זֹורק ּבּדין, (ׁשלש אּתלת מרּקד יצחק רב ּבר ׁשמּואל רב וכּו', הּכּלה לפני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָֹּומרּקד
אֹותנּו] מבּיׁש (רּבנּו) [=הּזקן סבא לן מכּסף קא זירא רּבי אמר רׁש"י), אחת, ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָּומקּבל
אפסיק נפׁשיּה נח ּכי רׁש"י), ּבעצמֹו, ראׁש קּלּות ונֹוהג חכמים ּתלמידי ּבכבֹוד ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֹ(ׁשּמזלזל
ּבינֹו אׁש עּמּוד הפסיק העֹולם, מן [=ּכׁשּנפטר וכּו' עלמא לכּלא ּדידיּה ּבין ּדנּורא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹעּמּודא
(ׁשֹוט לּזקן] הּׁשֹוט לֹו [=הֹועיל לסבא ׁשֹוטיּה ליּה אהני זירא רּבי אמר העֹולם], ּכל ְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָּובין
רׁש"י), ּכׁשֹוטה, מתנהג (ׁשהיה לסבא ׁשטּותיּה ליּה ואמרי רׁש"י) ּבֹו, מרּקד ׁשהיה הדס ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשל
הּדעת, מן למעלה היא הרי זֹו ּדׁשטּות רׁש"י), ּומנהגֹו, (ׁשיטתֹו לסבא" ׁשיטתיּה ליּה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָואמרי
ּביניהם, ׁשרּויה ׁשכינה הרי זכּו הרי ואּׁשה ּדאיׁש מאד, ּבמאד ונפלאה ּגבֹוהה מדרגה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹׁשהּוא

ו י' אׁש הּוא עדיּדאיׁש ּבנין ּבגּלּוי (ּובא כּו', י"ּה הם הרי אז זכּו וכאׁשר ה', אׁש הּוא אּׁשה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
ּדאפסיק ּביֹותר נעלים לגּלּויים זכה זה ּבׁשביל לכן ּגבֹוהה, מדרגה זֹו הרי ּכן אם כּו'), ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָעד
אין אֹור ּדהּנה הּוא, הענין ּובאּור כּו'. מּמׁש ּבגּלּוי אֹור ּגּלּוי ּבחינת ׁשּזהּו כּו', ּדנּורא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעּמּודא
והּוא ּכלל], ּבֹו (מּׂשיגה) ּתֹופסת מחׁשבה (=אין ּכלל ּביּה ּתפיסא מחׁשבה לית הרי ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָסֹוף
ּפנים, ּכל על הּׂשגה ּבגדר הּוא הרי נעלית הּיֹותר ּגם הּנה הּׂשגה ּדכל הּׂשגה, מּגדר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָלמעלה
ּבינֹונים ׁשל ּבספר וכדאיתא ּכלל, ּבהּׂשגה ׁשּיּתפס אפׁשר אי הרי הּׂשגה ּבגדר ּׁשאינֹו מה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָאבל
ּתפיסא מחׁשבה ולית והּדעת הּׂשכל מן למעלה ׁשהּוא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּולגּבי יח, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּפרק
ואני ,עּמ הייתי ּבהמֹות אדע ולא בער "ואני ּכדכתיב ,יתּבר אצלֹו ּכפתיים הּכל ּכלל, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹּביּה
לעצמֹו להּגיע ּדבכדי ,עּמ ּתמיד אני ּובהמֹות ּבער ׁשאני ׁשּבזה ּכלֹומר וגֹו', "עּמ ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָתמיד
ּבׁשם זֹו ּומדרגה ּבחינה נקראת ולכן ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה הרצֹון ּבּטּול ידי על הּוא ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָיתּבר
הּזה", הּמׁשּגע ּבא "מּדּוע ׁשּכתּוב ּוכמֹו מׁשּגע, ּבׁשם נקרא ּׁשהּנביא מה ּכן ּגם וזהּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻׁשטּות.

הּגׁשמּיּות ּבהפׁשטת להיֹות צרי היה הּנבּואה התּגּלּות ּבעת הּׂשכל24ּדהּנה הפׁשטת והינּו , ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
הּלבּוׁשים הפׁשטת ענין ּכן ּגם ּדזהּו ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ּבּטּול ּבבחינת ולהיֹות ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָוהּמּדֹות,
הם ּדהּלבּוׁשים וּיתנּבא", ּבגדיו את הּוא ּגם "וּיפׁשט ּבׁשאּול ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּנבּואה, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבעת
יתּבׁשׁשּו", ולא כּו' ערּוּמים ׁשניהם "וּיהיּו ּכתיב החטא ּדקדם הּדעת, עץ חטא מּצד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹּבאים
המערב ההרּגׁש הּוא החטא ּדעּקר וידּוע הּלבּוׁשים, ענין נתחּדׁש הּדעת עץ חטא ידי ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָֹועל
ׁשּזהּו ורע, ּבטֹוב המערב ההרּגׁש ּבהם ׁשּנתחּדׁש הם", עירּמם ּכי "וּידעּו ּוכתיב ורע, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻּבטֹוב
ולכן והּמּדֹות, הּׂשכל הרּגׁש הּוא ּובׁשרׁשֹו ורע, ּבטֹוב המערב ההרּגׁש הּלבּוׁשים, ענין ּכן ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּגם
ּומּדֹות, ּדׂשכל ההרּגׁש הפׁשטת ענין ׁשהּוא הּלבּוׁשים הפׁשטת להיֹות צרי היה הּנבּואה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּבעת
הּתֹורה, יסֹודי ּבהלכֹות ּברמּב"ם וכמבאר והחּוׁשים, הּכחֹות ּבּטּול ּבבחינת להיֹות ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָֹֹוהינּו
הּמתּגּבר וגּבֹור חכם על חלה והּנבּואה אדם, ּבני מנּבא יתּבר ׁשהאֿל לידע הּדת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ"מיסֹודי
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זֹו ּבחינה נקראת ולכן ּבארּכה, ׁשם וכמבאר ּדבר", ּבׁשּום עליו מתּגּבר יצרֹו ואין יצרֹו, ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָֹֻעל
הּוא ּומקּדׁש ּבמׁשּכן ׁשהעבֹודה ולהיֹות וההּׂשגה, הּדעת מן למעלה ההּטיה ׁשּזהּו ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשטּות,
ּבבחינת יהיה זה ּדלעּמת ּדמהּׁשטּות והינּו יאיר, עצמֹו ּדהחׁש לנהֹורא, חׁשֹוכא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻלאהפכא
הּמתּברר הּדעת מן הּלמעלה והינּו ּדוקא, ׁשּטים מעצי הּמׁשּכן היה לכן ּדקדּׁשה, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָֻׁשטּות
ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו וזהּו הּדעת. מן הּלמּטה מן ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָונעׂשה
לנהֹורא, חׁשֹוכא לאהפכא ׁשּפֹועל ׁשּלֹו, הּברּורים ּבעבֹודת האדם עבֹודת ידי על ּבא ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָוזה
הּדעת, מן למעלה מּזה ׁשּיהיה וועלט), (פּון ּדעֹולם הּדעת מן הּלמּטה את להפ ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹוהינּו
עֹוׂשה ּכ [=ּכי וועלט טּוט אזֹוי וויילע ּכן ועֹוׁשה נֹוהג ׁשהּוא ּבאדם ּדברים ּכּמה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּדיׁשנם
הנהגת הּוא ּדכן לפי מּמקֹומו אֹותֹו מזיזים ׁשּבלּתי חק ּכמֹו הם האּלה והּדברים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ"העֹולם"],
מן הּלמעלה אל להפכֹו צריכים זה את הּנה כּו', והּדֹומה נּמּוס עניני ּבכּמה ּוכמֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהעֹולם,
הם העֹולם הרּגׁש מּצד הּנה הּׁשנה, ּוזמּני האכילה זמּני מׁשל ּדר על ּוכמֹו ּבעבֹודה, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָהּדעת
האּלּו זמּנים הּנה מקֹום ּומּכל ּומּתן, ּבמּׂשא להתעּסק ּכׁשּצרי וגם ּוזמּנים, ּבעּתים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָקבּועים
הם ּותפּלה ּתֹורה ׁשל הּקביעּות ּוזמּני ועּקר, ּכלל נּדחים ּובלּתי ניזזים ּבלּתי הרב ּפי ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹעל

נּדחי ׁשהם ויׁש קבע, להם ואין איזהנּדחים נֹותן אׁשר האדם הּנה לגמרי, וׁשלֹום חס ם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
וכדאיתא ּוזמּנֹו, עּתֹו הּיֹודע הּוא ּדמי ּכזֹו, ּבהנהגה חכמה איזה יׁש האם לנפׁשֹו, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָחׁשּבֹון

רּבה לביתי"25ּבמדרׁש ׁשאצּוה ועד חׁשּבֹונֹותי ׁשאעׂשה עד לי המּתינּו לֹומר ׁשּליט אדם "אין ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
ּבירידת הּכּונה ּׁשהיתה מה העּקר ועל ּכלל, מּמׁש ּבֹו ׁשאין ּדבר על נפׁשֹו ּכל יּתן ואי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָכּו',
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הּנה ואז לתֹורה, עּתים לֹו ויקּבע נפׁשֹו על ויעמד ּדעֹולם, זה ׁשטּות להפ עבֹודתֹו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּתהיה
ׁשעל אחרא, סטרא אתּכפיא ּכד וזהּו ּבנפׁשֹו, אלקי אֹור ּגּלּוי לֹו ׁשּיאיר ּבתֹוכם", ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ"וׁשכנּתי
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עלמין. ּכל הּסֹובב אֹור ּומתּגּלה ׁשּמאיר עלמין, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבכּולהּו

.¯ev˜הּׂשכל הרּגׁש הפׁשטת ּוכמֹו ּדקדּׁשה, ודעת מּטעם למעלה והּטיה ׁשטּות יבאר ƒְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻ
לׁשטּות זה ּדלעּמת ּדׁשטּות אתהּפכא ׁשּטים, מעצי הּמׁשּכן הּנבּואה. ּבעת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻוהּמּדֹות

ואחד. אחד ּכל ּבעבֹודת זה ּדר ועל ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּדקדּׁשה.

•

ג.)25 ט, פרשה רבה דברים

*g"kyz'd ,(a xn`n) hay `"i ,glya 't w"yven .c"qa

È˙‡·כלה אחותי דיום1לגני בהמאמר ההילולא בעל אדמו"ר מו"ח כ"ק ומביא ,

שלו ההילולא ויום למקום2ההסתלקות לגנוני, לגני (במקומו) רבה במדרש דאיתא ,
רצויים הבלתי הענינים שע"י אלא היתה, בתחתונים שכינה דעיקר בתחלה, עיקרי שהי'
עמדו ואח"כ השביעי, רקיע עד למעלה מלמטה השכינה נסתלקה עה"ד) מחטא (מתחיל

אברהם הי' אחד אבינו, מאברהם (מתחיל עד3צדיקים למטה, מלמעלה השכינה את והורידו (
חביבין השביעין (דכל השביעי שהוא משה (ירידת4שבא זה דענין בארץ. למטה והורידה (

המשכן ע"י בעיקר נעשה בארץ) למטה השכינה כמ"ש5והמשכת משה לי6שעשה ועשו
וזהו בתוכם. ושכנתי היא7מקדש למטה שכינה עיקר המשכת כי שטים, מעצי הי' שהמשכן

כמאמר ואתהפכא, דאתכפיא העבודה בכולהו8ע"י דקוב"ה יקרא אסתלק סט"א אתכפיא כד
זו המשכה נקראת [שלכן לעולמות משייכות שלמעלה אוא"ס עצמות וגילוי המשכת עלמין,

רוממות שבבחינת האור גילוי שהוא לפי אסתלק, זו9בשם שהמשכה ומכיון שכינה, עיקר ,[
שטות מלשון שטים שטים, מעצי המשכן הי' לכן ואתהפכא, דאתכפיא העבודה ע"י ,10היא

שטות רוח בו נכנס אא"כ עבירה עובר אדם (אין דלעו"ז שטות העבודה11היינו וע"י ,(
עומדים שטים עצי למשכן הקרשים את לשטות12דועשית דלעו"ז השטות שמהפכים ,

בתחתונים. שכינה עיקר המשכת בתוכם, ושכנתי נעשה עי"ז עומדים), שטים (עצי דקדושה

"אחת13בהמאמרÍÈ˘ÓÓÂב) שפירוש לומר, [ויש העבודות שאחת מה גם דזהו ,

והעיקרית המיוחדת העבודה הוא עבודת14העבודות" היא שבמקדש]

ב לאור יצא (*g"nyz ± hay c"ei qxhpewיו"ד "לקראת ,

כ"ק של הילולא - הסתלקות יום קודש", יהי' "העשירי שבט,

. . זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה מהוריי"צ g"nyz,אדמו"ר hay 'h

ldwd zpy."

אדמו"ר כ"ק ע"י שניתן המאמר ה'שי"ת, לגני באתי "המשך

ה'שי"ת שבט יו"ד ביום אותו ללמוד נ"ע יוםאמהוריי"צ ,

כ"ק נוהג ושנה שנה ובכל פרקים, עשרים מכיל הסתלקותו,

אחד פרק – לגני באתי ד"ה במאמרו לבאר שליט"א אדמו"ר

מיוסדבמההמשך הנ"ל ה'תשכ"ח לגני באתי ד"ה .exwiraעל

בו – זו שנה שבט יו"ד לקראת לאור ויוצא מההמשך, חי פרק

השני'". בפעם הנ"ל פרק לומדים

א.)1 ה, שה"ש

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

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

כד.)3 לג, יחזקאל

ואילך)4 ספ"ב ה'תשי"א לגני באתי ד"ה וראה יא. פכ"ט, ויק"ר

ואילך). ד ע' ח"א מלוקט סה"מ ואילך. ל ע' לגני באתי (סה"מ

אעפ"כ,)5 סיני", הר על ה' "וירד הי' במ"ת שכבר דאף

מ"ת לאחרי במשכן, (בעיקר) הי' בארץ" למטה ד"הורידה הענין

רכב. ע' תרמ"ד סה"מ ראה –

ח.)6 כה, תרומה

ואילך.)7 פ"ג בההמשך ראה להלן בהבא

וראה)8 ב. קכח, (מזח"ב פקודי ר"פ ולקו"ת פכ"ז תניא ראה

ג. סה, חוקת לקו"ת ד. פט, ויקהל תו"א א). קפד, ב. סז, שם גם

שם.)9 תו"א

כב.)10 פ"כ, במדב"ר בלק. ר"פ ספרי א. קו, סנהדרין ראה

טז. בלק תנחומא

ע')11 ח"ב דברים אדהאמ"צ מאמרי וראה א. ג, סוטה

וש"נ. תרמה.

טו.)12 כו, תרומה

ב.)13 פרק

א.)14 יח, מנחות – אחת עד מתוד"ה ולהעיר

ניסן. ב' ליום טז-כ) (פרקים ההמשך וסיום יא-טו), (פרקים לפורים מאמר בגנים, היושבת ד"ה והמשכו: א)

גם מתחילים (ה'תשי"א-ה'תש"ל), הראשונות השנים עשרים שנשלמו שנה.ולאחרי אחר דשנה (גם) עה"ס הפרקים מעשרים פרק ללמוד נוהגים שכמה ב)

אחד. פרק שנה כל אלו, פרקים בעשרים השניות, שנים דעשרים המנין
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נוגה15הקרבנות מקליפת הוא (שחיותה בהמה שלוקחים היא הקרבנות עבודת כי ועושים16, (
הזקן אדמו"ר פירוש לפי ובפרט להוי', קרבן דמ"ש18עה"פ17אותה גו', מכם יקריב כי אדם

מן רק (לא להיות צריך שהקרבן לרמז הוא יקריב) כי מכם אדם (ולא מכם יקריב כי אדם
דכשעושה אדם, של שבלבו הבהמה מן אליין, אייך פון מכם, גם) אלא כפשוטה, ַהבהמה
את שמהפך וע"י ואתהפכא. אתכפיא הו"ע להוי', קרבן הבהמית) (נפש שבו מהבהמה
אוא"ס בעצמות מגיע זה הנה לקדושה, שבלבו] והבהמה כפשוטה, [הבהמה הבהמה

דא"ס רזא עד עולה דקורבנא דרזא שכינה), (עיקר לעולמות משייכות זה19שלמעלה ואור ,
כתיב דבקרבנות למטה. חות20נמשך (מלשון וניחוח למעלה ההעלאה הוא ריח ניחוח, ריח

למטה21דרגא ההמשכה הוא משם22) הנה דא"ס, רזא עד למעלה עולה הקרבנות שריח דע"י ,
בתחתונים. שכינה עיקר המשכת לגנוני, לגני באתי למטה, אח"כ נמשך

˘ÈÂהמשכן עשיית שע"י אף הקרבנות, בענין (ובארוכה) בהמאמר שמבאר דזה לומר,
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כא.)29 ס, ישעי'
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רפל"ו. תניא ו. פי"ג,

שם.)31 תניא

ועם)32 תפט. ע' ח"א תקס"ה (סה"מ תקס"ה יתנך מי ד"ה

בלק אוה"ת ואילך). תרעט ע' ב כרך שה"ש באוה"ת – הגהות

g"kyz'd ,hay `"i ,glya 't w"yven

Â‰ÊÂבהמאמר הוי'33שממשיך צבאות בשם נק' מלשון34דישראל (גם) הוא דצבא ומבאר ,
וכו'35צביון תורה מארי שונים, סוגים בהם שיש הוא דישראל (יופי) הצביון דענין ,36

אמרו שעליהם אלו גם [כולל פשוטים לאנשים אחד37עד דכל כרימון], מצוות מלאים שהם
העולם את לכבוש למלחמה, שיוצא חיל), מלשון (צבא ה' בצבאות חייל הוא מישראל

ית'. לו לדירה ולעשותו

ללחוםÂ‰�‰ג) שבכדי זו, במלחמה גם הוא עד"ז מס"נ, עם קשורה כפשוטה שמלחמה כמו
שטות והגבלה, ממדידה שלמעלה העבודה להיות צריכה דלעו"ז השטות נגד
גם זה לקשר [ויש מהשכל. שלמעלה המס"נ הו"ע דבכללות ודעת, מטעם שלמעלה דקדושה

הרמב"ן מ"ש ע"פ כפשוטה, הקרבנות עבודת הקרבן38עם בעל צריך הקרבן הקרבת שבעת
הבורא חסד לולא גופו וישרף דמו שישפך לו וראוי ובנפשו בגופו לאלקיו שחטא לחשוב
מס"נ]. של שהו"ע כו', נפש תחת נפש דמו תחת (דהקרבן) דמו כו' תמורה ממנו שלקח

ÍÈ˘ÓÓÂכל39בהמאמר מבזבזים המלחמה את לנצח בכדי בגשמיות, שבמלחמה דכמו ,

לצורך40האוצרות (אפילו בהם משתמשים שאין רק לא הנה הרגיל שע"ד דהגם ,
המנגד את לנצח בכדי ומ"מ רואה, כל מעין וחתומים כמוסים שהם מזו יתירה אלא גדול)
דבזבוז אותם, מבזבזים שגם אלא בהאוצרות שמשתמשים רק דלא האוצרות, כל מבזבזים
דשם הנפש בעצם מושרש הנצח כי הוא לזה והטעם והגבלה, מדידה מחשבון למעלה הוא
בפנימיות הוא הנצח דשרש למעלה, גם הוא עד"ז חשבונות, שום שייך אין הנפש) (בעצם
בחי' דבזבוז, ובאופן להם, נותנים המלחמה, את ינצחו ה' שהצבאות בכדי ולכן, הכתר,

ראתה לא עין נאמר שעליו וגילוי), מאור (שלמעלה שלמעלה את41האוצר לנצח בכדי
ית'. לו דירה העולם את ולעשות המלחמה

˘ÈÂבפנימיות הוא הנצח דשרש לפי הוא זה על שהטעם בהמאמר שמבאר דזה לומר,
האוצר שנותנים דזה דבזבוז. באופן היא האוצר שנתינת זה על בעיקר הוא הכתר,
בתחתונים דדירה שהכוונה מפני שזהו לומר, יש ית', לו לדירה העולם את לעשות בכדי

הזקן רבינו כמאמר ית', בעצמותו רז"ל42היא לשון בתחתונים,30בדיוק דירה כו' נתאוה
מעצמותו היא זו כוונה להשלים כח הנתינת לכן, מהטעם, למעלה הוא "נתאוה" דענין
הוא הכתר, בפנימיות הוא הנצח דשרש והטעם וגילוי. מאור שלמעלה אוצר בחי' ית',

תרס"ו המשך קצג. ע' תרע"ח שלח. ע' תרס"ב סה"מ תתקצז. ע'

ובכ"מ. .84 ע' תרצ"ט סה"מ תמה. ע' שם ג. ס"ע

י.)33 פרק

צבאות)34 כל יצאו הזה היום בעצם ויהי מא) יב, (בא וכמ"ש

מצרים. מארץ הוי'

לצביונן)35 כו' בראשית מעשה כל א): יא, (ר"ה וכדרז"ל

צבאם, וכל והארץ השמים ויכולו א) ב, (בראשית שנא' נבראו,

צביונם. אלא צבאם תקרי אל

ב).)36 (א, בהקדמה תקו"ז

בסופה.)37 חגיגה א. יט, עירובין

ט.)38 א, ויקרא עה"פ

יא.)39 פרק

ואילך)40 א (שכב, שמות בתו"ח פרזונו צדקת ד"ה גם וראה

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

ח"א קונטרסים (סה"מ ס"ו תרפ"ט הנ"ל ד"ה תערב). (ע' ס"ב

ואילך). 121 ע' תרפ"ט המאמרים ספר ב. לו,

כרך)41 הערכים-חב"ד ספר וראה ב. לד, ברכות ג. סד, ישעי'

ת). (ע' סוסק"א ס"א העליון אוצר ערך .p"yeב

ז.)42 ס"ע תרס"ו המשך תתקצז. ע' בלק באוה"ת הובא

ובכ"מ.
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של באופן האוצר דנתינת להוסיף, ויש דבזבוז. באופן הוא האוצר שנתינת זה על (בעיקר)
הוא הנצח דשרש (לפי מלמעלה מצד רק לא הוא המלחמה את לנצח הוי' להצבאות בזבוז
באופן היא שלהם שעבודה דמכיון הוי'. להצבאות גם שייך שזה אלא הכתר), בפנימיות
וכלים מתאימים הם לכן מטו"ד, שלמעלה דקדושה שטות מחשבונות), (למעלה דבזבוז

דבזבוז. באופן שלמעלה האוצר להם שיומשך

זוÍÈ˘ÓÓÂד) לשנה השייך (הפרק ח"י בפרק הנצח43בהמאמר (ששרש הענין דביאור ,(

מ"ש ע"פ יובן הכתר) בפנימיות ינחם44הוא ולא ישקר לא ישראל נצח וגם
בבחינת הוא הנצח ששרש לפי הוא ינחם לא ישראל שנצח דזה להנחם. הוא אדם לא כי
דפסוק הוא, והענין וחרטה. ניחומין שייך אין אדם לא ובבחינת הכתר), (פנימיות אדם לא
לו שתחזור בקשתו על לשאול שמואל מענה הוא גו') ינחם לא גו' ישראל נצח (וגם זה
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כח.)45 שם,

ג.)46 עב, יתרו

יא.)47 שם, ש"א

48() (קצג,עש"מ סל"ג ח"ב חי כל אם מאמר מפאנו) לרמ"ע

דברים אדהאמ"צ מאמרי ובכ"מ. ב. שא, ב. כ, א. ג, של"ה ב).

וש"נ. קכב. ע' ח"א
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לקו"ת)50 פל"ט. תניא הכבוד). כסא (שער מו שער ע"ח

ובכ"מ. ד. עד, האזינו

סע"א)51 (לד, פי"ח חינוך ח"ב לאדהאמ"צ תשובה שערי

ס"א העליון אדם ערך הערכים-חב"ד ספר וראה ואילך).

וש"נ. שם). (וב"מילואים"
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אדם" "כמראה היא ממש52דאצילות ואדם אדם" "כמראה רק הוא ז"א גם יותר, ולמעלה .
באריך לאדם53הוא (עד העליון האדם על קאי סתם אדם להנחם, הוא אדם לא כי וזהו .

וחרטה. נחמה שייך אין עתיק דבבחינת עתיק, הוא אדם ולא דאריך),

ומדות.Â‰�‰ה) מוחין הוא דאדם בהמאמר, מבאר נחמה, שייך שבאדם זה על הטעם
ע"פ הם (שבו) שהמדות היא בזה הכוונה ומדות, מוחין הוא שאדם דזה ומבאר,
ומדות מוחין הוא שאדם בהמאמר דמ"ש לומר, ויש למדות. שייך (שבו) והשכל שכל
שייך שבאדם זה על הטעם לבאר בכדי רק לא הוא זל"ז, שייכים שבו והמדות ושהמוחין

מוח הוא שאדם [דזה דאדם העילוי גודל לבאר בכדי גם אלא (כדלקמן), ומדותנחמה ין
יובן שעי"ז כדלקמן], שלו, העילוי גודל מצד הוא זל"ז שייכים שבו והמדות ושהמוחין

דאדם. מהעילוי גם למעלה שהוא אדם, לא דבחי' העילוי גודל יותר

Ô·ÂÈÂהידוע ע"פ המדות,54זה מכל כלול שהוא לזה דנוסף המדריגות. מכל כלול שהאדם
הרמב"ם האדם55כמ"ש אבל פעלים ב' או בלבד חד פעל להם יש והאילנות דהבע"ח

מיוחדת מדה מהם אחד לכל יש הנבראים, דכל היינו מזה, זה משתנים רבים מעשים יעשה
אכזרי והעורב רחמני כלול56(נשר והאדם ביראה), וגבריאל באהבה מיכאל במלאכים, וכן ,

אחת, במדריגה הענינים מכל כלול שהוא זה היא שבאדם זו [דהתכללות המדות מכל
הכי דרגא עד עליונה הכי מדרגא המדריגות, מכל גם כלול הוא לזה נוסף הנה מדות],

במדרש כדאיתא הוא57תחתונה, שאדם וזהו התחתונים. ומן העליונים מן נברא שהאדם
וכיון למטה, ירידה הוא המדות וטבע למעלה עלי' הוא המוחין דטבע ומדות, מוחין
בפ"ע מדות או בפ"ע מוחין לכן, יחד), (משניהם התחתונים ומן העליונים מן כלול שהאדם

וזהו ומדות. מוחין הוא האדם וענין אדם, ענין הם58אינם דאדם שהמדות זה על הטעם גם
הפכים), וגם שונים ענינים שני הם ומדות ששכל (אף למדות שייך דאדם והשכל שכל ע"פ
שניהם, את שכוללת שלו השלימות נקודת מצד הוא המדות, והן השכל הן שבו, ענין כל כי
ניכר בזה כי וכו', ומדות מוחין הוא שאדם בהמאמר מ"ש וזהו זל"ז. שייכים הם ולכן

ותחתונים. דעליונים השלימות נקודת דאדם, העילוי גודל

שםÂ‰�‰ו) אור אדם59בתורה דענין מבאר להנחם) הוא אדם דלא הענין שמבאר (במאמר
מעלתו. גודל על מורה קוין) דג' בציור (שהוא שבאדם זה ענין דגם קוין. ג' הוא

במק"א ב'60וכמבואר בבחי' הספירות היו דבתוהו הוא, לתיקון תוהו בין החילוק דעיקר
שיש התיקון ומעלת ואמצע). שמאל (ימין קוין ג' בבחי' הם ובתיקון ושמאל), (ימין קוין

פו.)52 ס"ע ואתחנן אוה"ת

א)53 כרך שה"ש פז. ע' ואתחנן א. תרטז, ג כרך נח אוה"ת

וש"נ. שכג. ע'

ואילך).)54 קכז (ע' ס"א אדם ערך הערכים-חב"ד ספר ראה

וש"נ.

הובא)55 להסתפק, ראה כן אחרי ד"ה לפיה"מ בהקדמתו

ג. לז, אמור בלקו"ת

(יז,)56 ה"ז פ"א קידושין סע"א). (ג, ה"א פ"א פאה ירושלמי

לב, האזינו עה"פ ופרש"י ספרי גם וראה ב. עקב תנחומא ב).

יא.

ועוד.)57 יא. פ"ח, ב"ר

f"cr.180ראה)58 ע' תרצ"ט סה"מ שם. אמור לקו"ת

.20 ע' ה'תש"ב

ד.)59 עב, שם וראה ואילך. ב עא,

ובכ"מ.)60 ואילך. ג נא, וישלח תו"ח ד. כד, וישלח תו"א
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הובא)55 להסתפק, ראה כן אחרי ד"ה לפיה"מ בהקדמתו
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נעשה האמצעי קו שע"י גם) אלא האמצעי, קו קו, עוד בו שנתוסף רק (לא הוא קוין ג' בו
חו"ג הקוין ב' ומייחד מחבר האמצעי שקו וזה ושמאל. ימין הקוין דב' והתכללות חיבור

דגם61הוא ונמצא, הקוין. דב' השלימות שכולל דכולא שלימותא מאוא"ס הוא ששרשו לפי
דאדם השלימות על מורה קוין ג' בציור הוא שאדם הוא62זה דאדם בהמאמר שמבאר וזה .

בכדי (בעיקר) הוא אדם ענין כאן שמבאר דזה לומר, יש קוין, דג' הענין ולא ומדות מוחין
והתהפכות, שינוי הוא וחרטה הנחמה דענין וחרטה, נחמה שייך שבאדם זה על הטעם לבאר
[ועד"ז הת"ת בקו ולפעמים הגבורה בקו ולפעמים החסד בקו הוא שלפעמים רק דלא היינו,
וכו' הגבורה, מדת ע"פ השני באלף החסד, מדת ע"פ ההנהגה היתה הראשון ],63שבאלף

הוא דהשינוי מזו, ויתירה לחסד. ומדין לדין מחסד משתנה והמצב הזמן שבאותו אם, כי
עכשיו שגם (אף אחרת במדה היא הנהגתו ולהבא שמכאן רק דלא וחרטה, דנחומין באופן

שהוא אלא ומצב), המעמד אותו בהמאמרhxgznהוא מבאר ולכן זה. שלפני הנהגתו על
דנחומין ובאופן המדות שינוי שנעשה זה כי קוין, דג' הענין ולא ומדות, מוחין הוא דאדם

השכל. ע"פ הם שלו והמדות ומדות, מוחין הוא שאדם לפי הוא וחרטה

כתיבÔÈ�Ú‰Âז) דהנה וידוע64הוא איש, יהולל שכלו איש65לפי בשם נקרא שהאדם דזה
דמה איש, להתואר אדם התואר בין החילוק [דזהו שבו המדות מצד הוא
שבו], המדות מצד הוא איש בשם שנקרא ומה שבו השכל מצד הוא אדם בשם שנקרא

לפי והיינוופירוש שכלו. לפי הם (איש) שבאדם המדות דגם הוא איש יהולל דגם66שכלו
שכליות כהמדות [ודלא הטבע מצד הוא מציאותן שעצם היות עם שבאדם, טבעיות המדות

מ"ש דזהו השכל. ע"י מתעוררות הן השכל], מצד הוא מציאותן אל67שכל לבבכם ירך אל
אל זה על ציווי שייך ואיך טבעי דבר היא במלחמה היראה הרי דלכאורה, גו', תיראו
כשישים לכן, השכל, ע"י הוא הטבעיות מדות שהתעוררות דמכיון בזה, והביאור תיראו,

הרמב"ם וכמ"ש כלל. ויפחד ירא ולא לבבו ירך לא בזה, ומחשבתו המתחיל68דעתו וכל
אל לבבכם ירך אל שנאמר תעשה, בלא עובר עצמו ומבהיל במלחמה ולהרהר לחשוב
בנפש גם וכ"ה בה. ומהרהר כשמחשב ופועלת מתעוררת טבעית יראה דגם גו', תיראו

מ"ש דזהו השכל. ע"י הוא התעוררותן שלה, טבעיות המדות דגם את69האלקית, ואהבת
הזקן אדמו"ר וכתורת ה', את אוהב בטבעו מישראל אחד שכל דהגם אלקיך, שכל70ה'

ישנו מ"מ מאלקות, ח"ו נפרד להיות כלל יכול ואינו אופן בשום רוצה אינו מישראל אחד

ובכ"מ.)61 ג. כג, תזריע לקו"ת סי"ב. אגה"ק ראה

דג')62 הענין – הפכים הם דחו"ג הקוין שב' מכיון ואדרבא,

שהאדם מזה יותר נעלית שלימות היא חו"ג) (התכללות קוין

ומדות. מוחין הוא

ח,)63 בראשית תו"ח ג. ב, בראשית עה"פ ובחיי רמב"ן ראה

ובכ"מ. ד.

ח.)64 יב, משלי

65(.(97 ע' ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת אדם חביב ד"ה

ואילך)66 פכ"ט ה'תש"ג ר"ה המשך גם ראה לקמן, בהבא

ואילך). 77 ע' ה'תש"ג (סה"מ

ג.)67 כ, שופטים

סה"מ)68 ד. ו, ואתחנן לקו"ת וראה ספ"ז. מלכים הל'

.78 ע' ה'תש"ג

ה.)69 ו, ואתחנן

תמוז.)70 כה יום" "היום פ"ד. שם פ"ג. בההמשך גם ראה

תרפ"ד סה"מ שפד. ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק אגרות-קודש

ועוד. רמג. ע' שם רטו. ע'

g"kyz'd ,hay `"i ,glya 't w"yven

שיתבונן הציווי הוא זה ועל התבוננות ע"י היא התעוררותה טבעית אהבה כי זה, על ציווי
לא הוא התבוננות) ע"י היא האהבה (דהתעוררות זה וענין האהבה. את המעוררים בדברים
ומכ"ש שבאדם, המדות כי האלקית, נפש מצד גם אלא דנה"ב, וההסתר ההעלם מצד רק
ע"י ונה"ב, בגוף נתלבשה שנה"א לאחרי גם ולאידך, שכל. ע"פ הם שבו, האלקית נפש
שכל גופא דמזה בגילוי. תבוא האלקית דנפש הטבעית שהאהבה בהכרח וכו' התבוננות
הוא דהציווי לומר, ואין בבחירתו. תלוי שזה מוכח ה' את לאהוב נצטווה מישראל אחד

אדה"ז וכמ"ש ההתבוננות, על לתקוע71רק היא ואהבת ש"מצות מהבעש"ט שקיבל
מעיקר זה אין מזה שיבוא ומה האהבה, את המעוררים בדברים . . ודעתו מחשבתו
מישראל, דכאו"א מוכח, ומזה ה'. את שיאהוב הוא דואהבת הפשוט פירוש שהרי המצוה",

ה' אהבת לו יהי' סוף שסוף בהכרח לב), השימת גם לו (ויהי' בזה מ"ש72כשיתבונן וזהו .
שהמדות דמכיון לחסד, ומדין לדין מחסד שינוי להיות יכול שבאדם שבמדות בהמאמר,
בהמדות. גם שינוי נעשה אחר, באופן מחייב כששכלו לכן, השכל, ע"פ הם שבאדם

חייםÂ‡È·Â¯ח) בתורת האמצעי אדמו"ר מ"ש ע"פ יובן יותר, בפרטיות דבמדות73הענין
צומח בשם נק' שהמדות דזהו ומוחין. יניקה עיבור מדריגות, ג' (בכללות) יש
שבו הצומח הם והמדות השכל, הוא שבאדם החי דבחי' שבאדם, דצח"מ בענין ],74[כידוע

ואח"כ יניקה ואח"כ עיבור לדרגא, מדרגא דשינוי באופן הם המדות והגדלת צמיחת כי
האם. שבבטן עובר דוגמת בהשכל, עדיין נעלמות שהן כמו המדות היא עיבור בחי' מוחין.
אז ואדרבא מהמוחין, גדילין הן אז שגם בלב, נמשכות שהן כמו המדות היא יניקה ובחי'
הוא בפ"ע, מציאות ונעשה שנולד לאחרי שגם התינוק, בדוגמת שלהם. ההגדלה עיקר הוא
ובחי' היניקה). בזמן הוא הולד הגדלת שעיקר (ועד אבריו נגדלים שעי"ז אמו מחלב יונק
אלו מדות וגם היניקה), זמן שלאחרי הולד (בדוגמת בגדלות שהן כמו המדות היא מוחין
זה על הטעם יובן ועפ"ז שם. בתו"ח כמבואר המוחין, גדלות מבחי' מהמוחין, מקבלות
דההילולא), מהמאמר לעיל (כמבואר בהמדות שינוי נעשה אחר באופן מחייב השכל דכאשר
בדוגמת מהשכל, מקבלים הם בפ"ע מציאות ונעשו בלב נמשכו שהמדות לאחרי שגם דמכיון
שאפילו אלא עוד, [ולא אמו מחלב יונק הוא העולם, לאויר ויצא שנולד לאחרי שגם התינוק,

המדות. גם משתנים בהשכל, שינוי כשנעשה לכן, מהשכל], מקבלים דגדלות המדות

שבתחילהÍÈ˘ÓÓÂט) מזה לזה דוגמא ומביא ניחומין. שייך בשכל דגם כתיב75בהמאמר,
ואח"כ גו', אמחה (ולכן) גו' רע רק לבו מחשבות יצר לב76וכל יצר כי כתיב

טעם בתחילה שהיתה הסברא דאותה גו'. להכות עוד אוסיף לא ו(לכן) מנעוריו רע האדם
שינוי דכשנעשה הרצון. מצד בא שבשכל דהשינוי ומבאר, המזכה. טעם נעשית המחייב

השכל. גם משתנה בהרצון,

ב).)71 (ל, רס"ב ח"ב המאורות בשני הובא

שם.)72 ובהערות 116 ע' תש"א סה"מ בארוכה ראה

ואילך.)73 ב קסא, שמות

ואילך.)74 ד כא, בראשית תו"ח א. ד, בראשית תו"א

ז.)75 ה. ו, בראשית

כא.)76 ח, נח
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שיתבונן הציווי הוא זה ועל התבוננות ע"י היא התעוררותה טבעית אהבה כי זה, על ציווי
לא הוא התבוננות) ע"י היא האהבה (דהתעוררות זה וענין האהבה. את המעוררים בדברים
ומכ"ש שבאדם, המדות כי האלקית, נפש מצד גם אלא דנה"ב, וההסתר ההעלם מצד רק
ע"י ונה"ב, בגוף נתלבשה שנה"א לאחרי גם ולאידך, שכל. ע"פ הם שבו, האלקית נפש
שכל גופא דמזה בגילוי. תבוא האלקית דנפש הטבעית שהאהבה בהכרח וכו' התבוננות
הוא דהציווי לומר, ואין בבחירתו. תלוי שזה מוכח ה' את לאהוב נצטווה מישראל אחד

אדה"ז וכמ"ש ההתבוננות, על לתקוע71רק היא ואהבת ש"מצות מהבעש"ט שקיבל
מעיקר זה אין מזה שיבוא ומה האהבה, את המעוררים בדברים . . ודעתו מחשבתו
מישראל, דכאו"א מוכח, ומזה ה'. את שיאהוב הוא דואהבת הפשוט פירוש שהרי המצוה",

ה' אהבת לו יהי' סוף שסוף בהכרח לב), השימת גם לו (ויהי' בזה מ"ש72כשיתבונן וזהו .
שהמדות דמכיון לחסד, ומדין לדין מחסד שינוי להיות יכול שבאדם שבמדות בהמאמר,
בהמדות. גם שינוי נעשה אחר, באופן מחייב כששכלו לכן, השכל, ע"פ הם שבאדם

חייםÂ‡È·Â¯ח) בתורת האמצעי אדמו"ר מ"ש ע"פ יובן יותר, בפרטיות דבמדות73הענין
צומח בשם נק' שהמדות דזהו ומוחין. יניקה עיבור מדריגות, ג' (בכללות) יש
שבו הצומח הם והמדות השכל, הוא שבאדם החי דבחי' שבאדם, דצח"מ בענין ],74[כידוע

ואח"כ יניקה ואח"כ עיבור לדרגא, מדרגא דשינוי באופן הם המדות והגדלת צמיחת כי
האם. שבבטן עובר דוגמת בהשכל, עדיין נעלמות שהן כמו המדות היא עיבור בחי' מוחין.
אז ואדרבא מהמוחין, גדילין הן אז שגם בלב, נמשכות שהן כמו המדות היא יניקה ובחי'
הוא בפ"ע, מציאות ונעשה שנולד לאחרי שגם התינוק, בדוגמת שלהם. ההגדלה עיקר הוא
ובחי' היניקה). בזמן הוא הולד הגדלת שעיקר (ועד אבריו נגדלים שעי"ז אמו מחלב יונק
אלו מדות וגם היניקה), זמן שלאחרי הולד (בדוגמת בגדלות שהן כמו המדות היא מוחין
זה על הטעם יובן ועפ"ז שם. בתו"ח כמבואר המוחין, גדלות מבחי' מהמוחין, מקבלות
דההילולא), מהמאמר לעיל (כמבואר בהמדות שינוי נעשה אחר באופן מחייב השכל דכאשר
בדוגמת מהשכל, מקבלים הם בפ"ע מציאות ונעשו בלב נמשכו שהמדות לאחרי שגם דמכיון
שאפילו אלא עוד, [ולא אמו מחלב יונק הוא העולם, לאויר ויצא שנולד לאחרי שגם התינוק,

המדות. גם משתנים בהשכל, שינוי כשנעשה לכן, מהשכל], מקבלים דגדלות המדות

שבתחילהÍÈ˘ÓÓÂט) מזה לזה דוגמא ומביא ניחומין. שייך בשכל דגם כתיב75בהמאמר,
ואח"כ גו', אמחה (ולכן) גו' רע רק לבו מחשבות יצר לב76וכל יצר כי כתיב

טעם בתחילה שהיתה הסברא דאותה גו'. להכות עוד אוסיף לא ו(לכן) מנעוריו רע האדם
שינוי דכשנעשה הרצון. מצד בא שבשכל דהשינוי ומבאר, המזכה. טעם נעשית המחייב

השכל. גם משתנה בהרצון,

ב).)71 (ל, רס"ב ח"ב המאורות בשני הובא

שם.)72 ובהערות 116 ע' תש"א סה"מ בארוכה ראה

ואילך.)73 ב קסא, שמות

ואילך.)74 ד כא, בראשית תו"ח א. ד, בראשית תו"א

ז.)75 ה. ו, בראשית

כא.)76 ח, נח
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‰�‰Âלאחרי (גם תמיד שייך שהשכל לפי הוא, השכל) משתנה הרצון (שע"י זה על הטעם
השכל. גם משתנה בהרצון השינוי כשנעשה ולכן, להרצון, מהרצון) כבר שנמשך
שונים, ענינים שני הם והשכל הרצון הרי להבין, וצריך ומדות. שכל בענין שנת"ל וע"ד
שאינו היא בזה הכוונה מקיף, בחי' הוא ששכל לפעמים שמבואר [דזה פנימי הוא דשכל

המדות כמו כ"כ פנימי הרגש שע"י77בבחי' ועד התלבשות, בדרך היא בהמוח ופעולתו ,[
חריצים בו שמתוספים בהמוח שינוי נעשה במושכלות ההתעסקות הוא78ריבוי ועד"ז ,

בהם. שמתלבש ע"י הוא בהמדות שפועל דזה שבלב, בהמדות השכל לפעולת בנוגע
על הרצון לפעולת בנוגע גם הוא דכמו"כ בהתלבשות. שאינו מקיף הוא הרצון משא"כ

אמרו שלכן בשכל, שינוי נעשה הרצון [שע"י שלבו79השכל במקום אדם ילמוד לעולם
בשכל דלכאורה ביאור, צריך ועפ"ז סיבה. בדרך אלא התלבשות בדרך זה שאין חפץ]
תלויות הן מהשכל המדות שנמשכו לאחרי גם לכן השכל, מלובש שבהמדות מכיון ומדות,
שהרצון מכיון ושכל, ברצון משא"כ המדות. גם משתנים בהשכל שינוי וכשנעשה בהשכל,
הרצון, עם כבר) שנמשך (לאחרי דהשכל הקשר מהו השכל, וגילוי להמשכת סיבה רק הוא

השכל. גם ישתנה הרצון שינוי שע"י ועד

נשאÔ·ÂÈÂיו"ד) פ' באוה"ת בארוכה הצ"צ שמבאר מה בהקדים בספר80זה ובקיצור
מקדש בנין מצות שלו דצריך82עה"פ81המצוות עשה, הוי' חפץ אשר כל

המדות, מז' יותר ובפרטיות מהכתר, שלמטה הספירות מעשר נתהוו הנבראים הרי להבין,
שנתהוה דזה לומר דאין להוסיף, יש ולכאורה הכתר. שהוא להרצון המעשים כל מייחס ולמה
כללות על קאי דוקא) (כל עשה הוי' חפץ אשר כל ומ"ש הנבראים פרטי הוא מהע"ס

בכ"מ כמבואר מהחכמה, היא התהוותה הבריאה כללות גם שהרי כולם84עה"פ83הבריאה,
החכמה שמצד ההתהוות משא"כ הבינה, מצד היא שבנבראים דההתחלקות עשית, בחכמה

) בכללות מהרצון.mlekהיא היא דהבריאה עשה הוי' חפץ אשר כל אומרו ומהו בחכמה),
האדם מפעולת משל ע"פ זה שהכחות85ומבאר זה הרי פרטי, מכח באה פעולה שכל דהגם ,

דהגם והרגל, היד תנועת וכמו פעולה. שום תהי' לא רצון, ובלי הרצון, ע"י הוא פועלים
בכדי מ"מ, שביד, התנועה מכח באה גופא דוקא,idzy'שהתנועה הרצון ע"י הוא התנועה,

העליון, באדם הוא ועד"ז התנועה). כח בה שיש (אף דומם אבן כמו היד תנוח הרצון ובלי
המעשים כל מתייחסים ולכן הרצון, מצד הוא העולמות להחיות שפע מע"ס שנמשך דזה
אף להרצון, מתייחסים המעשים שכל דזה לומר, ויש עשה. הוי' חפץ אשר כל להרצון,
(כדמשמע הוא ישפיעו, שהספירות בכדי רק הוא והרצון מהע"ס נמשכים עצמם שהמעשים
הפנימיים שכחות מפני הוא הרצון ע"י היא הפנימיים כחות שפעולת דזה מפני שם) באוה"ת

קיב.)77 ע' אעת"ר סה"מ

צז,)78 ח"א קונטרסים (סה"מ תר"צ כחותם שימני ד"ה ראה

.(243 ע' ה'תש"ד (סה"מ בתחלתו ה'תש"ד ג"ד על ד"ה א).

א.)79 יט, ע"ז

ואילך.)80 רכט ע'

ואילך).)81 ע"ב ריש פה, (דרמ"צ פ"א

ו.)82 קלה, תהלים

ואילך.)83 15 ס"ע ה'שי"ת סה"מ

כד.)84 קד, תהלים

רעז-ח.)85 ע' תרס"ו המשך גם וראה רכח. ע' שם אוה"ת ראה

צא). (ע' פנ"א ח"א תער"ב המשך

g"kyz'd ,hay `"i ,glya 't w"yven

להרצון, המעשים מתייחסים ולכן הנפש. מעצמות הוא והרצון מהנפש והארה זיו רק הם
שלהם. העצם (כמו) הוא הרצון כי הפנימיים, מכחות נמשכים שהם אף

Ê"ÙÚÂנעשה הרצון שע"י זה כי הרצון, עם שנמשך) לאחרי (גם דהשכל הקשר גם יובן
דכל העצם הנפש, מעצמות הוא שהרצון זה מצד הוא השכל וגילוי המשכת
שנעשה דהשינוי גו', רע רק לבו מחשבות יצר דכל להסברא בנוגע גם הוא דכמו"כ הכחות.
הוא לזכות, טעם עצמה) זו (סברא נעשית ואח"כ לחוב טעם היתה שמקודם זו, בסברא

ההילולא) דבעל בהמאמר (כנ"ל בהרצון שהי' כביכול השינוי .מצד

ריחÂ‰�‰יא) את הוי' שוירח דלאחר בהמאמר, מבאר בהרצון, שינוי שנעשה לזה הסיבה
והענין86הניחוח חדש. רצון נמשך אז דא"ס, רזא עד עולה דקורבנא דרזא ,

רבים מים בהמשך מהר"ש אדמו"ר שמבאר כמו דזהו87הוא הנפש. עצם את מעורר דריח ,
ענין כי מהתעלפותו, מתעורר הוא חזק ריח להריח לו כשנותנים ר"ל, שהמתעלף
נמשך הנפש, עצם את שמעורר חזק הריח וע"י החיות, התפשטות העדר הוא ההתעלפות

לבו אל ויתעצב דענין למעלה, יובן ועד"ז הנפש). (מעצם מחדש וירא88החיות (היפך
מאד טוב והנה עשה אשר כל את ההתעלפות),89אלקים ענין (דוגמת דסילוק תנועה היא (

רצוני ונעשה שאמרתי לפני נח"ר דקרבנות, הניחוח ריח את שהריח חדש90וע"י רצון נמשך
גילוי. מבחי' שלמעלה מהעצמות

הואÂ‰�‰יב) (שינוי), וחרטה ניחומין שייך מהשכל) (שלמעלה ברצון שגם זה על הטעם
והטעם שבו המדות יש דברצון ומדות. מוחין אדם, ציור בכלל הוא הרצון גם כי
דכל מהסברא [כמובן שמתהפך דבר הוא כמוס) טעם (גם ששכל ומכיון כמוס. טעם שבו,
לכן, ולזכות], לחוב הפכים, אופנים בשני להסבירה שאפשר גו' רע רק לבו מחשבות יצר
הגלוי בשכל השינוי בדוגמת שברצון), (מדות הרצון משתנה הכמוס, בטעם שינוי כשנעשה
(שאין מהטעם שלמעלה רצון משא"כ טעם. בו שיש ברצון הוא דכ"ז המדות. משתנים שעי"ז
אדם לא כי ינחם לא גו' ישראל נצח וגם מ"ש וזהו שינוי. בו שייך אין כמוס), טעם גם לו
נחמה. בו שייך אין ולכן מטעם, שלמעלה בהרצון הוא ישראל דנצח שהשרש להנחם, הוא

בפרטיותÂ‡È·Â¯יג) כמוס) מטעם גם שלמעלה ברצון הוא ישראל דנצח (שהשרש הענין
דשני הענין מבואר נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר שבדרושי מה להקדים יש יותר,

דלפעמים אופנים. בשני טעם) בו שאין ורצון טעם בו שיש (רצון אלו שרצון91רצונות מבואר,
ולפעמים דההילולא), (כבהמאמר טעם לו שיש מרצון למעלה הוא כמוס טעם לו 92שאין

המקיף פנימיות הוא טעם לו שיש והרצון המקיף, חיצוניות הוא טעם לו שאין דרצון מבואר,
הוא טעם לו שיש שרצון לפעמים שמבואר דזה בזה, הביאור ונקודת הרצון). (פנימיות
שהרצון הכוונה, פנימיות בו שנרגש זה היא ב"טעם" הכוונה טעם, לו שאין מרצון למעלה

שם.)86 נח

יא).)87 (ע' פ"ו – תרל"ו

ז.)88 ו, בראשית

לא.)89 א, שם

עה"פ)90 בפרש"י) (הובא ספרי ט. א, ויקרא עה"פ פרש"י

כה. כט, תצוה עה"פ פרש"י גם וראה ח. כח, פינחס

שצג).)91 (ע' פקצ"ג ח"א תער"ב המשך לה. ע' תרס"ו המשך

קלח.)92 ע' תרנ"ח סה"מ
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להרצון, המעשים מתייחסים ולכן הנפש. מעצמות הוא והרצון מהנפש והארה זיו רק הם
שלהם. העצם (כמו) הוא הרצון כי הפנימיים, מכחות נמשכים שהם אף

Ê"ÙÚÂנעשה הרצון שע"י זה כי הרצון, עם שנמשך) לאחרי (גם דהשכל הקשר גם יובן
דכל העצם הנפש, מעצמות הוא שהרצון זה מצד הוא השכל וגילוי המשכת
שנעשה דהשינוי גו', רע רק לבו מחשבות יצר דכל להסברא בנוגע גם הוא דכמו"כ הכחות.
הוא לזכות, טעם עצמה) זו (סברא נעשית ואח"כ לחוב טעם היתה שמקודם זו, בסברא

ההילולא) דבעל בהמאמר (כנ"ל בהרצון שהי' כביכול השינוי .מצד

ריחÂ‰�‰יא) את הוי' שוירח דלאחר בהמאמר, מבאר בהרצון, שינוי שנעשה לזה הסיבה
והענין86הניחוח חדש. רצון נמשך אז דא"ס, רזא עד עולה דקורבנא דרזא ,

רבים מים בהמשך מהר"ש אדמו"ר שמבאר כמו דזהו87הוא הנפש. עצם את מעורר דריח ,
ענין כי מהתעלפותו, מתעורר הוא חזק ריח להריח לו כשנותנים ר"ל, שהמתעלף
נמשך הנפש, עצם את שמעורר חזק הריח וע"י החיות, התפשטות העדר הוא ההתעלפות

לבו אל ויתעצב דענין למעלה, יובן ועד"ז הנפש). (מעצם מחדש וירא88החיות (היפך
מאד טוב והנה עשה אשר כל את ההתעלפות),89אלקים ענין (דוגמת דסילוק תנועה היא (

רצוני ונעשה שאמרתי לפני נח"ר דקרבנות, הניחוח ריח את שהריח חדש90וע"י רצון נמשך
גילוי. מבחי' שלמעלה מהעצמות

הואÂ‰�‰יב) (שינוי), וחרטה ניחומין שייך מהשכל) (שלמעלה ברצון שגם זה על הטעם
והטעם שבו המדות יש דברצון ומדות. מוחין אדם, ציור בכלל הוא הרצון גם כי
דכל מהסברא [כמובן שמתהפך דבר הוא כמוס) טעם (גם ששכל ומכיון כמוס. טעם שבו,
לכן, ולזכות], לחוב הפכים, אופנים בשני להסבירה שאפשר גו' רע רק לבו מחשבות יצר
הגלוי בשכל השינוי בדוגמת שברצון), (מדות הרצון משתנה הכמוס, בטעם שינוי כשנעשה
(שאין מהטעם שלמעלה רצון משא"כ טעם. בו שיש ברצון הוא דכ"ז המדות. משתנים שעי"ז
אדם לא כי ינחם לא גו' ישראל נצח וגם מ"ש וזהו שינוי. בו שייך אין כמוס), טעם גם לו
נחמה. בו שייך אין ולכן מטעם, שלמעלה בהרצון הוא ישראל דנצח שהשרש להנחם, הוא

בפרטיותÂ‡È·Â¯יג) כמוס) מטעם גם שלמעלה ברצון הוא ישראל דנצח (שהשרש הענין
דשני הענין מבואר נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר שבדרושי מה להקדים יש יותר,

דלפעמים אופנים. בשני טעם) בו שאין ורצון טעם בו שיש (רצון אלו שרצון91רצונות מבואר,
ולפעמים דההילולא), (כבהמאמר טעם לו שיש מרצון למעלה הוא כמוס טעם לו 92שאין

המקיף פנימיות הוא טעם לו שיש והרצון המקיף, חיצוניות הוא טעם לו שאין דרצון מבואר,
הוא טעם לו שיש שרצון לפעמים שמבואר דזה בזה, הביאור ונקודת הרצון). (פנימיות
שהרצון הכוונה, פנימיות בו שנרגש זה היא ב"טעם" הכוונה טעם, לו שאין מרצון למעלה

שם.)86 נח

יא).)87 (ע' פ"ו – תרל"ו

ז.)88 ו, בראשית

לא.)89 א, שם

עה"פ)90 בפרש"י) (הובא ספרי ט. א, ויקרא עה"פ פרש"י

כה. כט, תצוה עה"פ פרש"י גם וראה ח. כח, פינחס

שצג).)91 (ע' פקצ"ג ח"א תער"ב המשך לה. ע' תרס"ו המשך

קלח.)92 ע' תרנ"ח סה"מ
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חפץ מהם באיזה יודע איני שוין, הכל טעם, בו שאין דברצון דוקא. בישראל ורצון93הוא ,
דוקא. צדיקים של במעשיהם שחפץ הכוונה, פנימיות בו שנרגש הוא טעם בו שיש

המגידÔ·ÂÈÂיד) הרב תורת ע"פ מארז"ל94זה דמארי95על בהו96תפילין כתיב מה עלמא
ומי האריז"ל97כו' בכתבי דאיתא גו', ישראל מוחין,98כעמך נקראים תפילין

אשר ועד ית', בו דבוקים שאנו מזה דישראל דהתענוג תענוג. הוא (כאן) מוחין דפירוש
עליך נקרא הוי' שם כי הארץ עמי כל מזה99וראו ית' שלו והתענוג שלנו. תפילין נקרא ,

זה תענוג והנה שלו. תפילין נקרא בארץ, אחד גוי ישראל כעמך ומי ית', בו דבוקים שאנו
מהטעם. למעלה הוא ית', בו דבוקים שאנו מזה דישראל) התענוג והן דהקב"ה התענוג (הן

לתפילין המצוות כל דהוקשו תפילין, בשם נקרא זה שתענוג מזה דהרצון100וכמובן ,

ה שהםשבמצוות (כמו המצוות טעמי שגם לזה [דנוסף מהטעם. שלמעלה עצמי רצון וא
באגה"ק וכמ"ש אנושי, דשכל מההבנה למעלה הם נתגלו101לאמיתתם) לא המצוות שטעמי

לנו המובן טעם איזה ונתפרש שנתגלה מקומן באיזהו וגם וההבנה, מהשכל למעלה והם
שלמעלה חכמה ותעלומות פנימיות מלובש בתוכו אלא הטעם, תכלית זה אין לכאורה,
מהטעם גם למעלה מהטעם, שלמעלה עצמי רצון הוא דמצוות הרצון הנה וההבנה, מהשכל
כללית כוונה כוונות, שתי צ"ל המצוות שבקיום מה דזהו חכמה. ותעלומות דפנימיות

פרטית המצוה,102וכוונה לאותה השייכת פרטית הכוונה צ"ל המצוות דטעמי הענין שמצד ,

תפילין במצות ובפרט ה']. רצון לקיים כללית הכוונה צ"ל מטעם) (שלמעלה הרצון ומצד
שבשרשו בו ניכר אנושי, בשכל המובן לטעם ועד בטעם, נתלבש שהרצון לאחרי שגם

והמוח הלב לשעבד היא תפילין דמצות הפרטית הכוונה שהרי מהטעם. למעלה הרי103הוא ,
וע"פ והלב. המוח את לשעבד ביכלתה שלכן ולב, ממוח למעלה שהיא מוכח גופא מזה
שבו, והמדות שבו (כמוס) הטעם יש הרצון) (חיצוניות ברצון שגם מהמאמר לעיל המובא

שברצון. ולב" ד"מוח מהענין גם למעלה הם דתפילין לומר, צריך

בזהÊ"ÙÚÂטו) הכוונה אין תענוג", נקרא מוחין ד"פירוש מוחין נק' שתפילין דזה מובן,
אם, כי בטעם, מורכב הוא תפילין, בשם שנקרא ודישראל) (דהקב"ה שהתענוג
ה"מוחין" וענין כמוס, מטעם גם ולמעלה מהטעם, שלמעלה עצמי תענוג הוא זה שתענוג

דוקא. בישראל הוא שהתענוג פנימית, הכוונה בו שנרגש הוא שבו

ז.)93 פ"ב, ב"ר

תש"מ)94 (בהוצאת ג צח, קה"ת) (הוצאת תורה אור בספרו

סשצ"ג). – ואילך

א.)95 ו, ברכות

בדא"ח)96 בכ"מ אבל שם. באו"ת וכ"ה דמרי. שם: בברכות

שם. ברכות בע"י גם וכ"ה כבפנים. "מארי", הובא

הוי')97 את בד"ה בהנסמן וראה כא. יז, הימים-א דברי

.4 הערה פז) ע' ח"ב מלוקט (סה"מ ה'תש"ל גו' האמרת

וש"נ.)98 ס"ד. הנ"ל ד"ה גם וראה

שבראש.)99 תפילין אלו שם: ובברכות י. כח, תבוא

בהערה.)100 277 ע' ח"ו לקו"ש וראה א. לה, קידושין

ה'תשל"ח)101 כו' נ"ח מצות ת"ר ד"ה וראה א). (קכח, סי"ט

וש"נ. ס"ד. ואילך) יז ע' שם מלוקט (סה"מ ס"ד

ראשדרוש)102 עטרת פי"ג. האמונה שער ב). (נו, רפמ"א תניא

נז. ע' תרס"ו המשך ואילך. ב נח, לעשי"ת

שם)103 אדה"ז שו"ע ס"ה. סכ"ה תפילין הל' או"ח שו"ע

שם. תניא סי"א.
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Ô·ÂÈÂנ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר בדרושי המבואר ע"פ יותר בפרטיות דמצוות104זה שהרצון ,

הפגמים מתמלאים תשובה שע"י מה וגם שינוי, בו שייך שאין עצמי רצון הוא
בעונג מגיעים התשובה שע"י אם, כי ח"ו, ושינוי ניחום בבחי' זה אין בתומ"צ, שפגם
שמצד התענוג על (נוסף עצמם מצד בישראל התענוג שהוא א"ס, ועצמות דפנימיות העצמי
מה יותר יובן ועפ"ז הרצון. גם נמשך העצמי, העונג וכשנמשך שלהם), התומ"צ קיום
שגם עלמא), דמארי בתפילין (מ"ש בארץ אחד גוי הם שישראל זה כי מוחין, נק' שתפילין

אחד הוי' עם וקשורים דבוקים הם בארץ הוא105בהיותם דישראל שהשרש זה מצד הוא ,

בזה), שינוי יעשו הארץ שעניני שייך אין (שלכן א"ס ועצמות דפנימיות העצמי בתענוג
תפילין, מנח דלא שקרקפתא מה גם וזהו בגילוי. זה ענין נמשך תפילין, מצות קיום וע"י

מיוחד דין לו מעולם106שיש הניח כשלא דוקא הוא107הוא אחת, פעם תפילין שמניח וע"י ,
דתענוג הגילוי בו נמשך אחת) פעם ע"י (אפילו תפילין שמניח ע"י כי זה, מסוג יוצא

התשובה. בענין משנת"ל ע"ד דתומ"צ, הרצון גם נמשך שעי"ז לומר, ויש העצמי.

דישראלÂ‰ÊÂטז) שהשרש להנחם, הוא אדם לא כי ינחם ולא ישקר לא ישראל נצח וגם
ח"ו. שינוי בזה שייך שאין כמוס, מטעם גם שלמעלה אדם, לא בבחי' הוא
שהאדם וע"י העצמי]. התענוג ה"טעם", ענין דאדם, המעלה גם בזה יש זה, עם [וביחד

הפסק לו שאין ועד סלה דנצח ובאופן נצח, של באופן עבודתו עס108עובד ווי שינויים, בלי
אחד, הוי' עם קשור יהי' בארץ שגם חזק, בתוקף עומד הוא זיין זאל עס וואס און זיין ָָָזאל
לית השינויים, מענין שלמעלה ממקום נמשכים הם שגם שלמעלה, האוצרות לו נותנים אזי

עתיקא בהאי הפסק.109שמאלא לו שאין ועד סלה דנצח באופן היא משם ההמשכה ובמילא
השרים ע"י היא האוצרות שנתינת והגם חשבונות. בלי בזבוז של באופן נותנים זו ובחינה
עיקר הרי ההילולא, בעל דורנו לנשיא עד דור, שבכל ישראל נשיאי המלחמה, ומפקדי
נעשה ידם שעל הוי', צבאות חיל, להאנשי וינתנו יומשכו שהאוצרות היא בזה הכוונה

המלוכה לה' והיתה שיהי' בפועל, יהי'110הנצחון ההוא ביום הארץ כל על למלך ה' והי' ,
אחד ושמו אחד צדקנו.111ה' משיח ע"י ממש בקרוב והשלימה האמיתית בגאולה ,

•

ואילך).)104 שצג (ס"ע פקצ"ג ח"א תער"ב המשך

א).)105 (קיד, ס"ט אגה"ק ראה

א.)106 יז, ר"ה ראה

שם.)107 ר"ה ורי"ף בר"ח ועד"ז ה"ה. פ"ג תשובה הל' רמב"ם
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א.)108 נד, עירובין

א.)109 קכט, זח"ג

כא.)110 א, עובדי'

ט.)111 יד, זכרי'
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השרים ע"י היא האוצרות שנתינת והגם חשבונות. בלי בזבוז של באופן נותנים זו ובחינה
עיקר הרי ההילולא, בעל דורנו לנשיא עד דור, שבכל ישראל נשיאי המלחמה, ומפקדי
נעשה ידם שעל הוי', צבאות חיל, להאנשי וינתנו יומשכו שהאוצרות היא בזה הכוונה
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מוגה בלתי

שבט‡. דיו"ד להתוועדות בהמשך ענינים כמה עתה להשלים .1ברצוני

בהמאמר חובה ידי יוצאים מאמר, לאמירת בנוגע הנה הנ"ל, להתוועדות בהמשך היא זו שהתוועדות וכיון
שיחות. בכמה הדברים וסיום המשך יהי' ועתה הנ"ל, בהתוועדות שנאמר

נוסף ניגון וינגנו יוסיפו – שירה שבת היא זו ששבת וכיון בניגון. להתחיל יש – התוועדות בכל וכנהוג
שירה. שבת מצד

***

ליום·. גם ובמילא ההסתלקות, ליום שנתנו אדמו"ר וחמי מורי דכ"ק לגני באתי המתחיל דיבור בהמאמר
מבואר המדרגות2ה"יארֿצייט", כל דלכן תרי"ג, במספר שהם גידים ושס"ה אברים רמ"ח בציור הוא ש"האדם , ָ

מצוות". התרי"ג תלויים שבהם כוחות, תרי"ג כן גם יש הרי בהנשמה גם הנה ולכן הזה, במספר הם בהשתלשלות
חידוש: דבר הוא זה וענין

מסדר למעלה ועד השתלשלות בסדר שלמעלה, הענינים בדוגמת הם שלמטה שהענינים מבואר כלל בדרך
בתניא וכמבואר מבואר3השתלשלות, כן וכמו מהן", "שנשתלשלו ספירות עשר כנגד הם הנפש כוחות שעשר

וחיות כוחות מיני תרי"ג בה שכלולים בהנשמה הוא שכן לפי שזהו הגוף, אברי תרי"ג למספר ושרשם4בנוגע ,
מהשתלשלות שלמעלה הכתר בבחינת שהם דלבנוניתא ארחין מתרי"ג .5הוא

שלמעלה התורה ובמצוות השתלשלות, בסדר הנשמה, בכוחות תרי"ג שמספר – להיפך מבואר כאן ואילו
האדם. גוף ציור הוא שכן מפני הוא, מהשתלשלות,

שלפני בהמאמרים בכללות מקור לו יש זה שחידוש אמנם יתכן חידוש. מאמר בכל יש שבכלל – ובהקדמה
פירוש או שיטה בגרסה, ז"ל חכמינו מאמר כשמובא ובפרט שלו. החידוש מאמר בכל יש זאת בכל אבל זה,
המבואר הענין לכללות שמתאים חידוש זה, שבמאמר החידוש הוא ובזה בכוונה, בוודאי זה הרי רגיל, בלתי

בהמאמר.

מצד הוא הנשמה ובכוחות שבהשתלשלות המדרגות בכל תרי"ג שמספר זה שבמאמר החידוש דידן: ובנדון
ז"ל רבותינו מאמר בפירוש בחסידות להמבואר בכללותו מתאים – האדם גוף ממך",6ציור למעלה מה "דע

ממך הם שלמעלה הענינים ז"ל7שכל רבותינו מאמר בפירוש וכן ש"קדושתי8, מקדושתכם", למעלה "קדושתי
בראשו" ש"נתן ה"עטרה" על אפילו דקאי – "מקדושתכם"9למעלה" היא – מהשתלשלות .10שלמעלה

זה במאמר דוקא שלכן בהמאמר, המבואר הענין לכללות זה דחידוש השייכות מהי להבין צריך עדיין אבל
למטה? הוא שכן בגלל הם דלמעלה שהענינים – מקומות בכמה מהמבואר אחר באופן – לבאר הוצרך

בזה:‚. והביאור
על רק להעלים ביכולתו – עבירה לעבור שיכול עד האמת על שמכסה שטות" שה"רוח מבואר בהמאמר
להעלים יכול שטות הרוח אין אזי הנפש, התקשרות לכללות שנוגע ענין אודות כשמדובר אבל פרטיים, ענינים
כרת, בהם שיש חמורים איסורים על לעבור שלא נזהרים קלה, שדעתם הארץ ועמי ההמון אפילו ולכן, כו'.

ההתקשרות. לכללות שנוגע ענין שזהו כיון

כיון1) ההתוועדות, מקום תנאי בגלל נשלמו לא אלו ענינים
עם בריווח, ישבו ידים, רחב הי' ההתוועדות נערכה שבו שה"אולם"
מהמסובים שאחדים כך ישראל), בארץ שאומרים (כפי ה"נוחיות" כל
לכלֿהפחות יושבים יתנמנמו, אם גם עתה, משא"כ נמנמו... גם

זיך")... מ'קוועטשט און איינג, ("ס'איז ובדוחק בצפיפות
גם2) וראה .(116 ע' תש"י (סה"מ פ"ד השי"ת לגני באתי ד"ה

ואילך). נז ע' ח"א לגני באתי (סה"מ פ"ה השתא לגני באתי ד"ה
רפ"ג.3)

פנ"א.4) תניא ראה
תו"א5) בהגהה. פמ"א בתניא הובא פ"ד. א"א מסכת מ"ח ראה

ובכ"מ. ב. קי, תצוה (בהוספות)
רפ"ב.6) אבות
וש"נ.7) .313 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם תורת ראה
ט.8) פכ"ד, ויק"ר
ח.9) שם,
נח).10) ע' שם (סה"מ שם לגני באתי ד"ה ראה
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נחלתו" חבל ד"יעקב הענין מצד הוא זה להיות11וכל יכול שהפגם נימין, מתרי"ג השזור החבל בדוגמת –

כו'. החבל ידי שעל ההתקשרות בכללות ולא פרטית, בנימה רק

עמו" הוי' חלק "כי – הענין שורש הוא מזה עשה11ולמעלה ימיו שכל שבקלים קל אפילו הרי זה, ומצד ,
השם קידוש על נפשו ומוסר בניסיון הוא עומד אמונה, של בענין ניסיון לידי כשבא הנה וחמורות, רבות רעות

בהמאמר). לעיל שנתבאר (כמו

של ענין שייך לא – העצמות עם קשור מישראל ואחת אחד שכל עמו", הוי' ד"חלק הענין מצד כלומר:
גו'" מבדילים היו ד"עוונותיכם הענין כללות כי, והסתר, לא12העלם אבל השתלשלות, דסדר בהדרגות רק הוא

שבקלים, קל אפילו מישראל, ואחת אחד כל אצל בשלמות הוא זה וענין מהשתלשלות. שלמעלה בהעצמות
השם. קידוש על נפשו מוסר שבקלים קל גם ולכן זה, על ולהסתיר להעלים יכול שטות הרוח ואין

הפכים:„. שני ישנם זה ובענין
ניט רירט ("דארטן דבר שום ופוגע נוגע לא ששם מהשתלשלות, שלמעלה ענין אודות מדובר – גיסא ָמחד
ועל כו', העוונות הבדלת ענין שם שייך שלא כיון שבקלים, קל אצל גם בשלמות זה הרי שלכן זאך"), קיין ַָאן

שנאמר מה גו'".13דרך לו תעשה מה פשעיך ורבו לו תיתן מה צדקת "אם

שיכול באופן זה אין גו'", לו תיתן מה צדקת "אם נאמר שבה כזו דרגא שזוהי פי על אף – גיסא ולאידך
לעולם" וחי ד"ואכל הענין להיות יכול זה שמצד כו', וחיצונים לקליפות יניקה משם –14להיות אדרבה אלא ,

מכל ליעקב", עשו ש"אח בדרגא שגם פי על שאף והיינו, כו'. נפרד יהי' ולא בניסיון שיעמוד פועל זה ענין
שנאתי" עשו ואת יעקב את "ואוהב .15מקום,

חכמינו ובלשון לגמרי, מהשתלשלות שלמעלה ית' עצמותו גילוי הי' שאז מצרים, ביציאת שמצינו דרך ועל
יכול16ז"ל הי' לא ביותר הקליפה תוקף שמצד [והיינו, ובעצמו" בכבודו הקב"ה אלא וכו' מלאך ידי על "לא

השתלשלות סדר שבבחינת אור גילוי ידי על מצרים דיציאת הענין כו'17להיות ואדרבה הי'18, זה, עם וביחד ,[
כאחד לישראל" ורפוא למצרים "נגוף מזה, ויתירה למצרים", ד"נגוף הפכים,19הענין ב' היותם שעם והיינו, ,

כאחד. היו מקום מכל

דוקא.‰. העצמות מצד הוא – אחת ובבת אחד בנושא הפכים שני להיות שיכולים זה ענין והנה,
למעלה גם שייך ד"נמנעות" שהענין שאמרו עליון, וקדושי ישראל גדולי גם ישראל, חוקרי שיש – ובהקדמה

הבורא .20בחיק

שהם פי על שאף והיינו, התורה. פנימיות התגלות שהיתה קודם ישראל גדולי ידי על נאמר זה ענין אמנם,
שנתגלה לאחרי אבל לכל. בהתגלות התורה פנימיות היתה לא מקום, מכל התורה, פנימיות גם למדו בעצמם
עצמותו ומצד הנמנעות", "נמנע הוא שהקב"ה כבר נתבאר – החסידות תורת ידי על ובפרט התורה, פנימיות

אחת ובבת אחד בנושא הפכים שני להיות יכולים .21ית'

ש"מקום הארון בענין שמצינו וכפי למטה, גם ונמנעות הפכים להיות אפשר ית' עצמותו שמצד זאת, ועוד
המידה" מן אינו ואמה22ארון רחבו וחצי ואמה ארכו וחצי "אמתיים דוקא, במידה להיות הוצרך שהארון והיינו, ,

קומתו" העצמות23וחצי בכוח רק והוא נמנעות, של ענין שזהו – המידה מן הי' לא הארון מקום מקום, מכל ,

דוקא.

זה ומצד שבקלים, קל אצל אפילו בשלימות הוא שהעצם המאמר, שבתוכן ההפכים שני שגם מובן ומזה
העצמות. בכוח זה הרי – ד) סעיף כנ"ל הפכים, שני (שהם כו' בניסיון הוא עומד

ט.11) לב, האזינו
ב.12) נט, ישעי'
וֿז.13) לה, איוב ע"פ
ד.14) ה, בראשית תו"א וראה כב. ג, בראשית – הכתוב לשון
שם.15) לגני באתי ד"ה וראה בֿג. א, מלאכי
ויוציאנו.16) פיסקא הגש"פ נוסח
וש"נ.17) ס). ע' שם (סה"מ פ"ח הנ"ל לגני באתי ד"ה ראה
(המו"ל).18) האור עם קורה הי' מה – תיבות איזה חסר

ואילך.19) רלט ס"ע תרע"ח סה"מ וראה א. לו, זח"ב כב. יט, ישעי'
ואילך. 70 ע' תש"ו

עדר.20) ע' תרמ"ט בסה"מ הובא פכ"ב. מ"א עיקרים ראה
החקירה21) בס' ונת' הובא סתי"ח. ח"א הרשב"א שו"ת ראה

ואילך. תיט ע' תרע"ח סה"מ ואילך. ב לד, להצ"צ
וש"נ.22) סע"א. כא, יומא
יו"ד.23) כה, תרומה
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נחלתו" חבל ד"יעקב הענין מצד הוא זה להיות11וכל יכול שהפגם נימין, מתרי"ג השזור החבל בדוגמת –

כו'. החבל ידי שעל ההתקשרות בכללות ולא פרטית, בנימה רק

עמו" הוי' חלק "כי – הענין שורש הוא מזה עשה11ולמעלה ימיו שכל שבקלים קל אפילו הרי זה, ומצד ,
השם קידוש על נפשו ומוסר בניסיון הוא עומד אמונה, של בענין ניסיון לידי כשבא הנה וחמורות, רבות רעות

בהמאמר). לעיל שנתבאר (כמו

של ענין שייך לא – העצמות עם קשור מישראל ואחת אחד שכל עמו", הוי' ד"חלק הענין מצד כלומר:
גו'" מבדילים היו ד"עוונותיכם הענין כללות כי, והסתר, לא12העלם אבל השתלשלות, דסדר בהדרגות רק הוא

שבקלים, קל אפילו מישראל, ואחת אחד כל אצל בשלמות הוא זה וענין מהשתלשלות. שלמעלה בהעצמות
השם. קידוש על נפשו מוסר שבקלים קל גם ולכן זה, על ולהסתיר להעלים יכול שטות הרוח ואין

הפכים:„. שני ישנם זה ובענין
ניט רירט ("דארטן דבר שום ופוגע נוגע לא ששם מהשתלשלות, שלמעלה ענין אודות מדובר – גיסא ָמחד
ועל כו', העוונות הבדלת ענין שם שייך שלא כיון שבקלים, קל אצל גם בשלמות זה הרי שלכן זאך"), קיין ַָאן

שנאמר מה גו'".13דרך לו תעשה מה פשעיך ורבו לו תיתן מה צדקת "אם

שיכול באופן זה אין גו'", לו תיתן מה צדקת "אם נאמר שבה כזו דרגא שזוהי פי על אף – גיסא ולאידך
לעולם" וחי ד"ואכל הענין להיות יכול זה שמצד כו', וחיצונים לקליפות יניקה משם –14להיות אדרבה אלא ,

מכל ליעקב", עשו ש"אח בדרגא שגם פי על שאף והיינו, כו'. נפרד יהי' ולא בניסיון שיעמוד פועל זה ענין
שנאתי" עשו ואת יעקב את "ואוהב .15מקום,

חכמינו ובלשון לגמרי, מהשתלשלות שלמעלה ית' עצמותו גילוי הי' שאז מצרים, ביציאת שמצינו דרך ועל
יכול16ז"ל הי' לא ביותר הקליפה תוקף שמצד [והיינו, ובעצמו" בכבודו הקב"ה אלא וכו' מלאך ידי על "לא

השתלשלות סדר שבבחינת אור גילוי ידי על מצרים דיציאת הענין כו'17להיות ואדרבה הי'18, זה, עם וביחד ,[
כאחד לישראל" ורפוא למצרים "נגוף מזה, ויתירה למצרים", ד"נגוף הפכים,19הענין ב' היותם שעם והיינו, ,

כאחד. היו מקום מכל

דוקא.‰. העצמות מצד הוא – אחת ובבת אחד בנושא הפכים שני להיות שיכולים זה ענין והנה,
למעלה גם שייך ד"נמנעות" שהענין שאמרו עליון, וקדושי ישראל גדולי גם ישראל, חוקרי שיש – ובהקדמה

הבורא .20בחיק

שהם פי על שאף והיינו, התורה. פנימיות התגלות שהיתה קודם ישראל גדולי ידי על נאמר זה ענין אמנם,
שנתגלה לאחרי אבל לכל. בהתגלות התורה פנימיות היתה לא מקום, מכל התורה, פנימיות גם למדו בעצמם
עצמותו ומצד הנמנעות", "נמנע הוא שהקב"ה כבר נתבאר – החסידות תורת ידי על ובפרט התורה, פנימיות

אחת ובבת אחד בנושא הפכים שני להיות יכולים .21ית'

ש"מקום הארון בענין שמצינו וכפי למטה, גם ונמנעות הפכים להיות אפשר ית' עצמותו שמצד זאת, ועוד
המידה" מן אינו ואמה22ארון רחבו וחצי ואמה ארכו וחצי "אמתיים דוקא, במידה להיות הוצרך שהארון והיינו, ,

קומתו" העצמות23וחצי בכוח רק והוא נמנעות, של ענין שזהו – המידה מן הי' לא הארון מקום מקום, מכל ,

דוקא.

זה ומצד שבקלים, קל אצל אפילו בשלימות הוא שהעצם המאמר, שבתוכן ההפכים שני שגם מובן ומזה
העצמות. בכוח זה הרי – ד) סעיף כנ"ל הפכים, שני (שהם כו' בניסיון הוא עומד

ט.11) לב, האזינו
ב.12) נט, ישעי'
וֿז.13) לה, איוב ע"פ
ד.14) ה, בראשית תו"א וראה כב. ג, בראשית – הכתוב לשון
שם.15) לגני באתי ד"ה וראה בֿג. א, מלאכי
ויוציאנו.16) פיסקא הגש"פ נוסח
וש"נ.17) ס). ע' שם (סה"מ פ"ח הנ"ל לגני באתי ד"ה ראה
(המו"ל).18) האור עם קורה הי' מה – תיבות איזה חסר

ואילך.19) רלט ס"ע תרע"ח סה"מ וראה א. לו, זח"ב כב. יט, ישעי'
ואילך. 70 ע' תש"ו

עדר.20) ע' תרמ"ט בסה"מ הובא פכ"ב. מ"א עיקרים ראה
החקירה21) בס' ונת' הובא סתי"ח. ח"א הרשב"א שו"ת ראה

ואילך. תיט ע' תרע"ח סה"מ ואילך. ב לד, להצ"צ
וש"נ.22) סע"א. כא, יומא
יו"ד.23) כה, תרומה
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.Âוכן השתלשלות שבסדר הענינים שכל שהטעם נתבאר דוקא זה שבמאמר הטעם לבאר יש זה פי ועל
כיון – האדם גוף ציור הוא שכן לפי הוא תרי"ג במספר הם השתלשלות מסדר מצידוzenvrdyלמעלה (שרק

עם קשור הפכים) של ענין להיות נ"עsebdיכול (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של הידועה בהשיחה כמבואר .24דוקא,

שבקלי קל אצל אפילו בשלמות הוא (שהעצם הפכיים ענינים ב' להיות יכולים כיצד לבאר כדי ם,כלומר:
מצד שזהו לבאר מוסיף – כו') בניסיון הוא עומד זה ברצונוsebdומצד שעלה ובגלל העצמות; עם קשור שהוא ,

המדרגות כל גם נקבעו לכן תרי"ג, במספר שהם גידים ושס"ה אברים רמ"ח של בציור יהי' שהגוף ית'
במספר גם נקבעו ומצוות, התורה ענייני כמו מהשתלשלות, שלמעלה הענינים וגם תרי"ג, במספר בהשתלשלות

הגוף. לציור מתאים תרי"ג,

אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שסיפר לו25וכפי באמרו ידו, על נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו, הראה שפעם
אויסגעגאסן") מען האט אים ("צוליב שפכו שבשבילו יהודי, של גופו יקר כמה ראה אדמו"ר), וחמי מורי ָָ(לכ"ק

ומצוות. תורה ריבוי

ז"ל חכמינו שאמרו מה גם למעלה,26וזהו לנשמות (ולא לנשמות אם כי השרת", למלאכי תורה ניתנה "לא
ולכן להגוף. המתאים באופן שיהיו כדי בתורה, ענינים כמה נשתנו זה ומצד דוקא, בגופים לנשמות) אלא
שהיא בתורה כן וכמו תרי"ג. במספר שהוא להגוף המתאים באופן שיהיו כדי – תרי"ג במספר הם המצוות

תרי"ג מספר עם קשורה היא שגם המצוות, וביאור .27פירוש

"דבר בתורה שנאמר ממה כדמוכח לתורה, קדמו שבשורשם ישראל של מעלתם מצד שזהו – הענין ונקודת
ישראל" בני את "צו ישראל", בני נשמות28אל היינו, ישראל, לבני המתאים באופן להיות התורה צריכה ולכן .

בגופים.

.Ê:הגוף בבריאות לזהירות בנוגע הוראה למדים ומזה
קדושה. של בענינים זאת ומלבישים הגוף, בבריאות נזהרים שאינם כאלו ישנם

כזה. באופן להתנהג שאין מובן, הגוף, יוקר גודל אודות לעיל מהאמור ובכן:

טוב שם הבעל שכתב מה בה29וכידוע ישכון הדרך זו לא כי גופו, את יסגף שלא התולדות, בעל לתלמידו
עמו" תעזוב עזוב גו' חמור תראה ד"כי באופן להיות צריכה ההנהגה אלא התורה, להגוף30אור ולסייע לעזור ,

העליון. רצון את למלא

הרמב"ם שכתב וכמו קדושה, של ענין גם זה הרי – זו מטרה בשביל הגוף בריאות שומרים "היות31וכאשר
הוא". השם מדרכי ושלם בריא הגוף

הנשמה תהי' התחי' שבזמן כך כדי ועד הגוף, מעלת לבוא לעתיד תתגלה בהגוף הנשמה עבודת ידי ועל
הגוף מן .32ניזונית

***

.Áהשבוע בפרשת שנאמר גו'" הטל שכבת "ותעל הפסוק במכילתא33על איתא – המן לירידת בנוגע
לישראל".34דרשב"י כטל המן והוריד עפר שוכני של אבות של תפילתן וקיבל ידו את המקום פשט "כביכול :

ואילך.24) 120 ע' שלום תורת סה"ש
וש"נ.25) .74 ע' ח"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
וש"נ.26) ב. כה, ברכות
סע"ב.27) כג, מכות ראה
ד.28) פ"א, ב"ר ראה
זֿח.29) ע' ח"א "התמים"
בהוספות30) תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר וראה ה. כג, משפטים

שבט). כח יום" ב"היום (נעתק וש"נ סכ"א.
רפ"ד.31) דעות הל'
סה"מ32) ואילך). צז ע' תרנ"ט (סה"מ תרנ"ט תכלה לכל ד"ה ראה

וש"נ. רלא. ע' ח"ד מלוקט

יד.33) טז,
הוא34) ענינו שעיקר אף – ותיקוניםzeiniptרשב"י זהר התורה,

ל"ג שזהו"ע דתורה, נגלה עם התורה פנימיות חיבור גם כולל כו',
נד ס"ע (תרל"א והחרים בהמשך מהר"ש אדמו"ר שמבאר כפי בעומר,
גם הוא הרי פכ"ה), תרל"ח לברך אדם חייב המשך גם וראה ואילך.

– ובגמרא במשנה נזכרו שמאמריו בגמראdlbpתנא איתא וכן דתורה.
כאן אבל, ר"ש", ספרי "סתם א) פו, yxtzp(סנהדרין `lשמעון ר'

ר"ש נתפרש שבה – דרשב"י" "מכילתא משא"כ יוחאי. i`geiבן oa.

מאמרים ורק בשלימותה, לידינו הגיעה לא דרשב"י" "מכילתא –

לדורות נשמרו דרשב"י, ממכילתא מקומות בכמה שהובאו מלוקטים
תשט"ו). ירושלים – דרשב"י למכילתא הקדמה (ראה
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בגמרא דאיתא שאף – ידי35ובהקדמה על מקום, מכל ברא", מזכי לא אבא אבא, מזכי גםdlitz"ברא ,

שמצינו כפי ברא, מזכה בנו.36אבא לאבשלום הועילה דוד של שתפילתו

בניהם. בשביל הועילה שתפילתן כלליות, נשמות שהיו להאבות בנוגע – שכן ובמכל – גם מובן ומזה

כטל": המן (הקב"ה) ש"הוריד פעלה האבות שתפלת – בזה והחידוש

"טל37ידוע שלכן דלעילא, אתערותא של באופן אלא מלמטה, התעוררות ידי על באה אינה "טל" שהמשכת
מיעצר" זאת38לא ופעלו טל, המשכת – חדש דבר גם בעולם לפעול בעליֿבתים האבות היו כן, פי על ואף .

נאמר שבהם לרשעים גם מישראל, ואחת אחד לכל שנמשך במדוכה".39באופן דכו או בריחים "טחנו

לכל והשפעות המשכות הם פועלים העולם, מן הסתלקותם לאחרי שגם – ישראל נשיאי לכל בנוגע הוא וכן
אליהם. המקושרים

.Ë:בזה והביאור
בחסידות קטן40מבואר שהגוף לפי בלבד, הנשמה ומקצת הארה אם כי בגוף, מתלבשת הנשמה כל שלא

עומד עולם בשליש מלאך אפילו שהרי עצמה, הנשמה את בדרגא41מהכיל שהיא נשמה וכמה כמה אחת ועל ,
אותה; מהכיל קטן שהגוף בוודאי הרי ממלאך, יותר נעלית

בגוף) מתלבש (שאינו הנשמה עצם גם כן, פי על אחתxeywואף לנשמה אפשר אי שלכן – הגוף עם
גם הנשמה שעצם אלא עוד ולא גופים, בשני לאדםlretלהתלבש שנופלים לפעמים רואים שלכן – בהגוף

הכרוזים שומעת הנשמה) (עצם שלמעלה שהנשמה מפני היא לזה והסיבה כלל, הכנה שום ללא תשובה הרהורי
חזי" "מזלי' ענין שזהו מצד42העליונים, אינו זה שענין והיינו, בהגוף, המלובשת הנשמה בהארת נמשך ומשם ,

אלא אינה בזה האדם עבודת האדם; helwleעבודת lawlמעצם מלמעלה, שנמשכים התשובה הרהורי את
בהגוף. ופועל קשור הנשמה עצם שגם מוכח ומזה הנשמה.

נשמה בכל בנשמהzihxtואם – הגוף עם הנשמה עצם וכמה.zillkקשור כמה אחת על

להיותה אליו, השייכים כל עם קשורה שנשמתו – כללית נשמה ישראל, לנשיא בנוגע מובן mvrdומזה

הגשמי. הזה בעולם למטה שנמצא גופם עם שקשור שלהם,

.Èז"ל חכמינו במאמר הביאור שנאמר43וזהו דורש אני "מקרא מת", לא אבינו עבדי44"יעקב תירא אל ואתה
בחיים": הוא אף בחיים זרעו מה לזרעו, הוא מקיש שבים, מארץ זרעך ואת מרחוק מושיעך הנני כי וגו' ְִָיעקב
שיהי' יתכן – בחיים" הוא ש"אף לומר בהכרח בחיים", ש"זרעו שכיון והשייכות הקשר מובן אינו לכאורה

לא?! ו"הוא" בחיים", "זרעו

בחיים", ש"זרעו זמן כל ולכן, זרעו, של ה"עצם" הוא הרי כללית, נשמה שלהיותו שכיון – בזה הענין אך
בחיים". הוא "אף

בספר שכתוב מה כידוע – ישראל נשיא לכל בנוגע גם הוא כן אבינו, ליעקב בנוגע אמורים שהדברים וכשם
יעקב תיבות45קהלת ראשי ש"נשיא" מקומות) בכמה בדא"ח מורי`עקבiלyיצוצוp(הובא לכ"ק עד – בינו

דורנו: נשיא אדמו"ר וחמי

החסידים – ש"זרעו זמן בחיים",46כל הוא "אף בחיים", – שמעו ששמעו אלה וכל אליו, והשייכים המקושרים ,

נראה שהי' כיון ז"ל, חכמינו ממאמרי לראיות זקוקים היינו לא זכינו, אילו –xya ipirl;"בחיים ש"הוא
הוא "אף שיהי' ולפעול להמשיך זה ידי ועל בחיים", "זרעו שיהי' להשתדל צריכים זכינו, לא כאשר אבל

א.35) קד, סנהדרין
כ"ק36) אגרותֿקודש וראה ב. יו"ד, סוטה – דאייתי' תוד"ה

שם. ובהנסמן קמג, ע' ח"א שליט"א אדמו"ר
(37.26 בהערה שם ובהנסמן לט ע' ח"ה מלוקט סה"מ ראה
סע"א.38) ג, תענית
א.39) עה, יומא ח. יא, בהעלותך
תש"ב40) ואילך. 61 ע' ה'ש"ת ואילך. 138 ס"ע תרצ"ט סה"מ ראה

ועוד. .60 ע' תש"ח ואילך. 129 ס"ע תש"ד ואילך. 50 ס"ע

יב.41) פס"ח, ב"ר ראה
וש"נ.42) א. ג, מגילה
ב.43) ה, תענית
יו"ד.44) ל, ירמי'
רבי.45) מע'
"זקני",46) להבעש"ט קורא הי' הזקן רבינו נזכר: – "זרעו" בענין

– שעג ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר (אגרותֿקודש "אבי" המגיד ולהרב
אייר). כז יום" ב"היום נעתק
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בגמרא דאיתא שאף – ידי35ובהקדמה על מקום, מכל ברא", מזכי לא אבא אבא, מזכי גםdlitz"ברא ,

שמצינו כפי ברא, מזכה בנו.36אבא לאבשלום הועילה דוד של שתפילתו

בניהם. בשביל הועילה שתפילתן כלליות, נשמות שהיו להאבות בנוגע – שכן ובמכל – גם מובן ומזה

כטל": המן (הקב"ה) ש"הוריד פעלה האבות שתפלת – בזה והחידוש

"טל37ידוע שלכן דלעילא, אתערותא של באופן אלא מלמטה, התעוררות ידי על באה אינה "טל" שהמשכת
מיעצר" זאת38לא ופעלו טל, המשכת – חדש דבר גם בעולם לפעול בעליֿבתים האבות היו כן, פי על ואף .

נאמר שבהם לרשעים גם מישראל, ואחת אחד לכל שנמשך במדוכה".39באופן דכו או בריחים "טחנו

לכל והשפעות המשכות הם פועלים העולם, מן הסתלקותם לאחרי שגם – ישראל נשיאי לכל בנוגע הוא וכן
אליהם. המקושרים

.Ë:בזה והביאור
בחסידות קטן40מבואר שהגוף לפי בלבד, הנשמה ומקצת הארה אם כי בגוף, מתלבשת הנשמה כל שלא

עומד עולם בשליש מלאך אפילו שהרי עצמה, הנשמה את בדרגא41מהכיל שהיא נשמה וכמה כמה אחת ועל ,
אותה; מהכיל קטן שהגוף בוודאי הרי ממלאך, יותר נעלית

בגוף) מתלבש (שאינו הנשמה עצם גם כן, פי על אחתxeywואף לנשמה אפשר אי שלכן – הגוף עם
גם הנשמה שעצם אלא עוד ולא גופים, בשני לאדםlretלהתלבש שנופלים לפעמים רואים שלכן – בהגוף

הכרוזים שומעת הנשמה) (עצם שלמעלה שהנשמה מפני היא לזה והסיבה כלל, הכנה שום ללא תשובה הרהורי
חזי" "מזלי' ענין שזהו מצד42העליונים, אינו זה שענין והיינו, בהגוף, המלובשת הנשמה בהארת נמשך ומשם ,

אלא אינה בזה האדם עבודת האדם; helwleעבודת lawlמעצם מלמעלה, שנמשכים התשובה הרהורי את
בהגוף. ופועל קשור הנשמה עצם שגם מוכח ומזה הנשמה.

נשמה בכל בנשמהzihxtואם – הגוף עם הנשמה עצם וכמה.zillkקשור כמה אחת על

להיותה אליו, השייכים כל עם קשורה שנשמתו – כללית נשמה ישראל, לנשיא בנוגע מובן mvrdומזה

הגשמי. הזה בעולם למטה שנמצא גופם עם שקשור שלהם,

.Èז"ל חכמינו במאמר הביאור שנאמר43וזהו דורש אני "מקרא מת", לא אבינו עבדי44"יעקב תירא אל ואתה
בחיים": הוא אף בחיים זרעו מה לזרעו, הוא מקיש שבים, מארץ זרעך ואת מרחוק מושיעך הנני כי וגו' ְִָיעקב
שיהי' יתכן – בחיים" הוא ש"אף לומר בהכרח בחיים", ש"זרעו שכיון והשייכות הקשר מובן אינו לכאורה

לא?! ו"הוא" בחיים", "זרעו

בחיים", ש"זרעו זמן כל ולכן, זרעו, של ה"עצם" הוא הרי כללית, נשמה שלהיותו שכיון – בזה הענין אך
בחיים". הוא "אף

בספר שכתוב מה כידוע – ישראל נשיא לכל בנוגע גם הוא כן אבינו, ליעקב בנוגע אמורים שהדברים וכשם
יעקב תיבות45קהלת ראשי ש"נשיא" מקומות) בכמה בדא"ח מורי`עקבiלyיצוצוp(הובא לכ"ק עד – בינו

דורנו: נשיא אדמו"ר וחמי

החסידים – ש"זרעו זמן בחיים",46כל הוא "אף בחיים", – שמעו ששמעו אלה וכל אליו, והשייכים המקושרים ,

נראה שהי' כיון ז"ל, חכמינו ממאמרי לראיות זקוקים היינו לא זכינו, אילו –xya ipirl;"בחיים ש"הוא
הוא "אף שיהי' ולפעול להמשיך זה ידי ועל בחיים", "זרעו שיהי' להשתדל צריכים זכינו, לא כאשר אבל

א.35) קד, סנהדרין
כ"ק36) אגרותֿקודש וראה ב. יו"ד, סוטה – דאייתי' תוד"ה

שם. ובהנסמן קמג, ע' ח"א שליט"א אדמו"ר
(37.26 בהערה שם ובהנסמן לט ע' ח"ה מלוקט סה"מ ראה
סע"א.38) ג, תענית
א.39) עה, יומא ח. יא, בהעלותך
תש"ב40) ואילך. 61 ע' ה'ש"ת ואילך. 138 ס"ע תרצ"ט סה"מ ראה

ועוד. .60 ע' תש"ח ואילך. 129 ס"ע תש"ד ואילך. 50 ס"ע

יב.41) פס"ח, ב"ר ראה
וש"נ.42) א. ג, מגילה
ב.43) ה, תענית
יו"ד.44) ל, ירמי'
רבי.45) מע'
"זקני",46) להבעש"ט קורא הי' הזקן רבינו נזכר: – "זרעו" בענין

– שעג ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר (אגרותֿקודש "אבי" המגיד ולהרב
אייר). כז יום" ב"היום נעתק
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הזוהר ובלשון אל47בחיים", "דורש בבחינת אינה צדיקים קברי על שהתפילה – לשון" ב"מענה שאומרים –

בחיים"48המתים" ש"הוא מזה, ויתירה חיין", אינון "והשתא דמאריהון", בפולחנא עלמא בהאי מתו ש"כבר כיון ,
dfd mlera dhnl– בחיים" ש"זרעו זה ידי על ,

ומשמש" עומד כאן אף ומשמש עומד להלן "במרום"49ו"מה רק ולא "שגם50, למטה, כאן גם אלא (למעלה),
יתיר"בז אשתכח . . המעשה העולם ,51ה

ובמיוחד כולל וכו', פרנסה בענייני בגשמיות, גם אלא ברוחניות, רק לא – ל"זרעו" השפעות וממשיך ומעורר
בהצלחה. הענינים כל שיהיו שלו, להמוסדות בנוגע וההשפעה ההמשכה

.‡Èליפול להם אין פרנסתם, קשה דעתם שלפי אלה וגם פרנסה, אודות לדאגה מקום שאין מובן ומזה
ברוחם:

וכידוע מהטבע, שלמעלה ענין הוא בכלל שפרנסה – בזמן52ובהקדמה הפרנסה שענין מהר"ש אדמו"ר פתגם
(כשם הטבע בלבושי התלבשות של באופן היא שההמשכה כיון אלא ניסי, ענין שהוא ה"מן", דרך על הוא הזה

העליונים והשרים במזלות התלבשות ידי על היא בחו"ל ההשפעה עצמו53שכללות את להשלות מישהו יכול ,(
אודות לדאגה מקום אין ובמילא, מהטבע. למעלה היא עצמה שההשפעה היא האמת אבל טבעי, ענין שזהו

בה'. הביטחון בענין החיסרון על מורה והדאגה פרנסה,

צריכים ל"זרעו"; הפרנסה) השפעת (גם ההשפעות כל את הרבי ממשיך עכשיו שגם האמור פי על ובפרט
בחיים". ד"זרעו הענין את להבטיח רק

ההשפעה נמשכת ישראל, רועה הרבי, של להיותmleklמצידו בו בחר שהקב"ה רבנו במשה שמצינו וכפי .
עשב שירעו כדי לרעות הקטנים מוציא ש"הי' כוחו", כפי איש הצאן לרעות יודע "שהוא בראותו ישראל, רועה

וכו'" רבינו54הרך משה של בזכותו – המן בהשפעת הי' כן וכמו הן55, ישראל, בני לכל היתה שההשפעה –

לרשעים והן ודרא56לצדיקים דרא שבכל דמשה לאתפשטותא בנוגע זה דרך ועל אדמו"ר57. וחמי מורי לכ"ק עד ,

"זרעו". להיות צריכים – ההשפעה לקבל כדי אבל, לכולם. הפרנסה) השפעת (ובכללם השפעות שממשיך –

כו'. מלמעלה נמשכת הפרנסה שהשפעת כיון – פרנסה אודות לדאוג אין אופן, ובכל

ביומו" יום "דבר שהיתה המן השפעת דרך על הוא ההשפעה ז"ל58ואופן חכמינו במדרשי כמבואר –59

יהי' שתמיד כדי הוא, זמן, ריבוי למשך להם שיספיק חדֿפעמי באופן ולא ויום, יום בכל המן לירידת שהטעם
שזקוקים תמיד נרגש יהי' הגוף מצד שגם והיינו, הקב"ה, עם וההתקשרות הביטחון ענין ישראל בני אצל

חם אותו אוכלים שיהיו כדי היתה ביומו" יום "דבר המן שירידת זאת, ועוד הקב"ה. של שמעלתו60להשפעתו ,

געשמאק"). און ("געזונט הטוב טעמו מצד והן הבריאות מצד הן ַהיא

***

.·Èש"זרעו בכך תלוי בחיים" ד"הוא שהענין דכיון – עלינו המוטלת האחריות גודל מובן הנ"ל כל פי על
הוא "אף זה ידי על שדוקא בחיים, יהיו וש"זרעו" "זרעו", שיהי' – "זרעו" על גדולה אחריות מוטלת בחיים",

בחיים".
שרק אלה על ואפילו אליו, השייכים כל ועל אליו, המקושרים על שלו, החסידים על מוטלת זו ואחריות

הזקן אדמו"ר מאמר את ופרסם ושיחות, מאמרים והדפיס שאמר מליובאוויטש, הרבי שישנו ש"ואהבת61שמעו

ב.47) עא, ב. ע, ח"ג
יא.48) יח, שופטים פ'
סע"ב.49) יג, סוטה
(ד"ה50) בתחלתה לפיהמ"ש הרמב"ם הקדמת וראה א. קלג, זח"א

כל). כי דע
א).51) (קמו, סז"ך אגה"ק תניא
גם52) וראה קלט. ע' ח"א מוהרש"ב אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

.38 הערה 178 ע' חט"ז לקו"ש
כג53) מאמר ומעין קונטרס ב). (קלט, סכ"ה אגה"ק תניא ראה
ואילך.

ב.54) פ"ב, שמו"ר
א.55) ט, תענית
רנח.56) רמז פרשתנו יל"ש א. עו, יומא ראה
רע"א).57) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז
ד.58) טז, פרשתנו
וראה59) עה"פ. שלמה בתורה שנסמנו מדרשים ב. עה, יומא ראה

ואילך. 95 ע' חכ"ו לקו"ש בארוכה
(60.39 שבהערה יומא ראה
אב.61) מנחם יב שם וראה תשרי. ו יום" "היום
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כמוך" אלוקיך"62לרעך ה' את ל"ואהבת כלי ליהודי63הוא טובה לעשות ישראל, באהבת להשתדל מכולם ותבע ,
ידי על בחיים", "הוא שיהי' לפעול האחריות מוטלת כולם ועל "זרעו", בכלל הם גם – וברוחניות בגשמיות
ותבע שדרש הענינים כל את בזולתם) גם – ישראל אהבת (ומצד בעצמם שיפעלו היינו, בחיים", ש"זרעו זה

כו'.

.‚Èשבט דיו"ד בהתוועדות בקיצור כמדובר – חב"ד" "אגודת של עניינה הסוגים64וזהו כל נכללים שבזה –

לחסידות. ישראל בני כל את ולקרב החסידות, ודרכי החסידות תורת את להפיץ תובעים ומהם הנ"ל,
ב כאשר חסידישעגם ("א חסידית עיר זו שתהי' לפעול ממנו תובעים – בלבד אחד חסיד נמצא שלימה ַעיר

.65שטאט") ָ

או "הייאס", ארגון באמצעות זו לעיר הגיע אם גם זו. בעיר נמצא שבגללן הסיבות הם מה מינא נפקא ַואין
זוהי66ה"דזשוינט" שכן, חסידית, עיר זו שתהי' לפעול האחריות עליו מוטלת – לשם שלחוהו שהם ,daiqd

zizin`d.לשם נשלח שבגללה

לסיים שימהר היא העצה אזי – הנ"ל ארגון ידי על שנשלח במקום מרוצה שאינו שבמקרה בזה, להוסיף ויש
zizin`dאת ezegily.(בו מרוצה (שאינו זה במקום משהותו יתפטר ואז החסידות, הפצת זה, במקום

דלקמן: הסיפור דרך ועל

ברכה. בקשת מכתב לי כתב מסובך, ניתוח לעבור זקוק והי' ביותר קשה במחלה שחלה ישראל מארץ יהודי
של הם הברכות ברכה")?!... א זשאלעווען אים איך ("זאל ברכה ממנו אחסוך ברכה, מבקש כשיהודי נּו, –ַַָ

יום בכל תפילין להניח שיתחיל לו, וכתבתי והוספתי שיבריא, ברכה מכתב אפוא לו השבתי – ואכן,67הקב"ה! .
הרופאים של הגדולה לתדהמתם לניתוח, הוצרך ולא הבריא, ומיד ותיכף תפילין, להניח עצמו על קיבל זה יהודי
אם והבריא. תפילין, להניח שהתחיל סיפר, – שם שהיו החולים שאר לשאלת ובמענה ממנו! התייאשו שכמעט
להניח התחילו מהם רבים ואכן, תפילין. להניח אנו גם נתחיל – החולים שאר אמרו – רפואה היא תפילין הנחת

מביתֿהחולים. ויצא לגמרי, הבריא הנ"ל יהודי אופן, ובכל – יום. בכל תפילין

תפילין, להניח יתחיל בעצמו שהוא כדי אלא היתה לא בביתֿהחולים ואשפוזו מחלתו סיבת כל כלומר:
מביתֿהחולים. יצא – זה תפקיד סיים כאשר ובמילא, תפילין. להניח יתחילו הם שגם יהודים עוד על וישפיע

ענינים לומדים שבה ("קאלעדזש") אוניברסיטה כמו ברוחניות, בביתֿחולים שנמצא למי בנוגע זה דרך ַועל
זאת, ישלים וכאשר החסידות, אור את להפיץ בשביל היא שם היותו שכוונת לידע שצריך – התורה נגד שהם

שם. משהותו יתפטר אזי

.„È!?'כו הפכי מקום ובפרט שלימה, עיר ולכבוש ללכוד בכוחו יש כיצד לטעון: מישהו יכול אמנם,
לבוראם" דומים ש"צדיקים לידע שצריכים – לזה ז"ל68והמענה חכמינו אמרו להקב"ה שבנוגע וכשם ,69

לפי אלא מבקשים אינם צדיקים גם כך ואחת, אחד כל של כוחו לפי כוחן, לפי אלא כוחו לפי מבקש שאינו
לא דאם בכוחו, הוא שהדבר ברורה הוראה זו הרי – ממנו זאת תובע שהרבי וכיון ואחת. אחד כל של כוחו

זאת. תובע הרבי הי' לא כן,

כוח: נתינת מהווה כשלעצמה הרבי של שהתביעה – זאת ועוד

הזקן70כתיב רבנו ומבאר בחיים", סיוע71"ובחרת הם עצמם הן בתורה, הכתובים בחיים ובחרת ש"האותיות
בחיים. לבחור להאדם"

הכוחות את לגלות כוח ונתינת סיוע מהווה כשלעצמה שהתביעה – צדיקים של לתביעה בנוגע זה דרך ועל
הגילוי. אל מההעלם שיבואו שלו,

יח.62) יט, קדושים
ה.63) ו, ואתחנן
כג).סכ64) ע' בא פ' מלכות" "דבר (לעיל "ח
(65.126 ע' ח"י מנחם תורת גם ראה
קנג.66) ע' ח"ז שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש גם ראה
שבת.67) ולשמור ניתוסף: אחרת ברשימה

אסת"ר68) ה. פ"י, במדב"ר ח. פס"ז, ב"ר וראה ג. פ"ד, רבה רות
ב. פ"ו,
ג.69) פי"ב, במדב"ר יא. נשא תנחומא
יט.70) ל, נצבים
ח"י71) מנחם (תורת ספ"ב וישלח דש"פ בניך וכל ד"ה גם ראה
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כמוך" אלוקיך"62לרעך ה' את ל"ואהבת כלי ליהודי63הוא טובה לעשות ישראל, באהבת להשתדל מכולם ותבע ,
ידי על בחיים", "הוא שיהי' לפעול האחריות מוטלת כולם ועל "זרעו", בכלל הם גם – וברוחניות בגשמיות
ותבע שדרש הענינים כל את בזולתם) גם – ישראל אהבת (ומצד בעצמם שיפעלו היינו, בחיים", ש"זרעו זה

כו'.

.‚Èשבט דיו"ד בהתוועדות בקיצור כמדובר – חב"ד" "אגודת של עניינה הסוגים64וזהו כל נכללים שבזה –

לחסידות. ישראל בני כל את ולקרב החסידות, ודרכי החסידות תורת את להפיץ תובעים ומהם הנ"ל,
ב כאשר חסידישעגם ("א חסידית עיר זו שתהי' לפעול ממנו תובעים – בלבד אחד חסיד נמצא שלימה ַעיר

.65שטאט") ָ

או "הייאס", ארגון באמצעות זו לעיר הגיע אם גם זו. בעיר נמצא שבגללן הסיבות הם מה מינא נפקא ַואין
זוהי66ה"דזשוינט" שכן, חסידית, עיר זו שתהי' לפעול האחריות עליו מוטלת – לשם שלחוהו שהם ,daiqd

zizin`d.לשם נשלח שבגללה

לסיים שימהר היא העצה אזי – הנ"ל ארגון ידי על שנשלח במקום מרוצה שאינו שבמקרה בזה, להוסיף ויש
zizin`dאת ezegily.(בו מרוצה (שאינו זה במקום משהותו יתפטר ואז החסידות, הפצת זה, במקום

דלקמן: הסיפור דרך ועל
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הרופאים של הגדולה לתדהמתם לניתוח, הוצרך ולא הבריא, ומיד ותיכף תפילין, להניח עצמו על קיבל זה יהודי
אם והבריא. תפילין, להניח שהתחיל סיפר, – שם שהיו החולים שאר לשאלת ובמענה ממנו! התייאשו שכמעט
להניח התחילו מהם רבים ואכן, תפילין. להניח אנו גם נתחיל – החולים שאר אמרו – רפואה היא תפילין הנחת

מביתֿהחולים. ויצא לגמרי, הבריא הנ"ל יהודי אופן, ובכל – יום. בכל תפילין

תפילין, להניח יתחיל בעצמו שהוא כדי אלא היתה לא בביתֿהחולים ואשפוזו מחלתו סיבת כל כלומר:
מביתֿהחולים. יצא – זה תפקיד סיים כאשר ובמילא, תפילין. להניח יתחילו הם שגם יהודים עוד על וישפיע

ענינים לומדים שבה ("קאלעדזש") אוניברסיטה כמו ברוחניות, בביתֿחולים שנמצא למי בנוגע זה דרך ַועל
זאת, ישלים וכאשר החסידות, אור את להפיץ בשביל היא שם היותו שכוונת לידע שצריך – התורה נגד שהם

שם. משהותו יתפטר אזי

.„È!?'כו הפכי מקום ובפרט שלימה, עיר ולכבוש ללכוד בכוחו יש כיצד לטעון: מישהו יכול אמנם,
לבוראם" דומים ש"צדיקים לידע שצריכים – לזה ז"ל68והמענה חכמינו אמרו להקב"ה שבנוגע וכשם ,69

לפי אלא מבקשים אינם צדיקים גם כך ואחת, אחד כל של כוחו לפי כוחן, לפי אלא כוחו לפי מבקש שאינו
לא דאם בכוחו, הוא שהדבר ברורה הוראה זו הרי – ממנו זאת תובע שהרבי וכיון ואחת. אחד כל של כוחו

זאת. תובע הרבי הי' לא כן,

כוח: נתינת מהווה כשלעצמה הרבי של שהתביעה – זאת ועוד

הזקן70כתיב רבנו ומבאר בחיים", סיוע71"ובחרת הם עצמם הן בתורה, הכתובים בחיים ובחרת ש"האותיות
בחיים. לבחור להאדם"

הכוחות את לגלות כוח ונתינת סיוע מהווה כשלעצמה שהתביעה – צדיקים של לתביעה בנוגע זה דרך ועל
הגילוי. אל מההעלם שיבואו שלו,

יח.62) יט, קדושים
ה.63) ו, ואתחנן
כג).סכ64) ע' בא פ' מלכות" "דבר (לעיל "ח
(65.126 ע' ח"י מנחם תורת גם ראה
קנג.66) ע' ח"ז שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש גם ראה
שבת.67) ולשמור ניתוסף: אחרת ברשימה

אסת"ר68) ה. פ"י, במדב"ר ח. פס"ז, ב"ר וראה ג. פ"ד, רבה רות
ב. פ"ו,
ג.69) פי"ב, במדב"ר יא. נשא תנחומא
יט.70) ל, נצבים
ח"י71) מנחם (תורת ספ"ב וישלח דש"פ בניך וכל ד"ה גם ראה

וש"נ. .(184 ע'



��c"iyz'd hay a"i ,glya zyxt zay zgiy

שכיון – הענין אלאiaxdyונקודת הוא בכוחו הולך אינו אזי ממנו, זאת lyתובע egekaiaxdגם ובמילא, ,
דוקא (ולאו באלף אפילו שלימה, שברי' "ברי'", כדין – העיר לגבי מתבטל אינו העיר, בכל יחידי אלא אינו אם

בטיל לא גדול) היותר ריבוי גם אלא כיון72אלף, מקום, מכל שלם, שאינו בנפשי' איניש שידע שאף והיינו, ,
ברי' היותו שעם נמצא, שלם, בודאי הוא והרבי הרבי, של בכוחו הוא הולך ממנו תובע הרבי ,dphwשכאשר

את לו בטילה.zenilydיש אינה שלימה וברי' (הרבי), המשלח של

.ÂËלהתפעל צריכים שאינם לידע שעליהם – חב"ד" "אגודת על המוטלת והאחריות העבודה אפוא זוהי
המשלח. בכוח אלא עצמם, בכוח אינה שעבודתם כיון דבר, משום

להתפעל אין ובמילא עמהם, הרבי הולך שהולכים מקום בכל אזי הרבי, של בענייניו עוסקים כאשר
דבר. משום ולהתיירא

קאטוך") ("אין "כלוב" בתוך ונדחקים ומתייראים פוחדים כאשר – גיסא את73ולאידך גם לשם לוקחים , ַ
כו' ומורידו מלך של בראשו האוחז כמשל זה והרי .74הרבי,

– כזה ובאופן מצליחים, בודאי ואז הרבי, של בכוחו שהולכים כיון התוקף, בכל לילך צריכים ובמילא,
(כנ"ל). בחיים" הוא "אף ובמילא בחיים", "זרעו

.ÊË."זרעו" שיהי' – הוא לזה התנאי אמנם,
מענטשן") ("אייגענע שלומנו" מ"אנשי – כו' מלמדים שודר"ים משולחים למצוא תמיד משתדלים זה ומשום

דוקא.

הפתגם פי על ובפרט כולם. ידי על ענייניו את לבצע וביכולתו מינא, נפקא אין הרבי של אדמו"ר75מצידו בשם
בני כל יהיו סוף כל וסוף ישראל, בני לכל אלא שהיא, מפלגה לאיזה השייך ענין אינה החסידות שתורת הזקן,

הרבי של מצידו ובמילא, חסידים, משתדלים76ישראל כן, פי על אף אבל כולם. ידי על להתבצע הדברים יכולים ,
משלהם. והנחות דעות להם שאין כיון הדרושים, הענינים את לבצע יותר נקל ידם שעל מענטשן", "אייגענע למצוא

מספרים לרבי77– למסור לו נתנו שפעם "ּפעטאך"... אבל נגלה, בעל שהי' תמימים, תומכי של "משולח" ַעל
הבקשה – פדיון חצי למסור הוא שמוכן ואמר, רוחני, ענין עבור ובקשה גשמי ענין עבור בקשה עם "פדיון"
עליו ויבקש חכם אצל ילך ביתו בתוך חולה לו שיש "כל מפורשת: בגמרא מקור לזה שיש גשמיות, עבור

גמרא78רחמים" היפך שזהו כיון למסור, מוכן אינו – רוחניות עבור הבקשה הפדיון, של השני חציו אבל ,

"הכול שמים"...79מפורשת: מיראת חוץ שמים בידי

הרבי של לרשותו להכניסו יכולים – משלו והנחות דעות לו שאין xzeiמי lwpaדעות לו שיש זה מאשר
שלו וההנחות מהדעות (להוציאו תחילה לבטלם שצריכים משלו, על80והנחות לחשוב יכולים זה לאחרי ורק ,(

הרבי. של לרשותו הכנסתו דבר

פעולה לעשות דין בית של שביכולתו הפקר, דין בית הפקר לענין דמצינו מהא להפקיע`zgולהעיר –

לעשות דין בית ביכולת אין אבל הפקר; של דבר לפלוני להקנות או הפקר, ולעשותו פלוני של מרשותו הדבר
izyלזה להקנות וגם מזה להפקיע – .81פעולות

והנחות דעות להם שאין היינו, מענטשן", "אייגענע בהמוסדות ולהעמיד למצוא תמיד משתדלים ולכן
עליהם אחרת בעלות אין פנים כל שעל כזה במצב שהם אומר:82משלהם, אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שהי' כפי –

בהמה" נאוואדנע ועל83"א הרבי; של לרשותו להכניסם יותר נקל ובמילא, – בעלים עלי' שאין בהמה כלומר, , ַַָ
הרבי. של ברשותו כבר שנמצאים אלה – וכמה כמה אחת

(72.13 ע' קכג חוברת "רשימות" גם וראה א. ק, חולין
(73.158 ע' ח"ב תשי"ד התוועדויות מנחם תורת גם ראה
ספכ"ד.74) תניא ראה
אגרותֿקודש75) .163 .93 ע' תש"ד .72 ע' תרפ"ט סה"ש ראה

ועוד. .344 ע' ח"ט לקו"ש דש. ע' ח"י מוהריי"צ אדמו"ר
הזמן.76) מהגבלות למעלה שהוא אחדים: בזכרון
וש"נ.77) .31 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
א.78) קטז, ב"ב

וש"נ.79) ב. לג, ברכות
ועד80) הרבי, של לרצונו בניגוד הם שלפעמים אחרת: ברשימה

היותר ולכל הרבי, של לרצונו שיסכים עמו ללחום צורך שיש
לא. ותו יבלבל, שלא לפעול מצליחים

וש"נ.81) צט). (ע' בי"ד הפקר ערך תלמודית אנציק' ראה
(המו"ל).82) תיבות איזה חסר – כו'] מעלה [בעלי אינם אם גם
התוועדויות83) – מנחם תורת גם וראה .34 ע' תש"ה סה"ש ראה

וש"נ. .52 ס"ע ח"ט
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.ÊÈ,קשה דבר שזהו חשבונות לעשות ולא מהם, שתובעים מה לידע צריכים מענטשן" "אייגענע אותם אמנם,
עצמו. עם עבודתו השלים לא שעדיין או בכוחו, הדבר ואין

ממכתביו באחד נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שכותב שלך84וכפי לפלטירי' ש"סמוך הטענה על במענה –

הורשת" כל85לא ובמילא, הבירורים, בסוד מה עד יודע אתנו ואין אחרונים, היותר הבירורים זמן הוא שעתה –

ומיד. תיכף ולעשותו לחטוף צריכים ליד, המזדמן ענין

ו שכל, פי על חשבונות עושים לא כיוןוכאשר הרי – ומסירתֿנפש תוקף מתוך השליחות במילוי עוסקים
הכוהנים: שאומרים ובנוסח במילואה, מתבצעת שהשליחות הקב"ה עוזר אזי עלינו, המוטל את עושים שאנו

שהבטחתנו" כמה עמנו אתה עשה עלינו, שגזרת מה במילוי86"עשינו להצלחה בנוגע הן רב שפע שנמשך –

וברוחניות. בגשמיות ענייניהם, בכל שיצליחו – השליחות במילוי להמתעסקים והן השליחות,

***

.ÁÈ.חב"ד ובנות נשי אגודת אודות גם בקצרה נזכר שבט דיו"ד בהתוועדות
לאחד במכתבו אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שכתב מה פי על – הדברים של87ויסוד ההוצאהֿלאור שסיבת ,

נתבארו שבהם השיחות את להבין יוכלו הן שגם חב"ד, ובנות נשי בשביל היא ("זשארגאן") באידיש ַָהשיחות
החסידות. מתורת וענינים החסידות, ודרכי מנהגי

החסידות תורת לפרסם גם ועליהן השיחות, את ללמוד בעצמן שצריכות – חב"ד ובנות נשי של ענינם וזהו
חסידי. בית שלהן מהבית ולעשות וילדיהן, בעליהן על גם ולפעול ישראל, נשי בין החסידות ודרכי

שנה כ"ב שלפני לי, וכותב הנ"ל, מכתב אדמו"ר וחמי מורי כ"ק כתב שאליו יהודי מאותו מכתב קבלתי –

דעה יש הנ"ל ליהודי שלו. בביתֿהכנסת כסלו י"ט חגיגת ערך ועכשיו, חב"ד, נשי אודות מהרבי מכתב קיבל
כ"ב לאחרי רק כן, פי על ואף שם. דעה לו יש אופן, ובכל ה"גבאי", או ה"ּפרעזידענט" להיותו בביתֿהכנסת,

כסלו... י"ט מסיבת לערוך זה "ּפעטאך" נתעורר ַשנה

שנים כ"ב במשך כיבדו ולא מאביו שפירש בגלל שנענש ביעקב לא88מצינו אצלו נוגע... זה אין אליו אבל, ,

סתם שהוא כיון כזה, באופן ...89הי'

חב"ד, נשי ידי על והן חב"ד, אגודת ידי על הן החסידות, תורת הפצת של שהעבודה לדעת, צריכים אנו אבל
דחיות. ללא ומיד, תיכף להיעשות צריכה

פועל זה הרי ממילא ובדרך כדבעי, מתנהג בעצמו שהוא זה ידי על – לראש לכל – היא בזה הפעולה ואופן
הידוע דרך ועל בסביבתו. הנמצאים וכל ביתו בני על מי90גם על גם פועל זה הרי ומתפלל עומד צדיק שכאשר

כו'. מכירו אינו הצדיק אם גם עליו, ומביט הצד מן שעומד

.ËÈ.וחמותה אמה על גם כולל ביתן, מבני החל סביבתן, על לפעול חב"ד ובנות נשי צריכות כזה ובאופן
באמה קמה "בת משיחא": "בעקבות שיהיו הענינים אודות סוטה מסכת בסוף בגמרא שמצינו – ובהקדמה

בחמותה". וכלה

תורה בלקוטי המבואר פי רק91ועל אינם האמת לפי קללות הם . . הנראה שלפי ש"אף ל"תוכחה", בנוגע
ובנדון ברכות, באמת הם הבלתיֿרצויים הענינים שגם פה, שבעל לתורה בנוגע גם הוא שכן לומר יש ברכות",
של ענינים והכלה מהבת תלמדנה וחמותה שאמה באופן בחמותה" וכלה באמה קמה "בת הענין שיהי' – דידן

בזה. וכיוצא נכרית, לפאה בנוגע כמו קדושה,

וש"נ.84) רסו. ע' ח"א שלו אגרותֿקודש
כד.85) יא, עקב ספרי
ואילך).86) סע"א לט, (סוטה כפים נשיאת אחרי "רבש"ע" נוסח
(87.116 ע' ח"ז התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
לד.88) לז, וישב תולדות. ס"פ עה"ת בפרש"י הובא א. יז, מגילה

ונעשה89) שוורים, עם עסק לו יש שוחט, הוא אחרת: ברשימה
כמותם...
התוועדויות90) – מנחם תורת גם וראה סע"ד. לג, מקץ תו"א ראה
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סע"א.91) מח, בחוקותי
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.ÊÈ,קשה דבר שזהו חשבונות לעשות ולא מהם, שתובעים מה לידע צריכים מענטשן" "אייגענע אותם אמנם,
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***
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נעשה החסידות תורת ידי שעל עתה, כן שאן מה כאלו, ענינים עבור החסידות לתורת זקוקים היו לא פעם –

שצריכות חב"ד, נשי של בהתפקיד זה ענין גם נכלל ובמילא, יותר. נעלה באופן ומצוות התורה קיום כללות גם
קדושה. בענייני להוסיף בחמותה" וכלה באמה קמה "בת שתהי' לפעול

.Îכתיב במדרש92במתןֿתורה ואיתא (האנשים), ישראל" לבני ותגיד הנשים) (אלו יעקב לבית תאמר 93"כה

את שמעה רק חוה ואילו בלבד, הראשון לאדם הציווי נאמר שאז לפי הדעת, עץ לחטא תיקון הוא זה שענין
קודמות. שהנשים מזה, ויתירה בעצמן, להנשים גם שיאמר תורה במתן למשה הקב"ה אמר ולכן מאדם, הציווי
[ששייך סוף ים בקריעת הים שירת אודות מסופר שבה השבוע בפרשת גם מודגש הנשים) (מעלת זה וענין
מצרים דיציאת הענין וכללות מצרים, דיציאת העיקריים מהענינים הוא סוף ים קריעת שהרי תורה, למתן גם

דבורה. שירת היא שההפטרה זאת, ועוד מרים, שירת גם היתה שאז – תורה] למתן הכנה הוא

משיחותיו באחת אדמו"ר וחמי מורי כ"ק מביא זה הזקן,94ובענין מאדמו"ר ששמע צדק הצמח בשם ,

כי בזה, והביאור – דוד? שירת מפטירין ולמה הים, שירת קורין פסח של בשביעי גם הרי קשה: שלכאורה
ואילו דוד, שירת מפטירין משיח של ולכבודו דוד, בן שהוא משיח, גילוי ישנו פסח של (ואחרון) בשביעי

העפר" מן הי' "הכל האשה, בזכות שהכל לפי דבורה, שירת מפטירין שירה .95בשבת

לפי – בפשטות מובן זה הרי דבורה לשירת בנוגע ואילו ותירוץ, קושיא יש דוד לשירת בנוגע כלומר:
העפר. מן הי' הכל האשה, בזכות שהכל

לאמריקא לכאן ושלחה באידיש, לאור והוציאה הרבי כתבה הנ"ל ששיחה שצריכים96וכיון הוראה זו הרי ,

עלי'. המוטלת והאחריות בזכותה, הוא שהכל האשה מעלת – זה ענין אודות חב"ד ובנות נשי עם לדבר

אלו רכים בדברים אבל רכה, בלשון תאמר", "כה שנאמר כמו רכים, דברים עמהן לדבר אמנם צריכים
הסחורה אודות לכל ולפרסם בעצמן, השיחות את ללמוד שעליהן ההדגשה גם כולל הענינים, כל להיות צריכים
את ולקבל לבוא יכול אחד שכל הכתובת היא חב"ד) נשי (אצל וכאן החסידות, תורת – בידן שיש היקרה

ה"סחורה".

פנימה" מלך בת כבודה "כל מטעם בעלותֿפעולה הנשים היו לא שלפנינו שבדורות פי על הרי97ואף –

בדבר. הכרח יש אלו בימינו

.‡Îצעירי על המוטלת האחריות גודל במכלֿשכן מובן הרי – אחריות מוטלת חב"ד נשי אגודת על ואם
צעירים, ולהיותם מהישיבה, עדיין התנתקו לא ובמילא הישיבה, מן יצאו מזמן שלא אלו שהם חב"ד, אגודת

ביותר. מרץ להם יש
הישיבות", תלמידי ל"איגוד שייכים שהם בישיבה, עדיין הלומדים לאלו הן היא הכוונה – יותר ובפרטיות

תורה98את"ה תלמוד בהלכות מבואר שהרי נישאו, שכבר לאלו והן ג'99, או ב' ללמוד יוכל הנישואין אחר "גם
ציבורית לעסקנות בנוגע הרי כו', עיון הדורש תורה לתלמוד פנוי לבו ואם כלֿכך"; גדולה טרדה בלי שנים
צעירי על המוטלים והאחריות החוב עליהם מוטל ובמילא, כן, לאחרי גם אלא שנים, וג' ב' רק לא הדבר שייך

חב"ד. אגודת

.·Îשנאמר מה פי על הנה – חב"ד אגודת דצעירי העבודה לסדר פני100ובנוגע והדרת תקום שיבה "מפני
בעצתם לשאול הענינים, לכל בנוגע הזקנים עם להתייעץ הצעירים צריכים הזקנים, את לכבד שצריכים זקן",
ראש, בכובד עצתם ושומעים אותם שמכבדים ולאחרי ראש, ובכובד בעיון עצתם את ולשמוע לפעול, כיצד

הרבי. של כרצונו ולעשות הרבי, של רצונו שיתמלא יותר המתאים באופן לפעול צריכים
הצעירים, ידי על נעשית שהעבודה כך על הארן") ניט זיי דארף ("עס ולהתרעם להצטער צריכים לא ַַוהזקנים

ופרש"י).92) (ובמכילתא ג יט, יתרו
ב.93) פכ"ח, שמו"ר ראה
תרצה,94) ח"ד לקו"ד – ואילך סכ"ד תרח"ץ אחש"פ יום שיחת

ואילך. 277 ע' תרח"ץ סה"ש ואילך. א
כ.95) ג, קהלת
בלקו"ד96) ולאח"ז תרצ"ט), (נ.י. ישראל" "שמע בחוברת נדפסה

הנ"ל. וסה"ש
הי"א.97) פי"ג אישות הל' רמב"ם וראה יד. מה, תהלים
פרשת98) מלכות" "דבר (לעיל סכ"ח שבט יו"ד שיחת גם ראה

וש"נ. כג). ע' בא
ה"א.99) פ"ג
לב.100) יט, קדושים
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להם שאיכפת שמים", "לשם בכוונה זאת שמלבישים ביניהם ויש הכבוד, העדר אותם שמצער כאלו ישנם –
הכבוד מעלתם.mdlyלא את מעריכים ולא יודעים שלא כיון המבוגרים, כלפי הכבוד העדר של הענין אלא ,

כמה עד יודעים שלא שטענו כאלו ענווים שהיו ענווים, כת אודות סיפור פעם סיפר אדמו"ר וחמי מורי כ"ק
הגדלות ולפיֿערך שלהם, הגדלות היא כמה עד לידע צריכים הענווה, גודל לידע כדי שכן, ענוותנותם, גדולה
הקב"ה יודע ובמילא, שלהם, הגדלות היא כמה עד גליא שמיא שכלפי אלא ענוותנותם, ביותר גדולה שלהם,

– ענוותנותם... גודל

ומושיבים אותם שמכבדים גם ומה אּפטאן"), זיך זאל ענין ("דער פועל לידי יבוא שהדבר הוא העיקר ָָָשהרי,
להם. איכפת להיות צריך שלא בוודאי הרי במזרח, אותם

ילבינו" זקנים פני ד"נערים הענין כן גם ברכה.101וזהו של באופן שהוא כפי –

.‚Î:לזקנים צעירים בין חילוק להיות יכול אצלם שגם גופא, לצעירים בנוגע להבהיר יש כן וכמו
ז"ל חכמינו דכיון102אמרו "זקן", כבר שהוא חשבון שעושה מי יש ובמילא, חכמה", שקנה מי – שיש"זקן

בא כאשר ובמילא, גדותיו... על שעולה עד חכמה ריבוי לו יש שלו המוחין כלי ערך לפי הרי קטנים, מוחין לו
– לא אם וגם היום, עבודת כבר השלים זה שביום ורואה ומביט פתק מוציא לראש לכל הנה פועל, של לענין
הציבור, כבוד חילול מפני לחשוש שצריך כיון לעשות, לו מתאים דבר כל לא חכמה", שקנה "זקן להיותו הרי

כו' מלאכה לעשות לו אסור הציבור על שנתמנה שפרנס .103כשם

מצעירי הנדרשת בעבודה ולעסוק הצד, על עצמו את ולהניח הצד, על החשבונות כל את להניח יש ובכן,
בהצלחה. הענינים כל יהיו בזה, יעסקו וכאשר חב"ד, אגודת

***

.„Îשבט דיו"ד בהתוועדות להמדובר בהמשך – ענין עוד לדבר שנה104ברצוני ערלה, שני דג' הענין אודות
קליפות לג' שייך זה הרי כן ואם בהנאה, שאסור ענין הוא ערלה הרי זה, על ששאלו החמישית, ושנה הרביעית,

לגמרי? הטמאות
כן, לא דאם בקדושה, נעלית למדרגה שייכים ערלה שני שג' מוכח גופא השנים שמסדר הוא, הענין אך
החמישית ושנה קדושה, של ענין רבעי, נטע הרביעית, שנה הטמאות, קליפות ג' – ערלה השנים: סדר מובן אינו

סדר? פי על שלא זה הרי – הרשות בענייני הבירורים עבודת ענין הוא

ובציוני בחיי רבנו בדברי להדיא מצינו מלשון105ואכן ה"ערלה", שענין החסידות) בתורת שהובאו (ספרים
של באופן זה הרי שלכן הכתר, בחינת והשגה, מהבנה שלמעלה ביותר נעלית דרגא על מורה וסתום, אטום
ולאחרי בקדושה, עדיין הוא זה וכל התגלות, של ענין שהוא רבעי, נטע ענין הוא זה ולאחרי לגמרי, סתימות

דחול בעובדין גם ההמשכה ענין שהוא הבירורים, עבודת להיות צריכה שבה החמישית שנה באה .106זה

החמישית. בשנה נמצאים עתה שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

נמצאים עכשיו אבל הרביעית, בשנה כבר שהם כאלו וישנם הראשונות, שנים בג' עדיין שהם כאלו ישנם
החמישית. בשנה כבר

בכל החסידות תורת להפיץ דחול, בעובדין גם הענינים, בכל בהתגלות העבודה סדר להיות צריך ובמילא,
.107המקומות

שם.101) סוטה
שם.102) עה"ת בפרש"י הובא ב. לב, קידושין
א.103) ע, שם
ואילך).104) כז ע' בא פ' מלכות" "דבר (לעיל ואילך סל"ד
כג.105) יט, קדושים
ע"פ106) – מגקה"ט היא שערלה לכך בסתירה זה שאין נתבאר

נעשה "אחר" בחי' שגם אחר", בן לי ה' "יוסף התשובה, ענין ביאור
את זוכרים אין – ועוד). ואילך. א רכ, ויצא אוה"ת (ראה "בן" בבחי'

(המו"ל). בפרטיות הענין

כ"ק107) דיבר מאוחרת, שעה עד שנמשכה ההתוועדות במהלך
ומהם: פרטיים, לאנשים ענינים איזה שליט"א אדמו"ר

יהי' הישיבה לטובת שה"דינער" ברכה שביקש שי' (להרש"ג
– בהתלמידים תוספת שתהי' תלמידים, עוד יקבלו כאשר בהצלחה:)

בהצלחה. השפעה תוספת גם תהי'
הנני שליט"א:) אדמו"ר כ"ק אמר – תנאים ללא ברכה (וכשביקש

לי!... שאמרו מה מוסר
ל"צעירי להיכנס רוצה הוא שגם שאמר החסידים מחשובי (לא'
ל"מפקד" אתכם מינה הרבי עמכם?! אעשה מה חב"ד":) אגודת
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***

.‰Îפני מאת ובצאתו נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו אל ל"יחידות" פעם נכנס אדמו"ר וחמי מורי כ"ק
בן רק לו יש שהרבי לעשות מה השיב: בכייתו, לפשר ושאלו החסידים אחד בו וכשפגש רב. בכי בכה אביו,

כמוני. – והוא יחיד, בן אחד,
עתה... וכמה כמה אחת ועל

בגמרא בכך108איתא אשמים אינם ("ענא") שהצאן כיון אמנם, סמותא". לנגדא עביד ענא על רעיא רגיז "כד
ז"ל רבותינו דכתיב109[כמאמר הרע יצר . . שבראם הקב"ה עליהן מתחרט שנתבאר110"ארבעה וכמו הרעותי", אשר

זה שלפני מה111בהתוועדות אלא אינו העבודה ענין eplyשכללות ybxdayוהאמת המדברת, צפור כמשל זה הרי
כמבואר כו', שחוק של ענין אלא זה שאין הצאן)112היא (מנהיג ה"נגדא" וגם הבר], ושור דלויתן הקניגא בענין

שכן במכל לי'", ממנו (ש"משמיא ל"נגדא" נותנים כו'", ענא על רעיא ש"רגיז במצב גם הנה – בכך אשם אינו
גרגותא" שצריכים113מ"ריש מה כל לפעול ובכוחו ה"רעיא", של הכוחות כל את ענין114) גם – זה ובכלל .

המופתים.

שייך115ובהקדמה ה"מופתים" שענין אימרה שישנה ועד ה"מופתים", מענין בליובאוויטש אחזו לא שבכלל –

הכתוב כלשון ולמצרים, אדמו"ר116לפרעה וחמי מורי כ"ק פעם שאמר וכפי מצרים", בארץ מופתי "רבות
למופתים זקוקים אינם ישראל בני כן שאין מה למופתים, הוצרכו ולכן "משכילים" היו וידוע117שהמצריים .

אדמו"ר וחמי מורי כ"ק במכתב למופת".118הסיפור "לאחרים הזקן רבנו שכתב המענה אודות

גופא. הנ"ל מסיפור כדמוכח המופתים, ענין גם הי' – בכך צורך כשהי' כן, פי על אף אבל

כידוע ומכופל, כפול הוא החושך כאשר בפרט, השחר119ועתה לעלות ממש שבסמיכות השחר", "אילת בענין
ידי שעל המופתים, בענין צורך יש וההסתרים, ההעלמות את ולבטל לבקוע כדי הנה – ביותר החושך מתגבר
העיקר פולין; לאדמו"רי ששייכת העבודה דרך שזוהי בכך מתחשבים ולא וכו'. הבהמית בנפש הזזה פועלים זה

אּפטאן"). זיך זאל ענין דער ("אבי הענין את ַָָָשיפעלו

בכוח הנה – ה"רעיא" של הכוחות כל את ל"נגדא" שנותנים וכאמור המופתים, בענין עתה צורך שיש וכיון
ואומר: מכריז הנני זה

חסידים, בנים ויהיו בבנים, זו בשנה ייפקדו – בבנים להיפקד שצריכים אלה כל

– ("רבֿאלוף") ל"גנרל" אותי ימנה א"כ הלה: (וכשאמר ("קצין")...
בבחינת שניהם הם ו"חייל" "גנרל" שליט"א:) אדמו"ר כ"ק ענה

"קצין". משא"כ בסופן, תחלתן דנעוץ ביטול,
ופנה התקשרות, אודות הנ"ל עם דיבר שליט"א אדמו"ר כ"ק
הדברים?! את שומעים הנכם באמרו: החסידים, מזקני לא' הנ"ל
בבתֿשחוק: שליט"א אדמו"ר כ"ק ואמר – אליכם! היא הכוונה

אמת!... גם שהוא דברֿצחות אומרים לפעמים
להתהדר ותמעטו בתפלה, תוסיפו ופלוני אתה כאשר אמר:) (לא'
עבורכם, תועלת תהי' – זיך") ּפוצן ווייניקער און דאווענען ַ("מער

כולם. ועבור
חוששים שבטבעם חותנך*) וכמו (כמוך כאלה ישנם אמר:) (לא'
לכם, ששייך שמה היא, האמת אך שלהם. בהדמות ימעט הזולת שמא
ששייך מה לאידך, וכן אופן, בשום מכם ליטול אחד אף יכול לא
לחשוש... ממה שאין כך אופן, בשום ממנו ליטול אפשר אי להזולת
שליחותו, למלא שיוכל להזולת ועוזרים משתדלים כאשר ואדרבה:

שלו. השליחות במילוי סיוע מהווה זה הרי
א' את י"ח שיוציא שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר לחיים, שאמר (לא'
הלה, וכשאמר "לחיים". הרבה אמר שכבר (הנ"ל) החסידים מחשובי
שליט"א:) אדמו"ר כ"ק ענה – א..." "עּפעס אותי, שמוציא זה הוא ַמי

ויעקב! יצחק אברהם בן יהודי, הוא הרי הוא?! מי נפק"מ למאי
א.108) נב, ב"ק
ב.109) נב, סוכה
ו.110) ד, מיכה
ואילך).שיחת111) יב ע' בא פ' ד"מ (לעיל ואילך ס"ב שבט יו"ד
לאדמו"ר112) שעה"ת ואילך. פ"י לך ויתן ד"ה תולדות תו"ח ראה

ועוד. ואילך. ד כ, ח"א האמצעי
וש"נ.113) סע"א. נח, ברכות
אדמו"ר114) כ"ק שיחת – זה בענין נזכרה אחרת ברשימה

188 ס"ע שלום תורת סה"ש ועיין – ינאי". ר' "מכריז נ"ע (מהורש"ב)
ואילך.

ואילך115) ס"ב תשט"ו בראשית ש"פ שיחת גם ראה – לקמן בהבא
וש"נ. ואילך). 98 ע' חי"ג התוועדויות – מנחם (תורת

ט.116) יא, בא
שם117) 36 ובהערה 86 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם תורת גם .ראה

שעו.118) ע' ח"ב שלו אגרותֿקודש
ע'119) במדבר באוה"ת ונתבאר הובא [ד]. כב מזמור תהלים מדרש

גם וראה קג. ס"ע לאזניא אתהלך הזקן אדמו"ר מאמרי וראה מד.
ואילך. 316 ע' תרצ"ט סה"ש

."xreey oiif hip l`f xreey xrc" :xne` 'ide ,"xreey" mya ede`xwiy laeq 'id `l x"enc` g"en w"k :xn` ± "xreey" x`ezd z` xikfdyk (*¨
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אברהם, חיים ר' לאחיו שולחם לפעמים הי' בנים, עבור ברכה בבקשת האמצעי לאדמו"ר פונים היו כאשר –

וחסיד זכר בן שיהי' בתנאי זכר, בבן שתיפקד ומברך ה"שטריימל" את חובש –120והי' .

הרבי. של שמו על אותם ויקראו

שם ליתן שנזהרים האשכנזים (כמנהג זה בשם נקראים שהוריהם בגלל זה שם ליתן יכולים שאינם ואלה
בחיים בהיותם הצמחֿצדק.121ההורים אדמו"ר של שמו מענדל", "מנחם השם יתנו – (

ייפטרו – שחורה מרה איזו להם שיש ואלה בהרחבה. פרנסה להם תהי' – לפרנסה שזקוקים אלה כל וכן
ממנה.

בהצלחה, יתנהלו הרבי של המוסדות וכל בהצלחה, החסידות דתורת המעיינות הפצת שתהי'

וברחמים" "בחסד היא שהנהגתו כיון הנה – הרבי של להמוסדות שמנגדים "ייתמו122ואלה בהם יקוים ,
חוטאים" ולא אביגדור123חטאים של הסוף להם ויהי' משקה...124, לבקש לחסידים שבא ,

– יותר הרבה להדפיס יכולים היו המניעות לולי שהרי – חסידות להדפסת המניעות כל יבטלו כן וכמו
בהצלחה הענינים כל ויהיו חוצה, המעיינות הפצת .125ותהי'

***

.ÂÎהפרשה שהיא יתרו, לפרשת עתה שעוברים כיון מקום, מכל הפועל, הוא שהעיקר שמדברים פי על אף
נאמר לתורה שבנוגע לזכור צריכים שמים"126דמתןֿתורה, חפצי "אפילו בה", ישוו לא חפציך היינו,127"כל ,

פנימיות וכמה כמה אחת ועל דתורה, נגלה אפילו תורה, לגבי נחשבים אינם שמים) (חפצי מצוות שאפילו
התורה.

יום בכל קביעות לו שתהי' צריך אחד כל החסידות. לימוד ללא אחד יום שיעבור אסור הרי שכן, וכיון
אחדות שורות הפחות לכל החסידות, יום.128ללימוד בכל

היעוד קיום תיכף שיהי' חפצים כאשר מכסים":129ובפרט לים כמים ה' את דעה הארץ "מלאה

שער אפילו ממנו, חלק ואם ראשו, את גם שיכסו המים בתוך כולו להיכנס צריך שהאדם הוא בטבילה הדין
טבילה לו עלתה לא למים, מחוץ נמצא .130ראשו,

שיחדור באופן החסידות בלימוד זיך") אריינווארפן און ("אריינטונקען עצמו את להכניס צריך שכן, ַַַוכיון
הדעת" "מי בתוך אריינגעטאן") און ("איינגעטונקען מונח יהי' כולו שכל מראשו, למעלה מציאותו, כל 131את ַַָ

החסידות, דתורת

במהרה צדקנו, משיח ידי על מכסים", לים כמים ה' את דעה הארץ "מלאה היעוד לקיום ההכנה שזוהי
בימינו.

•

תורת120) .13 ע' ריש סט ואילך; 7 ס"ע ח חוברת "רשימות" ראה
.157 ע' .95 ע' ח"ג .60 ע' ח"א התוועדויות – מנחם

וש"נ.121) רפ"י. תשמ"ח) (ברוקלין, השמות" "זיו קונטרס ראה
אדמו"ר122) כ"ק באגרותֿקודש (נעתק תרצ"ג שמח"ת שיחת ראה

ב"היום (נעתק 9 ע' קפ חוברת "רשימות" וראה שנג. ע' ח"ג שליט"א
חשון)). כ יום"

רע"א.123) יו"ד, ברכות ראה
(124– מנחם תורת גם וראה ב). (לד, פי"ח ח"א רבי בית ראה

שם. 97 ובהערה 225 ע' ח"ד התוועדויות
כל125) על ברכות עניני אודות לדבר הוסיף שליט"א אדמו"ר כ"ק

תמימים, תומכי ישיבת עבור ה"דינער" ע"ד גם והזכיר כולה, השנה
וש"נ). .107 הערה לעיל גם (ראה וכו' בהצלחה שיהי'

יא.126) ח, משלי
רע"ב.127) ט, מו"ק
שורות.128) ב' אחרת: ברשימה
בסופן.129) מלכים הל' רמב"ם וראה ט. יא, ישעי'
תורת130) גם וראה ה"ז. שם ה"ב. פ"א מקוואות הל' רמב"ם ראה

וש"נ. .214 ע' ח"ז התוועדויות – מנחם
מקוואות.131) הל' סוף רמב"ם ראה
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מאידית תרגום

.‡- כלליים ענינים כמה אודות מדובר בפרשתינו
ממצרים: צאתם אחרי לבנ"י שקרו - כלליים נסים

העם" את פרעה "בשלח שהי' אודות1אחרי מסופר
בתוך ביבשה הלכו ישראל "ובני סוף, ים דקריעת הנס
מצרים" מיד ישראל את ההוא ביום ה' "ויושע ,2הים",

עד בהם נשאר "לא בים, טבעו המצריים שכל עי"ז
ה'3אחד" עשה אשר הגדולה היד את ישראל "וירא ,

גו'" "אז4במצרים - שירה אמרו ובנ"י משה5, ישיר
וגו'" הזאת השירה את ישראל .6ובני

מי המתקת (נס אודות מסופר השירה פרשת אחרי
"הנני7מרה המן, ירידת של הנס - המן פרשת ואח"כ) ,

גו'" השמים מן לחם לכם המן8ממטיר ירידת עצם שהן ,

באופן9במדבר הי' הירידה באופן הפרטים ,iqp10והן

השליו נס גו'"9וגם השליו "ותעל ש"בין11- בכדי ,
בשר" תאכלו .12הערבים

ע"י המים באר נס אודות מסופר הפרשה בהמשך
ושתה מים ממנו ויצאו בצור "והכית - האבן הכאת

.13העם"

עמלק, במלחמת הנצחון נס - הפרשה לסוף עד
"ויקרא מזבח משה שם בנה זה ה'14שבגלל ",iqpשמו

כאן15"הקב"ה לנו ).qp)lecb"16עשה

ובסדרה אחד בהמשך מסופרים הנסים שכל כיון
zg`שאירעו ע"ז ש(נוסף מובן (בשלח), בתורה

הנס בתוכן זל"ז שייכות להם יש זל"ז) .17בהמשך

לגמרי? שונים נסים הם הרי ולכאורה,

יתרו, פ' באה בשלח פ' אחרי להבין: צריך גם
סוף ים קריעת ובא, שמע שמועה "מה יתרו", "וישמע

עמלק" של18ומלחמת בענין במיוחד יתרו שמע מה .

יצי"מ) של מבנסים (יותר עמלק" ומלחמת "קרי"ס
בתוכן השייכות מה משה? אל לבוא אותו שהביא

יתרו ודברי ביאת בין גדול19הענינים כי ידעתי "עתה
(שבגלל עליהם" זדו אשר בדבר כי האלקים מכל ה'

במים" "נאבדו ומלחמת20זה קרי"ס של התוכן עם (

כל "את - המים ובאר המן ירידת עם - (וגם עמלק
המן "בירידת עמו", ולישראל למשה אלקים עשה אשר

ובעמלק" )?18בבאר

מלשון ה(תורה מהי ועיקר: זה21ועוד מכל הוראה (
אלו? בזמנים ובפרט ה', בעבודת

אינם·. בפרשתנו הנ"ל שהנסים בהקדים, זה ויובן
ענינים הם אלא אז, פעמי חד להםmiillkדבר שיש ,

הוא בתורה דבר שכל ע"כ (נוסף לדורות תמידי המשך
לעולם ):22נצחי

seq mi zrixwפעמי חד הי' (בפשטות) שהנס אע"פ :
בכ"מ23("לשעה" מובא אבל ענין24), הי' הים שבקיעת

העולם בכל פעולה שפעל סדר25כללי (ובכל
שנמשכה פעולה תורה, למתן כהכנה ההשתלשלות),

פרשתנו.1) ריש
כטֿל.2) יד, שם
כח.3) שם,
לא.4) שם,
עה"פ.5) פרש"י - כו'" הנס "כשראה
א.6) טו, פרשתנו
ואילך.7) כב שם,
ד.8) טז,
(ס"ע9) תרס"ד נסים שעשה ברוך בד"ה הובא - פ"נ. מו"נ ראה

סי"ב. בפנים לקמן וראה .(19 ע' .9ֿ10
("המרבה10) יז טז, פרשתנו פרש"י וראה ואילך. א עה, יומא ראה

מצא לא ללקוט והממעיט כו', לגולגולת עומר על העדיף לא ללקוט
ע"ש בכל נעשה ("נס כט שם, בו"). שנעשה גדול נס וזהו כו', חסר

יומיים"). לחם לכם לתת
יג.11) טז,
יב.12) שם,
ו.13) יז,
טו.14) שם,
עה"פ.15) פרש"י
תרסה).16) (ע' פרשתנו ריש באוה"ת נעתק וכן דפוסים. בכמה כ"ה

(ע'17) הנ"ל נסים שעשה ברוך שבד"ה הטעם ויומתק י"ל ועפ"ז
נס "כמו - לגמרי" הטבע מדרכי שיוצאים ל"נסים הדוגמא מביא (19

ושלו, דמן הנס רק מביא (9 (ס"ע שם שלעיל (אף ושלו" ומן דקרי"ס
בפרשתנו נאמרו אלו נסים כי שם), במו"נ ומבואר שהובא כמו
רכב: ע' תרע"ח סה"מ וראה בפנים. לקמן כמשנ"ת זל"ז, ושייכים

לנס דומה . . והשליו המן וכה"ג.q"ixwcוכמו
ובפרש"י.18) יתרו ר"פ
יא.19) יח, שם
א.20) יא, סוטה שם. ת"י גם וראה עה"פ. פרש"י
ר"פ21) גו"א ירה. ערך שלו השרשים ס' ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג וראה הרד"ק). (בשם בראשית
מוחלפת22) תהא ולא ובכ"מ), רפי"ז. (תניא נצחית היא התורה כי

היסוד חלק, לפרק הקדמה סנהדרין, להרמב"ם פיה"מ (ראה ח"ו
סה"ג. פי"א מלכים הל' רפ"ט. יסוה"ת הל' רמב"ם גם וראה התשיעי.

ובכ"מ).
ישיר.23) אז סד"ה א טו, פרשתנו פרש"י
(24- ועוד שש"פ, פרשתנו, דרושי ראה - קרי"ס ענין בביאור

וכו'. תו"ח לקו"ת, בתו"א,
מים25) ש"כל (מכילתאmlerayולהעיר קרי"ס בעת נבקעו "

כא). יד, עה"פ ופרש"י
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(בסיומה הים בשירת גם כמודגש "ה'26לעולם. - (

creימלוך mlerl."

יום בכל סוף ים קריעת ענין את מזכירין שלכן
יום בכל יצי"מ שמזכירין ע"ד "ואיתא27(בתפלה), ,

קרי"ס"28בתוספתא ג"כ לזכור כמובא29שצריך ,

ויציב30בשו"ע באמת . . קרי"ס . . להזכיר ש"צריך ,

"וים - כו'" ואמונה באמת וזדים31וכן בקעת להם סוף
ענו לך . . צריהם מים ויכסו העברת וידידים טבעת

כולם ואמרו רבה בשמחה נאדר32שירה . . כמוכה מי
הודו כולם יחד . . פלא עושה תהלות נורא בקודש

ואמרו ועד"26והמליכו לעולם ימלוך .33ה'

שירת כל) (את גם אומרים יום שבכל ולהוסיף,
וכו'34הים שבה שמות הי"ח כל עם וגו'"), ישיר .35("אז

ond zcixiשנה הארבעים במשך רק הי' שהנס הגם :
אבל - צוהבמדבר ממנו36הקב"ה העומר ש"מלא

האכלתיmkizexeclלמשמרת אשר הלחם את יראו למען
ש"הוציא ירמיהו, בימי שהי' [כמו גו'" במדבר אתכם
הרבה אבותיכם, נתפרנסו בזה ראו כו', המן צנצנת להם

ליראיו" מזון להכין למקום לו יש ].37שלוחין

ערוך .38ובשולחן . יום בכל לומר ש"טוב מובא,
כדי המן, לו39פרשת באין מזונותיו שכל שיאמין
שכן לכל40בהשגחה, לתת הקב"ה שהשגיח במן הי'

וכו'". ביתו נפשות לכל לגולגולת עומר אחד

החיוב את שבת: בכל ישנו למן שזכר לזה [נוסף
לומדים משנה", "לחם של וגם בשבת, סעודות ג' 41של

כי היום אכלוהו משה "ויאמר - למן בנוגע מהפסוקים
בשדה" תמצאוהו לא היום לה' היום ו"ביום42שבת ,

משנה" לחם לקטו ].43הששי

wlnr znglnבקרא כמפורש לה'44: "מלחמה -

xecבעמלק xecnהתרגום פירוש לפי ובפרט ,"

ומדרא דמשיחא מדרא דין דעלמא "מדרא ירושלמי:
וכידוע כולם. הדורות בכל ז.א. - דאתי" דעלמא

דיעות לכמה - עמלק זכירת של היא45שהמצוה -

עמלקzicinzמצוה מעשה שמזכירין הוא והמנהג .
זכירות") (ב"שש יום .46בכל

מן, קרי"ס, - הענינים שלושת שכל מובן, מזה
ובעבודת בתומ"צ כלליים ענינים הם - עמלק מלחמת
כתובים שהם (כיון שייכות ביניהם יש הנ"ל וע"פ ה';

פרשה). באותה אחד בהמשך

בזה:‚. הביאורים אחד לומר ויש
שמשה והודאה שבח סיפור - הוא הים שירת תוכן
מפרעה שהצילם על להקב"ה נותנים ישראל ובני

סוף" בים "טבעו והמצריים, כך47ומהמצריים, שע"י ,

ה', באלים כמוכה "מי - הקב"ה גדולת את כולם רואים
פלא" עושה תהלות נורא בקודש נאדר כמוכה עד32מי .

מכך יודעים שבעולם האומות שכל מביא שזה
אלופי נבהלו אז גו' ירגזון עמים "שמעו ומפחדים:
כנען, יושבי כל נמוגו רעד יאחזמו מואב אילי אדום
עד כאבן, ידמו זרועך בגדול ופחד אימתה עליהם תפול
משאר ("חבבת קנית זו עם יעבור עד ה' עמך יעבור

האדם" על שחביב יקרים בדמים הקנוי כחפץ ),48אומות

ה', פעלת לשבתך מכון נחלתך בהר ותטעמו תבאמו
ידיך" כוננו אד' ועד"49מקדש לעולם ימלוך "ה' - עד ,26.

בנוגע צ"ל הי' הים בשירת ההדגשה עיקר ולכאורה
הדגשה ישנה מדוע - דקרי"ס) הנס (ע"י בנ"י להצלת
בים, מצרים טביעת אוה"ע, על הפעולה על כזו

כו'? מסביב אוה"ע על ופחד והאימה

יח.26) טו,
אדה"ז27) שו"ע ה"ג. פ"א ק"ש הל' רמב"ם (במשנה). ב יב, ברכות

ס"א. סס"ז
רפ"ב.28) ברכות
ב.29) סב, פרשתנו תו"א
(בנוגע30) שם בטור הוא (ועד"ז סי"ב סס"ו או"ח אדה"ז שו"ע

ה"ו). פ"א ברכות מירושלמי ויציב), באמת קרי"ס להזכרת
ואמונה"31) "אמת בברכת הוא ועד"ז ויציב". "אמת ברכת נוסח

ס"ג). לקמן (נעתק
יא.32) טו, פרשתנו
הנסים33) אלה כל שם: אדה"ז שו"ע cinzוראה mixiczd.

ב*.34) נד, פרשתנו זהר ראה
סי"ב.35) פ"ו הכולל שער ראה
לב.36) טז, פרשתנו
עה"פ.37) פרש"י
ס"י.38) (במהדו"ק) שם אדה"ז שו"ע ס"ה. ס"א או"ח טושו"ע

דבר לחם נותן בה' לבטוח המן "ופ' בשינוי: ס"ט) (שם ובמהדו"ב
ואילך. 95 כ' חכ"ו לקו"ש ראה השינויים ביאור - ביומו". יום

שם.39) לטור ב"י
שם.40) במהדו"ק אדה"ז שו"ע ס"י. שם לבוש
סע"ב.41) קיז, שבת
כה.42) טז, פרשתנו
כב.43) שם,
טז).44) (יז, פרשתנו סוף
וראה45) קפט. מ"ע שלו סהמ"צ ה"ה. פ"ה מלכים הל' רמב"ם

וש"נ. ,221 ע' חי"ט לקו"ש
לומר46) היא גדולה ומצוה תצא: ס"פ תושב"כ חלק של"ה ראה

ועוד. אדה"ז, בסידור נסדר וכן זכור. מצות לקיים יום בכל זו פרשה
ס"ד. שם אדה"ז שו"ע סק"ב. ס"ס או"ח מג"א וראה

ה.47) טו, שם
קנית.48) ד"ה טז שם, פרש"י
ידֿיז.49) שם,

.d`ad dxrday llekd xrya l"vke (*
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.d`ad dxrday llekd xrya l"vke (*
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הוא והשירה (קרי"ס) הנס תוכן בזה: הביאור וי"ל
שהוא כפי הקב"ה גדולת את להראות כך כל איננו
עליהם ומגן יהודים אוהב שהוא ואיך למעלה, נמצא
לה' אתם "בנים בהיותם נשמותיהם, מעלת מצד וכו'

וחוזק50אלקיכם" גדולת את לבטא דוקא אלא וכו',
הזה, בעולם למטה - לישראל שלו והקשר - הקב"ה
עולם קבע), (שהקב"ה הטבע חוקי ע"י שנשלט עולם
העמים" מכל "המעט הם ויהודים אוה"ע, בו ,51שיש

זאבים שבעים בין אחת מנגדים,52כבשה יש ליהודים ,
מגין הקב"ה כך, על הבט ומבלי - אומות ושאר מצרים
- צריך ואם שונאיהם, מידי אותם ומציל בנ"י על
וכיו"ב, הים את להם קורע נסים, הקב"ה להם עושה

מסביב, האומות על ואימה פחד מטיל ועי"ז

בכל יתברך מלכותו בשלימות, מתגלית עי"ז ודוקא
בו, מושלים הטבע שחוקי בעולם שגם כולו, העולם
ולחשוב עצמו את ולרמות לטעות יכול והאדם
איך מתגלה - הטבע חוקי ע"י מתנהג שהעולם
כל ועל ישראל על ומלך ה"בעל-הבית" הוא שהקב"ה

ועד". לעולם ימלוך "ה' - כולו העולם

שירת ע"י שנפעל החידוש הוא שזה לומר ויש
שירה) שאמרו (ע"י לכולם השמיעו שבנ"י עי"ז הים,

במדרש כדאיתא - ועד" לעולם ימלוך אע"פ53ש"ה' :

בעולמך נודעת ולא כסאך נתיישב לא אתה, שמעולם
עד באמת ישראל אמרו כו', שירה בניך שאמרו עד
אתה אותו משבראת אתה היית עולמך בראת שלא
בים משעמדת אבל כו', עומד כביכול אלא הוא,
וכסאך מלכותך נתיישבה באז לפניך שירה ואמרנו

מאז כסאך נכון הוי שעי"ז54נכון, ז.א. ישיר". באז
קרי"ס) (על שירה אמרו -55שישראל בעולם נתגלה

של שע"יzeayiizdבאופן מה ועד"מ ית', מלכותו -

לראש, טפלים שהרגלים איך בגלוי רואים ישיבה
מסתיר לא רגלים) (בחי' העשי' שעולם בנמשל, ועד"ז
לאלוקות וכלי טפל שהוא איך רואים רק אלוקות, .56על

סוף, ים דקריעת הנס ע"י בא ע"ז שהכח וי"ל,
ליבשה" ים שמוסתר57"הפך אלקי הכח שעי"ז ,

מה כל את ומעלים מכסה שהים (כפי בבריאה
בא הכחielbaשבתוכו), את מקבלים ועי"ז "יבשה", -

בעולם; דבר בכל האלוקות את בגלוי לראות

" ע"יdayiizpאבל דוקא נהי' בעולם מלכותך"
ובנ"י משה של שירה ששירה58אמירת ולהוסיף, .

הגדרים כל את שפורצת שמחה עם קשורה
י59וההגבלות עוד נותן זה לכן אלקות, לגלות כח ותר

הוא שהקב"ה כפי (גבול), בעולם מהגבלה) (שלמעלה
הארץ" כל על .60"מלך

כללי הכי ענין הם הים ושירת שקרי"ס מובן, מזה
- הדורות ובכל הזמנים בכל העבודה וכללות היסוד -

וטף נשים אנשים שירה, אמרו היהודים כל שלכן
שירה" אמרו אמן שבמעי עוברין ולכן61(ו"אפילו ,(

(כנ"ל יום בכל הים) שירת (ואומרים קרי"ס מזכירין
- ס"ב)

שמים מלכות עול ית'62קבלת מלכותו ולגלות ,

אפילו מקום, ובכל זמן ובכל ודור דור שבכל בעולם,
ש"ה' אוה"ע, גם יכירו, כולם "זאבים", ישנם כאשר
לבוא, לעתיד בשלימות שיהי' (כפי ועד" לעולם ימלוך

שלו" המלוכה "כל ).63כשיהי'

בתפלות meiכמודגש lkקרי"ס בהן שמזכירין
"אמת ואמונה"): ו"אמת ויציב" (ב"אמת הים ושירת
צור מלכנו עולם אלקי אמת ועד, לעולם וכו' ויציב
קיים ושמו קיים הוא ודור לדור ישענו מגן יעקב
לעד כו', קיימת לעד ואמונתו ומלכותו נכון וכסאו
ועל בנינו על ועלינו אבותינו על עולמים ולעולמי
כו'", עבדיך ישראל זרע דורות כל ועל דורותינו
שהוציאם אבותינו עם שעשה חסד "על וממשיך

והעבירם" הים להם ובקע שכך64ממצרים ומתפללים ,
ודור". דור "בכל יהי'

א.50) יד, ראה פ'
ז.51) ז, ואתחנן
ב.52) פ"ט, פס"ר יא. פ"י, רבה אסתר ה. תולדות תנחומא
א.53) פכ"ג, פרשתנו שמו"ר
ב.54) צג, תהלים
ממשלתו55) הקב"ה הראה הים שירת אמירת לפני שגם דאף

הרי - ההפלגה ובדור המבול בדור כמו - נסים כמה ועשה בעולם
לא מהרז"וrawedעי"ז פי' (ראה כו' לשעה רק והי' מלכותו עדיין

אמירת בלי - הקב"ה) ע"י (שנעשו עצמם הנסים ע"י כי כאן), לשמו"ר
הוכחה אין עדיין - בנ"א ע"י מכירmlerdyשירה הוא) ענינו (מצד

דוקא נעשה מלכותך" ו"נתיישבה הקב"ה, של ובנסים ית' במלכותו
בעולם. גם שנשמע ובנ"י משה שירת ע"י

פרשתנו56) באוה"ת ישיר אז ד"ה זה) מדרש (בביאור בארוכה ראה

ע' ח"ב תער"ב (המשך העת"ר הנ"ל ד"ה ואילך. תצה ע' תצ, ע'
תתנ). ע' תתמב.

ו.57) סו, תהלים
הוכחה58) אין עדיין ובנ"י) משה שירת (בלי עצמו קרי"ס ע"י כי
mlerdy.55 הערה כנ"ל ית', במלכותו מכיר הוא) ענינו (מצד
ואילך.59) קכג ע' תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
מלוך60) כו' "אלקינו ברכת (חתימת דר"ה העמידה תפלת נוסח

ההפטורה. ובברכת בקידוש וכן כו'"),
א.61) ל, סוטה
א.62) טז, (ר"ה עליכם" "שתמליכוני השנה, דראש כללית העבודה

יום. בכל שמים מלכות בקב"ע בפרטיות העבודה נמשך וממנו ב), לד,
עה"פ.63) פרשתנו פרש"י
(64.30 שבהערה אדה"ז שו"ע

`"ypz'd hay `"i ,glya t"y

העתידות על גם בה "מדבר - ואמונה" ב"אמת ועד"ז
מיד לגאלנו ואמונתו הבטחתו לנו שיקיים מצפים שאנו
על ולהדריכנו בחיים נפשנו ולשום עריצים ומיד מלכים

תמיד" התדירים הנסים אלה כל אויבינו, "האֿל64במות ,
ים גזרי בין בניו המעביר כו' בפרעה נקמה לנו העושה
וראו טבע בתהומות שונאיהם ואת רודפיהם ואת סוף
קבלו ברצון ומלכותו לשמו והודו שבחו גבורתו בניו
כו', רבה בשמחה שירה ענו לך ובנ"י משה עליהם,

כו'" משה לפני ים בוקע בניך ראו .65מלכותך

לעולם„. ימלוך "ה' של הענין את לפעול בכדי
ב בעצמו,mlerועד" קודם זאת לפעול יהודי צריך -

וירגיש יכיר eze`ivnשהוא lkaמלך" הוא שהקב"ה
כולל66ישראל" עניניו, בכל ועד", "לעולם של ובאופן ,

הדברים וכל הגשמי גופו ומקום, זמן - העולם עניני
שלו. הגשמיים

שיאמין "כדי - המן מפרשת והלימוד התוכן שזהו
בהשגחה" לו באין מזונותיו נוגע38שכל זה (שלכן

המן מירידת ויום): יום זמן67לכל בכל - יהודי לומד
ש - מקום הכל"d"awdובכל את "הזן של68הוא מזונו ,

השמים" מן "לחם הוא כולו, העולם כל ובעצם .69יהודי

באופן פרנסה, מקבל כשיהודי שגם מובן, ומזה
הטבע ולבושי שלו היגיעה ע"י הארץ", מן ד"לחם
זה שבאמת ומרגיש הוא יודע - וכו') וזריעה (דחרישה

מן דרכיminyd"לחם של ההגבלות עם קשור לא ,"

במדרש ככתוב ביומו70הטבע, יום "דבר שברא8: מי ,

מי כל אומר המודעי ר"א הי' מכאן פרנסתו, ברא יום
זה הרי למחר יאכל מה ואומר היום יאכל מה לו שיש

ברוך אומר "שהי' הלל וכהנהגת אמונה", ה'71מחסירי
צרכנו" לנו יעמס יום .72יום

בדורות פרטיות ובפרטי הגלות, בזמן ובפרט
הרבי של אימרתו כידוע - הגלות של האחרונים

הזה73המהר"ש בזמן שפרנסה של74, באופן היא
השמים. מן לחם המן, השפעת

מעולם גבוה באמת שהוא לדעת צריך שיהודי ז.א.

לו ויש בעולם ועומד "יורד" שהוא כפי ואפילו וטבע,
הוא - כו' ואוה"ע הטבע לבושי עם (בחיצוניות) עסק
ההצטרכות כל ואת פרנסתו את ומקבל מטבע, למעלה
עם קשור שאינו השמים", מן "לחם של באופן שלו

הטבע. דרכי

המים ובאר מהשליו הלימוד גם הוא שעד"ז וי"ל
- השמים מן נסי באופן במדבר לישראל שנמשכו
- האדם וצרכי פרנסה עניני לכל בנוגע למדים שמזה
צרכי לכל הכללי השם לחם, על (נוסף ומים בשר גם
הטבע, לבושי ע"י זה את מקבל כשהוא שגם - האדם)

השמים". "מן זהו באמת הרי

הפרטיים, בחייו ית' מלכותו מקבל שיהודי ועי"ז
לעולם ימלוך ד"ה' הענין את בעצמו מגלה הוא כאשר
מלכי ממלך באים עניניו וכל שפרנסתו איך ועד",
בעולם גם כך לפעול הכח לו יש - הקב"ה המלכים

מפס"ד75[וכמ"ש ולהעיר בלבם. נתן העולם את וגם
"את76הרמב"ם להכריע יהודי יכול אחת מצוה שע"י ,

ולהם לו ומביא זכות לכף כולו העולם כל ואת עצמו
ימלוך ש"ה' יורגש העולם שבכל - והצלה"] תשועה

ועד". לעולם

ימלוך‰. "ה' של הענין שלימות את לפעול בכדי
לכך. שמנגדים הענינים כל את לבטל נדרש ועד" לעולם
מזה עמלק: מלחמת של הכללית המשמעות וזה

י"ה" "כס כתוב עמלק חז"ל44שבמלחמת 77לומדים

ש"נשבע התורה), על בפירושו זאת מביא (ורש"י
שימחה עד שלם כסאו ואין שלם שמו שאין הקב"ה
שלם השם יהי' שמו וכשימחה כולו, עמלק של שמו

בעמלק לה' "מלחמה ולכן שלם". xcוהכסא xcn,"

לו להיות בכסאו לישבע הורמה הקב"ה של "ידו
בעמלק ואיבה סתירהzinler"78מלחמה הוא עמלק -

ית' מלכותו גילוי שלימות ועד", לעולם ימלוך ל"ה'
תמידי ענין הוא ימלוך" "ה' של שהגילוי וכיון בעולם.
את (לבטל מרע" "סור של בקו גם כך ודור, דור בכל
דר", "מדר שזהו - ימלוך") ל"ה' שמפריעים הענינים

ואמונה".65) "אמת ברכת נוסח
ו.66) מד, מישעי' - מלכיות) (ברכת דר"ה מוסף תפלת נוסח
לקו"ש67) ואילך. תרמג ע' פרשתנו אוה"ת ראה - לקמן בהבא

ועוד. ואילך. 95 ע' חכ"ו ואילך. 174 ע' חט"ז
דברהמ"ז.68) הראשונה ברכה סוף
ד.69) טז, פרשתנו - להמן בנוגע הכתוב ל'
וש"נ.70) ,176 ע' שם חט"ז לקו"ש וראה כ. פרשתנו תנחומא
כ.71) סח, תהלים
"וגם72) - ס"י. סרמ"ב או"ח אדה"ז בשו"ע הובא א. טז, ביצה

אבל דוקא שבת כבוד משום רק לשבא בשבא מחדא אמר לא שמאי
לאדם שאין הוא האמיתי האמת לשמאי גם ופרנסתו האדם עניני בשאר

תרמד). ע' שם (אוה"ת כו'" פרנסתו יהי' ומה למחר יהי' מה כלל לדאוג
(73.21 ע' תש"ט סה"מ
ישראל74) בארץ הרי בפנים), (כנ"ל הזמנים בכל הוא שכן ואף

בצוק משא"כ כ"כ, ניכר אי"ז כו', ה) ה, (מ"א גפנו" תחת "איש שהיו
ולפי"ע ע"י באה ההשפעה שאין נראה הגלות, דזמן הללו העתים
שמאמין יכוין במו"מ בעסקו סע"א: קז, דרמ"צ וראה ידיו. מעשה

כמו הגלויים הנסים כשארי היא ה' ברכת ondשהשפע cixedy.'כו
ע"ב.75) ריש ה, במדבר לקו"ת וראה יא. ג, קהלת
ה"ד.76) פ"ג תשובה הל'
יא.77) תצא תנחומא
שם.78) פרש"י
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העתידות על גם בה "מדבר - ואמונה" ב"אמת ועד"ז
מיד לגאלנו ואמונתו הבטחתו לנו שיקיים מצפים שאנו
על ולהדריכנו בחיים נפשנו ולשום עריצים ומיד מלכים

תמיד" התדירים הנסים אלה כל אויבינו, "האֿל64במות ,
ים גזרי בין בניו המעביר כו' בפרעה נקמה לנו העושה
וראו טבע בתהומות שונאיהם ואת רודפיהם ואת סוף
קבלו ברצון ומלכותו לשמו והודו שבחו גבורתו בניו
כו', רבה בשמחה שירה ענו לך ובנ"י משה עליהם,

כו'" משה לפני ים בוקע בניך ראו .65מלכותך

לעולם„. ימלוך "ה' של הענין את לפעול בכדי
ב בעצמו,mlerועד" קודם זאת לפעול יהודי צריך -

וירגיש יכיר eze`ivnשהוא lkaמלך" הוא שהקב"ה
כולל66ישראל" עניניו, בכל ועד", "לעולם של ובאופן ,

הדברים וכל הגשמי גופו ומקום, זמן - העולם עניני
שלו. הגשמיים

שיאמין "כדי - המן מפרשת והלימוד התוכן שזהו
בהשגחה" לו באין מזונותיו נוגע38שכל זה (שלכן

המן מירידת ויום): יום זמן67לכל בכל - יהודי לומד
ש - מקום הכל"d"awdובכל את "הזן של68הוא מזונו ,

השמים" מן "לחם הוא כולו, העולם כל ובעצם .69יהודי

באופן פרנסה, מקבל כשיהודי שגם מובן, ומזה
הטבע ולבושי שלו היגיעה ע"י הארץ", מן ד"לחם
זה שבאמת ומרגיש הוא יודע - וכו') וזריעה (דחרישה

מן דרכיminyd"לחם של ההגבלות עם קשור לא ,"

במדרש ככתוב ביומו70הטבע, יום "דבר שברא8: מי ,

מי כל אומר המודעי ר"א הי' מכאן פרנסתו, ברא יום
זה הרי למחר יאכל מה ואומר היום יאכל מה לו שיש

ברוך אומר "שהי' הלל וכהנהגת אמונה", ה'71מחסירי
צרכנו" לנו יעמס יום .72יום

בדורות פרטיות ובפרטי הגלות, בזמן ובפרט
הרבי של אימרתו כידוע - הגלות של האחרונים

הזה73המהר"ש בזמן שפרנסה של74, באופן היא
השמים. מן לחם המן, השפעת

מעולם גבוה באמת שהוא לדעת צריך שיהודי ז.א.

לו ויש בעולם ועומד "יורד" שהוא כפי ואפילו וטבע,
הוא - כו' ואוה"ע הטבע לבושי עם (בחיצוניות) עסק
ההצטרכות כל ואת פרנסתו את ומקבל מטבע, למעלה
עם קשור שאינו השמים", מן "לחם של באופן שלו

הטבע. דרכי

המים ובאר מהשליו הלימוד גם הוא שעד"ז וי"ל
- השמים מן נסי באופן במדבר לישראל שנמשכו
- האדם וצרכי פרנסה עניני לכל בנוגע למדים שמזה
צרכי לכל הכללי השם לחם, על (נוסף ומים בשר גם
הטבע, לבושי ע"י זה את מקבל כשהוא שגם - האדם)

השמים". "מן זהו באמת הרי

הפרטיים, בחייו ית' מלכותו מקבל שיהודי ועי"ז
לעולם ימלוך ד"ה' הענין את בעצמו מגלה הוא כאשר
מלכי ממלך באים עניניו וכל שפרנסתו איך ועד",
בעולם גם כך לפעול הכח לו יש - הקב"ה המלכים

מפס"ד75[וכמ"ש ולהעיר בלבם. נתן העולם את וגם
"את76הרמב"ם להכריע יהודי יכול אחת מצוה שע"י ,

ולהם לו ומביא זכות לכף כולו העולם כל ואת עצמו
ימלוך ש"ה' יורגש העולם שבכל - והצלה"] תשועה

ועד". לעולם

ימלוך‰. "ה' של הענין שלימות את לפעול בכדי
לכך. שמנגדים הענינים כל את לבטל נדרש ועד" לעולם
מזה עמלק: מלחמת של הכללית המשמעות וזה

י"ה" "כס כתוב עמלק חז"ל44שבמלחמת 77לומדים

ש"נשבע התורה), על בפירושו זאת מביא (ורש"י
שימחה עד שלם כסאו ואין שלם שמו שאין הקב"ה
שלם השם יהי' שמו וכשימחה כולו, עמלק של שמו

בעמלק לה' "מלחמה ולכן שלם". xcוהכסא xcn,"

לו להיות בכסאו לישבע הורמה הקב"ה של "ידו
בעמלק ואיבה סתירהzinler"78מלחמה הוא עמלק -

ית' מלכותו גילוי שלימות ועד", לעולם ימלוך ל"ה'
תמידי ענין הוא ימלוך" "ה' של שהגילוי וכיון בעולם.
את (לבטל מרע" "סור של בקו גם כך ודור, דור בכל
דר", "מדר שזהו - ימלוך") ל"ה' שמפריעים הענינים

ואמונה".65) "אמת ברכת נוסח
ו.66) מד, מישעי' - מלכיות) (ברכת דר"ה מוסף תפלת נוסח
לקו"ש67) ואילך. תרמג ע' פרשתנו אוה"ת ראה - לקמן בהבא

ועוד. ואילך. 95 ע' חכ"ו ואילך. 174 ע' חט"ז
דברהמ"ז.68) הראשונה ברכה סוף
ד.69) טז, פרשתנו - להמן בנוגע הכתוב ל'
וש"נ.70) ,176 ע' שם חט"ז לקו"ש וראה כ. פרשתנו תנחומא
כ.71) סח, תהלים
"וגם72) - ס"י. סרמ"ב או"ח אדה"ז בשו"ע הובא א. טז, ביצה

אבל דוקא שבת כבוד משום רק לשבא בשבא מחדא אמר לא שמאי
לאדם שאין הוא האמיתי האמת לשמאי גם ופרנסתו האדם עניני בשאר

תרמד). ע' שם (אוה"ת כו'" פרנסתו יהי' ומה למחר יהי' מה כלל לדאוג
(73.21 ע' תש"ט סה"מ
ישראל74) בארץ הרי בפנים), (כנ"ל הזמנים בכל הוא שכן ואף

בצוק משא"כ כ"כ, ניכר אי"ז כו', ה) ה, (מ"א גפנו" תחת "איש שהיו
ולפי"ע ע"י באה ההשפעה שאין נראה הגלות, דזמן הללו העתים
שמאמין יכוין במו"מ בעסקו סע"א: קז, דרמ"צ וראה ידיו. מעשה

כמו הגלויים הנסים כשארי היא ה' ברכת ondשהשפע cixedy.'כו
ע"ב.75) ריש ה, במדבר לקו"ת וראה יא. ג, קהלת
ה"ד.76) פ"ג תשובה הל'
יא.77) תצא תנחומא
שם.78) פרש"י
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"השם יהי' דעמלק שמו" ש"ימחה עי"ז שדוקא כיון
שלם". והכסא שלם

הקרירות ענין הוא עמלק קליפת השם: ובעבודת
ספק79כמ"ש בגימטריא ועמלק בדרך", קרך -80"אשר

קרי"ס ע"י שנפעל במה ספקות ומטיל מקרר 81הוא

בכלל הנסים היתה82ובענין קרי"ס של הפעולה אולי -
הכניס שהקב"ה הרגיל הסדר אבל פעמי, חד דבר
לחוקי משועבד זאת בכל יהי' שיהודי הוא, לעולם
"קרך" בלשון גם וכמרומז הגלות בזמן ובפרט הטבע,

מלשון -dxwnיראה לא שיהודי לפעול רוצה עמלק :

פרטית השגחה ימלוך83עניני "ה' את לגלות ובכדי .
העולם בכל וגם בעבודתו, יהודי אצל גם ועד", לעולם
את לבטל כולו", עמלק של שמו ש"ימחה נדרש כולו,
שהם - וספיקות אכפתיות אי קרירות, של הענינים כל

שלם". והכסא שלם ד"השם הענין היפך

.Âוישמע" של ההמשך גם יובן "מה17עפ"ז יתרו",
עמלק" ומלחמת קרי"ס ובא שמע :84שמועה

יתרו דברי אומרים19על האלקים" מכל הוי' "גדול
שלא85חז"ל שבעולם ע"ז בכל מכיר שהי' "מלמד ,

עבדה". שלא ע"ז הניח

קאי האלקים" ש"כל הפירוש לפי א) להבין: וצריך
הכיר שיתרו מזה והשבח החידוש מהו ע"ז, על
באה התורה וכי ב) האלקים"?! מכל הוי' ש"גדול
ע"ז בכל מכיר ש"הי' לומר יתרו של בגנותו לדבר
אפילו מלדבר זהירה שהתורה הכלל (היפך שבעולם"

טמא בהמה של הפרשה86הבגנותה שמתוכן ובפרט ,(
דיתרו? בשבחו לדבר שבאים מובן,

הרמב"ם דברי ע"פ בזה ענין87והביאור שהתחלת ,

ברא והאלקים ש"הואיל חשבו שהם מזה בא דע"ז
הם ראויין כו' העולם את להנהיג וגלגלים אלו כוכבים
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החוצב. ביד

ש"עתה שלו וההכרה דיתרו, העילוי מובן עפ"ז
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ובעמלק" ובבאר המן של18בירידת הנסים ואודות ,
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ליבשה" ים ד"הפך הענין היפך הוא שלם") וכסאו שלם שמו ש"אין
בקרי"ס.
ואילך.82) 34 ע' (סה"מ תש"ט משה וד"ה עמלק ויבוא ד"ה ראה

ואילך). פ ע' (סה"מ תרמ"ז זכור ד"ה גם וראה ואילך). 51 ע'
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(84.201ֿ202 ע' חט"ז .77 ע' חי"א לקו"ש גם ראה לקמן בהבא

ואילך. ס ע' ח"ג מלוקט סה"מ

א.85) סט, זח"ב עה"פ. ופרש"י מכילתא
א.86) קכג, ב"ב
בתחלתן.87) ע"ז הלכות
ה'88) אחדות מצות שם ב). ו, (דרמ"צ מילה מצות להצ"צ סהמ"צ

ובכ"מ. ב). (ס,
פ'89) להרמב"ם פיה"מ וראה רפ"ב. שם ה"ב. שם רמב"ם ראה

החמישי. יסוד חלק
84.ראה90) הערה הנ"ל מלוקט סה"מ
יתרו.91) ר"פ
קודם92) כן (שנקרא יתר בשמו גם מרומז זה שענין ולהוסיף,

מרובים אורות ע"ד שבו, השכל ומעלת יתרון מלשון - שנתגייר)
על שמורה וא"ו*, בתוספת יתרו בשם נקרא שנתגייר ולאחרי דתהו,
ויאמר (ד"ה כו' הראוי במקום יומשך יתרון של באופן שההמשכה

ואילך). 58 ע' תש"ט משה

.exzi t"x i"yxte `zlikn .g ,f"kt x"eny (*

`"ypz'd hay `"i ,glya t"y

בנסו יותר93מכיר גדול חידוש זהו אחד שבפרט ,

הטבע) מדרך שיוצאים .94מנסים

עוד הי' שזה - יתרו הודאת -mcewוע"י שהתגייר
להכרה יבואו שהם הכח - ובאוה"ע בעולם נכנס
ועד". לעולם ימלוך "ה' האלקים", מכל הוי' ש"גדול

.Êובהדגשה בגלוי יותר עוד שעומד - הנ"ל ענין
כל במשך וכללי תמידי ענין שזה (אע"פ זו בשבת
התורה, בקריאת בגלוי כך על כשקוראים כולה), השנה

שבכתב האחרונים,95תורה בדורות יותר עוד מודגש -

זה: בדורנו ובפרט
אדמו"ר מו"ח כ"ק של ההילולא יום שבט, יו"ד
פ' של ב)שבוע ל(או בסמיכות תמיד חל דורנו, נשיא
בשלח, פ' שבת בערב זה הי' - זו ובשנה בשלח,
בערב מה"טרח הוא בשלח) (פ' בשבת" שה"יאכל

"לחם96שבת" לקטו הששי שביום בפרשתנו, כמודגש ,
השבת.43משנה" יום בשביל גם

שנה בכל ועד"ז ההסתלקות, שביום הידוע וע"פ
ותורתו מעשיו "כל מתגלה צדיק של ההילולא, ביום

הארץ" בקרב ישועות "פועל וזה מובן97ועבודתו", -

עם שייכות יש ההילולא בעל של שלעבודה א"כ,
בפרשה. המדוברים הענינים

בזה: הענינים אחד וי"ל

בהפצת התבטא ההילולא בעל של העבודה עיקר
חוצה מעינותיך יפוצו - ובמיוחד והיהדות, ,98התורה

תורת התורה, פנימיות מעינות את ולהפיץ ללמוד

שאין חוצה שבעולם, לחוצה עד בחוצה, החסידות,
ממנה. חוצה

(בעולם) ועד" לעולם ימלוך "ה' לפעול הכח
מהגילוי באורייתאמתחיל ש"אסתכל (כיון בתורה

עלמא" "לחם"99וברא נקראת תורה של100): והדרגא ,
התורה פנימיות - היא שבתורה השמים" מן ,101"לחם

תמן דלית דחיי, ("אילנא העולם מגדרי למעלה שהיא
כו'" מחלוקת ולא דרע מסטרא קשיא ).102לא

עוף) "(מין שהוא - השליו ענין שגם ולהוסיף,
onye"שמן103מאד בחי' התורה,104, פנימיות על קאי -

- גופא ובזה התורה, פנימיות בחי' הוא ששמן כידוע
דאורייתא דרזין .105רזין

כפי ובפרט התורה, פנימיות של הגילוי ע"י
זה את המביאה חב"ד, חסידות בתורת שנתגלתה
האדם, בפנימיות נה"ב), של - (עד והשגה בהבנה

מיני'" ש"יתפרנסון בעצמו106באופן ומגלה שממשיך -

עד שבתורה, ו"שמן" השמים" מן "לחם של הענין את
נהי' שזה "דםeze`ivnלאופן כבשרו"107, .108ובשר

הלשון בדיוק לשוןcenilולהוסיף ע"ד החסידות,
הבקר" "מלמד (בחי'109הכתוב נפה"ב על פועל שזה ,

הישר. בדרך שילך שבו), בקר

שטבע איך מגלה חב"ד חסידות תורת ועד"ז
אלקות באמת הוא הבעש"ט110העולם מתורת החל ,111

ורגע רגע בכל מתחדשת הבריאה oi`nשהתהוות ycgn

המוחלט. ואפס

א.93) לא, נדה
ואילך.94) תשמו ע' ואילך. תשלו ע' יתרו אוה"ת בארוכה ראה

תשסד. ע' ואילך. תשנו ע'
דלא95) מידי וליכא בתושבע"פ, מבוארים הנ"ל שענינים דהגם

.116 ע' ריש תש"ד (סה"ש ייתא" "אור (נוטריקון באורייתא* רמיזא
של באופן סו"ס ה"ז גלוי), באופן שהוא היינו ,(271 ע' ח"כ לקו"ש
פ' בשבת בתושב"כ בגלוי אלו ענינים ע"ד כשקורין דומה ואינו רמז;
שלמעלה דאלקות הגילוי ע"ד ה"ז עצמה שבתורה ולהעיר - בשלח.

(תושבע"פ). העולם בתוך (תושב"כ) מעולם
השנה. ימי בכל מזה והלימוד הכח נמשך זו שמשבת לומר, ויש

סע"א.96) ג, ע"ז
סז"ךֿכ"ח.97) אגה"ק תניא
בכש"ט98) נדפסה - דהבעש"ט הידועה אגה"ק טז. ה, משלי

ובכ"מ. בתחלתו. קה"ת) (הוצאת
ואילך.99) סע"א קסא, זח"ב
ובכ"מ.100) ב). (א, תקו"ז הקדמת א. יד, חגיגה א. קכ, שבת ראה
מ.101) ע' תקס"ח סה"מ עזֿעח. ע' הר"פ הנחות - אדה"ז מאמרי

אשריכם אר"ע תרס"ו. תבוא כי והי' ד"ה ב. שה, פרשתנו תו"ח ועוד.

.112 ע' חכ"ו ואילך. 17 ע' ח"ט לקו"ש בארוכה וראה תרס"ז. ישראל
סכ"ו.102) אגה"ק בתניא ונתבאר הובא רע"מ. - ב קכד, זח"ג
ב.103) עה, יומא וראה יג. טז, פרשתנו רש"י לשון
עיי"ש.104) ואילך. ב שם, א. לב, בהעלותך לקו"ת
בהנ"ל105) וראה ואילך. פנ"ד הק"ש שער בינה אמרי בארוכה ראה

המן בדרגת התורה פנימיות בין החילוק ועיי"ש .169 ע' חט"ז לקו"ש
השליו. בדרגת התורה ופנימיות

מלך106) כסא לספרו. המק"מ הקדמת וראה בסופו. ת"ו התקו"ז ל'
ועוד. שם. לתקו"ז

פ"ה.107) תניא ראה
ד"גדי108) דבר", בכל "מפעפע התורה) (פנימיות ששמן וכידוע

אפילו לאכול אסור . . בחלבו שצלאו `epfשמן y`xnשם "שאין (אף
סע"ב צו, (חולין בכולו" מפעפע שמן שהוא שכיון רש"י) חלב",
תורת של ענינה קונטרס וראה - ס"ה). סק"ה יו"ד שו"ע ואילך.

ס"ז. החסידות
לא.109) ג, שופטים
פח).110) ע' תרפ"ה (סה"מ תרפ"ה בשלום פדה סד"ה
פ"א.111) שעהיוה"א תניא

.` ,`kx b"gf d`x (*
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שטבע איך מגלה חב"ד חסידות תורת ועד"ז
אלקות באמת הוא הבעש"ט110העולם מתורת החל ,111

ורגע רגע בכל מתחדשת הבריאה oi`nשהתהוות ycgn

המוחלט. ואפס

א.93) לא, נדה
ואילך.94) תשמו ע' ואילך. תשלו ע' יתרו אוה"ת בארוכה ראה

תשסד. ע' ואילך. תשנו ע'
דלא95) מידי וליכא בתושבע"פ, מבוארים הנ"ל שענינים דהגם

.116 ע' ריש תש"ד (סה"ש ייתא" "אור (נוטריקון באורייתא* רמיזא
של באופן סו"ס ה"ז גלוי), באופן שהוא היינו ,(271 ע' ח"כ לקו"ש
פ' בשבת בתושב"כ בגלוי אלו ענינים ע"ד כשקורין דומה ואינו רמז;
שלמעלה דאלקות הגילוי ע"ד ה"ז עצמה שבתורה ולהעיר - בשלח.

(תושבע"פ). העולם בתוך (תושב"כ) מעולם
השנה. ימי בכל מזה והלימוד הכח נמשך זו שמשבת לומר, ויש

סע"א.96) ג, ע"ז
סז"ךֿכ"ח.97) אגה"ק תניא
בכש"ט98) נדפסה - דהבעש"ט הידועה אגה"ק טז. ה, משלי

ובכ"מ. בתחלתו. קה"ת) (הוצאת
ואילך.99) סע"א קסא, זח"ב
ובכ"מ.100) ב). (א, תקו"ז הקדמת א. יד, חגיגה א. קכ, שבת ראה
מ.101) ע' תקס"ח סה"מ עזֿעח. ע' הר"פ הנחות - אדה"ז מאמרי

אשריכם אר"ע תרס"ו. תבוא כי והי' ד"ה ב. שה, פרשתנו תו"ח ועוד.

.112 ע' חכ"ו ואילך. 17 ע' ח"ט לקו"ש בארוכה וראה תרס"ז. ישראל
סכ"ו.102) אגה"ק בתניא ונתבאר הובא רע"מ. - ב קכד, זח"ג
ב.103) עה, יומא וראה יג. טז, פרשתנו רש"י לשון
עיי"ש.104) ואילך. ב שם, א. לב, בהעלותך לקו"ת
בהנ"ל105) וראה ואילך. פנ"ד הק"ש שער בינה אמרי בארוכה ראה

המן בדרגת התורה פנימיות בין החילוק ועיי"ש .169 ע' חט"ז לקו"ש
השליו. בדרגת התורה ופנימיות

מלך106) כסא לספרו. המק"מ הקדמת וראה בסופו. ת"ו התקו"ז ל'
ועוד. שם. לתקו"ז

פ"ה.107) תניא ראה
ד"גדי108) דבר", בכל "מפעפע התורה) (פנימיות ששמן וכידוע

אפילו לאכול אסור . . בחלבו שצלאו `epfשמן y`xnשם "שאין (אף
סע"ב צו, (חולין בכולו" מפעפע שמן שהוא שכיון רש"י) חלב",
תורת של ענינה קונטרס וראה - ס"ה). סק"ה יו"ד שו"ע ואילך.

ס"ז. החסידות
לא.109) ג, שופטים
פח).110) ע' תרפ"ה (סה"מ תרפ"ה בשלום פדה סד"ה
פ"א.111) שעהיוה"א תניא

.` ,`kx b"gf d`x (*
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נשיאינו רבותינו ע"י הנ"ל באופן החסידות ובגילוי
בעל ע"י עוז וביתר שאת ביתר ניתוסף - בכלל
תורת את לתרגם צוה שהוא באופן - עד ההילולא,
שבא לאחרי - ובמיוחד ועם, עם בלשון החסידות
שלא באופן ועד נתרחבה שאז התחתון, כדור לחצי
לחוצה עד חוצה, מעינותיך יפוצו של העבודה בערך
בני מצוות שבע הפצת - גם - כולל ממנה, חוצה שאין

אוה"ע בין ימלוך112נח "ה' את לפעול ועי"ז ,mlerl

העלם. מלשון גם ועד".

.Áיוסף - ההילולא בעל של בשמו גם מרומז זה וענין
יצחק:

צחוק מלשון הוא ויצחק הוספה, מלשון הוא יוסף
שלמעלה גילוי על מראים השמות ששני - ושמחה
שהוגבלה מההגבלה יותר הוספה והגבלה: ממדידה

גדר פורץ ושמחה יוסף59לכתחילה, יותר: ובפרטיות .
אחר" בן לי ה' "יוסף ע"ש גם113הוא מגיעה וההוספה ,

לקדושה, בערך אחר לבחי' עד (דעולם), "אחר" בבחי'
בן עושים ובן114ומה"אחר" להקב"ה, יחיד (לשון)

המדות ומקור אם בינה, בכל115מלשון חודר שהדבר -

לי" יצחק השומע "כל ע"ש יצחק ,116מציאותו.

"כל אל מגיע ושמחה) צחוק (של גדר שהפריצת
ו"117השומע" בראי', עדיין מחזיק שלא זה אפילו ,lk

(כיון כרחו בעל לע"ע זאת ששומע זה [כולל השומע"
אדם שבני כידוע זאת), לשמוע רצון לו אין שלע"ע

השמיעה כח על בעה"ב ].118אינם

זו,119ולהוסיף בשנה ההילולא יום מקביעות הדגשה
הידוע ע"פ - שבת דהוי120בערב שנין אלפי ש"שית

הוא121עלמא" השביעי ויום השבוע, ימי ששת כנגד הם
העולמים" לחיי ומנוחה שבת שכולו ה"יום :122כנגד

שבת (ערב הששי באלף התורה פנימיות של הגילוי
הבוקר התחלת ה'ת"ק, שנת אחרי - ובמיוחד הגאולה),

הששי (אלף) יום או123של הששי124, יום ועוד125חצות ,
או הששי, (אלף) יום חצות ה'תש"נ, שנת אחרי - יותר
משנה": "לחם בבחי' הוא - חצות אחר שלישית שעה

טועמי' רק (לא אז מהעצם)126מקבלים חלק גם אלא ,

ומנוחה", שבת שכולו מ"יום התורה פנימיות גילוי
כך הששי, באלף עוד ומיד תיכף באה שהגאולה ובפרט
תלמודו בבחי' - כבר מוכנים התורה פנימיות גילוי שעם
ומנוחה. שבת שכולו ביום התורה פנימיות ללמוד - בידו

.Ëעשר מחמשה לימוד - בהנ"ל להוסיף ויש
לאילנות השנה ראש :127בשבט,

וצומח הולך שהוא היא, אילן של והוא128תכונתו ,
הוספה דיוסף, הענין ע"ד - א"ס עד פירות .129נושא

עץ האדם "כי - האדם בעבודת הענין ומשמעות
של130השדה" הטבע בהגבלות מסתפק לא שיהודי -

וצומח. הולך תמיד אלא בהווה, מצבו

"נוהגין לאילנות השנה בראש יותר: ובפרטיות
אילנות" של פירות בו פירות131להרבות במיני ובפרט ,

ארץ ורמון ותאנה "גפן - ישראל ארץ בהן שנשתבחה
ודבש" שמן תמרים"132זית ).133("דבש

שעורה") ("חטה תבואה לגבי אילן של העילוי
האדם, של לקיומו המוכרח דבר היא שתבואה הוא,

יסעד" אנוש לבב אינם134"לחם האילן פירות משא"כ ,

תענוג לאדם מוסיפים רק האדם, לקיום .135מוכרחים

ה"י.112) פ"ח מלכים הל' הרמב"ם כפס"ד
כד.113) ל, ויצא
אֿב.114) שפו, ויחי ואילך. א רכ, עה"פ אוה"ת ראה
פ"ג.115) תניא .n"kaeראה

ו.116) כא, וירא
ל"ראש117) עד שמגיע (פניה"ת) שמן לבחי' מהשייכות ולהעיר

epf`הטעם הענינים בפנימיות יומתק ועפ"ז .(108 הערה (כדלעיל "
אזנו". "ראש (לדוגמא) שמביא

ש"המליכו118) - מיוחד חידוש מצינו אבינו לאברהם בנוגע ורק
(נדרים אזניים" שתי . . אברים ושמונה וארבעים מאתיים על (הקב"ה)

ע"ב). ריש לב,
(119247 ע' ח"א ה'תש"נ השיחות ספר גם ראה - לקמן בהבא

וש"נ. ואילך.
ובכ"מ.120) ג. ב, בראשית רמב"ן
א.121) לא, ר"ה
בסופה.122) תמיד שם. ר"ה
"יתחיל123) ת"ק שבשנת (ושם. יט כו, פינחס צו. ר"פ הק' אוה"ח

ועד"ז וש"נ). תצה. תפו. ע' עוז מגדל ס' (וראה הגאולה" גילוי ניצוצי
תכא)). ר"ע ח"א פרשיות אדה"ז (מאמרי לאדה"ז האלף ואת בד"ה

ואין124) היום, שעות י"ב כולל שנה אלף הקב"ה של שיומו להדעה
נה). אות פ"ז לפרדר"א הרד"ל פי' (ראה זה בכלל הלילה

שם125) בראשית ובחיי ברמב"ן משמע וכן א. קיז, לזח"א מק"מ
סס"א). ח"ו בתשובותיו החת"ס ע"ז תמה (וכבר

רפ"ג.126) יח שער פע"ח שבת. ערב טבילת ענין הכוונות שער ראה
וש"נ. .173 ע' ח"כ ואילך. 282 ע' חט"ו לקו"ש וראה

שנים",127) ראשי מ"ארבע אחד שהוא ולהעיר - ר"ה. מס' ריש
עליכם". "תמליכוני נעשה שבו השנה לראש שייך ועפ"ז

סע"ד.128) כא, בראשית תו"ח וראה
(129.28 הערה 245 ע' ח"א תשמ"ח סה"ש גם ראה
יט.130) כ, שופטים
ס"ח.131) שם אדה"ז לשו"ע השלמה סקט"ז. סקל"א או"ח מג"א
ח.132) ח, עקב
הי"ג.133) פ"ח ברכות הל' רמב"ם
טו.134) קד, תהלים
חסרים135) "שהם - "חסרונן" נפשות": "בורא ברכת ובנוסח

בהן" ו"להחיות ומים", לחם כגון . . חיותם קיום לצורך להם וצריכים
אדה"ז ושו"ע (טור פירות" מיני כגון בהם, להתענג שבראם "דברים -

רז). סו"ס או"ח

`"ypz'd hay `"i ,glya t"y

היא לאילנות ר"ה בשבט, ט"ו של שהמעלה ז.א.
" של והגבלה במדידה שלא העבודה -mgl"הארץ מן

ודם בשר של ההכרח לפי הנמדדת ושעורה), (חטה
דברי - והגבלה ממדידה שלמעלה עבודה אלא לקיומו,
ובדוגמת עד האדם והכרח מהצורך שלמעלה תענוג,

הארץ". מן ל"לחם בערך השמים" מן "לחם

תענוג יכניסו האילן שפירות היא, בזה הכונה אמנם
ושעורה). (חטה האדם של המוכרחים בענינים גם

נשתבחה שבהם המינים שבעת - יותר ובפרטיות
ורמון ותאנה וגפן ושעורה חטה "ארץ ישראל, ארץ

אדם (מאכל חטה ודבש": שמן זית על136ארץ רומזת (
בהמה (מאכל שעורה האלקית. נפש של -136העבודה (

בזה גם וכמרומז הבהמית. נפש דבירור העבודה
התורה אותיות כ"ב כנגד כ"ב, בגימטריא שחטה
(כל והגבלה מדידה - שיעור מלשון ושעורה (קדושה),
חטה גם שניהם מצ"ע, אמנם דילי'). שיעורא לפום חד
של העבודה אפילו - העבודה על רומזים שעורה וגם
האדם, וחיות לקיום דין) (ע"פ מוכרח שזה כפי - נה"א

האדם. את ומבררת יורדת (נה"א) שהנשמה

תענוג שממשיכה תענוג, מתוך העבודה באה אח"כ
ורמון", ותאנה "וגפן - ושעורה חטה בבחי' בעבודה
- גפן והגבלה: ממדידה למעלה על מורים שכולם

ואנשים אלקים -137המשמח תאנה גדר. פורץ שמחה ,

כבכורה138כמ"ש ישראל מצאתי במדבר "כענבים
אותהdziy`xaבתאנה אורים בתחלה הזו "התאינה ,"

שאורים עד שלשה ואח"כ שתים ואח"כ אחת אחת
אברהם הי' אחד בתחלה כך ומגריפות, בסלים אותה
ויעצמו וירבו וישרצו פרו ישראל ובני ואח"כ כו'

כמאחז"ל139במאדמאד" - רמון מלאיםמצוותכרמון,140.
"ריקנין אצל (אפילו גדול ריבוי על מראה שזה

כולם "ועמך אצל עאכו"כ ).miwicv"141שבהם",

בכל מפעפע - שמן זית ודבש": שמן זית "ארץ
ס"ז). (כנ"ל התורה פנימיות בחי' - שבתורה ושמן דבר,

יפרח" כתמר "צדיק - תמרים שתמר142דבש וידוע ,
שנה לשבעים פירות ימים,143עושה אריכות על שמראה ,

כו'. הימים ושלימות

.Èהאמורים מהענינים מישראל לכאו"א הלימוד
לעיל:

נמצא שהוא כך על הבט שמבלי לדעת צריך יהודי
לכאורה שמתנהל ובעולם אוה"ע, עם בעולם בגוף נשמה
הטבע; מדרך למעלה היהודי, הוא, - הטבע חוקי ע"פ

ובעה"ב מלך שהוא הקב"ה, עם תמיד קשור יהודי
מכל עליו ומגין שומר והקב"ה כולו, העולם כל על

ישראל" שומר יישן ולא ינום לא "הנה ;144הדברים,

הטבע, בדרכי וח"ו ח"ו קשור איננו שהקב"ה והיות
עושה הוא ולמי קץ, אין עד נסים לעשות ביכלתו יש

היהודי! העם קרובו, לעם - נסים

כל עם פלא. לא זה יהודי אצל נסים לעיל: וכמדובר
נסים או גלויים נסים - ויום יום בכל נסים קורים יהודי

בנסו. מכיר הנס בעל שאין בבחי' לנס עד נסתרים,

ובפרט נשיאינו, רבותינו ע"י כמודגש - ובמיוחד
אלו בזמנים שבמיוחד דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק
ע"י פרטית; השגחה בחייו אצלו לראות יהודי יכול
הוא המעתֿלעת במשך לו שקרה במה קלה התבוננות
השמים). (מן גלויים ונסים פרטית השגחה לראות יכול
זאת! יראה הוא - העינים" את "לפקוח צריך רק הוא

העולם בכל יהודים אודות אמורים הדברים ובאם
עאכו"כ - תמיד נסים להם עושה שהקב"ה כולו,
בה אלקיך ה' עיני גו' אשר "ארץ הקודש, בארץ ליהודים

שנה" אחרית ועד השנה ושלא145מרשית - צריך לא - .
ירה שגוי בעיתונים, שקוראים לנסים להגיע - יצטרכו
וכיו"ב אותו, ירט אוה"ע מחסידי וגוי למעלה, "טיל"
ריבוי יש הקודש, בארץ ובפרט יהודים, שאצל כיון -

בטוב טובים, בענינים נסים (כנ"ל), ויום יום בכל נסים
והנגלה. הנראה

.‡È:אלו בימינו ובפרט בפועל, מזה ההוראה
בו התלוי כל לעשות צריך שיהודי זאת עם יחד
צריך - וכו') הטבע דרכי (ע"פ עצמו בכח בעבודה
ספיקות, שום בלי גמור, בטחון יהודי לכל להיות

והנגלה הנראה בטוב טוב, כל לו יתן .146שהקב"ה

כו' בפרעה נקמה לנו העושה ש"האֿל וכשם

ועוד.136) רפ"ב. סוטה
יג.137) ט, שופטים ספר
י.138) ט, הושע
רפמ"ו.139) ב"ר
וש"נ.140) בסופה. חגיגה
כא.141) ס, ישעי'
יג.142) צב, תהלים
ד.143) מט, בחוקותי לקו"ת וראה א. טז, זח"ג
ד.144) קכא, תהלים

יב.145) יא, עקב
ושם:146) ואילך. שצח ע' ח"ו מוהריי"צ אדמו"ר קודש אגרות ראה

האנושי, והשכל התורה עפ"י לעשות שביכלתו מה כל לעשות צריך
להיות השי"ת. יעזרהו כי ספיקא בספק אפילו להיות ולא בה' ולבטוח
היותר ותנועותיהם עניניהם כל . . ונברא נברא כל על ית' השגחתו
הנותנת היא הנה ית' והשגחתו הפרטית בהשגחתו הוא הכל קלות
ואילך. 883 ע' ח"ג לקו"ש וראה ובארץ. בשמים החי לכל ועוז חיים
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היא לאילנות ר"ה בשבט, ט"ו של שהמעלה ז.א.
" של והגבלה במדידה שלא העבודה -mgl"הארץ מן

ודם בשר של ההכרח לפי הנמדדת ושעורה), (חטה
דברי - והגבלה ממדידה שלמעלה עבודה אלא לקיומו,
ובדוגמת עד האדם והכרח מהצורך שלמעלה תענוג,

הארץ". מן ל"לחם בערך השמים" מן "לחם

תענוג יכניסו האילן שפירות היא, בזה הכונה אמנם
ושעורה). (חטה האדם של המוכרחים בענינים גם

נשתבחה שבהם המינים שבעת - יותר ובפרטיות
ורמון ותאנה וגפן ושעורה חטה "ארץ ישראל, ארץ

אדם (מאכל חטה ודבש": שמן זית על136ארץ רומזת (
בהמה (מאכל שעורה האלקית. נפש של -136העבודה (

בזה גם וכמרומז הבהמית. נפש דבירור העבודה
התורה אותיות כ"ב כנגד כ"ב, בגימטריא שחטה
(כל והגבלה מדידה - שיעור מלשון ושעורה (קדושה),
חטה גם שניהם מצ"ע, אמנם דילי'). שיעורא לפום חד
של העבודה אפילו - העבודה על רומזים שעורה וגם
האדם, וחיות לקיום דין) (ע"פ מוכרח שזה כפי - נה"א

האדם. את ומבררת יורדת (נה"א) שהנשמה

תענוג שממשיכה תענוג, מתוך העבודה באה אח"כ
ורמון", ותאנה "וגפן - ושעורה חטה בבחי' בעבודה
- גפן והגבלה: ממדידה למעלה על מורים שכולם

ואנשים אלקים -137המשמח תאנה גדר. פורץ שמחה ,

כבכורה138כמ"ש ישראל מצאתי במדבר "כענבים
אותהdziy`xaבתאנה אורים בתחלה הזו "התאינה ,"

שאורים עד שלשה ואח"כ שתים ואח"כ אחת אחת
אברהם הי' אחד בתחלה כך ומגריפות, בסלים אותה
ויעצמו וירבו וישרצו פרו ישראל ובני ואח"כ כו'

כמאחז"ל139במאדמאד" - רמון מלאיםמצוותכרמון,140.
"ריקנין אצל (אפילו גדול ריבוי על מראה שזה

כולם "ועמך אצל עאכו"כ ).miwicv"141שבהם",

בכל מפעפע - שמן זית ודבש": שמן זית "ארץ
ס"ז). (כנ"ל התורה פנימיות בחי' - שבתורה ושמן דבר,

יפרח" כתמר "צדיק - תמרים שתמר142דבש וידוע ,
שנה לשבעים פירות ימים,143עושה אריכות על שמראה ,

כו'. הימים ושלימות

.Èהאמורים מהענינים מישראל לכאו"א הלימוד
לעיל:

נמצא שהוא כך על הבט שמבלי לדעת צריך יהודי
לכאורה שמתנהל ובעולם אוה"ע, עם בעולם בגוף נשמה
הטבע; מדרך למעלה היהודי, הוא, - הטבע חוקי ע"פ

ובעה"ב מלך שהוא הקב"ה, עם תמיד קשור יהודי
מכל עליו ומגין שומר והקב"ה כולו, העולם כל על

ישראל" שומר יישן ולא ינום לא "הנה ;144הדברים,

הטבע, בדרכי וח"ו ח"ו קשור איננו שהקב"ה והיות
עושה הוא ולמי קץ, אין עד נסים לעשות ביכלתו יש

היהודי! העם קרובו, לעם - נסים

כל עם פלא. לא זה יהודי אצל נסים לעיל: וכמדובר
נסים או גלויים נסים - ויום יום בכל נסים קורים יהודי

בנסו. מכיר הנס בעל שאין בבחי' לנס עד נסתרים,

ובפרט נשיאינו, רבותינו ע"י כמודגש - ובמיוחד
אלו בזמנים שבמיוחד דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק
ע"י פרטית; השגחה בחייו אצלו לראות יהודי יכול
הוא המעתֿלעת במשך לו שקרה במה קלה התבוננות
השמים). (מן גלויים ונסים פרטית השגחה לראות יכול
זאת! יראה הוא - העינים" את "לפקוח צריך רק הוא

העולם בכל יהודים אודות אמורים הדברים ובאם
עאכו"כ - תמיד נסים להם עושה שהקב"ה כולו,
בה אלקיך ה' עיני גו' אשר "ארץ הקודש, בארץ ליהודים

שנה" אחרית ועד השנה ושלא145מרשית - צריך לא - .
ירה שגוי בעיתונים, שקוראים לנסים להגיע - יצטרכו
וכיו"ב אותו, ירט אוה"ע מחסידי וגוי למעלה, "טיל"
ריבוי יש הקודש, בארץ ובפרט יהודים, שאצל כיון -

בטוב טובים, בענינים נסים (כנ"ל), ויום יום בכל נסים
והנגלה. הנראה

.‡È:אלו בימינו ובפרט בפועל, מזה ההוראה
בו התלוי כל לעשות צריך שיהודי זאת עם יחד
צריך - וכו') הטבע דרכי (ע"פ עצמו בכח בעבודה
ספיקות, שום בלי גמור, בטחון יהודי לכל להיות

והנגלה הנראה בטוב טוב, כל לו יתן .146שהקב"ה

כו' בפרעה נקמה לנו העושה ש"האֿל וכשם

ועוד.136) רפ"ב. סוטה
יג.137) ט, שופטים ספר
י.138) ט, הושע
רפמ"ו.139) ב"ר
וש"נ.140) בסופה. חגיגה
כא.141) ס, ישעי'
יג.142) צב, תהלים
ד.143) מט, בחוקותי לקו"ת וראה א. טז, זח"ג
ד.144) קכא, תהלים

יב.145) יא, עקב
ושם:146) ואילך. שצח ע' ח"ו מוהריי"צ אדמו"ר קודש אגרות ראה

האנושי, והשכל התורה עפ"י לעשות שביכלתו מה כל לעשות צריך
להיות השי"ת. יעזרהו כי ספיקא בספק אפילו להיות ולא בה' ולבטוח
היותר ותנועותיהם עניניהם כל . . ונברא נברא כל על ית' השגחתו
הנותנת היא הנה ית' והשגחתו הפרטית בהשגחתו הוא הכל קלות
ואילך. 883 ע' ח"ג לקו"ש וראה ובארץ. בשמים החי לכל ועוז חיים
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ואת רודפיהם ואת סוף ים גזרי בין בניו המעביר
שבחו גבורתו בניו וראו טבע בתהומות שונאיהם
כך בודאי - עליהם" קבלו ברצון ומלכותו לשמו והודו
בנ"י תפלת את ויקיים עכשיו, גם הקב"ה יעשה
מלכים מיד לגאלנו ואמונתו הבטחתו לנו "שיקיים
במות על ולהדריכנו בחיים נפשנו ולשום עריצים ומיד

תמיד". התדירים הניסים אלה כל אויבינו,

- בהקב"ה הזה הגמור הבטחון שע"י מובן, ומזה
שבת של (ובשבוע שירה בשבת ובפרט יהודי, צריך
על להקב"ה שירה ולומר בשמחה להיות - שירה)

ושיעשה שעושה .147הנסים

.·Èעי"ז יותר ניתוסף זה בכל עיקר: זה וגם ועוד
המצוות, וקיום התורה בלימוד מוסיפים שיהודים
הקב"ה תשמורו" מצוותי ואת תלכו בחוקותי ש"אם
בארץ שלום ונתתי גו' בעתם גשמיכם ש"ונתתי מבטיח

קוממיות" אתכם ואולך .148גו',

מקום בכל שיהודים זה שע"י דיומא ובעניני כולל
המנהג את - וחיזוק הדגשה ובתוספת - יקיימו שהם,
סיבה מאיזה בזה חלישות נהי' מקומות [שבכמה
מהמינים בשבט עשר בחמשה לאכול שתהי']

ישראל, ארץ בהן שנשתבחה

"ארץ ישראל, ארץ עם הקשר את מחזקים שעי"ז
ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר
שהקב"ה בניסים יותר עוד וניתוסף שנה", אחרית

ליהודים. עושה

(גם) בשבט בט"ו אוכלים מנהג שע"פ ולהעיר, -
כמו - ניסים עם מיוחדת שייכות שלזה חרובים.

דוסא149שהגמרא בן חנינא לרבי בנוגע מספרת
חרובין בקב zayשהסתפק axrl zay axrnובהמשך ,
הי' שהוא מסופר miqpaלזה cneln.

.‚È(ליל) שביום עי"ז יותר ניתוסף זה בכל
ד"ה מאמר (קונטרס) אחד לכל חילקו jexaההילולא

miqp dyryהנחה נ"ע, (מוהרש"ב) מהרבי (תרס"ד)
ההילולא. בעל מקומו, ממלא יחידו בנו ע"י שנכתבה
המאמר, לימוד על מעורר הרי"ז - לראש לכל
פנימיות ובפרט בכלל, התורה בלימוד ולהוסיף
- כולל מעשה, לידי שמביא גדול ותלמוד התורה,

במאמר. שכתובים וההוראות הלימודים את לקיים

לתת בכדי שטרות שתי גם חילקו זה עם יחד
כל כנגד שקולה (וצדקה המצוות כל כללות לצדקה,
עוד להוסיף בכדי - וחיבור צוותא מלשון המצוות),

הקב"ה עם יהודים של וחיבור בצוותא .150יותר

ומשפטיו חוקיו ליעקב דבריו מגיד - ועיקר ועוד
בסוף שכתובה הבקשה את מקיים הקב"ה לישראל:
שיהי' הוא והבקשה לאבותינו, נסים "שעשה - המאמר

הזה", בזמן גם

"ולכל (מצרים) גלות של האחרונים ברגעים שעוד
אור הי' ישראל ",mzeayenaבני

האמיתית בגאולה - הרבים והנסים העיקרי לנס עד
אראנו מצרים מארץ צאתך ש"כימי והשלימה,

שנת151נפלאות" ה'תנש"א, בשנת בעמדנו ובפרט ,

ביציאת הנסים לגבי אפילו נפלאות נפלאות", "אראנו
,152מצרים

ממש. ומיד תיכף - ועיקר ועוד

•

המדרש147) דברי בביאור פרשתנו תושב"כ חלק של"ה ראה
כשיתבשרו עתידין "כלומר לע"ל", שירה לומר ישראל "עתידין
שיבאו הנסים על דהיינו לבוא שעתיד מה על שירה יאמרו להגאולה
כאילו אמונתם בחוזק ויהיו מיד לשורר יקדימו עליהם שיתבשרו

הענין. בהמשך ועיי"ש כו'". נעשה
בחוקותי.148) ר"פ

א.149) כד, תענית
של150) החיבור מודגש וחיבור בצוותא כי - שטרות ב' חילקו ולכן

דברים. שני
טו.151) ז, מיכה
שם.152) עה"פ נ"ך אוה"ת

glya zyxt zegiy ihewle jxk

הקודש ללשון מתורגם
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הפסוק נאמר1על לאיתנו" בקר לפנות הים "וישב

הוא2במדרש הים, את הקדושֿברוךֿהוא ברא שכאשר ,

לעבור כשיצטרכו לישראל להיבקע עליו תנאי: עמו התנה

"לאיתנו" לאיתנו", הים... "וישב הפסוק משמעות וזוהי בו.

"לתנאו" מתחילה".3אותיות עמו שהתניתי "לתנאו –

לאיתנו" הים... "וישב בפסוק בזה: להבין על`oiוצריך מדובר

אלא הים, למצבוjtidlבקיעת הים שב המים" "ויבקעו שלאחר ,

במדרש, אפוא נאמר כיצד סוף. ים קריעת כלפני הקודם,

שעליו לתנאי "לתנאו", היא הכוונה לאיתנו" ?rwaidlשב"וישב...

המפרשים משיבים כך הקדוש4ֿעל שקבע שהתנאי ,

עוד בו יהיו לא ייבקע, לא הוא שאם היה, לים ברוךֿהוא

גינאי לנהר יאיר בן פינחס רבי לדברי בדומה כאשר5מים, ,

עליך גוזרני חולק, אתה אי "אם לפניו: להיבקע רצה לא

לעולם". מים בך יעברו שלא

לאיתנו הים "וישב המדרש דברי את מסבירים הם זה ולפי

"תנאו", את שקיים משום "לאיתנו" שב שהים לתנאו", –

מתבטלת. מציאותו היתה התנאי, את מקיים היה לא אילו שהרי

זה בתירוץ די אין לכאורה, :6אך,

שלא לכך בנוסף הרי התנאי, את מקיים הים היה לא אילו א)

בו היו לא הרי (איתן), תוקף שום לו מכךllkהיה ואילו מים.

רש"י לדברי – שמשמעותה "לאיתנו", במלה נרמז ש"לתנאו"

" –etwezlשרק נראה ,"etwez?התנאי בקיום תלוי הים של

הים... ב"וישב שבlב) שהים היא, הכוונה `lתנאו"

של שהמשמעות יוצא, לעיל האמור לפי ואילו שלו. התנאי

"לאיתנו" שב שהים היא, לתנאו" – לאיתנו הים... lr"וישב

iciשקייםok iptl,התנאי השיבהle`את התנאי?ed`שעצם
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הפסוק מובא1על לאיתנו" בקר לפנות הים "וישב

שמע אשר מאמר, תורה" "אור ממזריטש המגיד של בספרו

–7מהבעלֿשםֿטוב "לאיתנו המדרש את מבאר הוא שבו ,

חז"ל לשון את מסביר הוא זה ולפי epevx"עושין8לתנאו".

את וכן "מאמרו", או דברו" "עושין ולא מקום", של

לעיל, שהוזכרה גינאי, לנהר יאיר בן פינחס רבי של התשובה

לעולם": מים בך יעברו שלא עליך גוזרני חולק אתה אי "אם

במעשה הבריאה עם התנה שהקדושֿברוךֿהוא כיון

בטבעם",9בראשית שאינם אף הצדיקים, רצון "שיעשו

"הרי התנאי, את מקיים ואינך חולק", אתה אי "אם לפיכך

ונמצאו מים, כאן נבראו שלא וכמו מעולם היה כלא אתה

"גוזרני של המשמעות כלומר, לעולם". מים בך יעברו שלא

ולהבא שמכאן רק אינה לעולם", מים בך יעברו שלא עליך

הואל שמלכתחילה כיון מכך: יותר אלא מים, בו יעברו א

מציאותו, כל הרי הצדיקים, רצון את שיעשה בתנאי נברא

את מקיים הוא אין אם כי התנאי. בקיום תלויה כה, עד גם

היה "כלא הוא הרי המאמר", בשעת הנאמר ה"תנאי

כלל. קיימת מציאותו היתה לא כזה באופן כי מעולם",

הים... "וישב הנאמר את ליישב היה ניתן זה לפי

epzi`lזו לא הרי לישראל, נבקע היה לא שאילו למרות ,"

כלל: קיימת מציאותו היתה לא תוקף, לו היה שלא בלבד

מציאותו על רק משפיע אינו הים של התנאי שקיום כיון

מים, עוד בו יהיו לא התנאי קיום שללא ולהבא, מכאן

לא שלכאורה (למרות אז עד מציאותו על גם אלא כדלעיל,

היה לא שאילו – "היתה") שכבר במציאות שינוי ייתכן

הבריאה" "ממציאות מתבטל היה הוא התנאי, את 10מקיים

"אין של כמו11(באופן ממש בראשיתiptl12ואפס ימי ששת

כז.1) יד, פרשתנו

ב.2) קצח, זח"ב ו. פכ"א, שמו"ר ה. פ"ה, ב"ר

עה"פ.3) בעה"ט

שם.4) לב"ר משה ידי

ב'),5) סעיף דלקמן הה"מ (ממאמר כ ע' יום היום וראה א. ז, חולין

רבוון. ושתין כמשה שם: חולין וראה קרי"ס. כענין הוא נהרא גינאי שחלוקת

הנ"ל.6) קושיא על (עה"פ) הק' אוה"ח בתירוץ להקשות יש ועד"ז

שם.7) יום היום

ב.8) לה, ברכות

אלא9) הקב"ה התנה בלבד הים עם לא שם): בזהר (ועד"ז שם ב"ר ראה

אוה"ח. וראה בראשית. ימי בששת שנברא מה כל עם

שם.10) האו"ת לשון

האותיות11) היו "אילו (לענין שעהיוה"א בתחלת אדמוה"ז לשון

הבאה. הערה וראה למקורן"). וחוזרות ח"ו כרגע מסתלקות

מציאות12) איזו שנתהוו) (לאחרי הנבראים היו באם בזה: הביאור וי"ל

המובא הכופרים וכטעות – כלי העושה אומן (בדוגמת ח"ו לעצמם

הקב"ה של שבכחו הדבר מובן לדעתם שגם אף הנה רפ"ב), בשעהיוה"א

ואפס "אין שיהיו ".ynnלעשות

הביטול אזי נברא, של פעולתו ידי על מתבטלת מציאות איזו [דכאשר

מו"נ (ראה מובן הרי להקב"ה, בנוגע משא"כ הדבר. לצורת בנוגע רק הוא

לעשות ביכלתו כן ליש מאין להוות ביכלתו שיש שכמו לדעתם, גם פי"ז) ח"ב

מציאות ח"ו היתה הבריאה מציאות באם (גם לאין מיש לעצמה)],גם

וביטולה עכשיו גם נשארת מציאותה היתה עצמה שמצד מכיון בכ"ז,

ואפס "אין היא ביטולה שלאחרי אף הרי אחר, כח מצד אינהynnהוא בכ"ז "
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הקודש ללשון מתורגם
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הפסוק נאמר1על לאיתנו" בקר לפנות הים "וישב

הוא2במדרש הים, את הקדושֿברוךֿהוא ברא שכאשר ,

לעבור כשיצטרכו לישראל להיבקע עליו תנאי: עמו התנה

"לאיתנו" לאיתנו", הים... "וישב הפסוק משמעות וזוהי בו.

"לתנאו" מתחילה".3אותיות עמו שהתניתי "לתנאו –

לאיתנו" הים... "וישב בפסוק בזה: להבין על`oiוצריך מדובר

אלא הים, למצבוjtidlבקיעת הים שב המים" "ויבקעו שלאחר ,

במדרש, אפוא נאמר כיצד סוף. ים קריעת כלפני הקודם,

שעליו לתנאי "לתנאו", היא הכוונה לאיתנו" ?rwaidlשב"וישב...

המפרשים משיבים כך הקדוש4ֿעל שקבע שהתנאי ,

עוד בו יהיו לא ייבקע, לא הוא שאם היה, לים ברוךֿהוא

גינאי לנהר יאיר בן פינחס רבי לדברי בדומה כאשר5מים, ,

עליך גוזרני חולק, אתה אי "אם לפניו: להיבקע רצה לא

לעולם". מים בך יעברו שלא

לאיתנו הים "וישב המדרש דברי את מסבירים הם זה ולפי

"תנאו", את שקיים משום "לאיתנו" שב שהים לתנאו", –

מתבטלת. מציאותו היתה התנאי, את מקיים היה לא אילו שהרי

זה בתירוץ די אין לכאורה, :6אך,

שלא לכך בנוסף הרי התנאי, את מקיים הים היה לא אילו א)

בו היו לא הרי (איתן), תוקף שום לו מכךllkהיה ואילו מים.

רש"י לדברי – שמשמעותה "לאיתנו", במלה נרמז ש"לתנאו"

" –etwezlשרק נראה ,"etwez?התנאי בקיום תלוי הים של

הים... ב"וישב שבlב) שהים היא, הכוונה `lתנאו"

של שהמשמעות יוצא, לעיל האמור לפי ואילו שלו. התנאי

"לאיתנו" שב שהים היא, לתנאו" – לאיתנו הים... lr"וישב

iciשקייםok iptl,התנאי השיבהle`את התנאי?ed`שעצם

.·
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הפסוק מובא1על לאיתנו" בקר לפנות הים "וישב

שמע אשר מאמר, תורה" "אור ממזריטש המגיד של בספרו

–7מהבעלֿשםֿטוב "לאיתנו המדרש את מבאר הוא שבו ,

חז"ל לשון את מסביר הוא זה ולפי epevx"עושין8לתנאו".

את וכן "מאמרו", או דברו" "עושין ולא מקום", של

לעיל, שהוזכרה גינאי, לנהר יאיר בן פינחס רבי של התשובה

לעולם": מים בך יעברו שלא עליך גוזרני חולק אתה אי "אם

במעשה הבריאה עם התנה שהקדושֿברוךֿהוא כיון

בטבעם",9בראשית שאינם אף הצדיקים, רצון "שיעשו

"הרי התנאי, את מקיים ואינך חולק", אתה אי "אם לפיכך

ונמצאו מים, כאן נבראו שלא וכמו מעולם היה כלא אתה

"גוזרני של המשמעות כלומר, לעולם". מים בך יעברו שלא

ולהבא שמכאן רק אינה לעולם", מים בך יעברו שלא עליך

הואל שמלכתחילה כיון מכך: יותר אלא מים, בו יעברו א

מציאותו, כל הרי הצדיקים, רצון את שיעשה בתנאי נברא

את מקיים הוא אין אם כי התנאי. בקיום תלויה כה, עד גם

היה "כלא הוא הרי המאמר", בשעת הנאמר ה"תנאי

כלל. קיימת מציאותו היתה לא כזה באופן כי מעולם",

הים... "וישב הנאמר את ליישב היה ניתן זה לפי

epzi`lזו לא הרי לישראל, נבקע היה לא שאילו למרות ,"

כלל: קיימת מציאותו היתה לא תוקף, לו היה שלא בלבד

מציאותו על רק משפיע אינו הים של התנאי שקיום כיון

מים, עוד בו יהיו לא התנאי קיום שללא ולהבא, מכאן

לא שלכאורה (למרות אז עד מציאותו על גם אלא כדלעיל,

היה לא שאילו – "היתה") שכבר במציאות שינוי ייתכן

הבריאה" "ממציאות מתבטל היה הוא התנאי, את 10מקיים

"אין של כמו11(באופן ממש בראשיתiptl12ואפס ימי ששת

כז.1) יד, פרשתנו

ב.2) קצח, זח"ב ו. פכ"א, שמו"ר ה. פ"ה, ב"ר

עה"פ.3) בעה"ט

שם.4) לב"ר משה ידי

ב'),5) סעיף דלקמן הה"מ (ממאמר כ ע' יום היום וראה א. ז, חולין

רבוון. ושתין כמשה שם: חולין וראה קרי"ס. כענין הוא נהרא גינאי שחלוקת

הנ"ל.6) קושיא על (עה"פ) הק' אוה"ח בתירוץ להקשות יש ועד"ז

שם.7) יום היום

ב.8) לה, ברכות

אלא9) הקב"ה התנה בלבד הים עם לא שם): בזהר (ועד"ז שם ב"ר ראה

אוה"ח. וראה בראשית. ימי בששת שנברא מה כל עם

שם.10) האו"ת לשון

האותיות11) היו "אילו (לענין שעהיוה"א בתחלת אדמוה"ז לשון

הבאה. הערה וראה למקורן"). וחוזרות ח"ו כרגע מסתלקות

מציאות12) איזו שנתהוו) (לאחרי הנבראים היו באם בזה: הביאור וי"ל

המובא הכופרים וכטעות – כלי העושה אומן (בדוגמת ח"ו לעצמם

הקב"ה של שבכחו הדבר מובן לדעתם שגם אף הנה רפ"ב), בשעהיוה"א

ואפס "אין שיהיו ".ynnלעשות

הביטול אזי נברא, של פעולתו ידי על מתבטלת מציאות איזו [דכאשר

מו"נ (ראה מובן הרי להקב"ה, בנוגע משא"כ הדבר. לצורת בנוגע רק הוא

לעשות ביכלתו כן ליש מאין להוות ביכלתו שיש שכמו לדעתם, גם פי"ז) ח"ב

מציאות ח"ו היתה הבריאה מציאות באם (גם לאין מיש לעצמה)],גם

וביטולה עכשיו גם נשארת מציאותה היתה עצמה שמצד מכיון בכ"ז,

ואפס "אין היא ביטולה שלאחרי אף הרי אחר, כח מצד אינהynnהוא בכ"ז "
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– ב"לאיתנו דוקא "לתנאו" של הענין נרמז לכן

שאותו בלבד זו לא הרי התנאי, קיום ידי שעל לתוקפו",

מציאותוx`ypים גם – "לתוקפו" מכך: יותר אלא להבא,

תוקף יותר קיבלה .14הקודמת

מדוע – הראשונה השאלה את רק מיישב זה הסבר אך

רק השפיע התנאי שקיום כך, על המצביע "לאיתנו", נאמר

גם כאן מדובר כי – התוקף אך15על בעבר. מציאותו על

מובן, שלפיו "לתנאו", הניסוח לגבי הקושי נותר עדיין

חזר לעיל.`lשהים כאמור התנאי,

.‚
Ì¯Â‚ È‡�˙‰ ÌÂÈ˜‰‡È¯·‰ ˙Ú˘·˘ "Â�˙È‡"Ï

מהו ולהסביר להקדים יש לעיל, האמור כל את להבין כדי

המדרש"לתנאו" זאת מבאר כן שעל "לאיתנו", במלה :16הקושי

הים... "וישב בפסוק הנאמר שישepzi`lמן מובן, "

אתyecigכאן "וישם של שהנס יחשבו מדוע ולכאורה, .

לחרבה" שאף17הים כזו, חולשה לים oknגרם xg`lלא

מדגישה זאת לשלול כדי אשר הקודם; התוקף בו היה

לאיתנו"? הים... "וישב התורה

להשיב: ניתן לכאורה,

סוגים שני מצרים:18יש יציאת בניסי ואף בנסים,

נס "ידוdpiyy(א) של כבמקרה הקודם, הטבע את

כשלג" מצורעת19מצורעת היד נשארה הנס, לאחר שאף ,

draha"כבשרו "שבה שתהיה וכדי נוסףqpנדרש20,

הצרעת .21לביטול

היתה מעשה בשעת אף אשר מציאות, שחידש נס (ב)

ש"נהפכו המים של כבמקרה בטבע, אחיזה ללא נסית,

ורק מים, במהותם נשארו הנס בשעת שאף לדם",

לדם הנס מצד המים היו כאשר22בחיצוניות מיד ולפיכך, ;

התבטלה הנס לדםdil`nפסק המים .23הפיכת

שעל מסבירים היינו אילו סוף: ים קריעת נס ובעניננו,

לחרבה" הים את "וישם והואdpzydידי jtdהים,

נעשתה הים" "וישב כאשר הרי "יבשה", של למציאות

הים...dycgמציאות "וישב התורה מדגישה ולכן –

epzi`lלתוקפו שב שהוא ,"mcewdלאיתנו" רש"י: כדברי ,

לתוקפו –oey`xd"24הוא "חרבה", היה כאשר גם כי ,

ים – בפנימיותו .25נותר

קריעת שנס בתורה, המסופר מן זה: בהסבר די אין אך

עזה קדים ברוח הים את ה' "ויולך ידי על התרחש סוף ים

dlild lk"26"וכחומה נד כמו "נצבו שהמים ידי27, על

מלכתחילה*.iptlכמו מציאות לה הי' לא שאז שי"ב.

כח מצד רק היא היותה, בעת גם הבריאה, מציאות שכל מכיון אבל

הרי ממילא, מציאותה מתבטלת – הכח ובסילוק תמיד, אותה המהווה האלקי

בראשית ימי ששת לפני וכמו כלל, מציאות שום לה אין הכח) סילוק (לאחרי

– הכח סילוק שלאחרי כו', הכח מצד ממטלמ"ע ההולך אבן (ובדוגמת ממש.

שהי'oa`dנשאר פס"ט.dlgzכמו ח"א ממו"נ ולהעיר ועצ"ע. .(**

הביטול13) אופן [ועד"ז, תנאו מקיים הי' לא באם הים ביטול שאופן וי"ל,

ע"ז א. פח, (שבת התורה את מקבלים ישראל היו לא באם הבריאה דכללות

ח"ו" כרגע מסתלקות האותיות היו ב"אילו הביטול מאופן הוא יותר א)], ג,

שהאותיות הרגע עד הרי האותיות, לסילוק בנוגע כי שם. שבשהיוה"א

שבהם מאמרות עשרה ע"י תורה, ע"פ (מציאות המציאות היתה מסתלקות

הוא ולהבא מכאן הביטול שאופן (אלא ולהבא מכאן רק הוא והביטול נבה"ע)

בנדו"ד, משא"כ הקודמת). בהערה וכמבואר כלל, מעולם הי' שלא כמו –

מתקיים אינו כשהתנאי הרי תנאי, על היתה מלכתחלה שההתהוות מכיון

הדבר rxtnln.36מתבטל הערה לקמן וראה .

ואילך.14) תטו ס"ע ואתחנן אוה"ת עד"ז ראה

גם15) לאיתנו" גו' הים ב"וישב נכלל זה, ביאור לפי שגם פשוט אבל

שלכן הבקיעה), שעת שעד מציאותו תוקף רק (ולא ואילך שמכאן מציאותו

קיום בעת נעשה להעבר שבנוגע שהתוקף אף – הים" ב"וישב לאיתנו נאמר

כש"וישב". ולא התנאי

או16) לקדמותו וגו' הים וישב "שהול"ל שם) (לשמו"ר מהרז"ו בפי'

זו תיבה דבפשטות – כבפנים מזו, יתירה י"ל אבל כו'". דורש ע"כ לתקפו

לגמרי. מיותרת וכדומה) לתקפו נאמר הי' באם (אף

כא.17) יד, פרשתנו

שם.18) ובהערות ואילך 175 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה

ו.19) ד, שמות

ז.20) שם,

שמו"ר21) גם וראה שם. עה"ת פרש"י א. צז, (שבת ממרז"ל גם כדמוכח

מכאן יג) לבאdcnyפ"ג, ממהרת פורעניות.zcnnטובה

וכשהי'22) דם והמצרי מים שותה ישראל מים.. מלאה "גיגית אשר ועד

יו"ד). פ"ט, (שמו"ר מים" שותה הי' (דוקא) בדמים מישראל לוקח

מימיהם23) מקוה וכל האגמים להריק צריכים שהיו מצינו לא ולכן

המכה. לאחרי ובאבנים ובעצים

שפירוש24) אף – "הראשון" מוסיף שרש"י מה יומתק בפנים, מ"ש ע"פ

מבאר בזה כי – "לתקפו"*** (רק) הוא גו')yecigd"לאיתנו" שב"(וישב

כבפנים. לאיתנו",

(25y"knaeהוה לא לברייתו) שחזר טרם (שגם לברייתו החוזר משינוי

צריך לברייתו שיחזור שבכדי אף – ב) צו, ב"ק ב. ל, (סוכה .dlertשינוי

היו26) כרגע, הרוח את ה' הפסיק ש"אילו מוכח ומזה – כא. יד, פרשתנו

פ"ב). (שעהיוה"א וטבעם" כדרכם במורד ונגרים חוזרים המים
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lhazz df onf ixg`le ,oipy itl` ziyc laben onf jyn lr wx `id dligzkln d`ixad zeedzdy ,mzrcl mb xn`p m`a elit` :efn dxizie (*`linnonfa mby dxen dfy]

,(`xeadn cinz ycgzdl dkixv dpi`y) dnvr cvn ze`ivn e"g dzid [zizin` dpi`y ,t"kr ef ze`ivn] m`a ,f"ka ± ['d sirq onwl d`x ± zizin` ze`ivn dpi` dzeid

'idi lehiady s` ± lhazzy ixg`l mb ixd`linnziy`xa ini zyy iptl enk dpi`e ,dze`ivnl "ze`ivn" efi` oiicr zx`yp ,ynn.

y xnel jiiy k"g` mb ixd ,oa` zwixfc lynda :efn dxizie (**dlgzazevn v"nxc d`x) `xap ze`ivn `ed envr onf mby oeikn ± lynpda k"`yn .r"nlhnln jld

.r"vre .llk 'ek myex mey x`yi `l `lina ixd ,onfd mb lhazi zexn`n dxyrd(n ea xy` xn`nd) wlzqdae ,(n"kae ,`"it zewl` zpn`d

" y"n yxtl `id "oey`xd" zaiz ztqeda i"yx zpeeky xnel oi` la` (***ayieeyexit iptl wizrn i"yx [i"yx yexit ila mb `ed oaeny dfl sqep] ixdy ± "epzi`l 'ebwx
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"תנאו". שמצד לתוקף לתנאו", – "לאיתנו הגיע הוא – ים

.„
Ï‡¯˘È ¯Â·Ú ‰˙ÈÏÎ˙Ï "‰ÓÈÎÒÓ" ‰ÓˆÚ ‰‡È¯·‰
היה צריך מדוע ולהסביר להקדים יש זאת, להבין כדי

בעת מלכתחילה, הים עם להתנות הקדושֿברוךֿהוא

ישראל. עבור ייבקע שהוא בריאתו,

"בעל הוא שהקדושֿברוךֿהוא כיון לכאורה, והרי,

והזכות היכולת שבידו בפשטות, מובן העולם, של הבית"

אם אף הים על מלכתחילהl`לצוות עמו ?29התנה

הוא: לכך ההסבר

התורה" ובשביל ישראל "בשביל הבריאה 30תכלית

ומצוות, תורה לקיים לישראל לאפשר כדי רק אינה

אלא חלק, בכך אין עצמו לו אשר אחר, לדבר כאמצעי

ידי ועל ובמצוות, בתורה ישראל של עבודתם ידי שעל

שמים" לשם יהיו מעשיך "וכל ואף דעהו" דרכיך ,31"בכל

את יהפכו יתברך.mlerdהם לו לדירה עצמו

ל"דירה היא הכוונה יתברך" לו שב"דירה ",ezenvrlוכיון

בדירתו עצמותו בכל הנמצא ודם, בשר מלך של ,32כדירה

גם בו ניכרת להיות שיכולה כזה, להיות עצמו העולם צריך

עצמוefדרגה את שצמצם האלקי מהאור הנעלית אלקות, של

העולמות. בריאת ענין כולל העולמות, דרגת לפי

הקדושֿברוךֿהוא התנה "עםולפיכך גם וכך הים, עם

בראשית" ימי בששת שנברא מה הזמן33כל יגיע שכאשר ,

ישראל, למען טבעם את ישנו הם –

שבבריאה34כי כלומר, זה, תנאי היה לא אילו

יוצא, היה הטבע, ולשינוי לנסים מקום אין כשלעצמה

הסובב אור מבחינת הבאים הטבע ושינוי lrnyשהנס

של35העולמות באופן הם –zlilyלכן xa`הבריאה.

הנבראים כל ואת הים, את מלכתחילה הקדושֿברוךֿהוא

ישראל" לפני "שייקרע בתנאי

איֿקיומו כראוי, נקבע התנאי שאם היא, וההלכה –

כאן ואף מלכתחילה. הענין כל את נבראה36מבטל

ממציאות "יתבטלו זאת, יקיימו לא שאם באופן, הבריאה

פרש"י דבתרגום, קשה לכאורה ובהקדים: בזה. ישנו גדול שחידוש וי"ל

בלשון יתור א) ועפ"ז: כחומה", נד "כמו פירשו ח) טו, (פרשתנו עה"פ ועוד

תיכף ג) מוסיף, מאי – ד"וכחומה" וא"ו ב) וכחומה", נד "כמו לומר הוא

"נד". מזכיר ואינו כחומה" קמו "ולא אומר לאח"ז

אדה"ז דכוונת בתחילהyibcdlויל"פ ענינים, ב' שזהו הכתובים) (בפי'

היו אבל השינוי, הי' בזה רק – פרש"י ראה – וכינוס (ציבור נד" "כמו נצבו

ועפ"ז לכלי). זקוקה (שאין כחומה גם – ואח"כ בכלי) מים ע"ד "נוזלים",

ד"נד (ביטול ונגרים חוזרים המים היו כו' ואילו בשהיחוה"א: ההמשך יומתק

יותר גדול (שינוי כחומה קמו ולא שלאח"ז) השינוי בטל שהי' ופשיטא נוזלים".

– בשעהיוה"א המבואר לתוכן הזה הכתוב פי' ונוגע – ספק. בלי הוא) זה ולכן

מאין. יש בריאת משא"כ לדרגא, מדרגא "טבעי" באופן הי' דקרי"ס הסדר דגם

כד).28) יד, פרשתנו הרמב"ן (כ"כ זאת פעלה עצמה שהרוח לא אבל

(רמב"ן המצריים את להטעות בכדי (א) הוא – הרוח להיות שהוצרך ומה

הרוח שע"י לפי (ב) עולם",micwשם). של "קדמונו דבחי' הגילוי נמשך דוקא

ובכ"מ). תרס"ו, ה' ויולך סד"ה (ראה קרי"ס להיות אפשר הי' דוקא שממנו

ועוד) רשב"ם – התורה מפרשי (כשאר משמעו בשהיחוה"א הביאור אבל –

קדים וכו'.dfrדהרוח הבקיעה פעלה הרמב"ן) קושיית מתורצת (ובזה

גם הוא שכן כו'" חוזרים המים היו כו' הפסיק מ"ואילו שמוכיח ומה

ואפס לאין הנברא ישוב ח"ו הנברא מן הבורא כח "שבהסתלקו' שמו"א בבריאת

ע"י היתה שהבקיעה להפי' גם כי – הרוחgexdממש" ,raha iepiy lrt,המים

"וכחומה" אדה"ז שמוסיף מה (בפשטות) מובן ועפ"ז אבנים". "כחומת שיהיו

השינוי היינו לבד, ונגרים" חוזרים המים ש"היו מזה כי – כחומה" קמו "ולא

שהגם שמו"א לבריאת הוכחה אי"ז הקודמת), הערה (ראה נוזלים" נד ד"כמו

ממש.ze`ivnlשנעשו ואפס אין הנבראים יהיו הבורא כח בהסתלקות זה ובכל

" בפירוש הידועה משקו"ט שניגר?).rahdy[ולהעיר או (שניצב במים" הזה

קארף). שי' (להר"י לתניא ביאורים בליקוטי נדפס – עד"ז המכתב וראה

.[10 הערה 189 ע' ח"ז לקו"ש וראה עט. ע' שם כו' פירושים לקט עם שעהיוה"א

בחיי29) מ"ו. פ"ה אבות להרמב"ם פיה"מ גם (וראה פכ"ט ח"ב במו"נ

שייך ואינו הולך" כמנהגו ש"עולם לפי הוא התנאי שצורך ועוד), לאיתנו עה"פ

אבל כן". שהונחו אחר רצון יתחדש או בראשית מעשה אחר טבע ש"ישתנה

מחשבותי לא כי בענין פ"כ) ח"ג (במו"נ הרמב"ם ביאור שלפי לזה [נוסף

הניסים באם גם וכמ"שeycgzpמחשבותיכם, ח"ו, רצון שינוי אי"ז אח"כ

(בנוגע הרמב"ם של אלו שדבריו בתוי"ט, (ועיי"ש שם באבות התויו"ט

עצמו)] דעת לפי אינם להתנאים) שהוצרך להטעם

הענין בשי"ב שיושם מספיק הי' רצון, דשינוי הקושיא להסיר בכדי

זה שיהי' צריך הי' ולא הים, z`ixaaדבקיעת i`pz.הים

(30.62 הערה 159 ע' ח"ה [המתורגם] בלקו"ש נסמן

מי"ב.31) פ"ב אבות ו. ג, משלי

ראה – שמים" לשם יהיו מעשיך "וכל על דעהו" דרכיך ד"בכל המעלה

.188 .161 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש בארוכה

ובכ"מ.32) לתחלתו. קרוב תרס"ו ר"ה של יו"ט ד"ה

ב.33) קצח, זח"ב גם וראה ה. פ"ה, ב"ר

להורותf"crראה34) בכדי הוא התנאים שענין לאבות, הנ"ל תוי"ט

ישראל. בשביל אלא נברא לא שהכל

תרס"ו.35) הזה החדש סד"ה .n"kaeראה

מילתא36) גילוי רק הוא התנאי מנת", על ב"האומר להקשות: יש לכאורה

לא העניןשבאם נעשה לא התנאי שמו"א,dlgzklnיתקיים בבריאת משא"כ .

עכשיו ועד נבראו, שכבר lretaמכיון mze`ivn dzidביטול שע"י שייך איך –
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ובכ"מ). תרס"ו, ה' ויולך סד"ה (ראה קרי"ס להיות אפשר הי' דוקא שממנו

ועוד) רשב"ם – התורה מפרשי (כשאר משמעו בשהיחוה"א הביאור אבל –

קדים וכו'.dfrדהרוח הבקיעה פעלה הרמב"ן) קושיית מתורצת (ובזה

גם הוא שכן כו'" חוזרים המים היו כו' הפסיק מ"ואילו שמוכיח ומה

ואפס לאין הנברא ישוב ח"ו הנברא מן הבורא כח "שבהסתלקו' שמו"א בבריאת

ע"י היתה שהבקיעה להפי' גם כי – הרוחgexdממש" ,raha iepiy lrt,המים

"וכחומה" אדה"ז שמוסיף מה (בפשטות) מובן ועפ"ז אבנים". "כחומת שיהיו

השינוי היינו לבד, ונגרים" חוזרים המים ש"היו מזה כי – כחומה" קמו "ולא

שהגם שמו"א לבריאת הוכחה אי"ז הקודמת), הערה (ראה נוזלים" נד ד"כמו

ממש.ze`ivnlשנעשו ואפס אין הנבראים יהיו הבורא כח בהסתלקות זה ובכל

" בפירוש הידועה משקו"ט שניגר?).rahdy[ולהעיר או (שניצב במים" הזה

קארף). שי' (להר"י לתניא ביאורים בליקוטי נדפס – עד"ז המכתב וראה

.[10 הערה 189 ע' ח"ז לקו"ש וראה עט. ע' שם כו' פירושים לקט עם שעהיוה"א

בחיי29) מ"ו. פ"ה אבות להרמב"ם פיה"מ גם (וראה פכ"ט ח"ב במו"נ

שייך ואינו הולך" כמנהגו ש"עולם לפי הוא התנאי שצורך ועוד), לאיתנו עה"פ

אבל כן". שהונחו אחר רצון יתחדש או בראשית מעשה אחר טבע ש"ישתנה

מחשבותי לא כי בענין פ"כ) ח"ג (במו"נ הרמב"ם ביאור שלפי לזה [נוסף

הניסים באם גם וכמ"שeycgzpמחשבותיכם, ח"ו, רצון שינוי אי"ז אח"כ

(בנוגע הרמב"ם של אלו שדבריו בתוי"ט, (ועיי"ש שם באבות התויו"ט

עצמו)] דעת לפי אינם להתנאים) שהוצרך להטעם

הענין בשי"ב שיושם מספיק הי' רצון, דשינוי הקושיא להסיר בכדי

זה שיהי' צריך הי' ולא הים, z`ixaaדבקיעת i`pz.הים

(30.62 הערה 159 ע' ח"ה [המתורגם] בלקו"ש נסמן

מי"ב.31) פ"ב אבות ו. ג, משלי

ראה – שמים" לשם יהיו מעשיך "וכל על דעהו" דרכיך ד"בכל המעלה

.188 .161 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש בארוכה

ובכ"מ.32) לתחלתו. קרוב תרס"ו ר"ה של יו"ט ד"ה

ב.33) קצח, זח"ב גם וראה ה. פ"ה, ב"ר

להורותf"crראה34) בכדי הוא התנאים שענין לאבות, הנ"ל תוי"ט

ישראל. בשביל אלא נברא לא שהכל

תרס"ו.35) הזה החדש סד"ה .n"kaeראה

מילתא36) גילוי רק הוא התנאי מנת", על ב"האומר להקשות: יש לכאורה

לא העניןשבאם נעשה לא התנאי שמו"א,dlgzklnיתקיים בבריאת משא"כ .

עכשיו ועד נבראו, שכבר lretaמכיון mze`ivn dzidביטול שע"י שייך איך –



�glya zyxt zegiyÎihewl

– נבראו" "לא מלכתחילה אשר עד הבריאה"

"תסכים" עצמו הים של שה"מציאות" הטבע.37כדי לשינוי

.‰
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שקבע התנאי ידי שעל מובן, לעיל האמור כל לפי

בעת הנבראים שאר כל עם (וכן הים עם הקדושֿברוךֿהוא

תוקף בו ניתן ישראל, עבור ייבקע שהוא בראשית), מעשה

התהוותו, עצם מצד בו הקיים מהתוקף יותר הרבה עצום

התנאי: ללא

ולאחר מסויים, זמן במשך ברציפות קיים דבר כאשר

היתה קיומו בזמן שגם מוכח, הרי נפסקת, מציאותו מכן

"חלשה" מציאות לביטולה38זו הגורמת היא זו וחולשה ,

יותר .39מאוחר

מעשרה שהתהווה כפי כשלעצמו, שלעולם מובן, מכך

בריא כל כי אמיתי, תוקף אין "שיתמאמרות, למשך היא תו

יתבטל הוא מכן ולאחר שנין", .40אלפי

מעשה עם הקדושֿברוךֿהוא שהתנה התנאי ידי על אך

הצדיקיםez`ixaeבראשית, רצון "שיעשו באופן העולם את

"בשביל העולם שבריאת המוכיח דבר בטבעם", שאינם אף

העולם,id`ישראל" של הפנימית והמהות התכלית

אמצעי רק היא ישראל" "בשביל של הכוונה אם שהרי

אז הרי לכך, קשר אין עצמו לו אך אחר, לדבר המשמש

לומר ייתכן בעצמהzeedzddyלא בראשית מעשה של

יפעלו שהנבראים באופן מטבעם,jtidlתיעשה

מעשה מטעי "נצר בהיותם ישראל, של שמציאותם וכיון

נצחית מציאות היא הקדושֿברוךֿהוא, של מציאות41ידי" ,

מחשבה הדבור42של של למציאות והעילה המקור שהיא ,

קבע שהקדושֿברוךֿהוא כך ידי על הרי –ef ze`ivnaשל

בנבראים ניתן הצדיקים", רצון "שיקויים בראשית מעשה

נצחיות של ענין עצמם, מצד ממציאותם הנעלה .43תוקף
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לאיתנו" הים... "וישב הפסוק על במדרש הנאמר וזהו

מתחילה": עמו שהתניתי "לתנאו –

לחשוב היה ניתן לחרבה" הים את "וישם היה עוד 44כל

זה נס ידי dlhazdeשעל dzpzydומשום הקודמת, המציאות

התנאי; ידי על הים שקיבל התוקף עדיין אז התגלה לא כך

" כאשר "וישב...ayieרק של באופן ",lepzi`הים",

– ג') בסעיף (כדלעיל במהותו נשאר שהוא הפשוט, כפירוש

ה' רצון קיום את איפשרה עצמה מציאותו ואףֿעלֿפיֿכן

שניתן לתוקף לתנאו", – "לאיתנו הגיע הוא אז מטבעה, להיפך

כדלעיל. עצמה, מצד למציאותו שמעל ה"תנאי", ידי על בו

(h"kyz ,glya t"y zgiye xn`nn)

למפרע? יתבטלו התנאי,

בעלמא, בירור רק לא הוא התנאי מנת", על ב"האומר גם כי אינו. – אבל

התנאי שביטול יתבטלed`כ"א, שהענין הל'rxtnlהגורם רמב"ם (ראה

שם). ובמ"מ הכ"ב פ"ח גירושין

הוא העיקור ש"עיקר מעיקרו", הנדר את עוקר "חכם בדין גם הוא ועד"ז

הנדר את עוקרת החכם התרת ואעפ"כ עתה", עד אסור הי' שהרי ולהבא, מכאן

ב).eiykreמעיקרו נב, נדרים (רא"ש מעולם" נאסר שלא "נמצא

(בנוגע37) 40 הערה 10 ע' ח"ה [המתורגם] שיחות לקוטי עד"ז ראה

ארצות- שגםl`xyiלארץ-miebהפיכת שנוגע ,(miebdולהעיר לזה. יסכימו

זיין". מסכים אויך זאלן תהו פון ניצוצות די "אז שם ובהערה 70 ע' מתו"ש

ב). נב, ע"ז – (משנה דוקא עכו"ם ע"י דעכו"ם ע"ז בטול מדין ולהעיר

פכ"ב). (תניא וע"ז נפרד ה"ז – בפ"ע מציאות והרי

חטאת38) למי פסולין (שמיטה*) לשבוע אחת פעם שנפסקין נהרות שלכן

" כ"א חיים, (דמים) אינה המים מציאות כי –oiafkn.(מ"ט פ"ח (פרה "

הב'39) ערוך אין ד"ה ואילך. א קד, א. ד, להצ"צ החקירה ספר ראה

ובכ"מ. בתחלתו. תש"ז תקעו פ"ל. תשי"א) (בסה"מ תרצ"ד

תרצ"ד40) תקעו תרס"ז. הלכות השונה כל פ"ד. תרמ"ג ישב האומנם ד"ה

לסופו. קרוב .cere(תשי"א)

יבטלו הבורא ברצון ורק הבראם כיום שחזקים באו"א, מבואר ובכ"מ

ב קא, ואילך. ב ג, הנ"ל החקירה (ספר שנין אלפי שית ד"הjli`eלאחרי .

שם). תקעו שם. ערוך אין

חזקים שיהיו בהם, הנצחיות ענין (הפועל שבהנבראים הא"ס כח – אבל

תרע"ג תעשה צהר (ד"ה עמהם" מתייחד שאינו להם מחוץ "הוא הבראם) כיום

(21 הערה 100 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש בארוכה גם וראה תער"ב). (בהמשך

א"א מוגבל בדבר ea[כי yalziyמו"נ) הרמב"ם ובלשון מוגבל, בלתי כח

שימצא כח כל "כי יב) הקדמה sebaח"ב hytznלהיות תכלית, בעל הוא

תכלית"], בעל הגשם

mnvr cvneמאמרות מהעשרה התהוותם מצד miyalznd(היינו

mzeiniptaהם (micqtp.שם בלקו"ש כמבואר ,

חלק.41) ר"פ סנה' ראה

בתחלתו).42) (ב"ר במחשבה עלו (דוקא) ישראל שהרי

אור43) מבחי' באה הניסית שההנהגה מעולמותaaeqdואף שלמעלה

בחי' מצד והרי – ס"ה גםaaeqdכנ"ל בנבראים הנצחיות ענין התנאיilelיש

ש דמכיון י"ל, – (40 הערה לעיל היתהzeedzd(ראה zpnהנבראים lrשיעשו"

בבחי' הוא אחד שבפרט [אף זה ענין הרי בטבעם", שאינם אף הצדיקים רצון

באופן הוא בא שלכן הבראם, כיום חזקים שיהיו הפועל הא"ס מכח יותר מקיף

שהואceciyד זה מצד מ"מ, ובכ"מ), תרס"ו. הזה החדש סד"ה (ראה הטבע

zeedzdda i`pzהנבראים למציאות הוא שייך [mnvr'ובל) אחר בסגנון .

גבול בלי לזמן גבול הבעל הנברא את המקיים כח הנ"ל) בהקדמה הרמב"ם

שיתלבש כחומה.ekezaאא"פ המים את המעמיד הכח משא"כ ,

כאן.44) אוה"ח גם ראה

"rayn xzei zeax mipyl" oiwqtpyky dfl mrhde (*mpi`:l"i ± (my dpyna h"iez d`xe .a"id e"t dxt 'ld m"anx) "oiafkn" min

dtewz `id dhiny lky oeikne .`teb d`ixad jxray "miig"l `id "miig min"a aezkd zpeeky xnel gxkda ,(oipy itl` ziy wx eneiw ixdy) "afk" `ed mlerd ze`ivn lky oeikn

,a"rx) yexitdl l"i f"cre] .d`ixaday meiwd jxra "afk" `xwp epi` "rayn xzei zeax mipyl" wqtdd okl ,(mipy 'fl zg` `id `klnc `zrwt`c mrha miyxtn d`x) r"ta

zg` oiwqtpyky (my dpyna y"`xe y"xlaeia.[(t"dr i"yxt .`"rq ,eh oiyeciw .e ,`k mihtyn ± mlerl ecare t"dr l"fxcke) "mlerl" `ed laei ixdy ,miig min exwin f`

hay 'f-'e ipye oey`x mei Ð f"i wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

שבט ו' ראשון יום
פרקי"ז יוםראשוןושניו'-ז'שבט

שבט ז' שני יום
פרקי"ח

àéäålr dhxg edfy ,mi`hgd lr zexnxnzdde ald oexay - §¦
md ,xard,äàzz äáeLz úðéçazepiga izy .dpezgz daeyz - §¦©§¨©¨¨

iehia icil ze`ad ,"d`lir daeyz"e "d`zz daeyz" :daeyza

'ied mya ;'ied myn 'd ze`d zxfgd ,"'d aeyz" ,"daeyz" dlna

d`lir 'd :o"idd izy -

dpey`xd 'dd ,(dpeilrd)

,d`zz 'de - c"eid ixg`y

- .e"`ed ixg`y 'dd

:epiid "d`lir daeyz"

ly c"eil d`lir 'd zxfgd

"d`zz daeyz"e ;'ied my

d`zz 'd zxfgd :epiid

daeyzd .'ied my ly e"`el

`id - o`k xaecn dzece`

:d`zz daeyz'ä úBìòì©£
,äàzz,'ied my ly - ©¨¨

äìôðL dúìéôpî dîé÷äì©£¦¨¦§¦¨¨¤¨§¨
ìàze`xwpd ,zetilwd -àeäL ,íéðBöéçäly d`zz 'd zlitp - ¤©¦¦¤

,mipevigd icil 'ied myk ,äðéëMä úeìb ãBñì"æø øîàî10eìb" : ¨©§¦¨§©£©©©¨
,"íänò äðéëL ¯ íBãàì,zelbd jeza -eðéäcdceara - ¤¡§¦¨¦¨¤§©§
:dpeekd ,mc`d ly zipgexd"íBãà" äNòî äNBò íãàäLk- §¤¨¨¨¤©£¥¡

,olvilÎ`pngx zexiara lykpéLîîe ãéøBîì CíLjeza - ¦©§¦§¨
,zetilwdäîLð-çeø-Lôð úà äiçnä úeäìà õBöéðå úðéça§¦©§¦¡Ÿ©§©¤¤¤¤©§¨¨

,BlLzelbd ;zelba `ed eay iwl`d uevipd - ''dpikyd zelb'' - ¤
,eznype egex ,eytp z` dign ixd iwl`d uevipdy jka z`hazn

ììçaL BaìaL ,ätìwäî úéîäaä Lôða Ba íéLaìîä©§ª¨¦§¤¤©§¥¦¥©§¦¨¤§¦¤¤¨¨
Ba úëìBnä ,éìàîOä,ea zehley dtilwde zindad ytpd - ©§¨¦©¤¤

,òLø BãBòa,daeyza xfgy iptl -äpè÷ øéòa úìLBîe,sebd - §¨¨¤¤¨¦§©¨
,BlL,dtilwd jeza zelba ze`vnp dnype gex ,ytpdy ixd - ¤

,oze` dignd iwl`d uevipd mb zelba `vnp ociÎlre ozi` cgie

.dìöà äìBba íéLeák äîLð-çeø-Lôðådnypde gexd ,ytpd - §¤¤©§¨¨§¦©¨¤§¨
- zelba "zeyeak" mb od ,zelba ze`vnp ody cala ef `l ,onvr

eizelert zeyrl ezexig z` ca`ny wx `l ieayd .iay ly avn

`edly eizelert zeyrl eilr mitek mb `l` ,`peyd`ed eiciay

zxcrp - zelba wx `vnp envr iwl`d uevipd eli`e .ieay

,oda ybxezy ,dnype gex ,ytpd z` zeigdl die`xd ezrtyd

.ziwl` "zeig" ,sebd lka ociÎlreäøaLðå ,Baø÷a Baì øaLpLëe§¤¦§¨¦§¦§§¦§§¨
àøèñå äàîhä çeø©©ª§¨§¦§¨

eãøtúéå ,àøçàzegek - ¨¢¨§¦§¨§
,''`xg` `xhq''de dtilwd

àéä ¯ 'eë'd ze`d - ¦
`idy ,'ied my ly d`zz

,dpikyddúìéôpî äî÷̈¨¦§¦¨¨
øàaúpL Bîk ,äávð íâå§©¦¨¨§¤¦§¨¥

:øçà íB÷îaÎlry ,ixd - §¨©¥
,zxxgzyn ,daeyz ici

.dzelbn dpikyd ,lekiak

mc`ay iwl`d uevipd

eytpa ritydl ligzn

leki `ed ,f` wxe ,etebae

,ryx epi`y ina eli`e ."ryx"a xacd jk .'d zceara ligzdl

mpi`y dl`a xacny) weqtd xne` okle ,''ald lr hily" egen

dxez miiwl icedil c`n lw - ''c`n xacd jil` aexw ik'' :(miryx

.'d z`xiae 'd zad`a - ''jaala'' ,zeevne

iciÎlre ,"ald lr hily gen" ly oiprd zece` epcnl df wxta

xabzdl ezlekia ,egen zpad zrtyda ekeza xvei mc`dy oevxd

:xen`l xywa siqedl ie`x - .eal zee`z lr

lv` dpiea mrt xwia yhiee`aeiln ocr eznyp a"yxden iaxd

?zeciqgd zxez idn :xeqtextd el`y .miieqn xeqtext ,`tex

all xiaqi gendy ,`id zeciqgd zxez - :el dpr ocr eznyp iaxd

el`y .oian gendy dn z` miiga myiil ald lre ,zevxl eilr dn

zenler ipy ixd md ale gen ,z`f miyer cvik :xeqtextd aey

z`hazn jka ,ok` - :iaxd el dpr !mdipia cixtn lecb miy

zegtd lkl e` ,dl` mler iwlg ipy oia xyb miwdl ,mc`d zcear

ribi genay xe`dy jk ,mdipia miipexhwl` oetlh iheg geznl

.ala xi`ie

.çé ÷øtxacd jil` aexw ik" :weqtd z` owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
dxez miiwl ,l`xyin cg` lkl xacd aexwy ,"ezeyrl jaalae jita c`n

,"zeppeazdd" oipr iciÎlr ,'d z`xiae 'd zad`a - "jaala" ,zeevne

l`xyin cg` lk ly ezeyxa `ed "gen"d ,oky .d"awd zlecba zewnrzdd

ezlekiae ,(mzeyxa maly "miwicv"a dfy itk ,ezeyxa epi` ealyk mb)

- d"awd zlecba egena wnrziyke .dvex `edy dn lka egena wnrzdl

oi` ,zepey zeaiq zngn m` mb .epnn d`xie d"awdl dad` ekeza "cilei"

leki `ed ,j` ,eala zeybxene zeielb d`xie dad` "xevil" ezexyt`a

- "ezeyrl"l oda ic el` d`xie dad` .eal zenelrzae egena oze` "xevil"

,eizeevnae ezxeza zeyalzn mb od .zeevne dxez meiwl eze` `iadl

zeielb d`xie dad` jezn zeevn miiwe dxez cnl eli`k - dlrnl ozelrdl

.ala zeybxene

d` od el`y xg`n ,mxadperh - "zeppeazd" iciÎlr exvepy d`xie da

xacd jil` aexw ik" :weqtay) "c`n" dlndc`nick ,oky ,xaqd ("

el didzy jixv ,opeazdl dna mc`l didiy jixv ,d"awd zlecba opeazdl

oiprl mi`zne iepa zeidl jixv mb `ed .ef dricia opeazdle 'd zlecba drici

aexw" dfy jk lr xnel xyt` ,`eti` ,cvik .zeppeazddc`nepax xiaqi - ?"

,d"awd zlecba drici el oi`y in mby ,cenll micner ep`y wxta ,owfd

íéøîà éèå÷éì
àéäåúåìòäì äàúú äáåùú 'éçá

àåäù 'éðåöéçä ìà äìôðù äúìéôðî äîé÷äì äàúú 'ä
úåìâ ãåñíäîò äðéëù íåãàì åìâ ì"æøàîë äðéëùä

êéùîîå ãéøåî íåãà äùòî äùåò íãàäùë åðééäã
åìù ð"øð úà äéçîä úåäìà õåöéðå 'éçá íùì
åáìáù äôéì÷äî úéîäáä ùôðá åá íéùáåìîä
úìùåîå òùø åãåòá åá úëìåîä éìàîùä ììçáù

äìöà äìåâá 'éùåáë ð"øðå åìù äðè÷ øéòáøáùðùëå
'åë åãøôúéå à"ñå äàîåèä çåø äøáùðå åáø÷á åáì
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�י hay 'f-'e ipye oey`x mei Ð f"i wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

שבט ו' ראשון יום
פרקי"ז יוםראשוןושניו'-ז'שבט

שבט ז' שני יום
פרקי"ח

àéäålr dhxg edfy ,mi`hgd lr zexnxnzdde ald oexay - §¦
md ,xard,äàzz äáeLz úðéçazepiga izy .dpezgz daeyz - §¦©§¨©¨¨

iehia icil ze`ad ,"d`lir daeyz"e "d`zz daeyz" :daeyza

'ied mya ;'ied myn 'd ze`d zxfgd ,"'d aeyz" ,"daeyz" dlna

d`lir 'd :o"idd izy -

dpey`xd 'dd ,(dpeilrd)

,d`zz 'de - c"eid ixg`y

- .e"`ed ixg`y 'dd

:epiid "d`lir daeyz"

ly c"eil d`lir 'd zxfgd

"d`zz daeyz"e ;'ied my

d`zz 'd zxfgd :epiid

daeyzd .'ied my ly e"`el

`id - o`k xaecn dzece`

:d`zz daeyz'ä úBìòì©£
,äàzz,'ied my ly - ©¨¨

äìôðL dúìéôpî dîé÷äì©£¦¨¦§¦¨¨¤¨§¨
ìàze`xwpd ,zetilwd -àeäL ,íéðBöéçäly d`zz 'd zlitp - ¤©¦¦¤

,mipevigd icil 'ied myk ,äðéëMä úeìb ãBñì"æø øîàî10eìb" : ¨©§¦¨§©£©©©¨
,"íänò äðéëL ¯ íBãàì,zelbd jeza -eðéäcdceara - ¤¡§¦¨¦¨¤§©§
:dpeekd ,mc`d ly zipgexd"íBãà" äNòî äNBò íãàäLk- §¤¨¨¨¤©£¥¡

,olvilÎ`pngx zexiara lykpéLîîe ãéøBîì CíLjeza - ¦©§¦§¨
,zetilwdäîLð-çeø-Lôð úà äiçnä úeäìà õBöéðå úðéça§¦©§¦¡Ÿ©§©¤¤¤¤©§¨¨

,BlLzelbd ;zelba `ed eay iwl`d uevipd - ''dpikyd zelb'' - ¤
,eznype egex ,eytp z` dign ixd iwl`d uevipdy jka z`hazn

ììçaL BaìaL ,ätìwäî úéîäaä Lôða Ba íéLaìîä©§ª¨¦§¤¤©§¥¦¥©§¦¨¤§¦¤¤¨¨
Ba úëìBnä ,éìàîOä,ea zehley dtilwde zindad ytpd - ©§¨¦©¤¤

,òLø BãBòa,daeyza xfgy iptl -äpè÷ øéòa úìLBîe,sebd - §¨¨¤¤¨¦§©¨
,BlL,dtilwd jeza zelba ze`vnp dnype gex ,ytpdy ixd - ¤

,oze` dignd iwl`d uevipd mb zelba `vnp ociÎlre ozi` cgie

.dìöà äìBba íéLeák äîLð-çeø-Lôðådnypde gexd ,ytpd - §¤¤©§¨¨§¦©¨¤§¨
- zelba "zeyeak" mb od ,zelba ze`vnp ody cala ef `l ,onvr

eizelert zeyrl ezexig z` ca`ny wx `l ieayd .iay ly avn

`edly eizelert zeyrl eilr mitek mb `l` ,`peyd`ed eiciay

zxcrp - zelba wx `vnp envr iwl`d uevipd eli`e .ieay

,oda ybxezy ,dnype gex ,ytpd z` zeigdl die`xd ezrtyd

.ziwl` "zeig" ,sebd lka ociÎlreäøaLðå ,Baø÷a Baì øaLpLëe§¤¦§¨¦§¦§§¦§§¨
àøèñå äàîhä çeø©©ª§¨§¦§¨

eãøtúéå ,àøçàzegek - ¨¢¨§¦§¨§
,''`xg` `xhq''de dtilwd

àéä ¯ 'eë'd ze`d - ¦
`idy ,'ied my ly d`zz

,dpikyddúìéôpî äî÷̈¨¦§¦¨¨
øàaúpL Bîk ,äávð íâå§©¦¨¨§¤¦§¨¥

:øçà íB÷îaÎlry ,ixd - §¨©¥
,zxxgzyn ,daeyz ici

.dzelbn dpikyd ,lekiak

mc`ay iwl`d uevipd

eytpa ritydl ligzn

leki `ed ,f` wxe ,etebae

,ryx epi`y ina eli`e ."ryx"a xacd jk .'d zceara ligzdl

mpi`y dl`a xacny) weqtd xne` okle ,''ald lr hily" egen

dxez miiwl icedil c`n lw - ''c`n xacd jil` aexw ik'' :(miryx

.'d z`xiae 'd zad`a - ''jaala'' ,zeevne

iciÎlre ,"ald lr hily gen" ly oiprd zece` epcnl df wxta

xabzdl ezlekia ,egen zpad zrtyda ekeza xvei mc`dy oevxd

:xen`l xywa siqedl ie`x - .eal zee`z lr

lv` dpiea mrt xwia yhiee`aeiln ocr eznyp a"yxden iaxd

?zeciqgd zxez idn :xeqtextd el`y .miieqn xeqtext ,`tex

all xiaqi gendy ,`id zeciqgd zxez - :el dpr ocr eznyp iaxd

el`y .oian gendy dn z` miiga myiil ald lre ,zevxl eilr dn

zenler ipy ixd md ale gen ,z`f miyer cvik :xeqtextd aey

z`hazn jka ,ok` - :iaxd el dpr !mdipia cixtn lecb miy

zegtd lkl e` ,dl` mler iwlg ipy oia xyb miwdl ,mc`d zcear

ribi genay xe`dy jk ,mdipia miipexhwl` oetlh iheg geznl

.ala xi`ie

.çé ÷øtxacd jil` aexw ik" :weqtd z` owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
dxez miiwl ,l`xyin cg` lkl xacd aexwy ,"ezeyrl jaalae jita c`n

,"zeppeazdd" oipr iciÎlr ,'d z`xiae 'd zad`a - "jaala" ,zeevne

l`xyin cg` lk ly ezeyxa `ed "gen"d ,oky .d"awd zlecba zewnrzdd

ezlekiae ,(mzeyxa maly "miwicv"a dfy itk ,ezeyxa epi` ealyk mb)

- d"awd zlecba egena wnrziyke .dvex `edy dn lka egena wnrzdl

oi` ,zepey zeaiq zngn m` mb .epnn d`xie d"awdl dad` ekeza "cilei"

leki `ed ,j` ,eala zeybxene zeielb d`xie dad` "xevil" ezexyt`a

- "ezeyrl"l oda ic el` d`xie dad` .eal zenelrzae egena oze` "xevil"

,eizeevnae ezxeza zeyalzn mb od .zeevne dxez meiwl eze` `iadl

zeielb d`xie dad` jezn zeevn miiwe dxez cnl eli`k - dlrnl ozelrdl

.ala zeybxene

d` od el`y xg`n ,mxadperh - "zeppeazd" iciÎlr exvepy d`xie da

xacd jil` aexw ik" :weqtay) "c`n" dlndc`nick ,oky ,xaqd ("

el didzy jixv ,opeazdl dna mc`l didiy jixv ,d"awd zlecba opeazdl

oiprl mi`zne iepa zeidl jixv mb `ed .ef dricia opeazdle 'd zlecba drici

aexw" dfy jk lr xnel xyt` ,`eti` ,cvik .zeppeazddc`nepax xiaqi - ?"

,d"awd zlecba drici el oi`y in mby ,cenll micner ep`y wxta ,owfd

íéøîà éèå÷éì
àéäåúåìòäì äàúú äáåùú 'éçá

àåäù 'éðåöéçä ìà äìôðù äúìéôðî äîé÷äì äàúú 'ä
úåìâ ãåñíäîò äðéëù íåãàì åìâ ì"æøàîë äðéëùä

êéùîîå ãéøåî íåãà äùòî äùåò íãàäùë åðééäã
åìù ð"øð úà äéçîä úåäìà õåöéðå 'éçá íùì
åáìáù äôéì÷äî úéîäáä ùôðá åá íéùáåìîä
úìùåîå òùø åãåòá åá úëìåîä éìàîùä ììçáù

äìöà äìåâá 'éùåáë ð"øðå åìù äðè÷ øéòáøáùðùëå
'åë åãøôúéå à"ñå äàîåèä çåø äøáùðå åáø÷á åáì
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��hay 'g iyily mei Ð g"i wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

שבט ח' שלישי יום

zeevne dxez miiwl `ed mb leki z`f lka - zeppeazdd oiprl jiiy epi`e

"zxzeqn dad`"d iciÎlr ,z`fe .'d z`xiae 'd zad`a ,ald mr ,"jaala"

.epizea`n l`xyin cg` lkl dyexi `idy ,l`xyin cg` lk alay d"awdl

oiprl wewf mc`d oi` (d`xi mb dkeza zllekd) ef dad` ielib myl

xiaqiy itk - `l` ,zeppeazdd

,"oexkf"d oipra el ic - oldl

.ef dad` ea zniiwy xekfiy

meiwl eze` `iai cala df oexkf

ef dad` lr .zeevnde dxezd

,"c`n aexw" xnel xak xyt`

oiprl jiiy epi`y in mb ,oky

dad`a ,el xyt` - zeppeazdd

.zeevne dxez miiwl ,ef

øàa ,øeàa úôñBzìe§¤¤¥¨¥
"ãàî" úlî ,áèéä¥¥¦©§Ÿ
éìà áBø÷ ék" :÷eñôaLE ¤§¨¦¨¥¤

"'Bâå ãàî øácä1- ©¨¨§Ÿ§
"c`n" dlnd zernyn

y ,`idc`nlwe aexw

dn itl ,mxa .'d z`xiae 'd zad`a ,"jaala" zeevne dxez miiwl

zeppeazd iciÎlry ,`id "xacd jil` aexw" zernyny ,epxaqdy

,d`xie dad` ekeza "xevil" mc`d zlekia ,d"awd zelcba

m` ,oky ,xaqd mixacd oiicr miperh - "dpeaz" zpigaa zegtl

aexw" df oi`y ixd ,zewnrzde zeppeazd jkl dyexcc`n,"éøöC ¨¦
,'ä úòéãéa äøö÷ BzòcL éî óà ék ,äðîàð òãéìdxqg - ¥©¤¡¨¨¦©¦¤©§§¨¨¦¦©

,d''awd ly ezlecba ,oda opeazdl ,dpade drici eláì Bì ïéàå§¥¥
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa ïéáäìmin`zen mpi` eale egen - §¨¦¦§ª©¥¨

lkeiy ,zeppeazdd oiprl jixvy itkäpnî ãéìBäì- §¦¦¤¨
,zeppeazddneîéçøe eìéçc,dad`e d`xi -Bçîa elôà §¦§¦£¦§Ÿ
ãáì Búðeáúedad` ekeza xxerl ezexyt`a oi`y cala ef `l - §¨§©

dad` xxerl ezexyt`a mb oi`y `l` ,ala zeybxen d`xie

,cala ezpeazae egena iehia icil dp`azy d`xieïë-ét-ìò-óà©©¦¥
ì ãàî øácä åéìà áBø÷øîLefi` lr xearln xnyidl - ¨¥¨©¨¨§Ÿ¦§Ÿ

,jk myl mc`d wewf ,lirl xaqedy itky ,dyrzÎ`lÎzevn

,'d z`xi ly ''dcn''lúBNòìå,miiwl -,äøBzä úBöî ìk §©£¨¦§©¨
,ïlk ãâðk äøBz ãeîìúåÎzeevn ly oneiw zenilyl ,oky - §©§¨§¤¤ª¨

,z`f miiwl eciay ixd - 'd zad` zyxcp ,dxez cenile dyrd

,Lnî Bááìáe åéôaly ielbd dyexit itl wx `l ,xnelk - §¦¦§¨©¨

ly izin`d dbyen itl mb m` ik ,daygn - ''jaala'' dlnd

,ynn ala ,'d zad`ae 'd z`xia - jaala dlnd,àaìc à÷îòî¥¨§¨§¦¨
,ald wnern -,eîéçøe eìéçãa ,Bzîàì úîàad`xia - ¤¡¤©£¦¦§¦§¦

`id oi` dnvrlyky ,"dpeaz" zpigaay dad`a `l .dad`e

,zizin` dad` zbixcna

wx dad` mya z`xwpe

oneiwl ,"ezeyrl"l qgia

dad`d eli`e .zeevnd ly

,o`k xaecn odilr ,d`xide

'd z`xie 'd zad` od

el`kl zeaygpdzebixcna

- `l` .d`xie dad` ly

,dfk icedil el xyt` cvik

,zeppeazdl jiiy epi`y

'd zad` el dpiidzy

xne` - ?zeizin` 'd z`xie

:owfd epax jk lràéäL¤¦
ìaL "úøzñî äáäà"á ©£¨§ª¤¤¤§¥
àéäL ,ìàøNé úeììk§¨¦§¨¥¤¦

.eðéúBáàî eðì äMøédad` dyexia el yi l`xyin cg` lk - §ª¨¨¥£¥
el xyt` cvik oiapy ick ,`l` .dze` "xevil" jixv `ed oi`e ,ef

zeevne dxez meiwlyk cgeina !zeevne dxez ,ef dad`a ,miiwl

lr xaecn o`k eli`e - 'd z`xi mb zyxcpdad`cala zxzeqn

xxerl ji` rcpy ick ,ef dad` ly dipipr owfd epax xiaqn -

ji`e ,zeevnde dxezd zxinya iehia icil d`iadle ef dad`

- 'd z`xi mb ef dad` zllekéøvL ÷øälçz øàáìe íéc÷äì C ©¤¨¦§©§¦§¨¥§¦¨
Bæ äáäà LøL ,áèéä øàa,ytpa gek dfi`ae ,dpiga efi`a - ¨¥¥¥Ÿ¤©£¨

,ef dad` zyxyen,dðéðòådpyi :ef dad` ly dzernyn dn - §¦§¨¨
itk dnypdy ,d"awd mr cg`zdl ugl zxivia z`haznd dad`

seba zyaeln `idydlydad` dpyie ;d"awd mr cg`zz

zytgn ytpdy ,"ytpd zelk" ly ddink dkeza z`yepd

ly "ywean"d ,`eti` ,edn .dnecke ,d"awda llkidle zelkidl

?zxzeqnd dad`déàå,eðì äMøé àéä C?dad` miyxei cvik - §¥¦§ª¨¨
éàå.eìéçc íb da ììëð C?d`xi mb ef dad`a zllkp cvik - §¥¦§¨¨©§¦

,"d`xi" mb ixd zyxcp ,zexiarn xnyidl ick ,epcnly itk ,oky

dxezd lk z` miiwl xyt` ef (zxzeqn) dad`ay xg`ne

epilr df xace - d`xi mb dkeza zllek `idy ixd ,zeevnde

?d`xi mb ef dad` zllek cvike ji` ,oiadl

,ïéðòäå,`ed -,äákønä ïä ïä úBáàä ékmilha eid zea`d - §¨¦§¨¦¨¨¥¥©¤§¨¨
,da "akex"l dlhad "dakxn" enk ,d"awdl ,mzenvr lka ,ixnbl

epevx itl wx zbdpen `ide

mey zea`l did `l ,jk -

ly epevx xy`n xg` oevx

,d"awdïk ìòå,okle -eëæ §©¥¨
éLîäìäîLð-çeø-Lôð C §©§¦¤¤©§¨¨

òaøàaL äMã÷c úBøéôñ øNòî íìBò ãò íäéøçà íäéðáì¦§¥¤©£¥¤©¨¥¤¤§¦¦§ª¨¤§©§©
,äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöà úBîìBòekf ,mzcear llba - ¨£¦§¦¨§¦¨£¦¨

a` ,zea`dwgvi mdx

`edy in lky ,awrie

dnyp el didz mrxfn

ylyn zakxend ,dyecw

,dnype gex ,ytp :zebixcn

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úôñåúìå çé ÷øôãàî úìî áèéä øàá øåàéá
øáãä êéìà áåø÷ éë ÷åñôáù
äøö÷ åúòãù éî óà éë äðîàð òãéì êéøö 'åâå ãàî
ãéìåäì ä"á ñ"à úìåãâá ïéáäì áì åì ïéàå 'ä úòéãéá
ë"ôòà ãáì åúðåáúå åçåîá 'éôà åîéçøå åìéçã äðîî
úåöî ìë úåùòìå øåîùì ãàî øáãä åéìà áåø÷
à÷îåòî ùîî åááìáå åéôá ïìåë ãâðë ú"úå äøåúä

àá àáìãäáäà àéäù åîéçøå åìéçãá åúéîàì úî
åðì äùåøé àéäù ìàøùé úåììë áìáù úøúåñî
áèéä øàá äìçú øàáìå 'éã÷äì êéøöù ÷ø åðéúåáàî
ììëð êéàå åðì äùåøé àéä êéàå äðééðòå åæ äáäà ùøù

.åìéçã íâ äá

ìòå äáëøîä ïä ïä úåáàä éë ïéðòäå
øùòî íìåò ãò íäéøçà íäéðáì ð"øð êéùîäì åëæ ïë
ãçà ìëì ò"éáà úåîìåò òáøàáù äùåã÷ã úåøéôñ

יד.1. ל, דברים

hay 'g iyily mei Ð g"i wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

,d`ixa ,zeliv` :zenlerd zrax`ay zexitqd xyrn zeraepd

,xen`k opyi ,dnvr dyecwa ,dlrnly xg`n ,j` .diyr ,dxivi

ixd ,zexitq xyr - mler lkae ,miillk zenlere zebixcn drax`

ixd ?dnypde gexd ,ytpd icedil ze`a mler dfi`ne dbixcn efi`n

:dféôk ãçàå ãçà ìëì§¨¤¨§¤¨§¦
.åéNòî éôëe Búâøãî- ©§¥¨§¦©£¨

mex itk - "ezbixcn itk"

"eiyrn itk" ,eznyp yxey

jkfie "cari" `edy itk -

itk ,okn xg`l envr z`

mc`yk "xdef"a aezky

- "aeh"l envr z` jted

dlrnln el miwiprn

ly xzei dpeilr dbixcn

.dnypelôà ,íéðt ìk ìòå§©¨¨¦£¦
éòLBôe íélwaL ì÷ì§©¤©©¦§¥
Lôð íâeeæa CLîð ìàøNé¦§¨¥¦§¨§¦¨¤¤
,äiNòc úeëìîc Lôðc- §¤¤§©§©£¦¨

.diyrd mler ly "zekln"

ixd `ed diyrd mler

.xzeia oezgzd mlerd

,envr diyrd mlerae

,dnvr "zekln"ae ;zexitqd xyra dpexg`d dxitqd `id "zekln"

lw"le ;ylyd oia dpexg`d `id ytpde ,dnype gex ,ytp opyi

ytp ,xnelk .cala "ytp" zkynp ,"l`xyi iryet"l e` "milway

"cegi"d s` :epiid .diyrd mler ly "zekln" ly ytpn d`ad

dpezgzd dbixcndn ytp ,zegtl ,lawn ,xzeia zegpd (beeifd)

:dyecway xzeia.äiNòä úMã÷aL äðBzçzä äâøãî àéäL¤¦©§¥¨©©§¨¤¦§ª©¨£¦¨
,ïë-ét-ìò-óàå,dpezgzd dbixcndn `id ef ytpy zexnl - §©©¦¥
àéäL øçàî,ytpd -,úBLBã÷ úBøéôñ øNòîixd miiw - ¥©©¤¦¥¤¤§¦§

dlelk dbixcn lky ,zellkzda `ed dyecwa xac lky ,''llk''

okle ,zebixcnd lknàéädyecwa xzeia dpezgzd dbixcnd mb - ¦
,diyrd mler ly,ïlkî äìeìkx`y lkn -zexitqde zebixcnd §¨¦ª¨

,''diyr'' ly,äiNòc äîëçî íbxzeia dpeilrd dxitqd `idy - ©¥¨§¨©£¦¨
,diyrd mleradëBúaL,''diyrc dnkg''a -äîëç úLaìî ¤§¨§ª¤¤¨§¨

,úeìéöàc úeëìîczxitq ,a"p wxta ,oldl xaqeiy itk ,oky - §©§©£¦
.diyrd mlera dxi`ne zyalzn ,zeliv`d mler ly "zekln"d

xyry ixd ,zexitqd xyr lk zelelk zeliv`c "zekln"ay xg`ne

ly zexitqd xyra zeyalzn ,zeliv`c "zekln" ly zexitqd

mler ly "dnkg"a - zeliv`c zekln ly "dnkg" :diyrd mler

,diyrd mler ly "dpia"a - zeliv`c zekln ly "dpia" ,diyrd

"dnkg" zyalzn ,diyrd mler ly "dnkg"ay - ixd .d`ld jke

:zeliv`c "zekln" lydëBúaL,zeliv`c zekln ly ''dnkg''a - ¤§¨
dpyi,úeìéöàc äîëç,zeliv`d mler ly zexitqd xyr ,oky - ¨§¨©£¦

ly ''dnkg'' mb ''zekln''a dlelk `linn ,dipydn zg` zelelk

,zeliv`d mlerdaL,zeliv`d mler ly ''dnkg''a -øéàî ¤¨¥¦
áéúëãk ,Lnî àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà2ãñé äîëça 'ä" : ¥¨©¨§¦§¦§¨§¨¨©

,"õøàcqi dnkga'' ;''dnkg''a xi`n seq oi` xe` - ''dnkga 'd'' - ¨¤
''zekln'' ,oky ,''ux`'' z`xwpd ''zekln''a dxi`n ''dnkg'' - ''ux`

zg` lk ,''ux`'' enk

dbixcnd `id ,dpipra

;xzeia dpezgzdílk"å§ª¨
"úéNò äîëça3.,o`kn - §¨§¨¨¦¨

dxi`n ''dnkg''y

.''diyr''a-ïéà ék ,àöîðå§¦§¨¦¥
Laìî àeä-Ceøa óBñ¨§ª¨
LôðaL äîëç úðéçáa¦§¦©¨§¨¤§¤¤
äéäiL éî äéäé ¯ íãàä̈¨¨¦§¤¦¤¦§¤

,ìàøNiîly eznypa -lk ¦¦§¨¥
cg`xe` xi`n ,l`xyin

recn .`ed jexa seqÎoi`dn

zpigaa `wec xi`n `ed

xiaqi - dnypay ''dnkg''d

.oldl ''`ipz''dúðéçáe§¦©
,daL äîëçä,ytpay - ©¨§¨¤¨

-Ceøa óBñ-ïéà-øBà íò¦¥¨
,da Laìîä àeä- ©§ª¨¨

,''dnkg''adúBéçäì ,dlk Lôpä úBðéça ìëa úèMtúî- ¦§©¤¤§¨§¦©¤¤ª¨§©£¨
,ziwl` zeiga,dìâø úðéça ãò dLàø úðéçaîdbixcndn - ¦§¦©Ÿ¨©§¦©©§¨

dbixcnl cr ,ytpd ly ''y`x'' z`xwpd ,ytpay xzeia dpeilrd

.ytpd ly ''lbx'' z`xwpd ,ytpay xzeia dpezgzdáéúëãk4: §¦§¦
"äéìòa äiçz äîëçä"gek zlra `id ,''dilra'' z`xwp ytpd - ©¨§¨§©¤§¨¤¨

.dnkgdìàøNé éòLBt íéëéLîî íéîòôìå],mdiclil -úBîLð §¦§¨¦©§¦¦§¥¦§¨¥§¨
,úBtìwä é÷îòa eéäL ãàî úBäBábzedeab zenyp zeid iptne - §§Ÿ¤¨§¦§¥©§¦

oi`"y ,epicia "llk" ixde - "zetilwd iwnr" zeyxa ,iaya el`

"eizeixa mr 'ipexha `a d"awd5zefxten zeyixca `a d"awd oi` -

ltpy xac ,opevxa `ly ,zetilwd icin mi`iven `l ,eizeixan

eltpy zedeabd zenypd z` zexxgyn eid `l zetilwd ;ozeyxa

,zeewn od ,f` ik ,"l`xyi iryet" beeif ly dxwna `l` ,ozeyxa

rtyez ,"l`xyi iryet" ly "celi" xeza ,ddeab dnyp dze`y

zetilwd ewpii f`e .mzenk didze ,mixedd ly miqbd "miyeal"dn

dnyp dzeida ,mxa .ddeabd dnypdn ,xzei daexn dcna zeig

iciÎlr dyaled ea qbd yeald z` zvxete "zxaey" `id - ddeab

."wicv" ly dbixcnl dlrzne ,mixeddøôña áeúkL Bîk§¤¨§¥¤
:[íéìebìbä`wecy dxew ,zenypay zepeyd zebixcnay ,ixd ©¦§¦

,miptÎlkÎlr .efk ddeab dnyp zkynp ,"l`xyi iryet" mixeda

ly "dnkg"d zpigaaye ,dyecw ly dnyp ea yi icedi lky ,epcnl

,xac ly enrh xaqei oldl .`ed jexa seq oi` xe` "dxey" dnypd

qÎoi`Îxe`n d`xydd recnytpd ly "dnkg" zpigaa `wec `id se

."dpad"ne "lky"n dlrnly gek `id "dnkg" ik -

íéøîà éèå÷éì
ì÷ì 'éôà íéðô ìë ìòå åéùòî éôëå åúâøãî éôë ãçàå
ùôðã ùôð íâååéæá êùîð ìàøùé éòùåôå íéì÷áù
úùåã÷áù äðåúçúä äâøãî àéäù äéùòã úåëìîã
úåùåã÷ úåøéôñ øùòî àéäù øçàî ë"ôòàå äéùòä
úùáåìî äëåúáù 'éùòã äîëçî íâ ïìåëî äìåìë àéä
úåìéöàã äîëç äëåúáù úåìéöàã úåëìîã äîëç
äîëçá 'ä áéúëãë ùîî ä"á ñ"à øåà øéàî äáù
ä"á óåñ ïéà éë àöîðå úéùò äîëçá íìåëå õøà ãñé
äéäéù éî äéäé íãàä ùôðáù äîëç 'éçáá ùáåìî
ùáåìîä ä"á ñ"à øåà íò äáù äîëçä 'éçáå ìàøùéî
'éçáî äúåéçäì äìåë ùôðä 'éçá ìëá úèùôúî äá
äéìòá äéçú äîëçä áéúëãë äìâø 'éçá ãò äùàø

ãëúåäåáâ úåîùð ìàøùé éòùåô íéëéùîî íéîòôìå]
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�� hay 'g iyily mei Ð g"i wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

,d`ixa ,zeliv` :zenlerd zrax`ay zexitqd xyrn zeraepd

,xen`k opyi ,dnvr dyecwa ,dlrnly xg`n ,j` .diyr ,dxivi

ixd ,zexitq xyr - mler lkae ,miillk zenlere zebixcn drax`

ixd ?dnypde gexd ,ytpd icedil ze`a mler dfi`ne dbixcn efi`n

:dféôk ãçàå ãçà ìëì§¨¤¨§¤¨§¦
.åéNòî éôëe Búâøãî- ©§¥¨§¦©£¨

mex itk - "ezbixcn itk"

"eiyrn itk" ,eznyp yxey

jkfie "cari" `edy itk -

itk ,okn xg`l envr z`

mc`yk "xdef"a aezky

- "aeh"l envr z` jted

dlrnln el miwiprn

ly xzei dpeilr dbixcn

.dnypelôà ,íéðt ìk ìòå§©¨¨¦£¦
éòLBôe íélwaL ì÷ì§©¤©©¦§¥
Lôð íâeeæa CLîð ìàøNé¦§¨¥¦§¨§¦¨¤¤
,äiNòc úeëìîc Lôðc- §¤¤§©§©£¦¨

.diyrd mler ly "zekln"

ixd `ed diyrd mler

.xzeia oezgzd mlerd

,envr diyrd mlerae

,dnvr "zekln"ae ;zexitqd xyra dpexg`d dxitqd `id "zekln"

lw"le ;ylyd oia dpexg`d `id ytpde ,dnype gex ,ytp opyi

ytp ,xnelk .cala "ytp" zkynp ,"l`xyi iryet"l e` "milway

"cegi"d s` :epiid .diyrd mler ly "zekln" ly ytpn d`ad

dpezgzd dbixcndn ytp ,zegtl ,lawn ,xzeia zegpd (beeifd)

:dyecway xzeia.äiNòä úMã÷aL äðBzçzä äâøãî àéäL¤¦©§¥¨©©§¨¤¦§ª©¨£¦¨
,ïë-ét-ìò-óàå,dpezgzd dbixcndn `id ef ytpy zexnl - §©©¦¥
àéäL øçàî,ytpd -,úBLBã÷ úBøéôñ øNòîixd miiw - ¥©©¤¦¥¤¤§¦§

dlelk dbixcn lky ,zellkzda `ed dyecwa xac lky ,''llk''

okle ,zebixcnd lknàéädyecwa xzeia dpezgzd dbixcnd mb - ¦
,diyrd mler ly,ïlkî äìeìkx`y lkn -zexitqde zebixcnd §¨¦ª¨

,''diyr'' ly,äiNòc äîëçî íbxzeia dpeilrd dxitqd `idy - ©¥¨§¨©£¦¨
,diyrd mleradëBúaL,''diyrc dnkg''a -äîëç úLaìî ¤§¨§ª¤¤¨§¨

,úeìéöàc úeëìîczxitq ,a"p wxta ,oldl xaqeiy itk ,oky - §©§©£¦
.diyrd mlera dxi`ne zyalzn ,zeliv`d mler ly "zekln"d

xyry ixd ,zexitqd xyr lk zelelk zeliv`c "zekln"ay xg`ne

ly zexitqd xyra zeyalzn ,zeliv`c "zekln" ly zexitqd

mler ly "dnkg"a - zeliv`c zekln ly "dnkg" :diyrd mler

,diyrd mler ly "dpia"a - zeliv`c zekln ly "dpia" ,diyrd

"dnkg" zyalzn ,diyrd mler ly "dnkg"ay - ixd .d`ld jke

:zeliv`c "zekln" lydëBúaL,zeliv`c zekln ly ''dnkg''a - ¤§¨
dpyi,úeìéöàc äîëç,zeliv`d mler ly zexitqd xyr ,oky - ¨§¨©£¦

ly ''dnkg'' mb ''zekln''a dlelk `linn ,dipydn zg` zelelk

,zeliv`d mlerdaL,zeliv`d mler ly ''dnkg''a -øéàî ¤¨¥¦
áéúëãk ,Lnî àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà2ãñé äîëça 'ä" : ¥¨©¨§¦§¦§¨§¨¨©

,"õøàcqi dnkga'' ;''dnkg''a xi`n seq oi` xe` - ''dnkga 'd'' - ¨¤
''zekln'' ,oky ,''ux`'' z`xwpd ''zekln''a dxi`n ''dnkg'' - ''ux`

zg` lk ,''ux`'' enk

dbixcnd `id ,dpipra

;xzeia dpezgzdílk"å§ª¨
"úéNò äîëça3.,o`kn - §¨§¨¨¦¨

dxi`n ''dnkg''y

.''diyr''a-ïéà ék ,àöîðå§¦§¨¦¥
Laìî àeä-Ceøa óBñ¨§ª¨
LôðaL äîëç úðéçáa¦§¦©¨§¨¤§¤¤
äéäiL éî äéäé ¯ íãàä̈¨¨¦§¤¦¤¦§¤

,ìàøNiîly eznypa -lk ¦¦§¨¥
cg`xe` xi`n ,l`xyin

recn .`ed jexa seqÎoi`dn

zpigaa `wec xi`n `ed

xiaqi - dnypay ''dnkg''d

.oldl ''`ipz''dúðéçáe§¦©
,daL äîëçä,ytpay - ©¨§¨¤¨

-Ceøa óBñ-ïéà-øBà íò¦¥¨
,da Laìîä àeä- ©§ª¨¨

,''dnkg''adúBéçäì ,dlk Lôpä úBðéça ìëa úèMtúî- ¦§©¤¤§¨§¦©¤¤ª¨§©£¨
,ziwl` zeiga,dìâø úðéça ãò dLàø úðéçaîdbixcndn - ¦§¦©Ÿ¨©§¦©©§¨

dbixcnl cr ,ytpd ly ''y`x'' z`xwpd ,ytpay xzeia dpeilrd

.ytpd ly ''lbx'' z`xwpd ,ytpay xzeia dpezgzdáéúëãk4: §¦§¦
"äéìòa äiçz äîëçä"gek zlra `id ,''dilra'' z`xwp ytpd - ©¨§¨§©¤§¨¤¨

.dnkgdìàøNé éòLBt íéëéLîî íéîòôìå],mdiclil -úBîLð §¦§¨¦©§¦¦§¥¦§¨¥§¨
,úBtìwä é÷îòa eéäL ãàî úBäBábzedeab zenyp zeid iptne - §§Ÿ¤¨§¦§¥©§¦

oi`"y ,epicia "llk" ixde - "zetilwd iwnr" zeyxa ,iaya el`

"eizeixa mr 'ipexha `a d"awd5zefxten zeyixca `a d"awd oi` -

ltpy xac ,opevxa `ly ,zetilwd icin mi`iven `l ,eizeixan

eltpy zedeabd zenypd z` zexxgyn eid `l zetilwd ;ozeyxa

,zeewn od ,f` ik ,"l`xyi iryet" beeif ly dxwna `l` ,ozeyxa

rtyez ,"l`xyi iryet" ly "celi" xeza ,ddeab dnyp dze`y

zetilwd ewpii f`e .mzenk didze ,mixedd ly miqbd "miyeal"dn

dnyp dzeida ,mxa .ddeabd dnypdn ,xzei daexn dcna zeig

iciÎlr dyaled ea qbd yeald z` zvxete "zxaey" `id - ddeab

."wicv" ly dbixcnl dlrzne ,mixeddøôña áeúkL Bîk§¤¨§¥¤
:[íéìebìbä`wecy dxew ,zenypay zepeyd zebixcnay ,ixd ©¦§¦

,miptÎlkÎlr .efk ddeab dnyp zkynp ,"l`xyi iryet" mixeda

ly "dnkg"d zpigaaye ,dyecw ly dnyp ea yi icedi lky ,epcnl

,xac ly enrh xaqei oldl .`ed jexa seq oi` xe` "dxey" dnypd

qÎoi`Îxe`n d`xydd recnytpd ly "dnkg" zpigaa `wec `id se

."dpad"ne "lky"n dlrnly gek `id "dnkg" ik -

íéøîà éèå÷éì
ì÷ì 'éôà íéðô ìë ìòå åéùòî éôëå åúâøãî éôë ãçàå
ùôðã ùôð íâååéæá êùîð ìàøùé éòùåôå íéì÷áù
úùåã÷áù äðåúçúä äâøãî àéäù äéùòã úåëìîã
úåùåã÷ úåøéôñ øùòî àéäù øçàî ë"ôòàå äéùòä
úùáåìî äëåúáù 'éùòã äîëçî íâ ïìåëî äìåìë àéä
úåìéöàã äîëç äëåúáù úåìéöàã úåëìîã äîëç
äîëçá 'ä áéúëãë ùîî ä"á ñ"à øåà øéàî äáù
ä"á óåñ ïéà éë àöîðå úéùò äîëçá íìåëå õøà ãñé
äéäéù éî äéäé íãàä ùôðáù äîëç 'éçáá ùáåìî
ùáåìîä ä"á ñ"à øåà íò äáù äîëçä 'éçáå ìàøùéî
'éçáî äúåéçäì äìåë ùôðä 'éçá ìëá úèùôúî äá
äéìòá äéçú äîëçä áéúëãë äìâø 'éçá ãò äùàø
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��hay 'h iriax mei Ð g"i wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

שבט ט' רביעי יום

,äðáääå ìëOä øB÷î àéä äîëçä ,äpä''dpad''de ''lky''d - ¦¥©¨§¨¦§©¥¤§©£¨¨
lk lr xac lk oiadl gekd `id ''dpia''e ,''dpiad gek''a mi`vnp

`id ''dnkg''d eli`e .eihxtxewn.''dpad''de ''lky''dàéäå- §¦
,''dnkg''dàeäL äðéaäî äìòîì,''dpia''d -ìëOä úðáä §©§¨¥©¦¨¤£¨©©¥¤

àéä äîëçäå ,BúâOäå§©¨¨§©¨§¨¦
,äâOääå äðáääî äìòîì§©§¨¥©£¨¨§©©¨¨

ì eäæå .ïäì øB÷î àéäåïBL §¦¨¨¤§¤§
dlnd zernyn -¯ äîëç̈§¨

,"äî çk"`id ''dnkg'' - Ÿ©¨
,''lky''d raep epnny gek

.''gek'' xeza zlret `ide

zpigaa `id - jk mr cgie

:dl`y oeyl `idy - ''d''n''

mil`eyy itk ,?`id ''dn''

- eze` mibiyn `ly xac lr

âOî BðéàM äî àeäL¤©¤¥ª¨
äâOäa ñtúð Bðéàå ,ïáeîe¨§¥¦§¨§©¨¨
da Laìúî ïëìå ,ïéãò- £©¦§¨¥¦§©¥¨

,''dnkg''aóBñ-ïéà-øBà¥
äáLçî úéìc àeä-Ceøä§¥©£¨¨

.ììk déa àñéôzoi`y - §¦¨¥§¨
mzexyt`ay lkye daygn

z` oiadle biydl ,"qetzl"

.`ed jexa seq oi` xe`

z` mieednd zegekd

mpi` "dpad"de "lky"d

oi` xe` yalzi mday xcba

"lky" ,oky ,`ed jexa seq

biydl mileki mpi` "dpad"e

xg`n ,"dnkgd gek" eli`e ."dpad"n dlrnl `edy seq oi` xe` z`

.seq oi` xe` ea yalzn - "dbyd"e "lky"n dlrnl `ed ,xen`ky

:epiax w"k oeylxacnc (gken mb ile`e) rnyn oeyldne jynddn"

'ixcnazg`oipr k"b - d"n g"k yxtne .cg`.byen epi`y gk - ,

,ytpa hytzn okle) lkyd xewn `id 'kgc - xe`iad zcewpe

onwlcke lirlck n"ecgna 'it` lret dlbznykexewn edf la` (

'rnl `vnpe qtzp epi`yepi`ye gk."(ea yalzn q"`e` okle) ,byen

,õøàä énòå íéLpä elôà ,ìàøNé ìk ,ïëìåmikiiy mpi`y dl` - §¨¥¨¦§¨¥£¦©¨¦§©¥¨¨¤
,d''awd zlecba ''dpad''le ''lky''läðeîàäL ,'äa íéðéîàî íä¥©£¦¦©¤¨¡¨
,äâOääå úòcä ïî äìòîì àéädn z` ''hlew'' ''dpen`d gek'' - ¦§©§¨¦©©©§©©¨¨

,biydl mileki mpi` ''dpad''de ''lky''dy,øác ìëì ïéîàé éút" ék¦¤¦©£¦§¨¨¨
"'Bâå ïéáé íeøòå6,,ixd .ea dpen`d iciÎlr xac lk qtez iztd - §¨¨¦§

.dpen` iciÎlr `id ,lkya ezpad iciÎlr `ly xac ly ezqitzy

,iztd ,`edy `l` ,eqtezl lbeqn lkydy xac lr xaecnyk ,mxa

eli`e .oexqg meyn jka yi - "dpen`"a eqtez `ede lky el oi`

jxc lk oi` ."lky"n ixnbl dlrnl `idy zewl` zece` xaecnyk

dpen` iciÎlr `l` ,"dbiydl" zxg`cala:"`ipz"d xne` jke .

úéìå ,úòcäå ìëOä ïî äìòîì àeäL ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâìe§©¥©¨¨¤§©§¨¦©¥¤§©©©§¥
ììk déa àñéôz äáLçîmilbeqnd lkye daygn mey oi` - ©£¨¨§¦¨¥§¨

,llk ebiydl,Cøaúé Bìöà íééúôk ìkämixenb miiztk eplek - ©Ÿ¦§¨¦¤§¦§¨¥
i` ''lky''a oky ,eiabl

gxkdd one ,ebiydl xyt`

dpen` iciÎlr ebiydl

,''lky''dn dlrnly

áéúëãk7àìå øòá éðàå" : §¦§¦©£¦©©§Ÿ
,Cnò éúééä úBîäa ,òãà¥¨§¥¨¦¦¦¨
,"'Bâå Cnò ãéîz éðàå©£¦¨¦¦¨§
"øòa" éðàL äæaL øîBìk§©¤¨¤¤£¦©©
ãéîz éðà" ¯ "úBîäá"e§¥£¦¨¦

."Cnò.d''awd mr -,ïëìå ¦¨§¨¥
éòLBôe íélwaL ì÷ elôà£¦©¤©©¦§¥
ìò íLôð íéøñBî ìàøNé¦§¨¥§¦©§¨©
,áøä ìò ,'ä úMã÷§ª©©¨Ÿ
àlL íéL÷ íééepò íéìáBñå§§¦¦¦¨¦¤Ÿ
íà óàå .ãçà 'äa øtëì¦§Ÿ©¤¨§©¦
ïéàå õøàä énòå íéøea íä¥¦§©¥¨¨¤§¥
èòna íâå ,'ä úlãb íéòãBé§¦§ª©§©©§©

íéòãBiL,'d zlecba -ïéà- ¤§¦¥
,md,ììk íéððBaúî- ¦§§¦§¨

zexiqny xnel mewn didiy

mzpadn zraep mytp

,d''awd zlecbaïéàå§¥
úòc úîçî íLôð íéøñBî§¦©§¨¥£©©©
àlà ,ììk 'äa úeððBaúäå§¦§§©§¨¤¨
,úeððBaúäå úòc íeL éìa§¦©©§¦§§

,mytp z` xeqnl cinz mipken md -øLôà éàL øác àeä elàk ÷ø©§¦¨¨¤¦¤§¨
.ììk äðòîe äðòèe íòè íeL éìa ,ãçà 'äa øtëì ììkmey ila §¨¦§Ÿ©¤¨§¦©©§¨¨©£¤§¨

lewy `ed "lky"d on raepy xac lk oky ,miipeibd daiqe ripn

zepekpd m`e ,o`kl `xaqe o`kl `xaq zeidl dlekie ,cecne

ÎlkÎlr o`k did ,"mrh"d one "lky"d on zraep dzid ytp zexiqnl

j` .`l e` ytpd z` xeqnl :lkya "zeprne zeprh"l mewn mipt

Î`lwy mey oi` - ytpd z` xeqnl zihlgdd dpwqnay ,`id zn`d

df xac - !zxg` zeidl xyt` i`y ,zhlgend dgpdd `l` ,`ixhe

."lky"dn raep epi`,eðéäå,zngn edf -øéàî ãçà 'äL íeMî §©§¦¤¤¨¥¦
,Lôpä ìk äiçîe,icedi ly -äîëç úðéçáa BúeLaìúä éãé ìò §©¤¨©¤¤©§¥¦§©§¦§¦©¨§¨

,daL,ytpay -àéäL,dnkgd gek -ìëOäå úòcä ïî äìòîì ¤¨¤¦§©§¨¦©©©§©¥¤
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.dpiya dpezpe zncxpk `id ''dnkg''díéàaLk Cà,miryxd - ©§¤¨¦
ãò äòâðå ,úòcäî äìòîì àéäL ,äðeîà øáãa ïBéqð éãéì¦¥¦¨¦§©¡¨¤¦§©§¨¥©©©§¨§¨©

Lôpäcr -daL äîëç úðéçáì,xen`k ,`ed dpen`d yxey - ©¤¤¦§¦©¨§¨¤¨
,''dnkg''aàéä éæà,''dnkg''d -,dúðMî äøBòð`id ,xnelk - £©¦¥¨¦§¨¨

,dlbzn,da Laìîä 'ä çëa dúlòt úìòBôely dzrtyd - ¤¤§ª¨¨§Ÿ©©§ª¨¨
lr eytp z` xeqnl oken mc` eze`y ,jka z`hazn ''dnkg''d

,'d yeciwáeúkL Bîëe12,"'ä ïLék õwiå" :zpiga lr fnexd - §¤¨©¦©§¨¥
mcew dzidy ,da yaelnd seq oi` xe`e ytpay ''dnkg''d

ly oeiqp icil mc`d `ayk ,j` .dzlert dlrt `le ,dnecxk

- dzlert zlrete zxxerzn `id - 'd yeciwïBéqpa ãîòì©£Ÿ©¦¨
,Bì âOî ìëNå úòãå íòè íeL éìa 'ä úðeîàaeilr recn - ¤¡©§¦©©¨©©§¥¤ª¨

,eytp z` xeqnläfä íìBò úBåàúå úBtìwä ìò øabúäì§¦§©¥©©§¦§©£¨©¤
,íäa ñàîìå ,íäa ìbøäL øeqàáe øzäaecnra ,xnelk - §¤¥§¦¤ª§©¨¤§¦§Ÿ¨¤

z` oqxn `edy wx `l ,'d yeciw lr eytp z` xeqnl oekp dzr

,eipira zeqe`n zeyrp od `l` ,odilr lyene zeiniptd eizee`z

,BìøBâìe B÷ìçì 'ä Bì øçáìå''lky''k ,miiniptd eizegek mb - §¦§Ÿ§¤§§¨
xzei miipeilrd zegekd mbe ,''wlg'' mi`xwpd ,''zecn''e''oevx'' ,

- d''awdl mlek mipezp eidi - ''lxeb'' mi`xwpd ,''beprz''eøñîì¦§Ÿ
.BîL úMã÷ ìò BLôð Bì©§©§ª©§
eøáb úBtìwä ék óàå§©¦©§¦¨§
ìBëé àìå åéîé ìk åéìò̈¨¨¨¨§Ÿ¨

,íäìo`k xaecn ,ixdy - ¨¤
,''l`xyi ryet''l qgia

lr eytp xqen `ed mby

ea eid zetilwde ,'d yeciw

,dpeilrd lr cinzøîàîk§©£©
ì"æø13íä íéòLøä"L ©©¤¨§¨¦¥

,"íaì úeLøazeyxa - ¦§¦¨
,malay il`nyd llgd

zindad ytpd ly dnewn

;dtilwd cvny rxdÎxvide

éãéì àaLk íB÷î ìkî¦¨¨§¤¨¦¥
'äa äðeîà øáãa ïBéqð¦¨¦§©¡¨©
éøøäa dúãBñiL ,ãçà¤¨¤§¨¨§©§¥
äîëç úðéça àéä ,Lã÷Ÿ¤¦§¦©¨§¨

,úéäìàä LôpaLitk - ¤©¤¤¨¡Ÿ¦
z`xwp ,lirl xkfpy

,''ycw'' mya ''dnkg''daL¤¨
,''dnkg''a --øBà Laìî§ª¨

àeä-Ceøa óBñ-ïéà,f` - ¥¨
íéìèa úBtìwä ìk éøä£¥¨©§¦§¥¦
eéä àìk eéäå íéìháîe§ª¨¦§¨§Ÿ¨
áéúëãk ,'ä éðôì Lnî14: ©¨¦§¥§¦§¦

íéBbä ìk",zetilw llek - ¨©¦
áéúëe ,"'Bâå Bcâð ïéàk15: §©¦¤§§§¦

éáéà äpä ék",'ä E,"'d iaie`'' ody zetilw mb llek -äpä ék ¦¦¥Ÿ§¤¦¦¥
éáéàáéúëe ,"'Bâå eãøtúé ,eãáàé E16Là éðtî âðBc ñnäk" : Ÿ§¤Ÿ¥¦§¨§§§¦§¦¥©¦§¥¥

,"'Bâå eãáàéptn eqnii zetilwde miryxd -,z''iyd iáéúëe17: Ÿ§§§¦
íéøä",mixdk onvr ipira ody zetilwd -."eqîð âðBck,ixd - ¨¦©©¨©

ytpay "dnkg" zpigaa yaelnd `ed jexa seq oi` xe` itlky

iptl cner icediyk - z`fe ,zetilwd lk zenlrpe zelha - icedi

.ef dnkg zpiga ekeza dlbzne zxxerzn - 'd yeciw ly oeiqp

ea yi ,eilr d`lnd dhilyd zetilwl dzid ok iptly zexnl ,okl

gekd cinz ea yi icedi :zxne` z`f .odilr xabzdl gekd dzr

mikixv ,zee`zd lr helyl (zxzeqn dad` - "dnkg"n raepd)

ef dad`a dlelk ji` ,owfd epax xiaqi ,oldl .df gek xxerl wx

;d`xi mb zyxcp zeevne dxez miiwl ick ,xen`k ,oky .d`xi mb

dad`d dwitqn zeevnde dxezd zxinyly ,mixne` ep`y xg`ne

:d`xi mb dkeza zllek `idy ixd - cala zxzeqndøBà ,äpäå§¦¥
íeöòå ìBãb ¯ LôpaL äîëça Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà 'ä¥¨©§ª¨©¨§¨¤©¤¤¨§¨
àlL úBtìwäå àøçà àøèqä úBçãìå Løâì Ck ìk BçkŸ¨¨§¨¥§¦§©¦§¨¨¢¨§©§¦¤Ÿ

íéøîà éèå÷éì
'éçáì àìà åðéà äîëç 'éçáì äæä úåìâù àìà 'åë àèåç
ùøù ìáà äúåéçäì äìåë ùôðá äðîî úèùôúîä
ïéçåîá àåä úéäìàä ùôðáù äîëç 'éçá ìù ø÷éòå
ììçá áìáù äôéì÷ã ÷ù ùåáìá úùáìúî äðéàå
äðéù 'éçáá àéäù ÷ø .ùîî úåìâ 'éçáá éìàîùä
íé÷åñòù ïîæ ìë íäá äúìåòô úìòåô äðéàå íéòùøá
éãéì íéàáùë êà .íìåòä úåàúá íúðéáå íúòãá
ãò äòâðå úòãäî äìòîì àéäù äðåîà øáãá ïåéñð
äúðùî äøåòéð àéä éæà äáù äîëç 'éçáì ùôðä
õ÷éå ù"îëå .äá ùáåìîä 'ä çëá äúìåòô úìòåôå
úòãå íòè íåù éìá 'ä úðåîàá ïåéñðá ãåîòì 'ä ïùéë
æ"äåò úååàúå úåôéì÷ä ìò øáâúäì åì âùåî ìëùå
åì øåçáìå íäá ñåàîìå íäá ìâøåäù øåñéàáå øúéäá
óàå åîù úùåã÷ ìò åùôð åì øåñîì åìøåâìå å÷ìçì 'ä
ì"æøàîë íäì ìåëé àìå åéîé ìë åéìò åøáâ úåôéì÷ä éë
ïåéñð éãéì àáùë î"î íáì úåùøá íä íéòùøäù
àéä ùãå÷ éøøäá äúãåñéù ãçà 'äá äðåîà øáãá
ñ"à øåà ùáåìî äáù úéäìàä ùôðáù äîëç 'éçá
åéä àìë åéäå íéìèåáîå íéìèá úåôéì÷ä ìë éøä ä"á
éë áéúëå 'åâå åãâð ïéàë íéåâä ìë áéúëãë 'ä éðôì ùîî
áéúëå 'åâå åãøôúé åãáàé êéáéåà äðä éë 'ä êéáéåà äðä
.åñîð âðåãë íéøä áéúëå 'åâå åãáàé ùà éðôî âðåã ñîäë

50ìåãâ ùôðáù äîëçá ùáåìîä ä"á ñ"à 'ä øåà äðäå
àìù úåôéì÷äå à"ñä úåçãìå ùøâì êë ìë åçë íåöòå

סה.12. עח, יא.13.תהלים לד, רבה יז.14.בראשית מ, י.15.ישעי' צב, ג.16.תהלים סח, ה.17.תהלים צז, שם
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שבט י"א שישי יום
פרקכ'

,åéLeáìa elôà eòbé eìëeéoi` xe`l mikiiy mdly ''miyeal''d - §¦§£¦¦§¨
,`ed jexa seq;ãçà 'ä úðeîà ìL äNòîe øeac äáLçî íäL¤¥©£¨¨¦©£¤¤¡©¤¨

ik ,dnvr dpen`a wx `l ''rebpl'' zetilwd ly ogeka didi `ly -

mihlyen zeidl mdilry ,dyrne xeaic ,daygna `l mb m`

.'d zecg`ne dpen`dn

eðéäcseq oi` xe` - §©§
ozep ,icedid ytpa yaelnd

,gekd elïBéqða ãîòì©£Ÿ§¦¨
àlL elôà ,BLôð øñîì¦§Ÿ©§£¦¤Ÿ
äNòî äæéà ÷ø úBNòì©£©¥¤©£¤
,ãçà 'ä úðeîà ãâð ãáì§©¤¤¡©¤¨

ïBâk:eilr mitekyk - §
,äøæ äãBáòì úBçzLäì§¦§©£©£¨¨¨
ììk da ïéîàî BðéàL óà©¤¥©£¦¨§¨

,Baìa''rbep'' df oi`e - §¦
eala - oky ,dnvr dpen`a

yi ,d''awda oin`n ixd `ed

dyrn meyn wx jka

lr s`e - dpen`l cebipay

;eytp z` xqen `ed jkïëå§¥
,eytp z` xeqnl gekd el ozep df -íBìLå ñç äòBz øaãì àlL¤Ÿ§©¥¨©§¨

úecçà ìòúðeîàa íìL Baì ÷ø ,ïéåL Baìå åét ïéàL óà ,'ä ©©§©¤¥¦§¦¨¦©¦¨¥¤¡©
.'ä`lye dyrn eze` zeyrl `ly ,eytp z` xeqni okÎitÎlrÎs` -

zxzeqnd dad`d ly ze`hazdd ef oi` ,mxa .xeaic eze` xacl

o`k zerbtp opi` ,d"awdl dkiynde zirahd dad`d .dnvr

dpen`d zx`yp xeaicd e` dyrnd zrya mb ,oky ,zexiyi

"dad`"a dlelkd "d`xi"d ly ze`hazdd `id ef ,`l` ,dzneza

eze` zrpen ef d`xi ,- d"awdn cxtp melye qg zeidln `xi `ed -

zngn - df lke .xeaic eze` xacln e` dyrn eze` zeyrln

.ytpay "dnkg"d ,'d yeciw ly oeiqpd llba ,ea dzlbzpyäæå§¤
,"eîéçøa ììëpä eìéçc" àø÷ð,dad`a dlelkd d`xi -àéäL ¦§¨§¦©¦§¨¦§¦¤¦

döôçL ,ìàøNé úeììëaL úéäìàä LôpaL úéòáhä äáäà©£¨©¦§¦¤©¤¤¨¡Ÿ¦¤¦§¨¦§¨¥¤¤§¨
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà døB÷îe dLøLa ÷ácì dòáèa dðBöøe§¨§¦§¨¦¨¥§¨§¨§¨¥¨

äæ ïBöøå Bæ äáäà éðtnL,d''awda wacidl -àéäytpd - ¤¦§¥©£¨§¨¤¦
,ziwl`däøæ äãBáò úàîè äö÷a òâpî dòáèa úãçôîe äàøé§¥¨§©¤¤§¦§¨¦§Ÿ©¦§¥ª§©£¨¨¨

íéðBöéçä äéLeáìa elôà ,ãçà 'ä úðeîà ãâð àéäL ,íBìLå ñç©§¨¤¦¤¤¡©¤¨£¦¦§¤¨©¦¦
,äNòî Bà øeac íäL,dxf dceara mixeywd -ála äðeîà éìa ¤¥¦©£¤§¦¡¨©¥

:ììk,ef d`xie ,icedi ly eznyp d`xi jkn mb .ef dxf dceara - §¨
zllekd - zxzeqn dad`ay ,ixd .zxzeqnd dad`a dlelkd `id

icedi leki - d`xi mb dkeza

itk ,zeevne dxez miiwl

iciÎlr ,oldl hxetiy

didy xg`n :oeayg dyery

mbeytp z` xqencalae ,

,d"awdn cxtp zeidl `ly

xearln rpnidl i`cea eilr

dxiar iciÎlr ik ,dxiar

.d"awdn melye qg micxtp

Îlr ik ,zeevn miiwl eilr

,d"awd mr micg`zn oci

- izin`d epevx ixd dfe

.d"awda weac zeidl

wxta epcnly dnl xywda

ryet mby ,"`ipz"a df

eytp z` xqen l`xyi

e`xd on ,d"awda xetkl eilr zetkl mivexykxetiq `iadl i

awri zeclez" xtqa `aend ,aehÎmyÎlrad ly epnfa rxi`y

`le ,"uixt" ieb lv` icedi cli jpege lcb ,zepey zeaiq llba :"sqei

"uixt"d hilgd ,cli eze` zvw xbayk .zecdin xac mey rci

dcerq rxe`n eze` ceakl oikde ,inyx ote`a ezc z` xindl

"uixt"d el riced ,jkl cbpzi `l clidy geha ezeida .dlecb

.xacd zernynl le`yl lgd clid .ezc z` exini miieqn meiay

z` exiniyke - yieeiit jl mi`xew dzr cr ,melk :el dpr "uixt"de

?"yieeiit" `xwp ip` - recn :clid l`y ."o`eei`" jl e`xwi jzc

cli `edy clid rnyyn .icedi cli `edy ,el xtql "uixt"d ul`p

"yieeiit" `xwp ip` :eprha ,ezc z` exiniy mikqdl dvx `l icedi

"uixt"d eze` xqiiy miaxd mixeqid elired `le !"yieeiit" x`y` -

dy` jk lr d`hazd .'d yeciw lr eytp z` xqn yieeiit .jk lr

`l dz` mb ,j` ,ja epirh `l ,ok` ,epgp` ,mler ly epeaix :dicedi

.'d yeciw lr eytp z` xqn ,l`xyi ryet ,yieeiit .epa zirh

.ë ÷øtcg` lkl "c`n aexw" cvik ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
- 'd z`xie 'd zad` ly ybx jezn zeevne dxez miiwl ,l`xyin

zpiga `id ef zxzeqn dad` ,d"awdl eay zxzeqnd dad`d zervn`a

raep myne ,`ed jexa seq oi` xe` dxey da ,ziwl`d ytpay "dnkg"d

.d"awdn melye qg wzpidle cxtidl `le eytp z` xeqnl icedia gekd

`l ,d"awdn cxtpe wzip `ed ,dxiar iciÎlry ,yge yibxn icedi did m`

lr xaer didmeydrya mby ,el dncp ,jka yibxn `ed oi` ,j` .dxiar

eilr zetkl mi`ayk - eli`e .didy itk icedi x`yp `ed ,`heg `edy

wzpl mivexy yibxne yg `ed - dxf dcear cearle d"awda xetkl

zexiqn ly df geka .eytp z` xqen `ed f`e ,d"awdn eze` cixtdle

n xnyidl leki ok` `ed ,ytplkmiiwle dxiarlkcvik ,j` .zeevnd

mb ritydl ,dxf dcear cearl `ly ,ytp zexiqn ly gek eze`a yi

- ,zeevnd lk meiwl `iadl egeka mb yi cvike ?zexg` zexiarl qgia

lky dgpd ceqi lr mi`ad miwxta mixacd exaqeizexeyw dyrdÎzeevn

dyrzÎ`lÎzeevn lke :"jiwl` 'd ikp`" - 'd zecg`e dpen`d zevna

,- "mixg` miwl` jl didi `l" - dxf dcear ly "dyrzÎ`l"a zexeyw

lk zxinyl ytp zexiqn ly gekd z` lvpl xyt` cvik ,xdaei jka

."dyrzÎ`l"de "dyr"d zeevn

íéøîà éèå÷éì
äùòîå øåáã äáùçî íäù åéùåáìá 'éôà åòâé åìëåé
åùôð øåñîì ïåéñðá ãåîòì åðééäã ãçà 'ä úðåîà ìù
úðåîà ãâð ãáì äùòî äæéà ÷ø úåùòì àìù 'éôà
ïéîàî åðéàù óà äøæ äãåáòì úåçúùäì ïåâë ãçà 'ä
'ä úåãçà ìò å"ç äòåú øáãì àìù ïëå åáìá ììë äá
äæå 'ä úðåîàá íìù åáì ÷ø ïéåù åáìå åéô ïéàù óà
úéòáèä äáäà àéäù åîéçøá ììëðä åìéçã àø÷ð

àä ùôðáùäðåöøå äöôçù ìàøùé úåììëáù úéäì
éðôîù ä"á ñ"à øåà äøå÷îå äùøùá ÷áãéì äòáèá
òåâðî äòáèá úãçôîå äàøé àéä äæ ïåöøå åæ äáäà
åìéôà ãçà 'ä úðåîà ãâð àéäù å"ç æ"ò úàîåè äö÷á
äðåîà éìá äùòî åà øåáã íäù íéðåöéçä äéùåáìá

:ììë áìá

hay `"i iyiy mei Ð 'k wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

úàæ úòãeî äpäå,xacd reci -úåöî ék ,ìkìly dyrd - §¦¥©©Ÿ©Ÿ¦¦§©
,'d zecg`e dpen`úBøac éðL íäL ,äøæ äãBáò úøäæàå§©§¨©£¨¨¨¤¥§¥¦§

,íéðBLàøä,zexaicd zxyrn -"Eì äéäé àì"å "éëðà"1,ikp`'' - ¨¦¦¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§
- ''jl 'idi `l'' ,'d zecg`e dpen` ly dyrd zevn - ''jiwl` 'd

ly dyrzÎ`ld zevn

,dxf dcearìk úeììk íä¥§¨¨
;dlk äøBzäzellek od - ©¨ª¨

.dlek dxezd lk z`ék¦
ìk ììBk "éëðà" øeac¦¨Ÿ¦¥¨
àì"å ,äNò úBöî ç"îø§¨¦§£¥§Ÿ
ä"ñL ìk ììBk "Eì äéäé¦§¤§¥¨§¨

,äNòú àì úBöîizy - ¦§Ÿ©£¤
lke ,''llk''d od ,el` zeevn

''mihxt'' od ,zeevnd x`y

.''llk'' eze`neðòîL ïëìå§¨¥¨©§
"Eì äéäé àì"å "éëðà"¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§
øîàîk äøeábä étî ãáì§©¦¦©§¨§©£©

ì"æø2,jl didi `le ikp`'' - ©©
,''eprny dxeabd itnéðtî¦§¥

íäL,el` zexaic izy - ¤¥
.dlk äøBzä úeììk- §¨©¨ª¨

itn" eprnyy ,ixd

,d"awd ly eitn ,"dxeabd

z`lkxg`n ,dlek dxezd

lk - "mihxt"d lk z` ekeza xve`d "llk"d od el` zexaic izyy

zeevn lky - jka .dxezdly dyrdÎzevna zexeyw dyrdÎ

dxf dcear ly dyrzÎ`la zexeyw dyrzÎ`ld zeevn lke ,dpen`

dpen`d lr xenyl ,ytp zexiqn ly gekd z`y ,`linn oaei -

meiwl mb lvpl xyt` ,dxf dcearl cbpzdlelk,zeevnd

n zerpnidlelkzcgein zekiiy efi` :xiaqdl ,oaenk ,yi .zexiard

zeevnd lk oiay xywd - ?dxf dcearl ,zexiard lk oia yi

`zlikna xaqeny itk ,oaen "dpen`"l3ux`l `ay jlnl lyn ,

elaw dlgz :jlnd mdl dpr .zexifb mdilr xefbl edeywa diyp`e

mb oaen jk .zexifb mkilr xefb` okn xg`le ,izekln z` mkilr

lawl l`xyin cg` lk deevn da - "jiwl` 'd ikp`" zevnl qgia

lkl ceqike dncwdk zynyn `idy - miny zekln ler envr lr

,oiicr xexa `l ,j` .l`xyi ipa z` devn d"awdy zeevnd

ly "dyrzÎ`l"l ,"dyrzÎ`l" zeevn lk oia zcgeind zekiiyd

wx dppi` "'d zecg`" zernyn :oldl mixacd exaqeie .dxf dcear

oi`y mb `l` ,cg` `xea epyiyxaclha lkd ik ,d"awdl uegny

cbp `edy xac - dxiar xaer mc`yk `linn .d"awd mr cgeine

z` yibxne d"awdn envr z` wzpn `ed jkae ,d"awd ly epevx

itke ,dxf dcear z`xwp ef mb - zewl`n "cxtp xac"e "yi"l envr

:oldl z`f xiaqi owfd epaxy,äæ ïéðò áèéä øàáìelk zeqgizd - §¨¥¥¥¦§¨¤
,''dxf dcear''l zexiardéøöïéðò äøö÷a älçz øékæäì C ¨¦§©§¦§¦¨¦§¨¨¦§¨

,"ãçéîe ãéçé" àø÷pL ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búecçà úeäîe¨©§¤©¨¨¤¦§¨¨¦§ª¨

byena ik :`id ,d"awd iabl "cgeine cigi" iehiad zernyn -

xyt` ok ,cigi `xea ,cg` dwel` `edy xnel xyt` " 'd zecg`"

eli`e ,d`ld jke - akxen `le heyt cg` `ed d"awdy xnel

:oldlck 'd zecg`a sqep oipr ybcen df iehiaaíéðéîàî ìëå"§Ÿ©£¦¦
,"àeä Bcáì àeäLmlek - ¤§©

`ed d''awdy ,mipin`n ixd

`xay ixg` mb ,ecal cg`

lke zenlerd lk z`

,mi`xapdíã÷ äéäL Bîk§¤¨¨Ÿ¤
,Lnî íìBòä àøápL¤¦§¨¨¨©¨

,Bcáì àeä äéäLmey - ¤¨¨§©
did `l ixd ,epnn ueg xac

z` `xay ixg` mb jk -

`ed wx miiw - mlerd

.calaøîàpL Bîëe4: §¤¤¡©
àøáð àlL ãò àeä äzà"©¨©¤Ÿ¦§¨
àeä äzà ,íìBòä̈¨©¨
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שבט י"ב קודש שבת

,Léì ïéàî íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòä ìk úeeäúä ék¦¦§©¨¨¨¤§¦§©§¦¥©¦§¥
,äéäLk ñôàå ïéà úBéäì eøæçé àlL íîi÷îä íîei÷å íúeiçå§©¨§¦¨©§©§¨¤Ÿ©§§¦§©¦¨¤¤§¤¨¨
mlerd z`ixa dnec dpi` ,"`ipz"a oldl xaqeiy itk ,oky -

ezxeva miiwzdl leki ilk :mce xya iciÎlr ilk zxivie ceairl

exveiy ixg` mb ezipazae

eli`e .epnn eici z` jyen

xg`n :xacd dpey d`ixaa

"n xvep `xapdyoi`"

"lyigekdy gxkdd on ,"

eze` diigie `xai iwl`d

gek `lel - ycgn cinz

xfeg `xapd did ,df iwl`

zeigd ,ef dxivi .qt`e oi`l

zenlerd lk ly meiwde

,mi`xapdeøác àlà Bðéà¥¤¨§©
Cøaúé åét çeøå 'ä§©¦¦§¨¥

.íäa Laìîäzenlera - ©§ª¨¨¤
.mi`xapaeBîk ,ìLîìe§¨¨§

øaãnLk ,íãàä Lôða§¤¤¨¨¨§¤§©¥
äæ øeacL ,ãçà øeac¦¤¨¤¦¤

Bcáì,`ed -,úøaãîä BLôð úeììk éaâì elôà Lnî àìk- §©§¨©¨£¦§©¥§¨©§©§©¤¤
,xeaicd gek ly xewnd `idy ytpdàeäL,xeaicd gek -úðéça ¤§¦©

,dlL éòöîàä Leáìdeedn ,ytpd iyeal dylya .ytpd ly - §¨¤§¨¦¤¨
''yeal''d - dyrnd gek ;xzeia oeilrd ''yeal''d daygnd

,irvn`d ''yeal''d - xeaicd geke ;xzeia oezgzdçk àeäL¤Ÿ©
,dlL øeacägekl d`eeyda jxr mey el oi` cg` xeaic ixde - ©¦¤¨
,elek xeaicdìBëiL,ytpd ly xeaicd gek -ïéàì íéøeac øaãì ¤¨§©¥¦¦§¥
;úéìëúå õ÷ly eixeaicl leab yi zn`ay dcaerd ,oky - ¥§©§¦

,mc`d xeaic ielz mda mc`d seb iwlgy jkn zraep ,mc`d

zpigan j` .mxyek z` mica`ne xeaic aexn miylgpgek,ytpd

,cg` xeaicl yi ,`eti` ,jxr dfi`e - seq ila xacl mc`d lbeqn

!?miln ly df iteqÎoi` gek gkeplïkL ìëåxeaicl jxr oi`y - §¨¤¥
,cg`dlL éîéðtä Leáì úðéça éaâì,ytpd ly -àeäL §©¥§¦©§©§¦¦¤¨¤

,äáLçnä''yeal''d `edy ,aeygl gekd -iniptd- ytpd ly ©©£¨¨
mr xzei zcge`n ytpd

,daygndäpnnL- ¤¦¤¨
,daygndneëLîð¦§§
íéøeacämc`d ,oky - ©¦¦

,ayeg `edy dn z` xacn

;íúeiç àéäåxg`ne - §¦©¨
xzei dpicr daygndy

dxeywe ,xeaicd xy`n

oi`y i`ce - ytpd mr xzei

iabl cg` xeaicl jxr mey

,daygndéøö ïéàåøîBì C §¥¨¦©
úeîöòå úeäî éaâì§©¥¨§©§
øNò ïäL ,Lôpä©¤¤¤¥¤¤
:ìéòì íéøkæpä äéúBðéça§¦¤¨©¦§¨¦§¥

,'eë úòc-äðéa-äîëç- ¨§¨¦¨©©
,ytpd iyeall d`eeyda

ly dl` zegeke zepiga xyr mi`xwp ,dyrne xeaic ,daygn

,gvp ,zx`tz ,dxeab ,cqg (:zecnde) zrc ,dpia ,dnkg) ytpd

- (zekln ,ceqi ,cedzenvr,ytpdïänL''zecn''e ''lky''n - ¤¥¤
,ytpdäæ øeaãa úBLaìîä Bæ äáLçî úBiúBà eëLîð¦§§¦©£¨¨©§ª¨§¦¤

,øaãnLkoipr lr e` ,ilky oipr lr e` ayeg mc`d ,oky - §¤§©¥
,xacn ,okn xg`l ,`ed ,ayeg `edy dne - zecnd iybxl xeywd

ïäL ÷ø ,øeacä Bîk úBiúBà úðéça ïk íb àéä äáLçnä ék¦©©£¨¨¦©¥§¦©¦§©¦©¤¥
,daygnd zeize` -.øúBé úBwãå úBiðçeøxeaicd zeize` - £¦§©¥

oia oeinc yi z`f lka j` ,daygnd zeize` xy`n xzei zenyebn

,''zeize`''n miakxen mdipyy jka - daygnd oial xeaicd

íéøîà éèå÷éì
íéðåéìò 'åîìåòä ìë úååäúä éë
àìù íîéé÷îä íîåé÷å íúåéçå ùéì ïéàî íéðåúçúå
çåøå 'ä øáã àìà åðéà äéäùë ñôàå ïéà úåéäì åøæçé
íãàä ùôðá åîë ìùîìå .íäá ùáåìîä 'úé åéô
'éôà ùîî àìë åãáì äæ øåáãù ãçà øáã øáãîùë
éòöîàä ùåáì 'éçá àåäù úøáãîä åùôð úåììë éáâì
ïéàì 'éøåáã øáãì ìåëéù äìù øåáãä çë àåäù äìù
àåäù äìù éîéðôä ùåáì 'éçá éáâì ù"ëå úéìëúå õ÷
ö"àå íúåéç àéäå íéøåáãä åëùîð äðîîù äáùçîä
äéúåðéçá øùò ïäù ùôðä úåîöòå úåäî éáâì øîåì
åæ äáùçî úåéúåà åëùîð ïäîù 'åë ã"áç ì"ðä
ë"â àéä äáùçîä éë øáãîùë äæ øåáãá úåùáåìîä
øúåé úå÷ãå úåéðçåø ïäù ÷ø øåáãä åîë úåéúåà 'éçá
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,''zeize`''n miakxen mdipyy jka - daygnd oial xeaicd

íéøîà éèå÷éì
íéðåéìò 'åîìåòä ìë úååäúä éë
àìù íîéé÷îä íîåé÷å íúåéçå ùéì ïéàî íéðåúçúå
çåøå 'ä øáã àìà åðéà äéäùë ñôàå ïéà úåéäì åøæçé
íãàä ùôðá åîë ìùîìå .íäá ùáåìîä 'úé åéô
'éôà ùîî àìë åãáì äæ øåáãù ãçà øáã øáãîùë
éòöîàä ùåáì 'éçá àåäù úøáãîä åùôð úåììë éáâì
ïéàì 'éøåáã øáãì ìåëéù äìù øåáãä çë àåäù äìù
àåäù äìù éîéðôä ùåáì 'éçá éáâì ù"ëå úéìëúå õ÷
ö"àå íúåéç àéäå íéøåáãä åëùîð äðîîù äáùçîä
äéúåðéçá øùò ïäù ùôðä úåîöòå úåäî éáâì øîåì
åæ äáùçî úåéúåà åëùîð ïäîù 'åë ã"áç ì"ðä
ë"â àéä äáùçîä éë øáãîùë äæ øåáãá úåùáåìîä
øúåé úå÷ãå úåéðçåø ïäù ÷ø øåáãä åîë úåéúåà 'éçá

ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בארצנו הקדושה

לקראת יו"ד שבט, ה'תשי"ד

אגודת וצעירי חב"ד.

   בבקשה למסור לכפרנו למוסדותינו ולבתי כנסיותנו שבארץ הקודש לנצל יום ההילולא והשבת 

שונים  היותר  בחוגים  והדרכותי'  הדא"ח  תורת  הפצת  ברבים,  השעורים  והרחבת  לחיזוק  שלאחריו 

עזב  ולא  הנפלאה,  העלי'  אפשרות  ידה  על  דווקא  אבל  היא,  עצומה  ירידה  בגוף  שהנשמה  ולהתעוררות 

הרועה את צאן מרעיתו.

בברכה והצלחה
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ראשון יום משתלמת השותפות

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰úBøtî äîäa ç÷Blä©¥©§¥¨¦¥

äøBëaa úáiç äéäz íàå . . äøBëaä ïî äøeèt Bæ éøä Y úéòéáL§¦¦£¥§¨¦©§¨§¦¦§¤©¤¤©§¨

.øBëaa økzNî äæ éøä ¯£¥¤¦§©¥©§

שביעית, לפירות בתמורה שנקנתה בהמה על כאן מדובר

בכור. קדושת הולד על תחול לא זה, במקרה בכור. והולידה

להפיק שאסור בעובדה נעוץ הרמב"ם, לדברי לכך, הנימוק

– בכור קדושת גם הולד על תחול אם שביעית. מפירות רווחים

שביעית, פירות של הביעור בזמן אותו לבער יצטרך לא בעליו

הנאה טובת מכך לו ותהיה לכהן, יתנו משנה)אלא .(כסף

בו שיש דבר לשרוף אסור אחרת: סיבה מביא הראב"ד אבל

לא בכור, קדושת יקבל זה ולד אם והלכך שביעית, קדושת

המזבח. על אימוריו את להקטיר יוכלו

בכור של עשה מצות תדחה לא מדוע להבין: צריך ועדיין

שביעית? בפירות וסחורה שריפה איסורי את

לומר: ויש

בהם לעשות אסרה אך שביעית פירות לאכול התירה התורה

הבעלות את הפקיעה שהיא הדבר, משמעות אחרים. שימושים

וכשם בה. שותף ה'הקדש' כאילו נחשבת שביעית שבהמת כך עליהם,

פוטרת. הקדש עם שותפות אף הבכורה, מן פוטרת גוי עם ששותפות

[h ,dnz oniq drc dxei ,xfp ipa`]

שני יום נכנסת והקדושה יוצא העשירי

:Á ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Â¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰. Y øéca éøéNòä øàLð¦§©¨£¦¦©¦

.Lc÷úî åéìàî ,éøéNòäL ,Bøøa àìå àöé àlL ét ìò óà ,øNòî .©£¥©©¦¤Ÿ¨¨§Ÿ¥§¤¨£¦¦¥¥¨¦§©¥

.Lc÷úð àì . . Y øéca éøéNòä úî¥¨£¦¦©¦Ÿ¦§©¥

זווין, לרש"י הרבי בין שהיתה מעניינת מכתבים חלופת

שלנו. ההלכה על אור שופכת

– קודש יהי' "העשירי כי חז"ל במאמר דבר, של ראשיתו

החסידות, לאור זאת להסביר רצה זווין הרש"י מקום". מכל

לדבר: דוגמה העשירי. מלמעלה מתגלה תשע, יש שכאשר

שער מלמעלה מתגלה לעומר, ימים 49 סופרים כאשר

החמישים.

עגלים תשעה שיצאו שלאחרי היא, ההלכתית המשמעות

הוא ואין הדיר, בתוך בהיותו עוד קדוש העשירי נהי' מהדלת,

כאן: הרמב"ם דברי על מסתמכת דעתו ועיקר. כלל לצאת צריך

נתקדש". מאליו שהעשירי בררו, ולא יצא שלא פי על "אף

ניתן לא חסידות פי שעל בכותבו דבריו, את דוחה הרבי

אנו צריכים כן על עשר. למספר חמישים מספר בין להקביל

שיצאו העובדה מעצם מתקדש אינו העשירי העגל כי לומר

שאז דלת, מאותה חי יצא הוא אף כן אם אלא לפניו, תשעה

בו חלה ("מאליו").rxtnlהקדושה

. . בדיר עשירי "מת הרמב"ם: דברי מהמשך לכך ההוכחה

זאת בכל עגלים, תשעה יצאו שכבר למרות כלומר, נתקדש". לא

כל בו חלה לא לצאת, הספיק ולא כך אחר מת העשירי אם

אחרת. מדלת יצא שהעשירי במקרה הדין והוא קדושה.

[p"ye .bly'f zxb` ,hi jxk ycew zexb`]

שלישי יום מתגלה העצמי הקשר כאשר

:È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰,ïéøtëî . . íéøetkä íBé ïéà¥©¦¦§©§¦

íðéà ,íäa èòáîä ìáà ;ïúøtëa íéðéîànä íéáMä ìò àlà¤¨©©¨¦©©£¦¦§©¨¨¨£¨©§©¥¨¤¥¨

.Bì ïéøtëî§©§¦

(ולא בכפרתן" המאמינים "השבים הרמב"ם לשון מדיוק

הכיפורים יום כי להסיק, ניתן בכפרתן") והמאמינים "השבים

מאמין שהאדם בכך מתבטאת התשובה כאשר אפילו מכפר

חטאיו. על מפורטת תשובה עשה שלא למרות בלבד, היום בכפרת

'עיצומו וכפרת המשתלח' 'שעיר כפרת בין ההבדל גם זה

יום': של

על כפרה בתור בא המשתלח zexiarשעיר lk,שבתורה

ישראל" של עוונותיהן ש"מלבין חז"ל לט)כמאמר כדי(יומא .

עבירות, מפורטת.zgxkenלמחוק תשובה

מכפר זאת, לעומת הכיפורים, mc`dיום lrשנאמר כמו ,

עליכם יכפר הזה ביום `mkz"כי xdhlלפני חטאותיכם מכל

תטהרו" ל)ה' טז, איננו(ויקרא שהאדם בעובדה די כך לשם .

בתשובה. "מבעט"

העצמי הקשר מתגלה הכיפורים שביום משום לכך, הסיבה

מכל ומרומם ממגבלות נעלה זה קשר הקב"ה. עם הנשמה של

בו. פוגמים אינם החטאים שמלכתחילה כך ביטוי, של יכולת

כפרה ממילא בדרך פועלת היא מתעוררת, זו שדרגה בשעה

לה. יתנגד שלא מהיהודי שנדרש וכל פגם, מכל וטהרה

[129 cenr ,fk jxk ,zegiy ihewl]

רביעי יום מצה באכילת מזדרזים

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰øæçå ,áìç úéæ éöçk ìëà̈©©£¦©¦¥¤§¨©

ääLé àlL ,àeäå . . ïéôøèöî elà éøä . . áìç úéæ éöçk ìëàå§¨©©£¦©¦¥¤£¥¥¦§¨§¦§¤Ÿ¦§¤

ìL úìéëà éãkî øúBé ïäéðéa.íéöéa L ¥¥¤¥¦§¥£¦©¨Ÿ¥¦

יותר כזית באכילת ששהה מי שכל מסיני למשה הלכה

זו באכילה מתחייב אינו 'פרס', אכילת של זמן (שוע"רממשך

א) .תמב,

שונים: בהקשרים מוזכר זה דין

:gqta dvnואם 'פרס', אכילת שיעור בתוך כזית לאכול יש

יצא לא – יותר ארוך זמן על התפרסה ו)האכילה תעה, .(שו"ע

:xetik meiיותר שהוא (=תמר), 'כותבת' שיעור על מדובר כאן

מזו פחותה באכילה מתיישבת אינה האדם דעת כי (שביתתמכזית,

ד) ב, 'פרס',עשור אכילת מכדי יותר הכותבת באכילת שהה ואם .



�� v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ראשון יום משתלמת השותפות

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰úBøtî äîäa ç÷Blä©¥©§¥¨¦¥

äøBëaa úáiç äéäz íàå . . äøBëaä ïî äøeèt Bæ éøä Y úéòéáL§¦¦£¥§¨¦©§¨§¦¦§¤©¤¤©§¨

.øBëaa økzNî äæ éøä ¯£¥¤¦§©¥©§

שביעית, לפירות בתמורה שנקנתה בהמה על כאן מדובר

בכור. קדושת הולד על תחול לא זה, במקרה בכור. והולידה

להפיק שאסור בעובדה נעוץ הרמב"ם, לדברי לכך, הנימוק

– בכור קדושת גם הולד על תחול אם שביעית. מפירות רווחים

שביעית, פירות של הביעור בזמן אותו לבער יצטרך לא בעליו

הנאה טובת מכך לו ותהיה לכהן, יתנו משנה)אלא .(כסף

בו שיש דבר לשרוף אסור אחרת: סיבה מביא הראב"ד אבל

לא בכור, קדושת יקבל זה ולד אם והלכך שביעית, קדושת

המזבח. על אימוריו את להקטיר יוכלו

בכור של עשה מצות תדחה לא מדוע להבין: צריך ועדיין

שביעית? בפירות וסחורה שריפה איסורי את

לומר: ויש

בהם לעשות אסרה אך שביעית פירות לאכול התירה התורה

הבעלות את הפקיעה שהיא הדבר, משמעות אחרים. שימושים

וכשם בה. שותף ה'הקדש' כאילו נחשבת שביעית שבהמת כך עליהם,

פוטרת. הקדש עם שותפות אף הבכורה, מן פוטרת גוי עם ששותפות

[h ,dnz oniq drc dxei ,xfp ipa`]

שני יום נכנסת והקדושה יוצא העשירי

:Á ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Â¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰. Y øéca éøéNòä øàLð¦§©¨£¦¦©¦

.Lc÷úî åéìàî ,éøéNòäL ,Bøøa àìå àöé àlL ét ìò óà ,øNòî .©£¥©©¦¤Ÿ¨¨§Ÿ¥§¤¨£¦¦¥¥¨¦§©¥

.Lc÷úð àì . . Y øéca éøéNòä úî¥¨£¦¦©¦Ÿ¦§©¥

זווין, לרש"י הרבי בין שהיתה מעניינת מכתבים חלופת

שלנו. ההלכה על אור שופכת

– קודש יהי' "העשירי כי חז"ל במאמר דבר, של ראשיתו

החסידות, לאור זאת להסביר רצה זווין הרש"י מקום". מכל

לדבר: דוגמה העשירי. מלמעלה מתגלה תשע, יש שכאשר

שער מלמעלה מתגלה לעומר, ימים 49 סופרים כאשר

החמישים.

עגלים תשעה שיצאו שלאחרי היא, ההלכתית המשמעות

הוא ואין הדיר, בתוך בהיותו עוד קדוש העשירי נהי' מהדלת,

כאן: הרמב"ם דברי על מסתמכת דעתו ועיקר. כלל לצאת צריך

נתקדש". מאליו שהעשירי בררו, ולא יצא שלא פי על "אף

ניתן לא חסידות פי שעל בכותבו דבריו, את דוחה הרבי

אנו צריכים כן על עשר. למספר חמישים מספר בין להקביל

שיצאו העובדה מעצם מתקדש אינו העשירי העגל כי לומר

שאז דלת, מאותה חי יצא הוא אף כן אם אלא לפניו, תשעה

בו חלה ("מאליו").rxtnlהקדושה

. . בדיר עשירי "מת הרמב"ם: דברי מהמשך לכך ההוכחה

זאת בכל עגלים, תשעה יצאו שכבר למרות כלומר, נתקדש". לא

כל בו חלה לא לצאת, הספיק ולא כך אחר מת העשירי אם

אחרת. מדלת יצא שהעשירי במקרה הדין והוא קדושה.

[p"ye .bly'f zxb` ,hi jxk ycew zexb`]

שלישי יום מתגלה העצמי הקשר כאשר

:È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰,ïéøtëî . . íéøetkä íBé ïéà¥©¦¦§©§¦

íðéà ,íäa èòáîä ìáà ;ïúøtëa íéðéîànä íéáMä ìò àlà¤¨©©¨¦©©£¦¦§©¨¨¨£¨©§©¥¨¤¥¨

.Bì ïéøtëî§©§¦

(ולא בכפרתן" המאמינים "השבים הרמב"ם לשון מדיוק

הכיפורים יום כי להסיק, ניתן בכפרתן") והמאמינים "השבים

מאמין שהאדם בכך מתבטאת התשובה כאשר אפילו מכפר

חטאיו. על מפורטת תשובה עשה שלא למרות בלבד, היום בכפרת

'עיצומו וכפרת המשתלח' 'שעיר כפרת בין ההבדל גם זה

יום': של

על כפרה בתור בא המשתלח zexiarשעיר lk,שבתורה

ישראל" של עוונותיהן ש"מלבין חז"ל לט)כמאמר כדי(יומא .

עבירות, מפורטת.zgxkenלמחוק תשובה

מכפר זאת, לעומת הכיפורים, mc`dיום lrשנאמר כמו ,

עליכם יכפר הזה ביום `mkz"כי xdhlלפני חטאותיכם מכל

תטהרו" ל)ה' טז, איננו(ויקרא שהאדם בעובדה די כך לשם .

בתשובה. "מבעט"

העצמי הקשר מתגלה הכיפורים שביום משום לכך, הסיבה

מכל ומרומם ממגבלות נעלה זה קשר הקב"ה. עם הנשמה של

בו. פוגמים אינם החטאים שמלכתחילה כך ביטוי, של יכולת

כפרה ממילא בדרך פועלת היא מתעוררת, זו שדרגה בשעה

לה. יתנגד שלא מהיהודי שנדרש וכל פגם, מכל וטהרה

[129 cenr ,fk jxk ,zegiy ihewl]

רביעי יום מצה באכילת מזדרזים

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰øæçå ,áìç úéæ éöçk ìëà̈©©£¦©¦¥¤§¨©

ääLé àlL ,àeäå . . ïéôøèöî elà éøä . . áìç úéæ éöçk ìëàå§¨©©£¦©¦¥¤£¥¥¦§¨§¦§¤Ÿ¦§¤

ìL úìéëà éãkî øúBé ïäéðéa.íéöéa L ¥¥¤¥¦§¥£¦©¨Ÿ¥¦

יותר כזית באכילת ששהה מי שכל מסיני למשה הלכה

זו באכילה מתחייב אינו 'פרס', אכילת של זמן (שוע"רממשך

א) .תמב,

שונים: בהקשרים מוזכר זה דין

:gqta dvnואם 'פרס', אכילת שיעור בתוך כזית לאכול יש

יצא לא – יותר ארוך זמן על התפרסה ו)האכילה תעה, .(שו"ע

:xetik meiיותר שהוא (=תמר), 'כותבת' שיעור על מדובר כאן

מזו פחותה באכילה מתיישבת אינה האדם דעת כי (שביתתמכזית,

ד) ב, 'פרס',עשור אכילת מכדי יותר הכותבת באכילת שהה ואם .
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כרת חייב פ)אינו .(יומא

:dpexg` dkxaאחרונה בברכה החייבת כמות שתה או אכל אם

ברכה מברך אינו פרס", מ"אכילת יותר נמשך הדבר אבל

סק"א)אחרונה סר"י .(מ"א

דקות 9 שונות: דעות כך על נאמרו מדובר? דקות בכמה

חת"ס) הכיפורים(שו"ת ביום בשיעורים אכילה לענין דקות 6-7 ;

קח) סי' או"ח צ"צ וברכה(שו"ת מצה לאכילת בנוגע הרווחת והדעה ;

דקות 4 הינה 45)אחרונה ע' חב"ד המנהגים ס' .(ראה

חמישי יום האומנם? – 'בר-מצוה' שהוא קטן ילד

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰àaL ãçà íBéå òLz ïa¤¥©§¤¨¤¨

.ïaø÷ àéáî àeäå ,ä÷Bì àéä ¯ äôeøç äçôL ìò©¦§¨£¨¦¨§¥¦¨§¨

התורה שמן שאף סבור הרמב"ם כי זה, במדור הזכרנו כבר

חל הקטן מעשה על-ידי כאשר זאת בכל קטן, ילד על חיוב אין

מעשה זה במקרה כי הקטן, על גם חיוב חל – גדול על חיוב

חיוב. של מעשה נחשב הקטן

בחיבורו: נוספים במקומות מופיע זה מסוג עיקרון

:oefnd zkxaויש האב, על רק מוטלת חינוך שמצות אומרים יש

בחינוך. חייב עצמו הקטן אף מדרבנן כי אומרים

יכול קטן אם בשאלה הלכתית השלכה יש זו למחלוקת

בברכת הקטןלהוציא אם מדרבנן: בה שחייב מי את המזון

ידי אחרים להוציא שביכולתו הרי מדרבנן, בר-חיוב עצמו

אחרים. להוציא יכול הוא אין – לאו ואם חובה;

שחייב מי עבור לברך יכול הקטן כי פסק שהרמב"ם ומאחר

הקטן. על גם חלה החינוך חובת שלשיטתו נמצא מדרבנן,

יש האב, שעל החינוך מצות מתקיימת שבעשייתו כיון והטעם:

עליו. גם חיוב בה

:ipy gqtחייב – לשני ראשון פסח בין 'בר-מצוה' שנהי' קטן

כבר עבורו ושחט אותו מינה אביו אם אבל שני. בפסח להקריב

נפטר הוא בכך כי הרמב"ם סבור – קטן בעודו ראשון, בפסח

שני. בפסח מהקרבה

כלפי משמעותית הינה עבורו והשחיטה היות כאן: ואף

הקטן בנו עבור אף לשחוט ביכולתו כי הדגישה שהתורה האב,

הקטן. כלפי אף חיוב של שחיטה היא הרי –

[jli`e 232 cenr fi jxk ,zegiy ihewl]

שישי יום מברכים? ציבורי נס איזה על

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰."ìä÷" éeø÷ èáLå èáL ìëå§¨¥¤¨¥¤¨¨¨

"שעשה מברך ישראל, לעם נסים נעשו בו מקום שרואה מי

העם לכל נעשה שהנס בתנאי זאת, הזה". במקום לאבותינו נסים

השבטים למקצת ואפילו למקצתו רק נעשה אם אבל לרובו, או

מברכים אין ריח)– או"ח .(שו"ע

שגם נאמר בה שלנו, ההלכה עם מסתדרת זו פסיקה איך

'קהל'? קרוי בודד שבט

טמאי הקהל רוב כאשר רק כי אומרת ההלכה נוספת: תמיהה

טומאה מתוך פסח קרבן מביאים א)מתים, ז, פסח קרבן ואם(רמב"ם .

אף יקריב לא שנטמא בודד שבט מדוע – 'קהל' קרוי שבט כל

בטומאה? הוא

לומר: ויש

בית-דין של הוראה שגגת לענין רק כ'קהל' מוגדר אחד שבט

חטאת להקריב צריך שבט שכל אמרה– שהתורה כיון –

ה "והקריבו ".ldwבמפורש

נלמד בטומאה פסח קרבן מקריב שציבור הדין כן שאין מה

לפסח נדחה 'איש' – טמא" יהיה כי "איש הפסוק לשון מדיוק

"קהל", הביטוי כאן הוזכר לא נדחה. טמאים 'ציבור' ואין שני,

להקריב. יכול אינו שנטמא יחיד שבט ובמילא

ההגדרה בו נאמרה שלא מאחר הנסים: בברכת הדין הוא

נעשה אם וגם פסח, לקרבן הנס ברכת את לדמות יש 'קהל',

ואין ישראל לכלל שנעשה כנס דינו אין עדיין שלם לשבט הנס

עליו. מברכים

[b w"q ,gix oniq miig gxe` ,mdxa` obn]

שבת-קודש נשיא שאינו נשיא

:Â ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰øeîàä àéNð àeä äæ éà¥¤¨¦¨¨

.Cìî äæ ?äøBza©¨¤¤¤

שאלה הפנה הקדוש', 'רבינו המכונה הנשיא, יהודה רבי

חייא יא)לרבי גם(הוריות האם כלומר, בשעיר?". מהו אני "כגון :

חטאת. שעיר לענין 'נשיא' בהגדרה נכלל הוא

האחת, גרסאות: בשתי בגמרא מובאת חייא רבי של תשובתו

הגולה; ראש למרות כפוף שהוא היות כנשיא מוגדר אינו שרבי

מלמד רבי ואילו במקל, ישראל את רודה הגולה שראש השניה,

בלבד. לרבים תורה

הגרסאות? מהבדלי ההלכתית ההשלכה מהי

התורה כוונת אודות דיון קיים גדול. הבדל שיש מסתבר

"אשר המחזיקiyp`באומרה למלך רק הכוונה האם – יחטא"

כנשיא, מוגדר הסנהדרין נשיא שגם או מלכותי, תוקף בידיו

התורה. בדיני האחרון הפוסק הוא שכן

ראש גם שבעצם להסיק, ניתן הראשונה הגרסה לפי

בכך נכלל לא הקדוש ורבינו 'נשיא', בהגדרה נכלל הסנהדרין

הגולה. לראש כפוף שהיה – בלבד צדדית מסיבה

אך חלה כאן 'נשיא' שההגדרה ואומרת באה השניה הגרסה אך

ראש על ולא ב'שבט'; העם את לרדות כוח לו שיש כיון מלך, על ורק

בבח בלבד, תורנית סמכות לו שיש היות 'מחוקק'.הסנהדרין, ינת

השניה. הגרסה את אפוא תואמים זו, בהלכה הרמב"ם דברי

[ci oniq ai wlg ,xfril` uiv z"ey]

'e - meil miwxt dyly m"anx ixeriyÎg"qyz'd hay a"i

ראשון יום

ה ּפרק ּבכֹורֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ּבּכרה‡. ׁשּלא מעולם]רחל ילדה -[לא זכרים ׁשני וילדה , ְְְְְִִֵֵֶָָָָָֹ
אחד; קדם ׁשּלא אפׁשר אי ּכאחד, ראׁשיהן ׁשני יצאּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאפּלּו
הּכחּוׁש, את נֹוטל הּכהן - ראׁשֹון יצא איזה ידּוע ואין ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהֹואיל
החי ׁשּזה ּכלּום; לּכהן אין מהן, אחד מת ּבכֹור. ספק ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹוהּׁשני
ילדה אם וכן הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא הּוא, ספק -ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָ
ּתחּלה; יצאת הּנקבה ׁשּמא ספק, הּזכר הרי - ּונקבה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָזכר
הראיה. עליו מחברֹו, ׁשהּמֹוציא - ּכלּום לּכהן אין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹלפיכ

וילדּו·. ּבּכרּו, ׁשּלא רחלֹות -[יחד]ׁשּתי זכרים ׁשני ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָֹ
לּכהן שניהם]ׁשניהם את ילדה שאחת נאמר זכר[ולא ; ְֵֵֶַָָֹ

את נֹוטל הּכהן - ּונקבה זכרים ׁשני לּכהן. הּזכר ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹּונקבה,
לּכהן אין מהן, אחד מת ואם ּבכֹור; ספק והּׁשני ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהּכחּוׁש,
מחברֹו והּמֹוציא הּוא, ּבכֹור ספק החי, הּזכר ׁשּזה - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָּכלּום
ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ילדּו הראיה. ְְְְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָָָעליו
ׁשּמא אֹומר: ׁשאני ּבכֹור; ספק הּזכרים הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָנקבֹות
ּכאן אין ,לפיכ הּזכר; ּכ ואחר ּתחּלה, נֹולדה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָהּנקבה
ּבּכרה אחת הראיה. עליו מחברֹו, ׁשהּמֹוציא - ּכלּום ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלּכהן
לּכהן, ואחד לֹו אחד - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרה, ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹואחת
מת הּכחּוׁש. את נֹוטל הּכהן ּבכֹור; ספק מהם אחד ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוכל
וכן הּוא. ספק החי, ׁשּזה ּכלּום; לּכהן ּכאן אין מהן, ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחד
ספק הּזכר, ׁשּזה ּכלּום; לּכהן ּכאן אין ּונקבה, זכר ילדּו ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאם

הּוא. ְּבכֹור

מּום,‚. ּבֹו ׁשּיּפל עד ׁשּירעה ּדינֹו - ספק ׁשהּוא ּבכֹור ְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹּכל
מּידֹו; אֹותֹו מֹוציאין אין הּכהן, ּתפׂשֹו ואם לבעליו. ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹויאכל
מקריב ׁשאין - מקריבֹו אינֹו אבל ּבמּומֹו, אֹותֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָואֹוכל

ּבעזרה. חּלין יׁשחט ׁשּמא וּדאי, ּבכֹור אּלא ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֻלעֹולם

ואין„. וילדּו מבּכרֹות, וׁשאינן מבּכרֹות ּבעדרֹו ׁשהיה ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָמי
ואת נקבֹות, מניקֹות המבּכרֹות את ּומצא ונכנס אדם, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשם
ׁשל ּבנּה ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - זכרים מניקֹות מבּכרֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאינן
הרי אּלא זֹו; אצל לֹו ּבא זֹו ׁשל ּובנּה זֹו, אצל לֹו ּבא ְֲֵֵֵֶֶֶֶָָָָזֹו

ּבנּה. מניקה אחת ׁשּכל ּבחזקתֹו, ְְְְִֶֶַַַָָָָָָהּדבר

ּבכֹור‰. האחד רֹועה, אצל זכרים ׁשני ׁשהפקידּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשנים
ּביניהן הּׁשני הרֹועה מּניח - מהן אחד ּומת ּפׁשּוט, ְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוהּׁשני
אֹותֹו, חֹולקין ּוׁשניהן ּבכֹור, ספק הּוא והרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַּומסּתּלק;

ׁשּלֹו. את מּכיר מהן אחד ִֵֵֶֶֶֶֶַָׁשאין

.Âעם הּבית ּבעל והּניחֹו הּבית, ּבעל אצל ּבכֹור ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַהפקיד
הּמֹוציא - הּוא איזה ידּוע ואין מהן, אחד ּומת ׁשּלֹו, ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּפׁשּוט
רֹועה ואפּלּו ּבכֹור. ספק הּוא והרי הראיה; עליו ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָמחברֹו,
ּבעל ׁשל ּפׁשּוט עם הּבית, ּבעל ּבחצר ּבכֹורֹו ׁשהּניח ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹּכהן
הראיה; עליו מחברֹו, הּמֹוציא - מהן אחד ּומת ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּבית,
ׁשהרי - ּבראיה אּלא הּבית, ּבעל מחצר מֹוציאין ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָואין
הּבית. ּבעל ׁשל הּפׁשּוט עם הּניחֹו הּבכֹור ּבעל ְִִִִִֶַַַַַַַַַַָמּדעת

.Êל הּבכֹורֹות; על יׂשראל נחׁשדּו נאמןלא ,פיכ ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָֹ

מּומֹו, לֹו ורֹואין הּוא', ּבכֹור ספק 'זה לֹומר: ְְְְְִִִֵֵֶַַהּיׂשראלי
ּבמּומֹו. אֹותֹו ְְֵואֹוכל

.Áחּיבין - ונפּדּו להקּדׁשן, קבּוע מּום ׁשּקדם הּקדׁשים ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל
ׁשהקּדיׁשן אֹו להקּדׁשן, עֹובר מּום קדם ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּבכֹורה;
מן ּפטּורין - ונפּדּו קבּוע, מּום להן נֹולד ּכ ואחר ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָּתמימין
ׁשהן מּפני - ּדבר לכל לחּלין יצאּו לא ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻהּבכֹורה;
מעילה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ועבֹודה, ּבגּזה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָאסּורין

.Ëחּיבת ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר מּמעֹות ּבהמה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּלֹוקח
ׁשביעית מּפרֹות ּבהמה הּלֹוקח אבל תמורתם]ּבּבכֹורה. -], ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ

סחֹורה לעׂשֹות רּׁשאי ׁשאינֹו לפי הּבכֹורה; מן ּפטּורה זֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָהרי
לכם הארץ ׁשּבת "והיתה ּבּה: נאמר ׁשהרי ׁשביעית, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבפרֹות
זה הרי - ּבּבכֹורה חּיבת ּתהיה ואם לסחֹורה, ולא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאכלה",
ּכבר ׁשביעית. ּפרֹות מּתֹורת יצא ׁשהרי ּבּבכֹור, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמׂשּתּכר
סחֹורה לעׂשֹות ׁשאסּור אסּורֹות, מאכלֹות ּבהלכֹות ְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָּבארנּו
ׁשאסּור ּבתרּומֹות, ּבארנּו וכן ּבאכילה; האסּורים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּבדברים
סחֹורה לעׂשֹות אסּור וכן ּבּתרּומֹות. סחֹורה ְְְְֲֲֵַַַָָָלעׂשֹות
ׁשּבארנּו. ּדר על למכרם ׁשּמּתר ּפי על אף ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבּבכֹורֹות,

.Èלרגל[קנה]לקח אֹו ּבנֹו, למׁשּתה בחג]ּבכֹור ,[לאוכלו ְְְְִֵֶֶַָָ
למכרֹו. מּתר - לֹו צר ְְְַָָָֹֻולא

.‡Èלהן ׁשמין אבל ליׂשראל, ּתמימין ּבכֹורֹות ׁשמין ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָאין
ּבּזמן לכהנים ּתמימין ּבכֹורֹות וׁשמין מּומין. ּבעלי ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָֹּבכֹורֹות
לֹומר, צרי ואין ּבמּומן; להאכל עֹומדין ׁשהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּזה,

מּומין. ּבעלי להן ֲִִֵֶֶַָָׁשּׁשמין

ו ּפרק ּבכֹורֹות ¤¤§§¦הלכֹות

טהֹורֹות‡. ּבהמֹות מּכל מעׂשרה אחד להפריׁש עׂשה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָמצות
אּלא נֹוהגת זֹו מצוה ואין וׁשנה; ׁשנה ּבכל לאדם, ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָׁשּיּולדּו
וגֹו'". וצאן ּבקר מעׂשר "וכל ׁשּנאמר: ּבלבד, וצאן ְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּבבקר

ונֹוהג·. ּבמקּדׁשין; לא אבל ּבחּלין, נֹוהג ּבהמה ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָֹֻֻמעׂשר
הּבית ּבפני לארץ, ּובחּוצה המקדש]ּבארץ וׁשּלא[בזמן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

הּזה, ּבּזמן ּבהמה לעּׂשר אסרּו חכמים אבל הּבית. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבפני
ׁשּמא ּגזרה - הּבית ּבפני אּלא מעּׂשרין ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָותּקנּו
ׁשחיטת ׁשהּוא ּכרת אּסּור לידי ּבא ונמצא ּתמים, ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹיאכלּוהּו
מעׂשר, זה הרי - הּזה ּבּזמן ועּׂשר עבר ואם ּבחּוץ. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָקדׁשים

ּבמּומֹו. ְְֵֵָויאכל

ויׂשראלּיים.‚. לוּיים ּכהנים ּבהמה, ּבמעׂשר חּיבין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹהּכל

וזֹורקין„. ּבעזרה, נׁשחט ׁשּיהיה - ּבהמה מעׂשר ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָודין
היסֹוד ּכנגד אחת זריקה המזבח]ּדמֹו ּומקטירין[בסיס , ְְְְִִִֶֶַַַַָָ

ּבירּוׁשלים,[אבריו]אמּוריו לּבעלים נאכל הּבׂשר ּוׁשאר ; ְְֱִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ּכּלֹו אּלא ּכלּום, ּבֹו לּכהנים ואין קּלים. קדׁשים ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֻּכׁשאר
מּום, ּבֹו ׁשּנפל ּבין - מּום ּבעל היה ואם ּכפסח. ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָלּבעלים,
מקֹום. ּבכל נאכל זה הרי - ּבמּומֹו ּבתחּלה ׁשהפריׁשֹו ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָּבין

ּתמים,‰. ּכׁשהּוא אֹותֹו למּכר אסּור - ּבהמה לפימעׂשר ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹ
הּׁשמּועה מּפי יּגאל"; "לא ּבֹו: ממשהׁשּנאמר [מסורת ְֱִִִֵֶֶַַָָֹ

מכירהרבינו] אּסּור אף - יּגאל" "לא ׁשּנאמר: ׁשּזה ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלמדּו,
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ּבּכרה‡. ׁשּלא מעולם]רחל ילדה -[לא זכרים ׁשני וילדה , ְְְְְִִֵֵֶָָָָָֹ
אחד; קדם ׁשּלא אפׁשר אי ּכאחד, ראׁשיהן ׁשני יצאּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאפּלּו
הּכחּוׁש, את נֹוטל הּכהן - ראׁשֹון יצא איזה ידּוע ואין ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהֹואיל
החי ׁשּזה ּכלּום; לּכהן אין מהן, אחד מת ּבכֹור. ספק ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹוהּׁשני
ילדה אם וכן הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא הּוא, ספק -ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָ
ּתחּלה; יצאת הּנקבה ׁשּמא ספק, הּזכר הרי - ּונקבה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָזכר
הראיה. עליו מחברֹו, ׁשהּמֹוציא - ּכלּום לּכהן אין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹלפיכ

וילדּו·. ּבּכרּו, ׁשּלא רחלֹות -[יחד]ׁשּתי זכרים ׁשני ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָֹ
לּכהן שניהם]ׁשניהם את ילדה שאחת נאמר זכר[ולא ; ְֵֵֶַָָֹ

את נֹוטל הּכהן - ּונקבה זכרים ׁשני לּכהן. הּזכר ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹּונקבה,
לּכהן אין מהן, אחד מת ואם ּבכֹור; ספק והּׁשני ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהּכחּוׁש,
מחברֹו והּמֹוציא הּוא, ּבכֹור ספק החי, הּזכר ׁשּזה - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָּכלּום
ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ילדּו הראיה. ְְְְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָָָעליו
ׁשּמא אֹומר: ׁשאני ּבכֹור; ספק הּזכרים הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָנקבֹות
ּכאן אין ,לפיכ הּזכר; ּכ ואחר ּתחּלה, נֹולדה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָהּנקבה
ּבּכרה אחת הראיה. עליו מחברֹו, ׁשהּמֹוציא - ּכלּום ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלּכהן
לּכהן, ואחד לֹו אחד - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרה, ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹואחת
מת הּכחּוׁש. את נֹוטל הּכהן ּבכֹור; ספק מהם אחד ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוכל
וכן הּוא. ספק החי, ׁשּזה ּכלּום; לּכהן ּכאן אין מהן, ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחד
ספק הּזכר, ׁשּזה ּכלּום; לּכהן ּכאן אין ּונקבה, זכר ילדּו ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאם

הּוא. ְּבכֹור

מּום,‚. ּבֹו ׁשּיּפל עד ׁשּירעה ּדינֹו - ספק ׁשהּוא ּבכֹור ְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹּכל
מּידֹו; אֹותֹו מֹוציאין אין הּכהן, ּתפׂשֹו ואם לבעליו. ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹויאכל
מקריב ׁשאין - מקריבֹו אינֹו אבל ּבמּומֹו, אֹותֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָואֹוכל

ּבעזרה. חּלין יׁשחט ׁשּמא וּדאי, ּבכֹור אּלא ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֻלעֹולם

ואין„. וילדּו מבּכרֹות, וׁשאינן מבּכרֹות ּבעדרֹו ׁשהיה ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָמי
ואת נקבֹות, מניקֹות המבּכרֹות את ּומצא ונכנס אדם, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשם
ׁשל ּבנּה ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - זכרים מניקֹות מבּכרֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאינן
הרי אּלא זֹו; אצל לֹו ּבא זֹו ׁשל ּובנּה זֹו, אצל לֹו ּבא ְֲֵֵֵֶֶֶֶָָָָזֹו

ּבנּה. מניקה אחת ׁשּכל ּבחזקתֹו, ְְְְִֶֶַַַָָָָָָהּדבר

ּבכֹור‰. האחד רֹועה, אצל זכרים ׁשני ׁשהפקידּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשנים
ּביניהן הּׁשני הרֹועה מּניח - מהן אחד ּומת ּפׁשּוט, ְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוהּׁשני
אֹותֹו, חֹולקין ּוׁשניהן ּבכֹור, ספק הּוא והרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַּומסּתּלק;

ׁשּלֹו. את מּכיר מהן אחד ִֵֵֶֶֶֶֶַָׁשאין

.Âעם הּבית ּבעל והּניחֹו הּבית, ּבעל אצל ּבכֹור ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַהפקיד
הּמֹוציא - הּוא איזה ידּוע ואין מהן, אחד ּומת ׁשּלֹו, ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּפׁשּוט
רֹועה ואפּלּו ּבכֹור. ספק הּוא והרי הראיה; עליו ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָמחברֹו,
ּבעל ׁשל ּפׁשּוט עם הּבית, ּבעל ּבחצר ּבכֹורֹו ׁשהּניח ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹּכהן
הראיה; עליו מחברֹו, הּמֹוציא - מהן אחד ּומת ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּבית,
ׁשהרי - ּבראיה אּלא הּבית, ּבעל מחצר מֹוציאין ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָואין
הּבית. ּבעל ׁשל הּפׁשּוט עם הּניחֹו הּבכֹור ּבעל ְִִִִִֶַַַַַַַַַַָמּדעת

.Êל הּבכֹורֹות; על יׂשראל נחׁשדּו נאמןלא ,פיכ ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָֹ

מּומֹו, לֹו ורֹואין הּוא', ּבכֹור ספק 'זה לֹומר: ְְְְְִִִֵֵֶַַהּיׂשראלי
ּבמּומֹו. אֹותֹו ְְֵואֹוכל

.Áחּיבין - ונפּדּו להקּדׁשן, קבּוע מּום ׁשּקדם הּקדׁשים ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל
ׁשהקּדיׁשן אֹו להקּדׁשן, עֹובר מּום קדם ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּבכֹורה;
מן ּפטּורין - ונפּדּו קבּוע, מּום להן נֹולד ּכ ואחר ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָּתמימין
ׁשהן מּפני - ּדבר לכל לחּלין יצאּו לא ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻהּבכֹורה;
מעילה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ועבֹודה, ּבגּזה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָאסּורין

.Ëחּיבת ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר מּמעֹות ּבהמה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּלֹוקח
ׁשביעית מּפרֹות ּבהמה הּלֹוקח אבל תמורתם]ּבּבכֹורה. -], ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ

סחֹורה לעׂשֹות רּׁשאי ׁשאינֹו לפי הּבכֹורה; מן ּפטּורה זֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָהרי
לכם הארץ ׁשּבת "והיתה ּבּה: נאמר ׁשהרי ׁשביעית, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבפרֹות
זה הרי - ּבּבכֹורה חּיבת ּתהיה ואם לסחֹורה, ולא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאכלה",
ּכבר ׁשביעית. ּפרֹות מּתֹורת יצא ׁשהרי ּבּבכֹור, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמׂשּתּכר
סחֹורה לעׂשֹות ׁשאסּור אסּורֹות, מאכלֹות ּבהלכֹות ְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָּבארנּו
ׁשאסּור ּבתרּומֹות, ּבארנּו וכן ּבאכילה; האסּורים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּבדברים
סחֹורה לעׂשֹות אסּור וכן ּבּתרּומֹות. סחֹורה ְְְְֲֲֵַַַָָָלעׂשֹות
ׁשּבארנּו. ּדר על למכרם ׁשּמּתר ּפי על אף ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבּבכֹורֹות,

.Èלרגל[קנה]לקח אֹו ּבנֹו, למׁשּתה בחג]ּבכֹור ,[לאוכלו ְְְְִֵֶֶַָָ
למכרֹו. מּתר - לֹו צר ְְְַָָָֹֻולא

.‡Èלהן ׁשמין אבל ליׂשראל, ּתמימין ּבכֹורֹות ׁשמין ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָאין
ּבּזמן לכהנים ּתמימין ּבכֹורֹות וׁשמין מּומין. ּבעלי ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָֹּבכֹורֹות
לֹומר, צרי ואין ּבמּומן; להאכל עֹומדין ׁשהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּזה,

מּומין. ּבעלי להן ֲִִֵֶֶַָָׁשּׁשמין

ו ּפרק ּבכֹורֹות ¤¤§§¦הלכֹות

טהֹורֹות‡. ּבהמֹות מּכל מעׂשרה אחד להפריׁש עׂשה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָמצות
אּלא נֹוהגת זֹו מצוה ואין וׁשנה; ׁשנה ּבכל לאדם, ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָׁשּיּולדּו
וגֹו'". וצאן ּבקר מעׂשר "וכל ׁשּנאמר: ּבלבד, וצאן ְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּבבקר

ונֹוהג·. ּבמקּדׁשין; לא אבל ּבחּלין, נֹוהג ּבהמה ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָֹֻֻמעׂשר
הּבית ּבפני לארץ, ּובחּוצה המקדש]ּבארץ וׁשּלא[בזמן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

הּזה, ּבּזמן ּבהמה לעּׂשר אסרּו חכמים אבל הּבית. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבפני
ׁשּמא ּגזרה - הּבית ּבפני אּלא מעּׂשרין ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָותּקנּו
ׁשחיטת ׁשהּוא ּכרת אּסּור לידי ּבא ונמצא ּתמים, ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹיאכלּוהּו
מעׂשר, זה הרי - הּזה ּבּזמן ועּׂשר עבר ואם ּבחּוץ. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָקדׁשים

ּבמּומֹו. ְְֵֵָויאכל

ויׂשראלּיים.‚. לוּיים ּכהנים ּבהמה, ּבמעׂשר חּיבין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹהּכל

וזֹורקין„. ּבעזרה, נׁשחט ׁשּיהיה - ּבהמה מעׂשר ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָודין
היסֹוד ּכנגד אחת זריקה המזבח]ּדמֹו ּומקטירין[בסיס , ְְְְִִִֶֶַַַַָָ

ּבירּוׁשלים,[אבריו]אמּוריו לּבעלים נאכל הּבׂשר ּוׁשאר ; ְְֱִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ּכּלֹו אּלא ּכלּום, ּבֹו לּכהנים ואין קּלים. קדׁשים ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֻּכׁשאר
מּום, ּבֹו ׁשּנפל ּבין - מּום ּבעל היה ואם ּכפסח. ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָלּבעלים,
מקֹום. ּבכל נאכל זה הרי - ּבמּומֹו ּבתחּלה ׁשהפריׁשֹו ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָּבין

ּתמים,‰. ּכׁשהּוא אֹותֹו למּכר אסּור - ּבהמה לפימעׂשר ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹ
הּׁשמּועה מּפי יּגאל"; "לא ּבֹו: ממשהׁשּנאמר [מסורת ְֱִִִֵֶֶַַָָֹ

מכירהרבינו] אּסּור אף - יּגאל" "לא ׁשּנאמר: ׁשּזה ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלמדּו,
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ׁשהּמֹוכר לי, ויראה ּכלל. נמּכר ואינֹו נגאל ׁשאינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבכללֹו,
לֹוקה אינֹו ּולפיכ לֹוקח; קנה ולא ּכלּום, עׂשה לא ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹמעׂשר
ּתאר, יפת ּוכמֹוכר לֹוקח, קנה ׁשּלא ּכהנים חרמי ּכמֹוכר -ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ְְְִִֵֶָּכמֹו

.Âסֹופרים חכמים]מּדברי ּבעל[- אֹותֹו למּכר ׁשאסּור , ְְְִִִִֵֶַַָֹ
אין ,לפיכ חי; ימּכרּנּו ׁשּמא ּגזרה, - ׁשחּוט ואפּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָמּום,

ּבּמעׂשר מנה ּכנגד מנה במשקל]ׁשֹוקלין חולקים לא -], ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ
ּכמֹוכר. נראה ׁשהּוא מּפני - ּבּבכֹור ׁשּׁשֹוקלין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַּכדר

.Êּבמּומֹו ׁשּנׁשחט יתֹומים ׁשל ּבהמה מומו]ּומעׂשר ,[מפני ְְְְֲִִֵֶֶַַַָ
עליו. ּגזרּו לא ליתֹומים, אבדה הׁשב מּפני ּכדרּכֹו; למכרֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹֻמּתר

.Áוגידיו חלּבֹו למּכר מּתר - ּבמּומֹו ׁשּנׁשחט ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֻמעׂשר
ואם ּבלבד. ּבׂשרֹו אּלא למּכר אסרּו ולא ועצמֹותיו, ְְְְְְְְְִִִֶַַָָָָֹֹועֹורֹו

והּגידין,[כלל]הבליע והחלב העֹור ּבדמי הּבׂשר ּדמי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
יקרים, העצמֹות ּדמי היּו ואם מּתר; - ּבהבלעה הּכל ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹֻּומכר

מּתר. - העצמֹות ּבדמי הּבׂשר ּדמי ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֻוהבליע

.Ëמאליו זה 'מּום לֹומר: מעׂשר, מּומי על נאמנין ֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּכל
לדעת' נעׂשה ולא נאמנין[בכוונה]ּבא, ׁשאינן אּלּו אפּלּו ; ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

מעׂשר מּומי אדם ורֹואה הּמעׂשר. על נאמנין הּבכֹור, ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעל
ּבכל מּום יּטיל ירצה, ׁשאם ממחה; היה אם - ּומּתירֹו ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֻׁשּלֹו,
מּתחּלתֹו. מּום ּבעל הּמעׂשר ונמצא יעּׂשר, ּכ ואחר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָעדרֹו

.Èלֹו[קונה]הּלֹוקח ׁשּנּתנּו אֹו זֹו, ּבׁשנה ׁשּנֹולדּו טלאים ְְְְִִֵֶֶַַָָָ
ּברׁשּותֹו. ׁשּיּולדּו עד הּמעׂשר; מן ּפטּורין הן הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבמּתנה
מאה זה והביא ּבּבהמֹות, ׁשּנׁשּתּתפּו הּׁשּתפין ,ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻלפיכ
ונׁשּתּתפּו אֹותן, וערבּו טלאים, מאה זה והביא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָטלאים,
מהן טלה ׁשּכל הּמעׂשר, מן ּפטּורין הּמאתים הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבהן
הן הרי מאביהן, טלאים ׁשּירׁשּו האחים וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּכמכּור.
לאחר ּבׁשּתפּות להן הּנֹולדין אבל הּמעׂשר. מן ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻּפטּורין
חּיבין - לאחים ּבין לּׁשּתפין ּבין הּבהמֹות, מאּלּו ְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻמּכאן
מּמעֹות ּבהמֹות וקנּו ּבמעֹות, ׁשּתפין היּו אם וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֻּבּמעׂשר.
הרי - הּירּׁשה מּמעֹות ּבהמֹות ׁשּקנּו והאחים ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻֻהּׁשּתפּות,
ּברׁשּותן ׁשהרי ּבמעׂשר; חּיבין מּכאן לאחר מהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנֹולדין
אחר והּׁשּתפין האחים חלקּו אחד. ּכאיׁש הן והרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻנֹולדּו,
אּלּו הרי - ונׁשּתּתפּו וחזרּו ּברׁשּותן, הּבהמֹות להן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּנֹולדּו
לקּוחין הּכל נעׂשּו - ׁשחלקּו ׁשּבׁשעה הּמעׂשר; מן ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹּפטּורין

קונים] הרי[כדין - ונׁשּתּתפּו ּוכׁשחזרּו ּפטּור; והּלקּוח ,ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָ
ׁשּתּוף אחר ּברׁשּותן להן ילדּו לא ועדין ּבּבהמֹות, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹנׁשּתּתפּו
ּוטלאים ּגדיים, ּכנגד ּגדיים ׁשחלקּו ּפי על ואף הּׁשני. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
מן ּפטּורין הּכל - עׂשרה ּכנגד ועׂשרה טלאים, ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּכנגד

ּכלקּוחין. הם והרי ְֲֲִִֵֵֵַַַהּמעׂשר,

.‡Èּבּבהמה חלקּו ולא ּבּכספים, ׁשחלקּו והּׁשּתפין ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻהאחין
ל הּבהמֹות נעׂשּו לא ׁשעדין ּבּמעׂשר, חּיבין אבל- קּוחין; ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ

הּכספים, חלקּו לא ׁשעדין ּפי על אף - הּבהמֹות חלקּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹאם
ּפטּורין. אּלּו ְֲִֵֵהרי

.·Èלּדיר נכנסין ּכּלן - אּמן ּבמעי עּברין עׂשרה ְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻהּלֹוקח
נֹולדּו. ּברׁשּותֹו ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶַלהתעּׂשר,

.‚Èלֹו ׁשּנפלּו הּגר[שקיבל]ּכהן ּבגזל ּבהמֹות [שמת,עׂשר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ
יורשים] לו ּכהּנה,ואין ׁשּמּתנֹות - הּמעׂשר מן ּפטּורים ,ְְְֲִִֵֶַַַָֻ

הּמעׂשר. מן ּפטּור - ּבמּתנה ׁשהּנּתן ּבארנּו, ּוכבר הן; ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָמּתנֹות

.„Èּבעלי ּבין ּתמימין ּבין - להתעּׂשר לּדיר נכנסין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָֹהּכל
הּכלאים מן חּוץ מזּבח; אּסּורי וכל לאמּומין, ואמו [שאביו ְְְִִִִִִֵֵַַַָ

אחד] ּדפןממין ויֹוצא והּטרפה, קיסרי], בניתוח ּומחּסר[נולד , ְְְְֵֵֶַַָֹֻ
מלידתו]זמן ימים ז' תוך הּמעׂשר.[- מן ּפטּורין אּלּו ׁשּכל - ְְֲִִֵֵֶַַַָ

מתעּׂשר. אינֹו - לדתֹו עם נׁשחטה אֹו אּמֹו, ׁשּמתה הּיתֹום ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוכן
הּׁשמּועה מּפי אּלּו, רבינו]ּודברים ממשה הן.[מסורת ְְִִִֵֵַָָ

.ÂËׁשּנראה אחר נלקח ּכן אם אּלא ּפטּור, הּלקּוח ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאין
ראוי] ּבתֹו[שהיה טלאים הּלֹוקח ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵַַַָָלהתעּׂשר.

ׁשּכיון לעּׂשרן; חּיב זמּנן, ּכׁשּיּגיע - הּלדה ימי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשבעת
ׁשּלקח ּכמי זה הרי - להתעּׂשר ראּוי זמן מחּסר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻׁשאין

ּברׁשּותֹו. ונֹולדּו ְְְִִָֻעּברין,

.ÊËאינּה אֹו היא מעׂשר ּבת אם ספק ׁשהיא ּבהמה ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּכל
טלאים ,לפיכ הּמעׂשר; מן ּפטּורה היא הרי - מעׂשר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָּבת

לקּוח אֹו יתֹום ּבהן ּכּלן[קנוי]ׁשּנתערב הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
הּוא. ספק מהן אחד ׁשּכל ְִֵֵֶֶֶָָָּפטּורין,

ז ּפרק ּבכֹורֹות ¤¤§§¦הלכֹות

היּו‡. מעׂשרה, אחד והפריׁש טלאים, עׂשרה לֹו ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָמי
אּלא מעׂשר. אּלּו אין - למעׂשר עׂשרה והפריׁש מאה, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָלֹו
לּדיר, העגלים ּכל אֹו הּטלאים ּכל ּכֹונס עֹוׂשה? הּוא ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכיצד
ּומעמיד ּכאחד, ׁשנים יצאּו ׁשּלא ּכדי קטן ּפתח לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹועֹוׂשה
קֹולן הּטלאים ׁשּיׁשמעּו ּכדי ּגֹועֹות, והן מּבחּוץ, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָאּמֹותיהם
ּתחת יעבר אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: לקראתן, הּדיר מן ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹויצאּו
ּוכׁשּיצאּו ּבידֹו. ׁשּיֹוציאֹו ולא מעצמֹו, ׁשּיעבר עד - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּׁשבט"

ּבׁשבט ּומֹונן מתחיל זה, אחר זה הּדיר רועים]מן :[מקל ְְִִִֵֶֶֶַַַַָ
ׁשבעה, ׁשּׁשה, חמּׁשה, ארּבעה, ׁשלׁשה, ׁשנים, ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹאחד,
ּבין נקבה, ּבין זכר ּבין - עׂשירי והּיֹוצא ּתׁשעה; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָׁשמֹונה,

ּבסקרא סֹוקרֹו - מּום ּבעל ּבין באדום]ּתמים ,[צובעו ְְְִִֵַַָָ
מנין ולא ּבסקרא, סקרֹו לא מעׂשר'. זה 'הרי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹואֹומר:
מעׂשר; אּלּו הרי - עֹומדין אֹו רבּוצין ׁשּמנין אֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָּבׁשבט,
מעׂשר. זה הרי - עׂשירי וקּדׁש עׂשרה, עׂשרה ּומנין ְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָהֹואיל

לדיר·. ּברׁשּותֹו ׁשּנֹולדה ּבהמה ּכל לצרף צרי ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָאין
חמּׁשה לֹו היּו לבּדֹו; ועדר עדר ּכל מצרף אּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאחד,
מצטרפין, אין - ּבעּכֹו טלאים וחמּׁשה ּבירּוׁשלם, ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָטלאים
לאּלּו, אּלּו ּבין יהיה וכּמה הּמעׂשר. מן ּפטּורין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻוכּלן

ע לׁשּׁשה מיל.ויצטרפּו? ׂשר ְְְְִִִָָָָ

מיל‚. עׂשר ׁשּׁשה ואחד אחד ּכל ּובין עדרים, ׁשלׁשה ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָֹהיּו
ותׁשעה מּכאן, ּתׁשעה היּו ּכיצד? מצטרפין. ׁשלׁשּתן הרי -ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָ
לּדיר ונכנסין מצטרפין ׁשלׁשּתן הרי - ּבאמצע ואחד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמּכאן,

ְְִֵַלהתעּׂשר.

על„. הּבקר מן ולא הּבקר, על הּצאן מן מעּׂשרין ְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹֹאין
העּזים ּומן העּזים, על הּכבׂשים מן מעּׂשרין אבל ְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָֹהּצאן;
מׁשמע ּכל וצאן", ּבקר מעׂשר "וכל ׁשּנאמר: הּכבׂשים, ְְְְֱִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹעל
אחד. ּכמין הם והרי 'ׂשה', נקראים ׁשּׁשניהם אחד; – ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹצאן

ּבׁשנה‰. הּנֹולדים על זֹו ּבׁשנה הּנֹולדים מן מעּׂשרים ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָאין
על החדׁש מן הארץ ּבזרע מעּׂשרין ׁשאין ּכׁשם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת,
הּׂשדה "הּיצא ׁשּנאמר: - החדׁש על הּיׁשן מן ולא ְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהּיׁשן,
ׁשנה על מּׁשנה ּבהמה עּׂשר ׁשאם לי, ויראה ׁשנה". ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָׁשנה

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

הקּפידה לא ׁשהרי הּקדׁשים; חמרת מּפני מעׂשר, זה הרי -ְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ׁשנה. ׁשנה ׁשּיהיה ּבפרּוׁש, ּבהמה מעׂשר על ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתֹורה

.Âּבאלּול ותׁשעה עׂשרים עד ּבתׁשרי מאחד הּנֹולדים ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכל
טלאים חמּׁשה נֹולדּו אּלּו. על מאּלּו ּומעּׂשרין מצטרפין, -ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָ
אין - ּבתׁשרי ּבאחד וחמּׁשה ּבאלּול, ועׂשרים ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבתׁשעה
ּובּתּה היא הרי ׁשנתן, ּבתֹו הּולדֹות ילדּו ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָמצטרפין;

להתעּׂשר. לּדיר ְְְִִִֵַַָנכנסֹות

.Êהּטבל ּכמֹו הּנֹולדים הּטלאים שאינהאין [תבואה ְְִִֵֶֶַַַָָ
ׁשּבארנּומעושרת] ּכמֹו ׁשּיתעּׂשר, עד מּמּנּו לאכל ׁשאסּור ,ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

עד ּׁשּירצה, מה ּכל ולׁשחט למּכר מּתר אּלא ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹֻּבמקֹומֹו.
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכהלכתֹו, ויאכל קדׁש, הּמעׂשר ויהיה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיעּׂשר;

.Á,ּבהמה למעׂשר ּבּׁשנה זמּנים ׁשלׁשה חכמים ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָֹקבעּו
ׁשּיעּׂשר; עד לׁשחט אֹו למּכר לֹו אסּור - מהן זמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּומּׁשּיּגיע
ּבחמּׁשה זמּנים: הּׁשלׁשה הן ואּלּו מּתר. זה הרי ׁשחט, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻואם
עצרת קדם יֹום עׂשר ּובחמּׁשה הּפסח, קדם יֹום ֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹעׂשר

מאּלּו,[שבועות] זמן וכל החג; קדם יֹום עׂשר ּובחמּׁשה ,ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשל ׁשהּגרנֹות אֹומר, נמצאת ּבהמה'. מעׂשר 'ּגרן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנקרא
חמּׁשה ּוביֹום אדר, מחדׁש אחרֹון ּביֹום - ּבהמה ְְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַָָָֹמעׂשר
ולּמה אלּול. מחדׁש אחרֹון ּוביֹום העמר, מּספירת ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹּוׁשלׁשים
מצּויֹות הּבהמֹות ׁשּתהיינה ּכדי אּלּו? ּבימים הּגרנֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָקבעּו
ּכמֹו ׁשּיעּׂשר, קדם למּכר ׁשּמּתר ּפי על ׁשאף רגלים; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻלעֹולי
הּמצוה. ויעׂשּו ׁשּיעּׂשרּו עד למּכר, נמנעים היּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּבארנּו,

.Ëלמנֹות והתחיל לּדיר, הּבקר ּכל אֹו הּצאן ּכל ְְְְִִִִִִַַַָָָָֹהכניס
- מעׂשרה ּפחֹות הּדיר ּבתֹו ׁשּנׁשארּו עד עׂשירי, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָּולקּדׁש
ׁשּיּולדּו, לאּלּו מצטרפין והן אחר; לגרן מּניחן זה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהרי

אחד ּבגרן הּכל הבאה]ויתעּׂשרּו לשנה מניחם על[ולא ואף . ְְְְְִֶֶַַַַָֹֹ
הּכל להכניס חּיב ּבּמנין, יּׁשארּו ׁשאּלּו יֹודע ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּפי

יּׁשאר. והּנׁשאר ְְִִִֵַַָָלּדיר,

שני יום
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והּוא‡. אחד, אחד לצאת והתחילּו לּדיר, צאן ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּמכניס
לׁשּלמּטה אֹו לּׁשמיני וקרא ּבּמנין, וטעה ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמֹונה
מּמ לׁשּלמעלה אֹו עׂשר לּׁשנים ׁשּקרא אֹו 'עׂשירי', ּנּומּמּנּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

לאחד אֹו לּתׁשיעי קרא אם אבל נתקּדׁשּו; לא - ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָֹ'עׂשירי'
הּקּבלה מּפי זה, ודבר נתקּדׁשּו. - 'עׂשירי' [ממשהעׂשר ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָ

מּמּנּורבינו] ׁשּלמעלה ּבמעׂשר מקּדׁשת ׁשהּטעּות ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָנׁשמע,
קרא אפּלּו וׁשּלאחריהן. ׁשּלפניהן לא אבל מּמּנּו, ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹוׁשּלמּטה
'עׂשירי', עׂשר ולאחד 'ּתׁשיעי', ולעׂשירי 'עׂשירי', ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִַַַָָָָלּתׁשיעי

מקּדׁשין. ׁשלׁשּתן - ּבכּונה ּבין ּבטעּות ְְְְְִֵֵַָָָָָָֻּבין

ּבמּומֹו·. נאכל אּלא קרב, אינֹו - הּתׁשיעי ּדינם? ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוהיא
מום] בו יקרב[כשיפול - עׂשר והאחד מעׂשר. והעׂשירי, ;ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָ

ּתמּורה עֹוׂשה ואינֹו ּכׁשלמים; נסכים וטעּון [אםׁשלמים, ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָ
מתקדש] אינו באחר, ּכתמּורה.מחליפו עצמֹו ׁשהּוא מּפני ,ְְְִִֵֶַָ

הּבהמֹות. ּבעל הּוא הּמֹונה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבּמה
ּבין ּבּתׁשיעי ּבין וטעה לֹו, לעּׂשר ׁשליח העֹוׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאבל
ּבלבד; הּוּדאי העׂשירי אּלא מתקּדׁש אין - עׂשר ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבאחד
ּכראּוי. לקּדׁש אּלא ּולהפסיד, לטעֹות ׁשליח עׂשהּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלא

נתקּדׁש‚. 'עׂשירי', עׂשר לאחד קרא ׁשאם ׁשאמרנּו, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָזה
לעׂשירי קרא אם אבל 'ּתׁשיעי'. לעׂשירי ּכׁשּקרא -ְְֲֲֲִִִִִִִֶָָָָָָָ
נתקּדׁש לא - 'עׂשירי' עׂשר לאחד אחריו וקרא ְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָֹ'עׂשירי',
'עׂשירי' ׁשם עקר לא הּוּדאי, העׂשירי ׁשהרי עׂשר; ֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹאחד
ולא 'עׂשירי' לא קראהּו, ולא העׂשירי, יצא ואפּלּו ְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָָָָֹֹֹמעליו.
ּוקראהּו עׂשר, אחד יצא ּכ ואחר ׁשתק, אּלא עׂשר', ְְֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ'אחד
על ואף יתקּדׁש; מעצמֹו ׁשהעׂשירי, נתקּדׁש; לא - ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ'עׂשירי'
'עׂשירי' ׁשם עקר ולא הֹואיל 'עׂשירי', קראהּו ׁשּלא ְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָֹֹּפי

מקּדׁש. עׂשר אחד אין ְֵֵַַָָָָָֻמעליו,

'ּתׁשיעי',„. ׁשניהן ׁשּקרא ּבין - ּכאחד ועׂשירי ּתׁשיעי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָיצאּו
ואינן ּבמּומן, ויאכלּו מקּדׁשין; ׁשניהן - 'עׂשירי' ׁשּקראן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻּבין
קראן אם - ּכאחד עׂשר ואחד עׂשירי יצא אם וכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָקרבין.
ּכמֹו והן ּבזה, זה מערבין עׂשר ואחד עׂשירי הרי - ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ'עׂשירי'
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמּומן, ׁשּיאכלּו ּבׁשלמים, ׁשּנתערב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמעׂשר
הרי - עׂשר' 'אחד קראן ואם הּמקּדׁשין; ּפסּולי ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֻּבהלכֹות

ּבמּומן. ויאכלּו ּבזה, זה מערבין והחּלין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻהעׂשירי

וׁשני‰. ראׁשֹון ׁשהן ׁשנים ּתחּלה ויצאּו למנֹות, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָהתחיל
אם וכן עׂשירי; זּוג ּומקּדׁש זּוג, זּוג הּכל מֹונה זה הרי -ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַֹ
- חמּׁשה חמּׁשה אֹו ופעם, ּפעם ּבכל ׁשלׁשה ׁשלׁשה ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָָֹֹמנין

העׂשירית. הּכת ְֲִִֵַַַָמקּדׁש

.Âהּׁשליׁשי וקרא 'אחד', אֹותן וקרא ׁשנים, ּבּתחּלה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָיצאּו
הרי - אחד אחד ּכדרּכֹו ּומנה 'ׁשני', אחריהן ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיצא
- הּתׁשיעי ּבמּומן: ויאכלּו מקּדׁשין, והעׂשירי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָֻהּתׁשיעי
ּבּתחּלה; יצאּו ׁשנים ׁשהרי הּוּדאי, העׂשירי ׁשהּוא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּפני
עׂשר לאחד והּקֹורא עׂשר, אחד הּוא - 'עׂשירי' ׁשּקראֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָוזה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו נתקּדׁש, ְְְֲִִִֵֵֶַַ'עׂשירי',

.Êויצא 'עׂשרה', ואמר ראׁשֹון ׁשּיצא ּכגֹון למפרע, ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָמנין
הרי - 'אחד' ּומנה העׂשירי ׁשּיצא עד 'ּתׁשעה', ואמר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשני

יתקּדׁש. מאליו ׁשהעׂשירי קדֹוׁש; ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָזה

.Á- ּבּדיר העׂשירי ונׁשאר 'עׂשירי', לּתׁשיעי ְְְֲֲִִִִִִִִַַַָָָקרא
על אף מעׂשר, - ּבּדיר ׁשּנׁשאר וזה ּבמּומֹו, יאכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּתׁשיעי

ּבררֹו ולא יצא ׁשּלא מאליו[קידשו]ּפי ׁשהעׂשירי, ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ
וכל ּבמּומֹו; יאכל הּתׁשיעי ּבּדיר, העׂשירי מת ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָמתקּדׁש.
נתקּדׁש ׁשּלא ּפי על ואף ּפטּורין, ונמנּו ׁשּיצאּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹהּׁשמֹונה
הראּוי ׁשהּמנין - ׁשּיצא קדם מת אּלא לּקרב ׁשּלהן ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹעׂשירי

פטורים]ּפֹוטר להיות ראויים שהיו -]. ֵ

.Ëּומת ,והֹול מֹונה והיה לּדיר, טלאים עׂשרה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָהכניס
עׂשירי, ּומקּדׁש ּכדרּכֹו ּומׁשלים מֹונה - הּמנּויין מן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָאחד

ּתׁשעה. אּלא חּיים עּתה ׁשם ׁשאין ּפי על ְִִִֵֶֶַַַַָָָָאף

.Èמּפני ּפטּורין, ׁשּנמנּו אּלּו - הּדיר ׁשּבתֹו מאּלּו אחד ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָמת
הפריׁש ׁשּלא ּפי על אף ּפֹוטר, למעׂשר הראּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּמנין
לגרן מּניחן - הּדיר ׁשּבתֹו ואּלּו ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹעליהם,
עׂשר ארּבעה לֹו ׁשהיּו מי וכן לאחרים. ׁשּיצטרפּו עד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאחר,
זה, ּבפתח אֹותן ּומנה ארּבעה, ויצאּו לּדיר, והכניסן ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָטלאים,
ארּבעה ׁשם ונׁשארּו אחר, מּפתח אֹותן ּומנה ׁשּׁשה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָויצאּו
ׁשּיצאּו הּפתח מן הּנׁשארים הארּבעה יצאּו אם - הּדיר ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבתֹו
הארּבעה ׁשאֹותן ּפטּורין; וכּלן אחד, מהם נֹוטל - הּׁשּׁשה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּבֹו
יצאּו ואם ּפטרן. הראּוי מנין ראׁשֹון, מּפתח ּתחּלה ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָׁשּיצאּו
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הקּפידה לא ׁשהרי הּקדׁשים; חמרת מּפני מעׂשר, זה הרי -ְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ׁשנה. ׁשנה ׁשּיהיה ּבפרּוׁש, ּבהמה מעׂשר על ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתֹורה

.Âּבאלּול ותׁשעה עׂשרים עד ּבתׁשרי מאחד הּנֹולדים ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכל
טלאים חמּׁשה נֹולדּו אּלּו. על מאּלּו ּומעּׂשרין מצטרפין, -ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָ
אין - ּבתׁשרי ּבאחד וחמּׁשה ּבאלּול, ועׂשרים ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבתׁשעה
ּובּתּה היא הרי ׁשנתן, ּבתֹו הּולדֹות ילדּו ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָמצטרפין;

להתעּׂשר. לּדיר ְְְִִִֵַַָנכנסֹות

.Êהּטבל ּכמֹו הּנֹולדים הּטלאים שאינהאין [תבואה ְְִִֵֶֶַַַָָ
ׁשּבארנּומעושרת] ּכמֹו ׁשּיתעּׂשר, עד מּמּנּו לאכל ׁשאסּור ,ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

עד ּׁשּירצה, מה ּכל ולׁשחט למּכר מּתר אּלא ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹֻּבמקֹומֹו.
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכהלכתֹו, ויאכל קדׁש, הּמעׂשר ויהיה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיעּׂשר;

.Á,ּבהמה למעׂשר ּבּׁשנה זמּנים ׁשלׁשה חכמים ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָֹקבעּו
ׁשּיעּׂשר; עד לׁשחט אֹו למּכר לֹו אסּור - מהן זמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּומּׁשּיּגיע
ּבחמּׁשה זמּנים: הּׁשלׁשה הן ואּלּו מּתר. זה הרי ׁשחט, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻואם
עצרת קדם יֹום עׂשר ּובחמּׁשה הּפסח, קדם יֹום ֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹעׂשר

מאּלּו,[שבועות] זמן וכל החג; קדם יֹום עׂשר ּובחמּׁשה ,ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשל ׁשהּגרנֹות אֹומר, נמצאת ּבהמה'. מעׂשר 'ּגרן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנקרא
חמּׁשה ּוביֹום אדר, מחדׁש אחרֹון ּביֹום - ּבהמה ְְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַָָָֹמעׂשר
ולּמה אלּול. מחדׁש אחרֹון ּוביֹום העמר, מּספירת ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹּוׁשלׁשים
מצּויֹות הּבהמֹות ׁשּתהיינה ּכדי אּלּו? ּבימים הּגרנֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָקבעּו
ּכמֹו ׁשּיעּׂשר, קדם למּכר ׁשּמּתר ּפי על ׁשאף רגלים; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻלעֹולי
הּמצוה. ויעׂשּו ׁשּיעּׂשרּו עד למּכר, נמנעים היּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּבארנּו,

.Ëלמנֹות והתחיל לּדיר, הּבקר ּכל אֹו הּצאן ּכל ְְְְִִִִִִַַַָָָָֹהכניס
- מעׂשרה ּפחֹות הּדיר ּבתֹו ׁשּנׁשארּו עד עׂשירי, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָּולקּדׁש
ׁשּיּולדּו, לאּלּו מצטרפין והן אחר; לגרן מּניחן זה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהרי

אחד ּבגרן הּכל הבאה]ויתעּׂשרּו לשנה מניחם על[ולא ואף . ְְְְְִֶֶַַַַָֹֹ
הּכל להכניס חּיב ּבּמנין, יּׁשארּו ׁשאּלּו יֹודע ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּפי

יּׁשאר. והּנׁשאר ְְִִִֵַַָָלּדיר,

שני יום
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והּוא‡. אחד, אחד לצאת והתחילּו לּדיר, צאן ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּמכניס
לׁשּלמּטה אֹו לּׁשמיני וקרא ּבּמנין, וטעה ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמֹונה
מּמ לׁשּלמעלה אֹו עׂשר לּׁשנים ׁשּקרא אֹו 'עׂשירי', ּנּומּמּנּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

לאחד אֹו לּתׁשיעי קרא אם אבל נתקּדׁשּו; לא - ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָֹ'עׂשירי'
הּקּבלה מּפי זה, ודבר נתקּדׁשּו. - 'עׂשירי' [ממשהעׂשר ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָ

מּמּנּורבינו] ׁשּלמעלה ּבמעׂשר מקּדׁשת ׁשהּטעּות ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָנׁשמע,
קרא אפּלּו וׁשּלאחריהן. ׁשּלפניהן לא אבל מּמּנּו, ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹוׁשּלמּטה
'עׂשירי', עׂשר ולאחד 'ּתׁשיעי', ולעׂשירי 'עׂשירי', ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִַַַָָָָלּתׁשיעי

מקּדׁשין. ׁשלׁשּתן - ּבכּונה ּבין ּבטעּות ְְְְְִֵֵַָָָָָָֻּבין

ּבמּומֹו·. נאכל אּלא קרב, אינֹו - הּתׁשיעי ּדינם? ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוהיא
מום] בו יקרב[כשיפול - עׂשר והאחד מעׂשר. והעׂשירי, ;ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָ

ּתמּורה עֹוׂשה ואינֹו ּכׁשלמים; נסכים וטעּון [אםׁשלמים, ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָ
מתקדש] אינו באחר, ּכתמּורה.מחליפו עצמֹו ׁשהּוא מּפני ,ְְְִִֵֶַָ

הּבהמֹות. ּבעל הּוא הּמֹונה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבּמה
ּבין ּבּתׁשיעי ּבין וטעה לֹו, לעּׂשר ׁשליח העֹוׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאבל
ּבלבד; הּוּדאי העׂשירי אּלא מתקּדׁש אין - עׂשר ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבאחד
ּכראּוי. לקּדׁש אּלא ּולהפסיד, לטעֹות ׁשליח עׂשהּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלא

נתקּדׁש‚. 'עׂשירי', עׂשר לאחד קרא ׁשאם ׁשאמרנּו, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָזה
לעׂשירי קרא אם אבל 'ּתׁשיעי'. לעׂשירי ּכׁשּקרא -ְְֲֲֲִִִִִִִֶָָָָָָָ
נתקּדׁש לא - 'עׂשירי' עׂשר לאחד אחריו וקרא ְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָֹ'עׂשירי',
'עׂשירי' ׁשם עקר לא הּוּדאי, העׂשירי ׁשהרי עׂשר; ֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹאחד
ולא 'עׂשירי' לא קראהּו, ולא העׂשירי, יצא ואפּלּו ְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָָָָֹֹֹמעליו.
ּוקראהּו עׂשר, אחד יצא ּכ ואחר ׁשתק, אּלא עׂשר', ְְֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ'אחד
על ואף יתקּדׁש; מעצמֹו ׁשהעׂשירי, נתקּדׁש; לא - ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ'עׂשירי'
'עׂשירי' ׁשם עקר ולא הֹואיל 'עׂשירי', קראהּו ׁשּלא ְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָֹֹּפי

מקּדׁש. עׂשר אחד אין ְֵֵַַָָָָָֻמעליו,

'ּתׁשיעי',„. ׁשניהן ׁשּקרא ּבין - ּכאחד ועׂשירי ּתׁשיעי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָיצאּו
ואינן ּבמּומן, ויאכלּו מקּדׁשין; ׁשניהן - 'עׂשירי' ׁשּקראן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻּבין
קראן אם - ּכאחד עׂשר ואחד עׂשירי יצא אם וכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָקרבין.
ּכמֹו והן ּבזה, זה מערבין עׂשר ואחד עׂשירי הרי - ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ'עׂשירי'
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמּומן, ׁשּיאכלּו ּבׁשלמים, ׁשּנתערב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמעׂשר
הרי - עׂשר' 'אחד קראן ואם הּמקּדׁשין; ּפסּולי ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֻּבהלכֹות

ּבמּומן. ויאכלּו ּבזה, זה מערבין והחּלין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻהעׂשירי

וׁשני‰. ראׁשֹון ׁשהן ׁשנים ּתחּלה ויצאּו למנֹות, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָהתחיל
אם וכן עׂשירי; זּוג ּומקּדׁש זּוג, זּוג הּכל מֹונה זה הרי -ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַֹ
- חמּׁשה חמּׁשה אֹו ופעם, ּפעם ּבכל ׁשלׁשה ׁשלׁשה ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָָֹֹמנין

העׂשירית. הּכת ְֲִִֵַַַָמקּדׁש

.Âהּׁשליׁשי וקרא 'אחד', אֹותן וקרא ׁשנים, ּבּתחּלה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָיצאּו
הרי - אחד אחד ּכדרּכֹו ּומנה 'ׁשני', אחריהן ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיצא
- הּתׁשיעי ּבמּומן: ויאכלּו מקּדׁשין, והעׂשירי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָֻהּתׁשיעי
ּבּתחּלה; יצאּו ׁשנים ׁשהרי הּוּדאי, העׂשירי ׁשהּוא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּפני
עׂשר לאחד והּקֹורא עׂשר, אחד הּוא - 'עׂשירי' ׁשּקראֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָוזה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו נתקּדׁש, ְְְֲִִִֵֵֶַַ'עׂשירי',

.Êויצא 'עׂשרה', ואמר ראׁשֹון ׁשּיצא ּכגֹון למפרע, ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָמנין
הרי - 'אחד' ּומנה העׂשירי ׁשּיצא עד 'ּתׁשעה', ואמר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשני

יתקּדׁש. מאליו ׁשהעׂשירי קדֹוׁש; ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָזה

.Á- ּבּדיר העׂשירי ונׁשאר 'עׂשירי', לּתׁשיעי ְְְֲֲִִִִִִִִַַַָָָקרא
על אף מעׂשר, - ּבּדיר ׁשּנׁשאר וזה ּבמּומֹו, יאכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּתׁשיעי

ּבררֹו ולא יצא ׁשּלא מאליו[קידשו]ּפי ׁשהעׂשירי, ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ
וכל ּבמּומֹו; יאכל הּתׁשיעי ּבּדיר, העׂשירי מת ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָמתקּדׁש.
נתקּדׁש ׁשּלא ּפי על ואף ּפטּורין, ונמנּו ׁשּיצאּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹהּׁשמֹונה
הראּוי ׁשהּמנין - ׁשּיצא קדם מת אּלא לּקרב ׁשּלהן ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹעׂשירי

פטורים]ּפֹוטר להיות ראויים שהיו -]. ֵ

.Ëּומת ,והֹול מֹונה והיה לּדיר, טלאים עׂשרה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָהכניס
עׂשירי, ּומקּדׁש ּכדרּכֹו ּומׁשלים מֹונה - הּמנּויין מן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָאחד

ּתׁשעה. אּלא חּיים עּתה ׁשם ׁשאין ּפי על ְִִִֵֶֶַַַַָָָָאף

.Èמּפני ּפטּורין, ׁשּנמנּו אּלּו - הּדיר ׁשּבתֹו מאּלּו אחד ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָמת
הפריׁש ׁשּלא ּפי על אף ּפֹוטר, למעׂשר הראּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּמנין
לגרן מּניחן - הּדיר ׁשּבתֹו ואּלּו ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹעליהם,
עׂשר ארּבעה לֹו ׁשהיּו מי וכן לאחרים. ׁשּיצטרפּו עד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאחר,
זה, ּבפתח אֹותן ּומנה ארּבעה, ויצאּו לּדיר, והכניסן ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָטלאים,
ארּבעה ׁשם ונׁשארּו אחר, מּפתח אֹותן ּומנה ׁשּׁשה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָויצאּו
ׁשּיצאּו הּפתח מן הּנׁשארים הארּבעה יצאּו אם - הּדיר ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבתֹו
הארּבעה ׁשאֹותן ּפטּורין; וכּלן אחד, מהם נֹוטל - הּׁשּׁשה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּבֹו
יצאּו ואם ּפטרן. הראּוי מנין ראׁשֹון, מּפתח ּתחּלה ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָׁשּיצאּו
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הארּבעה ּבֹו ׁשּיצאּו הּפתח מן הּנׁשארים הארּבעה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאּלּו
הּׁשּׁשה ואֹותם ּבּתחּלה, ׁשּיצאּו הארּבעה אֹותם הרי - ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּתחּלה
נמנה מהם אחד ׁשּכל ּפטּורין, ׁשני, ּבפתח אחריהם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיצאּו
אחרים ּבּדיר ׁשם נׁשארּו ׁשהרי למעׂשר, הראּוי ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָמנין
אף - ׁשּנׁשארּו הארּבעה אּלּו אבל ּולעּׂשר; הּמנין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלהׁשלים
הראּוי, מנין אינֹו - הראׁשֹון מּפתח ונמנּו ׁשּיצאּו ּפי ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָעל
זה, מּפתח ארּבעה יצאּו אחר. לגרן מצטרפין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלפיכ
הּׁשּׁשה יצאּו אם - ׁשּׁשה ׁשם ונׁשארּו ׁשני, מּפתח ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָוארּבעה
וכּלן מעׂשר, אחד מהם נֹוטל - הּפתחים מּׁשני ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻמאחד
הּׁשּׁשה הרי - הּפתחים ּבׁשני הּׁשּׁשה יצאּו ואם ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָּפטּורין.
ּומּכאן מּכאן ּתחּלה ׁשּיצאּו והּׁשמֹונה אחר, לגרן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמצטרפין
עליו להׁשלים הראּוי מנין נמנּו מהן ארּבעה ׁשּכל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּפטּורין;
הּדיר. ּבתֹו נׁשארים ׁשם היּו ׁשּׁשה ׁשהרי ּולעּׂשר, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָעׂשרה

.‡Èּתׁשעה ויצאּו הּדיר, ּבתֹו טלאים עׂשר ּתׁשעה לֹו ְְְְְְִִִִַָָָָָָָהיּו
מעׂשר, לׁשם האחד נֹוטל - ׁשני ּבפתח ותׁשעה זה, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבפתח

הראּוי. מנין נמנּו הּתׁשעה ׁשאֹותם ּפטּורין; ְְְְְִִִִֶַָָָָָָֻוכּלן

.·Èוחזר הּדיר מן ורּבֹו ראׁשֹו הּטלה והֹוציא מֹונה, ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻהיה
ּדבר. לכל ּכמנּוי הּוא הרי -ְְֲֵָָָָ

.‚Èאֹו עּמֹו, ׁשּדּבר חברֹו מּפני הּמנין והפסיק מֹונה, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָהיה
.ּכ אחר מנינֹו ּומׁשלים חֹוזר זה הרי - ׁשּבת לילי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשחׁשכה

.„Èוקפץ עׂשירי, ּומקּדׁש אחד, אחד הּיֹוצאין מֹונה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
נמנּו לא ׁשעדין אּלּו לתֹו הּדיר, לתֹו הּמנּויין מן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹאחד
הּוא אם ספק מהם אחד ׁשּכל הּכל; נפטרּו - נתעּׂשרּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹולא
ּפטּורין. הּמנּויין ׁשּכל ּבארנּו ּוכבר אחר, אֹו ׁשּקפץ ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמנּוי

.ÂËעד ירעּו ּכּלן - הּדיר לתֹו העׂשירּיים מן אחד ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֻקפץ
ּבמּומן. ויאכלּו מּום, ּבהן ְְְִֵֶֶָָָֹׁשּיּפל

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

zFbbW zFkld¦§§¨
ׁשּיקריב (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיׁש

אׁשםהּיח ׁשּיקריב (ב) ׁשגגתֹו; על קבּועה חּטאת קרּבן יד ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָ
לֹו ׁשּיּודע עד חטא, לא אם חטא אם לֹו נֹודע ׁשּלא ִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמי
ׁשּיקריב (ג) ּתלּוי'; 'אׁשם הּנקרא הּוא וזה חּטאתֹו, ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָויביא
'אׁשם הּנקרא הּוא וזה ידּועֹות, עברֹות על אׁשם ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהחֹוטא
אם ידּועֹות; עברֹות על קרּבן החֹוטא ׁשּיקריב (ד) ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָוּדאי';
עׂשירית אֹו עֹוף - עני היה ואם ּבהמה, - עׁשיר ְְֲִִִִִֵָָָָָָָהיה
ׁשּיקריבּו (ה) ויֹורד'; עֹולה 'קרּבן הּנקרא הּוא וזה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהאיפה;
מן ּבאחת ּכהלכה ׁשּלא והֹורּו טעּו אם קרּבן, ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּסנהדרין

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְֲִִִֵֵֵַָהחמּורֹות.

א ּפרק ׁשגגֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

ׁשּיׁש‡. תעׂשה לא מּמצוֹות אחת על ּבׁשגגה העֹובר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכל
קרּבן להקריב חּיב זה הרי - ּכרת עליה ׁשחּיבין מעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבּה
ׁשגגתֹו. על חּטאתֹו ׁשּיקריב היא עׂשה ּומצות ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָחּטאת,

ׁשגגתּה·. על חּיבין ּכרת, זדֹונּה על ׁשחּיבין עברה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָוכל
מגּדף עברֹות, מּׁשלׁש חּוץ - ה']חּטאת מילה[את ּומבּטל ְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹ

עׂשה, מצוֹות ׁשהן מּפני - והּמילה הּפסח ּפסח; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוקרּבן

ׁשּנאמר: תעׂשה, לא ׁשגגת על אּלא חּטאת מביאין ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹואין
מּפני - והמגּדף תעׂשינה"; לא אׁשר ה' מּמצֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ"אחת
מגּדף, יצא ּבׁשגגה", "לעׂשה ונאמר: מעׂשה, ּבֹו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאין
ּבאלֹוּה זרה עבֹודה עליו המקּבל ,לפיכ מעׂשה. ּבֹו ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאין
אם - נסקל מזיד היה ואם ּכרת, חּיב ׁשהּוא ּפי על אף -ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
מעׂשה, עׂשה ׁשּלא לפי הּקרּבן; מן ּפטּור ּבׁשגגה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹקּבל

וכּו'". אחת "ּבעׂשתּה ְְֱֲֶַַַַָֹונאמר:

אם‚. - ׁשּבארנּו ּכרתֹות מּׁשלׁש חּוץ ׁשּבּתֹורה ּכרתֹות ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכל
חּוץ קבּועה; חּטאת מביא ּבׁשגגה, מהן אחת על הּיחיד ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָעבר
אין ׁשּׁשניהם - לּמקּדׁש ׁשּנכנס וטמא קדׁש, ׁשאכל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמּטמא
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן אּלא קבּועה, חּטאת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמביאין

וקרּבן„. ּבלבד. הּבהמה מן הּבאה היא קבּועה, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָחּטאת
עׁשיר היה אם אּלא קבּוע; ׁשאינֹו הּקרּבן הּוא ויֹורד, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעֹולה
אֹו עֹוף, מביא - עני היה ואם ּבהמה, חּטאת מביא -ְְִִִִֵֵֵַָָָָָ

האיפה מנחה]עׂשירית למד,[- נמצאת ׁשּיתּבאר. ּכמֹו , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָ
קבּועה, חּטאת ׁשגגתן על מביא ׁשהּיחיד העברֹות ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּכל
והּבא (ב) אּמֹו, על הּבא (א) הן: ואּלּו וארּבעים; ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹׁשלׁש
אם על והּבא (ד) אּמּה, אם על והּבא (ג) אׁשּתֹו, אם ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָעל
והּבא (ז) ּבּתֹו, ּבת על והּבא (ו) ּבּתֹו, על הּבא (ה) ְְִִִַַַַַַָָָָָאביה,
ּבת על והּבא (ט) אׁשּתֹו, ּבת על והּבא (ח) ּבנֹו, ּבת ְְְְִַַַַַַַַָָעל
(יב) אחֹותֹו, על הּבא (יא) ּבנּה, ּבת על והּבא (י) ְְֲִַַַַַָָָָּבּתּה,
על והּבא (יג) אביו, אׁשת ּבת ׁשהיא אחֹותֹו על ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָוהּבא
על והּבא (טו) אּמֹו, אחֹות על והּבא (יד) אביו, ְְֲֲִִַַַַָָָאחֹות
על והּבא (יז) אביו, אׁשת על והּבא (טז) אׁשּתֹו, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָאחֹות
על והּבא (יט) ּבנֹו, אׁשת על והּבא (יח) אביו, אחי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָאׁשת
על והּבא (כא) איׁש, אׁשת על והּבא (כ) אחיו, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָאׁשת
(כד) אביו, על הּבא (כג) זכּור, עם הּׁשֹוכב (כב) ִִִֵַַַַָָָָהּנּדה,
האּׁשה (כו) ּבהמה, עם הּׁשֹוכב (כה) אביו, אחי על ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָהּבא
ׁשּבעריֹות, ּכרתֹות ּכל נמצאּו עליה; הּבהמה את ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהמביאה
הן: ואּלּו עׂשר; ׁשבעה העברֹות, ּובׁשאר ועׂשרים. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָׁשּׁשה
לּמל מּזרעֹו הּנֹותן (ב) ּבמעׂשה, זרה עבֹודה העֹובד ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ(א)

שורפו] אינו אך ע"ז לשם באש מעבירו אֹוב[אביו ּבעל (ג) ,ַַ
כישוף] ּבמעׂשה[מין יּדעֹוני ּבעל (ד) כישוף], (ה)[מין , ְְֲִִֶַַַ
את (ז)המחּלל הּכּפּורים, ּביֹום מלאכה העֹוׂשה (ו) הּׁשּבת, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבפסח, חמץ האֹוכל (ח) הּכּפּורים, ּביֹום וׁשֹותה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהאֹוכל
נֹותר האֹוכל (יא) ּדם, האֹוכל (י) חלב, האֹוכל [קרבן(ט) ֵֵֵֵֶָָָָָ

זמנו] ּפּגּולשעבר האֹוכל (יב) שנפסל], הּׁשֹוחט[קרבן (יג) , ִֵֵַָ
(טו) לעזרה, חּוץ קרּבן הּמעלה (יד) לעזרה, חּוץ ְֲֲֲִֶַַָָָָָָָָָָקדׁשים

הּמׁשחה[עושה]המפּטם ׁשמן המפּטם[עבורו]את (טז) , ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָ
הּקטרת אּלּו[עבורו]את הרי הּמׁשחה. ּבׁשמן הּס (יז) , ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

קבּועה. חּטאת ׁשגגתן על ׁשּמביאין עברֹות וארּבעים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹׁשלׁש
אם מאּלּו? ּבאחת הּׁשֹוגג ׁשּמביא הּקרּבן הּוא ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּומה
והיא לחּטאת, ׁשנתּה ּבת עז מביא - ׁשגג זרה ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָּבעבֹודה
אֹו הדיֹוט, החֹוטא ׁשהיה ּבין ;'ל 'ׁשלח ּבפרׁשת ְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָהאמּורה

מׁשיח ּכהן אֹו ,משיחתמל ידי על שמונה בזמן גדול, [כהן ִֵֶֶַָֹ
[- המשחה אםשמן אבל זרה. עבֹודה ּבׁשגגת ׁשוין הּכל -ְְֲֲִִִַַָָָָָֹ

- הדיֹוט היה אם - וארּבעים הּׁשּתים מּׁשאר ּבאחת ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשגג
חּטאת היא וזֹו הּכבׂשים; מן נקבה אֹו עּזים, ׂשעירת ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָמביא
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הּמל ואם 'וּיקרא'. ּבפרׁשת האמּורה הארץ מעם אחד ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשל
ואם לחּטאת. עּזים ׂשעיר מביא - מהן ּבאחת ׁשּׁשגג ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּוא
והּוא לחּטאת, ּבקר ּבן ּפר מביא הּוא - מׁשיח ּכהן ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהיה

ׁשם. ׁשּנתּפרׁש ּכמֹו ְְְִִֵֶָָָנׂשרף,

ׁשּנאמר:‰. - מרּבין אֹו מאּלּו, ּבאחת ׁשּׁשגג יחיד ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻאחד
אנׁשי ּכיצד? ּבׁשגגה". לעׂשה לכם, ּתהיה אחת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ"ּתֹורה
הּכּפּורים, יֹום הּוא והרי חל, ׁשהּיֹום ודּמּו ׁשּׁשגגּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹמדינה
ׁשּתי מביא ואחד אחד ּכל - מלאכה ועׂשּו אכלּו ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָֻוכּלן
והקטירּו ּכּלן ׁשגגּו אם וכן ׂשעירֹות; אֹו ּכבׂשֹות ְְְְְְִִִִֵַָָָָֻחּטאֹות,
ּבת עז מביא העֹובדים מן ואחד אחד ּכל - זרה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלעבֹודה

לחּטאת. ְְַָָָׁשנתּה

ב ּפרק ׁשגגֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

ׁשֹוגג‡. ׁשּיהיה עד ׁשגגתֹו, על חּטאת חּיב אדם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאין
אֹו ּבּסֹוף, והזיד ּבּתחּלה ׁשגג אם אבל סֹוף; ועד ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָמּתחּלה
ּכיצד? חּטאת. מּקרּבן ּפטּור - ּבּסֹוף וׁשגג ּבּתחּלה ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָהזיד

ּבׁשּבת לרׁשּות מרׁשּות חפץ ׁשהֹוציא מרשותּכגֹון [כגון: ְְְְִִֵֵֶֶַָ
הרבים] לרשות עקרהיחיד היחיד], והּניח[מרשות ּבזדֹון ְְִִַַָָ

הרבים] -[ברשות ּבזדֹון והּניח ּבׁשגגה ׁשעקר אֹו ְְְְִִִִֶַַָָָָָָּבׁשגגה,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשגגה. ויּניח ּבׁשגגה ׁשּיעקר עד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּפטּור;

תעׂשה·. ּבלא ׁשהיא וידע עברה, אסורה]עבר אבל[- , ְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּומביא ׁשגגה, זֹו הרי - ּכרת עליה ׁשחּיבין יֹודע ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאינֹו
ידע ולא ּבּקרּבן, וׁשגג ּבכרת, ׁשהיא ידע אם אבל ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹחּטאת;
ׁשּׁשגגת מזיד; זה הרי - לאו אם קרּבן, עליה חּיבין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאם
ּכרת. עליהן ׁשחּיבין אּלּו ּבעברֹות ׁשגגה אינּה ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָקרּבן,

ׁשל‚. עצמֹו לֹו נֹודע ׁשּלא איזה]מי אף[- - ׁשחטא חטא ְְִֵֶֶֶַַַָָֹ
ּכרת, ּבֹו ׁשּיׁש תעׂשה לא על ׁשעבר ּבוּדאי ׁשּידע ּפי ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹעל
ּבּה", חטא "אׁשר ׁשּנאמר: חּטאת, מּקרּבן ּפטּור זה ְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהרי

ונֹותר חלב ּכיצד? ּבֹו. ׁשחטא החטא ׁשּידע הקרבןעד מן -] ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אכילתו] זמן ידּועאחר ואין מהן, אחד את ואכל ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָלפניו,

נ אׁשּתֹו אכל, עלאיזה ּובא וׁשגג ּבּבית, עּמֹו ואחֹותֹו ּדה ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
הּכּפּורים ויֹום ׁשּבת ּבעל, מהן איזֹו ידּוע ואין מהן, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאחת
מהן ּבאיזה ידּוע ואין מהן, ּבאחד מלאכה ועׂשה ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָלפניו,

חּטאת. מּקרּבן ּפטּור זה הרי - ְֲִֵֶַַָָָָָעׂשה

מביא„. זה הרי - ּוׁשכחֹו וחזר חטאֹו, לֹו ונֹודע ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָחטא,
ּׁשהּוא מה לׁשם חטאחּטאת איזה עבור שיהיה אומר -] ְֵֶַַָ

הּנאכלֹות.שחטא] חּטאֹות ּכׁשאר ותאכל ,ְְֱִֵֵֶַַָָָָ

ּבׁשם‰. חּיב.[איסור]ׁשגג - ּגּופין ׁשני והן מהן, אחד ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
היא; איזֹו ידּוע ואין מהן, ּבאחת וׁשגג נּדֹות, ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּכיצד?
חּיב - היא איזֹו ידּוע ואין מהן, ּבאחת וׁשגג אחיֹותיו, ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּתי
לׁשּתי ּדֹומה? זה למה חטא. ׁשל עצמֹו ידע ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָחּטאת,
אֹו היא, נר איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ׁשּכּבה ּדֹולקֹות ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָנרֹות

ּתמחּויין ואין[קערות]לׁשני מהן, מאחד ׁשאכל חלב ׁשל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. ׁשהּוא - אכל ּתמחּוי מאיזה ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹידּוע

Âקבּועה חּטאת המחּיב ועׂשה[רגילה]ּכל ׁשגגתֹו, על ְְְְִַַַָָָָָָָֻ
לֹו היתה ׁשּלא ּפי על אף - ׁשחטא אחר לֹו ונֹודע ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹּבׁשגגה,
ּכיצד? חּטאת. חּיב זה הרי הּוא, חטא ׁשּזה ּבּתחּלה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָידיעה
יׂשראל הם מה יֹודע ואינֹו וגדל הּגֹוים, לבין ׁשּנׁשּבה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּתינֹוק

וכּיֹוצא ודם חלב ואכל ּבׁשּבת, מלאכה ועׂשה ּדתם, ְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹולא
חּיב אּלּו, ּכל על ּומצּוה יׂשראלי, ׁשהּוא לֹו ּכׁשּיּודע - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּבהן
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ועברה. עברה ּכל על חּטאת ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלהביא

.Êחּיב - אסּורֹות ּבמאכלֹות אֹו ּבעריֹות, ּכּונה ּבלא ְְֲֲֲֵַַַַַָָָָָֹהּׁשֹוגג
עם מתעּסק היה ּכיצד? מחּטאת. ּפטּור ּובׁשּבת, ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָחּטאת;
עליו; ערוה היא והרי לבעילה, ּכּונה ּבלא ּובעלּה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹאּׁשה,
אכילה לׁשם ּכּונה ּבלא ּובלעֹו הּוא, רק ׁשּבפיו ׁשּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּדּמה
נתּכּון חּטאת. חּיב זה הרי - חלב הּוא והרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבעֹולם,

ּכּונה[בשבת] ּבלא המחּבר את וחת הּתלּוׁש, את ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹֻלהגּביּה
ּכמֹו ּתֹורה, אסרה מחׁשבת מלאכת ּפטּור; - ְְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָלחתיכתֹו

ּבמקֹומֹו. ְְִֵֶַׁשּבארנּו

.Áנעׂשית עׂשּיתּה ּובכלל הּמצוֹות, מן מצוה העֹוׂשה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּכל
מּקרּבן ּפטּור זה הרי - ּבׁשגגה ּכרת, עליה ׁשחּיבין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָעברה

יבמּתֹו על הּבא ּכיצד? ּברׁשּות. ׁשעׂשה מּפני [אשתחּטאת, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
בנים] בלא שמת הריאחיו - ידע לא והּוא נּדה, היא והרי ,ְֲֲִִֵֵַַָָֹ

נּדה היא והרי אׁשּתֹו, על ּבא אם אבל מחּטאת. ּפטּור ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָזה
אבל יבעל; ּכ ואחר ׁשאלּה, ׁשּלא מּפני חּטאת: חּיב -ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹ
לֹו ׁשהיּו מי וכן לּה. ׁשּיׁשאל ּכדי ּבּה רגיל אינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָיבמּתֹו,
ׁשּבת ּבערב למּול ואחד ּבׁשּבת למּול אחד ּתינֹוקֹות, ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשני
ּפטּור - ּבׁשּבת ׁשניהם ּומל וׁשכח, הּׁשּבת, אחר ְְְֵֶַַַַַַָָָָָאֹו
ּבׁשּבת, מהן אחד למּול רׁשּות לזה יׁש ׁשהרי ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמחּטאת;
ׁשהם ּפי על אף עׂשה; ּומצוה אצלֹו, היא ּדחּויה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוׁשּבת
לא אם אבל מדקּדק. אינֹו ּבהּול, ּוזמּנֹו הֹואיל ּגּופין, ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָֹׁשני
מי ּבׁשּבת ּומל וׁשכח ּבׁשּבת, למּול ראּוי מהן אחד ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהיה

חּטאת. חּיב - ּבׁשּבת למּולֹו ראּוי ְְֵֶַַַָָָָׁשאינֹו

.Ëמומחה]אּמן ּביֹום[מוהל הּיֹום לפנֹות למּול ׁשּבא ְְִֶַָָָֻ
ואם ׁשּתמּול, ּכדי ּבּיֹום ּפנאי נׁשאר 'לא לֹו: ואמרּו ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹהּׁשּבת,

חֹובלּתתח ונמצאת הּׁשּבת, יציאת עד ּתׁשלים לא למּול יל ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ
ּובמהרה וזריז, אני 'רגיל ואמר: מצוה', עֹוׂשה ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּבׁשּבת
זה הרי - הּׁשּבת יציאת עד אּלא הׁשלים לא אם - ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹאמּול'

ּבֹו. התרּו ׁשהרי חּטאת, ְֲִֵֶַַָָחּיב

.Èהרבים]הּמֹוציא לרשות היחיד ּביֹום[מרשות הּלּולב את ְִֶַַָ
ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון המקדש,טֹוב בזמן -] ְְִִֶֶַָָָָ

בשבת] גם נוטלין היו ּבֹושבמקדש לצאת ּכדי [חובת, ְֵֵָ
-המצוה] ּבׁשֹוגג הרּבים ּברׁשּות אּמֹות ארּבע והעבירֹו ,ְְְְֱִִִֵֶַַַַָ

ּביֹום הּפסח את הּׁשֹוחט וכן הֹוציא. ּברׁשּות ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָּפטּור,
ׁשּמׁשכּו ּכן אחר לֹו ונֹודע ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל עׂשר ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָארּבעה

ידיהן את בו]הּבעלים נטמאּו[מהשותפות אֹו ׁשּמתּו אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָ
אֹו מעים נקּוב ּכגֹון ּבּסתר, טרפה ׁשּנמצא אֹו ׁשחיטה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹקדם
נמצא אם אבל ּברׁשּות; ׁשּׁשחט מּפני ּפטּור, זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָראה
חּטאת, חּיב זה הרי - ּגלּויה טרפה ׁשהיתה אֹו מּום, ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבעל
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יׁשחט. ּכ ואחר לבּדק לֹו ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹמּפני

.‡Èלׁשמֹו ׁשּלא ּבׁשּבת הּפסח את אחר]ׁשחט קרבן לשם -] ְְִֶֶֶַַַַָָֹ
ּבטעּות ׁשמֹו ׁשעקירת ּכׁשר; ׁשהּזבח מּפני ּפטּור, - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבטעּות
הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו עקירה, אינּה -ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֻ

.·Èראּויין אם - ּבטעּות ּפסח לׁשם אחרים זבחים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָׁשחט
ׁשּׁשחט מּפני חּטאת, מּקרּבן ּפטּור - ּפסח לקרּבן ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהם
ׁשּתים ּבן אֹו נקבה ׁשהיתה ּכגֹון ראּויין, אינם אם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּברׁשּות;
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הּמל ואם 'וּיקרא'. ּבפרׁשת האמּורה הארץ מעם אחד ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשל
ואם לחּטאת. עּזים ׂשעיר מביא - מהן ּבאחת ׁשּׁשגג ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּוא
והּוא לחּטאת, ּבקר ּבן ּפר מביא הּוא - מׁשיח ּכהן ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהיה

ׁשם. ׁשּנתּפרׁש ּכמֹו ְְְִִֵֶָָָנׂשרף,

ׁשּנאמר:‰. - מרּבין אֹו מאּלּו, ּבאחת ׁשּׁשגג יחיד ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻאחד
אנׁשי ּכיצד? ּבׁשגגה". לעׂשה לכם, ּתהיה אחת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ"ּתֹורה
הּכּפּורים, יֹום הּוא והרי חל, ׁשהּיֹום ודּמּו ׁשּׁשגגּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹמדינה
ׁשּתי מביא ואחד אחד ּכל - מלאכה ועׂשּו אכלּו ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָֻוכּלן
והקטירּו ּכּלן ׁשגגּו אם וכן ׂשעירֹות; אֹו ּכבׂשֹות ְְְְְְִִִִֵַָָָָֻחּטאֹות,
ּבת עז מביא העֹובדים מן ואחד אחד ּכל - זרה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלעבֹודה

לחּטאת. ְְַָָָׁשנתּה

ב ּפרק ׁשגגֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

ׁשֹוגג‡. ׁשּיהיה עד ׁשגגתֹו, על חּטאת חּיב אדם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאין
אֹו ּבּסֹוף, והזיד ּבּתחּלה ׁשגג אם אבל סֹוף; ועד ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָמּתחּלה
ּכיצד? חּטאת. מּקרּבן ּפטּור - ּבּסֹוף וׁשגג ּבּתחּלה ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָהזיד

ּבׁשּבת לרׁשּות מרׁשּות חפץ ׁשהֹוציא מרשותּכגֹון [כגון: ְְְְִִֵֵֶֶַָ
הרבים] לרשות עקרהיחיד היחיד], והּניח[מרשות ּבזדֹון ְְִִַַָָ

הרבים] -[ברשות ּבזדֹון והּניח ּבׁשגגה ׁשעקר אֹו ְְְְִִִִֶַַָָָָָָּבׁשגגה,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשגגה. ויּניח ּבׁשגגה ׁשּיעקר עד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּפטּור;

תעׂשה·. ּבלא ׁשהיא וידע עברה, אסורה]עבר אבל[- , ְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּומביא ׁשגגה, זֹו הרי - ּכרת עליה ׁשחּיבין יֹודע ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאינֹו
ידע ולא ּבּקרּבן, וׁשגג ּבכרת, ׁשהיא ידע אם אבל ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹחּטאת;
ׁשּׁשגגת מזיד; זה הרי - לאו אם קרּבן, עליה חּיבין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאם
ּכרת. עליהן ׁשחּיבין אּלּו ּבעברֹות ׁשגגה אינּה ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָקרּבן,

ׁשל‚. עצמֹו לֹו נֹודע ׁשּלא איזה]מי אף[- - ׁשחטא חטא ְְִֵֶֶֶַַַָָֹ
ּכרת, ּבֹו ׁשּיׁש תעׂשה לא על ׁשעבר ּבוּדאי ׁשּידע ּפי ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹעל
ּבּה", חטא "אׁשר ׁשּנאמר: חּטאת, מּקרּבן ּפטּור זה ְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהרי

ונֹותר חלב ּכיצד? ּבֹו. ׁשחטא החטא ׁשּידע הקרבןעד מן -] ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אכילתו] זמן ידּועאחר ואין מהן, אחד את ואכל ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָלפניו,

נ אׁשּתֹו אכל, עלאיזה ּובא וׁשגג ּבּבית, עּמֹו ואחֹותֹו ּדה ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
הּכּפּורים ויֹום ׁשּבת ּבעל, מהן איזֹו ידּוע ואין מהן, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאחת
מהן ּבאיזה ידּוע ואין מהן, ּבאחד מלאכה ועׂשה ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָלפניו,

חּטאת. מּקרּבן ּפטּור זה הרי - ְֲִֵֶַַָָָָָעׂשה

מביא„. זה הרי - ּוׁשכחֹו וחזר חטאֹו, לֹו ונֹודע ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָחטא,
ּׁשהּוא מה לׁשם חטאחּטאת איזה עבור שיהיה אומר -] ְֵֶַַָ

הּנאכלֹות.שחטא] חּטאֹות ּכׁשאר ותאכל ,ְְֱִֵֵֶַַָָָָ

ּבׁשם‰. חּיב.[איסור]ׁשגג - ּגּופין ׁשני והן מהן, אחד ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
היא; איזֹו ידּוע ואין מהן, ּבאחת וׁשגג נּדֹות, ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּכיצד?
חּיב - היא איזֹו ידּוע ואין מהן, ּבאחת וׁשגג אחיֹותיו, ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּתי
לׁשּתי ּדֹומה? זה למה חטא. ׁשל עצמֹו ידע ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָחּטאת,
אֹו היא, נר איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ׁשּכּבה ּדֹולקֹות ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָנרֹות

ּתמחּויין ואין[קערות]לׁשני מהן, מאחד ׁשאכל חלב ׁשל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. ׁשהּוא - אכל ּתמחּוי מאיזה ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹידּוע

Âקבּועה חּטאת המחּיב ועׂשה[רגילה]ּכל ׁשגגתֹו, על ְְְְִַַַָָָָָָָֻ
לֹו היתה ׁשּלא ּפי על אף - ׁשחטא אחר לֹו ונֹודע ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹּבׁשגגה,
ּכיצד? חּטאת. חּיב זה הרי הּוא, חטא ׁשּזה ּבּתחּלה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָידיעה
יׂשראל הם מה יֹודע ואינֹו וגדל הּגֹוים, לבין ׁשּנׁשּבה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּתינֹוק

וכּיֹוצא ודם חלב ואכל ּבׁשּבת, מלאכה ועׂשה ּדתם, ְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹולא
חּיב אּלּו, ּכל על ּומצּוה יׂשראלי, ׁשהּוא לֹו ּכׁשּיּודע - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּבהן
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ועברה. עברה ּכל על חּטאת ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלהביא

.Êחּיב - אסּורֹות ּבמאכלֹות אֹו ּבעריֹות, ּכּונה ּבלא ְְֲֲֲֵַַַַַָָָָָֹהּׁשֹוגג
עם מתעּסק היה ּכיצד? מחּטאת. ּפטּור ּובׁשּבת, ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָחּטאת;
עליו; ערוה היא והרי לבעילה, ּכּונה ּבלא ּובעלּה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹאּׁשה,
אכילה לׁשם ּכּונה ּבלא ּובלעֹו הּוא, רק ׁשּבפיו ׁשּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּדּמה
נתּכּון חּטאת. חּיב זה הרי - חלב הּוא והרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבעֹולם,

ּכּונה[בשבת] ּבלא המחּבר את וחת הּתלּוׁש, את ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹֻלהגּביּה
ּכמֹו ּתֹורה, אסרה מחׁשבת מלאכת ּפטּור; - ְְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָלחתיכתֹו

ּבמקֹומֹו. ְְִֵֶַׁשּבארנּו

.Áנעׂשית עׂשּיתּה ּובכלל הּמצוֹות, מן מצוה העֹוׂשה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּכל
מּקרּבן ּפטּור זה הרי - ּבׁשגגה ּכרת, עליה ׁשחּיבין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָעברה

יבמּתֹו על הּבא ּכיצד? ּברׁשּות. ׁשעׂשה מּפני [אשתחּטאת, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
בנים] בלא שמת הריאחיו - ידע לא והּוא נּדה, היא והרי ,ְֲֲִִֵֵַַָָֹ

נּדה היא והרי אׁשּתֹו, על ּבא אם אבל מחּטאת. ּפטּור ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָזה
אבל יבעל; ּכ ואחר ׁשאלּה, ׁשּלא מּפני חּטאת: חּיב -ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹ
לֹו ׁשהיּו מי וכן לּה. ׁשּיׁשאל ּכדי ּבּה רגיל אינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָיבמּתֹו,
ׁשּבת ּבערב למּול ואחד ּבׁשּבת למּול אחד ּתינֹוקֹות, ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשני
ּפטּור - ּבׁשּבת ׁשניהם ּומל וׁשכח, הּׁשּבת, אחר ְְְֵֶַַַַַַָָָָָאֹו
ּבׁשּבת, מהן אחד למּול רׁשּות לזה יׁש ׁשהרי ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמחּטאת;
ׁשהם ּפי על אף עׂשה; ּומצוה אצלֹו, היא ּדחּויה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוׁשּבת
לא אם אבל מדקּדק. אינֹו ּבהּול, ּוזמּנֹו הֹואיל ּגּופין, ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָֹׁשני
מי ּבׁשּבת ּומל וׁשכח ּבׁשּבת, למּול ראּוי מהן אחד ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהיה

חּטאת. חּיב - ּבׁשּבת למּולֹו ראּוי ְְֵֶַַַָָָָׁשאינֹו

.Ëמומחה]אּמן ּביֹום[מוהל הּיֹום לפנֹות למּול ׁשּבא ְְִֶַָָָֻ
ואם ׁשּתמּול, ּכדי ּבּיֹום ּפנאי נׁשאר 'לא לֹו: ואמרּו ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹהּׁשּבת,

חֹובלּתתח ונמצאת הּׁשּבת, יציאת עד ּתׁשלים לא למּול יל ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ
ּובמהרה וזריז, אני 'רגיל ואמר: מצוה', עֹוׂשה ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּבׁשּבת
זה הרי - הּׁשּבת יציאת עד אּלא הׁשלים לא אם - ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹאמּול'

ּבֹו. התרּו ׁשהרי חּטאת, ְֲִֵֶַַָָחּיב

.Èהרבים]הּמֹוציא לרשות היחיד ּביֹום[מרשות הּלּולב את ְִֶַַָ
ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון המקדש,טֹוב בזמן -] ְְִִֶֶַָָָָ

בשבת] גם נוטלין היו ּבֹושבמקדש לצאת ּכדי [חובת, ְֵֵָ
-המצוה] ּבׁשֹוגג הרּבים ּברׁשּות אּמֹות ארּבע והעבירֹו ,ְְְְֱִִִֵֶַַַַָ

ּביֹום הּפסח את הּׁשֹוחט וכן הֹוציא. ּברׁשּות ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָּפטּור,
ׁשּמׁשכּו ּכן אחר לֹו ונֹודע ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל עׂשר ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָארּבעה

ידיהן את בו]הּבעלים נטמאּו[מהשותפות אֹו ׁשּמתּו אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָ
אֹו מעים נקּוב ּכגֹון ּבּסתר, טרפה ׁשּנמצא אֹו ׁשחיטה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹקדם
נמצא אם אבל ּברׁשּות; ׁשּׁשחט מּפני ּפטּור, זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָראה
חּטאת, חּיב זה הרי - ּגלּויה טרפה ׁשהיתה אֹו מּום, ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבעל
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יׁשחט. ּכ ואחר לבּדק לֹו ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹמּפני

.‡Èלׁשמֹו ׁשּלא ּבׁשּבת הּפסח את אחר]ׁשחט קרבן לשם -] ְְִֶֶֶַַַַָָֹ
ּבטעּות ׁשמֹו ׁשעקירת ּכׁשר; ׁשהּזבח מּפני ּפטּור, - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבטעּות
הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו עקירה, אינּה -ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֻ

.·Èראּויין אם - ּבטעּות ּפסח לׁשם אחרים זבחים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָׁשחט
ׁשּׁשחט מּפני חּטאת, מּקרּבן ּפטּור - ּפסח לקרּבן ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהם
ׁשּתים ּבן אֹו נקבה ׁשהיתה ּכגֹון ראּויין, אינם אם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּברׁשּות;
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ׁשגג אם וכן הּפסח. למצות ראּוי אינֹו ׁשהרי חּטאת, חּיב -ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּבׁשּבת -]ּוׁשחטֹו לשם לאֹוכליו[- יכוליםׁשּלא שלא [אנשים ְְְְֶַָָָֹ

חולים] כגון למנּוייולאכול ׁשּלא אֹו לערלים,[בעליו], אֹו , ְֲִִֵֶַָֹ
לאֹוכליו, וׁשּלא לאֹוכליו ׁשחטֹו חּטאת. חּיב - לטמאים ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹאֹו
לטמאים ולערלים, למּולים למנּוייו, וׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹלמנּוייו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכׁשר. הּפסח ׁשהרי ּפטּור, - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹולטהֹורים

.‚Èזה הרי - לׁשמן ׁשּלא הּצּבּור קרּבנֹות ּבׁשּבת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּׁשֹוחט
אמּורין ויקטיר חּטאת, ׁשחט[האברים]חּיב אם וכן לערב; ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּתֹוספת. על חּטאת חּיב הּיֹום, חֹובת על ֵֶֶַַַַַַַָָָיתר

.„Èּבׁשּבת הּׁשּבת, את ּדֹוחין ׁשאין יחיד קרּבנֹות ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשחט
את זֹורקין ואין ּבהנאה. מּתר והּבׂשר חּטאת, חּיב - ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻּבׁשגגה

המזבח]הּדם ּבׁשֹוגג[על ּבין לׁשמן, ּדמן וזרק עבר ואם ; ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָ
אמּורין ויקטיר חֹובה, לׁשם לּבעלים עלּו - ּבמזיד ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָּבין
ׁשגגתֹו. על חּטאת הּׁשֹוחט ויביא יאכל, והּבׂשר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלערב;

.ÂËואחת ּכחּוׁשה אחת צּבּור, ׁשל ּבהמֹות ׁשּתי לפניו ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהיּו
עֹולה, ּבין חּטאת ּבין ּבאחת, הּיֹום חֹובת והיתה ְְְְֵֵֵַַַַַָָָָָׁשמנה,
ּכ ואחר ּבּתחּלה, ּכחּוׁשה ׁשחט אם - הּׁשּתים וׁשחט ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָוׁשגג
אּלא עֹוד, ולא חּטאת; מּקרּבן ּפטּור - הּׁשמנה ְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹׁשחט
אם אבל לכּתחּלה. ּוׁשחט', ׁשמנה 'הבא לֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹׁשאֹומרים
על חּטאת חּיב - הּכחּוׁשה ּכ ואחר ּתחּלה, הּׁשמנה ְְְְִֵַַַַַַַַָָָָָָָׁשחט

ה[אם]הּתֹוספת. ּבבנינמצאת טרפה הּׁשמנה ראׁשֹונה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ׁשּׁשחט ּבעת טרפה ׁשהיא ידע ׁשּלא ּפי על אף - ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמעים
האחרֹונה ונׁשחטה הֹואיל - נתּכּון לזה ולא ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהּכחּוׁשה,
מצּודה הּפֹורס וכן מחּטאת. ּפטּור זה הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכמצותּה,
- הּדגים עם ּתינֹוק והעלה ּבׁשגגה, הּים מן ּדגים ְְְֱֲִִִִִִֶַַַָָָָָָלהעלֹות
והעלה הֹואיל - ׁשמע ׁשּלא ּבין ּתינֹוק, ׁשּטבע ׁשּׁשמע ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבין
ּכּונתֹו היתה ׁשּלא ּפי על אף מחּטאת, ּפטּור זה הרי ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּתינֹוק,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹוגג. ׁשהיה מּפני לצּוד, ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאּלא

.ÊËונֹותר ּפסח, ׁשל צלי הּפסח ּבלילי לפניו ׁשהיה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמי
ואכל וׁשגג מצוה, ׁשהיא צלי לאכל ונתּכּון הּקדׁשים, ְְְְְֱֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמן
מצוה עׂשה לא ׁשהרי חּטאת, חּיב זה הרי - ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּנֹותר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זֹו. ְֲִֵֵֶַַָָֹּבאכילה

שלישי יום
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חּטאת‡. עליו ׁשחּיבין חטא ׁשחטא עדים עליו ׁשהעידּו ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָמי
ראינּו[רגילה]קבּועה 'אנּו אמרּו: אּלא ּבֹו, התרּו ולא , ְְְְְִִֶָָָָֹ

'אני אֹומר: והּוא חלב', ׁשאכלּת אֹו ּבׁשּבת מלאכה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשעׂשית
הֹואיל חּטאת; חּיב אינֹו - זה' ּדבר עׂשיתי ׁשּלא ּבוּדאי ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹיֹודע
'לא להם ּכׁשאמר הּקרּבן, מן יּפטר הייתי', 'מזיד יאמר: ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹואם
אּלא ּבׁשגגה אכלּתי 'לא ּכאֹומר: נעׂשה עׂשיתי', ולא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹאכלּתי
העדים. את הכחיׁש ולא הּקרּבן, מן ּפטּור ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹּבזדֹון',

הפליג·. ולא הכחיש]ׁשתק, לא אפּלּו[- - העדים את ְְֲִִִִֵֶַָָֹ
אחת אּׁשה לֹו לעדות]אמרה שפסולה אֹו[- חלב', 'אכלּת : ְְִֵֶַַַָָָָָ

אמר חּטאת. להביא חּיב - וׁשתק ּבׁשּבת', מלאכה ְְְְִִַַַַַָָָָָָָָָָ'עׂשית
- ּבׁשגגה ואכלֹו וחזר וׁשתק, זה', הּוא 'חלב אחד: עד ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלֹו
ׁשעּקר ּפי על אף עליו, לֹוקה - ּבֹו התרּו ואם חּטאת; ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָמביא

אחד. ּבעד ְֵֵֶָָהעדּות

ׁשהּמפריׁש‚. הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻּכבר
ׁשחּלל, הּׁשּבת על יביאּנה לא - ׁשאכל החלב על ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹחּטאתֹו
עּזים ׂשעירת קרּבנֹו "והביא ׁשּנאמר: ׁשאכל, הּדם על ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאֹו
לׁשם קרּבנֹו ׁשּיהיה עד - חטא" אׁשר חּטאתֹו על ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָוגֹו'
הקריב, ואם חטא. על מחטא ׁשּיקריבּנה לא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹחטאֹו,
ׁשאכל חלב על חּטאתֹו הפריׁש אמרּו: זה על יתר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּפסּולה.
הביא, ואם הּיֹום; ׁשאכל חלב על יביאּנה לא - ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאמׁש
ומת, אביו, הפריׁשּה ׁשאם לֹומר, צרי ואין ּכּפר. ְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ{לא}
על הּבן יביאּנה ׁשּלא - החטא ּבאֹותֹו מחּיב הּבן ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻוהיה

ׁשם. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְִֵֶֶָָחטאֹו,

ּבּה„. ׁשּיּפל עד ּתרעה - חטאים ׁשני על חּטאת ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּמביא
חציּה ּובדמי זה, לחטא חציּה ּבדמי ויביא ותּמכר, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָמּום,
ׁשני על אחת חּטאת ׁשהביאּו ׁשנים וכן הּׁשני. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָלחטא
זה ויביא ותּמכר, מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹחטאים
חציּה. ּבדמי חּטאתֹו זה ויביא חציּה, ּבדמי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָחּטאתֹו

ׁשּירצה,‰. איזֹו יקריב - אחד חטא על חּטאֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהביא
לנדבה. ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹוהּׁשנּיה

.Âלׁשם ּתּׁשחט זֹו - חטאים ׁשני על חּטאֹות ׁשּתי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָהביא
הּׁשני. החטא לׁשם והּׁשנּיה האחד, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהחטא

.Êׁשהמׁשּמדּכ הּקרּבנֹות, מעׂשה ּבהלכֹות ּבארנּו בר ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֻ
ּבפרהסיא ׁשּבתֹות לחּלל אֹו זרה אין[ברבים]לעבֹודה - ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָ

עברֹות מּׁשאר לעברה והמׁשּמד ּכלל; קרּבן מּמּנּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמקּבלין
מׁשּמד ּכיצד? החטא. אֹותֹו על חּטאת מּמּנּו מקּבלין אין -ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֻ
אין - חּטאתֹו והביא ּבׁשגגה, חלב ׁשאכל חלב, ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאכל
מׁשּמד היה אפּלּו ּבתׁשּובה. ׁשּיחזר עד מּמּנּו, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֻמקּבלין

לתאבֹון חלב להכעיס]לאכל בשביל ולא לתאווה -], ְֱֵֵֶֶָֹ
מקּבלין אין - קרּבן והביא ואכלֹו, ּבׁשּמן, חלב לֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻונתחּלף
הרי - לתאבֹון ּבין להכעיס ּבין ּבזדֹון, ׁשּמּׁשאכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמּמּנּו;
- ּדם ואכל וׁשגג חלב, לאכל מׁשּמד היה מׁשּמד. ְְְְֱֵֶֶַַָָָָָָָֹֻֻהּוא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּמּנּו, ְְְְִִֵֶֶַַמקּבלין

.Áוחזר נׁשּתּמד ּכ ואחר חּטאתֹו, והפריׁש ׁשּׁשגג ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָמי
ונׁשּתּפה וחזר נׁשּתּטה אֹו ּפי[נרפא]ּבתׁשּובה, על אף - ְְְְְִִִִַַַַַָָָָ

ונראה חזר הרי ּבינתים, הּקרּבן ראויׁשּנדחה [נהיה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבהלכֹותלהקרבה] ׁשּבארנּו ּכמֹו נדחין, חּיים ּבעלי ׁשאין ;ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַ

ׁשאם ּוכׁשם עצמּה. יקריבּנה ,לפיכ הּמקּדׁשין; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּפסּולי
נדחּו אם ּכ - לכׁשרּותֹו יחזר ונתרּפא, עֹובר מּום ּבֹו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹנֹולד

יקרב. ונראּו, וחזרּו ְְְְְְִִִַַָָהּבעלים

.Ëיֹום עליהן ׁשעבר וּדאין ואׁשמֹות חּטאֹות ֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָחּיבי
וחּיבי הּכּפּורים; יֹום לאחר להביא חּיבין ְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָהּכּפּורים,

ּתלּויין חטאו]אׁשמֹות האם ׁשּנאמר:[שמסתפקים ּפטּורין, ְְֱֲִִֶֶַָ
מּפי למדּו ּכ - ּתטהרּו" ה' לפני חּטאתיכם ְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹֹ"מּכל

רבינו]הּׁשמּועה ממשה ּבֹו[מסורת מּכיר ׁשאין חטא ׁשּכל , ְְִֵֵֶֶַַָָ
עברה ספק ידֹו על ׁשּבא מי ,לפיכ לֹו. נתּכּפר ה', ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאּלא
ּתלּוי; מאׁשם ּפטּור - חׁשכה עם אפּלּו הּכּפּורים, ְֲֲִִִִֵֵַָָָָָּביֹום
הֹודע לא על מביאין ׁשאין למד, נמצאת מכּפר. הּיֹום ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּכל

עבירה] לא[ספק ּכן אם אּלא ּתלּוי, אׁשם הּכּפּורים יֹום ִִִֵֶֶַָָָָֹׁשל
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּכּפּורים, יֹום לֹו ְְִִִִֵֶֶַָּכּפר

.Èאּלא מכּפרין, האׁשם ולא החּטאת ולא הּכּפּורים יֹום ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹאין
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אינם ּבהם, המבעט אבל ּבכּפרתן; הּמאמינים הּׁשבים ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָעל
אׁשמֹו, אֹו חּטאתֹו והביא מבעט, היה ּכיצד? לֹו. ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָמכּפרין
ּפי על אף - מכּפרין אּלּו ׁשאין ּבלּבֹו, מחּׁשב אֹו אֹומר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַוהּוא
ּבתׁשּובה ּוכׁשּיחזר לֹו. נתּכּפר לא ּכמצותן, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּקרבּו
ּביֹום המבעט וכן ואׁשמֹו. חּטאתֹו להביא צרי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָמּבעיטתֹו,
נתחּיב אם ,לפיכ עליו. מכּפר הּכּפּורים יֹום אין ְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָהּכּפּורים,
הרי - ּבֹו מבעט והּוא הּכּפּורים, יֹום עליו ועבר ּתלּוי, ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָּבאׁשם
הּכּפּורים, יֹום אחר ּבתׁשּובה ּוכׁשּיחזר לֹו; נתּכּפר לא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹזה

ּבֹו. חּיב ׁשהיה ּתלּוי אׁשם ּכל להביא ְִֶַַָָָָָָָָָחּיב

.‡Èחּוץ - הּכּפרה את מעּכבין ׁשּבּתֹורה, אׁשמֹות ְְֲִֶֶַַַַָָָָָּכל
ׂשֹוטה ּוספק ּכּפרה, מחּסרי ּוספק נזיר, ספק נזיר. ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֻמאׁשם

הּכּפּורים. יֹום אחר קרּבנֹותיהן מביאין ּכּלן -ְְְִִִִֵֶַַַָָֻ

.·Èיֹוצא הּוא והרי אׁשם, אֹו חּטאת מחּיב ׁשהּוא ְֲִֵֵֶַַָָָָֻמי
זבּוח זבחֹו היה אם - ּדין מּבית אֹותֹו[שחוט]להרג מׁשהין , ְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ

נׁשחט לא עדין ואם יהרג; ּכ ואחר הּדם, ׁשּיּזרק ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹעד
עליו. ׁשּיקריבּו עד אֹותֹו מׁשהין אין ְְִִֵֶֶַַַַַָָהּזבח,

ד ּפרק ׁשגגֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

אחד‡. ּבעלם הרּבה עברֹות עלהעֹוׂשה ידע שלא -] ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָ
עׂשהאיסורם] אפּלּו ואחת; אחת ּכל על חּטאת חּיב ,ְֲִַַַַַַַָָָָָ

ׁשלׁש מביא אחד, ּבעלם ׁשּמנינּו אּלּו וארּבעים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהּׁשלׁש
חּיב ׁשהּוא אחד מעׂשה עׂשה אם וכן חּטאֹות. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוארּבעים

הרּבה ׁשמֹות מּׁשּום איסורים]עליו כמה שכולל על[- חּיב , ְִֵֵַַַָָָ
אֹו ּכאחת, ּבאין ּכּלן האּסּורין ׁשּיהיּו והּוא, - וׁשם ׁשם ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻּכל

מֹוסיף להלן]אּסּור יבאר הּׁשֹוחט[- ּכיצד? ּכֹולל. אּסּור אֹו , ִִִֵֵֵַַ
חּיב - זרה לעבֹודה ּבׁשּבת לעזרה חּוץ קדׁשים ְֱֲֲִֶַַַַָָָָָָָָָָּבהמת
מחּלל ּומּׁשּום ּבחּוץ, קדׁשים ׁשֹוחט מּׁשּום חּטאֹות: ְִִִֵֵַַַָָָָֹׁשלׁש
האּסּורין ׁשלׁשת ׁשהרי - זרה עבֹודה עֹובד ּומּׁשּום ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּבת,
זביחה 'ּבגמר ּבאֹומר: אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכאחד. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּבאין

אֹותּה'[ש][שחיטה] עֹובד זרה]הּוא לעבודה אם[- אבל . ֲִֵָָ
עבֹודה לׁשם מעט ּבּה מּׁשּיׁשחט - לכ ּכּונתֹו היתה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹֹלא
ׁשּיׁשחט עד ּבחּוץ ׁשֹוחט מּׁשּום חּיב ואינֹו ּתאסר, ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹזרה,

וושט]ׁשנים הּׁשחיטה,[קנה ּכׁשּגמר ונמצא, ׁשנים; רב אֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹ
מּׁשּום עליה חּיב ׁשאינֹו לקרּבן, האסּורה ּבהמה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשחט
היתה הּקרּבנֹות. ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבחּוץ, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָׁשֹוחט

ּפגּום ׁשּלּה הּקנה חצי והיה העֹוף, והֹוסיף[שחוט]חּטאת , ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ
חּטאֹות, ׁשלׁש חּיב - זרה עבֹודה לׁשם ּבׁשּבת ׁשהּוא ּכל ְְֲֵֶַַַָָָָָָָָֹּבֹו
מלאכה העֹוׂשה וכן ּכאחת. ּבאים האּסּורין ׁשלׁשת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהרי
חּטאֹות, ׁשּתי חּיב - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּביֹום
אחיו, אׁשת על הּבא ּכאחת. ּבאין האּסּורין ׁשּׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּפני

מּׁשּום[החי]הּקּים חּטאֹות: ׁשלׁש מביא - נּדה ּכׁשהיא , ְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
הּבאים אּסּורין ׁשני והם - אח אׁשת ּומּׁשּום איׁש, ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָאׁשת

מֹוסיף אּסּור ׁשהּוא - נּדה ּומּׁשּום ׁשּמּתֹו[נוסף]ּכאחת; , ְִִִִִֶֶַַָ
ליבמּה נֹוסף לבעלּה, זה אּסּור ּבּה בעלה]ׁשּנּתֹוסף .[אח ְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

"ערות מּׁשּום - ׁשּתים חּיב אביו, על הּבא ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוכן
וכן תׁשּכב". לא זכר "ואת ּומּׁשּום תגּלה", לא ...ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹאבי
אבי אחי "ערות ׁשּנאמר: - ׁשּתים חּיב אביו אחי על ְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָהּבא
אחד ּבעלם עליו, זכּור והביא הּזכּור, על הּבא תגּלה". ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלא

אחת, חּטאת אּלא חּיב אינֹו ּגּופין, ׁשני ׁשהם ּפי על אף -ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ׁשם והּנׁשּכב, הּׁשֹוכב - תׁשּכב" לא זכר "ואת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
ּבעלם עליו, ּבהמה והביא הּבהמה, על הּבא וכן הּוא. ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאחד
והּנׁשּכב הּׁשֹוכב עׂשּו אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאחד

אחת. ּכבעילה ּוזכּור, ְְְִִִֵַַָָּבבהמה

חּטאֹות.·. ׁשמֹונה עליה וחּיב אחת, ּבעילה ּבֹועל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָיׁש
לבן נׂשא ּתמנע; ּוׁשמּה מּזלּפה ּבת לֹו ׁשהיתה יעקב ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹּכיצד?
אּלא ּבת ללבן ואין סרח, ּוׁשמּה ּבת, מּמּנה והֹוליד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּתמנע,
אׁשּתֹו ואחֹות יעקב, ּבת ּבת סרח נמצאת לבּדּה. ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֹרחל
סרח נּׂשאת ּכאחת. הּבאין אּסּורין ׁשני והם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמאביה;
אּסּור ּבּה נֹוסף יעקב; ּבני ׁשאר על ונאסרה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹלראּובן,
סרח ונּׂשאת ּגרׁש, אֹו ראּובן, מת ּכּלתֹו. היא והרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹליעקב,
יעקב, אחי ׁשאר על ׁשּנאסרה מּתֹו - מאּמֹו יעקב לאחי ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹזֹו
ונּׂשאת ּגרׁש, אֹו מת אחיו. אׁשת אּסּור ּבּה ליעקב ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹנֹוסף
יׁשמעאל, אחי ׁשאר על ׁשּנאסרה מּתֹו - ליׁשמעאל זֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָסרח
מת אביו. אחי אׁשת מּׁשּום ליעקב אּסּור ּבּה ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֹנֹוסף
אף ויּבמּה, יצחק ועבר יצחק, לפני ליּבּום ונפלה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָָיׁשמעאל,
אח ׁשאר על ׁשּנאסרה מּתֹו - לֹו ׁשנּיה ׁשהיא ּפי יו,על ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

אׁשת ּומּׁשּום אביו, אׁשת מּׁשּום ליעקב אּסּור ּבּה ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹנֹוסף
על ּובא יעקב ׁשגג אם ּכאחד. ּבאין האּסּורין ׁשּׁשני ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאיׁש;
אׁשת רחל ּובחּיי ּבעלּה יצחק ּבחּיי נּדה, ּכׁשהיא זֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָסרח
ּבּתֹו, ּבת מּׁשּום חּטאֹות: ׁשמֹונה עליה חּיב זה הרי - ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹיעקב
אחיו, אׁשת ּומּׁשּום ּכּלתֹו, ּומּׁשּום אׁשּתֹו, אחֹות ְֲִִִִִֵֶַָָּומּׁשּום
אׁשת ּומּׁשּום אביו, אׁשת ּומּׁשּום אביו, אחי אׁשת ֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָּומּׁשּום

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נּדה. ּומּׁשּום ְִִִֵֵֶַָָֹאיׁש,

.‚צרי - מֹוסיף ּבאּסּור עליהן הערוה זֹו ׁשּתאסר אּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּכל
ׁשּתאסר ּכדי ּבעֹולם מצּויין האחרים האנׁשים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָׁשּיהּו
לזה. אחר אּסּור יּתֹוסף עליהן, ׁשּתאסר ּומּתֹו ֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָעליהן;
לזה היה ואּלּו 'הֹואיל אֹומרין: אין מצּויין, אינם אם ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָאבל
אּסּור ּבּה יּתֹוסף עליהם, נאסרת היתה אחים, אֹו ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבנים

אחר]לּזקן' באיסור כבר לו אסורה שהיא לזה אין[- ׁשהרי ; ֲֵֵֵֶַָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אח. ולא ּבן לא עּתה ְְֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹׁשם

אחת„. ׁשל אּמּה על ּובא נׁשים, ׁשלׁש נׂשּוי ׁשהיה ִִִֶֶַַַָָָָָָָֹמי
ׁשל אביה אם ׁשהיא ׁשנּיה, ׁשל אּמּה אם ׁשהיא ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָמהן,
חמֹותֹו, ואם חמֹותֹו, היא זֹו ׁשּזקנה ּפי על אף - ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָׁשליׁשית
אינֹו - היא אחת ּבת ואּסּור הם, ׁשמֹות ּוׁשלׁשה חמיו, ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָֹואם
ּבנּה ּובת ּובּתּה ּבאּׁשה ׁשּנאמר לפי אחת, חּטאת אּלא ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָחּיב
ׁשלׁשה עׂשה הּכתּוב - הּוא" זּמה הּנה, "ׁשארה ּבּתּה: ְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹּובת
אחד. ּכׁשם ׁשמֹות הּׁשלׁשה יחׁשבּו לפיכ אחד, ּכגּוף ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּגּופין

אחֹות‰. ׁשהיא אביו, אחֹות ׁשהיא אחֹותֹו, על הּבא ֲֲֲֲִִִֶֶַַָָָאבל
ּגּלה", אחתֹו "ערות ׁשּנאמר: חּטאֹות, ׁשלׁש חּיב - ְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹאּמֹו
אחֹות ׁשהיא ּפי על ואף - עצמּה ּבפני אחֹותֹו על ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָלחּיב
אּמֹו, על ׁשּבא ּכגֹון זאת? ּתהיה והיא אביו. ואחֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹאּמֹו
והֹוליד מּבנֹותיו, אחת ּובעל ּבנֹות, ׁשּתי מּמּנה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָוהֹוליד
ׁשהיא הּׁשנית, הּבת על הּזה הּממזר ּכׁשּיבֹוא - ּבן ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמּמּנה
אחֹות ׁשהיא מאביו, אחֹותֹו ׁשהיא הּממזרת, אּמֹו ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָאחֹות
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּטאֹות. ׁשלׁש חּיב - מאּמֹו ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹאביו
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אינם ּבהם, המבעט אבל ּבכּפרתן; הּמאמינים הּׁשבים ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָעל
אׁשמֹו, אֹו חּטאתֹו והביא מבעט, היה ּכיצד? לֹו. ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָמכּפרין
ּפי על אף - מכּפרין אּלּו ׁשאין ּבלּבֹו, מחּׁשב אֹו אֹומר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַוהּוא
ּבתׁשּובה ּוכׁשּיחזר לֹו. נתּכּפר לא ּכמצותן, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּקרבּו
ּביֹום המבעט וכן ואׁשמֹו. חּטאתֹו להביא צרי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָמּבעיטתֹו,
נתחּיב אם ,לפיכ עליו. מכּפר הּכּפּורים יֹום אין ְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָהּכּפּורים,
הרי - ּבֹו מבעט והּוא הּכּפּורים, יֹום עליו ועבר ּתלּוי, ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָּבאׁשם
הּכּפּורים, יֹום אחר ּבתׁשּובה ּוכׁשּיחזר לֹו; נתּכּפר לא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹזה

ּבֹו. חּיב ׁשהיה ּתלּוי אׁשם ּכל להביא ְִֶַַָָָָָָָָָחּיב

.‡Èחּוץ - הּכּפרה את מעּכבין ׁשּבּתֹורה, אׁשמֹות ְְֲִֶֶַַַַָָָָָּכל
ׂשֹוטה ּוספק ּכּפרה, מחּסרי ּוספק נזיר, ספק נזיר. ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֻמאׁשם

הּכּפּורים. יֹום אחר קרּבנֹותיהן מביאין ּכּלן -ְְְִִִִֵֶַַַָָֻ

.·Èיֹוצא הּוא והרי אׁשם, אֹו חּטאת מחּיב ׁשהּוא ְֲִֵֵֶַַָָָָֻמי
זבּוח זבחֹו היה אם - ּדין מּבית אֹותֹו[שחוט]להרג מׁשהין , ְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ

נׁשחט לא עדין ואם יהרג; ּכ ואחר הּדם, ׁשּיּזרק ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹעד
עליו. ׁשּיקריבּו עד אֹותֹו מׁשהין אין ְְִִֵֶֶַַַַַָָהּזבח,

ד ּפרק ׁשגגֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

אחד‡. ּבעלם הרּבה עברֹות עלהעֹוׂשה ידע שלא -] ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָ
עׂשהאיסורם] אפּלּו ואחת; אחת ּכל על חּטאת חּיב ,ְֲִַַַַַַַָָָָָ

ׁשלׁש מביא אחד, ּבעלם ׁשּמנינּו אּלּו וארּבעים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהּׁשלׁש
חּיב ׁשהּוא אחד מעׂשה עׂשה אם וכן חּטאֹות. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוארּבעים

הרּבה ׁשמֹות מּׁשּום איסורים]עליו כמה שכולל על[- חּיב , ְִֵֵַַַָָָ
אֹו ּכאחת, ּבאין ּכּלן האּסּורין ׁשּיהיּו והּוא, - וׁשם ׁשם ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻּכל

מֹוסיף להלן]אּסּור יבאר הּׁשֹוחט[- ּכיצד? ּכֹולל. אּסּור אֹו , ִִִֵֵֵַַ
חּיב - זרה לעבֹודה ּבׁשּבת לעזרה חּוץ קדׁשים ְֱֲֲִֶַַַַָָָָָָָָָָּבהמת
מחּלל ּומּׁשּום ּבחּוץ, קדׁשים ׁשֹוחט מּׁשּום חּטאֹות: ְִִִֵֵַַַָָָָֹׁשלׁש
האּסּורין ׁשלׁשת ׁשהרי - זרה עבֹודה עֹובד ּומּׁשּום ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּבת,
זביחה 'ּבגמר ּבאֹומר: אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכאחד. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּבאין

אֹותּה'[ש][שחיטה] עֹובד זרה]הּוא לעבודה אם[- אבל . ֲִֵָָ
עבֹודה לׁשם מעט ּבּה מּׁשּיׁשחט - לכ ּכּונתֹו היתה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹֹלא
ׁשּיׁשחט עד ּבחּוץ ׁשֹוחט מּׁשּום חּיב ואינֹו ּתאסר, ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹזרה,

וושט]ׁשנים הּׁשחיטה,[קנה ּכׁשּגמר ונמצא, ׁשנים; רב אֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹ
מּׁשּום עליה חּיב ׁשאינֹו לקרּבן, האסּורה ּבהמה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשחט
היתה הּקרּבנֹות. ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבחּוץ, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָׁשֹוחט

ּפגּום ׁשּלּה הּקנה חצי והיה העֹוף, והֹוסיף[שחוט]חּטאת , ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ
חּטאֹות, ׁשלׁש חּיב - זרה עבֹודה לׁשם ּבׁשּבת ׁשהּוא ּכל ְְֲֵֶַַַָָָָָָָָֹּבֹו
מלאכה העֹוׂשה וכן ּכאחת. ּבאים האּסּורין ׁשלׁשת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהרי
חּטאֹות, ׁשּתי חּיב - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּביֹום
אחיו, אׁשת על הּבא ּכאחת. ּבאין האּסּורין ׁשּׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּפני

מּׁשּום[החי]הּקּים חּטאֹות: ׁשלׁש מביא - נּדה ּכׁשהיא , ְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
הּבאים אּסּורין ׁשני והם - אח אׁשת ּומּׁשּום איׁש, ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָאׁשת

מֹוסיף אּסּור ׁשהּוא - נּדה ּומּׁשּום ׁשּמּתֹו[נוסף]ּכאחת; , ְִִִִִֶֶַַָ
ליבמּה נֹוסף לבעלּה, זה אּסּור ּבּה בעלה]ׁשּנּתֹוסף .[אח ְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

"ערות מּׁשּום - ׁשּתים חּיב אביו, על הּבא ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוכן
וכן תׁשּכב". לא זכר "ואת ּומּׁשּום תגּלה", לא ...ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹאבי
אבי אחי "ערות ׁשּנאמר: - ׁשּתים חּיב אביו אחי על ְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָהּבא
אחד ּבעלם עליו, זכּור והביא הּזכּור, על הּבא תגּלה". ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלא

אחת, חּטאת אּלא חּיב אינֹו ּגּופין, ׁשני ׁשהם ּפי על אף -ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ׁשם והּנׁשּכב, הּׁשֹוכב - תׁשּכב" לא זכר "ואת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
ּבעלם עליו, ּבהמה והביא הּבהמה, על הּבא וכן הּוא. ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאחד
והּנׁשּכב הּׁשֹוכב עׂשּו אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאחד

אחת. ּכבעילה ּוזכּור, ְְְִִִֵַַָָּבבהמה

חּטאֹות.·. ׁשמֹונה עליה וחּיב אחת, ּבעילה ּבֹועל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָיׁש
לבן נׂשא ּתמנע; ּוׁשמּה מּזלּפה ּבת לֹו ׁשהיתה יעקב ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹּכיצד?
אּלא ּבת ללבן ואין סרח, ּוׁשמּה ּבת, מּמּנה והֹוליד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּתמנע,
אׁשּתֹו ואחֹות יעקב, ּבת ּבת סרח נמצאת לבּדּה. ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֹרחל
סרח נּׂשאת ּכאחת. הּבאין אּסּורין ׁשני והם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמאביה;
אּסּור ּבּה נֹוסף יעקב; ּבני ׁשאר על ונאסרה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹלראּובן,
סרח ונּׂשאת ּגרׁש, אֹו ראּובן, מת ּכּלתֹו. היא והרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹליעקב,
יעקב, אחי ׁשאר על ׁשּנאסרה מּתֹו - מאּמֹו יעקב לאחי ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹזֹו
ונּׂשאת ּגרׁש, אֹו מת אחיו. אׁשת אּסּור ּבּה ליעקב ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹנֹוסף
יׁשמעאל, אחי ׁשאר על ׁשּנאסרה מּתֹו - ליׁשמעאל זֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָסרח
מת אביו. אחי אׁשת מּׁשּום ליעקב אּסּור ּבּה ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֹנֹוסף
אף ויּבמּה, יצחק ועבר יצחק, לפני ליּבּום ונפלה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָָיׁשמעאל,
אח ׁשאר על ׁשּנאסרה מּתֹו - לֹו ׁשנּיה ׁשהיא ּפי יו,על ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

אׁשת ּומּׁשּום אביו, אׁשת מּׁשּום ליעקב אּסּור ּבּה ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹנֹוסף
על ּובא יעקב ׁשגג אם ּכאחד. ּבאין האּסּורין ׁשּׁשני ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאיׁש;
אׁשת רחל ּובחּיי ּבעלּה יצחק ּבחּיי נּדה, ּכׁשהיא זֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָסרח
ּבּתֹו, ּבת מּׁשּום חּטאֹות: ׁשמֹונה עליה חּיב זה הרי - ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹיעקב
אחיו, אׁשת ּומּׁשּום ּכּלתֹו, ּומּׁשּום אׁשּתֹו, אחֹות ְֲִִִִִֵֶַָָּומּׁשּום
אׁשת ּומּׁשּום אביו, אׁשת ּומּׁשּום אביו, אחי אׁשת ֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָּומּׁשּום

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נּדה. ּומּׁשּום ְִִִֵֵֶַָָֹאיׁש,

.‚צרי - מֹוסיף ּבאּסּור עליהן הערוה זֹו ׁשּתאסר אּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּכל
ׁשּתאסר ּכדי ּבעֹולם מצּויין האחרים האנׁשים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָׁשּיהּו
לזה. אחר אּסּור יּתֹוסף עליהן, ׁשּתאסר ּומּתֹו ֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָעליהן;
לזה היה ואּלּו 'הֹואיל אֹומרין: אין מצּויין, אינם אם ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָאבל
אּסּור ּבּה יּתֹוסף עליהם, נאסרת היתה אחים, אֹו ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבנים

אחר]לּזקן' באיסור כבר לו אסורה שהיא לזה אין[- ׁשהרי ; ֲֵֵֵֶַָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אח. ולא ּבן לא עּתה ְְֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹׁשם

אחת„. ׁשל אּמּה על ּובא נׁשים, ׁשלׁש נׂשּוי ׁשהיה ִִִֶֶַַַָָָָָָָֹמי
ׁשל אביה אם ׁשהיא ׁשנּיה, ׁשל אּמּה אם ׁשהיא ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָמהן,
חמֹותֹו, ואם חמֹותֹו, היא זֹו ׁשּזקנה ּפי על אף - ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָׁשליׁשית
אינֹו - היא אחת ּבת ואּסּור הם, ׁשמֹות ּוׁשלׁשה חמיו, ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָֹואם
ּבנּה ּובת ּובּתּה ּבאּׁשה ׁשּנאמר לפי אחת, חּטאת אּלא ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָחּיב
ׁשלׁשה עׂשה הּכתּוב - הּוא" זּמה הּנה, "ׁשארה ּבּתּה: ְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹּובת
אחד. ּכׁשם ׁשמֹות הּׁשלׁשה יחׁשבּו לפיכ אחד, ּכגּוף ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּגּופין

אחֹות‰. ׁשהיא אביו, אחֹות ׁשהיא אחֹותֹו, על הּבא ֲֲֲֲִִִֶֶַַָָָאבל
ּגּלה", אחתֹו "ערות ׁשּנאמר: חּטאֹות, ׁשלׁש חּיב - ְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹאּמֹו
אחֹות ׁשהיא ּפי על ואף - עצמּה ּבפני אחֹותֹו על ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָלחּיב
אּמֹו, על ׁשּבא ּכגֹון זאת? ּתהיה והיא אביו. ואחֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹאּמֹו
והֹוליד מּבנֹותיו, אחת ּובעל ּבנֹות, ׁשּתי מּמּנה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָוהֹוליד
ׁשהיא הּׁשנית, הּבת על הּזה הּממזר ּכׁשּיבֹוא - ּבן ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמּמּנה
אחֹות ׁשהיא מאביו, אחֹותֹו ׁשהיא הּממזרת, אּמֹו ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָאחֹות
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּטאֹות. ׁשלׁש חּיב - מאּמֹו ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹאביו
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אחת‡. ערוה על לו]הּבא שאסורה הרּבה[אשה ּביאֹות ְְִֵֶַַַַַָָ
אחד אחת]ּבעלם רצופה בשגגה - כולן ׁשהיה[- ּפי על אף - ְִֵֶֶֶַַָָָ

לֹו נֹודע ולא הֹואיל - הרּבה ימים ּובעילה ּבעילה ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹּבין
ואינֹו אחת, ׁשגגה הּכל הרי אחד, ּגּוף היא והרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּבינתים,
נֹודע ּכ ואחר ּבּה, ׁשגג אם אבל אחת. חּטאת אּלא ְֲִֶַַַַַַַַָָָָָָָחּיב

ּכל[האיסור]לֹו על חּיב - ּובעלּה עצמּה, ּבּה וׁשגג וחזר ,ְְְְַַַַַָָָָָָָָ
הּׁשגגֹות. מחּלקֹות ׁשהּידיעֹות, ּובעילה; ְְְְְְִִִֶַַַָָָּבעילה

הּנבעלת·. וזֹו אחד, ּבעלם הרּבה ּביאֹות הערוה על ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּבא
ידיעה לּה האיסור]היתה ּוביאה[על ּביאה ּכל [ואח"כּבין ְְִִִֵָָָָָָָ

הּואשכחה] - הרּבה ּבהעלמֹות אצלּה הּביאֹות ׁשּנמצאּו ,ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ
ּביאה ּכל על חּטאת מביאה והיא אחת, חּטאת ְְִִִִֵַַַַַָָָָָמביא
- אחד ּבהעלם והיא ּבינתים, ידיעֹות הּוא לֹו היּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּוביאה;
אחת. חּטאת מביאה והיא הרּבה, חּטאֹות מביא ְְְִִִֵֵַַַַַָָָהּוא

ׁשּכּלן‚. ּפי על אף - אחד ּבעלם הרּבה עריֹות על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּבא
איסור]מּׁשם חּיב[סוג מחּלקין, ּגּופים והן הֹואיל - אחד ְְִִִִֵֵֶַָָָֻ
נּדֹות,על נׁשים חמׁש ׁשּבעל הרי ּכיצד? ואחת. אחת ּכל ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ּבעלם ּבנֹותיו, חמׁש על אֹו אחיֹותיו, חמׁש על ׁשּבא ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו
ׁשאמרּו ׁשּזה למד, אּתה מּכאן וגּוף. ּגּוף ּכל על חּיב - ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד
- אחד ּבעלם עליו זכּור והביא הּזכּור על 'הּבא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָחכמים:
אם אבל עצמֹו. הּזכּור אֹותֹו ּבׁשהיה אחת', חּטאת ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָחּיב
זה על ׁשּבא ּבין ׁשניהן, על ׁשּבא ּבין - אחר זכּור ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהיה
ּבבא הּדין והּוא וגּוף. ּגּוף ּכל על חּיב - עליו זה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָוהביא

עליו. ּבהמה והביא הּבהמה ְְְִֵֵֵַַָָָָעל

.„- אחד ּבעלם הרּבה ּבהמֹות עליה ׁשהביאה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהאּׁשה
ּגּופין הן ׁשהרי ּובהמה; ּבהמה ּכל על חּטאת ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחּיבת
אחד ּבעלם הרּבה לאנׁשים ׁשּנבעלה ּכמי זֹו והרי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמחּלקין.

ואיׁש. איׁש ּכל על חּטאת חּיבת ׁשהיא -ִִִֶֶֶַַַָָָ

הּים‰. למדינת ּבעלּה ׁשהל וׁשמעה[לחו"ל]האּׁשה , ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָ
עצמּה ּפי על ּבין ונּׂשאת ׁשּמת, עדים ּבאּו אֹו [ע"פׁשּמת, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

עדים] ב' ּדיןעדות ּבית ּפי על אחד]ּבין עד ונֹודע[ע"פ , ְִִֵֵַַ
לאנׁשים נּׂשאת ואם אחד; קרּבן חּיבת - קּים ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבעלּה

זּנת אֹו על[זנתה]הרּבה, חּטאת חּיבת - הרּבה אנׁשים עם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשהּכל ּפי על ואף מחּלקין, ּגּופין ׁשהן מּפני ואיׁש, איׁש ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּכל
מּנּדתּה וטהרה ּבׁשגגה, הּנּדה על הּבא אחת. ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָָָָּבׁשגגה
ׁשנּיה ּפעם עליה ּובא נּדה, ּדם וראת וחזרה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָָָוטבלה,
ּפי על אף ופעם, ּפעם ּכל על חּיב - עצמּה ׁשגגה ְְְִַַַַַַַַַָָָָָָָּבאֹותּה
חּוץ - זה נּדּות ׁשּזמן אחד; ּגּוף והּוא אחד ּבעלם ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשהּוא

נּדֹות. נׁשים ּכׁשּתי הן והרי הּׁשני, נּדּות ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָמּזמן

.Âוסּתּה ּבׁשעת ׁשּלא אׁשּתֹו על לראותהּבא כשרגילה לא -] ְְְִִִֶַַַָָֹ
וראתדם] מּקרּבן[ה], ּפטּורין אּלּו הרי - הּתׁשמיׁש ּבעת ּדם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ

לֹו היה ׁשהּׁשֹוגג, ׁשֹוגג; ואינֹו הּוא ּכאנּוס ׁשּזה מּפני ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָחּטאת,
לא ּבׁשאלֹות, ודקּדק יפה יפה ּבדק ואּלּו ּולדקּדק, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹלבּדק
ואחר וחקירה ּבדריׁשה טרח ׁשּלא ּולפי ׁשגגה; לידי ּבא ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹהיה
הרי לעׂשֹות? לֹו היה מה זה, אבל ּכּפרה. צרי יעׂשה, ֲֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכ
אנס. אּלא זה אין ּבעל; וסּתּה ּבׁשעת וׁשּלא היתה, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹטהֹורה

עד על ּדם ׁשּנמצא ּבין ,על[בגד]לפיכ ׁשּנמצא ּבין ׁשּלּה, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

לוסּתּה, סמּו עליה ּובא עבר, אם אבל ּפטּורין. - ׁשּלֹו ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָעד
ּבׁשעת וראתה ּדם, ׁשּתראה קדם ויפרׁש ׁשּיבעל ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹֹודּמה
נמצא אם ,לפיכ היא. ׁשגגה ׁשּזֹו ּבקרּבן; חּיבין - ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָהּתׁשמיׁש
ּדם נמצא ּבקרּבן; וחּיבין טמאים, ׁשניהם - ׁשּלֹו עד על ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּדם
ולא הּבעל, ּכׁשּפרׁש מּיד עצמּה קּנחה אם - ׁשּלּה עד ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעל

ּכדי[ה]ׁשהת ׁשהת ואם ּבקרּבן. וחּיבין טמאים, ׁשניהם - ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
לבּדק עד ותּטל הּכסת, לתחת אֹו הּכר, לתחת ידּה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹׁשּתֹוׁשיט
ּופטּורין ּבספק, טמאים ׁשניהם - עצמּה קּנחה ּכ ואחר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבֹו,
ּפניה, את ותדיח הּמּטה מן ׁשּתרד ּכדי ׁשהת ואם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָמּקרּבן;

טהֹור. ּבעלּה - ּדם ונמצא עצמּה קּנחה ּכ ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָואחר

.Êּביאתֹו ׁשּתקּדם ּדעת על לּוסת, סמּו ּובעל ׁשעבר ְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמי
ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת ׁשּנטמאת האּׁשה והרּגיׁשה הּדם, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָלראּית
מתקּׁשה, ּכׁשהּוא יפרׁש לא זה הרי - 'נטמאתי' לֹו: ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹואמרה
ׁשאסּור ידע לא ואם ּביאה. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכמֹו

ּכ ּופרׁש מּיד, אחתלפרׁש חּטאֹות: ׁשּתי חּיב - מתקּׁשה ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשּיציאתֹו יציאתֹו, על ואחת נּדה, ּבעל ׁשהרי ּכניסתֹו, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָעל
ׁשאסּור ּבׁשּידע אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכביאתֹו. לֹו ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָהנאה
ולא לראּיתּה, ּבעילתֹו ׁשּתקּדם ודּמה הּוסת, ּבׁשעת ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹלבעל
ּבׁשּתי העלמֹות ׁשּתי לֹו ׁשּנמצאּו - מּיד לפרׁש ׁשאסּור ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹידע
ולא הּוסת, ּבׁשעת לבעל ׁשאסּור ידע לא אם אבל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּבעילֹות.
מּיד ׁשּפרׁש ּפי על אף - הּטמאה מן מּיד לפרׁש ׁשאסּור ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻידע
ׁשּכניסתֹו מּפני אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו מתקּׁשה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהּוא
אחד ּובהעלם הן, אחת ּבׁשגגה ּבעילֹות, ּכׁשּתי ׁשהן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָויציאתֹו,
על ּובא ׁשגג ׁשאם עריֹות, ּבׁשאר הּדין והּוא הּכל. ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹעׂשה
והּוא ערוה, ׁשהיא לֹו ונֹודע מּתרת, ׁשהיא ּדעת על ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהערוה
ּכביאתֹו. לֹו הנאה ׁשּיציאתֹו מּיד; יפרׁש לא - הּתׁשמיׁש ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָֹֹּבתֹו
אינֹו - מתקּׁשה והּוא ּופרׁש מּיד, לפרׁש ׁשאסּור ידע לא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹואם

היא. אחת ׁשגגה ׁשהּכל אחת; חּטאת אּלא ְִֶֶַַַַַַַָָָָָֹחּיב

רביעי יום
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.‡,לפיכ הּבעילֹות; ׁשגגת ּכדין הּמאכלֹות, ׁשגגת ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָּדין
מּׁשם הרּבה אכילֹות אכל איסור]אם אחד[של ּבעלם אחד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

אחת] בשגגה הכל רּבים,[- ימים ּביניהן ׁשּיׁש ּפי על אף -ִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ואכל הּיֹום, חלב אכל ּכיצד? אחת. חּטאת אּלא חּיב ְֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאינֹו
ׁשהן ּפי על אף - אחד ּבעלם למחר, וחלב למחר, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחלב

ּתמחּויין אחת.[קערות]ּבׁשלׁשה חּטאת אּלא חּיב אינֹו , ְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ
חלב, ּכזית ואכל וחזר לֹו, ונֹודע חלב, ּכזית אכל אם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאבל
ׁשהּידיעֹות, ואכילה; אכילה ּכל על חּיב - לֹו ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָונֹודע

הּׁשגגֹות מחייבת]מחּלקֹות ידיעה שאחר שכחה אכל[כל . ְְְַַַָָ
- אחד ּבעלם חלב זית ּכחצי ואכל וחזר חלב, זית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכחצי
ּביניהן ׁשהפסיק ּפי על ואף ּתמחּויין, ׁשני ׁשהם ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַאף
הּתמחּויין ׁשאין חּטאת; ּומביא מצטרפין, אּלּו הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

מּכדי יֹותר ּביניהן יׁשהה ׁשּלא והּוא, זמןמחּלקין. [שיעור ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹ
מאכלֹותשל] ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּביצים, ׁשלׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹאכילת

ּכ למלקּות, למזיד הּׁשעּור ׁשּמצטרף ׁשּכׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָאסּורֹות;
ּבקרּבן. לׁשֹוגג הּׁשעּור ְְְְִִֵֵַָָָמצטרף

נֹותר·. אכילתו]אכל זמן לאחר קרבן בשר מחמּׁשה[- ֲִֵַָָָ

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ׁשאכלן ּפי על אף - אחד ּבעלם זבח, מּכל ּכזית ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָזבחים,
ׁשם ׁשּכּלן אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו ּתמחּויין, ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבחמּׁשה

הּזבחים[איסור] וגּופי מחּלקין. אינן והּתמחּויין הן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאחד
מּזבח אֹו רּבים, מּזבחים ּבׂשר האֹוכל ׁשאחד - מחּלקין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאינן

ּבחּוץ זבחים חמּׁשה הּׁשֹוחט וכן למקדש]אחד. חוץ ּבעלם[- ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּדֹומה? זה למה הא אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו - ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחד

צּורֹות לחמׁש זרה]למׁשּתחוה עבודה אחד.[של ּבעלם ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָ

ּבעלם‚. ּוׁשתין ּכֹוסֹות, ּבׁשני וקּבלֹו לבהמּתֹו, ּדם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָהּקיז
אחת. חּטאת אּלא מביא אינֹו - ִֵֵֶֶַַַָָָאחד

הרּבה„. מּׁשמֹות הרּבה, מאכלֹות [מאיסוריםהאֹוכל ְְֲִֵֵֵֵַַַָָ
ּכגֹוןשונים] ּכיצד? וׁשם. ׁשם ּכל על חּיב - אחד ּבעלם ,ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּופּגּול ונֹותר ודם חלב שנׁשאכל מּכלפסל][קרבן ּכזית , ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
ּכל וכן חּטאֹות; ארּבע מביא - אחד ּבעלם ואחד, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאחד
ׁשמֹות ּבֹו ׁשּנתקּבצּו אחד ּכזית האֹוכל וכן ּבאּלּו. ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכּיֹוצא

מֹוסיף ּבאּסּור נתקּבצּו אם - אחד ּבעלם [שהאיסורהרּבה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
האיסור] תחומי את במשהו הרחיב ּכֹוללהנוסף ּבאּסּור אֹו ,ְִֵ

כיפור] ביום חלב ּבאּסּור[כגון אֹו ב], כולם אחת[שחלו ּבת ְִַַַ
חלב, ּכזית ׁשאכל הּטמא ,לפיכ וׁשם. ׁשם ּכל על חּיב -ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
חּטאת ואׁשם: חּטאֹות, ארּבע מביא - הּכּפּורים ּביֹום ְְְִִִֵַַַַַָָָָָנֹותר,
חלב, אֹוכל מּׁשּום ואחת קדׁש, ׁשאכל טמא מּׁשּום ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאחת
- הּכּפּורים יֹום מּׁשּום ואחת נֹותר; אֹוכל מּׁשּום ְְִִִִֵַַַַַָואחת
ׁשּיׁשלימֹו עד זה, ּכזית עם אחר אכל ׁשּיצטרף ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹוהּוא

כיפור]לכּכֹותבת ביום האיסור –שיעור אׁשם[כתמר ּומביא . ְִֵֶֶַָָ
ּבׁשגגה. ההקּדׁש מן נהנה ׁשהרי למעילה, ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוּדאי

חּיב‰. אינֹו - אחד ּבעלם הּכּפּורים ּביֹום וׁשֹותה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהאֹוכל
היא. אחת ּוׁשתּיה, אכילה אחת; חּטאת ְֲִִִֶַַַַַָָָָאּלא

.Â- ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ּביֹום מלאכה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָהעֹוׂשה
ּכאחד. הּבאין אּסּורין ׁשני ׁשהן מּפני חּטאֹות, ׁשּתי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחּיב

.Êאינֹו - אחד ּבעלם ּדם, זית וכחצי חלב, זית ּכחצי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאכל
ּכמֹו למלקּות, מצטרפין האּסּורין ׁשאין ּכׁשם קרּבן; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָחּיב
לקרּבן. מצטרפין אין ּכ - אסּורֹות מאכלֹות ּבהלכֹות ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּבארנּו

.Áזית ּכחצי בשוגג]אכל לֹו[מאיסור ונֹודע ,[שאכל], ְֲִִַַַַָ
וׁשכח אסור]וחזר -[שזה ׁשני ּבעלם אחר זית ּכחצי ואכל , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ׁשעּור לחצי ידיעה ויׁש ּבינתים, לֹו נֹודע ׁשהרי [-ּפטּור; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ
האכילות] שתי בין מחלקת אחתשהיא אֹות ּכתב אם וכן .ְִֵַַַָ

ׁשנּיה אֹות וכתב וׁשכח, וחזר לֹו, ונֹודע ּבׁשגגה, ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָּבׁשּבת
ּכּיֹוצא ּכל וכן חּטאת. מּקרּבן ּפטּור - ׁשני ּבעלם לּה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹסמּוכה

הּמעביר וכן הרבים]ּבזה. ּוׁשּתי[ברשות ּבׁשֹוגג, אּמֹות ׁשּתי ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָ
לא חּיב; ּבזריקה, אם - ּבׁשֹוגג אּמֹות ּוׁשּתי ּבמזיד, ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָֹאּמֹות
ּבידֹו ׁשאין מּפני אּלא ׁשעּור, לחצי ידיעה ׁשאין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמּפני
ואם ׁשּבינתים. הידיעה לֹו הֹועילה לא ּולפיכ ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹלהחזירּה,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשעּור, לחצי ידיעה ׁשּיׁש - ּפטּור ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבהעברה,

.Ëעל לֹו ונֹודע אחד, ּבעלם חלב ּוכזית חלב ּכזית ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהאֹוכל
חּטאֹות; ׁשּתי מביא - הּׁשני על לֹו ונֹודע וחזר ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָהראׁשֹון,

מחּלקֹות האכילות]ׁשהידיעֹות בין שאינם ּפי[אפילו על ואף , ְְְְִִֶַַַַ
ּכאחת, ׁשניהן על לֹו נֹודע אם אבל הּקרּבן. הפריׁש לא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשעדין
ּבּבעילֹות. הּדין ׁשהּוא לי יראה וכן אחת. חּטאת ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמביא

.Èוחזר ּכזית, על לֹו ונֹודע אחד, ּבעלם ּומחצה ּכזית ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאכל
חּטאת אּלא חּיב אינֹו - ׁשני ׁשל ּבהעלמֹו זית חצי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָואכל
ּפי על אף לראׁשֹון, מצטרף האחרֹון זית חצי ׁשאין ְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאחת;
ראׁשֹונה. העלמה מקצת על לֹו נֹודע ׁשהרי - ּבהעלמֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא

.‡Èּב חלב זיתי ׁשני אחדאכל על לֹו ונֹודע אחד, עלם ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
והביא ׁשני, ׁשל ּבהעלמֹו אחר ּכזית ואכל וחזר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמהן,
ׁשליׁשי אבל מתּכּפרין, וׁשני ראׁשֹון - הראׁשֹון על ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָחּטאת
אחרת. חּטאת יביא עליו, לֹו ּכׁשּיּודע אּלא נתּכּפר; ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹלא
מתּכּפרין, וׁשני ׁשליׁשי - הּׁשליׁשי על חּטאת ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָהביא
הביא זֹו. ּבחּטאת נתּכּפר לא וראׁשֹון אחד; ּבעלם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּׁשניהן
ׁשהראׁשֹון מּפני מתּכּפרין, ׁשלׁשּתן - האמצעי על ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָחּטאת
הראׁשֹון על לֹו ּוכׁשּיּודע אמצעי; ׁשל ּבהעלמֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהּׁשליׁשי

אחרת. חּטאת להביא צרי אינֹו הּׁשליׁשי, ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָועל

.·Èאם לֹו ונסּתּפק חתיכֹות, מּׁשּתי חתיכה ׁשאכל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָמי
מּׁשּתי אחרת חתיכה ואכל וחזר ׁשּמן, אֹו אכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻחלב
נֹודע ּכ ואחר ׁשּמן, אֹו אכל חלב אם לֹו ונסּתּפק ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻחתיכֹות,
אּלא חּיב אינֹו - ּובּׁשנּיה ּבראׁשֹונה אכל ׁשחלב ּבוּדאי ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלֹו
ּפי על אף - ּבינתים לֹו היתה ספק ׁשּידיעת אחת; ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָחּטאת

לאׁשמֹות תלוי]ׁשּמחּלקת אשם בשתי אינּה[ומתחייב , ְֲֵֶֶֶַַָָ
לחּטאֹות. ְְֶֶַַָמחּלקת

ז ּפרק ׁשגגֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

אחד‡. ּבעלם וזּבח, וקּטר ונּס זרה לעבֹודה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמׁשּתחוה
אחת] בשגגה ּפער[כולם אם וכן חּטאֹות; ארּבע חּיב -ְְִִֵֵַַַַָָ

צרכיו]עצמֹו עבודתה]לפעֹור[עשה שכך אבן[- וזרק ְְְִֶֶַַָ
עבודתה]למרקּוליס שכך ׁשּתים.[ע"ז חּיב - אחד ּבעלם , ְְְְִִֵֶֶַַַָָ

ּבּמה ועבֹודה. עבֹודה ּכל על חּיב יהא ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוכן
ּבעבֹודֹות וׁשגג זרה, ּבעבֹודה ּבׁשהזיד אמּורים? ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָּדברים

אסורות]אּלּו שהן ידע אּלּו,[שלא ּבעבֹודֹות הזיד אם אבל ; ֲֲִִֵֵֵַָ
ּכיצד? אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - זרה ּבעבֹודה ְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָוׁשגג
ידע לא אבל לעבדּה, וׁשאסּור זרה, עבֹודה ׁשּזֹו ְְְֲֲֶֶַַָָָָָָָָָֹידע
חּיב - ונּס והׁשּתחוה עבֹודה, והּנּסּו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשההׁשּתחויה
אחר, לאל ּבהן לעבד ואסּור הן, עבֹודֹות ׁשאּלּו ידע ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּתים;
וזהב, ּכסף ׁשל היתה ׁשּלא לפי זרה, עבֹודה ׁשּזֹו ידע ְְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹולא
ּכסף ׁשל אּלא זרה עבֹודה קרּויה ׁשאין ּדעּתֹו על ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָועלה
אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - העבֹודֹות ּבכל ועבדּה ְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָָָָָוזהב,

עּקר·. הּׁשֹוכח ּכל ּבׁשּבת: אמרּו ּגדֹול המושג]ּכלל את -] ְְְִֵַַַַָָָָָ
והּוא ׁשּנׁשּבה אֹו הּׁשּבת, על יׂשראל ׁשּנצטּוּו וׁשכח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבת,
על אף - הּגֹוים ּבין והּוא קטן נתּגּיר אֹו הּגֹוים, לבין ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָקטן
אּלא חּיב אינֹו - הרּבה ּבׁשּבתֹות הרּבה מלאכֹות ׁשעׂשה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּפי
אחת חּטאת חּיב וכן היא. אחת ׁשגגה ׁשהּכל אחת, ְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹחּטאת
ׁשאכל; ּדם ּכל על אחת חּטאת וחּיב ׁשאכל, חלב ּכל ְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָעל
אבל ׁשּבת, עּקר הּיֹודע וכל אּלּו. ּבעברֹות ּכּיֹוצא ּכל ְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹוכן
ׁשעׂשה ּפי על אף - חל ׁשהּוא ודּמה ׁשּבת, ׁשהּיֹום ְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשכח
וכן ּכּלֹו; הּיֹום ּכל על אחת חּטאת חּיב הרּבה, מלאכֹות ְְְֵֵַַַַַַַָָָָֻּבֹו

ּבֹו. ׁשּׁשגג וׁשּבת ׁשּבת ּכל על ְֶַַַַַָָָָָחּטאת,

ידע‚. ולא ּבּמלאכֹות וׁשגג ׁשּבת, ׁשהּיֹום הּיֹודע ְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָֹוכל
ידע ולא אסּורֹות ׁשהן ׁשּידע אֹו אסּורֹות, אּלּו ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמלאכֹות
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ׁשאכלן ּפי על אף - אחד ּבעלם זבח, מּכל ּכזית ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָזבחים,
ׁשם ׁשּכּלן אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו ּתמחּויין, ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבחמּׁשה

הּזבחים[איסור] וגּופי מחּלקין. אינן והּתמחּויין הן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאחד
מּזבח אֹו רּבים, מּזבחים ּבׂשר האֹוכל ׁשאחד - מחּלקין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאינן

ּבחּוץ זבחים חמּׁשה הּׁשֹוחט וכן למקדש]אחד. חוץ ּבעלם[- ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּדֹומה? זה למה הא אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו - ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחד

צּורֹות לחמׁש זרה]למׁשּתחוה עבודה אחד.[של ּבעלם ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָ

ּבעלם‚. ּוׁשתין ּכֹוסֹות, ּבׁשני וקּבלֹו לבהמּתֹו, ּדם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָהּקיז
אחת. חּטאת אּלא מביא אינֹו - ִֵֵֶֶַַַָָָאחד

הרּבה„. מּׁשמֹות הרּבה, מאכלֹות [מאיסוריםהאֹוכל ְְֲִֵֵֵֵַַַָָ
ּכגֹוןשונים] ּכיצד? וׁשם. ׁשם ּכל על חּיב - אחד ּבעלם ,ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּופּגּול ונֹותר ודם חלב שנׁשאכל מּכלפסל][קרבן ּכזית , ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
ּכל וכן חּטאֹות; ארּבע מביא - אחד ּבעלם ואחד, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאחד
ׁשמֹות ּבֹו ׁשּנתקּבצּו אחד ּכזית האֹוכל וכן ּבאּלּו. ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכּיֹוצא

מֹוסיף ּבאּסּור נתקּבצּו אם - אחד ּבעלם [שהאיסורהרּבה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
האיסור] תחומי את במשהו הרחיב ּכֹוללהנוסף ּבאּסּור אֹו ,ְִֵ

כיפור] ביום חלב ּבאּסּור[כגון אֹו ב], כולם אחת[שחלו ּבת ְִַַַ
חלב, ּכזית ׁשאכל הּטמא ,לפיכ וׁשם. ׁשם ּכל על חּיב -ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
חּטאת ואׁשם: חּטאֹות, ארּבע מביא - הּכּפּורים ּביֹום ְְְִִִֵַַַַַָָָָָנֹותר,
חלב, אֹוכל מּׁשּום ואחת קדׁש, ׁשאכל טמא מּׁשּום ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאחת
- הּכּפּורים יֹום מּׁשּום ואחת נֹותר; אֹוכל מּׁשּום ְְִִִִֵַַַַַָואחת
ׁשּיׁשלימֹו עד זה, ּכזית עם אחר אכל ׁשּיצטרף ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹוהּוא

כיפור]לכּכֹותבת ביום האיסור –שיעור אׁשם[כתמר ּומביא . ְִֵֶֶַָָ
ּבׁשגגה. ההקּדׁש מן נהנה ׁשהרי למעילה, ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוּדאי

חּיב‰. אינֹו - אחד ּבעלם הּכּפּורים ּביֹום וׁשֹותה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהאֹוכל
היא. אחת ּוׁשתּיה, אכילה אחת; חּטאת ְֲִִִֶַַַַַָָָָאּלא

.Â- ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ּביֹום מלאכה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָהעֹוׂשה
ּכאחד. הּבאין אּסּורין ׁשני ׁשהן מּפני חּטאֹות, ׁשּתי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחּיב

.Êאינֹו - אחד ּבעלם ּדם, זית וכחצי חלב, זית ּכחצי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאכל
ּכמֹו למלקּות, מצטרפין האּסּורין ׁשאין ּכׁשם קרּבן; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָחּיב
לקרּבן. מצטרפין אין ּכ - אסּורֹות מאכלֹות ּבהלכֹות ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּבארנּו

.Áזית ּכחצי בשוגג]אכל לֹו[מאיסור ונֹודע ,[שאכל], ְֲִִַַַַָ
וׁשכח אסור]וחזר -[שזה ׁשני ּבעלם אחר זית ּכחצי ואכל , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ׁשעּור לחצי ידיעה ויׁש ּבינתים, לֹו נֹודע ׁשהרי [-ּפטּור; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ
האכילות] שתי בין מחלקת אחתשהיא אֹות ּכתב אם וכן .ְִֵַַַָ

ׁשנּיה אֹות וכתב וׁשכח, וחזר לֹו, ונֹודע ּבׁשגגה, ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָּבׁשּבת
ּכּיֹוצא ּכל וכן חּטאת. מּקרּבן ּפטּור - ׁשני ּבעלם לּה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹסמּוכה

הּמעביר וכן הרבים]ּבזה. ּוׁשּתי[ברשות ּבׁשֹוגג, אּמֹות ׁשּתי ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָ
לא חּיב; ּבזריקה, אם - ּבׁשֹוגג אּמֹות ּוׁשּתי ּבמזיד, ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָֹאּמֹות
ּבידֹו ׁשאין מּפני אּלא ׁשעּור, לחצי ידיעה ׁשאין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמּפני
ואם ׁשּבינתים. הידיעה לֹו הֹועילה לא ּולפיכ ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹלהחזירּה,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשעּור, לחצי ידיעה ׁשּיׁש - ּפטּור ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבהעברה,

.Ëעל לֹו ונֹודע אחד, ּבעלם חלב ּוכזית חלב ּכזית ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהאֹוכל
חּטאֹות; ׁשּתי מביא - הּׁשני על לֹו ונֹודע וחזר ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָהראׁשֹון,

מחּלקֹות האכילות]ׁשהידיעֹות בין שאינם ּפי[אפילו על ואף , ְְְְִִֶַַַַ
ּכאחת, ׁשניהן על לֹו נֹודע אם אבל הּקרּבן. הפריׁש לא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשעדין
ּבּבעילֹות. הּדין ׁשהּוא לי יראה וכן אחת. חּטאת ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמביא

.Èוחזר ּכזית, על לֹו ונֹודע אחד, ּבעלם ּומחצה ּכזית ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאכל
חּטאת אּלא חּיב אינֹו - ׁשני ׁשל ּבהעלמֹו זית חצי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָואכל
ּפי על אף לראׁשֹון, מצטרף האחרֹון זית חצי ׁשאין ְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאחת;
ראׁשֹונה. העלמה מקצת על לֹו נֹודע ׁשהרי - ּבהעלמֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא

.‡Èּב חלב זיתי ׁשני אחדאכל על לֹו ונֹודע אחד, עלם ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
והביא ׁשני, ׁשל ּבהעלמֹו אחר ּכזית ואכל וחזר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמהן,
ׁשליׁשי אבל מתּכּפרין, וׁשני ראׁשֹון - הראׁשֹון על ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָחּטאת
אחרת. חּטאת יביא עליו, לֹו ּכׁשּיּודע אּלא נתּכּפר; ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹלא
מתּכּפרין, וׁשני ׁשליׁשי - הּׁשליׁשי על חּטאת ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָהביא
הביא זֹו. ּבחּטאת נתּכּפר לא וראׁשֹון אחד; ּבעלם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּׁשניהן
ׁשהראׁשֹון מּפני מתּכּפרין, ׁשלׁשּתן - האמצעי על ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָחּטאת
הראׁשֹון על לֹו ּוכׁשּיּודע אמצעי; ׁשל ּבהעלמֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהּׁשליׁשי

אחרת. חּטאת להביא צרי אינֹו הּׁשליׁשי, ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָועל

.·Èאם לֹו ונסּתּפק חתיכֹות, מּׁשּתי חתיכה ׁשאכל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָמי
מּׁשּתי אחרת חתיכה ואכל וחזר ׁשּמן, אֹו אכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻחלב
נֹודע ּכ ואחר ׁשּמן, אֹו אכל חלב אם לֹו ונסּתּפק ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻחתיכֹות,
אּלא חּיב אינֹו - ּובּׁשנּיה ּבראׁשֹונה אכל ׁשחלב ּבוּדאי ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלֹו
ּפי על אף - ּבינתים לֹו היתה ספק ׁשּידיעת אחת; ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָחּטאת

לאׁשמֹות תלוי]ׁשּמחּלקת אשם בשתי אינּה[ומתחייב , ְֲֵֶֶֶַַָָ
לחּטאֹות. ְְֶֶַַָמחּלקת

ז ּפרק ׁשגגֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

אחד‡. ּבעלם וזּבח, וקּטר ונּס זרה לעבֹודה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמׁשּתחוה
אחת] בשגגה ּפער[כולם אם וכן חּטאֹות; ארּבע חּיב -ְְִִֵֵַַַַָָ

צרכיו]עצמֹו עבודתה]לפעֹור[עשה שכך אבן[- וזרק ְְְִֶֶַַָ
עבודתה]למרקּוליס שכך ׁשּתים.[ע"ז חּיב - אחד ּבעלם , ְְְְִִֵֶֶַַַָָ

ּבּמה ועבֹודה. עבֹודה ּכל על חּיב יהא ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוכן
ּבעבֹודֹות וׁשגג זרה, ּבעבֹודה ּבׁשהזיד אמּורים? ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָּדברים

אסורות]אּלּו שהן ידע אּלּו,[שלא ּבעבֹודֹות הזיד אם אבל ; ֲֲִִֵֵֵַָ
ּכיצד? אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - זרה ּבעבֹודה ְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָוׁשגג
ידע לא אבל לעבדּה, וׁשאסּור זרה, עבֹודה ׁשּזֹו ְְְֲֲֶֶַַָָָָָָָָָֹידע
חּיב - ונּס והׁשּתחוה עבֹודה, והּנּסּו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשההׁשּתחויה
אחר, לאל ּבהן לעבד ואסּור הן, עבֹודֹות ׁשאּלּו ידע ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּתים;
וזהב, ּכסף ׁשל היתה ׁשּלא לפי זרה, עבֹודה ׁשּזֹו ידע ְְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹולא
ּכסף ׁשל אּלא זרה עבֹודה קרּויה ׁשאין ּדעּתֹו על ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָועלה
אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - העבֹודֹות ּבכל ועבדּה ְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָָָָָוזהב,

עּקר·. הּׁשֹוכח ּכל ּבׁשּבת: אמרּו ּגדֹול המושג]ּכלל את -] ְְְִֵַַַַָָָָָ
והּוא ׁשּנׁשּבה אֹו הּׁשּבת, על יׂשראל ׁשּנצטּוּו וׁשכח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבת,
על אף - הּגֹוים ּבין והּוא קטן נתּגּיר אֹו הּגֹוים, לבין ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָקטן
אּלא חּיב אינֹו - הרּבה ּבׁשּבתֹות הרּבה מלאכֹות ׁשעׂשה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּפי
אחת חּטאת חּיב וכן היא. אחת ׁשגגה ׁשהּכל אחת, ְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹחּטאת
ׁשאכל; ּדם ּכל על אחת חּטאת וחּיב ׁשאכל, חלב ּכל ְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָעל
אבל ׁשּבת, עּקר הּיֹודע וכל אּלּו. ּבעברֹות ּכּיֹוצא ּכל ְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹוכן
ׁשעׂשה ּפי על אף - חל ׁשהּוא ודּמה ׁשּבת, ׁשהּיֹום ְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשכח
וכן ּכּלֹו; הּיֹום ּכל על אחת חּטאת חּיב הרּבה, מלאכֹות ְְְֵֵַַַַַַַָָָָֻּבֹו

ּבֹו. ׁשּׁשגג וׁשּבת ׁשּבת ּכל על ְֶַַַַַָָָָָחּטאת,

ידע‚. ולא ּבּמלאכֹות וׁשגג ׁשּבת, ׁשהּיֹום הּיֹודע ְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָֹוכל
ידע ולא אסּורֹות ׁשהן ׁשּידע אֹו אסּורֹות, אּלּו ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמלאכֹות
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חּטאת חּיב - הרּבה מלאכֹות ועׂשה ּכרת, עליהן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשחּיבין
חסר הארּבעים עׂשה אפּלּו ּומלאכה; מלאכה אב ּכל ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָָָעל

חּטאֹות. ּוׁשלׁשים ּתׁשע מביא אחד, ּבעלם ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאחת

ול„. ּבּמלאכֹות אף וׁשגג ׁשּבת, ׁשהּיֹום ידעׁשכח א ְְְֶַַַַַַַָָָָָֹ
אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אסּורֹות אּלּו ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּמלאכֹות

אב‰. מלאכה]העֹוׂשה לה]ותֹולדֹותיו[- שדומה [מלאכה ְְֶָָָ
לֹומר, צרי ואין אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחד ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבעלם
אּלא חּיב ׁשאינֹו אחד, אב ׁשל הרּבה ּתֹולדֹות ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהעֹוׂשה

אחת. ַַַָחּטאת

.Âּבעלם זה, אב ׁשל ותֹולדה זה, אב ׁשל ּתֹולדה ְְֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָעׂשה
חּטאֹות. ׁשּתי חּיב ׁשהּוא לי יראה - ְִֵֵֶֶֶַַָָָָאחד

.Êׁשּזרע ּכגֹון אחת, מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָעׂשה
והברי בקרקעונטע והשחילו לעץ המחובר ענף [כפף ְְְִִַָ

לחוץ] ראשו אחר]והרּכיבוהוציא בעץ עץ ענף ּבעלם[חיבר , ְְְִִֵֶ
ּבהלכֹות נתּבאר ּוכבר אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאחד
האבֹות. מעין ׁשהן והּמלאכֹות והּתֹולדֹות האבֹות ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּבת,

.Áּבׁשּבתֹות אחת, מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְֵֵֵַַַַָָָָָָעׂשה
ׁשּבת ּבׁשגגת ּבין מלאכֹות, וׁשגגת ׁשּבת ּבזדֹון ּבין - ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָהרּבה
ידע ּכיצד? ּומלאכה. מלאכה ּכל על חּיב - מלאכֹות ְְְְֵַַַַָָָָָָָָּוזדֹון
מלאכה, ׁשהּזריעה ידע ׁשּלא מּפני ּבֹו וזרע ׁשּבת, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהּיֹום
ׁשּלא מּפני ּבּה ונטע ׁשּבת, ׁשהּוא ידע ׁשנּיה ּבׁשּבת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכן
ׁשליׁשית ּבׁשּבת וכן מלאכה, מּׁשּום אסּורה ׁשהּנטיעה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָידע
ּכל על חּיב - מלאכה ׁשההברכה ידע ׁשּלא מּפני ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהברי
מּפני אחת; מלאכה מעין ׁשהיא ּפי על אף ואחת, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָאחת

מחּלקין ּכגּופין עריותׁשהּׁשּבתֹות, כמה על הבא כדין -] ְְִִֶַַָָֻ
אחת] .בשגגה

.Ëׁשהּזריעה יֹודע והּוא ּבֹו, וזרע ׁשּבת, ׁשהּיֹום ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשגג
ּבֹו, ונטע ׁשּבת, ׁשהּוא ׁשכח ׁשנּיה ּבׁשּבת וכן ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָמלאכה,
ׁשהּוא ׁשכח ּבּׁשליׁשית וכן מלאכה, ׁשהּנטיעה יֹודע ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּוא
הרי - מלאכה ׁשההברכה ׁשּיֹודע ּפי על אף ,והברי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבת,
לׁשּבת, ׁשּבת ׁשּבין ׁשהּימים ואחת; אחת ּכל על חּיב ְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָזה

לחּלק ּכידיעה הם בנפרד]הרי עליהם ולחייב השגגות בין -]. ְֲִִֵֵֵַָ

.Èּכגרֹוגרת וטחן ׁשּקצר כתאנה]מי שיעור ׁשּבת[- ּבׁשגגת ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ
וקצר וחזר אחת, חּטאת אּלא חּיב ׁשאינֹו מלאכֹות, ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָּוזדֹון
על חּיב ׁשהּוא מלאכֹות, וׁשגגת ׁשּבת ּבזדֹון ּכגרֹוגרת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָוטחן
ׁשּבת ׁשגגת ׁשל קצירה על לֹו ונֹודע ּומלאכה, מלאכה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָּכל

קצירה - מלאכֹות מלאכות]ּוזדֹון וזדון שבת שגגת [של ְְְִָָ
קצירה שבת]ּגֹוררת וזדון מלאכות שגגת ּוטחינה[של , ְְִִֶֶָָ

ּוזדֹון ׁשּבת ּבׁשגגת ארּבעּתן עׂשה ּוכאּלּו טחינה, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּגֹוררת
ׁשהקריב וכיון אחת, חּטאת אּלא חּיב ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמלאכֹות,
אינֹו ּכן, אחר ּוכׁשּידעם הּכל; על לֹו נתּכּפר - זֹו ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹחּטאת
על ּתחּלה לֹו נֹודע אם אבל אחרת. חּטאת להביא ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָצרי
- חּטאת והקריב מלאכֹות, וׁשגגת ׁשּבת זדֹון ׁשל ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָקצירה
הּקצירה ועל עליה, לֹו ׁשּנֹודע הּקצירה זֹו על לֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָנתּכּפר
ׁשּׁשּתיהן מּפני מלאכֹות, ּוזדֹון ׁשּבת ׁשגגת ׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהּטחינה
הּקצירה. עם ּוטחינה קצירה ונגררה אחת, ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָּכמלאכה
ויביא עליה, לֹו ׁשּיּודע עד ׁשּבת זדֹון ׁשל הּטחינה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָותּׁשאר
ּוזדֹון ׁשּבת ּבׁשגגת ּגרֹוגרת ּכחצי קצר ׁשנּיה. ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָחּטאת

ּגרֹוגר ּכחצי וקצר וחזר וׁשגגתמלאכֹות, ׁשּבת ּבזדֹון ת ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָ
וכן קצירה. ּגֹוררת קצירה מצטרפין; אּלּו הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָמלאכֹות

מלאכֹות. ּבׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ְְִֵֶַָָָֹּכל

.‡Èהּתלּוׁש את לחּת הקרקע]הּמתּכּון את[מן וחת , ְְְִֵֶֶַַַַַָָֹ
עׂשה ולא הֹואיל - לחתיכה ׁשּנתּכּון ּפי על אף - ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻהמחּבר

ּכמתעּסק ׁשּזה החּטאת; מן ּפטּור לאמחׁשבּתֹו, [כאילו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָ
כלל] לעשות מלאכתנתכוון אּלא ּתֹורה אסרה ולא ,ְְְֶֶֶָָָָֹ

ּפעמים. ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָמחׁשבת,

.·Èהעליֹונֹות את מכּבה ׁשהּוא ּבׁשּבת, ּגחלים ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָהחֹותה
חּיב ּולהבעיר, לכּבֹות נתּכּון אם - הּתחּתֹונֹות את ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָּומדליק
חּיב - מאליהן והבערּו מהן, להתחּמם ּגחלים חתה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּתים.
עליה, חּיב לגּופּה צריכה ׁשאינּה ׁשּמלאכה מּפני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּתים;
ּכרת, זדֹונּה על ׁשחּיב ּוכׁשם ׁשּבת. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכמֹו

חּטאת. קרּבן ׁשגגתּה על חּיב ְְִַַַַָָָָָָּכ
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קבּועה‡. חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין חטא ,[רגילה]ּכל ְְְִִֵֶַַַָָָָָ
הֹודע? לא הּוא ּומה ּתלּוי. אׁשם ׁשּלֹו הֹודע לא על ִֶַַַַַָָָָֹֹחּיבין
זה הרי - ׁשגג לא אֹו זה ּבדבר ׁשגג אם לֹו נסּתּפק ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאם
ונׂשא ואׁשם, ידע "ולא ׁשּנאמר: אׁשם, להקריב ְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻמצּוה
הּוא וזה לאׁשם". ּבערּכ הּצאן, מן ּתמים איל והביא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹעֹונֹו.
ותֹולה הּספק, על מכּפר ׁשהּוא מּפני - ּתלּוי' 'אׁשם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּנקרא
חּטאתֹו. ויקריב ּבׁשגגה, ׁשחטא ּבוּדאי לֹו ׁשּיּודע עד ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָלֹו,

קבּוע·. אּסּור ׁשם ׁשּיהיה עד ּתלּוי, ּבאׁשם חּיב ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָאינֹו
בפעולה] הוא והספק ומזוהה, מוכר חלב,[ברור אכל ּכיצד? .ֵֵֶַַָ

לפניו ׁשהיתה אֹו מּכזית, ּפחֹות אֹו ּכזית היה אם ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָוספק
איזה ידּוע ואין מהן אחת ואכל ׁשּמן, וחתיכת חלב ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻחתיכת
ואין מהן אחת ּבעל ּבּבית, עּמֹו ואחֹותֹו אׁשּתֹו אכל, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָמהן
ּבאחד מלאכה ועׂשה חל, ויֹום ׁשּבת ּבעל, מהן איזֹו ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹידּוע
ּבׁשּבת, מעׂשה ׁשעׂשה אֹו עׂשה, מהן ּבאיזה ידּוע ואין ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמהן
אׁשם מביא זה הרי - עׂשה מלאכה איזֹו מעין ידע ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹולא
חתיכה לפניו היתה אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָֹּתלּוי.
ּפטּור, - ואכלּה אליה, ׁשהיא ספק חלב ׁשהיא ספק ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאחת,

הּכֹוי חלב האֹוכל וכן קבּוע. אּסּור ּכאן אין שהואׁשהרי -] ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
מותר] חלבה וחיה בהמה, או חיה ּתלּוי,ספק מאׁשם ּפטּור -ֵָָָָ

נּדה, ספק ׁשהיא אּׁשה על הּבא וכן קבּוע. אּסּור ּכאן ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאין
ּבׂשר קרּוב ׁשל ערוה ספק משפחתית]אֹו ּפטּור[קירבה - ְְֵֵֶֶָָָָ

עד על ּדם ׁשּנמצא האּׁשה ,לפיכ ּתלּוי. [מטלית]מאׁשם ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
חדׁשים ׁשלׁשה ּבתֹו יבמּתֹו והּנֹוׂשא זמן, לאחר ְְְְְְְֳִִֵֶַַַַָָָֹׁשּלּה

בעלה] ידּוע[מפטירת ואין וילדה, אביו:], ּבן[מיהו אם ְְְִֵֶַָָָ
-]ּתׁשעה עיבור יבוםלראׁשֹון[חודשי צריכה היתה לא [וא"כ ְִִָָ

עליו] ואסורה ּפטּורין– אּלּו הרי - לאחרֹון ׁשבעה ּבן ְְֲֲִִֵֵֶַָָאֹו
קבּוע. אּסּור ׁשם אין ׁשהרי ּבאּלּו, ּכּיֹוצא ּכל וכן הּקרּבן. ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹמן

חלב‚. ׁשאכלּת, 'זה לֹו: אֹומר אחד ועד חתיכה, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאֹוכל
ח אכלּת 'לא אֹומר: אחד ועד אֹומרתהיה', אּׁשה לב', ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

האּסּור, ונקּבע הֹואיל - אכל' 'לא אֹומרת ואּׁשה ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ'אכל',
אׁשם מביא זה הרי - חטא לא אֹו חטא אם יֹודע אינֹו ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹוהּוא
'מת אֹומר אחד ׁשעד איׁש, אׁשת על הּבא ּכל וכן ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּתלּוי.
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והּוא ּתלּוי. ּבאׁשם חּיבין - מת' 'לא אֹומר ואחד ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹּבעלּה',
ספק אבל האּסּור; נקּבע ׁשהרי מגרׁשת, לספק ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּדין

האּסּור. נקּבע לא ְְִִֶֶַָֹֻמקּדׁשת,

ׁשל„. ואחת חלב ׁשל אחת חתיכֹות, ׁשּתי לפניו ׁשהיּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמי
הּׁשנּיה, את ואכל ּכלב אֹו ּגֹוי ּובא מהן, אחת ואכל ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּמן,
ואכל יׂשראל ּובא הראׁשֹונה, את ּכלב אֹו ּגֹוי ׁשאכל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאֹו
אֹו ּבׁשגגה, ּוׁשנּיה ּבזדֹון ראׁשֹונה ׁשאכל אֹו הּׁשנּיה, ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָאת
ּבאׁשם חּיב זה הרי - ּבזדֹון ּוׁשנּיה ּבׁשגגה ראׁשֹונה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשאכל
ּבזדֹון, ׁשּתיהן אכל קבּוע. אּסּור ׁשם והיה הֹואיל ְְְִִֵֶַַָָָָָָָּתלּוי,
את אכל חּטאת; מביא ּבׁשגגה, ׁשּתיהן אכל מּקרּבן; ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּפטּור
- ּבׁשגגה הּׁשנּיה את ואכל אחר ּובא ּבׁשגגה, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָהראׁשֹונה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתלּוי. ּבאׁשם חּיבין ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשניהם

ונֹותר‰. אכילתו]חלב זמן לאחר קרבן בשר אכל[- לפניו, ְְֵֶַָָָָ
ואחֹותֹו נּדה אׁשּתֹו אכל, מהן איזֹו ידּוע ואין מהן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאחת
ּבעל, מהן איזֹו ידּוע ואין מהן ּבאחת וׁשגג ּבּבית, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָעּמֹו
ׁשּביניהן הּׁשמׁשֹות ּבין מלאכה ועׂשה הּכּפּורים, ויֹום ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבת
אינֹו ׁשהרי חּטאת, מביא ואינֹו מּקרּבן, ּפטּור זה הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשל עצמֹו ה:]יֹודע מין מביא[- ואינֹו ׁשּבארנּו, ּכמֹו חטא ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַ
ׁשחטא. ּבוּדאי ידע ׁשהרי ּתלּוי, ְֲֵֶֶַַַָָָָָָאׁשם

.Âחּיבין אחת, קבּועה חּטאת וּדאֹו על ׁשחּיבין ּדבר ְִִֶַַַַַַַָָָָָָָָּכל
על ׁשחּיבין ּדבר וכל אחד; ּתלּוי אׁשם ׁשּלֹו הֹודע לא ְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹעל
אׁשמֹות ׁשּלֹו הֹודע לא על חּיבין הרּבה, חּטאֹות ְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹוּדאֹו
אכל ׁשאם ּכׁשם ּכיצד? החּטאֹות. ּכמנין הרּבה, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּתלּויין

ּופּגּול ונֹותר ודם פסול]חלב אחד[קרבן [בשגגהּבעלם ְְְִֵֵֶֶֶָָָ
אכלן,אחת] אם לֹו נסּתּפק אם ּכ - חּטאֹות ארּבע חּיב ,ְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ

מביא - עּמהן ׁשהיּו הּתר ׁשל חתיכֹות אּלא אכל לא ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאֹו
ׁשּבא האּׁשה אם לֹו נסּתּפק אם וכן ּתלּויין. אׁשמֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָארּבעה
עליה ׁשחּיב עּמּה ׁשהיתה הערוה ּפלֹונית אֹו אׁשּתֹו, ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָעליה
ּתלּויין. אׁשמֹות ׁשמֹונה מביא זה הרי - חּטאֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָׁשמֹונה

.Êחלב ׁשל אם לֹו ונסּתּפק חתיכֹות, מּׁשּתי חתיכה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהאֹוכל
אכל הּספק, לֹו ׁשּנֹולד ואחר אכל, ׁשּמן ׁשל אֹו ְֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻאכל
חלב ׁשל אם לֹו ונסּתּפק אחרֹות, חתיכֹות מּׁשּתי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָחתיכה
ּתלּויין. אׁשמֹות ׁשני מביא זה הרי - ׁשּמן ׁשל אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻאכל

.Áּבינתים וּדאי ׁשּידיעת חתיכותּכׁשם שתי שאכל [כגון ְְְִִֵֵֶַַַַ
בנפרד] אחת כל על לו ונודע לחּטאֹותחלב [וחייבמחּלקת ְְֶֶַַָ

לפיכ,שתיים] לאׁשמֹות. מחּלקת ּבינתים ספק ידיעת ּכ ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ידיעת לֹו ונֹודע אחד, ּבעלם חלב זיתי חמּׁשה אכל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאם
על אחרת ספק ידיעת לֹו ונֹודע וחזר מהן, אחד על ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָספק
ּכל על ּתלּוי אׁשם חּיב - ואחד אחד ּכל על וכן ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּׁשני,

ואחד. ְֶֶָָאחד

.Ëמהן אחת אכל חלב, ׁשל וחתיכה ׁשּמן ׁשל ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻחתיכה
את ואכל וחזר ּתלּוי, אׁשם והביא היא, איזֹו ידּוע ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָואין
- הּׁשנּיה את אחר אכל אם וכן חּטאת. מביא - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשנּיה

ׁשּבארנּו.מב ּכמֹו ּתלּוי, אׁשם האחר יא ְְִֵֵֵֶַַָָָָ

.Èנֹותר חלב ׁשל וחתיכה חלב ׁשל שניחתיכה שבה -] ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
מביאאיסורים] - היא איזֹו ידּוע ואין מהן אחת את אכל ,ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

הּׁשנּיה את אכל נֹותר. מּׁשּום ּתלּוי ואׁשם החלב, על ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָחּטאת
ׁשוה ּבּה היה ואם חּטאֹות; ׁשלׁש מביא - ׁשני ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבעלם

את אחד אכל מעילה. מּׁשּום וּדאי אׁשם מביא ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפרּוטה,
מביא זה - הּׁשנּיה את ואכל אחר ּובא מּׁשּתיהן, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאחת
ּכל וכן ּתלּוי; ואׁשם חּטאת מביא וזה ּתלּוי, ואׁשם ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָֹחּטאת

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

חמישי יום

ט ּפרק ׁשגגֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

הּנקרא‡. והּוא אׁשם, קרּבן מביאין עברֹות חמׁש ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָעל
על הן: ואּלּו ספק; מּׁשּום ּבא אינֹו ׁשהרי וּדאי', ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ'אׁשם

חרּופה חורין]ׁשפחה בת וחציה שפחה הּגזל,[חציה ועל , ְְֲִֵַַָָָ
ּכׁשּיטהר הּצרעת ועל נזיר, טמאת ועל הּמעילה, ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָֻועל
חרּופה, ׁשפחה על הּבא ּכיצד? חרּופה ׁשפחה על ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָמּמּנה.
הּׁשפחה ׁשּתהיה והּוא אׁשם. מביא - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבין
ׁשּתלקה, ּכדי - ּבעּולה ותהיה ּוברצֹונּה, ּומזידה, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָּגדֹולה,
לֹוקה היא אׁשמֹו", את והביא ּתהיה... "ּבּקרת ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּנאמר:

קרּבן. מביא ְְִֵָָוהּוא

הּׁשמּועה·. רבינו]ּומּפי ממשה ׁשּבזמן[מסורת למדּו, ְְְִִִֶַַָָ
ׁשהיא ּובזמן ּבקרּבן; חּיב הּוא מלקּות, חּיבת ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשהיא

הּקרּבן. מן ּפטּור הּוא הּמלקּות, מן ְְְִִַַַָָָָּפטּורה

היא‚. - חרּופה ׁשפחה על ׁשּבא אחד ויֹום ּתׁשע ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּבן
עד מביא, ׁשאינֹו לי, ויראה קרּבן; מביא והּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָלֹוקה,

ּדעת. ּבן ויהיה ְְְִִֶֶֶַַַׁשּיגּדיל

הּׁשפחה„. היא מה אסּורֹות, ּביאֹות ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָּכבר
ּכדרּכּה ׁשּיבעל עד חּיבין וׁשאינן ּבּתֹורה, האמּורה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחרּופה
חרּופה', ׁשפחה 'ּבעלּת ׁשנים: לֹו אמרּו אם ,לפיכ ְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָֹויגמר.
על קרּבן מביא ואינֹו נאמן, - ּבעלּתי' 'לא אֹומר: ְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָָָֹוהּוא
וזה ּגמר; לא אֹו ּביאתֹו, ּגמר אם יֹודע הּוא ׁשהרי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּפיהם;

ּגמרּתי'. 'לא ּכלֹומר: ּבעלּתי', 'לא ְְְִִֶַַַַָָָֹֹׁשאמר

אׁשם‰. אּלא חּיב אינֹו הרּבה, ּביאֹות הּׁשפחה על ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּבא
אֹו ּבזדֹון, הרּבה ּביאֹות הּׁשפחה על הּבא ּכיצד? ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָאחד.
ּבׁשגגה, עליה ּובא וחזר לֹו, ונֹודע ּבׁשגגה, עליה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָׁשּבא
מקריב - העלמֹות ּבמאה ּפעמים מאה אפּלּו לֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָונֹודע
ועל ׁשּבּה, הּזדֹונֹות על הּכל: על לֹו ּומתּכּפר אחד, ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאׁשם
הּבא אבל אחת; ּבׁשפחה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָהּׁשגגֹות.
ּכל על אׁשם חּיב - אחד ּבעלם אפּלּו הרּבה, ׁשפחֹות ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעל
ּובעלּה וחזר אׁשמֹו, והפריׁש ׁשפחה ּבעל וׁשפחה. ְְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָׁשפחה
ואחת; אחת ּכל על חּיב - אׁשמֹו ׁשהפריׁש ְְֲִִֶַַַַַַַַָָָאחר
ּבעל. ּכ ואחר ׁשהקריב ּכמי ונמצא מחּלקת, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשההפרׁשה

.Â,אחת ּבׁשפחה אחד ּבעלם ּבעילֹות חמׁש ּבעל אם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוכן
על נֹודע ּכ ואחר אׁשמֹו, והפריׁש מהן, אחת על לֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָונֹודע
היּו אחד ׁשּבעלם ּפי על אף אחר; אׁשם מפריׁש - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשנּיה
ּכבֹועל נמצא ׁשהפריׁש, אחר אּלא לֹו נֹודע ולא הֹואיל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻּכּלן,
הּוא. אחד - ּבּׁשפחה והּמזיד הּׁשֹוגג ׁשּדין ׁשהפריׁש, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאחר

.Êמ ּכל ּכיצד? הּגזל ּפרּוטהעל מּׁשוה ּבידֹו ׁשּיׁש י ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבין ׁשּגנבֹו, ּבין ׁשּגזלֹו, ּבין יׂשראל, מּממֹון ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָומעלה
מּׁשאר אֹו ׁשּתפּות, מּׁשּום אֹו הלוהּו, אֹו אצלֹו, ְְְְִִִִִֶֶָָָֻׁשהפקידֹו

ּבֹו וכפר שקיבל]ּדרכים, ּבין[הכחיש ׁשקר, על ונׁשּבע ְְְְִִֵֶֶַַַָָ
וזה חּטאתֹו; על אׁשם מביא זה הרי - ּבׁשגגה ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבזדֹון
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והּוא ּתלּוי. ּבאׁשם חּיבין - מת' 'לא אֹומר ואחד ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹּבעלּה',
ספק אבל האּסּור; נקּבע ׁשהרי מגרׁשת, לספק ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּדין

האּסּור. נקּבע לא ְְִִֶֶַָֹֻמקּדׁשת,

ׁשל„. ואחת חלב ׁשל אחת חתיכֹות, ׁשּתי לפניו ׁשהיּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמי
הּׁשנּיה, את ואכל ּכלב אֹו ּגֹוי ּובא מהן, אחת ואכל ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּמן,
ואכל יׂשראל ּובא הראׁשֹונה, את ּכלב אֹו ּגֹוי ׁשאכל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאֹו
אֹו ּבׁשגגה, ּוׁשנּיה ּבזדֹון ראׁשֹונה ׁשאכל אֹו הּׁשנּיה, ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָאת
ּבאׁשם חּיב זה הרי - ּבזדֹון ּוׁשנּיה ּבׁשגגה ראׁשֹונה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשאכל
ּבזדֹון, ׁשּתיהן אכל קבּוע. אּסּור ׁשם והיה הֹואיל ְְְִִֵֶַַָָָָָָָּתלּוי,
את אכל חּטאת; מביא ּבׁשגגה, ׁשּתיהן אכל מּקרּבן; ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּפטּור
- ּבׁשגגה הּׁשנּיה את ואכל אחר ּובא ּבׁשגגה, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָהראׁשֹונה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתלּוי. ּבאׁשם חּיבין ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשניהם

ונֹותר‰. אכילתו]חלב זמן לאחר קרבן בשר אכל[- לפניו, ְְֵֶַָָָָ
ואחֹותֹו נּדה אׁשּתֹו אכל, מהן איזֹו ידּוע ואין מהן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאחת
ּבעל, מהן איזֹו ידּוע ואין מהן ּבאחת וׁשגג ּבּבית, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָעּמֹו
ׁשּביניהן הּׁשמׁשֹות ּבין מלאכה ועׂשה הּכּפּורים, ויֹום ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבת
אינֹו ׁשהרי חּטאת, מביא ואינֹו מּקרּבן, ּפטּור זה הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשל עצמֹו ה:]יֹודע מין מביא[- ואינֹו ׁשּבארנּו, ּכמֹו חטא ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַ
ׁשחטא. ּבוּדאי ידע ׁשהרי ּתלּוי, ְֲֵֶֶַַַָָָָָָאׁשם

.Âחּיבין אחת, קבּועה חּטאת וּדאֹו על ׁשחּיבין ּדבר ְִִֶַַַַַַַָָָָָָָָּכל
על ׁשחּיבין ּדבר וכל אחד; ּתלּוי אׁשם ׁשּלֹו הֹודע לא ְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹעל
אׁשמֹות ׁשּלֹו הֹודע לא על חּיבין הרּבה, חּטאֹות ְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹוּדאֹו
אכל ׁשאם ּכׁשם ּכיצד? החּטאֹות. ּכמנין הרּבה, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּתלּויין

ּופּגּול ונֹותר ודם פסול]חלב אחד[קרבן [בשגגהּבעלם ְְְִֵֵֶֶֶָָָ
אכלן,אחת] אם לֹו נסּתּפק אם ּכ - חּטאֹות ארּבע חּיב ,ְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ

מביא - עּמהן ׁשהיּו הּתר ׁשל חתיכֹות אּלא אכל לא ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאֹו
ׁשּבא האּׁשה אם לֹו נסּתּפק אם וכן ּתלּויין. אׁשמֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָארּבעה
עליה ׁשחּיב עּמּה ׁשהיתה הערוה ּפלֹונית אֹו אׁשּתֹו, ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָעליה
ּתלּויין. אׁשמֹות ׁשמֹונה מביא זה הרי - חּטאֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָׁשמֹונה

.Êחלב ׁשל אם לֹו ונסּתּפק חתיכֹות, מּׁשּתי חתיכה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהאֹוכל
אכל הּספק, לֹו ׁשּנֹולד ואחר אכל, ׁשּמן ׁשל אֹו ְֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻאכל
חלב ׁשל אם לֹו ונסּתּפק אחרֹות, חתיכֹות מּׁשּתי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָחתיכה
ּתלּויין. אׁשמֹות ׁשני מביא זה הרי - ׁשּמן ׁשל אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻאכל

.Áּבינתים וּדאי ׁשּידיעת חתיכותּכׁשם שתי שאכל [כגון ְְְִִֵֵֶַַַַ
בנפרד] אחת כל על לו ונודע לחּטאֹותחלב [וחייבמחּלקת ְְֶֶַַָ

לפיכ,שתיים] לאׁשמֹות. מחּלקת ּבינתים ספק ידיעת ּכ ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ידיעת לֹו ונֹודע אחד, ּבעלם חלב זיתי חמּׁשה אכל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאם
על אחרת ספק ידיעת לֹו ונֹודע וחזר מהן, אחד על ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָספק
ּכל על ּתלּוי אׁשם חּיב - ואחד אחד ּכל על וכן ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּׁשני,

ואחד. ְֶֶָָאחד

.Ëמהן אחת אכל חלב, ׁשל וחתיכה ׁשּמן ׁשל ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻחתיכה
את ואכל וחזר ּתלּוי, אׁשם והביא היא, איזֹו ידּוע ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָואין
- הּׁשנּיה את אחר אכל אם וכן חּטאת. מביא - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשנּיה

ׁשּבארנּו.מב ּכמֹו ּתלּוי, אׁשם האחר יא ְְִֵֵֵֶַַָָָָ

.Èנֹותר חלב ׁשל וחתיכה חלב ׁשל שניחתיכה שבה -] ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
מביאאיסורים] - היא איזֹו ידּוע ואין מהן אחת את אכל ,ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

הּׁשנּיה את אכל נֹותר. מּׁשּום ּתלּוי ואׁשם החלב, על ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָחּטאת
ׁשוה ּבּה היה ואם חּטאֹות; ׁשלׁש מביא - ׁשני ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבעלם

את אחד אכל מעילה. מּׁשּום וּדאי אׁשם מביא ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפרּוטה,
מביא זה - הּׁשנּיה את ואכל אחר ּובא מּׁשּתיהן, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאחת
ּכל וכן ּתלּוי; ואׁשם חּטאת מביא וזה ּתלּוי, ואׁשם ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָֹחּטאת

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

חמישי יום
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הּנקרא‡. והּוא אׁשם, קרּבן מביאין עברֹות חמׁש ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָעל
על הן: ואּלּו ספק; מּׁשּום ּבא אינֹו ׁשהרי וּדאי', ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ'אׁשם

חרּופה חורין]ׁשפחה בת וחציה שפחה הּגזל,[חציה ועל , ְְֲִֵַַָָָ
ּכׁשּיטהר הּצרעת ועל נזיר, טמאת ועל הּמעילה, ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָֻועל
חרּופה, ׁשפחה על הּבא ּכיצד? חרּופה ׁשפחה על ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָמּמּנה.
הּׁשפחה ׁשּתהיה והּוא אׁשם. מביא - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבין
ׁשּתלקה, ּכדי - ּבעּולה ותהיה ּוברצֹונּה, ּומזידה, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָּגדֹולה,
לֹוקה היא אׁשמֹו", את והביא ּתהיה... "ּבּקרת ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּנאמר:

קרּבן. מביא ְְִֵָָוהּוא

הּׁשמּועה·. רבינו]ּומּפי ממשה ׁשּבזמן[מסורת למדּו, ְְְִִִֶַַָָ
ׁשהיא ּובזמן ּבקרּבן; חּיב הּוא מלקּות, חּיבת ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשהיא

הּקרּבן. מן ּפטּור הּוא הּמלקּות, מן ְְְִִַַַָָָָּפטּורה

היא‚. - חרּופה ׁשפחה על ׁשּבא אחד ויֹום ּתׁשע ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּבן
עד מביא, ׁשאינֹו לי, ויראה קרּבן; מביא והּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָלֹוקה,

ּדעת. ּבן ויהיה ְְְִִֶֶֶַַַׁשּיגּדיל

הּׁשפחה„. היא מה אסּורֹות, ּביאֹות ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָּכבר
ּכדרּכּה ׁשּיבעל עד חּיבין וׁשאינן ּבּתֹורה, האמּורה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחרּופה
חרּופה', ׁשפחה 'ּבעלּת ׁשנים: לֹו אמרּו אם ,לפיכ ְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָֹויגמר.
על קרּבן מביא ואינֹו נאמן, - ּבעלּתי' 'לא אֹומר: ְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָָָֹוהּוא
וזה ּגמר; לא אֹו ּביאתֹו, ּגמר אם יֹודע הּוא ׁשהרי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּפיהם;

ּגמרּתי'. 'לא ּכלֹומר: ּבעלּתי', 'לא ְְְִִֶַַַַָָָֹֹׁשאמר

אׁשם‰. אּלא חּיב אינֹו הרּבה, ּביאֹות הּׁשפחה על ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּבא
אֹו ּבזדֹון, הרּבה ּביאֹות הּׁשפחה על הּבא ּכיצד? ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָאחד.
ּבׁשגגה, עליה ּובא וחזר לֹו, ונֹודע ּבׁשגגה, עליה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָׁשּבא
מקריב - העלמֹות ּבמאה ּפעמים מאה אפּלּו לֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָונֹודע
ועל ׁשּבּה, הּזדֹונֹות על הּכל: על לֹו ּומתּכּפר אחד, ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאׁשם
הּבא אבל אחת; ּבׁשפחה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָהּׁשגגֹות.
ּכל על אׁשם חּיב - אחד ּבעלם אפּלּו הרּבה, ׁשפחֹות ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעל
ּובעלּה וחזר אׁשמֹו, והפריׁש ׁשפחה ּבעל וׁשפחה. ְְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָׁשפחה
ואחת; אחת ּכל על חּיב - אׁשמֹו ׁשהפריׁש ְְֲִִֶַַַַַַַַָָָאחר
ּבעל. ּכ ואחר ׁשהקריב ּכמי ונמצא מחּלקת, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשההפרׁשה

.Â,אחת ּבׁשפחה אחד ּבעלם ּבעילֹות חמׁש ּבעל אם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוכן
על נֹודע ּכ ואחר אׁשמֹו, והפריׁש מהן, אחת על לֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָונֹודע
היּו אחד ׁשּבעלם ּפי על אף אחר; אׁשם מפריׁש - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשנּיה
ּכבֹועל נמצא ׁשהפריׁש, אחר אּלא לֹו נֹודע ולא הֹואיל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻּכּלן,
הּוא. אחד - ּבּׁשפחה והּמזיד הּׁשֹוגג ׁשּדין ׁשהפריׁש, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאחר

.Êמ ּכל ּכיצד? הּגזל ּפרּוטהעל מּׁשוה ּבידֹו ׁשּיׁש י ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבין ׁשּגנבֹו, ּבין ׁשּגזלֹו, ּבין יׂשראל, מּממֹון ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָומעלה
מּׁשאר אֹו ׁשּתפּות, מּׁשּום אֹו הלוהּו, אֹו אצלֹו, ְְְְִִִִִֶֶָָָֻׁשהפקידֹו

ּבֹו וכפר שקיבל]ּדרכים, ּבין[הכחיש ׁשקר, על ונׁשּבע ְְְְִִֵֶֶַַַָָ
וזה חּטאתֹו; על אׁשם מביא זה הרי - ּבׁשגגה ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבזדֹון
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מתּכּפר ׁשאין ּבּתֹורה, ּומפרׁש ּגזלֹות'. 'אׁשם הּנקרא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּוא
אבל לבעליו; ׁשּבידֹו הּממֹון ׁשּיׁשיב עד זה, ּבאׁשם ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָלֹו

לקרן]החמׁש שבנוסף ּכבר[מהקרן, הּכּפרה. מעּכב אינֹו , ְְֵֵֶַַַַָָָֹ
זֹו ּבׁשבּועה חּיב יהיה אימתי ׁשבּועֹות, ּבהלכֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּבארנּו
ועל מּמּנה, ּפטּור יהיה ואימתי זה, אׁשם עליה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּמקריב
ועל הּׁשבּועֹות, חּיּוב ּכמנין רּבֹות אׁשמֹות יתחּיב ּדר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָאיזֹו

אחד. אׁשם אּלא חּיב יהיה לא ּדר ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאיזֹו

.Áמן ּפרּוטה ּבׁשוה הּנהנה ּכל ּכיצד? הּמעילה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָעל
ויקריב חמׁש; ויֹוסיף ּׁשּנהנה, מה מחזיר - ּבׁשגגה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹההקּדׁש
ׁשהּקרּבן מעילה, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר לֹו. ויתּכּפר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָאׁשם,

מעּכב. החמׁש ואין הּכּפרה, מעּכבין ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוהּקרן

.Ëּתמחּויין ּבחמּׁשה ּבֹו, ׁשּמֹועלין מּדבר ְֲֲִִִִֵֶַַָָָָהאֹוכל
-[תבשילים] אחד מּזבח ׁשהּוא ּפי על אף - אחד ְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּבעלם

ּכל על אׁשם חּיב ּפרּוטה, ׁשוה ואכילה אכילה ּבכל יׁש ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָאם
ּכמינין הם והרי ּבמעילה, מחּלקין ׁשהּתמחּויין ואחד; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחד
חמרה הּכרתֹות. ּבחּיּוב מחּלקין ׁשאין ּפי על אף - ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֻֻהרּבה

ּכּנהנה המהּנה ּבּה עׂשה ׁשהרי - ּבמעילה יׁש [נתןיתרה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
מעל] הנותן מרּבהלחבירו לזמן ּומצטרפת שיעור, חצי -] ְְְִִֶֶֶַָֻ

רב] זמן לאחר חצי ׁשליחּותֹולעוד ׁשעׂשה וׁשליח [ובכך, ְְִִֶַָָָ
האּסּורין.מעל] ּבׁשאר אּלּו ּדברים ּׁשאין מה המׁשּלח; ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחּיב

.È,ּתחּלה חטאֹו לֹו ׁשּיּודע צרי - וּדאי אׁשם המחּיב ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֻּכל
לֹו, ׁשּיּודע קדם הקריבֹו אם אבל אׁשמֹו; יקריב ּכ ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹואחר
ׁשחּיבין חטא וכל לֹו. עֹולה אינֹו - ׁשהקריב אחר לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָונֹודע

מׁשיח ּכהן אֹו ,הּמל אחד - וּדאי אׁשם גדול]עליו ,[כהן ִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבֹו. ׁשוין - הארץ עם ׁשאר ְִֶַָָָָאֹו

.‡Èלֹו נסּתּפק אם - וּדאי אׁשם עליו ׁשחּיבין חטא ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכל
על הּבא ,לפיכ מּכלּום; ּפטּור עׂשהּו, לא אֹו עׂשהּו ְְִִִַַָָָָָָָֹאם
ּבמעילה. ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכלּום, חּיב אינֹו - מעילה ספק ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָידֹו

.·È,הקּדׁש ׁשל וחתיכה חּלין ׁשל חתיכה לפניו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻהיתה
ואכל חזר ּפטּור. - היא איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָאכל
הּׁשנּיה, את אחר אכל מעילתֹו; על אׁשם מביא הּׁשנּיה, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאת

ּפטּורין. ְְִֵֶׁשניהן

.‚Èמהן אחת אכל הקּדׁש, ׁשל וחתיכה חלב ׁשל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָחתיכה
מביא - הּׁשנּיה את אכל חלב. מּׁשּום ּתלּוי אׁשם מביא -ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבא ההקּדׁש; על מעילה ׁשל וּדאי ואׁשם החלב, על ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת
חתיכה ּתלּוי. אׁשם מביא הּׁשני אף הּׁשנּיה, את ואכל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאחר
מביא - מהן אחת אכל הקּדׁש, חלב ׁשל וחתיכה חלב ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשל
- הראׁשֹונה על לֹו ׁשּנֹודע אחר הּׁשנּיה את אכל ְִִֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת.
ואכל אחר ּבא מעילתֹו; על וּדאי ואׁשם חּטאֹות, ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָמביא
ּכבר ּבלבד. חּטאת, מביא וזה חּטאת מביא זה - הּׁשנּיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת

א מאכלֹות ּבהלכֹות אּסּורּבארנּו נֹוסף טעם מאיזה סּורֹות, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָ
האּסּורין. ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן חלב; אּסּור על ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹהקּדׁש

י ּפרק ׁשגגֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

הן:‡. ואּלּו ויֹורד; עֹולה קרּבן ׁשּיקריבּו מצותן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּׁשה,
העדּות ׁשבּועת והּנׁשּבע והּיֹולדת, ממוןהמצרע, עדות [ידע ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ
מהמעשה] יודע שאינו ונשבע להעיד ּביןומיאן ּבזדֹון ְֵֵָּבין

ּבׁשגגה לּׁשקר ּבּטּוי ׁשבּועת והּנׁשּבע דברּבׁשגגה, [על ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ

עשה] ולא שיעשה, או ּבׁשגגה,שעשה קדׁש ׁשאכל והּטמא ,ְְִֵֶֶַַָָָָֹ
ּבׁשגגה. לּמקּדׁש ׁשּנכנס ְְְְִִִֵֶַַַָָָָוהּטמא

ּבן·. ּכבׂש מביאה - עׁשירה היתה אם - הּיֹולדת ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָקרּבן
ידּה אין ואם לחּטאת. ּתֹור אֹו יֹונה ּובן לעֹולה, ְְְְִֵֶַָָָָָָׁשנתֹו
ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי ּומביאה יֹורד, קרּבנּה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמּׂשגת
מּׂשגת ידּה היתה אפּלּו חּטאת; ואחד עֹולה אחד ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָיֹונה,

עני. קרּבן מביאה - לנסכיו מּׂשגת ואינּה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָלׂשה,

ׁשני‚. מהן ּבהמֹות, ׁשלׁש מביא - ּכׁשּיטהר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהמצרע
אין אם לחּטאת; וכבׂשה אׁשם, ואחד עֹולה אחד ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָּכבׂשים,
עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מביא - מּׂשגת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָידֹו

לאׁשם. וכבׂש חּטאת, ְְְֶֶֶַָָָָואחד

ועל„. ּבּטּוי, ׁשבּועת ׁשגגת ועל העדּות, ׁשבּועת ְְְְְִִֵַַַַַַָעל
קדׁשיו וטמאת מקּדׁש טמאת אוׁשגגת למקדש שנכנס [טמא ְְְְְִִַַַָָָָֻֻ

קודש] החּטאֹותשאכל ּכׁשאר ׂשעירה, אֹו ּכׂשּבה מביא -ְְְִִִִֵַַָָָָ
ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מביא - מּׂשגת ידֹו אין ואם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָהּקבּועֹות;
מּׂשגת ידֹו אין ואם חּטאת; ואחד עֹולה אחד יֹונה, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבני
'מנחת הּקרּויה והיא סלת, האיפה עׂשירית מביא - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹלעֹוף
הּקרּבנֹות. מעׂשה ּבהלכֹות מעׂשיה נתּפרׁשּו ׁשּכבר ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָחֹוטא',

ׁשחּיב‰. זה ּומפרׁש ּבּתֹורה, מפרׁשין האּלּו הּקרּבנֹות ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹּכל
ׁשּכ - קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש ׁשּנכנס מּטמא חּוץ ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלהביאן,
אֹו וגֹו' אלה קֹול וׁשמעה תחטא, ּכי "ונפׁש ׁשם: ְְְְְִֶֶֶָָָָָָָּכתּוב
תּׁשבע ּכי נפׁש אֹו וגֹו' טמא ּדבר ּבכל ּתּגע אׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָנפׁש
וגֹו'"; מאּלה לאחת יאׁשם כי והיה וגֹו' ּבׂשפתים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלבּטא

הּׁשמּועה רבינו]מּפי ממשה ּכאן[מסורת ׁשחּיב ׁשּזה למדּו, ְְִִִֵֶֶֶַָָָ
והּוא קדׁש, אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס ּכׁשּנטמא - לּטמא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹקרּבן
ּכמפרׁש, הּוא הרי הּקּבלה, מּפי ׁשהּדבר ּפי על אף ידע. ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹלא
ולּטמא קדׁש, ׁשאכל לּטמא ּכרת ּתֹורה חּיבה ּבפרּוׁש ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהרי
ּבׂשר ּתאכל אׁשר "והּנפׁש נאמר: ּבאֹוכל - לּמקּדׁש ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנכנס
ונכרתה", - עליו וטמאתֹו לה', אׁשר הּׁשלמים ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֻמּזבח
הּקהל, מּתֹו ההוא הּנפׁש "ונכרתה נאמר: לּמקּדׁש ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּובּנכנס
על ּכרת ּתֹורה ׁשחּיבה וכיון טּמא". ה' מקּדׁש את ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכי
ׁשגגתן. על ׁשּמביאין הּקרּבן ּפרׁשה וקדׁשיו, מקּדׁש ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻטמאת

.Âידיה על מביא ּבעלּה חּיבת, ׁשהאּׁשה קרּבנֹות ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכל
עׁשיר,[עבורה] היה ואם עני; קרּבן מביא עני, היה אם .ְְִִִִִִֵַָָָָָָָָ

ועל ּבנֹו ידי על אדם ּומביא עׁשיר. קרּבן ידיה על ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמקריב
ּבּזבחים. ּומאכילן עני, קרּבן וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ועל ּבּתֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָידי

.Êמׁשיח וכהן בשמן]הּמל שנמשח גדול מביאין[כהן - ְְִִִֵֶֶַַָֹ
עלק אֹו ּבּטּוי, ׁשבּועת על אֹו העדּות, ׁשבּועת על רּבן ְְְִֵַַַַַָָָ

חּלק ׁשּלא ההדיֹוטֹות; ּכׁשאר וקדׁשיו, מקּדׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻטמאת
אּלא מׁשיח, ּכהן ּומּקרּבן הדיֹוט מּקרּבן מל קרּבן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּכתּוב
ׁשּבארנּו; ּכמֹו קבּועה, חּטאת ׁשגגתן על ׁשחּיבין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבּמצוֹות
ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר ׁשוין. ּכּלם ויֹורד, עֹולה ּבקרּבן ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֻאבל
ׁשגגת ועל העדּות ׁשבּועת על חּיב יהיה אימתי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשבּועֹות,
ּדר איזֹו ועל עליהן, ּפטּור יהיה ואימתי ּבּטּוי, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשבּועת
ּדר איזה ועל הּׁשבּועֹות, ּכמנין הרּבה קרּבנֹות חּיב ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָיהיה
ּכּפרה מחּסרי ּובהלכֹות אחד. קרּבן אּלא חּיב יהיה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻלא
הרּבה, קרּבנֹות והמצרע הּיֹולדת ּתתחּיב ּדר ּבאיזה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאבאר

אחד. קרּבן מהם אחד ּכל יתחּיב ּדר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּובאיזה
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.Á,אנּוס היה אם - ּכׁשגגה הּזדֹון על קרּבן הּמביא ְְִִִֵַַַָָָָָָָָָּכל
חּיב ׁשאינֹו עברֹות ׁשאר לֹומר צרי ואין הּקרּבן; מן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּפטּור

ּפטּור. אנּוס, היה ׁשאם - ׁשגגתן על אּלא ְִִֶֶַַָָָָָָָָחּטאת

.Ëוצר חּטאתֹו, ׁשל לכבׂשה מעֹות ׁשהפריׁש [נזקקמי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ
יותר] זולה ששעירה כגון ׂשעירה,להן, מביא זה הרי -ְֲִִֵֵֶָ

אם וכן ּבהן. ויהנה הּׂשעירה, על הּמעֹות אֹותן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָויחּלל
ּבהן. יהנה - ּכׂשּבה ולקח לּׂשעירה, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהפריׁש

.Èׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי יּקח - והעני לבהמה, מעֹות ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַָָהפריׁש
הפריׁש ּבהן. ויהנה הּמעֹות, אֹותן עליהן ויחּלל יֹונה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבני

יביא - והעני לתֹורים, אֹו יֹונה לבני עׂשירית[מנחה]מעֹות ְְְֱֲִִִִִִֵֶָָָ
אם וכן ּבהן. ויהנה הּמעֹות, אֹותן עליהן ויחּלל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהאיפה,
יֹוסיף - והעׁשיר האיפה, לעׂשירית מעֹות והפריׁש עני, ְְְֱֲִִִִִִִֵֶַָָָָָָהיה
עליהן, יֹוסיף - והעׁשיר לעֹוף, הפריׁש עֹוף; ויביא ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָעליהן,
הרי - ּגֹוסס מֹוריׁשֹו היה אפּלּו ׂשעירה. אֹו ּכׂשּבה ְְְֲֲִִִִִֵֵָָָָָויביא

ויירׁשּנּו. מֹוריׁשֹו ׁשּימּות עד עני, ְִִִֶֶֶַָָָזה

.‡È- מּום ּבּה ונפל ׂשעירה, אֹו ּכׂשּבה ׁשהפריׁש ְְְְִִִִִֶַָָָָָעׁשיר
ונפסל עֹוף, הפריׁש אם אבל עֹוף; ּבדמיה יביא רצה, ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָאם
ּפדיֹון. לעֹוף ׁשאין האיפה, עׂשירית ּבדמיו יביא לא -ְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹ

.·Èׁשּלא עד אם - והעׁשיר האיפה, עׂשירית ְְֱֲִִִִִִֵֶֶַָָֹהפריׁש
ּבּכלי ותּפדה[שרת]קדׁשה הּמנחֹות, ּככל היא הרי - ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

צּורתּה ּתעבר - ּבּכלי ּומּׁשּקדׁשה ותצא[תפסל]ותאכל; , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ
הּׂשרפה. ְְֵֵַָלבית

.‚Èקן ׁשהפריׁש ּבדמיה[עופות]עׁשיר ולּקח אֹותּה, למּכר ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ
קדּׁשת ׁשהיא ּפי על אף זֹו, קן יביא - והעני ׂשעירה, אֹו ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻּכׂשּבה

נדחית ׁשהיא עשיר]ּדמים קרבן להביא ראוי לא שעני .[כיון ְִִִֵֶָ
נדחית לא מעּקרֹו[בפועל]ולּמה ׁשּדחּוי מּפני [מלכתחילה]? ְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹ

קרּבן ׁשהקריב עני עּתה. לֹו זה קן נראה והרי ּדחּוי, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינֹו
יצא. לא עני, קרּבן ׁשהקריב ועׁשיר יצא; ְְְִִִִִֶַָָָָָָָָֹעׁשיר,

יא ּפרק ׁשגגֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

וקדׁשיו‡. מקּדׁש טמאת ּבׁשגגת יׁש שנכנסׁשּנּוי [טמא ְְְְְִִִֵַַָָָָֻ
קודש] אכל או ּכןלמקדש ּׁשאין מה ׁשּכל, ּכרתֹות: ּבׁשאר ְְִֵֵֵֶֶַָָ

ּפי על אף - ׁשחטא ּבּסֹוף לֹו ונֹודע ׁשּׁשגג ּכיון - ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּכרתֹות
אבל חּטאת; חּיב זה הרי ּבּתחּלה, ידיעה לֹו היתה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא
עד ויֹורד, עֹולה קרּבן מביא אינֹו - וקדׁשיו מקּדׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּבטמאת
לּמקּדׁש אֹו לּקדׁש וידיעה לּטמאה ידיעה לֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּתהיה
ּבּסֹוף, לּמקּדׁש אֹו לּקדׁש וידיעה לּטמאה וידיעה ְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻּבּתחּלה,
קדׁש, אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס נטמא ּכיצד? ּבינתים. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהעלם
אֹו ׁשאכל ּבׁשעה טמא וׁשהיה ׁשּנטמא לֹו נֹודע ּכ ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָואחר
ׁשּנכנס זה היה מקּדׁש אֹו ׁשאכלֹו, זה היה וׁשּקדׁש ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנכנס,
קדׁש וׁשּזה ׁשּנטמא ׁשּידע עד מּקרּבן; ּפטּור זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלֹו
נטמא, ּכיצד? ׁשּיאכל. קדם אֹו ׁשּיּכנס קדם מקּדׁש, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹוׁשּזה
ּכ ואחר קדׁש, וׁשּזה מקּדׁש ׁשּזה וידע ׁשּנטמא, ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוידע
אֹו לּמקּדׁש ונכנס ׁשּנטמא, וׁשכח הּטמאה מּמּנּו ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻנעלמה
ׁשּׁשגג אֹו קדׁש, וׁשּזה מקּדׁש ׁשּזה יֹודע והּוא קדׁש, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאכל
ׁשהּוא יֹודע והּוא קדׁש, ּבׂשר ׁשּזה אֹו מקּדׁש ׁשּזה ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹוׁשכח
וׁשכח ׁשּנטמא, ׁשכח אֹו ׁשּׁשגג אֹו אכל, אֹו ונכנס ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָטמא,
נֹודע ּכ ואחר אכל, אֹו ונכנס מקּדׁש וׁשּזה קדׁש ּבׂשר ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּזה

עֹולה קרּבן מביא זה הרי - מּמּנּו ׁשּנתעּלמּו אּלּו ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָלֹו
ׁשגגת ׁשּדין ּומּנין אּלּו. מחלקֹות מּׁשׁש וצד צד ּבכל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָויֹורד,
ׁשגגֹות ּבׁשאר ׁשהרי הּוא? ּכ וקדׁשיו מקּדׁש ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָֻטמאת
תעׂשינה, לא אׁשר ה' מּמצֹות אחת "ּבעׂשתּה ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹנאמר:
ׁשּידע ּכיון - חטא" אׁשר חּטאתֹו אליו הֹודע אֹו ְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָואׁשם.
מקּדׁש ּובטמאת ּבּתחּלה; ידע ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹֻּבּסֹוף,
מאחר ואׁשם". ידע והּוא מּמּנּו, "ונעלם נאמר: ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוקדׁשיו
ידיעה ׁשם ׁשהיתה מּכלל מּמּנּו", "ונעלם ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
צרי ׁשהּוא למדּת, הא - ידע" "והּוא ונאמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָּבּתחּלה,

ּבינתים. והעלם ּבּסֹוף, וידיעה ּבּתחּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָידיעה

אב·. ּבאיזה ידע לא אבל ׁשּנטמא, וידע [סוגנטמא, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
אֹוטומאה] לּמקּדׁש נכנס ּכ ואחר ׁשּנטמא, וׁשכח ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָנטמא,

אב ּבאיזה ׁשאכל אחר אֹו ׁשּנכנס אחר לֹו ונֹודע קדׁש, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹאכל
ּבּתחּלה ידע ׁשּלא ּפי על ואף ּבקרּבן, חּיב זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹנטמא
ׁשם היתה הרי טמא, ׁשהּוא וידע הֹואיל נטמא; אב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבאיזה
טמאה הלכֹות מּמּנּו נעלמּו אם אבל ּבּתחּלה. טמאה ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֻֻידיעת
מטּמא ׁשהּׁשרץ וידע הּׁשרץ, מן ּבכעדׁשה ׁשּנטמא ּכגֹון -ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
אכל, אֹו ונכנס ּכלל ּבּׁשרץ ׁשּנגע וׁשכח ּבּׁשעּור, ידע ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹולא
ספק זה הרי - הּׁשרץ מן ּבכעדׁשה ׁשּנגע לֹו נֹודע ּכ ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָואחר
מּימיו, הּמקּדׁש ראה ׁשּלא מי וכן ּפטּור. אֹו קרּבן, חּיב ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹאם
ׁשּנטמא, וׁשכח ׁשּנטמא, וידע נטמא אם - מקֹומֹו הבין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹולא
ׁשהרי מקֹומֹו, הּוא ׁשּזה ּבּתחּלה ידע ולא לּמקּדׁש ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹונכנס
מקּדׁש ׁשּזה וידע הּטמאה, זכר ּכ ואחר מעֹולם, ראהּו ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלא
אֹו ידיעה, ּבעֹולם מקּדׁש ׁשּיׁש ידיעה אם ספק זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
ּבקרּבן החּיבין ׁשאּלּו לי, יראה ּתחּלה. מקֹומֹו ׁשּידע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעד
ואם לעזרה. חּלין יכניסּו ׁשּמא קרּבן, מביאין אינן - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֻמּספק
ואינּה הּספק, על ּבאה העֹוף חּטאת 'והלא ְֲֵֵַַַַַַָָָָָֹֹּתאמר:

אֹותּה ׁשהּמביא מּפני זבה]נאכלת'? ספק מחּסר[כגון ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֻ
מי אבל ּכּפרתֹו; ׁשּיביא עד ּבּקדׁשים לאכל ואסּור ְֱֲֳִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּכּפּורים,

מּספק. קרּבן מביא אינֹו ּכּפּורים, מחּסר ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֻׁשאינֹו

וׁשּזה‚. ׁשּנטמא ּתחּלה ׁשּידע צרי - ּבעזרה ׁשּנטמא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָמי
זכּור הּוא והרי ׁשּנטמא ּכן אחרי מּמּנּו נעלם ואם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמקּדׁש,
ׁשכח ולא מקּדׁש ׁשּזה מּמּנּו ׁשּנעלם אֹו מקּדׁש, ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּזה
יביא לֹו, ּכׁשּיּודע - וזה זה מּמּנּו ׁשּנתעּלמּו אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנטמא,
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכּׁשעּור, ׁשּיׁשהה והּוא ויֹורד; עֹולה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָקרּבן

הּמקּדׁש.ּבהל ּביאת כֹות ְְְִִִַַָ

זה„. הרי - ּכּׁשעּור ׁשהה ולא ּבמזיד, עצמֹו ׁשּטּמא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמי
הׁשּתחויה ׁשעּור אם השהיה]ספק שיעור ּבלבד,[- לאנּוס ְְְֲִִִִֵַַָָָָ

- ׁשהה ולא ויצא מּמּנּו, נעלם אם ,ּולפיכ למזיד; אף ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹו
הּדבר - עזרה ּבאויר עצמֹו ּתלה אם וכן קרּבן. מביא ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָאינֹו

ּכעזרה. אינֹו אֹו ּכעזרה, עזרה אויר אם ֲֲֲֲִִֵֵַַָָָָָָָספק

ּבטמאה‰. קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש נכנס אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻמי
לא על קרּבן מביאין ׁשאין - ּתלּוי אׁשם מביא אינֹו לאו, ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאֹו
קבּועה. חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין ּבכרת אּלא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהֹודע,

.Â- טהֹור ואחד טמא אחד ׁשבילים, ׁשני לפניו ׁשהיּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָמי
ׁשכח ּבּׁשני ׁשהל ּובעת ּבּׁשני, והל וחזר ּבראׁשֹון ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהל
אֹו לּמקּדׁש ונכנס זֹו, טמאה מּמּנּו ונעלמה ּבראׁשֹון, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהל
ידיעה ּבּתחּלה לֹו היתה ׁשּלא ּפי על ואף חּיב, - קדׁש ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹאכל
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.Á,אנּוס היה אם - ּכׁשגגה הּזדֹון על קרּבן הּמביא ְְִִִֵַַַָָָָָָָָָּכל
חּיב ׁשאינֹו עברֹות ׁשאר לֹומר צרי ואין הּקרּבן; מן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּפטּור

ּפטּור. אנּוס, היה ׁשאם - ׁשגגתן על אּלא ְִִֶֶַַָָָָָָָָחּטאת

.Ëוצר חּטאתֹו, ׁשל לכבׂשה מעֹות ׁשהפריׁש [נזקקמי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ
יותר] זולה ששעירה כגון ׂשעירה,להן, מביא זה הרי -ְֲִִֵֵֶָ

אם וכן ּבהן. ויהנה הּׂשעירה, על הּמעֹות אֹותן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָויחּלל
ּבהן. יהנה - ּכׂשּבה ולקח לּׂשעירה, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהפריׁש

.Èׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי יּקח - והעני לבהמה, מעֹות ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַָָהפריׁש
הפריׁש ּבהן. ויהנה הּמעֹות, אֹותן עליהן ויחּלל יֹונה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבני

יביא - והעני לתֹורים, אֹו יֹונה לבני עׂשירית[מנחה]מעֹות ְְְֱֲִִִִִִֵֶָָָ
אם וכן ּבהן. ויהנה הּמעֹות, אֹותן עליהן ויחּלל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהאיפה,
יֹוסיף - והעׁשיר האיפה, לעׂשירית מעֹות והפריׁש עני, ְְְֱֲִִִִִִִֵֶַָָָָָָהיה
עליהן, יֹוסיף - והעׁשיר לעֹוף, הפריׁש עֹוף; ויביא ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָעליהן,
הרי - ּגֹוסס מֹוריׁשֹו היה אפּלּו ׂשעירה. אֹו ּכׂשּבה ְְְֲֲִִִִִֵֵָָָָָויביא

ויירׁשּנּו. מֹוריׁשֹו ׁשּימּות עד עני, ְִִִֶֶֶַָָָזה

.‡È- מּום ּבּה ונפל ׂשעירה, אֹו ּכׂשּבה ׁשהפריׁש ְְְְִִִִִֶַָָָָָעׁשיר
ונפסל עֹוף, הפריׁש אם אבל עֹוף; ּבדמיה יביא רצה, ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָאם
ּפדיֹון. לעֹוף ׁשאין האיפה, עׂשירית ּבדמיו יביא לא -ְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹ

.·Èׁשּלא עד אם - והעׁשיר האיפה, עׂשירית ְְֱֲִִִִִִֵֶֶַָָֹהפריׁש
ּבּכלי ותּפדה[שרת]קדׁשה הּמנחֹות, ּככל היא הרי - ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

צּורתּה ּתעבר - ּבּכלי ּומּׁשּקדׁשה ותצא[תפסל]ותאכל; , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ
הּׂשרפה. ְְֵֵַָלבית

.‚Èקן ׁשהפריׁש ּבדמיה[עופות]עׁשיר ולּקח אֹותּה, למּכר ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ
קדּׁשת ׁשהיא ּפי על אף זֹו, קן יביא - והעני ׂשעירה, אֹו ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻּכׂשּבה

נדחית ׁשהיא עשיר]ּדמים קרבן להביא ראוי לא שעני .[כיון ְִִִֵֶָ
נדחית לא מעּקרֹו[בפועל]ולּמה ׁשּדחּוי מּפני [מלכתחילה]? ְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹ

קרּבן ׁשהקריב עני עּתה. לֹו זה קן נראה והרי ּדחּוי, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינֹו
יצא. לא עני, קרּבן ׁשהקריב ועׁשיר יצא; ְְְִִִִִֶַָָָָָָָָֹעׁשיר,

יא ּפרק ׁשגגֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

וקדׁשיו‡. מקּדׁש טמאת ּבׁשגגת יׁש שנכנסׁשּנּוי [טמא ְְְְְִִִֵַַָָָָֻ
קודש] אכל או ּכןלמקדש ּׁשאין מה ׁשּכל, ּכרתֹות: ּבׁשאר ְְִֵֵֵֶֶַָָ

ּפי על אף - ׁשחטא ּבּסֹוף לֹו ונֹודע ׁשּׁשגג ּכיון - ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּכרתֹות
אבל חּטאת; חּיב זה הרי ּבּתחּלה, ידיעה לֹו היתה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא
עד ויֹורד, עֹולה קרּבן מביא אינֹו - וקדׁשיו מקּדׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּבטמאת
לּמקּדׁש אֹו לּקדׁש וידיעה לּטמאה ידיעה לֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּתהיה
ּבּסֹוף, לּמקּדׁש אֹו לּקדׁש וידיעה לּטמאה וידיעה ְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻּבּתחּלה,
קדׁש, אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס נטמא ּכיצד? ּבינתים. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהעלם
אֹו ׁשאכל ּבׁשעה טמא וׁשהיה ׁשּנטמא לֹו נֹודע ּכ ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָואחר
ׁשּנכנס זה היה מקּדׁש אֹו ׁשאכלֹו, זה היה וׁשּקדׁש ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנכנס,
קדׁש וׁשּזה ׁשּנטמא ׁשּידע עד מּקרּבן; ּפטּור זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלֹו
נטמא, ּכיצד? ׁשּיאכל. קדם אֹו ׁשּיּכנס קדם מקּדׁש, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹוׁשּזה
ּכ ואחר קדׁש, וׁשּזה מקּדׁש ׁשּזה וידע ׁשּנטמא, ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוידע
אֹו לּמקּדׁש ונכנס ׁשּנטמא, וׁשכח הּטמאה מּמּנּו ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻנעלמה
ׁשּׁשגג אֹו קדׁש, וׁשּזה מקּדׁש ׁשּזה יֹודע והּוא קדׁש, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאכל
ׁשהּוא יֹודע והּוא קדׁש, ּבׂשר ׁשּזה אֹו מקּדׁש ׁשּזה ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹוׁשכח
וׁשכח ׁשּנטמא, ׁשכח אֹו ׁשּׁשגג אֹו אכל, אֹו ונכנס ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָטמא,
נֹודע ּכ ואחר אכל, אֹו ונכנס מקּדׁש וׁשּזה קדׁש ּבׂשר ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּזה

עֹולה קרּבן מביא זה הרי - מּמּנּו ׁשּנתעּלמּו אּלּו ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָלֹו
ׁשגגת ׁשּדין ּומּנין אּלּו. מחלקֹות מּׁשׁש וצד צד ּבכל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָויֹורד,
ׁשגגֹות ּבׁשאר ׁשהרי הּוא? ּכ וקדׁשיו מקּדׁש ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָֻטמאת
תעׂשינה, לא אׁשר ה' מּמצֹות אחת "ּבעׂשתּה ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹנאמר:
ׁשּידע ּכיון - חטא" אׁשר חּטאתֹו אליו הֹודע אֹו ְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָואׁשם.
מקּדׁש ּובטמאת ּבּתחּלה; ידע ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹֻּבּסֹוף,
מאחר ואׁשם". ידע והּוא מּמּנּו, "ונעלם נאמר: ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוקדׁשיו
ידיעה ׁשם ׁשהיתה מּכלל מּמּנּו", "ונעלם ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
צרי ׁשהּוא למדּת, הא - ידע" "והּוא ונאמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָּבּתחּלה,

ּבינתים. והעלם ּבּסֹוף, וידיעה ּבּתחּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָידיעה

אב·. ּבאיזה ידע לא אבל ׁשּנטמא, וידע [סוגנטמא, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
אֹוטומאה] לּמקּדׁש נכנס ּכ ואחר ׁשּנטמא, וׁשכח ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָנטמא,

אב ּבאיזה ׁשאכל אחר אֹו ׁשּנכנס אחר לֹו ונֹודע קדׁש, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹאכל
ּבּתחּלה ידע ׁשּלא ּפי על ואף ּבקרּבן, חּיב זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹנטמא
ׁשם היתה הרי טמא, ׁשהּוא וידע הֹואיל נטמא; אב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבאיזה
טמאה הלכֹות מּמּנּו נעלמּו אם אבל ּבּתחּלה. טמאה ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֻֻידיעת
מטּמא ׁשהּׁשרץ וידע הּׁשרץ, מן ּבכעדׁשה ׁשּנטמא ּכגֹון -ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
אכל, אֹו ונכנס ּכלל ּבּׁשרץ ׁשּנגע וׁשכח ּבּׁשעּור, ידע ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹולא
ספק זה הרי - הּׁשרץ מן ּבכעדׁשה ׁשּנגע לֹו נֹודע ּכ ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָואחר
מּימיו, הּמקּדׁש ראה ׁשּלא מי וכן ּפטּור. אֹו קרּבן, חּיב ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹאם
ׁשּנטמא, וׁשכח ׁשּנטמא, וידע נטמא אם - מקֹומֹו הבין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹולא
ׁשהרי מקֹומֹו, הּוא ׁשּזה ּבּתחּלה ידע ולא לּמקּדׁש ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹונכנס
מקּדׁש ׁשּזה וידע הּטמאה, זכר ּכ ואחר מעֹולם, ראהּו ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלא
אֹו ידיעה, ּבעֹולם מקּדׁש ׁשּיׁש ידיעה אם ספק זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
ּבקרּבן החּיבין ׁשאּלּו לי, יראה ּתחּלה. מקֹומֹו ׁשּידע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעד
ואם לעזרה. חּלין יכניסּו ׁשּמא קרּבן, מביאין אינן - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֻמּספק
ואינּה הּספק, על ּבאה העֹוף חּטאת 'והלא ְֲֵֵַַַַַַָָָָָֹֹּתאמר:

אֹותּה ׁשהּמביא מּפני זבה]נאכלת'? ספק מחּסר[כגון ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֻ
מי אבל ּכּפרתֹו; ׁשּיביא עד ּבּקדׁשים לאכל ואסּור ְֱֲֳִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּכּפּורים,

מּספק. קרּבן מביא אינֹו ּכּפּורים, מחּסר ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֻׁשאינֹו

וׁשּזה‚. ׁשּנטמא ּתחּלה ׁשּידע צרי - ּבעזרה ׁשּנטמא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָמי
זכּור הּוא והרי ׁשּנטמא ּכן אחרי מּמּנּו נעלם ואם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמקּדׁש,
ׁשכח ולא מקּדׁש ׁשּזה מּמּנּו ׁשּנעלם אֹו מקּדׁש, ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּזה
יביא לֹו, ּכׁשּיּודע - וזה זה מּמּנּו ׁשּנתעּלמּו אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנטמא,
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכּׁשעּור, ׁשּיׁשהה והּוא ויֹורד; עֹולה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָקרּבן

הּמקּדׁש.ּבהל ּביאת כֹות ְְְִִִַַָ

זה„. הרי - ּכּׁשעּור ׁשהה ולא ּבמזיד, עצמֹו ׁשּטּמא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמי
הׁשּתחויה ׁשעּור אם השהיה]ספק שיעור ּבלבד,[- לאנּוס ְְְֲִִִִֵַַָָָָ

- ׁשהה ולא ויצא מּמּנּו, נעלם אם ,ּולפיכ למזיד; אף ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹו
הּדבר - עזרה ּבאויר עצמֹו ּתלה אם וכן קרּבן. מביא ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָאינֹו

ּכעזרה. אינֹו אֹו ּכעזרה, עזרה אויר אם ֲֲֲֲִִֵֵַַָָָָָָָספק

ּבטמאה‰. קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש נכנס אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻמי
לא על קרּבן מביאין ׁשאין - ּתלּוי אׁשם מביא אינֹו לאו, ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאֹו
קבּועה. חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין ּבכרת אּלא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהֹודע,

.Â- טהֹור ואחד טמא אחד ׁשבילים, ׁשני לפניו ׁשהיּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָמי
ׁשכח ּבּׁשני ׁשהל ּובעת ּבּׁשני, והל וחזר ּבראׁשֹון ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהל
אֹו לּמקּדׁש ונכנס זֹו, טמאה מּמּנּו ונעלמה ּבראׁשֹון, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהל
ידיעה ּבּתחּלה לֹו היתה ׁשּלא ּפי על ואף חּיב, - קדׁש ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹאכל
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ׁשהל ידע לא ׁשהרי - ידיעה מקצת אּלא לטמאה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻּגמּורה
על ואף ּבוּדאי; טמא יהא ׁשניהן ׁשּבהּלּו ׁשבילין, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבׁשני
הל ידיעה. ּככל ידיעה, ׁשּמקצת - חּטאת חּיב כן ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָּפי
ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבראׁשֹון,

טמא. ְֵֵָספק

.Êּוׁשביעי ׁשליׁשי מת]הּזה ׁשּנכנס[כטמא אחר וטבל ְְְְִִִִִִֶַַַַָָ
ׁשהרי חּיב; - לּמקּדׁש ונכנס וחזר ּבּׁשני, והל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָלּמקּדׁש,
אֹו ראׁשֹונה ּבפעם אֹו ּבוּדאי, לּמקּדׁש טמא ּכׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָנכנס
היא, ידיעה ספק מהן ידיעה ׁשּכל ּפי על ואף ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשנּיה;
מקּדׁש ּבטמאת ּכאן - הּוא ספק מהן ׁשביל ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשהרי

ּכידיעה. ידיעה ספק עׂשּו ְְְִִִֵָָָָָָוקדׁשיו,

.Áוהּוא לּמקּדׁש', 'נכנסּת ׁשנים: לֹו ואמרּו טמא, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָהיה
ׁשאם קרּבן; מביא ואינֹו נאמן, - נכנסּתי' 'לא להן: ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאֹומר

הייתי' 'מזיד יאמר: נכנסתיירצה, 'לא היתה כוונתי [כלומר: ְִִִִֵֶַָֹ
לּמקּדׁש,בשוגג'] ּכׁשּנכנסּת היית 'טמא ׁשנים: לֹו אמרּו .ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ

ּבין ׁשהיה ּפי על אף - טמא' ׁשאּתה וידעּת נטמאת, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּובפנינּו
רּבים, ימים לּמקּדׁש ּכניסתֹו ּובין ּבּה ׁשּמעידין זֹו ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֻטמאה
את והכחיׁש הֹואיל טבלּתי', 'ּכבר ׁשּיאמר: לֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשאפׁשר
ּומביא נאמנין, אּלּו הרי מעֹולם', נטמאתי 'לא ואמר: ְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹהעדים
קל חמּורה, מיתה לידי ׁשנים הביאּוהּו אם ּפיהן; על ְְֱֲִִִִִִֵֶַַַָָָָקרּבן

הכחיׁשן. ׁשהרי - הּקל קרּבן לידי ׁשּיביאּוהּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹוחמר

.Ë,ּבּתחּלה ידיעה לּה ׁשהיה - קדׁשיו אֹו מקּדׁש ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָֻטמאת
הּנעׂשה הּכּפּורים יֹום ׁשל ׂשעיר - ּבּסֹוף ידיעה לּה היה ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹולא

ּתֹולין הּכּפּורים ויֹום היסורים]ּבפנים מן ׁשּיּודע[מגינים עד , ְְִִִִִִֶַַַָ
אבל ּבּתחּלה, ידיעה ּבּה וׁשאין ויֹורד. עֹולה קרּבן ויביא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָלֹו
הּכּפּורים ּביֹום ּבחּוץ הּנעׂשה ׂשעיר - ּבּסֹוף ידיעה ּבּה ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָיׁש
ּבּתחּלה לא ידיעה, ּבּה ׁשאין ועל מכּפרין. הּכּפּורים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹויֹום
מכּפרין. חדׁשים ראׁשי ּוׂשעירי הרגלים ׂשעירי - ּבּסֹוף ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵַַָָָָֹולא
יֹום ׁשל ּגדֹול ּכהן ּפר - וקדׁשיו מקּדׁש טמאת זדֹון ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻועל
היה ואם הּכהנים; מן הּמזיד היה אם מכּפר, ְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹהּכּפּורים
- מכּפר הּכּפּורים ויֹום ּבפנים הּנעׂשה ׂשעיר ּדם ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָמּיׂשראל,

יׂשראל". ּבני מּטמאת הּקדׁש על "וכּפר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֻׁשּנאמר:

שישי יום
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קבּועה‡. חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין ּדבר -[רגילה]ּכל ְְִִֶַַַָָָָָָָ
וׁשגגּו להּתירֹו, והֹורּו ּבהֹוראה, הּגדֹול ּדין ּבית ׁשגגּו ְְְְְְִִִֵַַָָָָָאם
ואחר הֹוראתן, על סֹומכין והם העם ועׂשּו ּבהֹוראתן, ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָָָהעם
להביא חּיבין ּדין ּבית הרי - ׁשּטעּו ּדין לבית נֹודע ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכ
עׂשּו ׁשּלא ּפי על ואף ּבהֹוראה, ׁשגגתן על חּטאת ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֹקרּבן
ּכלל, ּדין ּבית עׂשּית על מׁשּגיחין ׁשאין מעׂשה; ּבעצמן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהן
העם ּוׁשאר ּבלבד. הֹוריתן אּלא - עׂשּו לא ּבין עׂשּו ְְִֵֵֶַָָָָָָָָָֹּבין
ׁשּתלּו מּפני - העֹוׂשין ׁשהן ּפי על אף הּקרּבן, מן ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּפטּורין
אם זֹו? ׁשגגה על ׁשּמביאין הּקרּבן הּוא ּומה ּדין. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּבבית
וׂשעיר לעֹולה ּפר מביאין - והֹורּו ׁשגגּו זרה ְְְְְֲִִִַַָָָָָָּבעבֹודה
ּבפרׁשת האמּור הּוא זה וקרּבן וׁשבט; ׁשבט מּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָלחּטאת,
מּפי - לׁשגגה" נעׂשתה העדה מעיני אם "והיה, :ל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשלח

רבינו]הּׁשמּועה ממשה זרה[מסורת עבֹודה ׁשּבׁשגגת למדּו, ְְְְֲִֶַַָָָָָ

חּטאת ׁשגגתן על ׁשחּיבין ּכרתֹות ּבׁשאר ואם מדּבר. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּוא
חּטאת; ּפר וׁשבט ׁשבט ּכל מביא - והֹורּו ׁשגגּו ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָקבּועה
יׂשראל עדת ּכל "ואם וּיקרא: ּבפרׁשת האמּור הּוא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָוזה
ּבהֹוריה הּגדֹול ּדין ּבית ׁשגגּו ׁשאם למד, נמצאת ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָיׁשּגּו".
עֹולֹות, ּפרים עׂשר ׁשנים הּקהל ּכל מביאין - זרה ְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָּבעבֹודה
ּדמן ׁשהרי נׂשרפֹות, והן חּטאֹות; ׂשעירים עׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָּוׁשנים

לפנים הזהב]נכנס ומזבח הפרוכת על הּנקראין[להזות והן ; ְְְְִִִִִֵַָָ
מביאין ׁשגגּו, הּמצוֹות ּבׁשאר ואם זרה'. עבֹודה ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָ'ׂשעירי
נכנס ׁשּדמן מּפני נׂשרפֹות, והן חּטאֹות; ּפרים עׂשר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָׁשנים
צּבּור', ׁשל ּדבר העלם 'ּפר נקרא מהן ּפר וכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלפנים.
ׁשבט וכל וקהל; קהל ּכל - הּקהל" "והקריבּו ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּנאמר:
ּבקהל יהֹוׁשפט "ויעמד ׁשּנאמר: "קהל", קרּוי ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוׁשבט
ּבית ּפי על יׂשראל ׁשּבארץ יׂשראל ּכל ׁשעׂשּו ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיהּודה".
מעּוט ׁשהם ּפי על אף יׂשראל, רב ׁשעׂשּו ּבין ׁשהֹורּו, ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּדין
ׁשהן ּפי על אף הּׁשבטים, רב ׁשעׂשּו ּבין הּׁשבטים, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמנין
לכל ּפר הּׁשבטים ּכל ּכמנין מביאין - יׂשראל ּכל ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָמעּוט
וׁשבט; ׁשבט לכל וׂשעיר ּפר זרה ּובעבֹודה וׁשבט, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשבט
אפּלּו החֹוטאים. ידי על מביאין חטאּו, ׁשּלא אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹׁשאף
הּצּבּור ּכל הרי - הּקהל רב והּוא ּבלבד, אחד ׁשבט ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹעׂשה
ּפרים עׂשר ׁשנים זרה ּובעבֹודה ּפרים, עׂשר ׁשנים ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָָמביאין

ׂשעירים. עׂשר ְְִִֵָָּוׁשנים

ׁשגגּו·. לא אֹו ּבהֹוראה, ׁשגגּו אם להן ׁשּנסּתּפק ּדין ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבית
עד החּטאת"; "ונֹודעה ׁשּנאמר: ּתלּוי, ּבאׁשם חּיבין אינן -ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּבּמה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבקרּבן, יתחּיבּו ּכ ואחר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּתּודע
ּפיהם על העֹוׂשים ואּלּו חּיבין, ּדין ׁשּבית אמּורים, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּדברים
ׁשל הּגדֹול ּדין ּבית הּמֹורים ּבׁשהיּו הּקרּבן? מן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּפטּורין

יׁשיבה ראׁש ויהיה ואחד; שבסנהדרין]ׁשבעים [מופלא ְְְְְִִִִֶֶָָֹ
אֹו ּכּלם ויטעּו להֹוריה; ראּויין ּכּלן ויהיּו ּבהֹוריה; ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָֻֻעּמהן
לעם: ויאמרּו ּבפרּוׁש ויֹורּו ּבֹו; ׁשהֹורּו זה ּבדבר ְְְְְֵֶֶָָָָָֹֻרּבם
אם ּדין, ּבית מּפי ׁשּׁשמעּו אּלּו וכן לעׂשֹות', אּתם ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻ'מּתרין
אֹו הּקהל ּכל ויעׂשּו לעׂשֹות'; אּתם 'מּתרין לאחרים: ְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֻאמרּו
הֹורּו; ּכּדת ּבֹו ׁשהֹורּו ׁשהּדבר ּומדּמים ּפיהם; על ְִִֶֶֶַַַַָָָֻרּבֹו

הּגּוף ּכל ׁשּיעקרּו לא מקצת, לבּטל המצוה]ויֹורּו ;[כל ְְְְִֵֶַַַַָָֹ
ּבכל ּבׁשגגה. ּבֹו ׁשהֹורּו ּדבר ׁשל ּגּופֹו ידעּו להם, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּוכׁשּיּודע
ּבקרּבן, חּיבין ּדין ּבית ׁשּיהיּו הּוא - המארעים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹאּלּו
אּלּו מּכל אחד חסר אם אבל ּפטּור. ּפיהם על ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוהעֹוׂשה
ׁשּׁשגג מי וכל הּקרּבן, מן ּפטּורין ּדין ּבית הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּדרכים

מביא - מעׂשה ׁשגגתֹו.ועׂשה על קבּועה חּטאת ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
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יּפטרּו‡. ׁשּבארנּו, הּדרכים אּלּו מּכל אחד חסר אם ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכיצד
אחד ׁשל ּדין ּבית ׁשהֹורּו הרי העֹוׂשים? ויתחּיבּו ּדין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּבית
אנׁשי אֹותֹו ואכלּו מּתר, הּקבה ׁשחלב להם הּׁשבטים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמן
ׁשאכל מי וכל ּפטּורין, ּדין ּבית אֹותֹו - ּפיהן על ְְְִִִִֵֶֶַַָָָמקֹומן
ּדין ּבית הֹורּו אם וכן ׁשגגתֹו. על קבּועה חּטאת ְְְִִִִֵֵֵַַָָָמביא

יׁשיבה ראׁש היה ולא מּתר, הּלב ׁשּדם [מופלאהּגדֹול ְְִֵֶַַַָָָָָֹֹֻ
להיֹותשבסנהדרין] ראּוי אינֹו מהן אחד ׁשהיה אֹו ְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָעּמהן,

ׁשּלא זקן אֹו ממזר אֹו ּגר ׁשהיה ּכגֹון ּבּסנהדרין, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻממּנה
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ּבנים ּפיהם,[ערירי]ראה על העם ועׂשּו ּבהן, וכּיֹוצא ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ׁשאכל מי וכל ּפטּורין, ּדין ּבית הרי - הּלב ּדם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָואכלּו
מדּבר הּכתּוב ׁשאין ּומּנין ׁשגגתֹו. על קבּועה חּטאת ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמביא
יׂשראל עדת ּכל "ואם ׁשּנאמר: הּגדֹול? ּדין ּבבית ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא
להֹוריה? ראּויין ּכּלן ׁשּיהיּו ׁשעד ּומּנין וגֹו'". ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֻיׁשּגּו
ּכעינים; להם ׁשּיהיּו עד העדה", מעיני "ואם ְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
האמּורה העדה מה - העדה" "וׁשפטּו אֹומר: הּוא ְְְֲֵֵֵַָָָָָָָָָּולהּלן
האמּורה עדה אף להֹוריה, ראּויין ּכּלן נפׁשֹות, ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָֻּבדיני
הֹורּו, אם וכן להֹוריה. ראּויין ּכּלן ׁשּיהיּו עד זֹו, ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֻּבׁשגגה
ורּבּו אּתם', 'טֹועים להן: ואמר ׁשּטעּו, מהן אחד ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוידע
מי וכל ּפטּורין, ּדין ּבית הרי - והּתירּו הּמּתירים, ְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָעליו
ׁשגגתֹו, על קבּועה חּטאת להביא חּיב ּפיהם על ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשעׂשה
ּכל ׁשּיׁשּגּו עד יׁשּגּו", יׂשראל עדת ּכל "ואם ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
ׁשּטעּו מעּוטן אֹו הּסנהדרין מן אחד ידע ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָהּסנהדרין.
חֹולק, ׁשם היה ולא והֹורּו הֹואיל - וׁשתקּו ְְְְִִִֵַַָָָָֹהּמּתירין,
קרּבן, חּיבין ּדין ּבית הרי - הּקהל ּברב ההֹוריה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָֹּופׁשטה
על עׂשּו אם - ׁשּׁשתקּו ואּלּו ּפטּור; ּפיהם על ׁשעׂשה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָוכל
ּבבית ּתלּו ׁשּלא מּפני חּיבין, אּלּו הרי - ׁשהֹורּו אּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹּפי
מּתר זה 'ּדבר ואמרּו: ּבּדבר, ונתנּו נׂשאּו אם וכן ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֻּדין.
אּתם 'מּתרין להם: אמרּו ולא לעם, הֹורּו ולא ְְְִֶֶַָָָָָֹֹֻהּוא',
מּתר, ׁשהּדבר ׁשּגמרּו ּבעת מהם הּׁשֹומע וׁשמע ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻלעׂשֹות',
חּטאת חּיב העֹוׂשה ּכל הרי - ּׁשּׁשמע מה ּכפי ועׂשה ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָוהל
ּבפרּוׁש להם הֹורּו לא ׁשהרי ּפטּורין; ּדין ּובית ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָֹקבּועה,
ּפיהם, על הּקהל מעּוט ועׂשּו הֹורּו, אם וכן ְְֲִִִֵֶַַַָָָלעׂשֹות.
הּמעּוט ואּלּו ּפטּורין; ּדין ּבית הרי - הּׁשגגה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָונֹודעה

חּטאתֹו. מביא ואחד אחד וכל חּיבין, ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשעׂשּו

לרב·. מצטרפין אינן ּבהֹוריתן, ׁשעׂשּו עצמן ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוהּסנהדרין
רב עׂשּו הּסנהדרין. מן חּוץ ׁשעׂשּו, הרב ׁשּיהיּו עד ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּקהל;
העֹוׂשים ׁשאּלּו ּפי על אף ּפיהם, על יׂשראל ארץ ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאנׁשי
ׁשהם ּפי על אף הּׁשבטים, רב עׂשּו אם וכן אחד, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשבט
ּכיצד? ּפטּורין. והעֹוׂשין חּיבים, ּדין ּבית - הּקהל ְְִִִִִֵֵַַַָָָָמעּוט
והיּו ואחד, אלף מאֹות ׁשׁש יׂשראל ארץ יֹוׁשבי ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָהיּו
והרי ואחד, אלף מאֹות ׁשלׁש ּדין ּבית ּבהֹורית ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהעֹוׂשין
ׁשבעה ּבני העֹוׂשים ׁשהיּו אֹו ּבלבד, יהּודה ּבני ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻּכּלם
ּבית הרי - אלף מאה ּבהם ׁשּיׁש ּפי על אף ּכּלם, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשבטים
מׁשּגיחין ואין ּפטּורין. ּפיהם על העֹוׂשים וכל חּיבין, ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָּדין
ארץ ּבני אּלא קהל קרּוי ׁשאין לארץ, חּוצה יֹוׁשבי ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָעל
ׁשבטים ּכׁשני חׁשּובים אינם ואפרים מנּׁשה וׁשבט ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל;

אחד. ׁשבט ׁשניהם אּלא הּזה, ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָלענין

ּבׁשעת‚. ּומעטין החטא, ּבׁשעת מרּבין העֹוׂשים ְְְְִִִִִֵַַַָָָֻֻהיּו
הידיעה ּבׁשעת ּומרּבין החטא, ּבׁשעת מעטין אֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֻֻהידיעה,

הּמעׂשה. ׁשעת אחר הֹול הּכל -ְֲֵֶַַַַַַֹ

ואכל„. מּתר, ׁשהּוא החלבים מן ּבחלב ּדין ּבית ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻהֹורּו
ּבהם וחזרּו ׁשחטאּו להם ונֹודע ּפיהם, על הּקהל ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָמעּוט

דין] מּתרת,[בית ּפלֹונית זרה ׁשעבֹודה הֹורּו ּכ ואחר ,ְְֲִֶֶֶַַָָָָֻ
ּוכׁשּיצטרפּו ּפיהם, על אחר מעּוט זרה עבֹודה אֹותּה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָועבד
על אף מצטרפין, אּלּו הרי - רב יהיּו לעֹובדים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹהאֹוכלים
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבינתים. ידיעה להם ׁשהיתה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּפי

ׁשהֹורה ּדין ּבית מת אם אבל אחד; ּדין ּבית הּמֹורה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבׁשהיה
לאּלּו. מצטרפין אּלּו אין - והֹורה אחר ועמד ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָּתחּלה,

וחלב‰. חלב ּכגֹון אחד, ּבדבר ּדינים ּבּתי ׁשני הֹורּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאפּלּו
ההֹוראה ּפי על ׁשֹוגגין העֹוׂשים היּו לא אם וכן ודם. ּדם ְְִִִִֵַַָָָָָָָֹאֹו
הֹורּו ּכיצד? חּיבין. העֹוׂשים וכל ּפטּורין, ּדין ּבית הרי -ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָ
ׁשּטעּו הּקהל מן אחד וידע ּכּלֹו, הּקבה חלב לאכל ּדין ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבית
על עֹולה ׁשהיה הֹוראתם, מּפני ואכלֹו אסּור, הּקבה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוׁשחלב
- טֹועים ׁשהם ּפי על אף ּדין, מּבית לׁשמע ׁשּמצוה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּדעּתן
ואינֹו אכילתֹו, על קבּועה חּטאת חּיב האֹוכל זה ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהרי
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפיהם. על הּׁשֹוגגים למנין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָמצטרף
להֹוראה; ׁשהּגיע ּתלמיד אֹו חכם ׁשּטעּו ׁשּידע זה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבׁשהיה
ידיעתֹו ׁשאין - ּפטּור זה הרי הארץ, עם היה אם ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָאבל
ּפיהם. על הּׁשֹוגגים לכלל ּומצטרף וּדאית, ידיעה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָּבאּסּור
חלב ואכל ׁשּמן, לאכל ונתּכּון ׁשּטעּו, ידע לא אם ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻוכן
הרי - הּקבה חלב ׁשהּוא ידע לא והּוא ׁשהּתירּוהּו, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּקבה
ההֹוראה; מּפני לא ׁשגגתֹו, מּפני ׁשאכילתֹו מּפני חּיב; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹזה
"לכל ׁשּנאמר: - ּפיהם על הּׁשֹוגגים למנין מצטרף ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָואינֹו
ּתלה אם וכן לּכל. אחת ׁשגגה ׁשּתהיה עד ּבׁשגגה", ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהעם
מּפני לא להּתירֹו, ׁשהֹורּו הּקבה חלב ואכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבעצמֹו,
חּיב זה הרי - ּבדעּתֹו מּתר ׁשהּוא מּפני אּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהֹוראתם,
ּדין, ּבבית הּתֹולה ּכל הּכלל: זה עצמֹו. ּבפני קבּועה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָחּטאת
החּיב וכל ׁשּמנינּו; הּדרכים ּכל ׁשם ׁשּיהיּו והּוא, - ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָּפטּור

הּׁשֹוגגים. לרב מצטרף אינֹו עצמֹו, ְְְְְִִִֵֵֵַַָֹּבפני

.Âהּקהל ועׂשּו ּבזדֹון, האסּור ּדבר להּתיר ּדין ּבית ְְְִִֵַַָָָָָָָָהֹורּו
ׁשהם מּפני הּקרּבן, מן ּפטּורין ּדין ּבית - ּבׁשגגה ּפיהם ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל
קרּבן חּיב ּפיהם, על העֹוׂשים מן ואחד אחד וכל ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָמזידין;
ּבׁשגגה, ּדין ּבית הֹורּו ׁשֹוגג. ׁשהּוא מּפני עצמֹו, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָּבפני
ּפי על ואף מהם, לקּבל ראּוי וׁשאין ׁשּטעּו, הּקהל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוידעּו
הּקרּבן: מן ּפטּורין ואּלּו אּלּו - ּפיהם על הּקהל עׂשּו ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָכן
הֹוראתם מּפני הּקהל עׂשּו לא ׁשהרי ּפטּורין, ּדין ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּבית
ׁשהן מּפני הּקרּבן, מן ּפטּורין העֹוׂשים וכל אֹותן; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשהטעת

לעׂשֹות. ראּוי וׁשאין ׁשּטעּו, ידעּו ׁשהרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָמזידין
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ּגּוף‡. לעקר והֹורּו ׁשּׁשגגּו ּדין ּתֹורה,[מצוה]ּבית מּגּופי ְְֲִִֵֵֶַָָֹ
ואחד אחד וכל ּפטּורין, ּדין ּבית - ּפיהם על העם ּכל ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָועׂשּו

קבּועה חּטאת חּיב העֹוׂשים "ונעלם[רגילה]מן ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָ
פרט]ּדבר" הּגּוף.[- ּכל ולא , ְַָָָֹ

חּיבין,·. ּדין ּבית אין לבּטל[אלא]לעֹולם ׁשּיֹורּו עד ְְִִֵֵֵֶַַַָָ
ּומבארין מפרׁשין ׁשאינם ּבדברים מקצת, ּולקּים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹמקצת
והעֹוׂשים ּבקרּבן, חּיבין ּדין ּבית יהיּו ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָּבּתֹורה;
להׁשּתחוֹות ׁשּמּתר והֹורּו ׁשגגּו ּכיצד? ּפטּורין. ּפיהם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֻעל

מרׁשּות להֹוציא ׁשּמּתר אֹו זרה, לרׁשּות[היחיד]לעבֹודה ְְְֲִִֵֶַָָָָֻ
להפך] וכן יֹום[הרבים, ׁשֹומרת על לבֹוא ׁשּמּתר אֹו ְֶֶֶַַָָָֻּבׁשּבת,

יֹום הזבה]ּכנגד ׁשּבת[- 'אין ׁשאמרּו ּכמי אּלּו הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָ
ּבּתֹורה', נּדה 'אין אֹו ּבּתֹורה', זרה עבֹודה 'אין אֹו ֲִֵֵַַַָָָָָָָּבּתֹורה',
אּלא הֹוראה, ׁשגגת ּבזה וכּיֹוצא זֹו ואין הּגּוף, ּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשעקרּו
ּפיהם על העֹוׂשה וכל הּקרּבן, מן ּפטּורין ,לפיכ ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָׁשכחה.
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ּבנים ּפיהם,[ערירי]ראה על העם ועׂשּו ּבהן, וכּיֹוצא ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ׁשאכל מי וכל ּפטּורין, ּדין ּבית הרי - הּלב ּדם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָואכלּו
מדּבר הּכתּוב ׁשאין ּומּנין ׁשגגתֹו. על קבּועה חּטאת ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמביא
יׂשראל עדת ּכל "ואם ׁשּנאמר: הּגדֹול? ּדין ּבבית ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא
להֹוריה? ראּויין ּכּלן ׁשּיהיּו ׁשעד ּומּנין וגֹו'". ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֻיׁשּגּו
ּכעינים; להם ׁשּיהיּו עד העדה", מעיני "ואם ְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
האמּורה העדה מה - העדה" "וׁשפטּו אֹומר: הּוא ְְְֲֵֵֵַָָָָָָָָָּולהּלן
האמּורה עדה אף להֹוריה, ראּויין ּכּלן נפׁשֹות, ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָֻּבדיני
הֹורּו, אם וכן להֹוריה. ראּויין ּכּלן ׁשּיהיּו עד זֹו, ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֻּבׁשגגה
ורּבּו אּתם', 'טֹועים להן: ואמר ׁשּטעּו, מהן אחד ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוידע
מי וכל ּפטּורין, ּדין ּבית הרי - והּתירּו הּמּתירים, ְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָעליו
ׁשגגתֹו, על קבּועה חּטאת להביא חּיב ּפיהם על ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשעׂשה
ּכל ׁשּיׁשּגּו עד יׁשּגּו", יׂשראל עדת ּכל "ואם ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
ׁשּטעּו מעּוטן אֹו הּסנהדרין מן אחד ידע ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָהּסנהדרין.
חֹולק, ׁשם היה ולא והֹורּו הֹואיל - וׁשתקּו ְְְְִִִֵַַָָָָֹהּמּתירין,
קרּבן, חּיבין ּדין ּבית הרי - הּקהל ּברב ההֹוריה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָֹּופׁשטה
על עׂשּו אם - ׁשּׁשתקּו ואּלּו ּפטּור; ּפיהם על ׁשעׂשה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָוכל
ּבבית ּתלּו ׁשּלא מּפני חּיבין, אּלּו הרי - ׁשהֹורּו אּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹּפי
מּתר זה 'ּדבר ואמרּו: ּבּדבר, ונתנּו נׂשאּו אם וכן ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֻּדין.
אּתם 'מּתרין להם: אמרּו ולא לעם, הֹורּו ולא ְְְִֶֶַָָָָָֹֹֻהּוא',
מּתר, ׁשהּדבר ׁשּגמרּו ּבעת מהם הּׁשֹומע וׁשמע ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻלעׂשֹות',
חּטאת חּיב העֹוׂשה ּכל הרי - ּׁשּׁשמע מה ּכפי ועׂשה ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָוהל
ּבפרּוׁש להם הֹורּו לא ׁשהרי ּפטּורין; ּדין ּובית ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָֹקבּועה,
ּפיהם, על הּקהל מעּוט ועׂשּו הֹורּו, אם וכן ְְֲִִִֵֶַַַָָָלעׂשֹות.
הּמעּוט ואּלּו ּפטּורין; ּדין ּבית הרי - הּׁשגגה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָונֹודעה

חּטאתֹו. מביא ואחד אחד וכל חּיבין, ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשעׂשּו

לרב·. מצטרפין אינן ּבהֹוריתן, ׁשעׂשּו עצמן ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוהּסנהדרין
רב עׂשּו הּסנהדרין. מן חּוץ ׁשעׂשּו, הרב ׁשּיהיּו עד ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּקהל;
העֹוׂשים ׁשאּלּו ּפי על אף ּפיהם, על יׂשראל ארץ ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאנׁשי
ׁשהם ּפי על אף הּׁשבטים, רב עׂשּו אם וכן אחד, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשבט
ּכיצד? ּפטּורין. והעֹוׂשין חּיבים, ּדין ּבית - הּקהל ְְִִִִִֵֵַַַָָָָמעּוט
והיּו ואחד, אלף מאֹות ׁשׁש יׂשראל ארץ יֹוׁשבי ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָהיּו
והרי ואחד, אלף מאֹות ׁשלׁש ּדין ּבית ּבהֹורית ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהעֹוׂשין
ׁשבעה ּבני העֹוׂשים ׁשהיּו אֹו ּבלבד, יהּודה ּבני ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻּכּלם
ּבית הרי - אלף מאה ּבהם ׁשּיׁש ּפי על אף ּכּלם, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשבטים
מׁשּגיחין ואין ּפטּורין. ּפיהם על העֹוׂשים וכל חּיבין, ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָּדין
ארץ ּבני אּלא קהל קרּוי ׁשאין לארץ, חּוצה יֹוׁשבי ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָעל
ׁשבטים ּכׁשני חׁשּובים אינם ואפרים מנּׁשה וׁשבט ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל;

אחד. ׁשבט ׁשניהם אּלא הּזה, ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָלענין

ּבׁשעת‚. ּומעטין החטא, ּבׁשעת מרּבין העֹוׂשים ְְְְִִִִִֵַַַָָָֻֻהיּו
הידיעה ּבׁשעת ּומרּבין החטא, ּבׁשעת מעטין אֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֻֻהידיעה,

הּמעׂשה. ׁשעת אחר הֹול הּכל -ְֲֵֶַַַַַַֹ

ואכל„. מּתר, ׁשהּוא החלבים מן ּבחלב ּדין ּבית ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻהֹורּו
ּבהם וחזרּו ׁשחטאּו להם ונֹודע ּפיהם, על הּקהל ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָמעּוט

דין] מּתרת,[בית ּפלֹונית זרה ׁשעבֹודה הֹורּו ּכ ואחר ,ְְֲִֶֶֶַַָָָָֻ
ּוכׁשּיצטרפּו ּפיהם, על אחר מעּוט זרה עבֹודה אֹותּה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָועבד
על אף מצטרפין, אּלּו הרי - רב יהיּו לעֹובדים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹהאֹוכלים
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבינתים. ידיעה להם ׁשהיתה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּפי

ׁשהֹורה ּדין ּבית מת אם אבל אחד; ּדין ּבית הּמֹורה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבׁשהיה
לאּלּו. מצטרפין אּלּו אין - והֹורה אחר ועמד ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָּתחּלה,

וחלב‰. חלב ּכגֹון אחד, ּבדבר ּדינים ּבּתי ׁשני הֹורּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאפּלּו
ההֹוראה ּפי על ׁשֹוגגין העֹוׂשים היּו לא אם וכן ודם. ּדם ְְִִִִֵַַָָָָָָָֹאֹו
הֹורּו ּכיצד? חּיבין. העֹוׂשים וכל ּפטּורין, ּדין ּבית הרי -ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָ
ׁשּטעּו הּקהל מן אחד וידע ּכּלֹו, הּקבה חלב לאכל ּדין ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבית
על עֹולה ׁשהיה הֹוראתם, מּפני ואכלֹו אסּור, הּקבה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוׁשחלב
- טֹועים ׁשהם ּפי על אף ּדין, מּבית לׁשמע ׁשּמצוה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּדעּתן
ואינֹו אכילתֹו, על קבּועה חּטאת חּיב האֹוכל זה ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהרי
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפיהם. על הּׁשֹוגגים למנין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָמצטרף
להֹוראה; ׁשהּגיע ּתלמיד אֹו חכם ׁשּטעּו ׁשּידע זה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבׁשהיה
ידיעתֹו ׁשאין - ּפטּור זה הרי הארץ, עם היה אם ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָאבל
ּפיהם. על הּׁשֹוגגים לכלל ּומצטרף וּדאית, ידיעה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָּבאּסּור
חלב ואכל ׁשּמן, לאכל ונתּכּון ׁשּטעּו, ידע לא אם ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻוכן
הרי - הּקבה חלב ׁשהּוא ידע לא והּוא ׁשהּתירּוהּו, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּקבה
ההֹוראה; מּפני לא ׁשגגתֹו, מּפני ׁשאכילתֹו מּפני חּיב; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹזה
"לכל ׁשּנאמר: - ּפיהם על הּׁשֹוגגים למנין מצטרף ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָואינֹו
ּתלה אם וכן לּכל. אחת ׁשגגה ׁשּתהיה עד ּבׁשגגה", ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהעם
מּפני לא להּתירֹו, ׁשהֹורּו הּקבה חלב ואכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבעצמֹו,
חּיב זה הרי - ּבדעּתֹו מּתר ׁשהּוא מּפני אּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהֹוראתם,
ּדין, ּבבית הּתֹולה ּכל הּכלל: זה עצמֹו. ּבפני קבּועה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָחּטאת
החּיב וכל ׁשּמנינּו; הּדרכים ּכל ׁשם ׁשּיהיּו והּוא, - ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָּפטּור

הּׁשֹוגגים. לרב מצטרף אינֹו עצמֹו, ְְְְְִִִֵֵֵַַָֹּבפני

.Âהּקהל ועׂשּו ּבזדֹון, האסּור ּדבר להּתיר ּדין ּבית ְְְִִֵַַָָָָָָָָהֹורּו
ׁשהם מּפני הּקרּבן, מן ּפטּורין ּדין ּבית - ּבׁשגגה ּפיהם ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל
קרּבן חּיב ּפיהם, על העֹוׂשים מן ואחד אחד וכל ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָמזידין;
ּבׁשגגה, ּדין ּבית הֹורּו ׁשֹוגג. ׁשהּוא מּפני עצמֹו, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָּבפני
ּפי על ואף מהם, לקּבל ראּוי וׁשאין ׁשּטעּו, הּקהל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוידעּו
הּקרּבן: מן ּפטּורין ואּלּו אּלּו - ּפיהם על הּקהל עׂשּו ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָכן
הֹוראתם מּפני הּקהל עׂשּו לא ׁשהרי ּפטּורין, ּדין ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּבית
ׁשהן מּפני הּקרּבן, מן ּפטּורין העֹוׂשים וכל אֹותן; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשהטעת

לעׂשֹות. ראּוי וׁשאין ׁשּטעּו, ידעּו ׁשהרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָמזידין
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ּגּוף‡. לעקר והֹורּו ׁשּׁשגגּו ּדין ּתֹורה,[מצוה]ּבית מּגּופי ְְֲִִֵֵֶַָָֹ
ואחד אחד וכל ּפטּורין, ּדין ּבית - ּפיהם על העם ּכל ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָועׂשּו

קבּועה חּטאת חּיב העֹוׂשים "ונעלם[רגילה]מן ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָ
פרט]ּדבר" הּגּוף.[- ּכל ולא , ְַָָָֹ

חּיבין,·. ּדין ּבית אין לבּטל[אלא]לעֹולם ׁשּיֹורּו עד ְְִִֵֵֵֶַַַָָ
ּומבארין מפרׁשין ׁשאינם ּבדברים מקצת, ּולקּים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹמקצת
והעֹוׂשים ּבקרּבן, חּיבין ּדין ּבית יהיּו ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָּבּתֹורה;
להׁשּתחוֹות ׁשּמּתר והֹורּו ׁשגגּו ּכיצד? ּפטּורין. ּפיהם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֻעל

מרׁשּות להֹוציא ׁשּמּתר אֹו זרה, לרׁשּות[היחיד]לעבֹודה ְְְֲִִֵֶַָָָָֻ
להפך] וכן יֹום[הרבים, ׁשֹומרת על לבֹוא ׁשּמּתר אֹו ְֶֶֶַַָָָֻּבׁשּבת,

יֹום הזבה]ּכנגד ׁשּבת[- 'אין ׁשאמרּו ּכמי אּלּו הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָ
ּבּתֹורה', נּדה 'אין אֹו ּבּתֹורה', זרה עבֹודה 'אין אֹו ֲִֵֵַַַָָָָָָָּבּתֹורה',
אּלא הֹוראה, ׁשגגת ּבזה וכּיֹוצא זֹו ואין הּגּוף, ּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשעקרּו
ּפיהם על העֹוׂשה וכל הּקרּבן, מן ּפטּורין ,לפיכ ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָׁשכחה.



�ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ואמרּו: והֹורּו טעּו אם אבל עצמֹו. ּבפני חּטאת ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָחּיב
יצא "אל ׁשּנאמר: ׁשחּיב, הּוא לרׁשּות מרׁשּות ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ'הּמֹוציא
ׁשעקרּו אֹו מּתר', הּמֹוׁשיט, אֹו הּזֹורק אבל מּמקמֹו", ְְֲִִִֵֶַַָָָֹֻאיׁש
אּלּו הרי - מלאכה ׁשאינֹו והֹורּו מלאכֹות, מאבֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֶָָָָאב
זרה לעבֹודה 'הּמׁשּתחוה ואמרּו: טעּו אם וכן ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָחּיבין.
לא "ּכי ׁשּנאמר: החּיב, הּוא ורגלים ידים ְְְֱִִִִֶֶַַַַַַָָֹּבפּׁשּוט
ּפׁשט ולא הארץ על הּכֹורע אבל אחר", לאל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹתׁשּתחוה
טעּו אם וכן חּיבין. אּלּו הרי - מּתר' הּוא הרי ורגליו, ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָֻידיו
ּבּיֹום ּדם ׁשראתה יֹום ּכנגד יֹום ׁשֹומרת על 'הּבא ְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָואמרּו:
מּתר ּבּלילה, ראת אבל זֹובּה", ימי "ּכל ׁשּנאמר: חּיב, ְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּוא
נּדה אׁשּתֹו ׁשּפרׂשה ׁשּמי ואמרּו הֹורּו אם וכן עליה', ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלבֹוא
מתקּׁשה ּכׁשהּוא לׁשעתֹו מּמּנה לפרׁש מּתר ּתׁשמיׁש, ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻּבׁשעת
ׁשּיצא ּדם ׁשהאֹוכל ואמרּו טעּו אם וכן חּיבין. אּלּו הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
- מּתר הּלב, ּדם האֹוכל אבל החּיב, הּוא ׁשחיטה, ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֻּבׁשעת
ּבהן הֹורּו אם אּלּו, ּבטעּיֹות ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיבין. אּלּו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֻהרי
על קרּבן מביאין ּדין ּבית - ּפיהן על הּקהל רב ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹועׂשּו

ּפטּורין. ּפיהן על העֹוׂשין וכל ְְְִִִִֶַָָָָׁשגגתן,

ודּמּו‚. החּמה, ׁשּנכסית לפי הּׁשּבת ׁשּיצא ּדין ּבית ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהֹורּו
טעּות; אּלא הֹוראה, זֹו אין - החּמה זרחה ּולבּסֹוף ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּׁשקעה,
אם וכן ּפטּורין. ּדין ּבית אבל חּיב, מלאכה ׁשעׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָוכל
ּבעלּה, ׁשּמת ּבפניהם ׁשהעידּו לפי להּנׂשא איׁש אׁשת ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָהּתירּו
והאּׁשה טעּות; אּלא הֹוראה, זֹו אין - ּבעלּה ּבא ּכ ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָואחר
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשגגתן. על חּטאת חּיבין האחרֹון, ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹּובעלּה

ׁשהֹורּו„. חטא ׁשל עצמֹו וׁשכחּו ּבׁשגגה, ׁשהֹורּו ּדין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָּבית
על ואף ּבׁשגגה, ׁשחטאּו ּבוּדאי יֹודעים ׁשהם ּפי על אף - ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבֹו
הֹוריתם וכ ּבכ' להם: ואֹומרים אֹותם מֹודיעין ׁשהעם ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָּפי
עצמם, ּבפני חּיבין ּפיהם על והעֹוׂשים ּפטּורין, - ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָלנּו'
ׁשּידעּו לא עליה", חטאּו אׁשר החּטאת "ונֹודעה ְְְְֱֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
ואכלּו הּקבה, חלב והּתירּו ׁשגגּו ּכיצד? החֹוטאים. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹותֹו
ּדבר וׁשהּתירּו ּבהֹוראה, ׁשּׁשגגּו ׁשּידעּו ואחר העם, רב ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹאֹותֹו
ונסּתּפק קבּועה, חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשחּיבים
- הּתירּו הּדמים מקצת אֹו הּתירּו, החלבים מקצת אם ְְֲִִִִִִִִִֶַַָָָָָלהם
קבּועה. חּטאת מביא ׁשאכל מי וכל ּפטּורין, אּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהרי

ּבין‰. - ׁשגגתם להם ונֹודעה ּבׁשגגה, ׁשהֹורּו ּדין ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָּבית
ּכפי העֹוׂשה ּכל - ּכּפרתן הביאּו ׁשּלא ּבין ּכּפרתן, ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשהביאּו
מביא זה הרי ׁשּידעּו, מאחר הּצּבּור ּברב ׁשּפׁשטה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהֹוריתן
ּדברים על עת ּבכל לׁשאל לֹו והיה הֹואיל ּתלּוי; ְְְְִִִֵַָָָָָָָֹאׁשם
לֹו ׁשּנסּתּפק ּכמי זה הרי - ׁשאל ולא ּדין, ּבבית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּנתחּדׁשּו
ׁשהּוא ּבמי אמּורים? ּדברים ּבּמה חטא. לא אֹו חטא ְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹאם
והל ההֹוריה, ׁשראה מי אבל ּבּמדינה. ּדין ּבית ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָעם
ּפטּור; ׁשּידעּו, אחר ׁשעׂשה ּפי על אף - אחרת ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמדינה
אּלא עֹוד, ולא לׁשאל. לֹו אפׁשר אי והרי ּבהן, ׁשּתלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹמּפני

לּדר,[ממהר]הּנבהל יצא לא ׁשעדין ּפי על אף - לצאת ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּפטּור. זה הרי - ׁשּידעּו מאחר ּפיהן על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָועׂשה
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חּטאת‡. עליה מביא ׁשההדיֹוט ׁשגגה ׁשּכל ּבארנּו, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכבר

מביא הּנׂשיא, ּבּה ׁשגג אם - ׂשעירה אֹו ּכׂשּבה ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהּקבּועה,
ּכהן ּבּה ׁשגג ואם בשמןמׁשיח[גדול]ׂשעיר; שנמשח -] ְִִִֵַַָָָָֹ

מׁשיחהמשחה] ׁשּכהן אמּורים ּדברים ּבּמה ּפר. מביא ,ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ועׂשה עצמֹו, ּבהֹוראת ּבׁשּטעה ׁשגגתֹו? על קרּבן ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָמביא
מפלא, חכם ׁשּיהיה והּוא, - לבּדּה הֹוראתֹו ּבׁשגגת ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֻמעׂשה
הרי העם", לאׁשמת יחטא, הּמׁשיח הּכהן "אם ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
חּיבין אינם ּדין, ּבית ׁשהם הּצּבּור מה ּכצּבּור: ְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמׁשיח
ּבהֹוראה, ויטעּו להֹוראה, ראּויין חכמים ׁשּיהיּו עד ְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָּבקרּבן
מקצת ּולקּים מקצת לבּטל ויֹורּו ּפיהם, על העֹוׂשים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָויעׂשּו

האּלּו. הּדרכים ּבכל הּמׁשיח, ּכ -ְְִִֵַַַָָָָָ

ודּמה·. לעצמֹו, ּבהֹוראה ׁשּטעה מׁשיח ּכהן ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּכיצד?
מרׁשּות להפך]לרׁשּות[היחיד]ׁשהּזֹורק וכן ּבׁשּבת[הרבים, ְְְִֵֵֶַַָ

לעצמֹו ּבהֹוראתֹו ּתֹולה והּוא לרׁשּות, מרׁשּות וזרק ְְְְְְְִֵֶַַָָָָֻמּתר,
ּתלה לא אם אבל לחּטאת. ּפר יביא חטאֹו, לֹו ּכׁשּיּודע -ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבהֹוראתֹו, ׁשּתלה אֹו ּבׁשגגה, וזרק ׁשגג אּלא ְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָָָּבהֹוראתֹו,

הּגּוף ּכל ׁשעקר אֹו מפלא, חכם היה [המצוה]ולא ְְֶַַָָָָָָָֹֻ
מקצת לבּטל ּבהֹוראתֹו ׁשּׁשגג אֹו לעצמֹו, [מפרטיּבהֹוראתֹו ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָ

עׂשההמצוה] אּלא הֹוראתֹו, על סֹומ והּוא עׂשה ולא ,ְְֵֶַָָָָָָָֹ
- ּבמעׂשה וׁשגג ּבהֹוראה מזיד ׁשהיה אֹו אחרת, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבׁשגגה
ּכדין עצמֹו, להֹוראת ׁשּדינֹו ּכלל; מּקרּבן ּפטּור זה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהרי
וׁשכח לעצמֹו, הֹורה ּדבר. לכל ּדין ּבית להֹוראת ְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָהּקהל
על עֹוׂשה 'הריני אמר: מעׂשה ּובׁשעת הֹורה, טעם ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָמאיזה

חּטאת. ּפר מביא זה הרי - הֹוראתי' ֲִִֵֵֶַַַַָָָּדעת

זרה,‚. ּבעבֹודה מקצת ּולקּים מקצת לבּטל לעצמֹו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָהֹורה
והּוא, ּכהדיֹוט; ׂשעירה מביא זה הרי - הֹוראתֹו ּכפי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָועׂשה
חּיב הּמׁשיח הּכהן ׁשאין - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבהֹוראה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּיׁשּגג
הּמעׂשה ׁשגגת עם ּבהֹוראה, ּדבר ּבהעלם אּלא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָקרּבן,
ּבין - הֹוראה ּבלא ּבלבד ּבמעׂשה ׁשגג אם אבל ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹּכצּבּור;
ּכלל. קרּבן מביא אינֹו - מצוֹות ּבׁשאר ּבין זרה, ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָּבעבֹודה

והם„. הּוא וׁשגג ּדין, ּבית עם הּמׁשיח הּכהן ְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹהֹורה
ׁשעׂשּו ּפי על אף - והציבור]ּבהֹוראה ההֹוראה[הוא ּפי על ְִִֶַַַַָָָָָ

על מעׂשה ּבׁשעת סמ ולא הֹואיל ּבּה, ׁשּטעּו ְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹהּזאת
הרי - ּדין ּבית הֹוראת עם הֹוראתֹו על אּלא לבּדּה, ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָהֹוראתֹו
ּבית היּו אם אּלא עצמֹו; ּבפני ּכּפרה צרי ואין ּפטּור. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָזה
היּו ואם הּצּבּור. ּבכלל לֹו מתּכּפר קרּבן, מביאין ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָּדין
אין ׁשהרי קרּבן, מביא אינֹו - קרּבן הּמביאים הם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָהעֹוׂשים

עצמֹו. ּבפני ּכּפרה ְְִִֵַַָָָצרי

ּבחלב‰. והּוא ּבדם הם וׁשגגּו ּבׁשגגה, ּדין ּבית עם ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָהֹורה
לעצמֹו. ּפר מביא אּלא הּצּבּור, עם לֹו מתּכּפר אינֹו -ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ

.Âׁשגגת ׁשהיא זֹו ׁשגגה ׁשגג אם לֹו ׁשּנסּתּפק מׁשיח ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכהן
אׁשם מביא אינֹו - אֹותּה ׁשגג לא אֹו הּמעׂשה, עם ֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהֹוראה

אׁשם[מספק]ּתלּוי מביאין ׁשאינם ּכצּבּור, ּבּה ׁשהּוא מּפני , ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ
הֹודע לא על הּנׂשיא[-ספק]ּתלּוי אבל הֹוראה. ׁשגגת ׁשל ְֲִִֶַַַַָָָָָֹ

ּתלּוי אׁשם מביא - חטא לא אֹו חטא אם לֹו נסּתּפק אם -ְִִִִֵֵַָָָָָָָֹ
אי ּבהֹוראתֹו. ּתלּויה ׁשגגתֹו ׁשאין מּפני ההדיֹוטֹות, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכׁשאר
רׁשּות עליו ׁשאין מל זה ּבּתֹורה? האמּור נׂשיא הּוא ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָזה
ה' אּלא ּבמלכּותֹו מּמּנּו למעלה ואין מּיׂשראל, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמאדם
יׂשראל. ׁשבטי מּׁשאר אֹו ּדוד, מּבית ׁשהיה ּבין - ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹאלהיו
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- חברֹו את עֹובד מהם אחד ואין רּבים, מלכים היּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָואם
זה ואי ׁשגגתֹו. על עּזים ׂשעיר מביא מהם ואחד אחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכל
הּמׁשחה, ּבׁשמן ׁשּנמׁשח ּגדֹול ּכהן זה מׁשיח? ּכהן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּוא

ּבבגדים המרּבה בגדים]לא ח' לבישת ע"י שהתמנה -]. ְְִִֶַָֹֻ

.Êמעבֹודתֹו ועבר הּמׁשחה, ּבׁשמן ׁשּנמׁשח ּגדֹול ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכהן
מביא - זֹו ּבׁשגגה וחטא ּבהן, וכּיֹוצא זקנה אֹו מּום ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָמּפני
לכהן המׁשּמׁש מׁשיח ּכהן ּבין ׁשאין לפי ׁשגגתֹו; על ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹּפר
ׁשל האיפה ועׂשירית הּכּפּורים יֹום ּפר אּלא ׁשעבר, ֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמׁשיח
ּבכהּנה המׁשּמׁש ּכהן אּלא אֹותם, מקריב ׁשאין - יֹום ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּכל
ּבֹו. הם ׁשוים הּמצוֹות, ּכל על הּבא ּפר אבל ְְֲִִֵַַַַָָָָָּגדֹולה;

.Áזה הרי ּדין, ּבית ּבהֹוראת הּצּבּור עם ׁשעׂשה ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָנׂשיא
על ׁשהקריבּו הם ּדין ּבית היּו ׁשאם - העם ּבכלל לֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמתּכּפר
ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּקרּבן מן ּפטּורין והּמל העם ּכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשגגתם,
והיה ּבקרּבן, ׁשחּיבין הם ּדין ּבית ּפי על העֹוׂשים היּו ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָואם
נׂשיא ׁשּׂשעיר ׂשעיר, מביא זה הרי - העֹוׂשים מן ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָהּמל

עֹומד. הּוא הדיֹוט ׁשל ׂשעירה אֹו ּכׂשּבה ְְְְִִִֵֶֶָָּבמקֹום

.Ëׁשעבר ונׂשיא מּנׂשיאּותֹו; עבר ׁשּנצטרע, ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָנׂשיא
ועבר נׂשיא, ּכׁשהיה חטא ּכהדיֹוט. הּוא הרי ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָמּנׂשיאּותֹו,
אׁשר חּטאתֹו "על ׁשּנאמר: ׂשעיר, מביא זה הרי - ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּגדּלתֹו

מביא. הּוא חּטאתֹו ּכׁשעת ְִִֵַַָָָחטא",

.Èעל אף - נתמּנּו ׁשּלא עד ׁשחטאּו מל אֹו מׁשיח ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּכהן
ּכהדיֹוט, אּלּו הרי ׁשּנתמּנּו, אחר אּלא להם נֹודע ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּפי
יחטא" הּמׁשיח הּכהן "אם יחטא", נׂשיא "אׁשר ֱֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
אם ,לפיכ מׁשיח. ּוכׁשהּוא נׂשיא ּכׁשהּוא ׁשּיחטא עד -ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
אחר ספקֹו על לֹו ונֹודע הדיֹוט, ּכׁשהּוא חלב ספק ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָאכל
חצי אכל ּתלּוי. אׁשם מביא זה הרי - ּגדֹול ּכהן ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּנתמּנה
ּבעלם נׂשיא, ּכׁשהּוא זית וחצי הדיֹוט ּכׁשהּוא חלב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָזית
אחר זית וחצי נׂשיא ּכׁשהּוא זית חצי ׁשאכל אֹו ְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָאחד,
ּכׁשהּוא זית חצי אכל ּופטּור. מצטרף, אינֹו - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשעבר
הרי - הדיֹוט ּכׁשהּוא זית חצי ואכל ועבר, ונתמּנה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָהדיֹוט,

הּנׂשיאּות. הפסיקה ּכבר אֹו מצטרף, אם ספק ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָזה

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ׁשּתקריב (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָיׁש
ּכׁשּתטהר הּיֹולדת ׁשּתקריב (ב) קרּבן; ּכׁשּתטהר ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּזבה
ׁשּיקריב (ד) קרּבן; ּכׁשּיטהר הּזב ׁשּיקריב (ג) ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָקרּבן;
ּתּגמר קרּבנֹותיהן, ׁשּיקריבּו ואחר קרּבן. ּכׁשּיטהר ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּמצרע

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְֳִִִֵֵֵָָָָטהרתן.

א ּפרק ּכּפרה מחּסרי ¤¤¨¨©¥§ª§§¦הלכֹות

והּיֹולדת,‡. הּזבה, - ּכּפרה' 'מחּסרי הּנקראין הם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻארּבעה
אחד ׁשּכל ּכּפרה'? 'מחּסרי נקראּו ולּמה והּמצרע. ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻוהּזב,
ׁשמׁשֹו והעריב וטבל, מּטמאתֹו, ׁשּטהר ּפי על אף - ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻמהן

השמש] הּוא[שקעה עדין ּכדי- טהרתֹו ּגמר ולא חסר, ְְֲֳִֵֵַַָָָָֹ
ּכּפרתֹו, ׁשּיביא וקדם קרּבנֹו; ׁשּיביא עד ּבּקדׁשים ְְֱֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלאכל
הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּקדׁשים, לאכל הּוא ְְְְֱֳִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻאסּור

ּפי·. על אף - קרּבנֹו הביא לא ועדין וטבל, ׁשּמל ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּגר
אינֹו קרּבנֹו, ׁשּיביא עד ּבּקדׁשים לאכל אסּור ְֱֳִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
ולהיֹות ּגמּור, ּגר להיֹות עּכבֹו ׁשּקרּבנֹו ּכּפרה; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻמּמחּסרי
ׁשעדין ּבּקדׁשים, אֹוכל אינֹו זה ּומּפני יׂשראל, ּכׁשרי ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּככל
ויעׂשה קרּבנֹו, ׁשּיביא וכיון יׂשראל. ּככׁשרי נעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹלא

אחת ּפרידה הביא ּבּקדׁשים. אֹוכל - ּכׁשר אויׂשראל [תור ְְֳִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
יונה] ּבּקדׁשיםבן אֹוכל להביאּבׁשחרית, שחייב [אע"פ ְֲֳִִֵַַָ
ולערבשניים] ;[- הערביים בין ערב, ּפרידה[לקראת יביא ְְִִֶֶָָָ

אֹו יֹונה ּבני ׁשני אֹו ּבהמה, עֹולת ּגר ׁשל ׁשּקרּבנֹו - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשנּיה
הּקרּבנֹות. ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ּכמֹו עֹולה, ּוׁשניהן ּתֹורים, ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּתי

ּבני‚. ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מהן אחד ּכל קרּבן - והּזבה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּזב
ּכבׂש קרּבנּה - והּיֹולדת חּטאת. ואחד עֹולה אחד ְְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָיֹונה,
מביאה - מּׂשגת ידּה אין ואם חּטאת; ּתֹור אֹו יֹונה ּובן ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָעֹולה,
חּטאת. ואחד עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּתי
אׁשם, ואחד עֹולה אחד - ּכבׂשים ׁשלׁשה קרּבנֹו ְְְְְְִֶֶַָָָָָָָָָָֹֹוהּמצרע,

קן מביא - מּׂשגת ידֹו אין ואם לחּטאת; שתיוכׂשּבה -] ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
יונה] בני או לאׁשם.תורים וכבׂש חּטאת, ואחד עֹולה אחד ,ְְְֶֶֶֶַָָָָָָ

מּׁשלׁשּתן„. אחד ּכל מביא - והּמצרע והּזבה, ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹהּזב,
סֹופר מהן אחד ׁשּכל לטהרתֹו; הּׁשמיני ּבּיֹום ְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכּפרתֹו
ׁשמׁשֹו ּומעריב הּׁשביעי, ּבּיֹום וטֹובל טהרה, ימי ְְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַַָָׁשבעת

השמש] בשקיעת הּׁשמיני.[נטהר ּבּיֹום קרּבנֹותיו ּומקריב ,ְְְְִִִַַַָָ

לזכר,‰. ארּבעים ּביֹום קרּבנּה מביאה אינּה - ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָהּיֹולדת
ּומביאה ׁשמׁשּה, מערבת אּלא לנקבה; ׁשמֹונים ּביֹום ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָאֹו
אחד ויֹום לזכר וארּבעים אחד יֹום ׁשהּוא למחר, ְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָָָקרּבנּה
ימי "ּובמלאת ּבֹו: ׁשּנאמר הּיֹום והּוא לנקבה, ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָֹּוׁשמֹונים
ּבתֹו קרּבנּה הביאה ואם וגֹו'". ּתביא לבת, אֹו לבן ְְְְְְֳִִִֵֵַָָָָָָָטהרּה,

מלאת הארבעים]ימי על[בתוך הביאה אפּלּו יצאת. לא , ְְֲִִֵֵַָָָֹֹ
הראׁשֹונים רב]ולדֹות זמן לפני מלאת[שנולדו ימי ּבתֹו ְְְְִִֵָָֹ

ּכּפרתן הביאּו ולא אּלּו, ימים עברּו יצאת. לא זה, ולד ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹׁשל
ׁשּלא זמן וכל זמן. לאחר ּכּפרתן מקריבין אּלּו הרי -ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
העֹולה אבל ּבּקדׁשים; לאכל אסּורים חּטאתם, ְֱֲֲֳִִִִֶַַָָָָָָֹהקריבּו
ׁשּכל הּקרּבנֹות, ּבמעׂשה ּבארנּו ּכבר מעּכבין. אינן ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָוהאׁשם,
חּוץ - מּדעּתם אּלא ידם על מקריבין אין קרּבן, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמחּיבי
אדם ׁשהרי ּבעלים; ּדעת צריכין ׁשאין ּכּפרה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמּמחּסרי
מחּסרי היּו אם הּקטּנים, ּובנֹותיו ּבניו על קרּבן ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻמביא

ּבזבחים. ּומאכילם ְֲִִִַַָָָָּכּפרה,

.Â,זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ּדמּה ׁשּזב זֹו זבה? היא ְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאיזֹו
נּדתּה עת נידה"]ּבלא כ"ימי המוגדרים בימים היא[שלא וזֹו ; ְְִִֵָָֹ

ׁשבעה ספירת ׁשּצריכה ּגדֹולה, נקים]זבה וחּיבת[ימים ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ
זבה האּׁשה ּתהיה אימתי הּנּדה, ּבענין ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָּבקרּבן.

ז ּתהיה לא ואימתי ׁשּתראה, אֹוּבּדמים נּדה אּלא בה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
זבה ׁשהיא ׁשאמרנּו מקֹום ּכל זבה. ספק ּתהיה ּומתי ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָטהֹורה,
וחּטאתּה קרּבן, להביא חּיבת היא הרי - ׁשבעה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָוסֹופרת
מביאה זֹו הרי - זבה ספק ׁשהיא ׁשאמרנּו מקֹום וכל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָנאכלת.
העֹוף ׁשחּטאת ּבארנּו, ׁשּכבר נאכלת; חּטאתּה ואין ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָקרּבן,
אֹו האּׁשה ּתלד מה ּבארנּו וׁשם ּתּׂשרף. הּספק, על ְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָהּבאה
ּתהיה ולא ּתּפיל, אֹו ּתלד ּומה לדה, טמאה ותהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּתּפיל,
זֹו הרי - לדה טמאה ׁשהיא ׁשאמרנּו מקֹום וכל לדה. ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָטמאה
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- חברֹו את עֹובד מהם אחד ואין רּבים, מלכים היּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָואם
זה ואי ׁשגגתֹו. על עּזים ׂשעיר מביא מהם ואחד אחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכל
הּמׁשחה, ּבׁשמן ׁשּנמׁשח ּגדֹול ּכהן זה מׁשיח? ּכהן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּוא

ּבבגדים המרּבה בגדים]לא ח' לבישת ע"י שהתמנה -]. ְְִִֶַָֹֻ

.Êמעבֹודתֹו ועבר הּמׁשחה, ּבׁשמן ׁשּנמׁשח ּגדֹול ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכהן
מביא - זֹו ּבׁשגגה וחטא ּבהן, וכּיֹוצא זקנה אֹו מּום ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָמּפני
לכהן המׁשּמׁש מׁשיח ּכהן ּבין ׁשאין לפי ׁשגגתֹו; על ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹּפר
ׁשל האיפה ועׂשירית הּכּפּורים יֹום ּפר אּלא ׁשעבר, ֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמׁשיח
ּבכהּנה המׁשּמׁש ּכהן אּלא אֹותם, מקריב ׁשאין - יֹום ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּכל
ּבֹו. הם ׁשוים הּמצוֹות, ּכל על הּבא ּפר אבל ְְֲִִֵַַַַָָָָָּגדֹולה;

.Áזה הרי ּדין, ּבית ּבהֹוראת הּצּבּור עם ׁשעׂשה ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָנׂשיא
על ׁשהקריבּו הם ּדין ּבית היּו ׁשאם - העם ּבכלל לֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמתּכּפר
ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּקרּבן מן ּפטּורין והּמל העם ּכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשגגתם,
והיה ּבקרּבן, ׁשחּיבין הם ּדין ּבית ּפי על העֹוׂשים היּו ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָואם
נׂשיא ׁשּׂשעיר ׂשעיר, מביא זה הרי - העֹוׂשים מן ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָהּמל

עֹומד. הּוא הדיֹוט ׁשל ׂשעירה אֹו ּכׂשּבה ְְְְִִִֵֶֶָָּבמקֹום

.Ëׁשעבר ונׂשיא מּנׂשיאּותֹו; עבר ׁשּנצטרע, ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָנׂשיא
ועבר נׂשיא, ּכׁשהיה חטא ּכהדיֹוט. הּוא הרי ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָמּנׂשיאּותֹו,
אׁשר חּטאתֹו "על ׁשּנאמר: ׂשעיר, מביא זה הרי - ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּגדּלתֹו

מביא. הּוא חּטאתֹו ּכׁשעת ְִִֵַַָָָחטא",

.Èעל אף - נתמּנּו ׁשּלא עד ׁשחטאּו מל אֹו מׁשיח ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּכהן
ּכהדיֹוט, אּלּו הרי ׁשּנתמּנּו, אחר אּלא להם נֹודע ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּפי
יחטא" הּמׁשיח הּכהן "אם יחטא", נׂשיא "אׁשר ֱֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
אם ,לפיכ מׁשיח. ּוכׁשהּוא נׂשיא ּכׁשהּוא ׁשּיחטא עד -ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
אחר ספקֹו על לֹו ונֹודע הדיֹוט, ּכׁשהּוא חלב ספק ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָאכל
חצי אכל ּתלּוי. אׁשם מביא זה הרי - ּגדֹול ּכהן ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּנתמּנה
ּבעלם נׂשיא, ּכׁשהּוא זית וחצי הדיֹוט ּכׁשהּוא חלב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָזית
אחר זית וחצי נׂשיא ּכׁשהּוא זית חצי ׁשאכל אֹו ְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָאחד,
ּכׁשהּוא זית חצי אכל ּופטּור. מצטרף, אינֹו - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשעבר
הרי - הדיֹוט ּכׁשהּוא זית חצי ואכל ועבר, ונתמּנה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָהדיֹוט,

הּנׂשיאּות. הפסיקה ּכבר אֹו מצטרף, אם ספק ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָזה

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ׁשּתקריב (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָיׁש
ּכׁשּתטהר הּיֹולדת ׁשּתקריב (ב) קרּבן; ּכׁשּתטהר ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּזבה
ׁשּיקריב (ד) קרּבן; ּכׁשּיטהר הּזב ׁשּיקריב (ג) ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָקרּבן;
ּתּגמר קרּבנֹותיהן, ׁשּיקריבּו ואחר קרּבן. ּכׁשּיטהר ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּמצרע

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְֳִִִֵֵֵָָָָטהרתן.

א ּפרק ּכּפרה מחּסרי ¤¤¨¨©¥§ª§§¦הלכֹות

והּיֹולדת,‡. הּזבה, - ּכּפרה' 'מחּסרי הּנקראין הם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻארּבעה
אחד ׁשּכל ּכּפרה'? 'מחּסרי נקראּו ולּמה והּמצרע. ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻוהּזב,
ׁשמׁשֹו והעריב וטבל, מּטמאתֹו, ׁשּטהר ּפי על אף - ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻמהן

השמש] הּוא[שקעה עדין ּכדי- טהרתֹו ּגמר ולא חסר, ְְֲֳִֵֵַַָָָָֹ
ּכּפרתֹו, ׁשּיביא וקדם קרּבנֹו; ׁשּיביא עד ּבּקדׁשים ְְֱֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלאכל
הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּקדׁשים, לאכל הּוא ְְְְֱֳִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻאסּור

ּפי·. על אף - קרּבנֹו הביא לא ועדין וטבל, ׁשּמל ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּגר
אינֹו קרּבנֹו, ׁשּיביא עד ּבּקדׁשים לאכל אסּור ְֱֳִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
ולהיֹות ּגמּור, ּגר להיֹות עּכבֹו ׁשּקרּבנֹו ּכּפרה; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻמּמחּסרי
ׁשעדין ּבּקדׁשים, אֹוכל אינֹו זה ּומּפני יׂשראל, ּכׁשרי ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּככל
ויעׂשה קרּבנֹו, ׁשּיביא וכיון יׂשראל. ּככׁשרי נעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹלא

אחת ּפרידה הביא ּבּקדׁשים. אֹוכל - ּכׁשר אויׂשראל [תור ְְֳִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
יונה] ּבּקדׁשיםבן אֹוכל להביאּבׁשחרית, שחייב [אע"פ ְֲֳִִֵַַָ
ולערבשניים] ;[- הערביים בין ערב, ּפרידה[לקראת יביא ְְִִֶֶָָָ

אֹו יֹונה ּבני ׁשני אֹו ּבהמה, עֹולת ּגר ׁשל ׁשּקרּבנֹו - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשנּיה
הּקרּבנֹות. ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ּכמֹו עֹולה, ּוׁשניהן ּתֹורים, ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּתי

ּבני‚. ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מהן אחד ּכל קרּבן - והּזבה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּזב
ּכבׂש קרּבנּה - והּיֹולדת חּטאת. ואחד עֹולה אחד ְְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָיֹונה,
מביאה - מּׂשגת ידּה אין ואם חּטאת; ּתֹור אֹו יֹונה ּובן ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָעֹולה,
חּטאת. ואחד עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּתי
אׁשם, ואחד עֹולה אחד - ּכבׂשים ׁשלׁשה קרּבנֹו ְְְְְְִֶֶַָָָָָָָָָָֹֹוהּמצרע,

קן מביא - מּׂשגת ידֹו אין ואם לחּטאת; שתיוכׂשּבה -] ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
יונה] בני או לאׁשם.תורים וכבׂש חּטאת, ואחד עֹולה אחד ,ְְְֶֶֶֶַָָָָָָ

מּׁשלׁשּתן„. אחד ּכל מביא - והּמצרע והּזבה, ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹהּזב,
סֹופר מהן אחד ׁשּכל לטהרתֹו; הּׁשמיני ּבּיֹום ְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכּפרתֹו
ׁשמׁשֹו ּומעריב הּׁשביעי, ּבּיֹום וטֹובל טהרה, ימי ְְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַַָָׁשבעת

השמש] בשקיעת הּׁשמיני.[נטהר ּבּיֹום קרּבנֹותיו ּומקריב ,ְְְְִִִַַַָָ

לזכר,‰. ארּבעים ּביֹום קרּבנּה מביאה אינּה - ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָהּיֹולדת
ּומביאה ׁשמׁשּה, מערבת אּלא לנקבה; ׁשמֹונים ּביֹום ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָאֹו
אחד ויֹום לזכר וארּבעים אחד יֹום ׁשהּוא למחר, ְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָָָקרּבנּה
ימי "ּובמלאת ּבֹו: ׁשּנאמר הּיֹום והּוא לנקבה, ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָֹּוׁשמֹונים
ּבתֹו קרּבנּה הביאה ואם וגֹו'". ּתביא לבת, אֹו לבן ְְְְְְֳִִִֵֵַָָָָָָָטהרּה,

מלאת הארבעים]ימי על[בתוך הביאה אפּלּו יצאת. לא , ְְֲִִֵֵַָָָֹֹ
הראׁשֹונים רב]ולדֹות זמן לפני מלאת[שנולדו ימי ּבתֹו ְְְְִִֵָָֹ

ּכּפרתן הביאּו ולא אּלּו, ימים עברּו יצאת. לא זה, ולד ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹׁשל
ׁשּלא זמן וכל זמן. לאחר ּכּפרתן מקריבין אּלּו הרי -ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
העֹולה אבל ּבּקדׁשים; לאכל אסּורים חּטאתם, ְֱֲֲֳִִִִֶַַָָָָָָֹהקריבּו
ׁשּכל הּקרּבנֹות, ּבמעׂשה ּבארנּו ּכבר מעּכבין. אינן ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָוהאׁשם,
חּוץ - מּדעּתם אּלא ידם על מקריבין אין קרּבן, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמחּיבי
אדם ׁשהרי ּבעלים; ּדעת צריכין ׁשאין ּכּפרה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמּמחּסרי
מחּסרי היּו אם הּקטּנים, ּובנֹותיו ּבניו על קרּבן ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻמביא

ּבזבחים. ּומאכילם ְֲִִִַַָָָָּכּפרה,

.Â,זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ּדמּה ׁשּזב זֹו זבה? היא ְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאיזֹו
נּדתּה עת נידה"]ּבלא כ"ימי המוגדרים בימים היא[שלא וזֹו ; ְְִִֵָָֹ

ׁשבעה ספירת ׁשּצריכה ּגדֹולה, נקים]זבה וחּיבת[ימים ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ
זבה האּׁשה ּתהיה אימתי הּנּדה, ּבענין ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָּבקרּבן.

ז ּתהיה לא ואימתי ׁשּתראה, אֹוּבּדמים נּדה אּלא בה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
זבה ׁשהיא ׁשאמרנּו מקֹום ּכל זבה. ספק ּתהיה ּומתי ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָטהֹורה,
וחּטאתּה קרּבן, להביא חּיבת היא הרי - ׁשבעה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָוסֹופרת
מביאה זֹו הרי - זבה ספק ׁשהיא ׁשאמרנּו מקֹום וכל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָנאכלת.
העֹוף ׁשחּטאת ּבארנּו, ׁשּכבר נאכלת; חּטאתּה ואין ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָקרּבן,
אֹו האּׁשה ּתלד מה ּבארנּו וׁשם ּתּׂשרף. הּספק, על ְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָהּבאה
ּתהיה ולא ּתּפיל, אֹו ּתלד ּומה לדה, טמאה ותהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּתּפיל,
זֹו הרי - לדה טמאה ׁשהיא ׁשאמרנּו מקֹום וכל לדה. ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָטמאה
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ׁשאינּה ׁשאמרנּו מקֹום וכל נאכלת; וחּטאתּה קרּבן, ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמביאה
הּקרּבן. מן ּפטּורה זֹו הרי לדה, ְְְֲִֵֵֵַָָָָָטמאה

.Êמה ידעה ולא והּפילה עּברה, החזקה ׁשּלא ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹֻֻהאּׁשה
קרּבן עליו ׁשחּיבת נפל אם צורתהּפילה, לו שיש [כגון ְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

יֹולדת,אדם] ספק זֹו הרי - עליו חּיבת ׁשאינּה ּדבר אֹו ,ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
נׁשים ׁשּתי וכן נאכלת. חּטאתּה ואין קרּבן; ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּומביאה
והּנפל עליו, להקריב ראּוי אחד נפל נפלים, ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּפילּו
ּכל - נפלּה מּכירה מהן אחת ואין עליו, ּפטּורה ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהאחר
אחת חּטאת ואין מּספק; קרּבן מביאה מּׁשּתיהן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאחת
נׂשרפת, הּספק על הּבאה העֹוף ׁשחּטאת - נאכלת ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמּׁשּתיהן
ׁשּנׁשחטּו חּלין זֹו חּטאת ונמצאת חּיבת, אינּה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּמא
ׁשחיטה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבהניה אסּורין ׁשהן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבעזרה,

.Áולדֹות אֹו אחד ולד הּמּפלת, ואחת הּיֹולדת ְְֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאחת
ׁשּתלד והּוא, לכּלן. אחד קרּבן מביאה היא הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻהרּבה
מלאת, ימי אחר הּפילה אם אבל מלאת; ימי ּבתֹו ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹֹֻּכּלן
נפלים ּכל - נקבה ילדה ּכיצד? הּׁשני. על אף ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָמביאה
נחׁשבין הן הרי - ׁשמֹונים יֹום סֹוף עד הּלדה מּיֹום ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתּפיל
זה; אחר זה ּתאֹומים ילדה ּוכאּלּו הראׁשֹון, הּולד ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָעם
אחד ּבליל נפל הּפילה אחד. קרּבן אּלא מביאה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָואינּה
ראּוי היה אם - והלאה ּוׁשמֹונים אחד ּומּיֹום ְְְִִִִֶָָָָָָָּוׁשמֹונים,

שתתחייב] עצמֹו.[הנפל ּבפני עליו מביאה זֹו הרי ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָלקרּבן,
הּפילה יֹום ׁשבעים אֹו יֹום ׁשּׁשים ּולאחר נקבה, ְְְְִִִִִִֵַַָָָָילדה
זֹו נקבה ׁשל ׁשמֹונים ּבתֹו ׁשּתּפיל נפל ּכל - ׁשנּיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָנקבה
אחר ׁשליׁשית נקבה הּפילה אם וכן עליו. ּפטּורה ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָהּׁשנּיה,
ׁשּתּפיל נפל ּכל הרי - ׁשנּיה נקבה ׁשל ׁשבעים אֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּׁשים
מּפני עליו; ּפטּורה ׁשליׁשית, נקבה ׁשל ׁשמֹונים ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָּבתֹו
עם חׁשּוב הּׁשליׁשי והּנפל הּׁשליׁשי, הּנפל עם חׁשּוב ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהּוא
עם חׁשּוב והּׁשני ׁשּלֹו, מלאת ימי ּבתֹו ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהּׁשני,

הּכל. על אחד קרּבן אּלא מביאה ואינּה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהראׁשֹונה;

.Ëטמטּום ניכר]הּיֹולדת מינו ואין אנּדרֹוגינס[סתום אֹו ְְְִֶֶַַַֻ
ונקבה] זכר סימני בו מּיֹום[יש ארּבעים אחר נפל והּפילה ,ְְִִִִֵֶַַַָָ

הּוא זכר ׁשּמא זה, נפל על קרּבן מביאה זֹו הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלדתֹו
נאכלת, חּטאתּה ואין מלאת; אחר הּפילה והרי ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהראׁשֹון,
ׁשהיא הּפילה, מלאת ּובתֹו הראׁשֹונה, היא נקבה ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֹׁשּמא

ׁשני. מּקרּבן ְְִִֵָָָּפטּורה

.Èחמׁש ספק אֹו לדֹות, חמׁש ספק עליה ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָהאּׁשה
הּׁשאר ואין ּבּזבחים; ואֹוכלת אחד, קרּבן מביאה - ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָזיבֹות
זיבֹות וחמׁש וּדאּיֹות, לדֹות חמׁש עליה היּו חֹובה. ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָעליה
והּׁשאר ּבּזבחים; ואֹוכלת אחד, קרּבן מביאה - ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָוּדאּיֹות
וּדאּיֹות, לדֹות חמׁש עליה היּו ּבּזב. הּדין וכן חֹובה. ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעליה
זיבֹות וחמׁש וּדאּיֹות, לדֹות חמׁש אֹו ספק, לדֹות ְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָוחמׁש

א קרּבנֹות: ׁשני מביאה - ּוׁשארספק ונאכל, הּוּדאי על חד ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ואין נאכל, ואינֹו הּספק על ואחד חֹובה; עליה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּוּדאּיֹות

ּבּזבחים. ואֹוכלת חֹובה. עליה ְְְִֶֶֶַַָָָָָהּׁשאר

.‡È,ילדה נתּגּירה ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּירה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהאּׁשה
ואין מּספק, קרּבן מביאה זֹו הרי - ילדה מּׁשּנתּגּירה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָאֹו
מחּסרי ׁשּכל ׁשגגֹות, ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר נאכלת. ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻחּטאתּה

להביא חּיבין - הּכּפּורים יֹום עליהם ׁשעבר מּספק ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכּפרה
ּבּקדׁשים. לאכל מכׁשירן זה, ׁשּקרּבן הּכּפּורים; יֹום ְְֱֳִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹאחר

.·Èמעֹות מביאה - זיבה אֹו לדה עליה ׁשּיׁש ְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָהאּׁשה
תורים]הּקּנים שתי ּבּׁשֹופר[- ונֹותנת ואֹוכלת[קופה], , ְְִִֶֶֶֶַַָ

עֹומדין ּכהנים ׁשל ּדין ּבית ׁשאין - חזקה לערב; ְֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּבּקדׁשים
מהמזבח]מּׁשם ׁשּבּׁשֹופר,[יורדים הּמעֹות ּכל ׁשּיכלּו עד , ְִִֶֶַַַָָָָ

ּכלי ּובהלכֹות ּבׁשקלים ׁשּבארנּו ּכמֹו קּנים, ּכנגּדן ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָויקריבּו
ּבֹו. והעֹובדין ְְְִִַָָהּמקּדׁש

.‚Èהּיֹורׁשים יביאּו - ומתה חּטאתּה, ׁשהביאה ְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהאּׁשה
ּכבר מחּיים, אֹותּה הפריׁשה ׁשּלא ּפי על אף ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹעֹולתּה;
הּוא. ּתֹורה ּדין - והּׁשעּבּוד לּקרּבן, נכסיה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָנׁשּתעּבדּו

ב ּפרק ּכּפרה מחּסרי ¤¤¨¨©¥§ª§§¦הלכֹות

מחלי‡. הּבאה זרע ׁשכבת היא ּבּתֹורה, האמּור ְֳִִִֵֶַַַַַָָָָָָהּזב
בגוף]החללים החלולים ּבהם.[המקומות מתקּבצת ׁשהיא ְֲִִִֶֶֶֶַַָָ

ואין זרע, ּכׁשכבת ּבקּׁשּוי יֹוצא אינֹו הּזֹוב, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַּוכׁשּיֹוצא
ׁשל ּבצק ּכמֹו ויֹורד נגרר אּלא הניה; ולא ּתאוה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּביציאתֹו

הּמּוזרת ּביצה ּכלבן דיהה מזכר]ׂשעֹורים, נולדה אבל[שלא . ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹ
מּוזרת. ׁשאינּה ּביצה ּכלבן קׁשּורה לבנה, - זרע ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשכבת

זב·. להיֹות לֹו הּגֹורמֹות הּזֹוב ראּיֹות ראיההרֹואה -] ְְְִִֶַַָָ
חלישניה] מחמת זב,[הגוף], אינֹו - ּבהן וכּיֹוצא אנס אֹו ְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

ּבׂשרֹו מחמת - מּבׂשרֹו" "זב אבריׁשּנאמר: חולשת [מפני ְְֱֲִֵֶֶַַָָָ
אמרּו,הזרע] מּכאן אחר. ּדבר מחמת לא טמא, ׁשּיהיה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהיא

ּובמׁשּתה, ּבמאכל, - הּזב את ּבֹודקין ּדרכים ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָּבׁשבעה
אכל ּכיצד? ּובהרהּור. ּובמראה, ּבחלי, ּובקפיצה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹּבמּׂשא,

ּגּסה ׁשתה[מרובה]אכילה אֹו ׁשאכל אֹו הרּבה, ׁשתה אֹו , ְֲִֵֶַַַָָָָָָָ
ׁשּנׂשא אֹו זרע, ׁשכבת לידי הּמביאין מׁשקין אֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָאֹוכלין
אם זה ּדבר ּובכלל למקֹום, מּמקֹום ׁשּקפץ אֹו ּכבד, ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָמּׂשֹוי
והתאּוה אּׁשה ׁשראה אֹו חֹולה, ׁשהיה אֹו ּגּבֹו, על ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּכה
הרהר ׁשּלא ּפי על אף ּבעילה, ּבעסקי ׁשהרהר אֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשכיבתּה,
אּלּו, מּכל אחד קדם אם - מּכירּה ׁשהּוא אּׁשה ְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבבעילת

טמא. ואינֹו ּבֹו, ּתֹולין - זֹוב ׁשל ראּיה ְְְִִֵֵֶָָָָוראה

זֹו‚. ׁשראּיה לעת, מעת ּבזֹוב מּטּמא אינֹו - קרי ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָהרֹואה
זרע ׁשכבת מחמת זֹוב הקרי]ׁשל למראה[- וכן היא; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַ

ּולמׁשּתה למאכל אבל לעת. מעת ּבהן ּתֹולין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָּולהרהּור,
ׁשּמצטער זמן ּכל ּבהן ּתֹולין ולקפיצה, עדייןּולמּׂשא [שחש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

מהן] .חולשה

.„- יׂשראל ּבין ּגֹוי ּבין זֹוב, ראה ּכ ואחר ׁשּמל, ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָמי
ונתּגּיר קרי, ׁשראה ּגֹוי ׁשּמצטער. זמן ּכל ּבּמילה לֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּתֹולין
אין - קטן לעת. מעת לֹו ּתֹולין ואין מּיד, ּבזיבה מטּמא -ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָ
מראה לּקטן ׁשאין ּבהרהּור, ולא ּבמראה לא לֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּתֹולין
ּבחמּׁשה אֹותֹו ּבֹודקין ,לפיכ זֹוב; לידי הּמביא ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָוהרהּור
לֹו ּתֹולין ּכ ּבחליֹו, לקטן ׁשּתֹולין ּוכׁשם ּבלבד. ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָּדרכים

לאּמֹו. צרי אֹו מּמּנה, יֹונק היה אם - אּמֹו ְֳִִִִִִֵֶָָָָָּבחלי

אּלּו?‰. ּבדרכים הּזב את ׁשּבֹודקין אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּבּמה
אבל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו זב, יעׂשה ׁשּבּה זֹוב, ׁשל ׁשנּיה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּבראּיה
הּׁשנּיה ּוראּיה ּבאנס, אֹותּה ראה אפּלּו ראׁשֹונה, ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָֹראּיה

ּבׂשרֹו הזרע]מחמת אברי טמאת[מחולשת טמא זה הרי - ְְֲֲֵֵֵֶַַָָֻ
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למנֹות ּכדי ּבראׁשֹונה, אֹותֹו ּבֹודקין כן ּפי על ואף ְְְְִִִִִֵֵַַָָזיבּות.
ּבֹודקין אין - ׁשליׁשית ראּיה קרּבן. לחּיבֹו ראּיֹות ׁשלׁש ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹּבּה
ונזקק הֹואיל אנס, מחמת אֹותּה ראה אפּלּו אּלא ּבּה, ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹותֹו
היה; ּבׂשרֹו מחמת זב ּבהן ׁשּנעׂשה ראּיֹות ׁשהרי ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻלטמאה,

ּבקרּבן. יתחּיב ְְְְִִֵַָָָּולפיכ

.Âראה קרי. ּכבעל הּוא הרי זֹוב, ׁשל אחת ראּיה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָהרֹואה
חּיים מים ּוביאת ׁשבעה, ספירת צרי זב, זה הרי - ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָׁשּתים

דווקא] במעיין ׁשלׁש[טבילה ראה ּבקרּבן. חּיב ואינֹו ;ְְְֵַָָָָָָֹ
ׁשראה זב ּבין ואין ּבקרּבן. וחּיב ּגמּור, זב זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָראּיֹות
אּלּו, ּודברים ּבלבד. קרּבן אּלא ׁשלׁש, לרֹואה ראּיֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּתי

מּסיני. רּבנּו מׁשה מּפי קּבלה ּדברי ְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻּכּלן

.Êזֹו אחת ּבׁשעה ׁשלׁש, אֹו הראּיֹות ׁשּתי הרֹואה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹאחד
זה הרי - זה אחר זה יֹום, ּבכל ראּיה ׁשראה אֹו זֹו, ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחר
יזּוב "ּכי ׁשּנאמר: ּבימים, הּזבה את הּכתּוב ׁשּתלה לפי ְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָזב;
ּבימים. אֹותֹו ּתלה לא והּזב, רּבים"; ימים ּדמּה ְְִִִַַָָָָָָָֹזֹוב

.Áאינן - ּגמּור יֹום לראּיה ראּיה ּבין הּזב הפסיק ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָואם
ּבׁשני ׁשנּיה ּוראּיה ּבׁשּבת, ראּיה ראה ּכיצד? ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָמצטרפֹות.
ׁשנּיה ראּיה ראה אם וכן זב. ואינֹו מצטרפֹות, אין - ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָּבּׁשּבת
אינֹו - ּבּׁשּבת ּבׁשליׁשי ׁשליׁשית ראּיה וראה ּבּׁשּבת, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבאחד
ּביניהן הפסיק ׁשהרי לּׁשּתים, מצטרפת זֹו ׁשאין ּבקרּבן; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָחּיב
ׁשּלאחריו ּבּלילה ואחת הּיֹום, אחת ראה אם אבל אחד. ְְְֲֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָָיֹום
אחת ראה ׁשאם לֹומר, צרי ואין מצטרפֹות; אּלּו הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ׁשלׁש ראה אם וכן מצטרפֹות. ׁשהן - ּבּיֹום ּוׁשנּיה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּבּלילה,
מצטרפֹות. אּלּו הרי - זה אחר זה לילֹות, ּבׁשלׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹראּיֹות

.Ë,טמא ׁשהּוא ּכל הרֹואה אּלא ׁשעּור, לּה אין - הּזֹוב ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָראּית
מטּמא. ּבבׂשרֹו, נּכר ׁשהּוא ּכל - ּבׂשרֹו" "החּתים ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:

.Èמּתחּלת יׁש אם - ּפסק ולא ויֹוצא, נגרר הּזֹוב ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹהיה
ּוסּפּוג טבילה ּכדי סֹופּה, עד הרי[ניגוב]הראּיה - יתר אֹו ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ

ואם ּכׁשּתים; ארּכה והיא הֹואיל ראּיֹות, ּכׁשּתי נחׁשבת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָֻזֹו
זֹו הרי ּבינתים, הּזֹוב ּפסק אפּלּו - הּזה ּכּׁשעּור הארכה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹלא
ראּיֹות, ּכׁשלׁש ארּכה אחת ראּיה היתה אם וכן אחת. ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹֻראּיה
- סּפּוגין ּוׁשני טבילֹות ּכׁשּתי סֹופּה ועד מּתחּלתּה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָׁשּנמצא

קרּבן. ויביא ראּיֹות, ּכׁשלׁש נחׁשבת זֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָֹהרי

.‡Èואחר וסּפּוג, טבילה ּכדי והפסיק אחת, ראּיה ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָראה
ראה ׁשּתיםּכ ׁשראה אֹו ּכׁשּתים; ארּכה אחת אֹו ׁשּתים, ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָֻ

ואחר ּוסּפּוג, טבילה ּכדי והפסיק ּכׁשּתים, מרּבה אחת ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָֻאֹו
ּגמּור. זב זה הרי - אחת ראה ֲֵֶַַָָָָָּכ

.·Èּומקצתּה הּיֹום ּבסֹוף מקצתּה אחת, ראּיה ְְְְִִִַַַָָָָָָָראה
הרי - ּכׁשּתים ארּכה ׁשאינּה ּפי על אף - הּלילה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻּבתחּלת
הרֹואה ,לפיכ הראּיה. מחּלקין ׁשהּימים ראּיֹות, ׁשּתי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאּלּו
הּלילה ּומן הּיֹום מן ספק ׁשהּוא הּׁשמׁשֹות, ּבין אחת ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָראּיה

לטמאה. ספק זה הרי -ְְֲֵֵֶָָֻ

.‚Èזה הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין ואחת ּבּיֹום, אחת ראּיה ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָראה
נאכל. ואינֹו קרּבן, ּומביא לקרּבן; וספק לטמאה, וּדאי ְְְְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻזב

.„Èׁשנּיה ּוראּיה ׁשּבת, ׁשל הּׁשמׁשֹות ּבין אחת ראּיה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָראה
לטמאה, ספק זה הרי - ׁשּבת מֹוצאי ׁשל הּׁשמׁשֹות ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּבין
היתה ראׁשֹונה ראּיה ׁשּמא - לטמאה ספק לקרּבן: ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָֻוספק
ׁשּבת הפסיק והרי ׁשּבת, ּבמֹוצאי והּׁשנּיה ׁשּבת, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבערב
- לקרּבן ספק הּוא והרי ּכלל. זיבּות ּכאן ואין ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָּביניהן,
ׁשהיא ּבּלילה, ּומקצתּה ּבּיֹום מקצתּה היה מהן אחת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּמא
חּיב ׁשהּוא ראּיֹות, ׁשלׁש ראה והרי ּכׁשּתים, ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹחׁשּובה

נאכל. ואינֹו קרּבן, מביא ,ּולפיכ ְְְְְֱִִֵֵֶָָָָָָּבקרּבן;

�
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ראשון יום

ב ּפרק הּכּפּורים יֹום עבֹודת ¤¤¦¦©©£§¦הלכֹות

עֹוׂשה‡. - זה יֹום ׁשל והּמּוספין הּתמידין מעׂשה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּכל
ועבֹודֹות זהב; ּבבגדי לבּוׁש והּוא ּגדֹול, ּכהן ְְְֲִֵֵַָָָָָֹאֹותן
ליֹום המיחדת ועבֹודה לבן. ּבבגדי - זה ליֹום ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻהמיחדֹות
הּׂשעירים ּוׁשני ּגדֹול, ּכהן ׁשל הּפר מעׂשה הּוא - ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹזה

הּמׁשּתּלח ׂשעיר מהן הּקטרת[לעזאזל]ׁשאחד והקטרת , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
נעׂשין. הן לבן ּבבגדי אּלּו ּכל הּקדׁשים: ְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבקדׁש

ּבגדים·. וילּבׁש ּבגדים ויפׁשט הּבגדים, ׁשּיׁשּנה עת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכל
הּבד... ּבגדי את "ּופׁשט ׁשּנאמר: טבילה, טעּון - ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאחרים
ּבגדיו"; את ולבׁש קדֹוׁש, ּבמקֹום בּמים ּבׂשרֹו את ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָורחץ

קּדּוׁשין ועׂשרה טבילֹות ורגלים]וחמׁש ידים רחיצת טֹובל[- ְְֲִִִֵֵַָָָ
חל ּבגדי ּפֹוׁשט ּבּתחּלה ּכיצד? ּבּיֹום.. ּבֹו ּומקּדׁש ּגדֹול ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹֹּכהן

ּומסּתּפג ועֹולה, וטֹובל; ּבגדי[מתנגב]ׁשעליו, ולֹובׁש , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ּומקטיר הּתמיד, את וׁשֹוחט ורגליו. ידיו ּומקּדׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָזהב,

ּומקטיר הּנרֹות; את ּומטיב יֹום, ּכל ׁשל ׁשחר ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹקטרת
עם הּתמיד הּפר[מנחת]אברי ּומקריב והּנסכים, החבּתין ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָ

ידיו מקּדׁש ּכ ואחר הּיֹום. מּוסף ׁשל כבׂשים ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָוׁשבעה
ּומסּתּפג, ועֹולה, וטֹובל; הּזהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָורגליו,
הּיֹום עבֹודת ועֹובד ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ּבגדי ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָולֹובׁש

ההגרלה עם הּוּדּויים, - השעירים]ּכּלֹו שני ּוזריקת[על , ְְִִִִַַַַָָֻ
ּומֹוסר הּקדׁשים; ּבקדׁש הּקטרת והקטרת ּבפנים, ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּדמים
והּׂשעיר הּפר אמּורי ּומֹוציא לעזאזל, אֹותֹו למׁשּלח ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָהּׂשעיר
ידיו מקּדׁש ּכ ואחר לׂשרפה. ׁשארן ּומֹוסר ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָהּנׂשרפין,
ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה, וטֹובל; לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָורגליו,
ׁשל החּטאת ׂשעיר ּומקריב ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבגדי

וא הּיֹום, אמּורימּוסף ּומקטיר עֹולֹות; והם העם, ואיל ילֹו ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָ
ּבין[אברי] ׁשל ּתמיד ּומקריב הּנׂשרפין, וׂשעיר ְְְִִִִִֵֶַַַָָָפר

זהב ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ואחר ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָהערּבים.
ידיו ּומקּדׁש לבן, ּבגדי ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוטֹובל;
ואת הּכף את מּׁשם ּומֹוציא הּקדׁשים, לקדׁש ונכנס ְְְְְְֳִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹורגליו.
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למנֹות ּכדי ּבראׁשֹונה, אֹותֹו ּבֹודקין כן ּפי על ואף ְְְְִִִִִֵֵַַָָזיבּות.
ּבֹודקין אין - ׁשליׁשית ראּיה קרּבן. לחּיבֹו ראּיֹות ׁשלׁש ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹּבּה
ונזקק הֹואיל אנס, מחמת אֹותּה ראה אפּלּו אּלא ּבּה, ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹותֹו
היה; ּבׂשרֹו מחמת זב ּבהן ׁשּנעׂשה ראּיֹות ׁשהרי ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻלטמאה,

ּבקרּבן. יתחּיב ְְְְִִֵַָָָּולפיכ

.Âראה קרי. ּכבעל הּוא הרי זֹוב, ׁשל אחת ראּיה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָהרֹואה
חּיים מים ּוביאת ׁשבעה, ספירת צרי זב, זה הרי - ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָׁשּתים

דווקא] במעיין ׁשלׁש[טבילה ראה ּבקרּבן. חּיב ואינֹו ;ְְְֵַָָָָָָֹ
ׁשראה זב ּבין ואין ּבקרּבן. וחּיב ּגמּור, זב זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָראּיֹות
אּלּו, ּודברים ּבלבד. קרּבן אּלא ׁשלׁש, לרֹואה ראּיֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּתי

מּסיני. רּבנּו מׁשה מּפי קּבלה ּדברי ְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻּכּלן

.Êזֹו אחת ּבׁשעה ׁשלׁש, אֹו הראּיֹות ׁשּתי הרֹואה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹאחד
זה הרי - זה אחר זה יֹום, ּבכל ראּיה ׁשראה אֹו זֹו, ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחר
יזּוב "ּכי ׁשּנאמר: ּבימים, הּזבה את הּכתּוב ׁשּתלה לפי ְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָזב;
ּבימים. אֹותֹו ּתלה לא והּזב, רּבים"; ימים ּדמּה ְְִִִַַָָָָָָָֹזֹוב

.Áאינן - ּגמּור יֹום לראּיה ראּיה ּבין הּזב הפסיק ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָואם
ּבׁשני ׁשנּיה ּוראּיה ּבׁשּבת, ראּיה ראה ּכיצד? ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָמצטרפֹות.
ׁשנּיה ראּיה ראה אם וכן זב. ואינֹו מצטרפֹות, אין - ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָּבּׁשּבת
אינֹו - ּבּׁשּבת ּבׁשליׁשי ׁשליׁשית ראּיה וראה ּבּׁשּבת, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבאחד
ּביניהן הפסיק ׁשהרי לּׁשּתים, מצטרפת זֹו ׁשאין ּבקרּבן; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָחּיב
ׁשּלאחריו ּבּלילה ואחת הּיֹום, אחת ראה אם אבל אחד. ְְְֲֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָָיֹום
אחת ראה ׁשאם לֹומר, צרי ואין מצטרפֹות; אּלּו הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ׁשלׁש ראה אם וכן מצטרפֹות. ׁשהן - ּבּיֹום ּוׁשנּיה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּבּלילה,
מצטרפֹות. אּלּו הרי - זה אחר זה לילֹות, ּבׁשלׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹראּיֹות

.Ë,טמא ׁשהּוא ּכל הרֹואה אּלא ׁשעּור, לּה אין - הּזֹוב ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָראּית
מטּמא. ּבבׂשרֹו, נּכר ׁשהּוא ּכל - ּבׂשרֹו" "החּתים ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:

.Èמּתחּלת יׁש אם - ּפסק ולא ויֹוצא, נגרר הּזֹוב ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹהיה
ּוסּפּוג טבילה ּכדי סֹופּה, עד הרי[ניגוב]הראּיה - יתר אֹו ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ

ואם ּכׁשּתים; ארּכה והיא הֹואיל ראּיֹות, ּכׁשּתי נחׁשבת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָֻזֹו
זֹו הרי ּבינתים, הּזֹוב ּפסק אפּלּו - הּזה ּכּׁשעּור הארכה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹלא
ראּיֹות, ּכׁשלׁש ארּכה אחת ראּיה היתה אם וכן אחת. ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹֻראּיה
- סּפּוגין ּוׁשני טבילֹות ּכׁשּתי סֹופּה ועד מּתחּלתּה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָׁשּנמצא

קרּבן. ויביא ראּיֹות, ּכׁשלׁש נחׁשבת זֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָֹהרי

.‡Èואחר וסּפּוג, טבילה ּכדי והפסיק אחת, ראּיה ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָראה
ראה ׁשּתיםּכ ׁשראה אֹו ּכׁשּתים; ארּכה אחת אֹו ׁשּתים, ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָֻ

ואחר ּוסּפּוג, טבילה ּכדי והפסיק ּכׁשּתים, מרּבה אחת ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָֻאֹו
ּגמּור. זב זה הרי - אחת ראה ֲֵֶַַָָָָָּכ

.·Èּומקצתּה הּיֹום ּבסֹוף מקצתּה אחת, ראּיה ְְְְִִִַַַָָָָָָָראה
הרי - ּכׁשּתים ארּכה ׁשאינּה ּפי על אף - הּלילה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻּבתחּלת
הרֹואה ,לפיכ הראּיה. מחּלקין ׁשהּימים ראּיֹות, ׁשּתי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאּלּו
הּלילה ּומן הּיֹום מן ספק ׁשהּוא הּׁשמׁשֹות, ּבין אחת ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָראּיה

לטמאה. ספק זה הרי -ְְֲֵֵֶָָֻ

.‚Èזה הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין ואחת ּבּיֹום, אחת ראּיה ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָראה
נאכל. ואינֹו קרּבן, ּומביא לקרּבן; וספק לטמאה, וּדאי ְְְְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻזב

.„Èׁשנּיה ּוראּיה ׁשּבת, ׁשל הּׁשמׁשֹות ּבין אחת ראּיה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָראה
לטמאה, ספק זה הרי - ׁשּבת מֹוצאי ׁשל הּׁשמׁשֹות ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּבין
היתה ראׁשֹונה ראּיה ׁשּמא - לטמאה ספק לקרּבן: ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָֻוספק
ׁשּבת הפסיק והרי ׁשּבת, ּבמֹוצאי והּׁשנּיה ׁשּבת, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבערב
- לקרּבן ספק הּוא והרי ּכלל. זיבּות ּכאן ואין ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָּביניהן,
ׁשהיא ּבּלילה, ּומקצתּה ּבּיֹום מקצתּה היה מהן אחת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּמא
חּיב ׁשהּוא ראּיֹות, ׁשלׁש ראה והרי ּכׁשּתים, ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹחׁשּובה

נאכל. ואינֹו קרּבן, מביא ,ּולפיכ ְְְְְֱִִֵֵֶָָָָָָּבקרּבן;
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ראשון יום

ב ּפרק הּכּפּורים יֹום עבֹודת ¤¤¦¦©©£§¦הלכֹות

עֹוׂשה‡. - זה יֹום ׁשל והּמּוספין הּתמידין מעׂשה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּכל
ועבֹודֹות זהב; ּבבגדי לבּוׁש והּוא ּגדֹול, ּכהן ְְְֲִֵֵַָָָָָֹאֹותן
ליֹום המיחדת ועבֹודה לבן. ּבבגדי - זה ליֹום ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻהמיחדֹות
הּׂשעירים ּוׁשני ּגדֹול, ּכהן ׁשל הּפר מעׂשה הּוא - ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹזה

הּמׁשּתּלח ׂשעיר מהן הּקטרת[לעזאזל]ׁשאחד והקטרת , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
נעׂשין. הן לבן ּבבגדי אּלּו ּכל הּקדׁשים: ְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבקדׁש

ּבגדים·. וילּבׁש ּבגדים ויפׁשט הּבגדים, ׁשּיׁשּנה עת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכל
הּבד... ּבגדי את "ּופׁשט ׁשּנאמר: טבילה, טעּון - ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאחרים
ּבגדיו"; את ולבׁש קדֹוׁש, ּבמקֹום בּמים ּבׂשרֹו את ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָורחץ

קּדּוׁשין ועׂשרה טבילֹות ורגלים]וחמׁש ידים רחיצת טֹובל[- ְְֲִִִֵֵַָָָ
חל ּבגדי ּפֹוׁשט ּבּתחּלה ּכיצד? ּבּיֹום.. ּבֹו ּומקּדׁש ּגדֹול ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹֹּכהן

ּומסּתּפג ועֹולה, וטֹובל; ּבגדי[מתנגב]ׁשעליו, ולֹובׁש , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ּומקטיר הּתמיד, את וׁשֹוחט ורגליו. ידיו ּומקּדׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָזהב,

ּומקטיר הּנרֹות; את ּומטיב יֹום, ּכל ׁשל ׁשחר ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹקטרת
עם הּתמיד הּפר[מנחת]אברי ּומקריב והּנסכים, החבּתין ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָ

ידיו מקּדׁש ּכ ואחר הּיֹום. מּוסף ׁשל כבׂשים ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָוׁשבעה
ּומסּתּפג, ועֹולה, וטֹובל; הּזהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָורגליו,
הּיֹום עבֹודת ועֹובד ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ּבגדי ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָולֹובׁש

ההגרלה עם הּוּדּויים, - השעירים]ּכּלֹו שני ּוזריקת[על , ְְִִִִַַַַָָֻ
ּומֹוסר הּקדׁשים; ּבקדׁש הּקטרת והקטרת ּבפנים, ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּדמים
והּׂשעיר הּפר אמּורי ּומֹוציא לעזאזל, אֹותֹו למׁשּלח ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָהּׂשעיר
ידיו מקּדׁש ּכ ואחר לׂשרפה. ׁשארן ּומֹוסר ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָהּנׂשרפין,
ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה, וטֹובל; לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָורגליו,
ׁשל החּטאת ׂשעיר ּומקריב ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבגדי

וא הּיֹום, אמּורימּוסף ּומקטיר עֹולֹות; והם העם, ואיל ילֹו ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָ
ּבין[אברי] ׁשל ּתמיד ּומקריב הּנׂשרפין, וׂשעיר ְְְִִִִִֵֶַַַָָָפר

זהב ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ואחר ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָהערּבים.
ידיו ּומקּדׁש לבן, ּבגדי ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוטֹובל;
ואת הּכף את מּׁשם ּומֹוציא הּקדׁשים, לקדׁש ונכנס ְְְְְְֳִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹורגליו.
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לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ואחר ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָהּמחּתה.
ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוטֹובל;
ּומטיב יֹום, ּכל ׁשל הערּבים ּבין ׁשל קטרת ּומקטיר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹורגליו.
ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו ּומקּדׁש הערּבים. ּבין הּנרֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאת

ויֹוצא. חל ּבגדי ולֹובׁש ְְְִֵֵֵָָֹזהב,

ׁשּנאמר:‚. ּבּמקּדׁש, ּכּלן - והּקּדּוׁשין האּלּו הּטבילֹות ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּכל
מּטבילה חּוץ קדֹוׁש"; ּבמקֹום בּמים ּבׂשרֹו את ְְְְִִִֶַַַָָָָָ"ורחץ
אּלא ׁשאינּה ּבחל, אֹותּה לטּבל רּׁשאי ׁשהּוא ְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹראׁשֹונה,
יפרׁש ׁשּבידֹו, יׁשנה טמאה יזּכר ׁשאם - ּכּונתֹו ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹֹֻלהֹוסיף
ּבגדים ּבין טבל ׁשּלא ּכהן וכל לׁשמּה. זֹו ּבטבילה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹמּמּנה
עבֹודה ּובין לבגד ּבגד ּבין קּדׁש ׁשּלא אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹלבגדים,

ּכׁשרה. עבֹודתֹו - ועבד ְְֲֲֵַַָָָָלעבֹודה,

מלּבנין„. - חֹולה אֹו זקן ּגדֹול ּכהן [מחממים]היה ְְִֵֵֶַָָָָֹ
מּבערב[גושים]עׁשׁשּיֹות ּבאׁש ּברזל כיפור]ׁשל ,[יום ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָ

לּמים אֹותן מטילין במקווה]ּולמחר צּנתן;[- להפיג ּכדי , ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
ׁשבּות חכמים]ׁשאין גזירת מים[- מערבין אֹו ּבּמקּדׁש; ְְְְִִִֵֶַַָָ

צּנתן. ׁשּתפּוג עד הּמקוה, ּבמי ְְִִִֵֶֶַַַָָָחּמין

ּכׁשאר‰. הּכּיֹור מן ורגליו ידיו מקּדׁש ּגדֹול ּכהן יֹום ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹּבכל
ּבכל ּכבֹודֹו. מּׁשּום - זהב ׁשל מּקיתֹון מקּדׁש והּיֹום ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹהּכהנים,
והּיֹום ּבמערבֹו, ויֹורדין ּכבׁש ׁשל ּבמזרחֹו עֹולין הּכהנים ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָֹיֹום
להּדרֹו. ּכדי - ּגדֹול כהן לפני ּבאמצע ויֹורדין ּבאמצע ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹעֹולין

ּבּמחּתה ׁשּזכה מי יֹום, לקטורת]ּבכל גחלים חֹותה[לחתות , ְְִֶֶַַָָָָ
והּיֹום, זהב; ׁשל למחּתה האׁש ּומערה ּכסף, ׁשל ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבמחּתה
ׁשּלא - להיכל נכנס ּובּה זהב, ׁשל ּבמחּתה ּגדֹול ּכהן ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹחֹותה
מחזקת יֹום ּכל ׁשל מחּתה וכן עבֹודה. ּבתֹוספת ְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָליּגעֹו
ּכבדה, היתה יֹום ּובכל קּבין. ׁשלׁשת יֹום, וׁשל קּבין, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹארּבעת
ּכדי - ארּכה והּיֹום קצרה, ידּה היתה יֹום ּובכל קּלה. ְְְְְְֲֵַַַָָָָָָָָָֻוהּיֹום

ייגע ׁשּלא ּגדֹול, ּכהן על על[ויתעייף]להקל היּו יֹום ּבכל . ְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
- ארּבע ׁשם היּו והּיֹום אׁש, ׁשל מערכֹות ׁשלׁש ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּמזּבח

ּולעּטרֹו. הּמזּבח להּדר ּכדי מערכה, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָמֹוסיפין

.Âּכל ּובעד ּביתֹו ּובעד ּבעדֹו "וכּפר ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָזה
ּדברים. וּדּוי ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - יׂשראל" ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָקהל
אחד וּדּויין: ׁשלׁשה זה ּביֹום מתוּדה ׁשהּוא למד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹנמצאת
הּכהנים ׁשאר עם עצמֹו ידי על והּׁשני ּתחּלה, עצמֹו ידי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹעל
על הּׁשליׁשי והּוּדּוי לֹו; אׁשר החּטאת ּפר על ּוׁשניהם -ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָ
ּבכל הּׁשם את ּומזּכיר הּמׁשּתּלח. ׂשעיר על יׂשראל, כל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָידי
ה'! 'אּנא אֹומר? הּוא ּכיצד ּפעמים. ׁשלׁשה מהן ְְִִֵֵֵֶַָָָָֹוּדּוי
לחטאים נא ּכּפר ה'! אּנא ;לפני ּפׁשעּתי עויתי, ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָחטאתי,
וׁשּפׁשעּתי, וׁשעויתי ׁשחטאתי ולּפׁשעים, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָולעוֹונֹות
מּכל אתכם, לטהר עליכם יכּפר הּזה בּיֹום ּכי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:
א הזּכיר ּפעמים ׁשלׁשה הרי ּתטהרּו'. ה' לפני תחּטאתיכם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ
החּטאת ׂשעיר על נֹותן ּוכׁשהּוא מהן. וּדּוי ּבכל וכן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּׁשם;
הּׁשם את מזּכיר נמצא חּטאת'! 'לה' אֹומר: הּגֹורל, ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָאת
ׁשהּוא ּככתבֹו, מזּכיר הּוא ּובכּלן ּפעמים. עׂשרה זה ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֻּביֹום
ּכיון ּבּׁשם; קֹולֹו מגּביּה היה ּבראׁשֹונה המפרׁש. ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹהּׁשם

ּפרּוצין המפורש]ׁשרּבּו שם ּבקֹול[שקראו לאמרֹו חזרּו , ְְְְְִֶַָָ
ּבנעימּות ּומבליעֹו ,ּבֹו[במנגינה]נמּו יּכירּו ׁשּלא עד , ְְִִִִֶַַַָֹ

הּכהנים. חבריו ֲֲֲִִֵַָֹאפּלּו

.Êאת ׁשֹומעין ּכׁשהן ּבעזרה, העֹומדין והעם הּכהנים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹּכל
היּו ּובטהרה, ּבקדּׁשה ּגדֹול כהן מּפי יֹוצא המפרׁש ְְְֳִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹֻהּׁשם
ׁשם ּברּו' ואֹומרין: ּפניהן, על ונֹופלין ּומׁשּתחוין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּכֹורעין
אקרא, ה' ׁשם "ּכי ׁשּנאמר: - ועד' לעֹולם מלכּותֹו ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָּכבֹוד
לגמר מתּכּון היה הּוּדּויין ּובׁשלׁשת לאלהינּו". גדל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹהבּו
הּיֹום וכל 'ּתטהרּו'; להן: ואֹומר המברכין, ּכנגד הּׁשם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאת

הּנׂשרפים. הּפרים ּולוּדּוי הּכּפּורים יֹום לוּדּוי ְְְִִִִִִִֵַַַָָָּכׁשר

שני יום
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ּכתּוב‡. ואחד 'לה'', עליו ּכתּוב אחד - הּגֹורלֹות ְְֵֶֶַַָָָָָָָׁשני
מן ּבין העץ מן ּבין ּדבר, מּכל ּכׁשרים והם 'לעזאזל'. ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָעליו
ואחד ּגדֹול אחד יהיה לא אבל הּמּתכת; מן ּבין ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהאבן
עץ וׁשל ׁשוין. ׁשניהן אּלא - זהב ואחד ּכסף אחד ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָקטן,
הּגֹורלֹות ׁשני ּומּניחין זהב. ׁשל אֹותן עׂשּו ׁשני ּובבית ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהיּו;

ידים ׁשּתי הּמחזיק אחד ׁשּתי[בלבד]ּבכלי ׁשּיכניס ּכדי , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
יתּכּון ולא בימין]ידיו ה' את להוציא חל[וימשש זה ּוכלי . ְְְִִֵֶַָָֹֹ

ׁשמֹו. ו'קלּפי' היה; עץ וׁשל ְְְְֵֵֶַָָהּוא,

מּניחין·. הּמזּבח. ּבצפֹון העזרה ּבמזרח מגריל? ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָהיכן
למערב ּפניהן הּׂשעירים, ׁשני ּומעמידין הּקלּפי, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָׁשם

והּסגן לׁשם, ּבא ּגדֹול וכהן למזרח, כהןואחֹוריהן [של ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹ
הּׂשעיריםגדול] ּוׁשני מּׂשמאלֹו, אב ּבית וראׁש ְְְְִִִִִֵֵַָֹֹמימינֹו

לׂשמאלֹו. ואחד לימינֹו אחד ְְְִִִֶֶָָָָֹלפניו,

חטף]טרף‚. ידיו[- ּבׁשּתי הּגֹורלֹות ׁשני והעלה ּבּקלּפי ְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ּבימינֹו עלה ׁשם ׁשל אם ידיו. ּופֹותח הּׂשעירים, ׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָלׁשם
ואם !'ימינ הגּבּה ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: אֹומר הּסגן -ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹ
ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: אֹומר אב ּבית ראׁש - עלה ְִִִֵֵֵָָָָֹֹֹּבׂשמאלֹו
ימין ׁשל - ׁשניהן על הּגֹורלֹות ׁשני ונֹותן .'ׂשמאל ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהגּבּה
- נתן לא ואם ׂשמאל. ׁשל על ׂשמאל וׁשל ימין, ׁשל ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֹֹעל
ׁשאינּה מצוה ׁשההּנחה, מצוה; חּסר אבל עּכב, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלא
עבֹודה. ׁשאינּה ּפי על אף מעּכבת, וההגרלה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמעּכבת;

ּבזר ּכׁשרה הּנחה כהן]לפיכ מן[-אינו הּגֹורלֹות והעלית , ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָ
ּבזר. ּפסּולה ְְְֵַַָָהּקלּפי

זהֹורית„. ׁשל לׁשֹון אדום]וקֹוׁשר צמר ׁשּתי[- מׁשקל ְְְְִִֵֵֶַָ
ׁשּלּוחֹו. ּבית ּכנגד ּומעמידֹו הּמׁשּתּלח, ׂשעיר ּבראׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹסלעים
ואת החּטאת, ּפר את וׁשֹוחט ׁשחיטתֹו. ּבית ּכנגד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָולּנׁשחט,

לּׁשם. הּגֹורל עליו ׁשעלה ִֵֶַַַָָָָָָהּׂשעיר

ׁשלׁש‰. זה ּביֹום ׁשניהן מּדם ּומּזה להיכל, ּדמן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּומכניס
הן: ואּלּו הּזיה; ׁשמֹונהוארּבעים הּפר, מּדם ּתחּלה מּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּבּדי ּבין הּקדׁשים, ּבקדׁש קרֹוב[מוטות]הּזיֹות הארֹון, ְֳִֵֵֶַַַָָָָָֹ
הארון]לּכּפרת הּכּפרת[כיסוי "ולפני ׁשּנאמר: - ּבטפח ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ

הּׁשמּועה מּפי למּטה; וׁשבע למעלה אחת ׁשם ּומּזה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָיּזה";
רבינו] ממשה ּפעמים",[מסורת "ׁשבע ׁשּנאמר ׁשּזה ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָלמדּו,

בנוסף]יתר אחת,[- מֹונה: היה וכן ראׁשֹונה. הּזיה על ְִֵֵֶַַַַָָָָָָ
אחת וארּבע, אחת וׁשלׁש, אחת ּוׁשּתים, אחת ואחת, ְְְְְִַַַַַַַַַַַַַַַָֹאחת
ׁשּמא ּככה? מֹונה ולּמה וׁשבע; אחת וׁשׁש, אחת ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוחמׁש,
מּזה ּכ ואחר הּׁשבע. מּכלל ראׁשֹונה הּזיה וימנה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָיׁשּכח
וׁשבע למעלה אחת - ׁשמֹונה הארֹון, ּבּדי ּבין הּׂשעיר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמּדם
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ּבהיכל ּומּזה וחֹוזר הּפר. ּבדם ׁשּמנה ּכדר ּומֹונה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמּטה;
וׁשבע למעלה אחת - ׁשמֹונה הּפר, מּדם הּפרכת ְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹעל
הּכּפרת". ולפני הּכּפרת "על הּפר: ּבדם נאמר ׁשּכ ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹלמּטה;
ּכ הּׂשעיר מּדם ּומּזה וחֹוזר ּבפנים. ׁשּמנה ּכדר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּומֹונה
למּטה; וׁשבע למעלה אחת - הּזיֹות ׁשמֹונה הּפרכת ְְְְְֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹעל
לדם עׂשה ּכאׁשר ּדמֹו את "ועׂשה הּׂשעיר: ּבדם נאמר ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּכ
אינֹו - ההּזיֹות אּלּו וכל ּבפנים. ׁשּמנה ּכדר ּומֹונה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּפר".
ּכמצליף. אּלא למּטה, ולא למעלה לא להּזֹות ּבהן ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹמתּכּון
ּומּזה הּׂשעיר, ודם הּפר ּדם הּדמים, ׁשני מערב ּכ ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָואחר
הּזהב מזּבח קרנֹות ארּבע על הּזיֹות ארּבע ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָמּׁשניהם

זה. מזּבח ׁשל אמצעֹו על הּזיֹות וׁשבע ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּבהיכל,

.Â,ּבּדם אצּבעֹו טֹובל - הּזיֹות וארּבעים הּׁשלׁש אּלּו ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוכל
אחת. מּטבילה הּזיֹות ׁשּתי ׁשּיּזה לא הּזיה; ּכל על ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹטבילה
החיצֹון. מזּבח ׁשל מערבי יסֹוד על ׁשֹופ הּדם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּוׁשירי

.Êהּמּוכן איׁש ּביד החי הּׂשעיר את מׁשּלח ּכ ְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָואחר
ׁשעׂשּו אּלא להֹוליכֹו, ּכׁשרים והּכל לּמדּבר; ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹלהֹוליכֹו
להֹוליכֹו. יׂשראל את מּניחים היּו ולא קבע, ּגדֹולים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹּכהנים
וׁשֹובת הּמדּבר, ּתחּלת ועד מירּוׁשלים עֹוׂשין היּו ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֻוסּכֹות
ּכדי - מהן וסּכה סּכה ּבכל הרּבה אנׁשים אֹו אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻאיׁש
אֹומרין וסּכה סּכה ּכל על לסּכה. מּסּכה אֹותֹו מלּוין ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻֻֻֻׁשּיהיּו
- לאכל וצר ּכחֹו ּכׁשל אם מים'. והרי מזֹון 'הרי ְֱֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלֹו:
האחרֹונה סּכה ואנׁשי .לכ אדם צר לא ּומעֹולם ְְְֲֵֵֵַַַָָָָָָָָֹֻאֹוכל;

הּתחּום ּבסֹוף בשבת]עֹומדין להלך שמותר המרחק -], ְְְִַ
לׁשֹון חֹולק עֹוׂשה? היה ּכיצד מרחֹוק. מעׂשיו את ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָורֹואין
ּבין קֹוׁשר וחציֹו ּבּסלע, קֹוׁשר חציֹו ׁשּבקרניו, זהֹורית ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשל
לא ויֹורד. מתּגלּגל והּוא לאחֹוריו, ודֹוחפֹו קרניו; ְְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָֹׁשּתי
ּובא אברים. אברים נעׂשה ׁשהּוא עד ההר, לחצי מּגיע ֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהיה
ודידבּיֹות .ׁשּתחׁש עד אחרֹונה סּכה ּתחת לֹו [-ויֹוׁשב ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

הדרך] לאורך העומדים ּבסּודריןאנשים ּומניפין עֹוׂשין, ְְִִִִָָהיּו
לחברו] אחד בדגלים, לּמדּבר.[- ׂשעיר ׁשהּגיע ׁשּידעּו ּכדי -ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

הּפר אצל חֹוזר מֹוליכֹו, ּביד הּׂשעיר את ׁשּמׁשּלח ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָואחר
אמּוריהן, את ּומֹוציא וקֹורען, לפנים, ּדמן ׁשהּזה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָוהּׂשעיר
ּבׂשרן ׁשאר ּומחּת הּמזּבח; ּגּבי על ּומקטירן ּבּכלי, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָונֹותנן
מפרק ואינֹו קליעה, ּכמין ּבזֹו זֹו מערֹות ּגדֹולֹות ְְְְְְֲִִִֵֵָָָֹחתיכֹות
הּׂשרפה; לבית להֹוציאן אחרים ּביד ּומׁשּלחן ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָאֹותן;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבעֹורן, ׁשם אֹותן ְְְְְִֵֶַַָָָּומנּתחין

.Áלעזרת ּגדֹול כהן יצא לּמדּבר, ׂשעיר ׁשהּגיע ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכיון
ׂשֹור קריאתֹו, ּובזמן ּבּתֹורה; לקרֹות הּפרהּנׁשים פין ְְְְִִִִִַַַַָָָָ

ּכׁשהּוא ּגדֹול ּכהן הרֹואה ,לפיכ הּדׁשן. ּבבית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהּׂשעיר
ּבזר, ּכׁשרה ּוׂשרפתן הּנׂשרפין; וׂשעיר ּפר רֹואה אינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָקֹורא,

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.Ëּבבגדי לקרֹות רצה אם לפיכ עבֹודה, אינּה זֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָקריאה
לבן, ּבבגדי לקרֹות רצה ואם קֹורא; מּׁשּלֹו, לבנים ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹחל
עבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא ּבהן להנֹות נּתנּו כהּנה ׁשּבגדי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻקֹורא;

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.Èהעם וכל הּנׁשים, ּבעזרת יֹוׁשב קֹורא? הּוא ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָּכיצד
וחּזן לפניו; ונֹותנֹו[שמש]עֹומדין ּתֹורה ספר נֹוטל הּכנסת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

נֹותנֹו והּסגן לּסגן, נֹותנֹו הּכנסת וראׁש הּכנסת, ְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָֹֹלראׁש

"אחרי עֹומד וקֹורא ּומקּבל, עֹומד ּגדֹול וכהן ּגדֹול. ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵַַָָֹֹלכהן
הענין. סֹוף עד מֹועדֹות, ׁשּבפרׁשת ּבעׂשֹור" ו"א ְְְֲִֶֶַַַָָָָָמֹות",
מּמה 'יֹותר ואֹומר: ּבחיקֹו. ּומּניחּה הּתֹורה, את ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָוגֹולל
הּפקּודים ׁשּבחּמׁש "ּובעׂשֹור" ּכתּוב'. לפניכם [-ּׁשּקראתי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

קֹוראבמדבר] ולּמה ּפה; על אֹותֹו קֹורא - הענין סֹוף ְְִֵֵֶַַָָָָעד
לא ולּמה ּבצּבּור; ּתֹורה ספר ּגֹוללין ׁשאין לפי ּפה? ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹעל
ּבׁשני אחד ענין קֹורא אחד ׁשאין לפי אחר? ּבספר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיקרא

מּׁשּום שיש]ספרים, יאמרו ראׁשֹון.[ב]ּפגם[שלא ְְִִִַָ

.‡Èׁשּמברכין ּכדר ּולאחריה לפניה מבר ׁשּקֹורא, ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּבעת
הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשבע לאחריה ּומֹוסיף הּכנסת; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבבית
אבינּו', לנּו 'סלח ,'ל אנחנּו 'מֹודים אלהינּו', ה' ְְְֱֲִִֵֵַַָָָֹ'רצה
יׂשראל עּמֹו עוֹונֹות מֹוחל ה', אּתה ּברּו' ּבּה: ְְֲִֵֵֵַַָָָָוחֹותם
הּמקּדׁש על ּומבר ּכתקנן. ּברכֹות ׁשלׁש הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָֹּברחמים';
ּוׁשכינה הּמקּדׁש ׁשּיעמד ענינּה יהיה - עצמּה ּבפני ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּברכה
ּומבר ּבצּיֹון'. הּׁשֹוכן ה', אּתה ּברּו' ּבּה: וחֹותם ְְְְִֵֵֵַַָָָָּבתֹוכֹו,
יׂשראל את ה' ׁשּיֹוׁשיע ענינּה - עצמּה ּבפני ּברכה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָיׂשראל
הּבֹוחר ה', אּתה ּברּו' ּבּה: וחֹותם ,מל מהן יסּור ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹולא
ענינּה - עצמּה ּבפני ּברכה הּכהנים ּומבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּביׂשראל'.
ּבּה: וחֹותם ויברכם, ועבֹודתן מעׂשיהם הּמקֹום ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּירצה
ּתפּלה אֹומר ּכ ואחר הּכהנים'. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו'ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹ
'הֹוׁשע וחֹותם: רגיל. ּׁשהּוא מה ּכפי ּובּקׁשה, ורּנה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּותחּנה
ּברּו להּוׁשע; צריכין יׂשראל ׁשעּמ יׂשראל, עּמ את ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָה'

ּתפּלה'. ׁשֹומע ה', ְִֵַַָָאּתה
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הּלילה‡. ּבחצֹות הּוא: ּכ זה, ׁשּביֹום הּמעׂשים ּכל ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָסדר
הּדׁשן[מגרילים]מפיסין אפרלתרּומת מעט נטילת -] ְְִִִֶֶַַ

ּכדרמהמזבח] הּמזּבח את ּומדּׁשנין הּמערכה את ּומסּדרין ,ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
לׁשחיטת ׁשּיּגיעּו עד - ׁשּבארנּו הּסדר על יֹום ּבכל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשעֹוׂשין
ּבּוץ ׁשל סדין ּפֹורׂשין הּתמיד, את לׁשחט ּכׁשּיּגיעּו ְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹהּתמיד.

ׁשּיּכיר[פשתן] ּכדי ּבּוץ? ׁשל ולּמה העם; ּובין ּגדֹול ּכהן ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבין
ולֹובׁש וטֹובל, חל, ּבגדי ּופֹוׁשט ּבּוץ. ּבבגדי הּיֹום ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַֹׁשעבֹודת
ׁשנים רב ּבּתמיד וׁשֹוחט ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, [-ּבגדי ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ

וושט] וזֹורקֹוקנה הּדם, ּומקּבל הּׁשחיטה; לגמר אחר ּומּניח ,ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָֹ
קטרת ּומקטיר להיכל, נכנס ּכ ואחר ּכמצותֹו. הּמזּבח ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹעל
והחבּתין הּתמיד אברי ּומקטיר הּנרֹות, את ּומטיב ׁשחר, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשל

הּת סדר ּככל הּתמידוהּנסכים ואחר ׁשּבארנּו, יֹום ּכל ׁשל מיד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּכ ואחר הּיֹום. מּוסף ׁשל הּכבׂשים וׁשבעת הּפר ְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָמקריב
ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָמקּדׁש
עֹומד היה ּופרֹו ּפרֹו. אצל לֹו ּובא ורגליו, ידיו ּומקּדׁש ְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָלבן;
והּכהן למערב; ּופניו לדרֹום ראׁשֹו ולּמזּבח, האּולם ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹּבין
הּפר, ראׁש על ידיו ׁשּתי וסֹומ למערב, ּופניו ּבמזרח, ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֹעֹומד
ּופׁשעּתי ועויתי חטאתי ה'! 'אּנא אֹומר: היה וכ ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָּומתוּדה.
ולעוֹונֹות לחטאים נא ּכּפר ה'! אּנא ּוביתי; אני ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָלפני
ּוביתי, אני לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָולּפׁשעים,
לטהר עליכם יכּפר הּזה בּיֹום ּכי :עבּד מׁשה ּבתֹורת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹּכּכתּוב
על מגריל ּכ ואחר ּתטהרּו'. ה' לפני חּטאתיכם מּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאתכם,
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ּבהיכל ּומּזה וחֹוזר הּפר. ּבדם ׁשּמנה ּכדר ּומֹונה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמּטה;
וׁשבע למעלה אחת - ׁשמֹונה הּפר, מּדם הּפרכת ְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹעל
הּכּפרת". ולפני הּכּפרת "על הּפר: ּבדם נאמר ׁשּכ ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹלמּטה;
ּכ הּׂשעיר מּדם ּומּזה וחֹוזר ּבפנים. ׁשּמנה ּכדר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּומֹונה
למּטה; וׁשבע למעלה אחת - הּזיֹות ׁשמֹונה הּפרכת ְְְְְֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹעל
לדם עׂשה ּכאׁשר ּדמֹו את "ועׂשה הּׂשעיר: ּבדם נאמר ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּכ
אינֹו - ההּזיֹות אּלּו וכל ּבפנים. ׁשּמנה ּכדר ּומֹונה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּפר".
ּכמצליף. אּלא למּטה, ולא למעלה לא להּזֹות ּבהן ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹמתּכּון
ּומּזה הּׂשעיר, ודם הּפר ּדם הּדמים, ׁשני מערב ּכ ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָואחר
הּזהב מזּבח קרנֹות ארּבע על הּזיֹות ארּבע ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָמּׁשניהם

זה. מזּבח ׁשל אמצעֹו על הּזיֹות וׁשבע ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּבהיכל,

.Â,ּבּדם אצּבעֹו טֹובל - הּזיֹות וארּבעים הּׁשלׁש אּלּו ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוכל
אחת. מּטבילה הּזיֹות ׁשּתי ׁשּיּזה לא הּזיה; ּכל על ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹטבילה
החיצֹון. מזּבח ׁשל מערבי יסֹוד על ׁשֹופ הּדם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּוׁשירי

.Êהּמּוכן איׁש ּביד החי הּׂשעיר את מׁשּלח ּכ ְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָואחר
ׁשעׂשּו אּלא להֹוליכֹו, ּכׁשרים והּכל לּמדּבר; ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹלהֹוליכֹו
להֹוליכֹו. יׂשראל את מּניחים היּו ולא קבע, ּגדֹולים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹּכהנים
וׁשֹובת הּמדּבר, ּתחּלת ועד מירּוׁשלים עֹוׂשין היּו ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֻוסּכֹות
ּכדי - מהן וסּכה סּכה ּבכל הרּבה אנׁשים אֹו אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻאיׁש
אֹומרין וסּכה סּכה ּכל על לסּכה. מּסּכה אֹותֹו מלּוין ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻֻֻֻׁשּיהיּו
- לאכל וצר ּכחֹו ּכׁשל אם מים'. והרי מזֹון 'הרי ְֱֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלֹו:
האחרֹונה סּכה ואנׁשי .לכ אדם צר לא ּומעֹולם ְְְֲֵֵֵַַַָָָָָָָָֹֻאֹוכל;

הּתחּום ּבסֹוף בשבת]עֹומדין להלך שמותר המרחק -], ְְְִַ
לׁשֹון חֹולק עֹוׂשה? היה ּכיצד מרחֹוק. מעׂשיו את ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָורֹואין
ּבין קֹוׁשר וחציֹו ּבּסלע, קֹוׁשר חציֹו ׁשּבקרניו, זהֹורית ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשל
לא ויֹורד. מתּגלּגל והּוא לאחֹוריו, ודֹוחפֹו קרניו; ְְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָֹׁשּתי
ּובא אברים. אברים נעׂשה ׁשהּוא עד ההר, לחצי מּגיע ֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהיה
ודידבּיֹות .ׁשּתחׁש עד אחרֹונה סּכה ּתחת לֹו [-ויֹוׁשב ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

הדרך] לאורך העומדים ּבסּודריןאנשים ּומניפין עֹוׂשין, ְְִִִִָָהיּו
לחברו] אחד בדגלים, לּמדּבר.[- ׂשעיר ׁשהּגיע ׁשּידעּו ּכדי -ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

הּפר אצל חֹוזר מֹוליכֹו, ּביד הּׂשעיר את ׁשּמׁשּלח ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָואחר
אמּוריהן, את ּומֹוציא וקֹורען, לפנים, ּדמן ׁשהּזה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָוהּׂשעיר
ּבׂשרן ׁשאר ּומחּת הּמזּבח; ּגּבי על ּומקטירן ּבּכלי, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָונֹותנן
מפרק ואינֹו קליעה, ּכמין ּבזֹו זֹו מערֹות ּגדֹולֹות ְְְְְְֲִִִֵֵָָָֹחתיכֹות
הּׂשרפה; לבית להֹוציאן אחרים ּביד ּומׁשּלחן ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָאֹותן;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבעֹורן, ׁשם אֹותן ְְְְְִֵֶַַָָָּומנּתחין

.Áלעזרת ּגדֹול כהן יצא לּמדּבר, ׂשעיר ׁשהּגיע ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכיון
ׂשֹור קריאתֹו, ּובזמן ּבּתֹורה; לקרֹות הּפרהּנׁשים פין ְְְְִִִִִַַַַָָָָ

ּכׁשהּוא ּגדֹול ּכהן הרֹואה ,לפיכ הּדׁשן. ּבבית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהּׂשעיר
ּבזר, ּכׁשרה ּוׂשרפתן הּנׂשרפין; וׂשעיר ּפר רֹואה אינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָקֹורא,

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.Ëּבבגדי לקרֹות רצה אם לפיכ עבֹודה, אינּה זֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָקריאה
לבן, ּבבגדי לקרֹות רצה ואם קֹורא; מּׁשּלֹו, לבנים ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹחל
עבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא ּבהן להנֹות נּתנּו כהּנה ׁשּבגדי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻקֹורא;

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.Èהעם וכל הּנׁשים, ּבעזרת יֹוׁשב קֹורא? הּוא ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָּכיצד
וחּזן לפניו; ונֹותנֹו[שמש]עֹומדין ּתֹורה ספר נֹוטל הּכנסת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

נֹותנֹו והּסגן לּסגן, נֹותנֹו הּכנסת וראׁש הּכנסת, ְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָֹֹלראׁש

"אחרי עֹומד וקֹורא ּומקּבל, עֹומד ּגדֹול וכהן ּגדֹול. ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵַַָָֹֹלכהן
הענין. סֹוף עד מֹועדֹות, ׁשּבפרׁשת ּבעׂשֹור" ו"א ְְְֲִֶֶַַַָָָָָמֹות",
מּמה 'יֹותר ואֹומר: ּבחיקֹו. ּומּניחּה הּתֹורה, את ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָוגֹולל
הּפקּודים ׁשּבחּמׁש "ּובעׂשֹור" ּכתּוב'. לפניכם [-ּׁשּקראתי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

קֹוראבמדבר] ולּמה ּפה; על אֹותֹו קֹורא - הענין סֹוף ְְִֵֵֶַַָָָָעד
לא ולּמה ּבצּבּור; ּתֹורה ספר ּגֹוללין ׁשאין לפי ּפה? ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹעל
ּבׁשני אחד ענין קֹורא אחד ׁשאין לפי אחר? ּבספר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיקרא

מּׁשּום שיש]ספרים, יאמרו ראׁשֹון.[ב]ּפגם[שלא ְְִִִַָ

.‡Èׁשּמברכין ּכדר ּולאחריה לפניה מבר ׁשּקֹורא, ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּבעת
הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשבע לאחריה ּומֹוסיף הּכנסת; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבבית
אבינּו', לנּו 'סלח ,'ל אנחנּו 'מֹודים אלהינּו', ה' ְְְֱֲִִֵֵַַָָָֹ'רצה
יׂשראל עּמֹו עוֹונֹות מֹוחל ה', אּתה ּברּו' ּבּה: ְְֲִֵֵֵַַָָָָוחֹותם
הּמקּדׁש על ּומבר ּכתקנן. ּברכֹות ׁשלׁש הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָֹּברחמים';
ּוׁשכינה הּמקּדׁש ׁשּיעמד ענינּה יהיה - עצמּה ּבפני ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּברכה
ּומבר ּבצּיֹון'. הּׁשֹוכן ה', אּתה ּברּו' ּבּה: וחֹותם ְְְְִֵֵֵַַָָָָּבתֹוכֹו,
יׂשראל את ה' ׁשּיֹוׁשיע ענינּה - עצמּה ּבפני ּברכה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָיׂשראל
הּבֹוחר ה', אּתה ּברּו' ּבּה: וחֹותם ,מל מהן יסּור ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹולא
ענינּה - עצמּה ּבפני ּברכה הּכהנים ּומבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּביׂשראל'.
ּבּה: וחֹותם ויברכם, ועבֹודתן מעׂשיהם הּמקֹום ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּירצה
ּתפּלה אֹומר ּכ ואחר הּכהנים'. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו'ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹ
'הֹוׁשע וחֹותם: רגיל. ּׁשהּוא מה ּכפי ּובּקׁשה, ורּנה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּותחּנה
ּברּו להּוׁשע; צריכין יׂשראל ׁשעּמ יׂשראל, עּמ את ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָה'

ּתפּלה'. ׁשֹומע ה', ְִֵַַָָאּתה

שלישי יום
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הּלילה‡. ּבחצֹות הּוא: ּכ זה, ׁשּביֹום הּמעׂשים ּכל ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָסדר
הּדׁשן[מגרילים]מפיסין אפרלתרּומת מעט נטילת -] ְְִִִֶֶַַ

ּכדרמהמזבח] הּמזּבח את ּומדּׁשנין הּמערכה את ּומסּדרין ,ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
לׁשחיטת ׁשּיּגיעּו עד - ׁשּבארנּו הּסדר על יֹום ּבכל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשעֹוׂשין
ּבּוץ ׁשל סדין ּפֹורׂשין הּתמיד, את לׁשחט ּכׁשּיּגיעּו ְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹהּתמיד.

ׁשּיּכיר[פשתן] ּכדי ּבּוץ? ׁשל ולּמה העם; ּובין ּגדֹול ּכהן ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבין
ולֹובׁש וטֹובל, חל, ּבגדי ּופֹוׁשט ּבּוץ. ּבבגדי הּיֹום ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַֹׁשעבֹודת
ׁשנים רב ּבּתמיד וׁשֹוחט ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, [-ּבגדי ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ

וושט] וזֹורקֹוקנה הּדם, ּומקּבל הּׁשחיטה; לגמר אחר ּומּניח ,ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָֹ
קטרת ּומקטיר להיכל, נכנס ּכ ואחר ּכמצותֹו. הּמזּבח ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹעל
והחבּתין הּתמיד אברי ּומקטיר הּנרֹות, את ּומטיב ׁשחר, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשל

הּת סדר ּככל הּתמידוהּנסכים ואחר ׁשּבארנּו, יֹום ּכל ׁשל מיד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּכ ואחר הּיֹום. מּוסף ׁשל הּכבׂשים וׁשבעת הּפר ְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָמקריב
ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָמקּדׁש
עֹומד היה ּופרֹו ּפרֹו. אצל לֹו ּובא ורגליו, ידיו ּומקּדׁש ְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָלבן;
והּכהן למערב; ּופניו לדרֹום ראׁשֹו ולּמזּבח, האּולם ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹּבין
הּפר, ראׁש על ידיו ׁשּתי וסֹומ למערב, ּופניו ּבמזרח, ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֹעֹומד
ּופׁשעּתי ועויתי חטאתי ה'! 'אּנא אֹומר: היה וכ ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָּומתוּדה.
ולעוֹונֹות לחטאים נא ּכּפר ה'! אּנא ּוביתי; אני ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָלפני
ּוביתי, אני לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָולּפׁשעים,
לטהר עליכם יכּפר הּזה בּיֹום ּכי :עבּד מׁשה ּבתֹורת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹּכּכתּוב
על מגריל ּכ ואחר ּתטהרּו'. ה' לפני חּטאתיכם מּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאתכם,
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ׂשעיר ּבראׁש זהֹורית ׁשל לׁשֹון וקֹוׁשר הּׂשעירים, ְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹׁשני
ולּנׁשחט[לעזאזל]הּמׁשּתּלח ׁשּלּוחֹו, ּבית ּכנגד ּומעמידֹו , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

ידיו ׁשּתי וסֹומ ׁשנּיה; ּפרֹו אצל לֹו ּובא ׁשחיטתֹו. ּבית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָּכנגד
ה'! 'אּנא אֹומר: הּוא וכ ׁשני. וּדּוי ּומתוּדה ראׁשֹו, ְְִִִֵֵֶַַָָָֹעל
עם אהרן ּובני ּוביתי אני ,לפני ּפׁשעּתי עויתי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹחטאתי
ולּפׁשעים, ולעוֹונֹות לחטאים נא ּכּפר ה'! אּנא ;ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָקדֹוׁשי
אהרן ּובני ּוביתי אני ,לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשחטאתי
וגֹו''. הּזה בּיֹום ּכי :עבּד מׁשה ּבתֹורת ּכּכתּוב ,קדֹוׁשי ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָֹעם
ׁשהּוא למי ונֹותנֹו ּדמֹו, את ּומקּבל הּפר, את ׁשֹוחט ּכ ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָואחר

הרבד על יקרׁש, ׁשּלא היכל[מרצפת]מנדנדֹו ׁשל הרביעי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
מן הּמזּבח, מעל אׁש ּבּה וחֹותה הּמחּתה, את ונֹוטל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמּבחּוץ.
ויֹורד, ה'"; מּלפני הּמזּבח "מעל ׁשּנאמר: למערב, ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּסמּו
מלא ּוכלי הּכף, את לֹו ּומֹוציאין ׁשּבעזרה. הרבד על ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּומּניחּה
מחּוקֹות לא חפניו, מלא מּמּנה וחֹופן הּדּקה, מן ּדּקה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹקטרת

טפּופֹות אּלא גדּוׁשֹות ידו]ולא מכף מעט רחוקות אצבעותיו -] ְְְֶָֹ
ּכבר הּכף. לתֹו ונֹותן קטנֹו; לפי והּקטן גדלֹו, לפי הּגדֹול -ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָ
ּובׁשאר הּקדׁשים ּבדם ּפֹוסלת ּבׂשמאל ׁשהֹולכה ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבארנּו,
ּבׂשמאלֹו הּמחּתה ׁשּיֹולי הּדין מן היה לפיכ ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹהעבֹודֹות;
ׁשהיא ועֹוד הּמחּתה, ּכבד מּפני אבל ּבימינֹו. הּקטרת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹוכף
נֹוטל לפיכ הארֹון; עד ּבׂשמאלֹו לסבלּה יכֹול אינֹו - ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָֹחּמה
עד ּבהיכל ּומהּל ּבׂשמאלֹו. הּקטרת וכף ּבימינֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹהּמחּתה

ּפרּופה הּפרכת מֹוצא הּקדׁשים; לקדׁש מּגיע [מקופלתׁשהּוא ְְֳִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
הּגיעמעט] לארֹון. מּגיע ׁשהּוא עד הּקדׁשים לקדׁש נכנס ,ְְֳִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

הּבּדים ׁשני ּבין הּמחּתה את נֹותן הארון]לארֹון, מוטות -]; ְְִֵֵֵֶַַַַָָָ
הּׁשתּיה. אבן על מּניחּה היה ארֹון, היה ׁשּלא ׁשני ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּובבית
ּומערה ּבׁשּניו, אֹו אצּבעֹותיו ּבראׁשי הּכף ׂשפת ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָואֹוחז
חפניו למלא ׁשּמחזירּה עד חפניו, לתֹו ּבגּודלֹו ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹהּקטרת
את וצֹובר ׁשּבּמקּדׁש. קׁשה עבֹודה היא וזֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָּכׁשהיתה;
ׁשּתהיה ּכדי ּבּמחּתה, לפנים ּבידֹו הּגחלים ּגּבי על ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּקטרת
ּוממּתין יּכוה; ׁשּלא - מּפניו רחֹוקה לארֹון, קרֹובה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהּקטרת
אחֹורּנית מהּל והּוא ויֹוצא, עׁשן. הּבית ׁשּיתמּלא עד ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשם
מן ׁשּיצא עד להיכל, ואחֹוריו לּקדׁש ּפניו מעט, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹמעט
ׁשּלא קצרה, ּתפּלה ׁשּיצא אחר ּבהיכל ׁשם ּומתּפּלל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹהּפרכת.
היה וכ ּבהיכל'. 'מת יאמרּו: ׁשּמא העם, את ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלהבעית
זֹו ׁשנה היתה ׁשאם אלהי, ה' מּלפני רצֹון 'יהי ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמתּפּלל:
יהיּו ולא מיהּודה; ׁשבט יסּור ולא גׁשּומה; ּתהיה ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹֹׁשחּונה,
ּתפּלת לפני ּתּכנס ואל לפרנסה, צריכין יׂשראל ּבית ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָעּמ

ּדרכים'. ְְִֵָעֹוברי

העם·. ּכל - הּקדׁשים ּבקדׁש הּקטרת הקטר ְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבׁשעת
האּולםּפֹור מּבין ּפֹורׁשין ואינן ּבלבד, ההיכל מן ׁשין ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ

ּבׁשעת אּלא ולּמזּבח האּולם מּבין ּפֹורׁשין ׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָולּמזּבח;
ּכמֹו ּבהיכל, ּדמים מּתן ּובׁשעת יֹום, ּבכל ּבהיכל ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָהקטרה
מּזה הּפר ּדם נֹוטל ּכ ואחר ּתמידין. ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּבארנּו
ׁשם מּמּנּו ּומּזה הּקדׁשים, לקדׁש ּבֹו ונכנס מנדנדֹו, ְְְְְְֳִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
ּכן על ּבהיכל ּומּניחֹו ויֹוצא, הארֹון, ּבּדי ּבין הּזיֹות ְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשמֹונה

חצובה] ההיכל,[- מן יֹוצא ּכ ואחר ׁשם. ׁשהיה ְִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּזהב
הּקדׁשים, לקדׁש ּבֹו ונכנס ּדמֹו, ּומקּבל הּׂשעיר, את ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוׁשֹוחט
ויֹוצא, הארֹון, ּבּדי ּבין הּזיֹות ׁשמֹונה ׁשם מּמּנּו ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּומּזה

מעל הּפר ּדם נֹוטל ּכ ואחר ּבהיכל. ׁשני ּכן על ְִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָּומּניחֹו
הּזיֹות; ׁשמֹונה הארֹון ּכנגד הּפרכת על מּמּנּו ּומּזה ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּכן,
הּפרכת על מּמּנּו ּומּזה הּׂשעיר, ּדם ונֹוטל הּפר, ּדם ְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹּומּניח
לתֹו הּפר ּדם מערה ּכ ואחר הּזיֹות. ׁשמֹונה הארֹון ְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּכנגד
ּכדי - הּפר ּדם ּבֹו ׁשהיה לּמזרק הּכל ּומחזיר הּׂשעיר, ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹּדם
ּבין הּזהב, מּמזּבח לפנים ועֹומד יפה; יפה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיתערבּו
קרנֹות על הּתערבת מּדם להּזֹות ּומתחיל והּמנֹורה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַַָֹהּמזּבח
מּבחּוץ. הּקרנֹות על ּומּזה והֹול מסּבב והּוא הּזהב, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָמזּבח
מערבית, לצפֹונית צפֹונית, מזרחית מּקרן ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָּומתחיל
נֹותן הּוא ּכּלן ועל מזרחית; לדרֹומית ּדרֹומית, ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֻלמערבית
ׁשהּוא לפניו, ׁשהיתה האחרֹונה מן חּוץ למעלן, ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָמּלמּטן

ּכליו יתלכלכּו ׁשּלא ּכדי למּטן, מלמעלן .[בגדיו]נֹותן ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
עד והיל היל הּזהב ׁשּבמזּבח והאפר הּגחלים ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוחֹותה
מזּבח ׁשל טהרֹו על הּתערבת מּדם ּומּזה זהבֹו, ְְְֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּמגּלה
קרנֹותיו; מּתנֹות ׁשּׁשלמּו ּבּמקֹום הּדרֹום ּבצד ּפעמים, ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָׁשבע
מזּבח ׁשל מערבי יסֹוד על הּדם ׁשירי וׁשֹופ ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָויֹוצא,
ׁשּתי וסֹומ הּמׁשּתּלח, ׂשעיר אצל ּבא ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהחיצֹון.
חטאּו ה'! 'אּנא אֹומר: הּוא וכ ּומתוּדה. ראׁשֹו על ְְְִֵֶַַָָָָָָֹידיו
נא ּכּפר ה'! אּנא יׂשראל; ּבית עּמ לפני ּופׁשעּו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָועוּו
וׁשּפׁשעּו וׁשעוּו ׁשחטאּו ולּפׁשעים, ולעוֹונֹות ְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָלחטאים
ּכי :עבּד מׁשה ּבתֹורת ּכּכתּוב יׂשראל, ּבית עּמ ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלפני
הּׂשעיר מׁשּלח ּכ ואחר וגֹו''. עליכם יכּפר הּזה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָבּיֹום
לפנים, ּדמן ׁשהכניס וׂשעיר פר אמּורי ּומֹוציא ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָלּמדּבר;
ויֹוצא לׂשרפה. הּדׁשן לבית הּׁשאר ּומׁשּלח ּבּכלי, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָונֹותנן
לּמדּבר. ׂשעיר ׁשּיּגיע אחר - ׁשם וקֹורא נׁשים, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלעזרת
ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט מקּדׁש, ּכ ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָואחר
ּבחּוץ, הּנעׂשה הּׂשעיר ועֹוׂשה ורגליו; ידיו ּומקּדׁש ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָזהב,
העם, ואיל אילֹו ּומקריב הּיֹום. מּוסף קרּבנֹות מּכלל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָׁשהּוא
ּומקטיר העם"; עלת ואת עלתֹו את ועׂשה "ויצא, ְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּבין ׁשל ּתמיד ּומקריב הּנׂשרפין, וׂשעיר ּפר ׁשל ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהאמּורין
וטֹובל, זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט מקּדׁש, ּכ ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהערּבים.
ּומֹוציא הּקדׁשים, לקדׁש ונכנס ּומקּדׁש; לבן, ּבגדי ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹולֹובׁש
וטֹובל, לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט מקּדׁש, ּכ ואחר והּמחּתה. ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָהּכף
ּבין ׁשל קטרת ּומקטיר ּומקּדׁש; זהב, ּבגדי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹולֹובׁש
הּימים. ּכׁשאר הערּבים ּבין ׁשל הּנרֹות את ּומטיב ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהערּבים,
ולֹובׁש זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָואחר
ּביתֹו. עד אֹותֹו מלּוין העם וכל לביתֹו; ויֹוצא עצמֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָּבגדי

הּקדׁש. מן ּבׁשלֹום ׁשּיצא על עֹוׂשה, היה טֹוב ְְִֶֶֶַַָָָָָֹויֹום

רביעי יום

ה ּפרק הּכּפּורים יֹום עבֹודת ¤¤¦¦©©£§¦הלכֹות

.‡צרי ּבהיכל, ּבפנים לבן ּבבגדי ׁשעֹובד עבֹודֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּכל
מעׂשה ּבהן הקּדים ואם ׁשּבארנּו; הּסדר על ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלעׂשֹותן

ּכלּום. עׂשה לא - ְֲֵַָָֹלחברֹו

ׁשחפנּה·. עׂשה[לקח]קטרת לא - הּפר ׁשחיטת קדם ְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
ּפנים ּכעבֹודת ּפנים צר - ּבעזרה ׁשהחפינה ּפי על אף ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹּכלּום;
עׂשה לא - ּפר ׁשל ּדמֹו מּתן קדם ׁשּׁשחטֹו ׂשעיר וכן ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהיא.
לפנים. נכנס ּדמֹו הרי ּבעזרה, ׁשהּׁשחיטה ּפי על אף ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָּכלּום;

iriax mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

הּיֹום,‚. עבֹודת קדם אֹותן ׁשעׂשה הּמּוספין וׂשעיר ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹאיל
ּכלּום. ְֵָאינן

יּזה„. - הּקדׁשים ּבקדׁש הּפר לדם הּׂשעיר ּדם ְְְֳִִִִֶֶַַַַַַָָָֹהקּדים
ויׁשחט אחר, ׂשעיר יביא ּכ ואחר ּכמצותֹו; הּפר ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָֹמּדם
הראׁשֹון. ויּפסל ּכמצותֹו, הּקדׁשים ּבקדׁש מּדמֹו ויּזה ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹותֹו,

ּבּמּתנֹות הּפר לדם הּׂשעיר ּדם הדם]הקּדים הזיות -] ְְִִִַַַַַַָָָ
ׁשנּיה ּפעם הּׂשעיר מּדם ויּזה יחזר הּפרכת, על ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹׁשּבהיכל

הּפר. ּדם ְַַַַָלאחר

.‰- הּקדׁשים ׁשּבקדׁש מּתנֹות ּגמר ׁשּלא עד הּדם ְְֳִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹנׁשּפ
הּקדׁשים; ּבקדׁש ּכּתחּלה ויּזה ויחזר אחר, ּדם ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹיביא

.Âּבּמּתנֹות והתחיל הּקדׁשים, ׁשּבקדׁש מּתנֹות ְְְֳִִִֶֶַַַַַָָָָֹּגמר
אחר, ּדם יביא - ּגמר ׁשּלא עד הּדם ונׁשּפ ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבהיכל,

ׁשּבהיכל; הּזיֹות מּתחּלת ְְִִִֵֶַַַַָָּומתחיל

.Ê,הּזהב מזּבח על לּתן והתחיל ׁשּבהיכל, מּתנֹות ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּגמר
ּומתחיל אחר, ּדם יביא - ּגמר ׁשּלא עד הּדם ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹונׁשּפ
הן. עצמן ּבפני ּכּפרה ׁשּכּלן הּמזּבח; מּתנֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻמּתחּלת

.Áצרי אינֹו - הּדם נׁשּפ ּכ ואחר הּמזּבח מּתנֹות ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָּגמר
אינּה החיצֹון מזּבח על הּׁשירים ׁשּׁשפיכת אחר; ּדם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלהביא
ּכל ׁשּיגמר קדם ׁשּנׁשּפ הּוא הּפר ּדם ואם ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמעּכבת.
ּפעם הּקטרת ויחּפן אחר, ּפר מביא זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹֹהּמּתנֹות
יביא ּכ ואחר הּקטרת, ויקטיר הּפר, ׁשחיטת קדם ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשנּיה

מּמּנּו. ויּזה ְִֶֶַָּדמֹו

.Ëאּלא - הּדׁשן ּבבית נׂשרף ואין ּבגדים מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואין
הּכּפרה. נגמרה ׁשּבֹו האחרֹון, הּזה ְְֲִֶֶַַַַַָָָָָהּפר

.Èההּזיֹות ׁשּיגמר קדם הּׂשעיר ּבדם הּפר ּדם לֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹנתערב
ונֹותן וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה וׁשבע למעלה אחת נֹותן -ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
ּבמּתנה נתערבּו ׂשעיר. לׁשם למּטה וׁשבע למעלה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָאחת
אחת ונֹותן וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה אחת נֹותן - ְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַַָָאחרֹונה

ׂשעיר. לׁשם למּטה וׁשבע ְְְְְִֵֶַַַָָָלמעלה

.‡Èהּפר ּדם ּכֹוס הּוא איזה ידע ולא הּכֹוסֹות, ְְְִֵֶַַַַַָָֹנתחּלפּו
למעלה אחת מהן מאחד נֹותן - הּׂשעיר ּדם ּכֹוס הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָואיזה
למּטה, וׁשבע למעלה אחת הּׁשני מן ונֹותן למּטה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָוׁשבע
נמצא למּטה; וׁשבע למעלה אחת הראׁשֹון מן ונֹותן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָוחֹוזר

הּׂשעיר. מּדם ואחריו הּפר, מּדם ׁשּנתן מקֹום, ְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָמּכל

.·Èּבׁשּתי הּׂשעיר ּדם וקּבל כֹוסֹות, ּבׁשּתי הּפר מּדם ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָקּבל
הּפר ּדם ּכֹוס נֹודע ולא הּכֹוסֹות, מקצת ונתערבּו ְְְְְִִַַַַָָָֹכֹוסֹות,
מן ּכמצותן ההּזיֹות ּכל מּזה זה הרי - הּׂשעיר ּדם ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּכֹוס
על מהן ׁשהּזה אּלּו ׁשירי וׁשֹופ נתערבּו, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּכֹוסֹות
לאּמה יּׁשפכּו ׁשּנתערבּו, הּכֹוסֹות ואֹותן ּכּמצוה; [-היסֹוד ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ

העזרה] .תעלת

.‚Èאֹותֹו קֹונה ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על אף - הּכּפּורים יֹום ִִִֵֶֶַַַַָֹּפר
הפקיר הּמקֹום - לֹו" אׁשר החּטאת "ּפר ׁשּנאמר: ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָמּׁשּלֹו,
ּבֹו להן היה לא ׁשאּלּו הּכהנים; אחיו לכל ּבֹו ְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹממֹונֹו
קדם ּגדֹול ּכהן מת אם ,לפיכ ּבֹו. מתּכּפרין היּו לא ְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹֻׁשּתפּות,
אחר, ּפר מביא אינֹו ּתחּתיו ׁשעֹומד הּכהן - הּפר ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּיּׁשחט
ּבעליה ׁשּמתּו חּטאת ואינֹו ראׁשֹון; ׁשל את ׁשֹוחט ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאּלא
ּומת הּפר, את ׁשחט מתה. הרּבים חּטאת ׁשאין ִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּתמּות,
ּבֹו. ּומכּפר זה ּבדם נכנס האחר הּכהן - ּבדמֹו ׁשּיכּפר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹקדם

.„Èׁשוין ׁשּיהיּו מצותן - הּכּפּורים יֹום ׂשעירי ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָׁשני
ּובדמים ּובקֹומה במחירם]ּבמראה אף[- ּכאחת; ּולקיחתן , ְְְְְְִִֶַַַַָָָָ

ואחד הּיֹום מהן אחד לקח ּכׁשרים; ׁשוין, ׁשאינן ּפי ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעל
ּכׁשרים. - ְְִֵָָלמחר

.ÂËזּוג יּקח מת, הגריל ׁשּלא עד אם - מהן אחד ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹמת
עליהן ויגריל ׁשנים יביא - מת מּׁשהגריל ואם ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָלּׁשני.
אֹומר: ׁשם, ׁשל היה אם ׁשּמת: הּוא איזה ורֹואה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכּתחּלה,
היה ואם ּתחּתיו'; יתקּים לּׁשם הּגֹורל עליו ׁשעלה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ'זה
לעזאזל הּגֹורל עליו ׁשעלה 'זה יאמר: עזאזל, ׁשל ֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּמת
- ּבּסֹוף עליהן ׁשהגריל הּׁשנים מן והּׁשני ּתחּתיו'. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָיתקּים
ׁשאין לנדבה; ּדמיו ויּפלּו ויּמכר, מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹירעה

מתה. הּצּבּור ִֵַַַָחּטאת

.ÊËאחרים והפריׁש ׁשאבדּו, הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָּפר
ׁשּיסּתאבּו עד ירעּו - הראׁשֹונים ונמצאּו וקרבּו, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּתחּתיהן

במום] נמצאּו[יפסלו אם וכן לנדבה; ּדמיהן ויּפלּו ויּמכרּו, ,ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָ
וירעּו הראׁשֹונים, יקרבּו - אּלּו ׁשּיקרבּו קדם ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָֹהראׁשֹונים
ׁשאין לנדבה; ּדמיהן ויּפלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּׁשנּיים

מתה. הּצּבּור ִֵַַַָחּטאת

.ÊÈוכן עֹובר; מּום אפּלּו הּמׁשּתּלח, ּבּׂשעיר ּפֹוסל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָהּמּום
לחֹולה אּמֹו ׁשּנׁשחטה ּכגֹון - נפסל זמן, מחּסר נעׂשה ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָֻאם

הּכּפּורים היום]ּביֹום לשוחטו אסור זה ׁשּדחּיתֹו[ומפני ; ְְִִִֶַָ
ׁשחיטתֹו. היא ְֲִִֵַָָלעזאזל

.ÁÈ."חי "יעמד ׁשּנאמר: ּפסּול, - טרפה ְֱֳֵֶֶַַַָָָָָהיה

.ËÈ,ּכתפֹו על מרּכיבֹו - להּל יכֹול ואינֹו הּׂשעיר, ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָחלה
ּבׁשּבת; ְֲִַַָואפּלּו

.Î.אחר ּביד מׁשּלחֹו זה הרי - המׁשּלח ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָחלה

.‡Î,ויֹוצא ונֹוטלֹו לּמקּדׁש, נכנס זה הרי - המׁשּלח ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָנטמא
נטמא. אפּלּו ׁשהּוכן, זה ּביד - עּתי" איׁש "ּביד ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:

.·Îוימיתּנּו אחריו ירד - מת ולא הּׂשעיר ונפל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּדחפֹו,
ּבהניה. מּתרין זה ׂשעיר ואברי ׁשּממיתֹו. ּדבר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּבכל

.‚Îמּזה,[נפלה]נפחתה היה לא - היכל ׁשל ּתקרה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ
מֹועד". "ּבאהל ְֱֵֶֶֶַֹׁשּנאמר:

.„Îנתחּנ ׁשּלא נחנך]מזּבח עליו,[- יּזה לא - ּבּקטרת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
הּסּמים". קטרת "מזּבח ְְֱִִֶֶֶַַַַֹׁשּנאמר:

.‰Îעׁשן מעלה אֹו מּסּמניה אחד הּקטרת מן מיןחסר -] ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
לעשן] ּכיעשב ימּות, "ולא ׁשּנאמר: עליה, מיתה חּיב -ְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹ

ּביאתֹו על מיתה חּיב וכן אראה". הקדשים]ּבענן [לקודש ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבביאה ׁשגג אם ,לפיכ מצוה. שאסורּבלא ידע שלא -] ְְְְִִִִַָָָָֹ

הקדשים] לקדש סתם ׁשּנכנסלהיכנס אֹו ּבקטרת, ְְְִִִֵֶֶַֹוהזיד
מיתה. חּיב - החסרה עם ׁשלמה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּבקטרת

.ÂÎ- ּבהיכל ּכּזית הּקדׁשים קדׁש ׁשל הּקטרת מן ְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהקטיר
מיתה. ִַָָחּיב

.ÊÎוהּמחׁשבה עבֹודה, - הּקטרת [הפסולה]חפינת ְְֲֲֲִֶַַַַָָָֹ
ּבמחׁשבה; נפסלת לּקטרת הּגחלים חתּית וכן ּבּה; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּפֹוסלת

ּכקרּבן. קרּבן ְְְְִֵֶַָָָָׁשּמכׁשירי

.ÁÎמּמּטה אֹו הּצדדין, מן אֹו אצּבעֹותיו, ּבראׁשי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָחפן
אֹו לזֹו, זֹו וקרבן זֹו ּובידֹו זֹו ּבידֹו ׁשחפן אֹו ְְְְְְֵֶַַָָָָָָלמעלן,
חברֹו ׁשחפן אֹו ואספּה, הארץ על מּידֹו קטרת ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּנתּפּזרה
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הּיֹום,‚. עבֹודת קדם אֹותן ׁשעׂשה הּמּוספין וׂשעיר ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹאיל
ּכלּום. ְֵָאינן

יּזה„. - הּקדׁשים ּבקדׁש הּפר לדם הּׂשעיר ּדם ְְְֳִִִִֶֶַַַַַַָָָֹהקּדים
ויׁשחט אחר, ׂשעיר יביא ּכ ואחר ּכמצותֹו; הּפר ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָֹמּדם
הראׁשֹון. ויּפסל ּכמצותֹו, הּקדׁשים ּבקדׁש מּדמֹו ויּזה ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹותֹו,

ּבּמּתנֹות הּפר לדם הּׂשעיר ּדם הדם]הקּדים הזיות -] ְְִִִַַַַַַָָָ
ׁשנּיה ּפעם הּׂשעיר מּדם ויּזה יחזר הּפרכת, על ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹׁשּבהיכל

הּפר. ּדם ְַַַַָלאחר

.‰- הּקדׁשים ׁשּבקדׁש מּתנֹות ּגמר ׁשּלא עד הּדם ְְֳִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹנׁשּפ
הּקדׁשים; ּבקדׁש ּכּתחּלה ויּזה ויחזר אחר, ּדם ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹיביא

.Âּבּמּתנֹות והתחיל הּקדׁשים, ׁשּבקדׁש מּתנֹות ְְְֳִִִֶֶַַַַַָָָָֹּגמר
אחר, ּדם יביא - ּגמר ׁשּלא עד הּדם ונׁשּפ ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבהיכל,

ׁשּבהיכל; הּזיֹות מּתחּלת ְְִִִֵֶַַַַָָּומתחיל

.Ê,הּזהב מזּבח על לּתן והתחיל ׁשּבהיכל, מּתנֹות ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּגמר
ּומתחיל אחר, ּדם יביא - ּגמר ׁשּלא עד הּדם ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹונׁשּפ
הן. עצמן ּבפני ּכּפרה ׁשּכּלן הּמזּבח; מּתנֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻמּתחּלת

.Áצרי אינֹו - הּדם נׁשּפ ּכ ואחר הּמזּבח מּתנֹות ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָּגמר
אינּה החיצֹון מזּבח על הּׁשירים ׁשּׁשפיכת אחר; ּדם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלהביא
ּכל ׁשּיגמר קדם ׁשּנׁשּפ הּוא הּפר ּדם ואם ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמעּכבת.
ּפעם הּקטרת ויחּפן אחר, ּפר מביא זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹֹהּמּתנֹות
יביא ּכ ואחר הּקטרת, ויקטיר הּפר, ׁשחיטת קדם ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשנּיה

מּמּנּו. ויּזה ְִֶֶַָּדמֹו

.Ëאּלא - הּדׁשן ּבבית נׂשרף ואין ּבגדים מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואין
הּכּפרה. נגמרה ׁשּבֹו האחרֹון, הּזה ְְֲִֶֶַַַַַָָָָָהּפר

.Èההּזיֹות ׁשּיגמר קדם הּׂשעיר ּבדם הּפר ּדם לֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹנתערב
ונֹותן וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה וׁשבע למעלה אחת נֹותן -ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
ּבמּתנה נתערבּו ׂשעיר. לׁשם למּטה וׁשבע למעלה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָאחת
אחת ונֹותן וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה אחת נֹותן - ְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַַָָאחרֹונה

ׂשעיר. לׁשם למּטה וׁשבע ְְְְְִֵֶַַַָָָלמעלה

.‡Èהּפר ּדם ּכֹוס הּוא איזה ידע ולא הּכֹוסֹות, ְְְִֵֶַַַַַָָֹנתחּלפּו
למעלה אחת מהן מאחד נֹותן - הּׂשעיר ּדם ּכֹוס הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָואיזה
למּטה, וׁשבע למעלה אחת הּׁשני מן ונֹותן למּטה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָוׁשבע
נמצא למּטה; וׁשבע למעלה אחת הראׁשֹון מן ונֹותן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָוחֹוזר

הּׂשעיר. מּדם ואחריו הּפר, מּדם ׁשּנתן מקֹום, ְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָמּכל

.·Èּבׁשּתי הּׂשעיר ּדם וקּבל כֹוסֹות, ּבׁשּתי הּפר מּדם ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָקּבל
הּפר ּדם ּכֹוס נֹודע ולא הּכֹוסֹות, מקצת ונתערבּו ְְְְְִִַַַַָָָֹכֹוסֹות,
מן ּכמצותן ההּזיֹות ּכל מּזה זה הרי - הּׂשעיר ּדם ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּכֹוס
על מהן ׁשהּזה אּלּו ׁשירי וׁשֹופ נתערבּו, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּכֹוסֹות
לאּמה יּׁשפכּו ׁשּנתערבּו, הּכֹוסֹות ואֹותן ּכּמצוה; [-היסֹוד ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ

העזרה] .תעלת

.‚Èאֹותֹו קֹונה ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על אף - הּכּפּורים יֹום ִִִֵֶֶַַַַָֹּפר
הפקיר הּמקֹום - לֹו" אׁשר החּטאת "ּפר ׁשּנאמר: ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָמּׁשּלֹו,
ּבֹו להן היה לא ׁשאּלּו הּכהנים; אחיו לכל ּבֹו ְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹממֹונֹו
קדם ּגדֹול ּכהן מת אם ,לפיכ ּבֹו. מתּכּפרין היּו לא ְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹֻׁשּתפּות,
אחר, ּפר מביא אינֹו ּתחּתיו ׁשעֹומד הּכהן - הּפר ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּיּׁשחט
ּבעליה ׁשּמתּו חּטאת ואינֹו ראׁשֹון; ׁשל את ׁשֹוחט ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאּלא
ּומת הּפר, את ׁשחט מתה. הרּבים חּטאת ׁשאין ִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּתמּות,
ּבֹו. ּומכּפר זה ּבדם נכנס האחר הּכהן - ּבדמֹו ׁשּיכּפר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹקדם

.„Èׁשוין ׁשּיהיּו מצותן - הּכּפּורים יֹום ׂשעירי ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָׁשני
ּובדמים ּובקֹומה במחירם]ּבמראה אף[- ּכאחת; ּולקיחתן , ְְְְְְִִֶַַַַָָָָ

ואחד הּיֹום מהן אחד לקח ּכׁשרים; ׁשוין, ׁשאינן ּפי ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעל
ּכׁשרים. - ְְִֵָָלמחר

.ÂËזּוג יּקח מת, הגריל ׁשּלא עד אם - מהן אחד ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹמת
עליהן ויגריל ׁשנים יביא - מת מּׁשהגריל ואם ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָלּׁשני.
אֹומר: ׁשם, ׁשל היה אם ׁשּמת: הּוא איזה ורֹואה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכּתחּלה,
היה ואם ּתחּתיו'; יתקּים לּׁשם הּגֹורל עליו ׁשעלה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ'זה
לעזאזל הּגֹורל עליו ׁשעלה 'זה יאמר: עזאזל, ׁשל ֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּמת
- ּבּסֹוף עליהן ׁשהגריל הּׁשנים מן והּׁשני ּתחּתיו'. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָיתקּים
ׁשאין לנדבה; ּדמיו ויּפלּו ויּמכר, מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹירעה

מתה. הּצּבּור ִֵַַַָחּטאת

.ÊËאחרים והפריׁש ׁשאבדּו, הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָּפר
ׁשּיסּתאבּו עד ירעּו - הראׁשֹונים ונמצאּו וקרבּו, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּתחּתיהן

במום] נמצאּו[יפסלו אם וכן לנדבה; ּדמיהן ויּפלּו ויּמכרּו, ,ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָ
וירעּו הראׁשֹונים, יקרבּו - אּלּו ׁשּיקרבּו קדם ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָֹהראׁשֹונים
ׁשאין לנדבה; ּדמיהן ויּפלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּׁשנּיים

מתה. הּצּבּור ִֵַַַָחּטאת

.ÊÈוכן עֹובר; מּום אפּלּו הּמׁשּתּלח, ּבּׂשעיר ּפֹוסל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָהּמּום
לחֹולה אּמֹו ׁשּנׁשחטה ּכגֹון - נפסל זמן, מחּסר נעׂשה ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָֻאם

הּכּפּורים היום]ּביֹום לשוחטו אסור זה ׁשּדחּיתֹו[ומפני ; ְְִִִֶַָ
ׁשחיטתֹו. היא ְֲִִֵַָָלעזאזל

.ÁÈ."חי "יעמד ׁשּנאמר: ּפסּול, - טרפה ְֱֳֵֶֶַַַָָָָָהיה

.ËÈ,ּכתפֹו על מרּכיבֹו - להּל יכֹול ואינֹו הּׂשעיר, ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָחלה
ּבׁשּבת; ְֲִַַָואפּלּו

.Î.אחר ּביד מׁשּלחֹו זה הרי - המׁשּלח ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָחלה

.‡Î,ויֹוצא ונֹוטלֹו לּמקּדׁש, נכנס זה הרי - המׁשּלח ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָנטמא
נטמא. אפּלּו ׁשהּוכן, זה ּביד - עּתי" איׁש "ּביד ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:

.·Îוימיתּנּו אחריו ירד - מת ולא הּׂשעיר ונפל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּדחפֹו,
ּבהניה. מּתרין זה ׂשעיר ואברי ׁשּממיתֹו. ּדבר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּבכל

.‚Îמּזה,[נפלה]נפחתה היה לא - היכל ׁשל ּתקרה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ
מֹועד". "ּבאהל ְֱֵֶֶֶַֹׁשּנאמר:

.„Îנתחּנ ׁשּלא נחנך]מזּבח עליו,[- יּזה לא - ּבּקטרת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
הּסּמים". קטרת "מזּבח ְְֱִִֶֶֶַַַַֹׁשּנאמר:

.‰Îעׁשן מעלה אֹו מּסּמניה אחד הּקטרת מן מיןחסר -] ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
לעשן] ּכיעשב ימּות, "ולא ׁשּנאמר: עליה, מיתה חּיב -ְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹ

ּביאתֹו על מיתה חּיב וכן אראה". הקדשים]ּבענן [לקודש ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבביאה ׁשגג אם ,לפיכ מצוה. שאסורּבלא ידע שלא -] ְְְְִִִִַָָָָֹ

הקדשים] לקדש סתם ׁשּנכנסלהיכנס אֹו ּבקטרת, ְְְִִִֵֶֶַֹוהזיד
מיתה. חּיב - החסרה עם ׁשלמה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּבקטרת

.ÂÎ- ּבהיכל ּכּזית הּקדׁשים קדׁש ׁשל הּקטרת מן ְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהקטיר
מיתה. ִַָָחּיב

.ÊÎוהּמחׁשבה עבֹודה, - הּקטרת [הפסולה]חפינת ְְֲֲֲִֶַַַַָָָֹ
ּבמחׁשבה; נפסלת לּקטרת הּגחלים חתּית וכן ּבּה; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּפֹוסלת

ּכקרּבן. קרּבן ְְְְִֵֶַָָָָׁשּמכׁשירי

.ÁÎמּמּטה אֹו הּצדדין, מן אֹו אצּבעֹותיו, ּבראׁשי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָחפן
אֹו לזֹו, זֹו וקרבן זֹו ּובידֹו זֹו ּבידֹו ׁשחפן אֹו ְְְְְְֵֶַַָָָָָָלמעלן,
חברֹו ׁשחפן אֹו ואספּה, הארץ על מּידֹו קטרת ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּנתּפּזרה
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ראׁשֹון ּׁשחפן ּבמה ׁשני ונכנס ומת ׁשחפן אֹו לחפניו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָונתן
הרצה. הקטיר, ואם יקטיר; ולא ספק, אּלּו ּכל -ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֻ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

חמישי ,יום

dlirn zFkld¦§§¦¨
מצוֹות ּוׁשּתים עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹיׁש
חטא אׁשר הּמֹועל לׁשּלם (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלא
ׁשּלא (ב) הּמֹועל; ּדין הּוא וזה וקרּבן, חמׁש ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹּבתֹוספת
אּלּו מצוֹות ּובאּור קדׁשים. לגז ׁשּלא (ג) ּבקדׁשים; ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹלעבד

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א ּפרק מעילה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

הּקרבין‡. מּדברים ּבין ה', מּקדׁשי להנֹות להדיֹוט ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאסּור
הּבית ּבדק מּקדׁשי ּבין הּמזּבח, ּגּבי המקדש]על וכל[- ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

מעל. ה', מּקדׁשי ּפרּוטה ּבׁשוה ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָהּנהנה

ּבׂשר·. ּכגֹון - הּקרּבנֹות מן ּבאכילה ׁשהּתרּו ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֻּדברים
הּלחם ׁשּתי אֹו ּדמן, זריקת אחר ואׁשם [שלחּטאת ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָ

מעילה.שבועות] ּבהן אין - הּכבׂשים ׁשני ּדם זריקת ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאחר
מּתרין והן הֹואיל - ּבהן וכּיֹוצא מאּלּו הּזר אכל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻאפּלּו
מעל. לא מהן הּנהנה ּכל ּבהן, להנֹות אדם ּבני ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלמקצת
ׁשעת להן והיתה הֹואיל - ּבאכילה ונאסרּו נפסלּו ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָואפּלּו

מעילה. עליהן חּיבין אין ְֲִִֵֵֵֶֶַָָהּתר,

הּקדׁש‚. מן ּׁשּפגם מה ּומׁשּלם לֹוקה, - ּבזדֹון ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּמֹועל
קרן]ּבראׁשֹו "לא[- ׁשּנאמר: מּזה מעילה, ׁשל ואזהרה . ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

מּפי - "ּונדרי ...ּדגנ מעׂשר ,ּבׁשערי לאכל ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹתּוכל
רבינו]הּׁשמּועה ממשה לאֹוכל[מסורת אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְֵֶַַָָָָ

ּכל לׁשאר הּדין והּוא לּׁשם; וכּלּה הֹואיל עֹולה, ְְְְִִִִֵַַַָָָָֻמּבׂשר
מּקדׁשי ּבין מזּבח, מּקדׁשי ּבין - לבּדֹו לה' ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹקדׁש
מעל לֹוקה. ּפרּוטה, ּבׁשוה מהן נהנה אם - הּבית ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבדק
איל ּומביא חמׁש, ותֹוספת ּׁשּנהנה, מה מׁשּלם - ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשגגה
הּנקרא הּוא וזה לֹו; ּומתּכּפר אׁשם, ּומקריבֹו סלעים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבׁשני
ה', מּקדׁשי ּבׁשגגה "וחטאה ׁשּנאמר: מעילֹות', ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָ'אׁשם

ו אׁשמֹו... את ואתוהביא יׁשּלם, הּקדׁש מן חטא אׁשר את ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
הבאת עם חמׁש, ּבתֹוספת הּקרן וׁשּלּום וגֹו'". ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָֹחמיׁשתֹו

עׂשה. מצות - ְְֲִֵַַָָהּקרּבן

ואין„. הּכּפרה; מעּכבין האׁשם והבאת הּקרן ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּתׁשלּום
ואׁשם איל - האׁשם" "ּבאיל ׁשּנאמר: מעּכב, ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהחמׁש

מעּכב. החמׁש ואין ְְְְִֵֵֶַַַֹמעּכבין,

נסּתּפק‰. יצא. לא - אׁשמֹו הביא ׁשּלא עד מעילתֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹהביא
הּקרּבן ּומן הּתׁשלּומין מן ּפטּור - מעל לא אֹו מעל אם ְְִִִִַַַַַָָָָָֹלֹו
מֹוסיף ּבֹו, נהנה ואם ההקּדׁש; ּכתחּלת הּוא והרי ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹוהחמׁש.
- ׁשהחמׁש ּפעמים, ּכּמה ּבארנּו ּוכבר החמׁש. על ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹחמׁש
חמּׁשה. וחמׁשֹו הּוא ׁשּיהיה עד הּקרן, מן מארּבעה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאחד

.Âמּדברי מעילה מּׁשּום עליהן חּיבין ׁשאין ּדברים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָיׁש
ּבהן, והּנהנה סֹופרים; מּדברי ּבהן להנֹות אסּור אבל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָתֹורה,
אׁשם. מביא ואינֹו חמׁש, מֹוסיף ואינֹו ּבלבד, קרן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמׁשּלם

.Êקּלים קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין מזּבח, קדׁשי ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָּכל
,ׁשֹור ּבבכֹור תעבד "לא ׁשּנאמר: ועבֹודה, ּבגּזה אסּורין -ְְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹ
והּגֹוזז קדׁשים. לׁשאר הּדין והּוא ;"צאנ ּבכֹור תגז ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹולא
אינֹו ותֹולׁש הּתֹורה; מן לֹוקה - ּבּצאן העֹובד אֹו הּׁשֹור ְִֵֵֵֶֶַַַָָֹאת
הּסיט רחב ּכדי ׁשּיגזז עד לֹוקה ׁשאינֹו לי ויראה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹּכגֹוזז.

טוויה]ּכפּול מידת הּׁשּבת.[- מן חמּור זה יהיה לא - ְִִֶֶַַָָָֹ

.Áּבּה וכּיֹוצא ּבכֹור ספק ׁשהיא ּבהמה ּכגֹון קדׁשים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָספק
ּבהן, העֹובד אֹו והּגֹוזז ועבֹודה; ּבגּזה אסּורין הן הרי -ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

לֹוקה. ֵֶאינֹו

.Ë- ׁשּבארנּו ּכמֹו ונפּדת מּום ּבּה ׁשּנפל הקּדׁש ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבהמת
עד ּבאּסּורּה היא והרי ועבֹודה, ּבגּזה מּתרת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻאינּה
ּבּמה ּבאכילה. הּתרה - ּפדיֹונּה אחר נׁשחטה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּתּׁשחט;
מּום קדם אֹו מּומן, את הקּדׁשן ּבׁשּקדם אמּורים? ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּדברים
- לּמזּבח קבּוע מּום ּבעלת הּמקּדיׁש אבל להקּדׁשן; ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָעֹובר

מּדבריהם אּלא ועבֹודה ּבגּזה אסּורה חכמים]אינּה .[של ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
להּגזז לחּלין ותצא ּדבר, לכל ּכחּלין זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָָֻֻנפּדת
על חלה ׁשהּקדּׁשה והּמעׂשר, הּבכֹור מן חּוץ ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻּולהעבד;
ואינן מּתחּלתן, קבּועין מּומין ּבעלי ׁשהן ּפי על אף ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּגּופן
להרּביע ואסּור לעֹולם. ּולהעבד להּגזז לחּלין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֻיֹוצאין

הּמקּדׁשין.[לזווג] ּובפסּולי ְְְִִִֵַָֻּבבכֹור

.Èלהראֹות ּכדי הּקדׁשים מן לכּתחּלה הּׂשער לתלׁש ְְְְְְֳִִִִֵֵַַַַָָָָֹֻמּתר
הּבהמה מן ׁשּנׁשר אֹו ׁשּתלׁש הּׂשער ואֹותֹו לממחה; ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמּום
לאחר אפּלּו ּבהניה אסּור זה הרי - והּמעׂשר הּבכֹור מן ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָאֹו

אֹותן יׁשהה ׁשּמא ּגזרה מּומן; מּפני [בחיים,ׁשּיּׁשחטּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
צמרם] לכּפרהוינשור ּבאין ואינן הֹואיל מזדרז, [אינו ְְִִֵַָָָָ

מּתרלשוחטן] - והאׁשם החּטאת מן הּנֹוׁשר צמר אבל .ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ּבאין, הן ּולכּפרה הֹואיל מּומן; מּפני ׁשחיטתן לאחר ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּבהניה
ספק. זה הרי - העֹולה מן נתלׁש ואם אֹותן. מׁשהה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאינֹו
הּוא הרי - מּום ּבהן ׁשּנפל אחר הּקדׁשים מן ׁשּיּתלׁש ְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכל
והּמעׂשר הּבכֹור מן חּוץ ּבידֹו; ּתלׁש לא ׁשהרי ּבהניה, ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻמּתר
ּבהניה. אסּור מּום, ּבֹו ׁשּנפל אחר מּמּנּו הּנתלׁש ׁשאף -ְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ

.‡Èמּכאן הּׂשער ּתֹולׁש מקּדׁשין, ׁשאר אֹו ּבכֹור ְְְִִֵֵֵַַָָָָֻהּׁשֹוחט
יזיזּנּו ׁשּלא ּובלבד - לּסּכין מקֹום לעׂשֹות השער]ּומּכאן -] ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹ

ְִמּמקֹומֹו.

.·Èסֹופרים מּדברי ועבֹודה ּבגּזה אסּורין הּבית בדק ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָקדׁשי
חכמים] אֹותן[- הּגֹוזז ,לפיכ אסּורין. אינן הּתֹורה מן אבל ;ְֲֲִִִֵֵַַָָָָָ

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, אינֹו - ּבהן העֹובד ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָאֹו

.‚Èמּדברי ּבעבֹודה אסּורה אּמֹו - לּמזּבח עּבר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֻהּמקּדיׁש
ּבּה. ּגזרּו העּבר, את מכחׁשת ׁשעבֹודתּה מּפני ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻסֹופרים;
הקּדיׁש לּולד. הפסד ּבזה ׁשאין ּבגּזה, מּתרת היא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻוהרי
הרי - לּמזּבח ּבין הּבית לבדק ּבין הּבהמה, מן אחד ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאבר
אסּורה; אינּה אֹו ועבֹודה ּבגּזה ּכּלּה אסּורה אם ספק ְֲֲֲִִֵֵַַָָָָָָָָָֻהּדבר

עליה. לֹוקין אין ְִִֵֶָָָלפיכ

שישי יום

ב ּפרק מעילה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

נזרק‡. הּדם. ׁשּיּזרק עד ּבהן מֹועלין אין - קּלים ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָקדׁשים
ּבאמּוריהן מֹועלין - הּדׁשן[אבריהם]הּדם לבית ׁשּיצאּו עד ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
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אפרם] פינוי עד ּבדבר[- מֹועלין ואין לאּׁשים, הן ׁשהרי ;ְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָ
לּמזּבח ׁשּלהן האמּורין העלה אפּלּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּנאכל,
הֹוציא הּדם. ׁשּיּזרק עד ּבהן מֹועלין אין - זריקה ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹקדם

לחּוץ לעזרה]אמּוריהן חוץ מֹועלין[- אין - זריקה קדם ְֲִִֵֵֵֶֶַָֹ
הן ׁשעדין ּפי על אף - הּדם נזרק הּדם. ׁשּיּזרק עד ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּבהן
לּיֹוצא מֹועלת ׁשהּזריקה ּבהן; מֹועלין החזירן, ולא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבחּוץ

להחמיר. ּבין להקל ְְְִֵֵֵַָּבין

ׁשּיּזרק·. עד מּׁשהקּדׁשּו ּבהן מֹועלין - קדׁשים קדׁשי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּכל
עד לאּׁשים, ׁשּכּלֹו ּבדבר ּבהן מֹועלין - הּדם נזרק ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻהּדם.
ּכמֹו הּנאכל, ּבדבר מֹועלין ואין הּדׁשן; לבית ויצא ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּיּׂשרף

ְֵֶַׁשּבארנּו.

ּבהמה,‚. עֹולת ואחד העֹוף עֹולת אחד העֹולה, ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
המנחה]והּקמץ מן והּלבֹונה[הקרב למנחות], עשב ,[מין ְְְֶַַָֹ

והחבּתין ּכהנים, חביתין]ּומנחת נסכים[מנחת ּומנחת , ְְְְֲֲִִִִִִַַַָֹ
הקרבנות] עם עד[הבאה הקּדׁשן, מּׁשעת ּבהן מֹועלין -ְְֲִִֵֶֶַַָָ

הּדׁשן. לבית הּמזּבח על ׂשרפתן אחר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיצאּו

ּבהן„. מֹועלין - הּנׂשרפין ּוׂשעירים הּנׂשרפין ּפרים ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָוכן
ויּתֹו הּדׁשן ּבבית ׂשרפתן ותּגמר ׁשּיּׂשרפּו עד הקּדׁשן, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּׁשעת
הּדׁשן. ּבבית והּוא ּבֹו מֹועלין - ׁשיּתֹו קדם אבל ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהּבׂשר;

אפר;‰. ׁשּתעׂשה עד מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין אדּמה ּפרה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻֻוכן
"חּטאת ּבּה: נאמר הרי הּבית, בדק ּכקדׁשי ׁשהיא ּפי על ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאף
ּפרה. ּבאפר אדם ימעל ׁשּלא הּוא, ּדין ּבית ּותנאי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹהיא".

.Âמֹועלין - צּבּור ׁשלמי וזבחי ואׁשם, ּבהמה, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָחּטאת
מֹועלין - הּדם נזרק הּדם. ׁשּיּזרק עד מּׁשהקּדׁשּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻּבכּלן
וכן ּבּבׂשר. מֹועלין ואין הּדׁשן; לבית ׁשּיצאּו עד ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבאמּוריהן

מּׁש ּבּה מֹועלין - העֹוף הּזהחּטאת דמּה. ׁשּיּזה עד הקּדׁשה ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
ּבמראתּה להנֹות אסּור אבל מעילה, ּבּה אין - [מצבורדמּה ְְְֲִֵֵָָָָָָָָָֻ

מעל.הפסולת] לא הּזיה, אחר ּבהן והּנהנה ְְֱֶֶֶַַַַַָָָָָָֹונֹוצתּה;

.Êׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָֻהּמנחֹות
- הּקמץ קרב הּקמץ; ׁשּיקטיר עד ׁשרת, ּבכלי נתקּדׁשּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹלא
ואחר חסרּו אֹו הּׁשירים נפסלּו ואם ּבאכילה. הּׁשירים ְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָֻהּתרּו
הּׁשירים מּתרת אינּה זֹו והקטרה הֹואיל - הּקמץ הקטיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכ
יצאּו. לא אֹו מעילה ידי יצאּו אם ספק הּדבר הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּבאכילה,

.Áׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁש, ּבֹו מֹועלין - הּפנים ְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֻלחם
הּתר - הּבזיכין הקטיר הּבזיכין; ׁשּיקטיר עד נאפה, ְְֱִִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻלא
קדם מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - הּלחם ׁשּתי וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻּבאכילה.
הּתרּו - הּכבׂשים ּדם נזרק הּכבׂשים; ּדם ׁשּיּזרק עד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּיאפּו,

ֲִַָּבאכילה.

.Ëלּׁשיתין ירדּו מּׁשהקּדׁשּו; ּבהן מֹועלין - ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָֻהּנסכים
המזבח] תחת ּבחג[תעלות ׁשּמנּסכין מים ּבהן. מֹועלין אין ,ְְְֲִִִֵֶֶַַַָ

ּבהן; נהנין אין זהב, ׁשל ּבּכד ׁשהן זמן ּכל - ְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּסּכֹות
ּבכּלן, מֹועלין - ּבּצלֹוחית אֹותן נתנּו מעל. לא ְְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָֹֻוהּנהנה,

הּנסכים. מּכלל הן ְְֲִִֵֵֶַַָׁשהרי

.Èעד ּבכלי, מּׁשהקּדׁש ּבֹו מֹועלין - מצרע ׁשל ׁשמן ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָֹֻלֹוג
מֹועלין, ולא נהנין לא - האׁשם ּדם נזרק האׁשם; ּדם ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּיּזרק

מּתנֹותיו מּמּנּו ׁשּיּתנּו עבודתו]עד שתעשה מּמּנּו[- נתנּו ; ְְְִִִֶֶֶַַָָ
ואׁשם. חּטאת ּכבׂשר ּבאכילה, הּׁשירים הּתרּו - ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָֻהּמּתנֹות

.‡Èלפני ּבין ּבֹו, מֹועלין אין - הּקדׁשים ׁשחיטת ּדמי ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָּכל

לנחל יצא קדרֹון; לנחל ׁשּיצא עד ּכּפרה, לאחר ּבין ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָּכּפרה
ודמיו לגּנֹות, נמּכר ׁשהיה מּפני ּבֹו, מֹועלין - ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָקדרֹון
אסּור הּוא הרי - קדׁשים לבהמת ּדם הּמּקיז אבל ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהקּדׁש.
דם, ּבלא לחיֹות יכֹולה ואינּה הֹואיל ּבֹו; ּומֹועלין ְְְְֲֲִִִֵַָָָָָֹּבהניה,

ּכגּופּה. הּוא ְֲֵָהרי

.·Èמּקדׁשי ׁשּפרׁשּו והּטלפים והּקרנים והּגידים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהעצמֹות
לאחר ּפרׁשּו ּבהן; מֹועלין - ּדמים זריקת לפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָקדׁשים
ׁשּפרׁשּו העֹולה עצמֹות ּבהן. מֹועלין אין - ּדמים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָזריקת
ׁשהּזריקה זריקה; לאחר ּבהן מֹועלין אין - זריקה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלפני
לעֹולם.. ּבהן מֹועלין - זריקה אחר ּפרׁשּו ואם אֹותן. ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּתרת

ׁשּפקעּו העֹולה חצֹות[קפצו]עצמֹות קדם - הּמזּבח מעל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
אף ּבהן; מֹועלין אין חצֹות, לאחר ּבהן; מֹועלין ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּלילה,
נעׂשּו הּלילה, חצי ׁשהּגיע ּכיון - חצֹות קדם ׁשּפקעּו ּפי ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹעל

אפר. ונעׂשּו ׁשּנתאּכלּו ּכמי האברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּכל

.‚Èלאחר ּבין חצֹות לפני ּבין הּמזּבח, מעל ׁשּפקעה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּגחלת
בדק קדׁשי ׁשל ּגחלת אבל מֹועלין; ולא נהנין לא - ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹחצֹות
מֹועלין. ולא נהנין לא - והּׁשלהבת ּבּה. מֹועלין - ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֹהּבית

.„Èהּדׁשן[אפר]ּדׁשן הרמת קדם ּבין החיצֹון, הּמזּבח ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּבֹו. מֹועלין - הרמה אחר ֲֲִֵַַָָּבין

.ÂËנ לא - הּמנֹורה ודּׁשּון הּפנימי הּמזּבח ולאּדּׁשּון הנין ְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָֹֹ
ֲִמֹועלין.

.ÊËּבין - מּום ּבעלת ׁשהיא קדׁשים קדׁשי ּבהמת ְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל
למּום הקּדׁשּה ׁשּקדם ּבין להקּדׁשּה, קבּוע מּום ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּקדם

זמן מחּסר היתה ואפּלּו ללידתוקבּוע, יום מח' פחות [כגון: ְְְֲִַַַַָָָֻ
להקריבו] שאסור ׁשּיּפדּו.- עד מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין -ְְֲִִִֶֶֶַָָֻ

ּתֹורין ש]אבל זמּנן,[קטנים ׁשעבר יֹונה ּובני זמּנן, הּגיע לא ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
הּנהנה ּבהן, להנֹות ׁשאסּור ּפי על אף - מזּבח קדׁשי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהן
ּכחּטאֹות הן הרי לפדיֹון, ראּויין ואינן הֹואיל מעל; ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹלא

ּבהן. מֹועלין אין לפיכ ְֲִִֵֵֶַָָהּמתֹות;

קודש שבת

ג ּפרק מעילה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

אבל‡. ּתֹורה, ּדבר מעילה ידי יצאּו - ׁשּמתּו מזּבח ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָקדׁשי
סֹופרים מּדברי ּבהן נפסלּו[חכמים]מֹועלין אם וכן . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָ

מֹועלין - ּבארנּום ׁשּכבר הּקרּבנֹות, ּבהן ׁשּיּפסלּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבדברים
היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה סֹופרים. מּדברי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּבהן
לקדׁשי היה אם אבל ּכהנים; לאכילת הּתר ׁשעת ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלהן
ונאסרּו נפסלּו ּכ ואחר הּתר, ׁשעת הּנאכלין ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָקדׁשים
ּבאֹותֹו מֹועלין אין אחת, ׁשעה והּתרּו הֹואיל - ְְְֲֲִִִֵַַַָָָֻּבאכילה
קדׁשי ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאכילה ראּוי ׁשהיה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּדבר
ּכגֹון - ּכהלכתֹו לּמזּבח הּדם ׁשּיּגיע קדם ׁשּנפסלּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹקדׁשים
ׁשּׁשחטן אֹו ּבּצפֹון, ׁשּקּבל ּפי על אף ּבּדרֹום, ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּׁשחטן
אֹו ּבּלילה, וזרק ּבּיֹום ׁשּׁשחט אֹו ּבּדרֹום, וקּבל ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָּבּצפֹון
אֹו הּזמן ּבמחׁשבת ׁשעׂשאן אֹו ּבּיֹום, וזרק ּבּלילה ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשּׁשחט

הּמקֹום במקומה]ּבמחׁשבת או בזמנה לאכלה שלא שחשב -], ְֲֶֶַַָ
הּפסּולין ׁשּקּבלּו ׁשּזרקּוהּו[לעבודה]אֹו ּפי על אף ּדמן את ְְְִִִֶֶֶַַַָָָ

ּכׁשרים, ׁשּקּבלּוהּו ּפי על אף ּפסּולין ׁשּזרקּוהּו אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָּכׁשרים,
ּכּלֹו הּדם אֹו הּבׂשר ׁשּיצא לעזרה]אֹו זריקת[חוץ קדם ְִֶֶַַַָָָָָֹֻ
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אפרם] פינוי עד ּבדבר[- מֹועלין ואין לאּׁשים, הן ׁשהרי ;ְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָ
לּמזּבח ׁשּלהן האמּורין העלה אפּלּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּנאכל,
הֹוציא הּדם. ׁשּיּזרק עד ּבהן מֹועלין אין - זריקה ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹקדם

לחּוץ לעזרה]אמּוריהן חוץ מֹועלין[- אין - זריקה קדם ְֲִִֵֵֵֶֶַָֹ
הן ׁשעדין ּפי על אף - הּדם נזרק הּדם. ׁשּיּזרק עד ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּבהן
לּיֹוצא מֹועלת ׁשהּזריקה ּבהן; מֹועלין החזירן, ולא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבחּוץ

להחמיר. ּבין להקל ְְְִֵֵֵַָּבין

ׁשּיּזרק·. עד מּׁשהקּדׁשּו ּבהן מֹועלין - קדׁשים קדׁשי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּכל
עד לאּׁשים, ׁשּכּלֹו ּבדבר ּבהן מֹועלין - הּדם נזרק ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻהּדם.
ּכמֹו הּנאכל, ּבדבר מֹועלין ואין הּדׁשן; לבית ויצא ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּיּׂשרף

ְֵֶַׁשּבארנּו.

ּבהמה,‚. עֹולת ואחד העֹוף עֹולת אחד העֹולה, ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
המנחה]והּקמץ מן והּלבֹונה[הקרב למנחות], עשב ,[מין ְְְֶַַָֹ

והחבּתין ּכהנים, חביתין]ּומנחת נסכים[מנחת ּומנחת , ְְְְֲֲִִִִִִַַַָֹ
הקרבנות] עם עד[הבאה הקּדׁשן, מּׁשעת ּבהן מֹועלין -ְְֲִִֵֶֶַַָָ

הּדׁשן. לבית הּמזּבח על ׂשרפתן אחר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיצאּו

ּבהן„. מֹועלין - הּנׂשרפין ּוׂשעירים הּנׂשרפין ּפרים ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָוכן
ויּתֹו הּדׁשן ּבבית ׂשרפתן ותּגמר ׁשּיּׂשרפּו עד הקּדׁשן, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּׁשעת
הּדׁשן. ּבבית והּוא ּבֹו מֹועלין - ׁשיּתֹו קדם אבל ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהּבׂשר;

אפר;‰. ׁשּתעׂשה עד מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין אדּמה ּפרה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻֻוכן
"חּטאת ּבּה: נאמר הרי הּבית, בדק ּכקדׁשי ׁשהיא ּפי על ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאף
ּפרה. ּבאפר אדם ימעל ׁשּלא הּוא, ּדין ּבית ּותנאי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹהיא".

.Âמֹועלין - צּבּור ׁשלמי וזבחי ואׁשם, ּבהמה, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָחּטאת
מֹועלין - הּדם נזרק הּדם. ׁשּיּזרק עד מּׁשהקּדׁשּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻּבכּלן
וכן ּבּבׂשר. מֹועלין ואין הּדׁשן; לבית ׁשּיצאּו עד ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבאמּוריהן

מּׁש ּבּה מֹועלין - העֹוף הּזהחּטאת דמּה. ׁשּיּזה עד הקּדׁשה ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
ּבמראתּה להנֹות אסּור אבל מעילה, ּבּה אין - [מצבורדמּה ְְְֲִֵֵָָָָָָָָָֻ

מעל.הפסולת] לא הּזיה, אחר ּבהן והּנהנה ְְֱֶֶֶַַַַַָָָָָָֹונֹוצתּה;

.Êׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָֻהּמנחֹות
- הּקמץ קרב הּקמץ; ׁשּיקטיר עד ׁשרת, ּבכלי נתקּדׁשּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹלא
ואחר חסרּו אֹו הּׁשירים נפסלּו ואם ּבאכילה. הּׁשירים ְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָֻהּתרּו
הּׁשירים מּתרת אינּה זֹו והקטרה הֹואיל - הּקמץ הקטיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכ
יצאּו. לא אֹו מעילה ידי יצאּו אם ספק הּדבר הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּבאכילה,

.Áׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁש, ּבֹו מֹועלין - הּפנים ְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֻלחם
הּתר - הּבזיכין הקטיר הּבזיכין; ׁשּיקטיר עד נאפה, ְְֱִִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻלא
קדם מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - הּלחם ׁשּתי וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻּבאכילה.
הּתרּו - הּכבׂשים ּדם נזרק הּכבׂשים; ּדם ׁשּיּזרק עד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּיאפּו,

ֲִַָּבאכילה.

.Ëלּׁשיתין ירדּו מּׁשהקּדׁשּו; ּבהן מֹועלין - ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָֻהּנסכים
המזבח] תחת ּבחג[תעלות ׁשּמנּסכין מים ּבהן. מֹועלין אין ,ְְְֲִִִֵֶֶַַַָ

ּבהן; נהנין אין זהב, ׁשל ּבּכד ׁשהן זמן ּכל - ְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּסּכֹות
ּבכּלן, מֹועלין - ּבּצלֹוחית אֹותן נתנּו מעל. לא ְְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָֹֻוהּנהנה,

הּנסכים. מּכלל הן ְְֲִִֵֵֶַַָׁשהרי

.Èעד ּבכלי, מּׁשהקּדׁש ּבֹו מֹועלין - מצרע ׁשל ׁשמן ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָֹֻלֹוג
מֹועלין, ולא נהנין לא - האׁשם ּדם נזרק האׁשם; ּדם ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּיּזרק

מּתנֹותיו מּמּנּו ׁשּיּתנּו עבודתו]עד שתעשה מּמּנּו[- נתנּו ; ְְְִִִֶֶֶַַָָ
ואׁשם. חּטאת ּכבׂשר ּבאכילה, הּׁשירים הּתרּו - ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָֻהּמּתנֹות

.‡Èלפני ּבין ּבֹו, מֹועלין אין - הּקדׁשים ׁשחיטת ּדמי ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָּכל

לנחל יצא קדרֹון; לנחל ׁשּיצא עד ּכּפרה, לאחר ּבין ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָּכּפרה
ודמיו לגּנֹות, נמּכר ׁשהיה מּפני ּבֹו, מֹועלין - ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָקדרֹון
אסּור הּוא הרי - קדׁשים לבהמת ּדם הּמּקיז אבל ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהקּדׁש.
דם, ּבלא לחיֹות יכֹולה ואינּה הֹואיל ּבֹו; ּומֹועלין ְְְְֲֲִִִֵַָָָָָֹּבהניה,

ּכגּופּה. הּוא ְֲֵָהרי

.·Èמּקדׁשי ׁשּפרׁשּו והּטלפים והּקרנים והּגידים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהעצמֹות
לאחר ּפרׁשּו ּבהן; מֹועלין - ּדמים זריקת לפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָקדׁשים
ׁשּפרׁשּו העֹולה עצמֹות ּבהן. מֹועלין אין - ּדמים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָזריקת
ׁשהּזריקה זריקה; לאחר ּבהן מֹועלין אין - זריקה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלפני
לעֹולם.. ּבהן מֹועלין - זריקה אחר ּפרׁשּו ואם אֹותן. ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּתרת

ׁשּפקעּו העֹולה חצֹות[קפצו]עצמֹות קדם - הּמזּבח מעל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
אף ּבהן; מֹועלין אין חצֹות, לאחר ּבהן; מֹועלין ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּלילה,
נעׂשּו הּלילה, חצי ׁשהּגיע ּכיון - חצֹות קדם ׁשּפקעּו ּפי ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹעל

אפר. ונעׂשּו ׁשּנתאּכלּו ּכמי האברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּכל

.‚Èלאחר ּבין חצֹות לפני ּבין הּמזּבח, מעל ׁשּפקעה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּגחלת
בדק קדׁשי ׁשל ּגחלת אבל מֹועלין; ולא נהנין לא - ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹחצֹות
מֹועלין. ולא נהנין לא - והּׁשלהבת ּבּה. מֹועלין - ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֹהּבית

.„Èהּדׁשן[אפר]ּדׁשן הרמת קדם ּבין החיצֹון, הּמזּבח ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּבֹו. מֹועלין - הרמה אחר ֲֲִֵַַָָּבין

.ÂËנ לא - הּמנֹורה ודּׁשּון הּפנימי הּמזּבח ולאּדּׁשּון הנין ְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָֹֹ
ֲִמֹועלין.

.ÊËּבין - מּום ּבעלת ׁשהיא קדׁשים קדׁשי ּבהמת ְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל
למּום הקּדׁשּה ׁשּקדם ּבין להקּדׁשּה, קבּוע מּום ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּקדם

זמן מחּסר היתה ואפּלּו ללידתוקבּוע, יום מח' פחות [כגון: ְְְֲִַַַַָָָֻ
להקריבו] שאסור ׁשּיּפדּו.- עד מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין -ְְֲִִִֶֶֶַָָֻ

ּתֹורין ש]אבל זמּנן,[קטנים ׁשעבר יֹונה ּובני זמּנן, הּגיע לא ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
הּנהנה ּבהן, להנֹות ׁשאסּור ּפי על אף - מזּבח קדׁשי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהן
ּכחּטאֹות הן הרי לפדיֹון, ראּויין ואינן הֹואיל מעל; ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹלא

ּבהן. מֹועלין אין לפיכ ְֲִִֵֵֶַָָהּמתֹות;

קודש שבת

ג ּפרק מעילה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

אבל‡. ּתֹורה, ּדבר מעילה ידי יצאּו - ׁשּמתּו מזּבח ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָקדׁשי
סֹופרים מּדברי ּבהן נפסלּו[חכמים]מֹועלין אם וכן . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָ

מֹועלין - ּבארנּום ׁשּכבר הּקרּבנֹות, ּבהן ׁשּיּפסלּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבדברים
היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה סֹופרים. מּדברי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּבהן
לקדׁשי היה אם אבל ּכהנים; לאכילת הּתר ׁשעת ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלהן
ונאסרּו נפסלּו ּכ ואחר הּתר, ׁשעת הּנאכלין ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָקדׁשים
ּבאֹותֹו מֹועלין אין אחת, ׁשעה והּתרּו הֹואיל - ְְְֲֲִִִֵַַַָָָֻּבאכילה
קדׁשי ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאכילה ראּוי ׁשהיה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּדבר
ּכגֹון - ּכהלכתֹו לּמזּבח הּדם ׁשּיּגיע קדם ׁשּנפסלּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹקדׁשים
ׁשּׁשחטן אֹו ּבּצפֹון, ׁשּקּבל ּפי על אף ּבּדרֹום, ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּׁשחטן
אֹו ּבּלילה, וזרק ּבּיֹום ׁשּׁשחט אֹו ּבּדרֹום, וקּבל ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָּבּצפֹון
אֹו הּזמן ּבמחׁשבת ׁשעׂשאן אֹו ּבּיֹום, וזרק ּבּלילה ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשּׁשחט

הּמקֹום במקומה]ּבמחׁשבת או בזמנה לאכלה שלא שחשב -], ְֲֶֶַַָ
הּפסּולין ׁשּקּבלּו ׁשּזרקּוהּו[לעבודה]אֹו ּפי על אף ּדמן את ְְְִִִֶֶֶַַַָָָ

ּכׁשרים, ׁשּקּבלּוהּו ּפי על אף ּפסּולין ׁשּזרקּוהּו אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָּכׁשרים,
ּכּלֹו הּדם אֹו הּבׂשר ׁשּיצא לעזרה]אֹו זריקת[חוץ קדם ְִֶֶַַַָָָָָֹֻ
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ׁשהרי לעֹולם, ּבכּלן מֹועלין אּלּו ּבכל - הּדם ׁשּלן אֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻהּדם,
לּמזּבח הּדם הּגיע אם אבל הּתר. ׁשעת להן היה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלא
ׁשּנטמא אֹו האמּורין, אֹו הּבׂשר לן ּכ ואחר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָּכמצותֹו,
לחּוץ, האמּורין אֹו הּבׂשר ׁשּיצא אֹו האמּורין, אֹו ִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהּבׂשר
אּלּו ּבכל - ּדמים זריקת קדם הּבׂשר מקצת ׁשּיצא ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאֹו
ׁשעת לֹו היה ׁשהרי ּבׂשרן; ּבׁשאר מֹועלין אין ּבהן, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכּיֹוצא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאכילה, ְְֲִֵֵֶֶַַָהּתר

הּכׁשרים·. וחזרּו ּוזרקּוהּו, הּדם את הּפסּולין ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָקּבלּו
ּדם ׁשאר וקּבלּו בו]לעבֹודה, אין[שיצא - ּוזרקּוהּו הּנפׁש ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָ

הּנפׁש ּדם ׁשאר עֹוׂשין הּפסּולין ׁשאין ּבבׂשרן; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמֹועלין
לזריקה]ׁשירים שפסולין וראּוי[- הֹואיל - הּטמא מן חּוץ , ְְִִִֵַָָָ

ׁשירים. הּדם ׁשאר עֹוׂשה צּבּור, ְְֲִִֶַַַָָָלעבֹודת

הּכׁשר‚. ׁשחזר ּפי על אף - וזרק הּטמא קּבל ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּכיצד?
ׁשעת להן היתה לא אּלּו הרי ּוזרקֹו, הּנפׁש ּדם ׁשאר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוקּבל
זריקת ואין הּוא, ׁשירים הּדם ׁשּזה ּבכּלן; ּומֹועלין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהּתר,
מעילה קּלים ּבקדׁשים ׁשאין ּבארנּו, ּכבר מֹועלת. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשירים
ׁשּתהיה והּוא - הּדם זריקת אחר מאמּוריהן חּוץ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלעֹולם,

ׁשּנתּפּגלּו קּלים קדׁשים אבל הּמֹועלת. -[ונפסלו]זריקה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָ
יצא אם וכן ּבאמּוריהן; מֹועלין אין הּדם, ׁשּנזרק ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאף

מֹועלין אין ּוזרקֹו, ׁשהחזירֹו ּפי על אף - ּבאמּורין.הּדם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּותמּורתּה„. חּטאת ולד ּכגֹון הּמתֹות, חּטאֹות [-ּכל ְְְֵַַַַָָָָָ
שניהם] ונתקדשו - אחרת בבהמה קרבן -החליף ּבהן ְֵֶַָוכּיֹוצא

מעל. לא נהנה, ואם ּבהן; להנֹות ְֱִֵֶֶַָָָָָֹאסּור

חּטאת‰. -[שדינה]וכל מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ׁשּתרעה ְְִִֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּתּפדה. עד ּבּה ֲִִֶֶַָָמֹועלין

.Âואחר ּתחּתיה, אחרת והפריׁש ואבדה חּטאתֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמפריׁש
ׁשּתיהן וׁשחט עֹומדֹות, ׁשּתיהן והרי הראׁשֹונה, נמצאת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכ
ׁשּנזרק זֹו ּבבׂשר לא מֹועלין אין - מהן אחת ּדם וזרק ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹּכאחת,
לאכילה, ראּוי ׁשאינֹו ּפי על ואף חברּתּה, ּבבׂשר ולא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּדמּה
ׁשחט אם אבל זֹורק. מּזה רצה ואם זֹורק מּזה רצה ואם ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהֹואיל
לאחר ואפּלּו חברּתּה, לבׂשר מֹועיל ּדמּה אין - זֹו אחר ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָזֹו
ּבׂשרּה. להּתר הראּויה ׁשעה לּה היתה לא ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָָָָֹזריקה;

.Êּבׁשּנּוי ׁשּנפסלה העֹוף עֹולת אֹו העֹוף חּטאת ְְְִִֶַַַָָָָּכל

מעֹולת חּוץ ּבּה, מֹועלין - עׂשּיתּה מקֹום ּבׁשּנּוי אֹו ְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָעׂשּיתּה
ׁשאף חּטאת; לׁשם חּטאת ּכמליקת למּטה ׁשּנמלקה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהעֹוף

חֹובה לׁשם לּבעלים עלת ׁשּלא ּפי קרבנם]על חובת אין[- , ְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
וׁשּנה עׂשּיתּה, ּומקֹום ׁשמּה וׁשּנה הֹואיל - ּבּה ְְְְֲֲִִִִִָָָָָָמֹועלין

מעילה. ּבֹו ׁשאין ּדבר לׁשם ְְֲִֵֵֶֶַָָָָמעׂשיה

.Áׁשּנתּפּגלה ּבמחׁשבת[ונפסלה]מנחה ׁשּנעׂשית אֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ
במקומה]הּמקֹום לא לאכלה שחשב הּלחם[- ׁשּתי וכן [של, ְְֵֵֶֶַַָ

ּבמחׁשבתשבועות] ׁשּנפסלּו אֹו ׁשּנתּפּגלּו הּפנים ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָולחם
הּתר. ׁשעת להן היתה לא ׁשהרי ּבהן, מֹועלין - ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּמקֹום

.Ëקמץ לחּוץ[ממנחה]וכן לעזרה]ׁשּיצא חוץ לן,[- אֹו ְֵֶֶַָָָֹ
ׁשעת ׁשם היתה לא ׁשהרי ּבּׁשירים, מֹועלין - והקטירֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹוחזר
ּבּׁשירים; מֹועלין אין - והקטירֹו הּקמץ נטמא אם אבל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּתר;

הגדול]ׁשהּציץ הכהן ואינֹו[מכפר]מרּצה[של הּטמא, על ְְִֵֵֶֶַַַַָ
נטמאּו, אֹו הּׁשירים יצאּו הּיֹוצא. על ולא הּלן על לא ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֹמרּצה
- ּבאכילה אסּורין ׁשהן ּפי על אף - הּקמץ הקטיר ּכ ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹואחר

ּכמצותֹו. הּקמץ קרב ׁשהרי ּבהן, מֹועלין ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאין

.Èאֹו ּדמן, זריקת לפני ּכּלן קדׁשים מּקדׁשי ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻהּנהנה
מן[אברי]מאמּורי ׁשּנהנה אֹו זריקה, לאחר קּלים קדׁשים ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּכהנים ּומנחת והּלבֹונה הּקמץ מן אֹו ּכּלּה, ְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֹֻהעֹולה
חביתין]והחבּתין מנחת מעל[- לנדבה; ּׁשּנהנה מה יּפל - ְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ

הבית]. לבדק לּלׁשּכה ּׁשּנהנה מה יּפל - הּצּבּור ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹּבקרּבנֹות

.‡Èאֹו ׁשּנטמא, קדׁשים קדׁשי מּבׂשר זריקה קדם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹנהנה
לראׁש ׁשהעלן ּפי על אף קּלים, קדׁשים מאמּורי ְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנהנה

ּפטּור. זה הרי - ְֲִֵֵֶַַָהּמזּבח

.·Èהּמז ּבהן;קדׁשי להנֹות אסּור ּוביציהן חלבן - ּבח ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
- הּמעׂשר ולד וכן הּקדׁשים, ולד לפיכ מעל. לא ְְְְְֱֲֳִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹוהּנהנה
לאדם ויׁש חל. אחרת מּבהמה אּלא מאּמֹו, יינק ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלא
לולדֹות קדׁש יהיה החּלין, זֹו ּבהמה 'חלב ולֹומר: ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻלהתנּדב

ימּותּו'. ׁשּלא ּכדי ׁשּיינקּוהּו, ְְֳִִֵֶֶַָָֹהּקדׁשים

.‚Èּכגֹון ּדמים, קדּׁשת לּמזּבח ועֹוף ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻהקּדיׁש
לׁשלמים' זה יֹונה ּבן ּודמי לנסכים, זֹו ּבהמה 'ּדמי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאמר:
ּובביציהן ּבחלבן ּומֹועלין הּבית, ּבדק ּכקדׁשי הן הרי -ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו

�

'e - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎg"qyz'd hay a"i

ראשון יום

.ÁÚ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הע"ח להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַָָ

מןֿהּבהמה ּבכלֿׁשנה לנּו מּכלֿׁשּיּולד ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָמעׂשר
ודמּה חלּבּה ׁשּנקריב zndaהּטהֹורה, ly) ְְְְִֶֶַַָָָָ

(xyrndוהּוא ּבירּוׁשלים. ׁשאריתּה אנחנּו ְְְְֲִִִֵַַָָָֹונאכל
אׁשרֿ ּכל וצאן ּבקר "וכלֿמעׂשר יתעּלה: ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָֹֹאמרֹו

לה'" יהיהֿקדׁש העׂשירי הּׁשבט ּתחת ְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹיעבר
(al ,fk `xwie)ּוכבר ּבהמה. מעׂשר וזהּו ―ְְְְֵֶַַָָ

מּבכֹורֹות אחרֹון ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָנתּבארּו
(.bk)ּבחּוצה ּגם נֹוהגת זֹו ׁשּמצוה נתּבאר, וׁשם .ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

אבל ּתֹורה. ּדין וזהּו ― הּבית ּבפני וׁשּלא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלארץ
ּדרּבנן, lrּבגזרה dfd onfa elk`l icky oeeiky) ְְִֵַָָָ

(l"fg eyyg men ea letiy oizndl mc`dֶָׁשּמא

iying mei ,iriax mei ,iyily mei ,ipy mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

(jkÎlk oizndl mc` lkei `ly jezn)ׁשּלא ֵֵֶָֹיאכל
מקּדׁש לנּו אין ׁשהרי ― `xytּבמּום ycwnay) ְְֲִֵֵֶָָ

(ezaxwd iciÎlr mena `ly mb ezlik` xizdl―

ּוכׁשּיהא הּבית"; ּבפני אּלא נֹוהג "אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָאמרּו:
לארץ. ּובחּוצה ּבארץ נֹוהג ― ּבנּוי ְְִֵֶֶַָָָָָָָהּמקּדׁש

שני ,יום

.Ë˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÒ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ט מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא ׁשּיהיה, אפן ּבאיזה ּבהמה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹמעׂשר

יּגאל" "לא ּבהמה: ּבמעׂשר bl)יתעּלה ,fk `xwie). ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ
ספרא "לא(my)ּולׁשֹון אֹומר: הּוא "ּבּמעׂשר : ְְֲִֵֵַַָֹ

לא ׁשחּוט, ולא חי לא נמּכר ואינֹו ― ְְְִִֵֵַָָָֹֹֹיּגאל"
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּום". ּבעל ולא ְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹּתמים

ּבכֹורֹות ּבמּסכת ׁשּלפניה עם מּסכת(l`:)זֹו ּובריׁש ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ׁשני a)מעׂשר dpyn ` wxt). ֲִֵֵַ

― הס"ט ּכלֿהּמצוה ׁשּיקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָ
הידּועים הּגדֹולים מןֿהחטאים ּבחטא ׁשּׁשגג ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָמי
ּתחטא אחת "ואםֿנפׁש יתעּלה: אמרֹו חּטאת ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָקרּבן

הארץ" מעם fk)ּבׁשגגה ,c my)חּטאת היא וזֹו . ְְִִֵֶַַָָָָָ
ּוכבר ּבהמה. חּטאת לעֹולם ׁשהיא ּכלֹומר ְְְְְִֵֶַַָָָָָקבּועה,
הן זֹו, חּטאת ׁשגגתן על ׁשחּיבים ׁשהעברֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבארנּו,
לאֿ מצות ׁשּתהיה ּבתנאי ּכרת, זדֹונן על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשחּיבים

מעׂשה ּבּה ויהיה zifit)תעׂשה dlert)ּכמֹו , ְְְֲֲִֶֶֶַַָ
ּכבר ּכּלּה זֹו מצוה הלכֹות ּכרתֹות. ּבתחּלת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֻׁשּנתּבאר

הֹוריֹות ּבמּסכת ּובכּמה(hi.)ּוכרתֹות(g.)נתּבארּו ְְְְֲִֵֶֶַַָָָ
ּבׁשּבת aw.)מקֹומֹות .hq)ּוׁשבּועֹות(.ck).ּוזבחים ְְְְִַָָ

שלישי רביעי,,יום ,יום

.Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ׁשבעים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה הּוא ְְְִִִִִַַַַָָ

ספק לנּו יארע אם מסּים קרּבן להקריב ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשּנצטּוינּו
זדֹונן על ׁשחּיבים הּגדֹולֹות העברֹות מאֹותן ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָּבאחת
נקרא זה וקרּבן ― קבּועה חּטאת ׁשגגתן ועל ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָּכרת
יארע אם אׁשר הּזה הּספק ואפן ּתלּוי' ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ'אׁשם
לפניו ׁשּיׁש ּכגֹון הּוא: ּתלּוי, אׁשם עליו ְְִֵֶַָָָָָָָָחּיבים

הּכליֹות חלב מהן אחת חלב, חתיכֹות (edy`ׁשּתי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
(xeq`הּלב חלב xzen)והאחרת `edy)ואכל , ְְֵֵֶֶֶַַַָָ

ׁשאבדה, אֹו אתֿהּׁשנּיה אחר ואכל מהן ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאחת

ׁשאכל החתיכה אם חׁשׁש אצלֹו ונתעֹורר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָונסּתּפק
קרּבן ׁשּמקריב זהּו ― האסּורה אֹו הּמּתרת ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֻהיתה
וזה ּבֹו, להתּכּפר ּכדי הּזה הּמתעֹורר הּספק ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָעל

ּתלּוי' 'אׁשם crנקרא cnere ielz oiicr epicy) ְִָָָָ
(xxazi wtqdyׁשּמהּֿׁשאכל ,אחרּֿכ נתּברר אם .ְִִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשגגה ׁשּזֹו נתאּמת הרי ― הּכליֹות חלב ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָהּוא
זה ּבקרּבן האמּור והּכתּוב קבּועה. חּטאת ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָויקריב
תחטא ּכי "ואםֿנפׁש וּיקרא: ּבפרׁשת אמרֹו ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָהּוא
תעׂשינה לא אׁשר ה' מּכלֿמצות אחת ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹועׂשתה
ּתמים איל והביא עונֹו ונׂשא ואׁשם ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹֹולאֿידע
עליו וכּפר אלֿהּכהן לאׁשם ּבערּכ ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמןֿהּצאן

לאֿידע" והּוא ׁשגג אׁשר ׁשגגתֹו על (xwie`הּכהן ְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹ
(giÎfi ,dאֹו ׁשגג אם ידע ּׁשּלא מה על ּכלֹומר: ―ְִֶַַַַַָָֹ

הּודע', 'לא חכמים לֹו קֹוראים זה וענין ׁשגג. ְְְֲִִִֶַַָָָֹֹלא
ּכרתֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(fi.)ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ

חמישי יום

.‡Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הע"א ׁשעברהּמצוה ׁשּמי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָ

― לֹו ויתּכּפר אׁשם קרּבן יקריב מסּימֹות ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֻעברֹות
וּדאי אׁשם זהוזהּו קרּבן עליהן ׁשחּיבים העברֹות . ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

חרּופה ׁשפחה ּוביאת ּוגזלה מעילה (divgהן: ְְְֲִִִֵֵַָָָָ
da mitzeyd cg`y oebk .oixeg za divge dgty

(dxxgyּפּקדֹון ּבׁשבּועת oecwtוׁשקר lr xneyd) ְְִִֶֶַָ
eze` zexhetd zeprhd zg` lr xwyl raype exiag

(oecwtd xifgdlׁשּיהנה והּוא ּבׁשגגה, ּכלֿהּמֹועל :ְְִֵֵֶֶַָָָָ
ּבדק הקּדׁש ּבין ― מןֿההקּדׁש ּפרּוטה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּבׁשוה
ׁשוה חברֹו הּגֹוזל אֹו ― מזּבח הקּדׁש ּובין ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָהּבית
ׁשפחה על הּבא אֹו ונׁשּבע; ּולמעלה ְְְְְְִִַַַַָָָָּפרּוטה

― ונׁשּבע ּבפּקדֹון הּכֹופר אֹו `el)חרּופה lke) ְְְֲִִֵַַָָ
להקריב חּיב זה הרי ― ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָּבין
קרּבן אּלא חּטאת קרּבן ואינֹו חּטאתֹו, על ְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָקרּבן

וּדאי' 'אׁשם נקרא זה וקרּבן bby)אׁשם; i`ce ik). ְְְִֶַַָָָָָָָ
ה' מּקדׁשי ּבׁשגגה "וחטאה ּבמעילה: יתעּלה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָאמר

ּתמים" איל לה' אתֿאׁשמֹו eh)והביא ,d `xwie); ְֲִִִֵֶַַָָ
עלֿ ונׁשּבע וגֹו' ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו "וכחׁש ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָואמר:

ּתמים" איל לה' יביא ואתֿאׁשמֹו וגֹו' (my,ׁשקר ְְֲִִִֶֶַַָָָָ
(dkÎ`kֿׁשכבת אתֿאּׁשה ּכיֿיׁשּכב "ואיׁש ואמר: .ְְְְִִִִִֶַַַָָ

אתֿ והביא וגֹו' לאיׁש נחרפת ׁשפחה והיא ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָזרע
וגֹו'" לה' kÎk`)אׁשמֹו ,hi my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִַָָָ

ּכרתֹות ּבמּסכת אּלּו מצות .(h.)ּדיני ְְְִִֵֵֵֶֶַֹ



�י iying mei ,iriax mei ,iyily mei ,ipy mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

(jkÎlk oizndl mc` lkei `ly jezn)ׁשּלא ֵֵֶָֹיאכל
מקּדׁש לנּו אין ׁשהרי ― `xytּבמּום ycwnay) ְְֲִֵֵֶָָ

(ezaxwd iciÎlr mena `ly mb ezlik` xizdl―

ּוכׁשּיהא הּבית"; ּבפני אּלא נֹוהג "אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָאמרּו:
לארץ. ּובחּוצה ּבארץ נֹוהג ― ּבנּוי ְְִֵֶֶַָָָָָָָהּמקּדׁש

שני ,יום

.Ë˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÒ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ט מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא ׁשּיהיה, אפן ּבאיזה ּבהמה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹמעׂשר

יּגאל" "לא ּבהמה: ּבמעׂשר bl)יתעּלה ,fk `xwie). ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ
ספרא "לא(my)ּולׁשֹון אֹומר: הּוא "ּבּמעׂשר : ְְֲִֵֵַַָֹ

לא ׁשחּוט, ולא חי לא נמּכר ואינֹו ― ְְְִִֵֵַָָָֹֹֹיּגאל"
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּום". ּבעל ולא ְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹּתמים

ּבכֹורֹות ּבמּסכת ׁשּלפניה עם מּסכת(l`:)זֹו ּובריׁש ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ׁשני a)מעׂשר dpyn ` wxt). ֲִֵֵַ

― הס"ט ּכלֿהּמצוה ׁשּיקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָ
הידּועים הּגדֹולים מןֿהחטאים ּבחטא ׁשּׁשגג ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָמי
ּתחטא אחת "ואםֿנפׁש יתעּלה: אמרֹו חּטאת ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָקרּבן

הארץ" מעם fk)ּבׁשגגה ,c my)חּטאת היא וזֹו . ְְִִֵֶַַָָָָָ
ּוכבר ּבהמה. חּטאת לעֹולם ׁשהיא ּכלֹומר ְְְְְִֵֶַַָָָָָקבּועה,
הן זֹו, חּטאת ׁשגגתן על ׁשחּיבים ׁשהעברֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבארנּו,
לאֿ מצות ׁשּתהיה ּבתנאי ּכרת, זדֹונן על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשחּיבים

מעׂשה ּבּה ויהיה zifit)תעׂשה dlert)ּכמֹו , ְְְֲֲִֶֶֶַַָ
ּכבר ּכּלּה זֹו מצוה הלכֹות ּכרתֹות. ּבתחּלת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֻׁשּנתּבאר

הֹוריֹות ּבמּסכת ּובכּמה(hi.)ּוכרתֹות(g.)נתּבארּו ְְְְֲִֵֶֶַַָָָ
ּבׁשּבת aw.)מקֹומֹות .hq)ּוׁשבּועֹות(.ck).ּוזבחים ְְְְִַָָ

שלישי רביעי,,יום ,יום

.Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ׁשבעים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה הּוא ְְְִִִִִַַַַָָ

ספק לנּו יארע אם מסּים קרּבן להקריב ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשּנצטּוינּו
זדֹונן על ׁשחּיבים הּגדֹולֹות העברֹות מאֹותן ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָּבאחת
נקרא זה וקרּבן ― קבּועה חּטאת ׁשגגתן ועל ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָּכרת
יארע אם אׁשר הּזה הּספק ואפן ּתלּוי' ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ'אׁשם
לפניו ׁשּיׁש ּכגֹון הּוא: ּתלּוי, אׁשם עליו ְְִֵֶַָָָָָָָָחּיבים

הּכליֹות חלב מהן אחת חלב, חתיכֹות (edy`ׁשּתי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
(xeq`הּלב חלב xzen)והאחרת `edy)ואכל , ְְֵֵֶֶֶַַַָָ

ׁשאבדה, אֹו אתֿהּׁשנּיה אחר ואכל מהן ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאחת

ׁשאכל החתיכה אם חׁשׁש אצלֹו ונתעֹורר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָונסּתּפק
קרּבן ׁשּמקריב זהּו ― האסּורה אֹו הּמּתרת ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֻהיתה
וזה ּבֹו, להתּכּפר ּכדי הּזה הּמתעֹורר הּספק ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָעל

ּתלּוי' 'אׁשם crנקרא cnere ielz oiicr epicy) ְִָָָָ
(xxazi wtqdyׁשּמהּֿׁשאכל ,אחרּֿכ נתּברר אם .ְִִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשגגה ׁשּזֹו נתאּמת הרי ― הּכליֹות חלב ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָהּוא
זה ּבקרּבן האמּור והּכתּוב קבּועה. חּטאת ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָויקריב
תחטא ּכי "ואםֿנפׁש וּיקרא: ּבפרׁשת אמרֹו ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָהּוא
תעׂשינה לא אׁשר ה' מּכלֿמצות אחת ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹועׂשתה
ּתמים איל והביא עונֹו ונׂשא ואׁשם ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹֹולאֿידע
עליו וכּפר אלֿהּכהן לאׁשם ּבערּכ ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמןֿהּצאן

לאֿידע" והּוא ׁשגג אׁשר ׁשגגתֹו על (xwie`הּכהן ְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹ
(giÎfi ,dאֹו ׁשגג אם ידע ּׁשּלא מה על ּכלֹומר: ―ְִֶַַַַַָָֹ

הּודע', 'לא חכמים לֹו קֹוראים זה וענין ׁשגג. ְְְֲִִִֶַַָָָֹֹלא
ּכרתֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(fi.)ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ

חמישי יום

.‡Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הע"א ׁשעברהּמצוה ׁשּמי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָ

― לֹו ויתּכּפר אׁשם קרּבן יקריב מסּימֹות ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֻעברֹות
וּדאי אׁשם זהוזהּו קרּבן עליהן ׁשחּיבים העברֹות . ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

חרּופה ׁשפחה ּוביאת ּוגזלה מעילה (divgהן: ְְְֲִִִֵֵַָָָָ
da mitzeyd cg`y oebk .oixeg za divge dgty

(dxxgyּפּקדֹון ּבׁשבּועת oecwtוׁשקר lr xneyd) ְְִִֶֶַָ
eze` zexhetd zeprhd zg` lr xwyl raype exiag

(oecwtd xifgdlׁשּיהנה והּוא ּבׁשגגה, ּכלֿהּמֹועל :ְְִֵֵֶֶַָָָָ
ּבדק הקּדׁש ּבין ― מןֿההקּדׁש ּפרּוטה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּבׁשוה
ׁשוה חברֹו הּגֹוזל אֹו ― מזּבח הקּדׁש ּובין ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָהּבית
ׁשפחה על הּבא אֹו ונׁשּבע; ּולמעלה ְְְְְְִִַַַַָָָָּפרּוטה

― ונׁשּבע ּבפּקדֹון הּכֹופר אֹו `el)חרּופה lke) ְְְֲִִֵַַָָ
להקריב חּיב זה הרי ― ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָּבין
קרּבן אּלא חּטאת קרּבן ואינֹו חּטאתֹו, על ְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָקרּבן

וּדאי' 'אׁשם נקרא זה וקרּבן bby)אׁשם; i`ce ik). ְְְִֶַַָָָָָָָ
ה' מּקדׁשי ּבׁשגגה "וחטאה ּבמעילה: יתעּלה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָאמר

ּתמים" איל לה' אתֿאׁשמֹו eh)והביא ,d `xwie); ְֲִִִֵֶַַָָ
עלֿ ונׁשּבע וגֹו' ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו "וכחׁש ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָואמר:

ּתמים" איל לה' יביא ואתֿאׁשמֹו וגֹו' (my,ׁשקר ְְֲִִִֶֶַַָָָָ
(dkÎ`kֿׁשכבת אתֿאּׁשה ּכיֿיׁשּכב "ואיׁש ואמר: .ְְְְִִִִִֶַַַָָ

אתֿ והביא וגֹו' לאיׁש נחרפת ׁשפחה והיא ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָזרע
וגֹו'" לה' kÎk`)אׁשמֹו ,hi my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִַָָָ

ּכרתֹות ּבמּסכת אּלּו מצות .(h.)ּדיני ְְְִִֵֵֵֶֶַֹ
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שישי ,יום

.·Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הע"ב להקריבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַָָ

העברֹות מסּימֹות. עברֹות על ויֹורד עֹולה ְְְֲֲֵֵֵֶַָָָָֻקרּבן
מקּדׁש טמאת הן: זה קרּבן עליהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשחּיבים
מי העדּות. ּוׁשבּועת ּבּטּוי ּוׁשבּועת קדׁשיו ְְְְִִֵַַַָָָָֻוטמאת
ׁשּקבענּו ּכמֹו הּטמאֹות, מאבֹות ּבאב ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֻׁשּנטמא
― ּבׁשגגה לּמקּדׁש ונכנס טהרֹות, סדר ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבהקּדמת

ּב ׁשאכל אֹו מקּדׁש; טמאת ּבׁשגגהזֹוהי קדׁש ׂשר ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע אֹו קדׁשיו; טמאת זֹוהי ―ְְְִִִֶַַַָָָֻ
(miiw `le ,dn xac zeyrl `ly e` zeyrl rayp)

העדּות ׁשבּועת נׁשּבע אֹו ּבׁשגגה; קּימּה ְְְְְִִִֵַַָָָָֹולא
(exagl zecr rcei epi` eli`k rayp)ּבין ― ֵֶֶַלּׁשקר

אחד על מקריב זה הרי ― ּבמזיד ּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַּבׁשֹוגג
"קרּבן הּנקרא: קרּבן ׁשּיעׂשה האּלה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּמעׂשים
ּכיֿ "ונפׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ויֹורד". ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָעֹולה
ּתּגע אׁשר נפׁש אֹו וגֹו' אלה קֹול וׁשמעה ְְְֱֲִֶֶֶֶַָָָָָתחטא
ידע והּוא וגֹו' מּמּנּו ונעלם וגֹו' טמא ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָּבכלּֿדבר
וגֹו' בׂשפתים לבּטא תּׁשבע ּכי נפׁש אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָואׁשם
והביא וגֹו' כיֿיאׁשם והיה וגֹו' מּמּנּו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָונעלם
ואםֿלא וגֹו' ידֹו תּגיע ואםֿלא וגֹו' ְְְְֲִִִֶַַָָֹֹאתֿאׁשמֹו

וגֹו'" ידֹו `iÎ`)תּׂשיג ,d `xwie)עֹולה' נקרא ולכן . ְְְִִֵֶַָָָ
יּובא ּפעם אּלא ּבמין, קבּוע ׁשאינֹו לפי ― ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָויֹורד'
יד ּתּׂשיג אׁשר ּכפי אחר, מּמין ּופעם זה ְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַמּמין
מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּבּקרּבן. החּיב ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהחֹוטא

ּכרתֹות ּבמּסכת ׁשבּועֹות(i:)זֹו .(f.)ּובמּסכת ְְְֵֶֶֶֶַַָ

קודש שבת

.ÂÚ .‰Ú .ÁÒ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הס"ח ּביתהּמצוה ׁשּיקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָ

וזהּו ּכהלכה, ׁשּלא והֹורּו ׁשגגּו אם קרּבן, ְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹּדין
ונעלם יׁשּגּו יׂשראל ּכלֿעדת "ואם יתעּלה: ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָאמרֹו

הּקהל" מעיני bi)ּדבר ,c `xwie)נתּבארּו ּוכבר . ְְֲִֵֵֵַָָָָָָ
ּבמּסכת ּבׁשלמּות ׁשּבּה והּתנאים זֹו מצוה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּדיני

זבחים. מּמּסכת מקֹומֹות ּובכּמה ְְְִִֶֶַַָָָהֹוריֹות

― הע"ה ׁשּכלֿאּׁשההּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶַַַָָָָ
קרּבן, ּתקריב מןֿהּזיבּות, נתרּפאה אם ְְְְִִִִִַַַָָָָָזבה,
― יֹונה" ּבני ׁשני אֹו תרים "ׁשּתי הּוא: זה ְְְְְִֵֵֵֶָָָֹוקרּבן
ׁשּתביאּנּו. עד ּכּפרה מחּסרת והיא זבה, קרּבן ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻוזהּו
הּזב ׁשּקרּבן ּכיון ויאמר: מקׁשה עלי יקׁשה ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹואּולי

מֹונה אּתה והרי הּזבה, zeevnd)ּכקרּבן oipna) ְְֲֵֶַַַַָָָָ
― ׁשּיהיה מי ּבֹו החּיב יהיה ― הּקרּבן ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָאתֿמין
וּדאי אׁשם וקרּבן חּטאת ּבקרּבן ׁשעׂשית ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָּכמֹו
ׁשּמנית ויֹורד, עֹולה וקרּבן ּתלּוי אׁשם ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָוקרּבן
לרּבּוי חׁשׁשּת ולא עצמּה, ּבפני מצוה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹּכלֿאחד

iptn)החטאים ,envr ipta `hg lk zepnl)ׁשעל ֲִֶַַָ
ּכאן ּגם ּכ ― הּקרּבן אֹותֹו חּיבים מהם ְִֵֶֶַַַָָָָָָָּכלֿאחד
מהם ׁשּכלֿאחד האנׁשים, למסּפר ּתחּוׁש ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָאל

ידע העֹוף?! קרּבן זב(dywnd)נתחּיב ׁשּקרּבן ְְְִֵֵֶַַַַָָָָ
חֹובה קרּבן הּוא אּלא חטאים, על ּבא אינֹו ְְֲִֵֶַַָָָָָָָוזבה
ּובאּׁשה ּבאיׁש הּזֹוב מּצב היה אּלּו מסּים. ְְִִִַַַַָָָָָָָֻּבמּצב
זה ׁשל ׁשהּׁשם ּבּׁשם, ׁשהם ּכמֹו ― אחד ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּדבר
למנֹותם צרי היה אז ּכי ― "זבה" זֹו וׁשל ְְִִִֶָָָָָָָָ"זב"
זרע ׁשכבת הּגרת ּכי ּכן, הּדבר אין אבל ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחד;
ּכעין נּגר אם א קרּבן, עליה ׁשחּיב היא ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמןֿהאיׁש
הּדם זֹוב אּלא זבה, אינּה מןֿהאּׁשה זרע ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשכבת
הּדם זב ואם קרּבן; עליו ׁשחּיבת הּוא ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמןֿהאּׁשה
אין 'זיבּות' ּומּלת קרּבן. עליו חּיב אינֹו ְִִִִֵֵַַָָָָָָמןֿהאיׁש
הּדבר אֹותֹו ּכלֿהּנֹוזלים ואין הּנזילה, אּלא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָענינּה

אמרּו ּובפרּוׁש al:)עצמֹו. dcp)מטּמא "האיׁש : ְְְְִֵֵַַָָ
ּכדין וזבה זב ּדין ואין ּבאדם", והאּׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹֹּבלבן
אמרם לזה הּברּורה והראיה ּומצרעת. ְְְְְְֶַַַָָָָָָָָֹֹמצרע

ּכּפרה(g:)ּבכרתֹות מחּסרי "ארּבעה :oaxwy) ְְְְִֵֵַַָָָָֻ
"dxtk"e "z`hg" ly miiehiad lke) mdly "z`hg"

ievnd mpaena mpi` dafe afl xywda miritend

("dnlyd"e "oexqg" ly iyrnd mpaena `l`

והּזבה הּזב הם: ואּלּו בקדשים), מלאכול ְְֵֵַַָָָמעכבן
זב מֹונים אי רֹואה, הּנ והּמצרע". ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹוהּיֹולדת

ּבין ― ּכאחד מצרע ּומֹונים ּכׁשנים ׁשהּואוזבה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ
ּכזיבּות אינּה האיׁש ׁשּזיבּות לפי ― אּׁשה אֹו ְְִִִִִִֵֶָָָאיׁש
"ואםֿטהרה קרּבנּה: על הּנאמר והּפסּוק ְְְֱֲִִֶַַַַָָָָָָָָהאּׁשה.
תרים ׁשּתי ּתּקחֿלּה הּׁשמיני ּובּיֹום וגֹו' ְְְִִִִִֵַַַָָֹמּזֹובּה

hkÎgk)וגֹו'" ,eh my). ְ

― הע"ו ׁשּכלֿיֹולדתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
ּובןֿ לעֹולה ּבןֿׁשנתֹו ּכבׂש והּוא: קרּבן, ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָּתקריב
ׁשּתי מקריבה ענּיה, היא ואם לחּטאת. ּתר אֹו ְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹיֹונה
חּטאת. ואחד עלה אחד יֹונה ּבני ׁשני אֹו ְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹּתֹורים
ׁשאמר ּכמֹו ׁשּתקריב, עד ּכּפרה מּמחּסרי היא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻוגם
ּתביא לבת אֹו לבן טהרּה ימי "ּובמלאת ְְְְְֳִִִֵֵֶַַָָָֹיתעּלה:

וגֹו'" ּבןֿׁשנתֹו e)ּכבׂש ,ai my). ְְֶֶֶָ

"c"ag i`iyp" zxezn

.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

åBðzì ìëé ¯ úaLa Bìhì àáe ìàøNé ãéa íéã÷ôî eéäL éøëð ìL íéöôç ìáà ,ìàøNé ìL íéöôça äæ ìëå§¨¤©£¨¦¤¦§¨¥£¨£¨¦¤¨§¦¤¨ª§¨¦§©¦§¨¥¨¦§§©¨¨Ÿ¦§
:*elà íéðéc íeìLz ù"ò ,ä"ëù ïîéña ù"îë íéaøä úeLøì epàéöBiL ô"òàå¤¦¤¦§¨©¦§¦¨©§¦¦¥

æúúéáL ìò äeöî íãàå ,úaLa íb da äNBò éøëpäL éðtî ,äëàìî da úBNòì éøëðì Bzîäa ìéàLäì øeñà̈§©§¦§¤§§¨§¦©£¨§¨¨¦§¥¤©¨§¦¤¨©§©¨§¨¨§ª¤©§¦©
äaøä døékNnL ô"òà ,äøBzä ïî øeñà Bì døékNäì óàå ."Eøîçå EøBL çeðé ïòîì" :*øîàpL ,*Bzîäa§¤§¤¤¡©§©©¨©§©£Ÿ¤§©§©§¦¨¨¦©¨¤©§¦¨©§¥
éøëpä ïéà ék ,ìéòBî äæ ïéà ¯ Bì çéèáäå úaLa íeìk da äNòé àHL Bnò äðúî íà elôàå .úaMä íã÷ íéîé̈¦Ÿ¤©©¨©£¦¦©§¤¦¤©£¤¨§§©¨§¦§¦©¥¤¦¦¥©¨§¦

:*ù"ò ä"ù 'éña øàaúiL íòhî Ck ìò ïîàð¤¡¨©¨¦©©¤¦§¨¥§¦

çBà døékNäìe øæçì ìëé ¯ éøëpî äîäa øëOL ìàøNé ìáà .ìàøNé ìL äîäaä óebLk ,íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦§¤©§¥¨¤¦§¨¥£¨¦§¨¥¤¨©§¥¨¦¨§¦¨Ÿ©£Ÿ§©§¦¨
.äúúéáL ìò äeöî Bðéà BlL äîäaä óeb ïéàL ïåéëc ,øçà éøëðì dìéàLäì§©§¦¨§¨§¦©¥§¥¨¤¥©§¥¨¤¥§ª¤©§¦¨¨

dãòa éøëpäì íéîc ïúBpL ìàøNiä døëOL úeøéëOä éãé ìò ànL ÷tzñäì LiL éôì ,dìéàLäì øñBàL éî Léå§¥¦¤¥§©§¦¨§¦¤¥§¦§©¥¤¨©§¥©§¦¤§¨¨©¦§¨¥¤¥¨¦§©¨§¦©£¨
L elà íéîéì äîäaä Ck éãé ìò Bì äð÷ð äëàìî da úBNòì éàMø àäiL éãkøæBçLëe ,éøëpäî Bì døëO §¥¤§¥©©©£¨§¨¨¦§¤©§¥¨©§¥¨§¨¦¥¤§¨¨¥©¨§¦§¤¥

døékNîe øæBçLk ë"àùî ,Bzîäa úúéáL íeMî ìàøNiä øáBò úaLa äëàìî da äNBò éøëpäå éøëpì dìéàLîe©§¦¨©¨§¦§©¨§¦¤¨§¨¨§©¨¥©¦§¨¥¦§¦©§¤§§¤¥©§¦¨
ìò äeöî ìàøNiä ïéàå epnî døëOL éøëpì ë"â äð÷ð ìàøNéì äîäaä óeb äð÷ð íàL ,CLôp änî øzî éøëðì§¨§¦ª¨¦©©§¨¤¦¦§¤©§¥¨§¦§¨¥¦§¤©¨§¦¤§¨¨¦¤§¥©¦§¨¥§ª¤©

:*åéøáãì Leçì áBèå .äúúéáL§¦¨¨§¨¦§¨¨

èBàðz ìò éøëpä øáò íàå .úaMä íã÷ Bì äpøéæçiL Bnò úBðúäìe éøëðì Bzîäa ìéàLäì Bà øékNäì øzîª¨§©§¦§©§¦§¤§§¨§¦§©§¦¤©£¦¤¨Ÿ¤©©¨§¦¨©©¨§¦©§¨
,äúéáL ìò äeöî Bðéà æàL ,úaMä íã÷ Bîöò ïéáì Bðéa ìàøNiä äpøé÷ôé ,úaMä íã÷ døéæçä àGå dákòå§¦§¨§¤¡¦¨Ÿ¤©©¨©§¦¤¨©¦§¨¥¥§¥©§Ÿ¤©©¨¤¨¥§ª¤©§¦¨

.døé÷ôä øákL BlL dðéàL ïåék¥¨¤¥¨¤¤§¨¦§¦¨
áìa øé÷ôî àeä éàcåa äLGL LiLkL ,ììk ø÷ôä Bðéà äLGL éðôa BðéàL ø÷ôä ìk íéøôBñ éøácnL ô"òàå¤¦¦§¥§¦¨¤§¥¤¥¦§¥§¨¥¤§¥§¨¤§¤¥§¨§©©©§¦§¥
ãéòäì íéìBëé íéøàLpä íéðMäå äfä ø÷ôäa ãiî úBkæì ìëé äLGMäî ãçà éøäL ,äîøòä LLç ïàk ïéàå íìL̈¥§¥¨£©©£¨¨¤£¥¤¨¥©§¨¨Ÿ¦§¦¨©¤§¥©¤§©§©¦©¦§¨¦§¦§¨¦
éàcåa Bîöò ïéáì Bðéa øé÷ônL ô"òà íB÷î ìkî ,epnî BàéöBäìe Ba øæçì øé÷ônä ìëeé àGå ø÷ôääî äëfL Bì¤¨¨¥©¤§¥§©©©§¦©£Ÿ§¦¦¤¦¨¨¤©§¦¥§¥©§§©©

.äøBz ìL øeqàî ìöpiL éãk íìL áìa øé÷ôî©§¦§¥¨¥§¥¤¦¨¥¥¦¤¨
døé÷ôî dðéàL ïåéëc ,ø÷ôä øàLk äLGL éðôa døé÷ôî íà elôà da úBkæì ìëé øçà íãà ïéà íB÷î ìkîe¦¨¨¥¨¨©¥¨Ÿ¦§¨£¦¦©§¦¨¦§¥§¨¦§¨¤§¥§¥¨¤¥¨©§¦¨
éøëpäL äòLa ãáìa úaMä íBéì àlà døé÷ôî Bðéà íúqä ïî ë"à ,ãáìa úaL øeqà åéìòî òé÷ôäì éãk àlà¤¨§¥§©§¦©¥¨¨¦©¨¦§©¦©§¨¥©§¦¨¤¨§©©¨¦§©§¨¨¤©¨§¦

ì elôà Bà ãçà íBéì ø÷ôäL ,äëàìî da äNBòù"îë äòL dúBàå íBé BúBàì *øeîâ ø÷ôä àeä éøä úçà äòL ¤¨§¨¨¤¤§¥§¤¨£¦§¨¨©©£¥¤§¥¨§§¨¨¨
dðéà úaLa óàå ,da úBkæì ìëé íãà íeL ïéàå BlL úBéäì úøæBç àéä ãiî úaL éàöBîáe ,*â"òø 'éñ î"åçá¦§¨¥©¨¦¨¦¤¤¦§¤§¥¨¨¨Ÿ¦§¨§©§©¨¥¨

mixe`ia

åìà íéðéã íåìùúמנת על לו כנותן שנראה שאף –

– הישראל בשביל מוציא שאינו כלום, בכך אין להוציא,
אפילו ומותר ישראל. של אינו והחפץ עצמו, בשביל אלא

שלך בחפצים מלאכתך עשה בפירוש לנכרי .13לומר

åúîäá úúéáù ìò äååöî íãàאפילו אסור ולכך –

גבה על ומשאוי הרבים לרשות .14להוציאה

øîàðùּובּיֹום מעׂשי ּתעׂשה ימים "ׁשׁשת יב) כג, (שמות –ֲֲִֵֶֶֶַַַָ
אמת ּבן ויּנפׁש וחמר ׁשֹור ינּוח למען ּתׁשּבת ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּׁשביעי

ְֵַוהּגר".
äù ïîéñá øàáúéùלנכרי בהמתו המשאיל לו: סעיף –

בשבת שתנוח עמו ומתנה בחול מלאכה בה לעשות
שאינו לפי . . כך על נאמן הנכרי שאין מפני אסור, ואעפ"כ
היא שהשבת כיון בשבת, גם בה יעשה אם כגנב נתפס

למלאכה. לו מסורה שהיא שאלתו, זמן משך בתוך
åéøáãì ùåçì áåèåבדבר חיוב אין אבל -15.

øåîâ ø÷ôä àåä éøäהשכירו כשכבר רק חל זה הפקר –

מלאכה, ועושה – ברשותו עדיין הבהמה אם אבל לגוי,
להפקירה יכול ואינו – להשביתה .16חייב

âòø ïîéñ î"åçáליום מופקרת זו שדה האומר: י: סעיף –
זכה שלא עד אחד, לשבוע אחת, לשנה אחד, לחדש אחד,

zexewn

סל"ה.13) שז סי' להלן וראה ס"ג, שכג סי'
ושם14) ס"א, שה בסי' כמבואר מסוימים דברים למעט

אפילו חכמים גזרו ולפעמים בהמה, שביתת דיני נתבארו

מחמר. איסור לגבי ס"ד רסו בסי' כמבואר שלו שאינה בבהמה
ג.15) ס"ק קו"א
סק"א.16) תמה סי' בקו"א כמבואר הערמה, מחשש
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åBðzì ìëé ¯ úaLa Bìhì àáe ìàøNé ãéa íéã÷ôî eéäL éøëð ìL íéöôç ìáà ,ìàøNé ìL íéöôça äæ ìëå§¨¤©£¨¦¤¦§¨¥£¨£¨¦¤¨§¦¤¨ª§¨¦§©¦§¨¥¨¦§§©¨¨Ÿ¦§
:*elà íéðéc íeìLz ù"ò ,ä"ëù ïîéña ù"îë íéaøä úeLøì epàéöBiL ô"òàå¤¦¤¦§¨©¦§¦¨©§¦¦¥

æúúéáL ìò äeöî íãàå ,úaLa íb da äNBò éøëpäL éðtî ,äëàìî da úBNòì éøëðì Bzîäa ìéàLäì øeñà̈§©§¦§¤§§¨§¦©£¨§¨¨¦§¥¤©¨§¦¤¨©§©¨§¨¨§ª¤©§¦©
äaøä døékNnL ô"òà ,äøBzä ïî øeñà Bì døékNäì óàå ."Eøîçå EøBL çeðé ïòîì" :*øîàpL ,*Bzîäa§¤§¤¤¡©§©©¨©§©£Ÿ¤§©§©§¦¨¨¦©¨¤©§¦¨©§¥
éøëpä ïéà ék ,ìéòBî äæ ïéà ¯ Bì çéèáäå úaLa íeìk da äNòé àHL Bnò äðúî íà elôàå .úaMä íã÷ íéîé̈¦Ÿ¤©©¨©£¦¦©§¤¦¤©£¤¨§§©¨§¦§¦©¥¤¦¦¥©¨§¦

:*ù"ò ä"ù 'éña øàaúiL íòhî Ck ìò ïîàð¤¡¨©¨¦©©¤¦§¨¥§¦

çBà døékNäìe øæçì ìëé ¯ éøëpî äîäa øëOL ìàøNé ìáà .ìàøNé ìL äîäaä óebLk ,íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦§¤©§¥¨¤¦§¨¥£¨¦§¨¥¤¨©§¥¨¦¨§¦¨Ÿ©£Ÿ§©§¦¨
.äúúéáL ìò äeöî Bðéà BlL äîäaä óeb ïéàL ïåéëc ,øçà éøëðì dìéàLäì§©§¦¨§¨§¦©¥§¥¨¤¥©§¥¨¤¥§ª¤©§¦¨¨

dãòa éøëpäì íéîc ïúBpL ìàøNiä døëOL úeøéëOä éãé ìò ànL ÷tzñäì LiL éôì ,dìéàLäì øñBàL éî Léå§¥¦¤¥§©§¦¨§¦¤¥§¦§©¥¤¨©§¥©§¦¤§¨¨©¦§¨¥¤¥¨¦§©¨§¦©£¨
L elà íéîéì äîäaä Ck éãé ìò Bì äð÷ð äëàìî da úBNòì éàMø àäiL éãkøæBçLëe ,éøëpäî Bì døëO §¥¤§¥©©©£¨§¨¨¦§¤©§¥¨©§¥¨§¨¦¥¤§¨¨¥©¨§¦§¤¥
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ìò äeöî ìàøNiä ïéàå epnî døëOL éøëpì ë"â äð÷ð ìàøNéì äîäaä óeb äð÷ð íàL ,CLôp änî øzî éøëðì§¨§¦ª¨¦©©§¨¤¦¦§¤©§¥¨§¦§¨¥¦§¤©¨§¦¤§¨¨¦¤§¥©¦§¨¥§ª¤©

:*åéøáãì Leçì áBèå .äúúéáL§¦¨¨§¨¦§¨¨

èBàðz ìò éøëpä øáò íàå .úaMä íã÷ Bì äpøéæçiL Bnò úBðúäìe éøëðì Bzîäa ìéàLäì Bà øékNäì øzîª¨§©§¦§©§¦§¤§§¨§¦§©§¦¤©£¦¤¨Ÿ¤©©¨§¦¨©©¨§¦©§¨
,äúéáL ìò äeöî Bðéà æàL ,úaMä íã÷ Bîöò ïéáì Bðéa ìàøNiä äpøé÷ôé ,úaMä íã÷ døéæçä àGå dákòå§¦§¨§¤¡¦¨Ÿ¤©©¨©§¦¤¨©¦§¨¥¥§¥©§Ÿ¤©©¨¤¨¥§ª¤©§¦¨

.døé÷ôä øákL BlL dðéàL ïåék¥¨¤¥¨¤¤§¨¦§¦¨
áìa øé÷ôî àeä éàcåa äLGL LiLkL ,ììk ø÷ôä Bðéà äLGL éðôa BðéàL ø÷ôä ìk íéøôBñ éøácnL ô"òàå¤¦¦§¥§¦¨¤§¥¤¥¦§¥§¨¥¤§¥§¨¤§¤¥§¨§©©©§¦§¥
ãéòäì íéìBëé íéøàLpä íéðMäå äfä ø÷ôäa ãiî úBkæì ìëé äLGMäî ãçà éøäL ,äîøòä LLç ïàk ïéàå íìL̈¥§¥¨£©©£¨¨¤£¥¤¨¥©§¨¨Ÿ¦§¦¨©¤§¥©¤§©§©¦©¦§¨¦§¦§¨¦
éàcåa Bîöò ïéáì Bðéa øé÷ônL ô"òà íB÷î ìkî ,epnî BàéöBäìe Ba øæçì øé÷ônä ìëeé àGå ø÷ôääî äëfL Bì¤¨¨¥©¤§¥§©©©§¦©£Ÿ§¦¦¤¦¨¨¤©§¦¥§¥©§§©©

.äøBz ìL øeqàî ìöpiL éãk íìL áìa øé÷ôî©§¦§¥¨¥§¥¤¦¨¥¥¦¤¨
døé÷ôî dðéàL ïåéëc ,ø÷ôä øàLk äLGL éðôa døé÷ôî íà elôà da úBkæì ìëé øçà íãà ïéà íB÷î ìkîe¦¨¨¥¨¨©¥¨Ÿ¦§¨£¦¦©§¦¨¦§¥§¨¦§¨¤§¥§¥¨¤¥¨©§¦¨
éøëpäL äòLa ãáìa úaMä íBéì àlà døé÷ôî Bðéà íúqä ïî ë"à ,ãáìa úaL øeqà åéìòî òé÷ôäì éãk àlà¤¨§¥§©§¦©¥¨¨¦©¨¦§©¦©§¨¥©§¦¨¤¨§©©¨¦§©§¨¨¤©¨§¦
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mixe`ia
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– הישראל בשביל מוציא שאינו כלום, בכך אין להוציא,
אפילו ומותר ישראל. של אינו והחפץ עצמו, בשביל אלא

שלך בחפצים מלאכתך עשה בפירוש לנכרי .13לומר
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גבה על ומשאוי הרבים לרשות .14להוציאה
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בשבת שתנוח עמו ומתנה בחול מלאכה בה לעשות
שאינו לפי . . כך על נאמן הנכרי שאין מפני אסור, ואעפ"כ
היא שהשבת כיון בשבת, גם בה יעשה אם כגנב נתפס

למלאכה. לו מסורה שהיא שאלתו, זמן משך בתוך
åéøáãì ùåçì áåèåבדבר חיוב אין אבל -15.

øåîâ ø÷ôä àåä éøäהשכירו כשכבר רק חל זה הפקר –

מלאכה, ועושה – ברשותו עדיין הבהמה אם אבל לגוי,
להפקירה יכול ואינו – להשביתה .16חייב

âòø ïîéñ î"åçáליום מופקרת זו שדה האומר: י: סעיף –
זכה שלא עד אחד, לשבוע אחת, לשנה אחד, לחדש אחד,
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סל"ה.13) שז סי' להלן וראה ס"ג, שכג סי'
ושם14) ס"א, שה בסי' כמבואר מסוימים דברים למעט

אפילו חכמים גזרו ולפעמים בהמה, שביתת דיני נתבארו

מחמר. איסור לגבי ס"ד רסו בסי' כמבואר שלו שאינה בבהמה
ג.15) ס"ק קו"א
סק"א.16) תמה סי' בקו"א כמבואר הערמה, מחשש
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äNBò éøëpäL äëàìnä úiNò øeqàî ìöpäì éãk àlà døé÷ôä àG éøäL ,äëàìî da äNBòL äòLa àlà ø÷ôä¤§¥¤¨§¨¨¤¤¨§¨¨¤£¥¦§¦¨¤¨§¥§¦¨¥¥¦£¦©©§¨¨¤©¨§¦¤
àlà) da úBkæì ìëé íãà íeL ïéàå BlL úBéäì úøæBç àéä íeìk da äNBò BðéàL äòLa ïk íàå ,úaLa dä§©¨§¦¥§¨¨¤¥¤¨§¦¤¤¦§¤§¥¨¨¨Ÿ¦§¨¤¨
äìèa àéä da äëBfL òâø dúBà íB÷î ìkî éøëpä epçépé íà óàå ,éøëpä epçépé àG æàå da äNBò éøëpäL äòLa§¨¨¤©¨§¦¤¨§¨©¦¤©¨§¦§©¦©¦¤©¨§¦¦¨¨¨¤©¤¤¨¦§¥¨

:(ìàøNé ìL úBéäì àéä úøæBçå éøëpä úëàìnî¦§¤¤©¨§¦§¤¤¦¦§¤¦§¨¥

éézîäa' åéðôa Bì øîàiL àeäå ,úaMä íã÷ úaMä íBéì äæ éøëðì äîäaä óeb úBð÷äì ìëé äöBø àeä íàå§¦¤¨Ÿ§©§©§¥¨§¨§¦¤§©©¨Ÿ¤©©¨§¤Ÿ©§¨¨§¤§¦
àHL ïk øîBà íà ìáà .*BúeLøa àéäL ïåék Bæ äøéîàa Bì úéð÷ð àéäå ,dúBð÷ì éøëpä ïekúî æàL ,'Cì äéeð÷§¨¨¤¨¦§©¥©¨§¦¦§¨§¦¦§¥©£¦¨¥¨¤¦¦§£¨¦¥¥¤

:ììk éøëpä dàð÷ àG ,åéðôa§¨¨§¨¨©¨§¦§¨

mixe`ia

בין הוא בין בה, ומשזכה בו. לחזור יכול אחר או הוא בה
בו. לחזור יכול אינו – אחר

åúåùøá àéäù ïåéëשהנכרי כגון ברשותו, אינה ואם –
הקרובים, בימים הישראל אל שתגיע בהמה לשכור מבקש
קנין שהן הקניה דרכי משאר באחד להנכרי להקנותו צריך

דבר בכל כגון בו, לחזור מהן אחד יוכל שלא המועיל גמור
על או כף תקיעת ידי על כמו בו, לקנות הסוחרים שנהגו
נותן שכשהלוקח שנוהגין במקומות פרוטה נתינת ידי
נגמר זה גבי על זה בכפיהן שמכין או למוכר, פרוטה

בו לחזור יכול מהם אחד ואין – .17המקח

zexewn

בפסח.17) חמץ לענין סי"א תמח סי' ע"פ

ו-י סעיפים בשבת לנכרי והשכרה השאלה דיני רמו, סימן ב' חלק

•
oilitz zekld - jexr ogley

‰Îמֹועיל אין ― ונסּתמה ּפתיחתּה ׁשּנדּבקה ּפתּוחה ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָמ"ם
ּומה ּתֹוכֹות. ּכחק ׁשהּוא מּפני ּולפתחּה, הּדבק ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹלגרר
ואחרּֿכ ּכפּופה, נּו"ן ּבצּורת ותּׁשאר החרטֹום ּכל לגרר ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָֹּתּקנתּה?
ּגרר ׁשּלא ּפי על אף ּתֹוכֹות, חק מּׁשּום ּבזה ואין ּׁשּגרר, מה ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹיכּתב
מּתחּלה נעׂשה הּנּו"ן ׁשּצּורת לפי מחדׁש, ּוכתבֹו וחזר הּנּו"ן ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָצּורת
ּכׁשּגֹורר ּדי לכן החרטֹום, ּבנגיעת האֹות ׁשּנפסלה אּלא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבהכׁשר,

מחדׁש. וכֹותב וחֹוזר ְְְֵֵֵַַָָהחרטֹום

ּדי ׁשּלא ולֹומר להחמיר יׁש ― ד' ּכמין ׁשּכתבּה רי"ׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹאבל
ׁשּבין מּפני מחדׁש, ויכּתבּנּו ויחזר לבד הּגג אֹו לבד הּיר ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּכׁשּיגרר
(ז) ׁשּכֹותבין הּסֹופרים ּדר ׁשּכן ּבפסּול, נעׂשה הּיר ּובין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּגג
ונמצא למּטה, הּיר ואחרּֿכ ׁשּמאחֹוריו הּתג עם הּגג ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָּתחּלה
לֹומר צרי ואין מאחֹוריו, ּתג לֹו ׁשעׂשה ּבפסּול נעׂשה הּגג ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּגם

א ׁשּנעׂשה ׁשניהם.הּיר לגרר צרי ולכן הּתג, עׂשּית חר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ׁשּבמה ּכיון מהם אחד ּכׁשּגֹורר ׁשאף לֹומר ׁשּיׁש ּפי על ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָואף
ּׁשּגרר מה וכֹותב ּכׁשחֹוזר ּכן אם ּכלל, אֹות צּורת ּבֹו אין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּׁשּנׁשאר
להקל אין אףֿעלּֿפיֿכן מּתחּלתּה, האֹות ּככֹותב זה הרי ―ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
ׁשהּגג ׁשאף ּבפסּול, נעׂשה ׁשּכּולּה ּכיון האֹות, מן מאּומה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלׁשּיר
מּכל הּפסּול, הּוא ּבלבד ׁשּמאחריו הרּבּוע רק ּבהכׁשר נעׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻּכּלּה

אחד. הּכל הרי ― אחת ּבכתיבה נעׂשה ׁשהּכל ּכיון ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹמקֹום

ׁשּלא ּכגּגּה, ּכפלים ארּכה רגלּה להיֹות ׁשּצרי ּפׁשּוטה ּכ"ף ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻוכן
למׁש יכֹול אינֹו אם רגלּה, ּכאר רחב ּגג לּה ועׂשה לר', ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹּתדמה
וכּלּה הֹואיל הּגג, ּכל למחק צרי ― ּכגּגּה ּכפלים ׁשּתהיה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻרגלּה
רק למחק, יכֹול "אלהי" ּבמּלת ואפּלּו אחת. ּבכתיבה ְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹנעׂשית

הרגל. ימחק ׁשּלא ְִִֵֶֶֶֶָָֹֹׁשּיּזהר

עם אחת ּבכתיבה נעׂשה ׁשאינֹו מ"ם, ׁשל ּבחרטֹום ּכן ּׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמה
ּכגֹון ּכתיבֹות, ּבׁשּתי ׁשּנכּתב אֹות ּכל הּדין והּוא הּנּו"ן. ְְְְְִִִִֵֶַַָָצּורֹות

ּכמ"ם: ּדינּה ― ּבּה וכּיֹוצא ְְִֵֶַַָָהג'

ÂÎּבּה ׁשּנעׂשה אחר אֹות ּבאֹותֹו ּׁשּכתב מה ּכל מקֹום, ְֲִֶֶַַַַַָָָָָָּומּכל
ׁשּלא ּפי על אף מחדׁש, ּולכתבֹו לגררֹו צרי ― ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹהּפסּול
הא' ׁשל העליֹונה יּו"ד ּכגֹון הּפסּול, עם אחת ּבכתיבה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָנכּתב
ׁשאין נֹוגעת, להיֹות ּׁשּצרי מּמה יֹותר ׁשּתחּתיה ּבּגג נֹוגעת ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהיא
ּכמֹו ּבעצמּה, ולא הימיני ּבעקצּה אּלא נֹוגעת להיֹות ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹצרי
ּבעצמֹו ׁשּנגע עד מאד סמּו הּגג ּכתב והּוא ל"ו, ּבסימן ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּיתּבאר
ּולכתבּה ׁשּתחּתיה והיּו"ד הּגג ּכל לגרר צרי ― יּו"ד ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשל

ֵָָמחדׁש.

ּכׁשר, ― יּו"ד ׁשל עצמּה ולא ּבּגג נֹוגע הּׂשמאלי עקצּה אם ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹאבל
ּבנגיעתֹו. ּפֹוסל אינֹו ― עליה יּו"ד ׁשם זה עקץ ּבלא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשאף

לגרר צרי אין ― לּגג ּבעצמּה נֹוגעת הּתחּתֹונה יּו"ד ואם ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹ(ח)
ּברגל הּדין והּוא ּבפסּול. ׁשּנעׂשית ּבלבד הּתחּתֹונה יּו"ד אּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּגג

ַָהּתי"ו:

ÊÎּבגּוף ׁשּנגעּו והּפ"א והּצד"י והעי"ן הּׁשי"ן ּביּוד"י הּדין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוכן
מה ּכל לגרר ׁשּצרי ― ּבלבד ּבעקצן ולא ּבעצמן ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹֹֻהאֹות
הּתינֹוק קריאת ואין הּפסּול. ּבּה ׁשּנעׂשה אחר אֹות ּבאֹותֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָּׁשּכתב
וכן ּכתּקּונּה. האֹות ׁשאין רֹואֹות ׁשעינינּו ּכיון ּכלל, ּבזה ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמֹועלת
ּכחּוט ּדּקה נגיעה אפּלּו ּבּגג והּקּו"ף הה"א רגלי נגעּו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָאם
ואין ּפסּולֹות. ― ּכהלכתן קֹוראן חכם ׁשאינֹו ותינֹוק ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָהּׂשערה,

ּתֹוכֹות. חק מּׁשּום להפרידן, ְְִִַַַָָָּתּקנה

הרגל ׁשּיגרר ּדי אּלא האֹות, ּכל לגרר צרי אין מקֹום, ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹּומּכל
ׁשּנעׂשה ימיני ויר הּגג אבל ויכּתבּנה, ויחזר ּבפסּול, ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנעׂשית

לגררן. צרי אין ― ּבהכׁשר ְְְְְִִִֵֵֶָָָָמּתחּלה

ּתג לּה ועׂשה טעה ואחרּֿכ רי"ׁש מּתחּלה ּכתב אם מקֹום, ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָָָָּומּכל
ׁשאין ׁשּכיון ּבלבד, הּתג ּבגרירת ּתּקנה לּה אין ― ּדלי"ת ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכעין
ּגרירה ידי על רי"ׁש נעׂשית היא אּלא האֹות, ּבגּוף מעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעֹוׂשה
ׁשעֹוׂשה וקּו"ף ּבה"א ּכן ּׁשאין מה ּתֹוכֹות. ּכחק זה הרי ― ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַּבלבד
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ּכאּלּו זה והרי מחדׁש, וכֹותבן וחֹוזר רגלן ׁשּגֹורר ּבגּופן, ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמעׂשה
זֹו. רגל ּבלי עליהן וקּו"ף ה"א ׁשם ׁשאין ּכיון האֹות, ּכל ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּכֹותב

יׁש ― ּדלי"ת ּכעין ּתג לּה ועׂשה ׁשּטעה ּברי"ׁש ּגם זה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּולפי
ּכדי ּבלבד, הּיר עם אֹו ּבלבד הּגג עם הּתג ּבגרירת ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָלהקל
ׁשּנעׂשה ּכיון לגרר, צרי אין והּׁשאר האֹות, ּבגּוף מעׂשה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלעׂשֹות
― ּכּלּה את לגרר הּמחמיר ואףֿעלּֿפיֿכן מּתחּלה. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻּבהכׁשר

ּברכה: עליו ְָָָָָּתבֹוא

ÁÎאֹותּיֹות אבל האֹות, ּגּוף ּבצּורת הּוא ּכׁשהּפסּול זה ְְְְֲִֶֶַַָָָוכל
ׁשּנגמרה קדם ׁשּנדּבקה ּבין ּבזֹו, זֹו ּודבּוקֹות ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָֹהּנֹוגעֹות
ׁשּנדּבקה ּבין מעֹולם, ּבהכׁשר אֹות צּורת עליו היתה ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּׁשנית
מּׁשּום ּבזה ואין וכׁשר. ּבסּכין להפרידן יכֹול ― ׁשּנגמרה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאחר
הּקף חסרֹון מחמת אּלא ּבגּופן ּפסּולן היה ׁשּלא ּכיון ּתֹוכֹות, ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹחק

להן. סביב ְִִֶָָּגויל

אין ― לחברּתּה ּדביקתּה ידי על האֹות צּורת נׁשּתּנה אם ,ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלפיכ
ּבפסּול ּׁשּנכּתב מה ׁשּכל ׁשּנסּתמה, ּכמ"ם ודינּה ּבּה, מֹועיל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּפרּוד

ּגרירה. צרי ―ְִִָָ

― לחברּתּה ּדבּוקה האֹות אר ּכל אם הּדין ׁשהּוא אֹומרים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹויׁש
ּבהן: מֹועיל ּפרּוד ִֵֵֶָאין

ËÎעל ּבקּולמּוס העברה אין ― מֹועיל ּפרּוד ׁשאין מקֹום ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָּכל
ׁשּכיון מחדׁש, ּולכתבּה לגררּה יצטר ׁשּלא מֹועלת, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֹהאֹות
ּגּבי על ׁשּכתב ּכלּום, מֹועיל העליֹון אין ― קּים הּתחּתֹון ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּכתב

הּקלף: ּגּבי על אּלא ּכלל, ּכתב אינֹו ― ְְְְֵֵֶַַַָָָָָּכתב

Ïאפּלּו ולכּתב ולחזר לגרר וצרי מֹועיל ּפרּוד ׁשאין מקֹום ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹּכל
ּכלּום ּכתב לא ּכׁשעדין אּלא מֹועלת זֹו ּתּקנה אין ― ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמעט
ּׁשּכתב מה ּכל למחק צרי ― ּכתב אם אבל הּטעּות, ְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָֹאחר
אחד ּכתב ואם הּטעּות. ׁשּיתּקן אחר הּכל ולכּתב ולחזר ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹאחריו,
לפי ּגניזה. זֹו ּפרׁשה צריכה ― נמחקין ׁשאינן ְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָָמּׁשמֹות
אֹות איזה ׁשּכתב לאחר ּכתיבה ידי על הּטעּות ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּכׁשּמתּקן
ּכסדרּה, ׁשּלא ּכתּובה זֹו ּפרׁשה נמצא ― הּטעּות אחר ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹמהּפרׁשה

יהיּו. ּבהויתן ― "והיּו" אמרה ְְְְֲִַַָָָָָָָוהּתֹורה

יכֹול ― ּבהן מֹועיל ׁשּפרּוד ּבענין ּבזֹו זֹו ׁשּנדּבקּו אֹותּיֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָאבל
ּכֹותב מּׁשּום ּבזה ואין הּפרׁשה, ּכל ּכתיבת אחר אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלהפרידן
ּגרירת ידי על מכׁשירן אּלא ּכֹותבן, אינֹו ׁשעּתה ּכיון ּכסדרן, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא

ּכתיבה. אינּה ּוגרירה ׁשּביניהם, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָהּדבקּות

אם מקֹום מּכל מּועטת, ּכתיבה ידי על ׁשּמכׁשירֹו אֹות ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָואפּלּו
נראית היתה ולא ּכתיבתה, ּבׁשעת לכן קדם עליה צּורתּה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹהיתה

הּיּו"דין ּכגֹון אחרת, ּכאֹות העי"ניןּכלל ועל הּׁשי"נין ׁשעל ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָ
נֹוגעין היּו ׁשּלא הּת"וין ורגלי ּופאי"ן האל"פין וׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹוהּצד"י
ּכהלכתן קֹוראן טּפׁש ולא חכם לא ׁשאינֹו ותינֹוק האֹות, ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹֹּבגּוף

ּכסדרן. ׁשּלא מּׁשּום ּבזה ואין ּכן, אחר לתּקנֹו יכֹול ―ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּכחּוט ּדּקה נגיעה אפּלּו ּבּגג נֹוגע הּקּו"ף אֹו הה"א רגל אם ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאבל
מקֹום מּכל ּכהלכתּה, קֹוראּה והּתינֹוק עליהן, ׁשּצּורתן ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּׂשערה
עליהן, צּורתן אין ׁשּוב ּכן אם הרגל, ּכל ּתחּלה לגרר ׁשּצרי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹּכיון

ּכסדרן. ׁשּלא ּכֹותב זה הרי ― וכֹותבן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָֹּוכׁשחֹוזר

― צּורתּה ׁשּתפסיד עד האֹות לגרר ׁשּצרי נגיעֹות ּבׁשאר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹוכן
ׁשל והּתחּתֹונה העליֹונה יּו"ד ּכגֹון ּכן, אחר לתּקנּה אפׁשר ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאי

נֹוגעין ׁשהן הּתי"ו ורגל והּפ"א והּצד"י והעי"ן והּׁשי"ן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהאל"ף
ּפתּוחה מ"ם וכן ׁשּנפסלה, ּבענין מהראּוי יֹותר האֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָּבגּוף

ּבזה. ּכּיֹוצא וכל ְְְִֵֶֶַָָָׁשּנסּתמה

ּבלבד, מּׁשהּו ּכתיבה אּלא ּכלל, ּגרירה צרי ׁשאין ּבמקֹום ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָואפּלּו
ּכגֹון אֹותּיֹות, ּכׁשּתי ונראית לׁשּתים חלּוקה האֹות אם מקֹום ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָמּכל
ּפי על אף יּו"ד, עי"ן ׁשּכתבּה ׁשי"ן אֹו נּו"ן, יּו"ד ׁשּכתבּה ְְִִִִֶֶַַַָָָָָצד"י
אחר לתּקנֹו יכֹול אינֹו ― ּכהלכתן קֹוראן חכם ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהּתינֹוק
אם אחרֹות, אֹותּיֹות צּורת להן ׁשּיׁש רֹואֹות ׁשעינינּו ׁשּכיון ,ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכ
זה והרי מחדׁש, ּככתיבה זה הרי ― ּכ אחר ּכׁשּמתּקנם ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכן

ּכסדרּה. ׁשּלא ְְְִֶָָֹּכֹותבּה

ּומּיד ּתכף היטב נּכרת ּופרידתן זיני"ן, ׁשני ׁשּכתבּה חי"ת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָוכן
ּגּבי ׁשעל החטֹוטרֹות ּפרידת נּכרת אין אם אבל אֹותן, ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשרֹואין
אם ואפּלּו .אחרּֿכ לתּקנן יכֹול ― ּבּה ׁשּמסּתּכל עד ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָזיני"ן
ׁשאין לפי זֹו, ּבאֹות אחריו הֹולכין אין ― זיני"ן קֹוראן ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהּתינֹוק

החטֹוטרֹות. ׁשעם ּכזֹו ּבח' מרּגל ְְֲִִֶַַָָָֻהּתינֹוק

להקל ּבין הּתינֹוק קריאת אחר (ט) הֹולכין וׁשי"ן ּבצד"י ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָ(אבל
עי"ן אֹו נּו"ן, יּו"ד ׁשהן: רֹואֹות עינינּו ּכן אם אּלא להחמיר, ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָּבין

הּתינֹוק). על מׁשּגיחין אין ― ְִִִֵַַַיּו"ד

,אחרּֿכ ּתּקנה לּה אין ― יּו"ד ׁשל ימנית רגל עׂשה לא אם ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹוכן
עליה יּו"ד ׁשם ׁשאין מּפני ּכתּקּונּה, קֹוראּה הּתינֹוק אם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאפּלּו

ּכסדרן. ׁשּלא ּכֹותב ונמצא זֹו, רגל ְְְְְִִֵֶֶֶָָֹֹּבלא

ּבלא ׁשאף ,אחרּֿכ לתּקן ―יכֹול הּׂשמאלי עקץ עׂשה לא אם ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹאבל
ּכסדרן: ׁשּלא ּכֹותב מּׁשּום ּבעׂשּיתֹו ואין עליה, יּו"ד ―ׁשם זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹעקץ

‡Ïלׁשם הּפרׁשּיֹות ׁשּיכּתב לׁשמּה, להיֹות צריכה ― ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹהּכתיבה
והאזּכרֹות ―ּפסּולֹות. סתם ּכתבן ואם ּבפרּוׁש. ּתפּלין ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֻקדּׁשת
―יּגנזּו. סתם ּכתבן ואם ּבפרּוׁש. קדּׁשתן לׁשם לכתבן צרי―ְְְְְְְְְִִִֵֵָָָָָָָָָֻ

ׁשּיחׁשב ּבּמחׁשבה ּדי אם לׁשמּה, ׁשּצרי מקֹום ּבכל להסּתּפק ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹויׁש
הּפרׁשּיֹות ּכגֹון לעׂשֹותֹו, ּׁשּצרי מה לׁשם זה ּדבר ׁשעֹוׂשה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבלּבֹו
ּכן להֹוציא צרי אם אֹו קדּׁשתן, לׁשם והאזּכרֹות קדּׁשתן ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָֻֻלׁשם
להחמיר. ― ּתֹורה ׁשל וספק לבד. ּבּמחׁשבה ּדי ולא ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹּבׂשפתיו

אּלּו ּפרׁשּיֹות ּכֹותב אני הּכתיבה: ּבהתחלת ּבפיו ׁשּיאמר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוצרי
― אזּכרה ׁשּכֹותב ּפעם ּבכל זה, ּומּלבד ּתפּלין. קדּׁשת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻלׁשם
ּכן אמר לא ואם הּׁשם, קדּׁשת לׁשם ׁשּכֹותבּה ׁשּיאמר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻצרי
ּכׁשרֹות ― ּבלּבֹו ּכן חֹוׁשב אּלא האזּכרֹות, ּבכתיבת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבפרּוׁש
לׁשמן. ׁשּכֹותבן ּבפיו הּכתיבה ּבתחּלת והֹוציא הֹואיל ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָּבדיעבד,
ּבׁשל להחמיר יׁש ― הּכתיבה ּבתחּלת מּפיו הֹוציא לא אם ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָֹאבל

ּבלּבֹו. ׁשחׁשב ּפי על אף ּבדיעבד, אפּלּו ולפסל ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָֹּתֹורה

ּבלּבֹו חׁשב אם ּבדיעבד להקל יׁש ― העֹורֹות ּבעּבּוד ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָאבל
ּפי על אף ּתפּלין, אֹו ּתֹורה ספר לׁשם ׁשּמעּבדן העּבּוד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבתחּלת
לׁשמּה עּבּוד צרי ׁשאין אֹומרים ׁשּיׁש לפי ּבׂשפתיו, הֹוציא ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּלא
ׁשּמעּבד ּפי על אף ּכׁשר ּבדיעבד אבל הּמבחר, מן למצוה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻאּלא

מּכל עּקר, ּדבריהם ׁשאין ואף לׁשמֹו. עלׁשּלא לסמ יׁש מקֹום ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ּבׂשפתיו, הֹוציא ׁשּלא ּפי על אף ּבלּבֹו ּכׁשחׁשב ּבדיעבד להקל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹזה
לכּתחּלה: אפּלּו לבּדּה ּבּמחׁשבה ּדי ׁשּמא להסּתּפק ׁשּיׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכיון

כה-לא סעיפים התפילין כתיבת דין לב סימן א' חלק

•



�� "c"ag i`iyp" zxezn

ּכאּלּו זה והרי מחדׁש, וכֹותבן וחֹוזר רגלן ׁשּגֹורר ּבגּופן, ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמעׂשה
זֹו. רגל ּבלי עליהן וקּו"ף ה"א ׁשם ׁשאין ּכיון האֹות, ּכל ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּכֹותב

יׁש ― ּדלי"ת ּכעין ּתג לּה ועׂשה ׁשּטעה ּברי"ׁש ּגם זה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּולפי
ּכדי ּבלבד, הּיר עם אֹו ּבלבד הּגג עם הּתג ּבגרירת ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָלהקל
ׁשּנעׂשה ּכיון לגרר, צרי אין והּׁשאר האֹות, ּבגּוף מעׂשה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלעׂשֹות
― ּכּלּה את לגרר הּמחמיר ואףֿעלּֿפיֿכן מּתחּלה. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻּבהכׁשר

ּברכה: עליו ְָָָָָּתבֹוא

ÁÎאֹותּיֹות אבל האֹות, ּגּוף ּבצּורת הּוא ּכׁשהּפסּול זה ְְְְֲִֶֶַַָָָוכל
ׁשּנגמרה קדם ׁשּנדּבקה ּבין ּבזֹו, זֹו ּודבּוקֹות ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָֹהּנֹוגעֹות
ׁשּנדּבקה ּבין מעֹולם, ּבהכׁשר אֹות צּורת עליו היתה ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּׁשנית
מּׁשּום ּבזה ואין וכׁשר. ּבסּכין להפרידן יכֹול ― ׁשּנגמרה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאחר
הּקף חסרֹון מחמת אּלא ּבגּופן ּפסּולן היה ׁשּלא ּכיון ּתֹוכֹות, ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹחק

להן. סביב ְִִֶָָּגויל

אין ― לחברּתּה ּדביקתּה ידי על האֹות צּורת נׁשּתּנה אם ,ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלפיכ
ּבפסּול ּׁשּנכּתב מה ׁשּכל ׁשּנסּתמה, ּכמ"ם ודינּה ּבּה, מֹועיל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּפרּוד

ּגרירה. צרי ―ְִִָָ

― לחברּתּה ּדבּוקה האֹות אר ּכל אם הּדין ׁשהּוא אֹומרים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹויׁש
ּבהן: מֹועיל ּפרּוד ִֵֵֶָאין

ËÎעל ּבקּולמּוס העברה אין ― מֹועיל ּפרּוד ׁשאין מקֹום ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָּכל
ׁשּכיון מחדׁש, ּולכתבּה לגררּה יצטר ׁשּלא מֹועלת, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֹהאֹות
ּגּבי על ׁשּכתב ּכלּום, מֹועיל העליֹון אין ― קּים הּתחּתֹון ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּכתב

הּקלף: ּגּבי על אּלא ּכלל, ּכתב אינֹו ― ְְְְֵֵֶַַַָָָָָּכתב

Ïאפּלּו ולכּתב ולחזר לגרר וצרי מֹועיל ּפרּוד ׁשאין מקֹום ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹּכל
ּכלּום ּכתב לא ּכׁשעדין אּלא מֹועלת זֹו ּתּקנה אין ― ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמעט
ּׁשּכתב מה ּכל למחק צרי ― ּכתב אם אבל הּטעּות, ְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָֹאחר
אחד ּכתב ואם הּטעּות. ׁשּיתּקן אחר הּכל ולכּתב ולחזר ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹאחריו,
לפי ּגניזה. זֹו ּפרׁשה צריכה ― נמחקין ׁשאינן ְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָָמּׁשמֹות
אֹות איזה ׁשּכתב לאחר ּכתיבה ידי על הּטעּות ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּכׁשּמתּקן
ּכסדרּה, ׁשּלא ּכתּובה זֹו ּפרׁשה נמצא ― הּטעּות אחר ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹמהּפרׁשה

יהיּו. ּבהויתן ― "והיּו" אמרה ְְְְֲִַַָָָָָָָוהּתֹורה

יכֹול ― ּבהן מֹועיל ׁשּפרּוד ּבענין ּבזֹו זֹו ׁשּנדּבקּו אֹותּיֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָאבל
ּכֹותב מּׁשּום ּבזה ואין הּפרׁשה, ּכל ּכתיבת אחר אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלהפרידן
ּגרירת ידי על מכׁשירן אּלא ּכֹותבן, אינֹו ׁשעּתה ּכיון ּכסדרן, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא

ּכתיבה. אינּה ּוגרירה ׁשּביניהם, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָהּדבקּות

אם מקֹום מּכל מּועטת, ּכתיבה ידי על ׁשּמכׁשירֹו אֹות ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָואפּלּו
נראית היתה ולא ּכתיבתה, ּבׁשעת לכן קדם עליה צּורתּה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹהיתה

הּיּו"דין ּכגֹון אחרת, ּכאֹות העי"ניןּכלל ועל הּׁשי"נין ׁשעל ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָ
נֹוגעין היּו ׁשּלא הּת"וין ורגלי ּופאי"ן האל"פין וׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹוהּצד"י
ּכהלכתן קֹוראן טּפׁש ולא חכם לא ׁשאינֹו ותינֹוק האֹות, ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹֹּבגּוף

ּכסדרן. ׁשּלא מּׁשּום ּבזה ואין ּכן, אחר לתּקנֹו יכֹול ―ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּכחּוט ּדּקה נגיעה אפּלּו ּבּגג נֹוגע הּקּו"ף אֹו הה"א רגל אם ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאבל
מקֹום מּכל ּכהלכתּה, קֹוראּה והּתינֹוק עליהן, ׁשּצּורתן ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּׂשערה
עליהן, צּורתן אין ׁשּוב ּכן אם הרגל, ּכל ּתחּלה לגרר ׁשּצרי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹּכיון

ּכסדרן. ׁשּלא ּכֹותב זה הרי ― וכֹותבן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָֹּוכׁשחֹוזר

― צּורתּה ׁשּתפסיד עד האֹות לגרר ׁשּצרי נגיעֹות ּבׁשאר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹוכן
ׁשל והּתחּתֹונה העליֹונה יּו"ד ּכגֹון ּכן, אחר לתּקנּה אפׁשר ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאי

נֹוגעין ׁשהן הּתי"ו ורגל והּפ"א והּצד"י והעי"ן והּׁשי"ן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהאל"ף
ּפתּוחה מ"ם וכן ׁשּנפסלה, ּבענין מהראּוי יֹותר האֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָּבגּוף

ּבזה. ּכּיֹוצא וכל ְְְִֵֶֶַָָָׁשּנסּתמה

ּבלבד, מּׁשהּו ּכתיבה אּלא ּכלל, ּגרירה צרי ׁשאין ּבמקֹום ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָואפּלּו
ּכגֹון אֹותּיֹות, ּכׁשּתי ונראית לׁשּתים חלּוקה האֹות אם מקֹום ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָמּכל
ּפי על אף יּו"ד, עי"ן ׁשּכתבּה ׁשי"ן אֹו נּו"ן, יּו"ד ׁשּכתבּה ְְִִִִֶֶַַַָָָָָצד"י
אחר לתּקנֹו יכֹול אינֹו ― ּכהלכתן קֹוראן חכם ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהּתינֹוק
אם אחרֹות, אֹותּיֹות צּורת להן ׁשּיׁש רֹואֹות ׁשעינינּו ׁשּכיון ,ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכ
זה והרי מחדׁש, ּככתיבה זה הרי ― ּכ אחר ּכׁשּמתּקנם ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכן

ּכסדרּה. ׁשּלא ְְְִֶָָֹּכֹותבּה

ּומּיד ּתכף היטב נּכרת ּופרידתן זיני"ן, ׁשני ׁשּכתבּה חי"ת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָוכן
ּגּבי ׁשעל החטֹוטרֹות ּפרידת נּכרת אין אם אבל אֹותן, ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשרֹואין
אם ואפּלּו .אחרּֿכ לתּקנן יכֹול ― ּבּה ׁשּמסּתּכל עד ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָזיני"ן
ׁשאין לפי זֹו, ּבאֹות אחריו הֹולכין אין ― זיני"ן קֹוראן ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהּתינֹוק

החטֹוטרֹות. ׁשעם ּכזֹו ּבח' מרּגל ְְֲִִֶַַָָָֻהּתינֹוק

להקל ּבין הּתינֹוק קריאת אחר (ט) הֹולכין וׁשי"ן ּבצד"י ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָ(אבל
עי"ן אֹו נּו"ן, יּו"ד ׁשהן: רֹואֹות עינינּו ּכן אם אּלא להחמיר, ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָּבין

הּתינֹוק). על מׁשּגיחין אין ― ְִִִֵַַַיּו"ד

,אחרּֿכ ּתּקנה לּה אין ― יּו"ד ׁשל ימנית רגל עׂשה לא אם ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹוכן
עליה יּו"ד ׁשם ׁשאין מּפני ּכתּקּונּה, קֹוראּה הּתינֹוק אם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאפּלּו

ּכסדרן. ׁשּלא ּכֹותב ונמצא זֹו, רגל ְְְְְִִֵֶֶֶָָֹֹּבלא

ּבלא ׁשאף ,אחרּֿכ לתּקן ―יכֹול הּׂשמאלי עקץ עׂשה לא אם ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹאבל
ּכסדרן: ׁשּלא ּכֹותב מּׁשּום ּבעׂשּיתֹו ואין עליה, יּו"ד ―ׁשם זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹעקץ

‡Ïלׁשם הּפרׁשּיֹות ׁשּיכּתב לׁשמּה, להיֹות צריכה ― ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹהּכתיבה
והאזּכרֹות ―ּפסּולֹות. סתם ּכתבן ואם ּבפרּוׁש. ּתפּלין ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֻקדּׁשת
―יּגנזּו. סתם ּכתבן ואם ּבפרּוׁש. קדּׁשתן לׁשם לכתבן צרי―ְְְְְְְְְִִִֵֵָָָָָָָָָֻ

ׁשּיחׁשב ּבּמחׁשבה ּדי אם לׁשמּה, ׁשּצרי מקֹום ּבכל להסּתּפק ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹויׁש
הּפרׁשּיֹות ּכגֹון לעׂשֹותֹו, ּׁשּצרי מה לׁשם זה ּדבר ׁשעֹוׂשה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבלּבֹו
ּכן להֹוציא צרי אם אֹו קדּׁשתן, לׁשם והאזּכרֹות קדּׁשתן ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָֻֻלׁשם
להחמיר. ― ּתֹורה ׁשל וספק לבד. ּבּמחׁשבה ּדי ולא ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹּבׂשפתיו

אּלּו ּפרׁשּיֹות ּכֹותב אני הּכתיבה: ּבהתחלת ּבפיו ׁשּיאמר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוצרי
― אזּכרה ׁשּכֹותב ּפעם ּבכל זה, ּומּלבד ּתפּלין. קדּׁשת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻלׁשם
ּכן אמר לא ואם הּׁשם, קדּׁשת לׁשם ׁשּכֹותבּה ׁשּיאמר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻצרי
ּכׁשרֹות ― ּבלּבֹו ּכן חֹוׁשב אּלא האזּכרֹות, ּבכתיבת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבפרּוׁש
לׁשמן. ׁשּכֹותבן ּבפיו הּכתיבה ּבתחּלת והֹוציא הֹואיל ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָּבדיעבד,
ּבׁשל להחמיר יׁש ― הּכתיבה ּבתחּלת מּפיו הֹוציא לא אם ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָֹאבל

ּבלּבֹו. ׁשחׁשב ּפי על אף ּבדיעבד, אפּלּו ולפסל ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָֹּתֹורה

ּבלּבֹו חׁשב אם ּבדיעבד להקל יׁש ― העֹורֹות ּבעּבּוד ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָאבל
ּפי על אף ּתפּלין, אֹו ּתֹורה ספר לׁשם ׁשּמעּבדן העּבּוד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבתחּלת
לׁשמּה עּבּוד צרי ׁשאין אֹומרים ׁשּיׁש לפי ּבׂשפתיו, הֹוציא ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּלא
ׁשּמעּבד ּפי על אף ּכׁשר ּבדיעבד אבל הּמבחר, מן למצוה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻאּלא

מּכל עּקר, ּדבריהם ׁשאין ואף לׁשמֹו. עלׁשּלא לסמ יׁש מקֹום ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ּבׂשפתיו, הֹוציא ׁשּלא ּפי על אף ּבלּבֹו ּכׁשחׁשב ּבדיעבד להקל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹזה
לכּתחּלה: אפּלּו לבּדּה ּבּמחׁשבה ּדי ׁשּמא להסּתּפק ׁשּיׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכיון

כה-לא סעיפים התפילין כתיבת דין לב סימן א' חלק

•
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åòéâä àì ïééãò ùáãå áìç ìù åìà úåðéçá êà
ãéúòì äéäéù äòã õøàä äàìîå úâéøãîå úìòîì
áìç ë"àùî ,ùîî äùâøäå úòã úðéçáá ,àáì

.ïééãò äðåîàä úðéçáá íä ùáãå
להשתדל היינו אמונה", "ורעה שנצטוינו אע"פ
דעת בבחינת בנפשותינו בהקב"ה האמונה את לקבוע
זה להיות אפשר אי הזה בזמן מקום, מכל והרגשה,
את דעה הארץ "מלאה נאמר אלעתיד דרק בשלימות,
חלב זבת "ארץ לבחינת מגיע כשאדם גם כי ה'",
ה') על שמתענג עד האמונה, בענין (ההגדלה ודבש"

דלעתיד. הגילוי כמו כלל זה אין

âäåð åâäðîë íìåòäù íéàåø åðà äðä éë ,ïéðòäå
.'åë úò ìëì ùéù ,ïéîìò ìë àìîî úðéçáá

לאור עלמין כל הממלא אור בין ההבדלים אחד
יש עלמין כל הממלא דבאור הוא, עלמין כל הסובב
עולם בכל מתצמצם זה שאור היות מדריגות, שינויי
עלמין כל הסובב אור משא"כ מדריגתו, לפי ונברא
שינויים שום בו אין העולמות מן ומובדל קדוש שהוא
בכל ונמצא שניתי") לא ה' "אני נאמר שעליו (וכנ"ל

וזמן .בהשוואהמקום

הסובב אור דכאשר האדם, בעבודת גם הוא וכך
בו אין אזי האדם, בלב ממש ונקבע מאיר עלמין כל

ה'. אל המוחלטת בדביקותו שינויים שום
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çåø úàå íééå÷éù ,àáì ãéúòì äéäé äæù ,'åâå òøä

.õøàä ïî øéáòà äàîåèä
הוא לבא לעתיד רק יתגלה הסובב שאור הטעם
עדיין, רע שיש זמן "וכל בעולם, רע יש שעדיין לפי
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להתמלאות הארץ תוכל לא ולכן כתיב.. רע יגורך לא

לעתיד דרק סובב", בבחינת האמיתי מאור לגמרי

אפשר הארץ" מן אעביר הטומאה רוח "ואת שיקויים

ממש. והרגשה דעת בבחינת הסובב אור להיות

" הי' הבית בזמן שאפילו איך יבאר בבנירע[להלן "

ב כזו בחינה אלא עוד, ולא לעניןרע"ישראל, המנגדת "

בהקבהאמונה שהאמונה אז שייך הי' לא תקבע"(ולכן ה

ממש):] והרגשה דעת בבחינת בנפש

åá åéä ïåùàø úéáù ,úéáä ïáøåç ïîæá ë"àùî
íäù ,íðç úàðù åá äéä éðù úéáå ,ø÷ùä éàéáð
àéäù äðåîà úðéçá ãâðë äæ úîåòì äæ úðéçá íä

.úòãä ïî äìòîì
האמונה לענין חנם שנאת בין הקשר יבאר [לקמן

הדעת]. מן שלמעלה

äðåîà úðéçá äùåã÷ã àøèñá ùéù åîë éë ,ïéðòäå
ìàøùé ïéá æà 'éä êë ,úòãä ïî äìòîì àéäù

.úåáæåë úåðåîà

.äæ úîåòì äæ íäå
ולכן, קדושה, של הלעומת-זה היא דקליפה ידוע

הקדושה לאור בהתאם היא זמן בכל השולטת הקליפה

אז. בעולם השוכן

שני, ובית ראשון בית בין ההפרש סיבת וזוהי

עון הי' שני בבית ואילו שקר נביאי היו ראשון שבבית

הקדושה באור לההבדל בהתאם זהו כי - חנם שנאת

הללו. תקופות בשתי

äéä äùåã÷ã àøèñ úåøáâúäá ïåùàø úéáá äðäå
äæ úîåòì äæá êëå ,úøåôëå ïåøà äðéëù éåìéâ
äéä àèçä úîçî äôéì÷ã àøèñ úåøáâúäá
åéäù íéùðäå ,úåäìà úðåîà ãâðë úåøáâúä

úëìîì øè÷ì åðìãç úòî åøîà æåîúä úà úåëáî
åðééäã ,ø÷ùä éàéáð åéä êëå ,'åâå åðøñç íéîù

åðåîà.'ä øáã àìù äîá ïéîàäì àéáðá úåáæåë ú
עובדות היו שהנשים זרה עבודה שם הוא "תמוז"
כו' מבפנים אותו שמחממין א' "דמות והוא אותה,
הוא תקרובת [הנשים] ואומרות בוכה, כאילו ונראה
התאוננו זרה עבודה שעבדו אלו ונשים - שואל"
שמים") ("מלכת לשמש להקטיר חדלו שמאז לירמי'
תחת הארץ את ה' ש"עזב שהאמינו היינו כל", "חסרנו
עבדו שלא לפי כל שחסרו הוא והאמת המזלות", יד

כל. מרב ה' את

מופתים בעלי היו ש"לא השקר בנביאי האמינו וכן
בעלי היו ודאי האמת ונביאי ביחזקאל.. וכמ"ש כלל
אליהו כמו היו שלא הגם ויחזקאל ירמי' כמו מופתים

דוקא". בשקר האמינו ואעפ"כ כו',

ביותר נעלה אור האיר ראשון בית שבזמן דלפי
תאוה היתה אז ששלטה הקליפה לפיכך המקדש, בבית
עיקר. לעשותם במזלות מאמינים שהיו זרה, לעבודה

ë"â äúéä àì ,íéøáã 'ä åøñçù éðù úéáá ë"àùî
äúéäå ,ë"ë äôéì÷ä úåøáâúä äæ úîåòìá
ìéëø éùðàá ïéîàäì ,àîìòã éìéîá äòø äðåîàä
,íðç úàðù àéä àéää äàðùäù ,åøéáç úà àåðùì
äéä àì íà éë ,úîàá äòø åì äùò àì åøéáçù
àðåù ùéà äéä àì éàãååá ìéëø éùðàá ïéîàî
åøéáçì ãçà àðùéù òáèä ãâðë äæù ,ììë åäòøì

:'åë òùô àì åøéáçù úîàá òãåé íà íðç
בגילוי הקדושה אור הי' לא שני בית שבזמן לפי
המנגד הי' לא במילא רבים", "בלבושים נסתתר רק כ"כ
בעון דעלמא, במילי זרה באמונה רק בה' להאמונה

רכיל. בהולכי מהאמונה כתוצאה הבא חנם, שנאת

d wxt meid zrcie d"c

•
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

‰�‰Âמהנפש ותיקון בירור להם יש דעמלק מדות לבחי'
תיסרך הוא גיהנם בחי' כי כידוע גיהנם ביסורי
ידוע כי גיהנם מיני כל העושה הוא בעצמו והאדם רעתך
כלי בלי אחיזה להנפש אין הגוף מן הנפש שבהפרד

הכלי ומהו דווקא, בפתילה ויאחז שיאיר הנר אור כדמיון
שעסקה דיבוריו והבל מחשבותיו כל הוא להנפש והאחיזה
וראי' ותשוקה ודיבור מחשבה כל כי בגוף, חיותה בחיי
לא רוחניות ובכל רוחנים המה כי הנפש מן נפרד אינו
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בהפרדה וא"כ כנודע, כלל וההפסד הכליון בו תשלוט
כמ"ש ממש במקורה ולהכלל לאור הנשמה חוש מגופה
הדבקים היום כולכם חיים אלקיכם בה' הדבקים ואתם
מתוך בהסירה ומכש"כ בגופה קשורה בעודנה גם ממש
גם כי ורוחנית אמיתית ראי' והסתכלותה ראייתה שאז גופה
בשר חיי נק' חיים מה' וחיותם עבודתם גדולים בצדיקים
(כי שהוא כמו נפשו חיי וערך בסוג ואינו לבד הודאה ובחי'
שלילה דרך כ"א בגוף בהיותו להשיג א"א רוחניות כל
שאינו ידוע מוחו חומר ע"י שישיגנו עמקות וכל ממש,
וד"ל). כו' שמושלל ממש רוחניות ומהו ממש, רוחניות
קדוש באמרם מעלה צבא דכל ביטול הנפש ובראות
ד' שביום שעות הי"ב כל אומרים קדוש שג"פ (וכידוע

ו קדוש כל על להכללשעות הנפש ותכלה תכסוף קדוש)
[ודיבור] מחשבה כל אותה המעכב ומי ממש במקורה
חיותה היפוך לה ומראה מקיפה המה לה' לא אשר ותשוקה
וא"כ נפרד ודבר דיש חיות הוא העוה"ז חיי כל כי האמיתי,
ומכש"כ נפשו, חיי למהות ממש הפכים הן דעוה"ז המח'
ממש המה ה' שתועבת ח"ו דל"ת אסורים דברים מחשבות
ית' מלך פני הארת לגמרי ומסתירים כביכול רצונו ונגד
לנפשו קשים יסורים והן ר"ל, חבלה מלאכי מזה ונעשה
אם למטה עד"מ בגוף, גשמיים ביסורים דמיון לזה שאין
החיות ותסתלק ממש שתכלה באש האדם אברי ישימו
א' שלמטה אש כמארז"ל דגיהנם לאש כלל ערך אין לגמרי,
ביטול שיעור הוא שבשישים כמו דגיהנם דאש משישים
לגבי דלמטה דאש הצער ממש בטל כמו"כ כידוע, הטעם
אש הוא הנה האש הוא ומי הנ"ל. דלמעלה אש בחי'
מה וכל כנ"ל. ואיסור בהיתר עוה"ז דחמדת ותשוקה
נפשו תדבק יותר יתירה, ותשוקה בחמימות תתפעל שהנפש
מחיי להפרידה לנפשו קשים יסורים מזה ונעשה בזה
גמור צדיק בעמידת למטה מצינו מזה (ודוגמא עצמותה
לבלבלו וטמא גוי לנגדו ויבא שוקקה ונפש באה"ר בתפילה
תשוקה שכל בגיהנם ודוגמתה חיים), אינם חייו כל שממש
היא רואה כי אותה, ומצערים מסתירים דעוה"ז זרה ואש
כ"כ ויסורי' צער ומקבלת עלי'. מסתיר הנ"ל והאש האמת
בכללות לה שהי' העונג כל על שתשכח ושעה שעה בכל
הנפש והסתלקות כיווץ הוא הצער כי עוה"ז תענוגי
כו' להתמשך הנפש אור וגילוי המשכה בחי' שהן מכוחותי'
כל על לגמרי ישכח שכוח ר"ל שבחולי (וכידוע וכנ"ל
גדול חולי ע"י ממנו נשכח יבריא אם וגם אדם בני תענוגי

ואחר ממנו), תלמודו איעקר חלש כד ר"י מענין כידוע
מהם שנעשה שבעוה"ז הדברים פרטי מכל הצער קבלתה
רז"ל, ומדרשי בתלמוד וכמבואר ועקרבים ונחשים אש בחי'
שנשכח עד הנ"ל רעתך תיסרך בחי' הוא לכל כאשר הכל
רוחו ונטהרה נקייה נעשה בזה לו שהי' ודבר דיש העונג כל
אש ע"י כמו"כ חלודה, כל שתסיר באש הנזרק כדבר ונפשו
אחר בעומק הנפש למהות שיגיע הנ"ל דיסורים אוכלה
בעוה"ז לה שהי' וחיות העונג מן יותר בעצמותה עומק
וכנ"ל הקשים גיהנם מיסורי ידוע והנה הגיהנם. מן ויוצא
העוני בכור אותנו ומזכך מאיר עלינו ה' מחסדי ולכן
התענוג חושי כל על לגמרי בזה שישכח בעוה"ז והבלבול
וכידוע זה כל פעל בתפלתו ואברהם בעוה"ז. לו שהי'

ותשרף בגלותא הוציאוה הזהר בשלהוביתאמאמר
דסיבות והבלבול הדאגה שברוב בחוש וכנראה דטיהרא,
גיהנם בחי' והוא לו בהיצר ממש תאוותו על ישכח פרנסה
שבזמן וכנראה מנגד לך תלואים חייך והיו וזהו בעוה"ז,
לבו שיהי' גדול תכלית שיעשה מישראל א' שום אין הגלות
וועלט) גאנצי דיא פארזארגט האט (ער בזה ובטוח נכון
בשערה [מנגד] התלוים כהררים הם הפרנסות כל כ"א
בעניני ותשוקתו וחכמתו דעתו שיעמיק מה וכל ממש,
מסבב הסיבות כל סיבת מאוד, מזה נפשו שיתפעל עד מו"מ
ממש גמירא עד ויתקלקל הענין שיתהפך בתחבולותיו
מזה לו שהי' העונג על מרובה בתוס' מזה הצער שנעשה
תכלא אשא בלוטין) שווארצע פון דער ווערט (עש וכידוע
ותעלה תרופה השי"ת לו שממציא ואחר ממש, ושצי דאכיל
בטוח ואינו תלויים הבלו חיי ימי שכל עד ג"כ יתקלקל
העשירים גם כי חיי, ימי כל על ותעלה מזור מצאתי לאמר
משאו יהי' ואם בחוש. כנראה עצומה בסכנה תמיד הם
תטהר בוודאי אזי ואיסור עוול [שקר] בלי באמונה ומתנו
הזמן. הבלי בתענוגי התקשרותה עוז מיני כל ותשכח הנפש
חשבון כשיעשה והוא למטה ה' בעבודת נמצא וכמו"כ
איך ויראה כ"כ גבוה ממקום נשמתו מירידת ואמיתי ברור
ופרט פרט מכל ממש החיים חיי ה' את עזבו ומר שרע
באמת שמואס עד עמוק צער גופא מזה לו ונעשה יתמרמר
ומכלה שורפת התאווה שחוש מזה מובן ונמצא תאווה. כל
מריחוקו עמוק בצער בהיפוכו והרגשה עונג מיני כל ממש
ראש כובד מתוך אלא להתפלל עומדין אין ולכן וד"ל.
נפשו לחיי שמסתירים אדם בני תענוגי כל ממנו יסור שבזה
וד"ל. לבד] [לה' וברה זכה [שלימה] לבבו אהבת שתהי'

zg` dry dti d''c

•

"c"ag i`iyp" zxezn

.b

wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

Â·¯Â Â¯Ùנדה) ארז"ל הנה ורבי', פרי' מצות ענין כו':
לובן מזריע אב באדם שותפים שלשה ל"א)
ולובן שבראשו ומוח וצפרנים וגידים עצמות שממנו
נותן הקב"ה כו', ובשר עור שממנו אודם מזריע אם שבעין
עשיתי אני ונשמות עפמ"ש נודע והנה כו': ונשמה רוח בו
הבהמית נפש נפשות ב' באדם שיש ט"ז) נ"ז (ישעי'
להשכיל שכליות היא וגם להחיותו האדם בדם המתלבשת
רוחניים מכחות מלמעלה ונמשכת שבעולם חכמה מיני כל
שממנו לארבעתן אדם ופני שבמרכבה שור פני בחי' הוא
השני' ונפש שבישראל, הבהמיות נפשות נמשכים
ט') ל"ב (דברים כדכתיב ממעל ה' חלק היא שבישראל
מבחי' ונמשכת ממש אלקות ניצוץ היא כי עמו הוי' חלק
ה' כבוד דמות מראה הוא הכסא שעל אדם כמראה
האדם את עשה אלקים בצלם וז"ש כ"ח) כ"ו א' (יחזקאל
אדם פרצוף בדמות הם דז"א י"ס בחי' כי ו') ט' (בראשית
אדם בדמות היא ממנו הנמשכת הנשמה גם וכמ"כ עד"מ
בע"ח וכמ"ש רוחניים גידים ושס"ה איברים ברמ"ח
דספירות, לאדם מלביש א' אדם הם יחד הנשמות שכללות
בחי' ג"כ שהיא הבהמית בנפש מתלבשת אלקית ונפש
מתלבשת ידו ועל גידים ושס"ה איברים ברמ"ח אדם
בציור ממש מכוונים שהם הגשמיים הגוף וגידי באיברי
וכדאי' הנפש של הרוחניים וגידי איברי ודוגמת ודמיון
עילאה דעלמא כגוונא תתאה דעלמא א') ל"ח (ח"א בזהר
הזיווג בשעת האדם פעולת וענין כ"ז להבין והנה כו':
הנשמה ירידת ענין תחלה להקדים צריך זו, נפש בהמשכת
לגוף ירידתה טרם שהנשמה נודע שהרי הוא למה לעוה"ז
באלי' כדכתי' השכינה מזיו ונהנית למעלה עומדת היתה
מקומה לפי א') י"ז (מ"א לפניו עמדתי אשר ה' חי
תרד זה ולמה ועשי', ביצי' או בבריאה או באצי' ומדרגתה
הנמשך ה' קדושת אור על המסתיר חומרי בגוף פלאים
אשר וטבעו מיסודו שהם העוה"ז הנאת אחר בטבעו ורודף
כלא באמת כי וגם ית' אלקותו והעלם הסתר הגורמים הם
אילו גם להיות שיכול מה העוה"ז וחמדי תענוגי כל הוא
עד המלכים מלך והי' ובטח והשקט בשלוה שנים אלף חי'
כדאי אינן מהתענוגים שבעולם מה כל לו יחסר לא אשר
גם א' שעה האלקי תענוג כמות עם נערכים להיות באמת
דהיינו הרוחני' שבעולמות פחותות היותר במדריגות
חיי מכל בעוה"ב רוח קורת של אחת שעה יפה כמארז"ל
בג"ע א' שעה אפי' שר"ל מי"ז) פ"ד (אבות העוה"ז
לו התחתון ג"ע אין אשר העליון, בג"ע וק"ו התחתון,
העליון לג"ע התחתון מג"ע הנשמה שבעליי' עד כלל ערוך

שבג"ע התענוג על לשכח דינור בנהר לטבול צריכה
שהעולה ע"ד העליון בג"ע יבלבלהו שלא כדי התחתון
חיזו על לשכוח מתחלה צריך התחתון לג"ע מהעוה"ז
זרה מחשבה כמו ממש הוא כי בזהר כידוע עלמא דהאי
עוצם לצייר דבר על משכיל כל יכול א"כ כו', שמבלבל
רבות מדריגות עוד ויש העליון, הג"ע תענוג ערך הפלאת
אבל אלו בחי' ב' רק בספרים נז' שלא הגם מזו למעלה זו
להו נהירין אשר עליון קדושי סופרים מפי לנו נודע באמת
היא א' כל אשר קץ לאין מדריגות שיש דרקיעא שבילא
שארז"ל וע"ד ממנה שלמטה מבחי' מעלה מעלה מעולה
רז"ל כיוונו ולזה כו' א') י"ג (חגיגה כולן כנגד החיות רגלי
(תלים שנא' מנוחה להם אין ת"ח באמרם א') ס"ד (ברכות
להתענג העולמות עליי' בבחי' חיל אל מחיל ילכו ח') פ"ד
שהיא איך זו ירידה ערך וגודל הפלגת יובן ועוד ה': על
ממה דהיינו אחר, ע"ד עמיקתא לבירא רמא מאיגרא
דלידייני' מוטב באחר ב') ט"ו (חגיגה שארז"ל שמצינו
הדין והנה התחתון, לג"ע אפי' ור"ל דאתי לעלמא וליתי
כמ"ש מאד וגדולים מרובים הם גיהנם של והיסורים
שנה ע' איוב יסורי שגם הרמב"ן בשם (פי"ב) באגה"ת
רשעים ומשפט בגיהנם א' שעה נגד אפי' כדאי אינן
וקרוב משמנה יותר הם מ"י) פ"ב (עדיות חדש י"ב בגיהנם
שהיה מאיר ר' בחיי אחר שמת ומשעה שעות אלף לט'
המשניות לפי' בהקדמתו הרמב"ם כמ"ש רשב"י קודם
שהי' רבי של רבו שהי' ד') (משנה דשבועות פ"ק ותוי"ט
פסק הוא וכשמת הרבה ימים שהאריך יוחנן ר' של רבו
ג"ע תענוג בשביל גם מוטב וכ"ז דאחר, מקברי' קוטרא
ג"ע מעלת גם ופלא הפלא נפלאה כמה ולמד צא התחתון,
מאד עד ונפלאה מרובה וטובה וכדאי כדאי אשר התחתון
בנוהג זה שאין בלבד, בשבילו כ"כ יסורים לסבול גם
ויאמרו בשבילו מועטים יסורים לסבול גם עוה"ז בתענוג
הגופות תענוג בין ערוך אין באמת כי אלא וכו' הן לו
של בנו בן וק"ו התחתון דג"ע לתענוג גם האלקי לתענוג
העליון ג"ע אצל התחתון ג"ע אשר הרוחני' בעולמות ק"ו
למעלה וכעד"ז התחתון ג"ע לגבי דעוה"ז תענוג כערך

כלמ ישים כאשר אשר ותכלית, קץ אין עד מדרגות עלה
היתה זה מה ופלא הפלא ישתומם בזה לבו דבר על משכיל
והחומרי: הגס לעוה"ז כ"כ גבוה ממקום הנשמה ירידת
וברצונו ומטיב הטוב ב"ה אלקינו ברוך באמת אמנם
עלי' צורך זו וירידה הישראלים לעמו להטיב חפץ הפשוט
ותכלית קץ אין עד מעלה מעלה עוד להעלותם היא
ע"י דוקא הוא זו עלי' אשר הראשון, ומעמדם ממצבם
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Â·¯Â Â¯Ùנדה) ארז"ל הנה ורבי', פרי' מצות ענין כו':
לובן מזריע אב באדם שותפים שלשה ל"א)
ולובן שבראשו ומוח וצפרנים וגידים עצמות שממנו
נותן הקב"ה כו', ובשר עור שממנו אודם מזריע אם שבעין
עשיתי אני ונשמות עפמ"ש נודע והנה כו': ונשמה רוח בו
הבהמית נפש נפשות ב' באדם שיש ט"ז) נ"ז (ישעי'
להשכיל שכליות היא וגם להחיותו האדם בדם המתלבשת
רוחניים מכחות מלמעלה ונמשכת שבעולם חכמה מיני כל
שממנו לארבעתן אדם ופני שבמרכבה שור פני בחי' הוא
השני' ונפש שבישראל, הבהמיות נפשות נמשכים
ט') ל"ב (דברים כדכתיב ממעל ה' חלק היא שבישראל
מבחי' ונמשכת ממש אלקות ניצוץ היא כי עמו הוי' חלק
ה' כבוד דמות מראה הוא הכסא שעל אדם כמראה
האדם את עשה אלקים בצלם וז"ש כ"ח) כ"ו א' (יחזקאל
אדם פרצוף בדמות הם דז"א י"ס בחי' כי ו') ט' (בראשית
אדם בדמות היא ממנו הנמשכת הנשמה גם וכמ"כ עד"מ
בע"ח וכמ"ש רוחניים גידים ושס"ה איברים ברמ"ח
דספירות, לאדם מלביש א' אדם הם יחד הנשמות שכללות
בחי' ג"כ שהיא הבהמית בנפש מתלבשת אלקית ונפש
מתלבשת ידו ועל גידים ושס"ה איברים ברמ"ח אדם
בציור ממש מכוונים שהם הגשמיים הגוף וגידי באיברי
וכדאי' הנפש של הרוחניים וגידי איברי ודוגמת ודמיון
עילאה דעלמא כגוונא תתאה דעלמא א') ל"ח (ח"א בזהר
הזיווג בשעת האדם פעולת וענין כ"ז להבין והנה כו':
הנשמה ירידת ענין תחלה להקדים צריך זו, נפש בהמשכת
לגוף ירידתה טרם שהנשמה נודע שהרי הוא למה לעוה"ז
באלי' כדכתי' השכינה מזיו ונהנית למעלה עומדת היתה
מקומה לפי א') י"ז (מ"א לפניו עמדתי אשר ה' חי
תרד זה ולמה ועשי', ביצי' או בבריאה או באצי' ומדרגתה
הנמשך ה' קדושת אור על המסתיר חומרי בגוף פלאים
אשר וטבעו מיסודו שהם העוה"ז הנאת אחר בטבעו ורודף
כלא באמת כי וגם ית' אלקותו והעלם הסתר הגורמים הם
אילו גם להיות שיכול מה העוה"ז וחמדי תענוגי כל הוא
עד המלכים מלך והי' ובטח והשקט בשלוה שנים אלף חי'
כדאי אינן מהתענוגים שבעולם מה כל לו יחסר לא אשר
גם א' שעה האלקי תענוג כמות עם נערכים להיות באמת
דהיינו הרוחני' שבעולמות פחותות היותר במדריגות
חיי מכל בעוה"ב רוח קורת של אחת שעה יפה כמארז"ל
בג"ע א' שעה אפי' שר"ל מי"ז) פ"ד (אבות העוה"ז
לו התחתון ג"ע אין אשר העליון, בג"ע וק"ו התחתון,
העליון לג"ע התחתון מג"ע הנשמה שבעליי' עד כלל ערוך

שבג"ע התענוג על לשכח דינור בנהר לטבול צריכה
שהעולה ע"ד העליון בג"ע יבלבלהו שלא כדי התחתון
חיזו על לשכוח מתחלה צריך התחתון לג"ע מהעוה"ז
זרה מחשבה כמו ממש הוא כי בזהר כידוע עלמא דהאי
עוצם לצייר דבר על משכיל כל יכול א"כ כו', שמבלבל
רבות מדריגות עוד ויש העליון, הג"ע תענוג ערך הפלאת
אבל אלו בחי' ב' רק בספרים נז' שלא הגם מזו למעלה זו
להו נהירין אשר עליון קדושי סופרים מפי לנו נודע באמת
היא א' כל אשר קץ לאין מדריגות שיש דרקיעא שבילא
שארז"ל וע"ד ממנה שלמטה מבחי' מעלה מעלה מעולה
רז"ל כיוונו ולזה כו' א') י"ג (חגיגה כולן כנגד החיות רגלי
(תלים שנא' מנוחה להם אין ת"ח באמרם א') ס"ד (ברכות
להתענג העולמות עליי' בבחי' חיל אל מחיל ילכו ח') פ"ד
שהיא איך זו ירידה ערך וגודל הפלגת יובן ועוד ה': על
ממה דהיינו אחר, ע"ד עמיקתא לבירא רמא מאיגרא
דלידייני' מוטב באחר ב') ט"ו (חגיגה שארז"ל שמצינו
הדין והנה התחתון, לג"ע אפי' ור"ל דאתי לעלמא וליתי
כמ"ש מאד וגדולים מרובים הם גיהנם של והיסורים
שנה ע' איוב יסורי שגם הרמב"ן בשם (פי"ב) באגה"ת
רשעים ומשפט בגיהנם א' שעה נגד אפי' כדאי אינן
וקרוב משמנה יותר הם מ"י) פ"ב (עדיות חדש י"ב בגיהנם
שהיה מאיר ר' בחיי אחר שמת ומשעה שעות אלף לט'
המשניות לפי' בהקדמתו הרמב"ם כמ"ש רשב"י קודם
שהי' רבי של רבו שהי' ד') (משנה דשבועות פ"ק ותוי"ט
פסק הוא וכשמת הרבה ימים שהאריך יוחנן ר' של רבו
ג"ע תענוג בשביל גם מוטב וכ"ז דאחר, מקברי' קוטרא
ג"ע מעלת גם ופלא הפלא נפלאה כמה ולמד צא התחתון,
מאד עד ונפלאה מרובה וטובה וכדאי כדאי אשר התחתון
בנוהג זה שאין בלבד, בשבילו כ"כ יסורים לסבול גם
ויאמרו בשבילו מועטים יסורים לסבול גם עוה"ז בתענוג
הגופות תענוג בין ערוך אין באמת כי אלא וכו' הן לו
של בנו בן וק"ו התחתון דג"ע לתענוג גם האלקי לתענוג
העליון ג"ע אצל התחתון ג"ע אשר הרוחני' בעולמות ק"ו
למעלה וכעד"ז התחתון ג"ע לגבי דעוה"ז תענוג כערך

כלמ ישים כאשר אשר ותכלית, קץ אין עד מדרגות עלה
היתה זה מה ופלא הפלא ישתומם בזה לבו דבר על משכיל
והחומרי: הגס לעוה"ז כ"כ גבוה ממקום הנשמה ירידת
וברצונו ומטיב הטוב ב"ה אלקינו ברוך באמת אמנם
עלי' צורך זו וירידה הישראלים לעמו להטיב חפץ הפשוט
ותכלית קץ אין עד מעלה מעלה עוד להעלותם היא
ע"י דוקא הוא זו עלי' אשר הראשון, ומעמדם ממצבם
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א' שעה יפה רז"ל מ"ש והוא תחלה, בעוה"ז ירידתם
פ"ד (אבות העוה"ב, חיי מכל בעוה"ז ומע"ט בתשובה
מדריגות לכל כיון העוה"ב חיי מכל ואומרו מי"ז)
מקום הרוחניים בעולמות הנמצאים והנכבדות המעולות
גבוה מעל גבוה השכינה מזיו שם ושנהנין הנשמות תפנוקי
אינן כולם האריז"ל, שערי לבאי כידוע עליהם וגבוהים
גילוי כי והיינו בעוה"ז, בתומע"ט א' שעה נגד כדאי
על העולה היא בעוה"ז מצוה איזו ע"י הנמשך אלקות
חיי תענוגי כל על ותכלית ושיעור קץ לאין ועודפת כולנה

דעוה"ב רוח קורת יופי מאופן הנ"ל וע"ד כנ"ל העוה"ב
קץ לאין מאד הרבה מזה ויותר הבשריים העוה"ז מחיי
רחבה קץ ראיתי תכלה לכל וכדכתיב ביניהם הערך רחוק
הנפש כלות מיני לכל פי' צ"ו), קי"ט (תלים מאד מצותך
וגבול קץ יש בג"ע באלקות מהשגתם הנשמות ותענוג
לקבל מצותך רחבה אבל יותר ולא השגתה מגיע כאן שעד
מאד פי' שזהו תכלית ובלי סוף אין בבחי' אלקות גילוי בה
באגרת וכמ"ש ושיעור הגבלה בלתי על מורה שענינו

י"ז): (סי' הקודש

'iaxe 'ixt zevn ± zeevnd xtq
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למעלהÔÈ�Ú‰Â[לט)] וארץ ים דהנה עלמא47הוא בחי' הוא
ים עד"מ והוא דאתגליא, ועלמא דאתכסיא
הוא שביבשה אלא בים, יש ביבשה שיש מה דכל למטה וארץ
הם בים משא"כ ונגלים, נראים הנבראים שכל באתגליא
המכסה הים במי ומכוסים מובלעים להיותם באתכסי'

ים,48עליהם ג"כ ונק' ארץ נק' דאצי' מל' בבחי' וכמו"כ .
שנמשכת דאצי' המל' והמשכת הארת בחי' כי והיינו
בחי' שהם ליש מאין העולמות להחיות בבי"ע ומתלבשת
זו בחי' הנה בפ"ע נפרד ודבר ליש שנראין דאתגליין עלמין
בכ"ד, בזהר כמ"ש דשא הארץ תדשא ועז"נ ארץ, בשם נק'

וחיוהי איהו ד"ה באגה"ק היש49וכמ"ש התהוות שעיקר
כי דבריאה עתיק שנעשה דאצי' ממל' הוא לגמרי נפרד ודבר
יעו"ש. דאצי' עצמם המדות מבחי' משא"כ עם, בלא מלך אין
המדות ע"י ב"ה מאוא"ס והשפע האור מקבלת המל' והנה

אוא"ס בחי' כי בבי"ע, אח"כ נמשך דוקא וממנה דאצי'
בבחי' שיבואו א"א דאצי' עליונות המדות בבחי' שמאיר
איהו באצי' כי כנ"ל, המל' ע"י לא אם בבי"ע תחלה הגילוי
א"ס בבחי' הוא דאצי' שהחסד חד, וגרמוהי ואיהו חד וחיוהי
גבול בחי' שהוא דבריאה חסד בחי' כלל ערך ואין ממש,
מבחי' בהשתלשלו' ההשפעה לקבל באהבה מיכאל מחנה
עפר ואנכי בענין באגה"ק וכמ"ש גבול, שבלי דאצי' חסד

וכמשי"ת אור50ואפר תחלה שמתעלם ע"י לא אם אי"ה,
מדת כי בבי"ע, השפע אח"כ יורד וממנה מל' בבחי' זה החסד
עולם, מימות המתנשא וכמ"ש והתנשאות, רוממות הוא מל'

הסתלקות בחי' הוא ההתנשאות כלל החיות51ודרך ירד שלא
מעלים שהים כמו להיות ים מל' בחי' נק' ולכן כ"כ, עליהם
ומכסה מעלמת המל' בחי' כן שבתוכו הנבראים על ומכסה

בתוכה שמאירים דאצי' המדות בחי' .52על

`"lxz "mixgde" jynd

mid l` mikled milgpd lk d''c

•

(47dlrnl ux`e mi dpdc `ed oiprdeזו בפיסקא לקמן בהבא :

בשינויים הלקו"ת לשון [והוא ב יד, צו בלקו"ת ימים ששת ד"ה ראה
פיסקא: (עד לקמן הבא בכל וראה שם]. בשלח ובאוה"ת לקמן הובא

ואילך. תקסח ע' שם בשלח אוה"ת יתורץ) ולפ"ז
(48mdilr dqknd mid ina miqekne:כאן נוסף שם צו בלקו"ת :

ב]. סב, בשלח [תו"א ישיר אז בד"ה בשלח בפ' וע'
(49ideige edi` d"c w"db`a y"nke.(ב (קל, כ סי' :

(50z"iynke xt`e xtr ikp`e oipra w"db`a y"nke,קכא) טו סי' :

המאמר. בהמשך בפנים לקמן נעתק ואילך). סע"א
(51zewlzqd 'iga `ed . .'ln zcn:בגוכי"ק נרשם הגליון בשולי :

ממל' יומשך בנינה, ענין מהו דאל"כ המל', בבנין כן זו"נ ביחוד כמו
יומשך. ועי"ז הסתלקות בחי' המל' השפעה ענין בכל וכן דחסד,

(52dkeza mixi`ny 'iv`c zecnd 'iga lr dqkne znlrn 'lnd:

בפ' מלמעלה עליהם והים מענין ועמ"ש כאן: נוסף שם צו בלקו"ת
ג]. סח, רע"א. סח, בלק [לקו"ת יעקב עפר מנה מי ע"פ בלק
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‰p‰Âׁשּיׁש אדם וכל לדעת צרי אדם הּוא ּבאׁשר האדם ¿ƒ≈ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ּבחיר הּוא האדם אׁשר יֹודע, ּבקדקדֹו מֹוח ְְְֲֳִֵֶַַָָָָלֹו
ּבצבא לבד לא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ויצר ּברא אׁשר ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹהּנבראים
ּבריאה (האדם) והּוא הּׁשמים, ּבצבא ּגם אּלא ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָָהארץ
מהּנבראים הן היינּו ּכּוּלם, הּנבראים מּכל ְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָהּתיכֹונית
הּנבראים ּכל ּדהּנה הּתחּתֹונים, מהּנבראים והן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהעליֹונים
גּוף ּבעלי הם ּבכלל והאדם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּברא ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָאׁשר
הּׁשמים, צבא עם הארץ צבא הּמה ׁשוים ּבזה אׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָונפׁש,
ּדצבא הארץ, מּצבא חלּוק הּׁשמים צבא אׁשר היֹות ְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָָָָּדעם
יסֹודֹות הד' מהרּכבת אֹותם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּברא ְְֵֶַַַַָָָָָָָָהארץ
ּברּו הּקדֹוׁש אֹותם ּברא הּׁשמים ּוצבא עפר, מים רּוח ְִִֵַַַַַָָָָָָָָָאׁש
עֹוׂשה ׁשּכתּוב ּכמֹו ורּוח אׁש יסֹודֹות ׁשני מהרּכבת רק ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָהּוא
ּבזה הּנה זה ּבכל לֹוהט, אׁש מׁשרתיו רּוחֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָמלאכיו
ונפׁש, גּוף ּבעלי ׁשהם הארץ ּוצבא הּׁשמים צבא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמׁשּתּוים
הּדּקים מהיסֹודֹות ּבראם הּׁשמים ּדצבא היֹות ּדעם ְְְְְְֱִִִִֵַַַַַַָָָָוהיינּו
עם הארץ ּוצבא גּוף, ּבעלי הם ּגם הּנה זה ּבכל ורּוח, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּדאׁש
זה ּבכל ּכן ּגם ועפר מים היסֹודֹות ּבהרּכבת ׁשּבראם ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָהיֹות
ּדטבעי ּבטבעם, הּוא ההבּדל ורק נפׁש, ּבעלי הם ּגם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהּנה
צבא וטבעי החֹומר, על הּצּורה ּבהגּברת הּוא הּׁשמים ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָצבא

הּצּורה. על החֹומר ּבהגּברת ּתֹולדֹותם ּבטבע ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָהארץ
‰p‰Âוהיינּו לזה, זה ּומתאימים מקּבילים והּנפׁש הּגּוף ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָ

מהּותם מּצד הּנה והּגּוף הּנפׁש אׁשר היֹות ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָּדעם
ּגׁשמי, והּגּוף רּוחני הּוא ּדהּנפׁש מּזה, זה הפכים הם ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהעצמי
ּבכל מּזה, זה הפכים הם הרי העצמי ּבמהּותם וגׁשמי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָורּוחני
ּדזֹוהי לזה, זה ּומתאימים מקּבילים והּגּוף הּנפׁש הּנה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָזה
ויתעּלה יתּבר ּדעים ּתמים ּדפליאֹות מהּפליאֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָאחת
הּבֹורא ּבחיק רק ׁשהּוא והתחּברּותן מאין יׁש ּבריאה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּבענין
ּבאֹופן ּבגׁשמּיּות רּוחנּיּות מקּׁשר לעׂשֹות ׁשּמפליא הּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָּברּו
יצירתם מּתחּלת לאחדים היּו ּכאּלּו ּומתאים ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָָָָהּמקּביל
ּוכלי, אֹור נקראים והּגּוף הּנפׁש הּנה ולכן העצמי, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבמהּותם

כלי. הּוא והּגּוף אֹור הּוא ְְְִֶֶַַּדהּנפׁש
‰p‰Âיצירתֹו אֹופן את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשיּנה האדם ּגּוף ¿ƒ≈ְִִֶֶַָָָָָָָ

ויצר ּברא אׁשר הּנבראים ׁשאר ּגּופֹות ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָמיצירת
ּברּו הּקדֹוׁש ּכׁשאמר הּנה הּנבראים ּדכל הּוא, ּברּו ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָהּקדֹוׁש
גּופם נברא מּיד ההם, להּנבראים הּׁשּיי הּמאמר אֹותֹו ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָהּוא

על יצאּו ּכאחד והּנפׁש) (הּגּוף ּוׁשניהם נפׁשם בהם ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָונכנסה
ּתדׁשא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכׁשאמר ג' ּביֹום ּכמֹו האדמה, ְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָּפני
אׁשר למינֹו ּפרי עֹוׂשה ּפרי עץ זרע מזריע עׂשב ּדׁשא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָהארץ
ואת העׂשבים את הארץ הֹוציאה כן, ויהי הארץ על בֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָזרעֹו
הּצֹומחת נפׁש עם ׁשהם ּכמֹו ואחד אחד ּכל ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהאילנֹות
ׁשהם ּכמֹו הארץ אֹותם הֹוציאה חּיים ּבבעלי ּגם וכן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבהם,
ּדכל והיינּו חּיה, נפׁש ׁשרץ כן ׁשרצּו הּמים וגם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָחּיים
הּגּוף הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבראם יצירתם אֹופן הּנה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּנבראים
אֹופן ּכן ּׁשאין מה יחד, ּבתֹוכם אׁשר החּיּונית הּנפׁש ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָעם
ׁשּברא ּבריאתֹו, את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשיּנה האדם ְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָיצירת
נפׁש ׁשּום ּבלי האדמה מן עפר עצמֹו ּבפני ּגּופֹו את ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּתחּלה
עפר האדם את אלקים ה' וּייצר ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבתֹוכֹו. ְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָֹחּיּונית
ּבאּפיו וּיּפח ּכ ואחר גֹולם, היה ּדמּתחּלה האדמה, ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָמן
חּיים הרּוח עם הארץ מן גּופֹו יצא ׁשּלא והיינּו חּיים, ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹנׁשמת
הּקדֹוׁש ּברא ּדתחּלה אּלא הּנבראים, ּבכל ׁשהיה ּכמֹו ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשּבֹו
וגס עב הּיֹותר החֹומר מן אֹותֹו ּוברא ּגּופֹו את הּוא ְִֵֶֶַַַָָָָּברּו
ׁשּום ּבלי גֹולם והיה האדמה, מן עפר וזהּו דֹומם. ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָׁשהּוא
הּברּואים, ׁשאר לעּוּמת להאדם ּגדֹולה ׁשפלּות ּדהוי ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָחּיּות,
אֹופן הּנה זה עם אבל העפר, מן היה ּדהּכל היֹות ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּדעם

היהיציר ּתחּלה הּנה והאדם ּכאחד, ונפׁשם גּופם ׁשּיצאּו תם ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָָ
מּפני להבין וצרי חּיים, נׁשמת וּיּפח ּכ אחר ורק ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָגֹולם
מּגּופֹות האדם ּגּוף יצירת אֹופן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשיּנה ְִִִֶַַָָָָָָָמה
לגריעּותא, הּוא הּׁשיּנּוי הּנה ּדלכאֹורה הּנבראים, ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָׁשארי
אבל העפר, מן היא ׁשּיצירתם היֹות עם הּברּואים, ּכל ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשהרי
ּבהיֹות אם ּכי ּגֹולמים ּבהיֹותם ּבנוולּותם נראּו לא זה ְְְְְִִִִִִִֶַָָָֹעם
ּתחּלה אׁשר יצירתֹו אֹופן הּנה והאדם ּכאחד, ונפׁשם ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּגּופם
הּקדֹוׁש הּפיח כן אחרי ורק גֹולם, ּבהיֹותֹו ּבנוולּותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָנראה
הּוא ּדוקא האדם הּנה זה ּכל ואחר חּיים, נׁשמת הּוא ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָּברּו
כּוּלּה. הּבריאה ּבכל הּתיכֹונית והּבריאה הּנבראים ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָּבחיר

.¯evÈ˜גּוף ּבעלי הארץ ּוצבא הּׁשמים צבא הּנבראים ּכל ƒְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
מיסֹודֹות ׁשּיצירתם הּׁשמים צבא הּמה, ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָונפׁש
ּוצבא החֹומר, על הּצּורה ּבהגּברת טבעם ורּוח ּדאׁש ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָהּדּקים
ּתֹולדֹותם טבע הּגּסים מיסֹודֹות ּגם ׁשּיצירתם ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָהארץ
מתאימים, ּוכלי אֹור ונפׁש ּגּוף הּצּורה, על החֹומר ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָּבהגּברת

האדם. ּגּוף יצירת אֹופן ׁשיּנה הּוא ּברּו ְִִֶַַָָָָָָהּקדֹוׁש
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‰p‰Âׁשּיׁש אדם וכל לדעת צרי אדם הּוא ּבאׁשר האדם ¿ƒ≈ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ּבחיר הּוא האדם אׁשר יֹודע, ּבקדקדֹו מֹוח ְְְֲֳִֵֶַַָָָָלֹו
ּבצבא לבד לא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ויצר ּברא אׁשר ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹהּנבראים
ּבריאה (האדם) והּוא הּׁשמים, ּבצבא ּגם אּלא ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָָהארץ
מהּנבראים הן היינּו ּכּוּלם, הּנבראים מּכל ְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָהּתיכֹונית
הּנבראים ּכל ּדהּנה הּתחּתֹונים, מהּנבראים והן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהעליֹונים
גּוף ּבעלי הם ּבכלל והאדם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּברא ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָאׁשר
הּׁשמים, צבא עם הארץ צבא הּמה ׁשוים ּבזה אׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָונפׁש,
ּדצבא הארץ, מּצבא חלּוק הּׁשמים צבא אׁשר היֹות ְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָָָָּדעם
יסֹודֹות הד' מהרּכבת אֹותם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּברא ְְֵֶַַַַָָָָָָָָהארץ
ּברּו הּקדֹוׁש אֹותם ּברא הּׁשמים ּוצבא עפר, מים רּוח ְִִֵַַַַַָָָָָָָָָאׁש
עֹוׂשה ׁשּכתּוב ּכמֹו ורּוח אׁש יסֹודֹות ׁשני מהרּכבת רק ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָהּוא
ּבזה הּנה זה ּבכל לֹוהט, אׁש מׁשרתיו רּוחֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָמלאכיו
ונפׁש, גּוף ּבעלי ׁשהם הארץ ּוצבא הּׁשמים צבא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמׁשּתּוים
הּדּקים מהיסֹודֹות ּבראם הּׁשמים ּדצבא היֹות ּדעם ְְְְְְֱִִִִֵַַַַַַָָָָוהיינּו
עם הארץ ּוצבא גּוף, ּבעלי הם ּגם הּנה זה ּבכל ורּוח, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּדאׁש
זה ּבכל ּכן ּגם ועפר מים היסֹודֹות ּבהרּכבת ׁשּבראם ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָהיֹות
ּדטבעי ּבטבעם, הּוא ההבּדל ורק נפׁש, ּבעלי הם ּגם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהּנה
צבא וטבעי החֹומר, על הּצּורה ּבהגּברת הּוא הּׁשמים ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָצבא

הּצּורה. על החֹומר ּבהגּברת ּתֹולדֹותם ּבטבע ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָהארץ
‰p‰Âוהיינּו לזה, זה ּומתאימים מקּבילים והּנפׁש הּגּוף ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָ

מהּותם מּצד הּנה והּגּוף הּנפׁש אׁשר היֹות ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָּדעם
ּגׁשמי, והּגּוף רּוחני הּוא ּדהּנפׁש מּזה, זה הפכים הם ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהעצמי
ּבכל מּזה, זה הפכים הם הרי העצמי ּבמהּותם וגׁשמי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָורּוחני
ּדזֹוהי לזה, זה ּומתאימים מקּבילים והּגּוף הּנפׁש הּנה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָזה
ויתעּלה יתּבר ּדעים ּתמים ּדפליאֹות מהּפליאֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָאחת
הּבֹורא ּבחיק רק ׁשהּוא והתחּברּותן מאין יׁש ּבריאה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּבענין
ּבאֹופן ּבגׁשמּיּות רּוחנּיּות מקּׁשר לעׂשֹות ׁשּמפליא הּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָּברּו
יצירתם מּתחּלת לאחדים היּו ּכאּלּו ּומתאים ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָָָָהּמקּביל
ּוכלי, אֹור נקראים והּגּוף הּנפׁש הּנה ולכן העצמי, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבמהּותם

כלי. הּוא והּגּוף אֹור הּוא ְְְִֶֶַַּדהּנפׁש
‰p‰Âיצירתֹו אֹופן את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשיּנה האדם ּגּוף ¿ƒ≈ְִִֶֶַָָָָָָָ

ויצר ּברא אׁשר הּנבראים ׁשאר ּגּופֹות ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָמיצירת
ּברּו הּקדֹוׁש ּכׁשאמר הּנה הּנבראים ּדכל הּוא, ּברּו ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָהּקדֹוׁש
גּופם נברא מּיד ההם, להּנבראים הּׁשּיי הּמאמר אֹותֹו ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָהּוא

על יצאּו ּכאחד והּנפׁש) (הּגּוף ּוׁשניהם נפׁשם בהם ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָונכנסה
ּתדׁשא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכׁשאמר ג' ּביֹום ּכמֹו האדמה, ְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָּפני
אׁשר למינֹו ּפרי עֹוׂשה ּפרי עץ זרע מזריע עׂשב ּדׁשא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָהארץ
ואת העׂשבים את הארץ הֹוציאה כן, ויהי הארץ על בֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָזרעֹו
הּצֹומחת נפׁש עם ׁשהם ּכמֹו ואחד אחד ּכל ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהאילנֹות
ׁשהם ּכמֹו הארץ אֹותם הֹוציאה חּיים ּבבעלי ּגם וכן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבהם,
ּדכל והיינּו חּיה, נפׁש ׁשרץ כן ׁשרצּו הּמים וגם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָחּיים
הּגּוף הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבראם יצירתם אֹופן הּנה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּנבראים
אֹופן ּכן ּׁשאין מה יחד, ּבתֹוכם אׁשר החּיּונית הּנפׁש ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָעם
ׁשּברא ּבריאתֹו, את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשיּנה האדם ְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָיצירת
נפׁש ׁשּום ּבלי האדמה מן עפר עצמֹו ּבפני ּגּופֹו את ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּתחּלה
עפר האדם את אלקים ה' וּייצר ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבתֹוכֹו. ְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָֹחּיּונית
ּבאּפיו וּיּפח ּכ ואחר גֹולם, היה ּדמּתחּלה האדמה, ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָמן
חּיים הרּוח עם הארץ מן גּופֹו יצא ׁשּלא והיינּו חּיים, ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹנׁשמת
הּקדֹוׁש ּברא ּדתחּלה אּלא הּנבראים, ּבכל ׁשהיה ּכמֹו ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשּבֹו
וגס עב הּיֹותר החֹומר מן אֹותֹו ּוברא ּגּופֹו את הּוא ְִֵֶֶַַַָָָָּברּו
ׁשּום ּבלי גֹולם והיה האדמה, מן עפר וזהּו דֹומם. ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָׁשהּוא
הּברּואים, ׁשאר לעּוּמת להאדם ּגדֹולה ׁשפלּות ּדהוי ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָחּיּות,
אֹופן הּנה זה עם אבל העפר, מן היה ּדהּכל היֹות ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּדעם

היהיציר ּתחּלה הּנה והאדם ּכאחד, ונפׁשם גּופם ׁשּיצאּו תם ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָָ
מּפני להבין וצרי חּיים, נׁשמת וּיּפח ּכ אחר ורק ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָגֹולם
מּגּופֹות האדם ּגּוף יצירת אֹופן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשיּנה ְִִִֶַַָָָָָָָמה
לגריעּותא, הּוא הּׁשיּנּוי הּנה ּדלכאֹורה הּנבראים, ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָׁשארי
אבל העפר, מן היא ׁשּיצירתם היֹות עם הּברּואים, ּכל ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשהרי
ּבהיֹות אם ּכי ּגֹולמים ּבהיֹותם ּבנוולּותם נראּו לא זה ְְְְְִִִִִִִֶַָָָֹעם
ּתחּלה אׁשר יצירתֹו אֹופן הּנה והאדם ּכאחד, ונפׁשם ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּגּופם
הּקדֹוׁש הּפיח כן אחרי ורק גֹולם, ּבהיֹותֹו ּבנוולּותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָנראה
הּוא ּדוקא האדם הּנה זה ּכל ואחר חּיים, נׁשמת הּוא ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָּברּו
כּוּלּה. הּבריאה ּבכל הּתיכֹונית והּבריאה הּנבראים ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָּבחיר

.¯evÈ˜גּוף ּבעלי הארץ ּוצבא הּׁשמים צבא הּנבראים ּכל ƒְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
מיסֹודֹות ׁשּיצירתם הּׁשמים צבא הּמה, ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָונפׁש
ּוצבא החֹומר, על הּצּורה ּבהגּברת טבעם ורּוח ּדאׁש ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָהּדּקים
ּתֹולדֹותם טבע הּגּסים מיסֹודֹות ּגם ׁשּיצירתם ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָהארץ
מתאימים, ּוכלי אֹור ונפׁש ּגּוף הּצּורה, על החֹומר ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָּבהגּברת

האדם. ּגּוף יצירת אֹופן ׁשיּנה הּוא ּברּו ְִִֶַַָָָָָָהּקדֹוׁש
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Â‰ÊÂאל סיבה שהיא נר, היא דמצוה ותו"א, מצוה נר כי
דהשמן וכנ"ל נעלמת, סיבה היא אמנם האור,
נעלמת, סיבה היא הכלי אבל גלויות סיבות הם ופתילה
הרי והגשמי גשמים, בדברים נתלבשו המצות כי להיות
תורה עפ"י כתיקונה המצוה ובקיום יותר, גבוה שרשו
הוא הזה היחוד אמנם אור. שהיא התורה אל כלי נעשית
הוא שהיחוד תורה משא"כ חד, וגרמוהי דאיהו היחוד
חד. וחיוהי איהו הוא היחוד הנה מלמעלמ"ט בדרך מצ"ע
כזה באופן ומיוחד פרטי רצון הוא ומצוה מצוה כל והנה
וכמו התורה, עפ"י העליון הרצון שהתגלה כמו דוקא
ובשיעור כנפות ד' של בבגד הוא שחיובה ציצית במצות
שאינו זאת מלבד הנה משיעורו פחות ואם דוקא, קבוע
טלטול באיסור להכשל יכול הנה ציצית מצות מקיים
כדי בגדיו על ללובשו קטן טלית מצות ועיקר בשבת,
ומצוה מצוה בכל הוא וכן המצות, ויזכור יראהו שתמיד
יחידי. שהוא נר בשם נקרא ולכן ומיוחד, פרטי רצון שהוא
כל וללבן לברר הוא התורה שענין לפי אור נקראת והתורה
ענין כל ולהסביר שבה ענינים פרטי בריבוי הלכה דבר
היום כתיב זה ועם נצחיים, שניהם תומ"צ והנה בפרט.
שהוא וזהו דוקא, בעוה"ז הוא המצות ענין דכל לעשותם,
התורה לימוד ועיקר בג"ע, גם אור תורה אבל שעה, לפי

בג"ע כמו124הוא הענינים בפנימיות הוא הלימוד דשם ,

הע במדריגתם גםשהם הנה כ"ז ואחר ברוחניות. צמי
זה אין ומ"מ אור, ותורה מצוה נר היינו שניהם, כשיש
מוסר, תוכחת חיים ודרך להיות צריך כ"א עדיין מספיק
הדרך של מהותו ומתאר המגביל הוא מוסר דהתוכחת
ענין מהות שמגביל נר התואר כמו דבר בדוגמת חיים,
אנו דהנה התורה. ענין מהות המגביל אור ותואר המצות,
בה והתעסקותו בתורה, שעוסק מי להיות שיכול רואים
ומחדש השכלות ומשכיל גדול ובעיון רבה בשקידה הוא
בסברות פל"א) חיים עץ בקונטרס (כמ"ש תורה חידושי
ית', ורצונו חכמתו היא התורה כי ושוכח שונות מסברות
התורה נותן אל ונתינה במסירה להיות צריך התורה ולימוד

במוחו,125ית' חקוקים יהיו וסברותי' התורה דברי ואשר

התנא של אמירתו הנה הלכה דבר איזה לומד שהוא ובעת
שלומד כמו הוא רבא אמר או רב דאמר האמורא או
הוי' דבר הוא ההלכה דבר כי משה, אל ד' וידבר בתושב"כ
נשמת בה שזכה גילוי שהוא או איש מפי איש בקבלה הבא
אבל הגילוי, אל מההעלם לגלותה ההוא האמורא או התנא
בלבד זו לא הנה וגסות בישות הוא בתורה לימודו כאשר
תפעול שהתורה הראוי כפי עליו פועלת התורה שאין מה
עוד אלא שמים, ביראת מצוה ובהידור ובמדות במוחין
דברי מגשם ובסברותיו הרוח וגס ומציאות יש נעשה זאת
אשר עד יותר, ומתגשם מתעבה הוא לזמן ומזמן התורה,
של המצאות וממציא ית', התורה נותן על לגמרי שוכח

בפלפולו מעלה הנה שמים יראת ובהעדר הבל126דופי, של
בהוראותיו. הרבים את ולהחטיא האסור את גם להתיר
נר להיות וצריך מספיק אינו בלבד התורה לימוד וע"כ
הכלי שהיא למהוי כדבעי בפועל המצות קיום מצוה,
אינו ג"כ בתורה עוסק ואינו בלבד מצוה נר וכן אור. לתורה
התורה דיני פרטי ללמוד שצריכין זאת לבד דהנה מספיק,
כל לידע למען מסודר בסדר הוי' במצות הלכה כל לידע
התורה לימוד ועצם גוף הנה הלכותי', בפרטי ומצוה מצוה
ועוסק המצות מקיים שהוא מי וגם פרטית. מצוה היא
חיים ודרך להיות צריך כ"א עדיין, מספיק אינו בתורה

אמרז"ל דהנה הוא והענין מוסר. קדמה127תוכחת למה
יקבל ואח"כ תחלה עומ"ש עליו שיקבל כדי לוהא"ש שמע
הענינים ב' בזה הכוונה המצות עול והנה מצות, עול עליו
בכלל הוא התורה דלימוד התורה, ולימוד המצות דקיום
וקבלת עומ"ש, קבלת צ"ל לזה קודם אמנם המצות, כל
ולכן ותורה, למצוה כללית הקדמה דזה ק"ש, הוא עומ"ש

לק"ש מפסיק אומנתו שתורתו מי גם הוא128הנה וק"ש ,
באחד וכמ"ש129המס"נ ולא130, אליו אליו, קראנו בכל

וביטול131למדותיו הכפי' שיהי' הוא התומ"צ ענין דכל ,

ער לגמרי, איך דעם לייגען אוועק בתחלה עצמותו, ַבהנחת
מצות דזהו"ע כלל, מציאות קיין זאיין ניט זיך בא ַַָזאל

הלב כנגד ובזרוע בראש בזה132תפילין רוחנית שהכוונה ,

התורה133הוא וללימוד המצות לקיום ולבו מוחו לשעבד

ובכ"מ.124) ב. טו, להצ"צ סהמ"צ ראה
רו.125) ע' קפו. ע' לקמן גם ראה
בפלפולי.126) בכתי"ק:
ע'127) ח"ו ואתחנן אוה"ת - לקמן בהבא א. יג, ברכות משנה

א'שסו ע' תרומה אוה"ת - והערות קיצורים בתוס' ואילך. ב'רמד
ד"ה ואילך. רג ע' תרכ"ט המאמרים ספר ואילך. א'שנו ס"ע ואילך.

תרצ"א. השבועות דחג רצו"ש והחיות וד"ה שהקדימו בשעה
א.128) יא, שבת
ח"ה129) הרשב"א שו"ת א. לג, ח"ג א. קיט, ח"ב זהר ראה

סא. ר"ס או"ח לטור ב"ח פי"ב. הק"ש שער חיים עץ פרי סנ"ה.
.127 שבהערה מאמרים

ז.130) ד, ואתחנן
וראה131) פ"ב. הכוונה) (שער לב שער בפרדס הובא - ספרי

ובכ"מ. א. קכא, אֿב. קיז, להצ"צ סהמ"צ
סידור132) סי"א. שם הזקן אדמו"ר שו"ע ס"ה. סכ"ה או"ח שו"ע

במקומו. הזקן אדמו"ר
ב).133) (נו, פמ"א תניא הקודמת. בהערה שצויינו מקומות
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שההתחלה הטבעיים, מדותיו ולזכך ולברר שמים ביראת
ופרט פרט כל על לב ולתת שלו מהרגילות לצאת צ"ל
א מיט שעבוד, בדרך יהי' זה וכל תורה, עפ"י שיהי' ַממש
מי וכמו וכל, מכל לגמרי א"ע להניח איבערגעבונג,
ענינים, בב' הוא השעבוד ענין הרי לחבירו א"ע שמשעבד
ומבטל איך זיין פון אּפ זעך זאגט ער א"ע, שמניח מה ָָהא'
שמוסר מה והב' ורגילותיו, ומדותיו ודעותיו רצונו כל
אּפ דער חיים, דרך וזהו אליו. שמשתעבד למי א"ע ָונותן
אייגענע און מציאות אייגענע די פון זיך ָזאגען
תורה צו זיך זאיין משעבד און רצונות און ַַַפארשטאנדין
עד נפשו כחות ובכל ולבו במוחו עסוק יהי' שבזה ומצות,
התואר אמנם בפועל. המעשה כח שהוא אחרון היותר הכח
פירושים, כמה בו יש דמוסר מוסר, תוכחת הוא חיים דדרך
דרך, לאיזה שסר נטי' הג' עונש, הב' ונתינה, מסירה הא'

והוא החיים, בדרך שמוליכי' האופנים והם וכבל, קשר הד'
התורה לדרכי ולנטות הקודמים דרכיו לעזוב מעצמו לתבוע
בכל א"ע ולייסר ולענוש לזה, ונתון מסור ולהיות והמצוה,
סייגים עניני שהם קשרים מיני בכל א"ע ולקשור פרט,
העבודה הוא דכ"ז התורה. עפ"י שצ"ל כפי ורק אך להיות

שבלב עבודה שהיא הוא134דתפלה העבודה וסדר נר. כי
בקבעומ"ש, שמים ביראת בהידור המצות קיום מצוה,
התורה דאור לתו"א, ומרכבה כלי נעשה ואז עצמות, שזהו
העצמות, את המלביש בשר שזהו"ע ולבו, במוחו יוקבע
שמביאה התורה פנימית הוא מוסר תוכחת חיים ודרך
והעצמות הבשר המחברי' הגידים שזהו"ע שבלב, לעבודה
הנה ואז התורה, ולימוד המצות בקיום אמיתי חיות להיות
ואור דהולך לעולם שמגין התו' פנימי' שהוא אור התורה

היום נכון .135עד
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למטה"„. "מלמעלה זה מה יודע חסידות שלומד מי

בין ההבדל את מבין הוא כלומר, למעלה". ו"מלמטה

גילוי להמשיך � למטה מלמעלה בדרך שהיא העבודה

כלי יהיה שהעולם � למעלה מלמטה לבין בעולם, אלקות

לאלקות.

הבנתם כך כל העמיקו לא שעדיין לאלה אך,

שיש יבינו הם אמנם מובן. בלתי זה יהיה בחסידות,

אלקות שהמשכת יבינו גם הם בעולם, אלקות "להמשיך"

שיהיה ושכדי עבודה, ידי על רק להיות יכולה בעולם

אך, � לכך כלי להיות העולם צריך בעולם אלקות גילוי

� למעלה מלמטה לבין למטה מלמעלה בין ההבדל את

יבינו. לא

יכול אינו העולם, של שכל שהוא כפי אנושי שכל

אלקות בהמשכת היא העבודה אם ההבדל את להבין

שיהיה העולם את להכשיר היא שהעבודה או בעולם,

לאלקות. כלי

הדברים שני הרי צריכים דבר של לאמיתו שכן,

האור לגילוי כלי הוא כשהעולם כלומר בעולם, להיות

עצמו זה ודבר בעולם, האור גילוי אז "נמשך" האלקי,

האור. לגילוי כלי הוא שהעולם מראה

גילוי בהמשכת היא העבודה אם ההבדל איפוא, מהו,

הכלי. בתיקון היא שהעבודה או האור

כיוון קושיא: מתעוררת האנושי בשכל אדרבה,

אלקי אור גילוי המשכת של העבודה בין שמבדילים

בתיקון העבודה לבין למטה", "מלמעלה הנקראת בעולם

גילוי את לקלוט שיוכל כדי העולם של הכלי והכשרת

אם הרי למעלה", "מלמטה הנקרא האלקי, האור

העבודה באופן אז חסר אחד, עבודה באופן עסוקים

של באופן היא האדם של עבודתו אם למשל, השני.

ותיקון בהכשרת אז שיחסר ההכרח מן למטה, מלמעלה

מלמטה היא עבודתו ואם בזה, עוסק הוא שאין הכלי

האור. בהמשכת אז חסר להיות צריך למעלה

האנושי‰. לשכל להסביר קל לא ברורות: במלים

ובמיוחד בכלל, אלקי אור של הענין את והקר המגושם

במיגבלותיו שיוכל, האפשרות את האנושי לשכל לתת

ב הקשורות כאלו עדינות בהבנות להתמצא רגש.הקשות,

הרי ההכרח מן קשה, יהיה לא שהדבר כמה עד ברם,

מצוה זו אלקות, ידיעת של המצוה זוהי שכן זאת, לעשות

ככתוב אלקות, לדעת יהודי כל על גברא "וידעת1וחובת :

� אלקים האלקים". הוא הוי' כי לבבך אל והשבת היום

הזמן הגבלת הוא טבע הטבע. מן למעלה � הוי' טבע. זה

מזמן למעלה הוא הטבע מן למעלה המקום, והגבלת

את ומנהיגה ומקום מזמן למעלה היא אלקות ומקום.

פרטית. השגחה של הענין זה שהרי והמקום, הזמן

ידיעה להיות שצריכה כו'", היום "וידעת היא המצוה

צריכה חובה, ידי יוצאים לא בלבד באמונה והשגה.

לט.1) ד, דברים
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שההתחלה הטבעיים, מדותיו ולזכך ולברר שמים ביראת
ופרט פרט כל על לב ולתת שלו מהרגילות לצאת צ"ל
א מיט שעבוד, בדרך יהי' זה וכל תורה, עפ"י שיהי' ַממש
מי וכמו וכל, מכל לגמרי א"ע להניח איבערגעבונג,
ענינים, בב' הוא השעבוד ענין הרי לחבירו א"ע שמשעבד
ומבטל איך זיין פון אּפ זעך זאגט ער א"ע, שמניח מה ָָהא'
שמוסר מה והב' ורגילותיו, ומדותיו ודעותיו רצונו כל
אּפ דער חיים, דרך וזהו אליו. שמשתעבד למי א"ע ָונותן
אייגענע און מציאות אייגענע די פון זיך ָזאגען
תורה צו זיך זאיין משעבד און רצונות און ַַַפארשטאנדין
עד נפשו כחות ובכל ולבו במוחו עסוק יהי' שבזה ומצות,
התואר אמנם בפועל. המעשה כח שהוא אחרון היותר הכח
פירושים, כמה בו יש דמוסר מוסר, תוכחת הוא חיים דדרך
דרך, לאיזה שסר נטי' הג' עונש, הב' ונתינה, מסירה הא'

והוא החיים, בדרך שמוליכי' האופנים והם וכבל, קשר הד'
התורה לדרכי ולנטות הקודמים דרכיו לעזוב מעצמו לתבוע
בכל א"ע ולייסר ולענוש לזה, ונתון מסור ולהיות והמצוה,
סייגים עניני שהם קשרים מיני בכל א"ע ולקשור פרט,
העבודה הוא דכ"ז התורה. עפ"י שצ"ל כפי ורק אך להיות

שבלב עבודה שהיא הוא134דתפלה העבודה וסדר נר. כי
בקבעומ"ש, שמים ביראת בהידור המצות קיום מצוה,
התורה דאור לתו"א, ומרכבה כלי נעשה ואז עצמות, שזהו
העצמות, את המלביש בשר שזהו"ע ולבו, במוחו יוקבע
שמביאה התורה פנימית הוא מוסר תוכחת חיים ודרך
והעצמות הבשר המחברי' הגידים שזהו"ע שבלב, לעבודה
הנה ואז התורה, ולימוד המצות בקיום אמיתי חיות להיות
ואור דהולך לעולם שמגין התו' פנימי' שהוא אור התורה

היום נכון .135עד

xe` dxeze devn xp ik d''c

א.134) ב, יח.135)תענית ד, משלי
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למטה"„. "מלמעלה זה מה יודע חסידות שלומד מי

בין ההבדל את מבין הוא כלומר, למעלה". ו"מלמטה

גילוי להמשיך � למטה מלמעלה בדרך שהיא העבודה

כלי יהיה שהעולם � למעלה מלמטה לבין בעולם, אלקות

לאלקות.

הבנתם כך כל העמיקו לא שעדיין לאלה אך,

שיש יבינו הם אמנם מובן. בלתי זה יהיה בחסידות,

אלקות שהמשכת יבינו גם הם בעולם, אלקות "להמשיך"

שיהיה ושכדי עבודה, ידי על רק להיות יכולה בעולם

אך, � לכך כלי להיות העולם צריך בעולם אלקות גילוי

� למעלה מלמטה לבין למטה מלמעלה בין ההבדל את

יבינו. לא

יכול אינו העולם, של שכל שהוא כפי אנושי שכל

אלקות בהמשכת היא העבודה אם ההבדל את להבין

שיהיה העולם את להכשיר היא שהעבודה או בעולם,

לאלקות. כלי

הדברים שני הרי צריכים דבר של לאמיתו שכן,

האור לגילוי כלי הוא כשהעולם כלומר בעולם, להיות

עצמו זה ודבר בעולם, האור גילוי אז "נמשך" האלקי,

האור. לגילוי כלי הוא שהעולם מראה

גילוי בהמשכת היא העבודה אם ההבדל איפוא, מהו,

הכלי. בתיקון היא שהעבודה או האור

כיוון קושיא: מתעוררת האנושי בשכל אדרבה,

אלקי אור גילוי המשכת של העבודה בין שמבדילים

בתיקון העבודה לבין למטה", "מלמעלה הנקראת בעולם

גילוי את לקלוט שיוכל כדי העולם של הכלי והכשרת

אם הרי למעלה", "מלמטה הנקרא האלקי, האור

העבודה באופן אז חסר אחד, עבודה באופן עסוקים

של באופן היא האדם של עבודתו אם למשל, השני.

ותיקון בהכשרת אז שיחסר ההכרח מן למטה, מלמעלה

מלמטה היא עבודתו ואם בזה, עוסק הוא שאין הכלי

האור. בהמשכת אז חסר להיות צריך למעלה

האנושי‰. לשכל להסביר קל לא ברורות: במלים

ובמיוחד בכלל, אלקי אור של הענין את והקר המגושם

במיגבלותיו שיוכל, האפשרות את האנושי לשכל לתת

ב הקשורות כאלו עדינות בהבנות להתמצא רגש.הקשות,

הרי ההכרח מן קשה, יהיה לא שהדבר כמה עד ברם,

מצוה זו אלקות, ידיעת של המצוה זוהי שכן זאת, לעשות

ככתוב אלקות, לדעת יהודי כל על גברא "וידעת1וחובת :

� אלקים האלקים". הוא הוי' כי לבבך אל והשבת היום

הזמן הגבלת הוא טבע הטבע. מן למעלה � הוי' טבע. זה

מזמן למעלה הוא הטבע מן למעלה המקום, והגבלת

את ומנהיגה ומקום מזמן למעלה היא אלקות ומקום.

פרטית. השגחה של הענין זה שהרי והמקום, הזמן

ידיעה להיות שצריכה כו'", היום "וידעת היא המצוה

צריכה חובה, ידי יוצאים לא בלבד באמונה והשגה.

לט.1) ד, דברים
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והשגה. ידיעה להיות

ידיעה להיות שצריכה � זה ענין מוסבר תכופות

המלך דוד שאמר מה מוסבר ובכך בחסידות. � והשגה

לשלמה השלום בלב2עליו ועבדהו אביך אלקי את "דע

באלקות להשתמש יותר מתאים הרי לכאורה, � שלם"

המלך דוד על והיה הבנה, במלה מאשר אמונה, במלה

לומר �on`dע"ה אומר הוא מדוע וגו', אביך rcבאלקי

אביך? אלקי את

מתחיל הרמב"ם הרמב"ם. על גם היא קושיא אותה

היסודות "יסוד במלים בספרו הראשונה ההלכה את

החכמות ממציאrcilועמוד והוא ראשון מצוי שם שיש

נמצא". כל

.Âוהרמב"ם אביך", אלקי את "דע אומר המלך דוד

טעון אכן והדבר להאמין, רק לא "לידע", במלה משתמש

הסבר.

בהן המלים שארבעת מציינים הרמב"ם מפרשי

ועמוד היסודות "יסוד ההלכה, את הרמב"ם מתחיל

הוי'. שם הם שלהן התיבות ראשי החכמות",

הידיעות, כל של והעמוד דבר כל של היסוד כלומר,

לא כלומר, ההבנה. מלוא להיות צריך ובכך הוי', שם הם

הגדולה ההשתדלות את להקדיש יש אלא ברגש, רק

הדבר. את יבין האנושי שהשכל ביותר

ושכל אלקות להבין יוכל הקר האנושי שהשכל כדי

משלים ידי על זאת לו להסביר ההכרח מן אלקי,

להביא יכולים כך אותם. משיג שהוא מדברים ודוגמאות

כלי להיות ולקרבו אלקי שכל להבנת האנושי השכל את

אלקי. לאור

להסביר יש ישנםעתה ה' שבעבודת האנושי, לשכל

"אור של ועבודה ישר" "אור של עבודה עבודה: סוגי שני

העבודה תכלית אחד. דבר הן אלו עבודות שתי חוזר".

להיות שיכול דבר בעולם, אלקי אור גילוי שיהיה היא,

האור. לגילוי כלי יהיה העולם אם רק

שאין אלא כללי, באופן האנושי השכל מבין זאת כל

את גם חוזר. לאור ישר אור בין ההבדל מה מבין הוא

מלמעלה עבודה היא ישר אור של שהעבודה האימרה,

מלמטה עבודה היא חוזר אור של והעבודה למטה,

מבין. האנושי השכל אין � למעלה

וציוויו כו', היום" "וידעת של המצוה ישנה זה כלפי

"דע באמרו המלך לשלמה השלום עליו המלך דוד של

בהלכה הרמב"ם של והוראתו אביך", אלקי את

שם שיש לידע החכמות ועמוד היסודות יסוד הראשונה,

לשכל זאת כל להסביר � נמצא כל ממציא ראשון מצוי

היטב. זאת יבין � האנושי השכל � שהוא האנושי,

.Êבהתאם שכל דבר יבין האנושי שהשכל כדי

שאת כזה גשמי, משל לו להתאים ההכרח מן לתפיסתו,

היטב. האנושי השכל יודע המשל של המציאות גוף

אפשר המשל, את היטב מבין האנושי שהשכל לאחר

למשל, מה דמיון לה שיש יותר עליונה להבנה להביאו

ניתן וכך השכל, דבר את גם האנושי השכל מבין ואז

שכל להשגת צעד, אחרי צעד האנושי, השכל את להביא

אלקי.

המשל הרי בבית", עצמו "ירגיש האנושי שהשכל כדי

אור בין ההבדל את להבין כדי לו, לתת שנתחיל הראשון

והעבודה חוזר אור לבין למטה מלמעלה והעבודה ישר

גשמי. ממאכל משל יהיה � למעלה מלמטה

פרטי כל על גשמיות היא מה יודע האנושי השכל

האנושי השכל גמורה. בהשגה אותה ו"תופס" פרטיה,

יש אלו ובידיעות גשמי, דבר מידיעת מאד רצון שבע

ועונג. חשק רצון, האנושי לשכל

בשני גם המתחלקים גשמיים, במאכלים סוגים כמה

מבלי שהם כפי לאכלם שאפשר מאכלים כלליים: סוגים

אבל אותם, כשמבשלים יותר טוב אמנם � אותם, לבשל

ומאכלים � מבושלים בלתי גם אותם לאכול אפשר

לאכול אפשר אי הבישול בלעדי אותם, לבשל שהכרח

גורמים הם � מבושלים בלתי אותם וכשאוכלים אותם,

למאכל הבישול אותם הופך אותם, כשמבשלים ורק נזק,

המבריא.

אותם עושה האמורים, המאכלים סוגי בשני הבישול

הבדל ישנו שבכך אלא יותר, המאכליםטובים גדול:

עושה כשהבישול מבושלים, בלתי אותם לאכול שאפשר

ואינו חזק אינו שלהם הבישול הרי יותר, טוב רק אותם

בלתי כשהם נזק הגורמים המאכלים ואילו רב, זמן מצריך

רב. זמן המצריך יותר חזק לבישול זקוקים מבושלים,

c"vxz gqt ly oexg`
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תר"ב בשנת נתיסדה נח1הישיבה ישראל ר' הגאון אאזמו"ר כ"ק רבינו בן היו השיעורים מגידי ,2,

יצחק לוי ר' הרב רבינו התחלקו3וחתן כתות ובשתי בשבוע, שיעורים שני אומר הי' מהם אחד וכל ,
גם ולפעמים וחמשה כשלשים ובה השני' וכת איש, וחמשה עשרים ובה קטנה אחת כת - התלמידים

איש. ארבעים

ומתמידים כישרון בעלי וכולם י"זֿכ', מבני הב' כת ולומדי י"דֿי"ז, מבני היו הא' בכת הישיבה בני
בתורה מאמר איזה רחוקים ולעיתים תניא פרק לומדים היו לזמן ומזמן ופוסקים, גמרא בנגלה בלימודם
טובים. וימים נוראים בימים רק לכנוס, אותם מניחים היו לא הרוב על הנה חסידות אמירת בעת גם אור,

אחרי אברכים - פלוגות שתי ובהם חסידות בענייני הי' התעסקותם שכל אלו נחשבו להיושבים
מאלו הי' השני' והפלוגה גדול, כשרון בעלי צעירים איזה מהם החתונה, קודם חתנים או חתונתם,
- מתחככים והיו בלימודם הצטיינו שלא אלו או הפרטי, חשבונם על אותם החזיקו אבותיהם אשר

החסידים. בין - זעך רייבין

בליובאוויטש נמצאים היו השנה משך בכל אשר כמעט - שמואל ר' מספר - רבינו נשיאת בעת כי,
הוא איך לראות מהגדולים, מי את לשמש מקום עת בכל הי' איפוא ואםֿכן החסידים, וזקני מנכבדי

מת הוא איך לומד, הוא איך אוכל, הוא איך יותרמתפלל, עוד הצעירים על זה פעל לפעמים אשר נהג,
הלימוד. מכמו

אנו רואים וחסידות החסידים ובחיי ז"ל, רבותינו אמרו מלימודה, יותר שמושה גדולה הדבר, כן
התלמיד את עשה הלימוד כי הלימוד, מכמו יותר הרבה פעל החסידים זקני של השימוש במוחש, זה

וחסיד. ד' לעובד התלמיד את עשה השימוש אבל שכלי, ענין ומבין דבר על למשכיל רק

* * *

קנאתי כי - שמואל ור' אבא של להשיחה כראוי קשבת אוזן הטיתי לא אשר על במאד הנני מצטער
- למאד. ההיא בשעה אותי הטרידה זאת וקנאתי ברצועותיו, ומושך במרום היושב העגלון לייבעצקע את

בין הצידה לו הולך המרכבה, מן יורד אבא לעמוד, להעגלון ציווה ואבא פרסאות כחמש עברנו
אנכי שגם בכדי מלה אחר מלה הדרך ברכת לאמר ומוסיף מברך ידיו ונוטל חזרה ובא היער, אילני

בעלֿפה. אחריו לאמר אוכל

ריח, נותנים האילנות טוב, הוא האוויר הלאה, ונוסעים ואני שמואל ר' אחריו במרכבה עלה אבא
כדי וגם גדול, אבק יהי' שלא בנסיעתו, למהר לבלי לעגלון אומר ואבא מזמרות והצפרים אין, רוח

פסיעה. אחר פסיעה כחפצם ללכת בריותיו את לייבעצקע ויעזוב המקום, מאוויר ליהנות

קדם. ימי זכרונות וחולפים עוברים וברעיוני ומתנמנם יושב שמואל ר' ומהרהר, יושב אבא

ומינה1) הישיבה יסד תר"א בשנת קז: ע' ב חלק באגרות-קודש
זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה נח ישראל ר' הגאון אאזמו"ר כ"ק הוד בנו את
הגאון חתנו את הישיבה מנהל ובתור שיעור, ומגיד ישיבה ראש בתור
.33 ע' ה"השכלה" ותנועת הצמח-צדק וראה זצוק"ל. יצחק לוי ר'

אביו2) הסתלקות לאחרי ליובאוויטש. בעיר תקע"ה בשנת נולד
שנים כשתי התנהג תרכ"ו) ניסן (י"ג הצמח-צדק אדמו"ר כ"ק
לעיר מושבו העתיק תרכ"ח שנת ובסוף ליובאוויטש, בעיר בנשיאות

ניסן יז פסח, המועד דחול א' נסתלק טשערניגוב. פלך ניעזשין,
האמצעי אדמו"ר זקנו כ"ק באהל ניעזשין בעיר כבודו ומקום תרמ"ג,
חלק רבי בית אודותיו: ראה ד). ע' תש"ג ניסן והקדושה" ("הקריאה

תקע"ו). בשנת שנולד ושם, ואילך. ב]) [קכ"ב, ב (יד, ח פרק ג
זלמן*.3) יקותיאל ר' החסיד הרב בן זלמנזאהן יצחק לוי ר' הרב

ז פרק ג חלק רבי בית שפ"ב. ע' ד חלק אגרות-קודש אודותיו: ראה
ואילך). א] [קכ, א (יב,
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תר"ב בשנת נתיסדה נח1הישיבה ישראל ר' הגאון אאזמו"ר כ"ק רבינו בן היו השיעורים מגידי ,2,

יצחק לוי ר' הרב רבינו התחלקו3וחתן כתות ובשתי בשבוע, שיעורים שני אומר הי' מהם אחד וכל ,
גם ולפעמים וחמשה כשלשים ובה השני' וכת איש, וחמשה עשרים ובה קטנה אחת כת - התלמידים

איש. ארבעים

ומתמידים כישרון בעלי וכולם י"זֿכ', מבני הב' כת ולומדי י"דֿי"ז, מבני היו הא' בכת הישיבה בני
בתורה מאמר איזה רחוקים ולעיתים תניא פרק לומדים היו לזמן ומזמן ופוסקים, גמרא בנגלה בלימודם
טובים. וימים נוראים בימים רק לכנוס, אותם מניחים היו לא הרוב על הנה חסידות אמירת בעת גם אור,

אחרי אברכים - פלוגות שתי ובהם חסידות בענייני הי' התעסקותם שכל אלו נחשבו להיושבים
מאלו הי' השני' והפלוגה גדול, כשרון בעלי צעירים איזה מהם החתונה, קודם חתנים או חתונתם,
- מתחככים והיו בלימודם הצטיינו שלא אלו או הפרטי, חשבונם על אותם החזיקו אבותיהם אשר

החסידים. בין - זעך רייבין

בליובאוויטש נמצאים היו השנה משך בכל אשר כמעט - שמואל ר' מספר - רבינו נשיאת בעת כי,
הוא איך לראות מהגדולים, מי את לשמש מקום עת בכל הי' איפוא ואםֿכן החסידים, וזקני מנכבדי

מת הוא איך לומד, הוא איך אוכל, הוא איך יותרמתפלל, עוד הצעירים על זה פעל לפעמים אשר נהג,
הלימוד. מכמו

אנו רואים וחסידות החסידים ובחיי ז"ל, רבותינו אמרו מלימודה, יותר שמושה גדולה הדבר, כן
התלמיד את עשה הלימוד כי הלימוד, מכמו יותר הרבה פעל החסידים זקני של השימוש במוחש, זה

וחסיד. ד' לעובד התלמיד את עשה השימוש אבל שכלי, ענין ומבין דבר על למשכיל רק

* * *

קנאתי כי - שמואל ור' אבא של להשיחה כראוי קשבת אוזן הטיתי לא אשר על במאד הנני מצטער
- למאד. ההיא בשעה אותי הטרידה זאת וקנאתי ברצועותיו, ומושך במרום היושב העגלון לייבעצקע את

בין הצידה לו הולך המרכבה, מן יורד אבא לעמוד, להעגלון ציווה ואבא פרסאות כחמש עברנו
אנכי שגם בכדי מלה אחר מלה הדרך ברכת לאמר ומוסיף מברך ידיו ונוטל חזרה ובא היער, אילני

בעלֿפה. אחריו לאמר אוכל

ריח, נותנים האילנות טוב, הוא האוויר הלאה, ונוסעים ואני שמואל ר' אחריו במרכבה עלה אבא
כדי וגם גדול, אבק יהי' שלא בנסיעתו, למהר לבלי לעגלון אומר ואבא מזמרות והצפרים אין, רוח

פסיעה. אחר פסיעה כחפצם ללכת בריותיו את לייבעצקע ויעזוב המקום, מאוויר ליהנות

קדם. ימי זכרונות וחולפים עוברים וברעיוני ומתנמנם יושב שמואל ר' ומהרהר, יושב אבא

ומינה1) הישיבה יסד תר"א בשנת קז: ע' ב חלק באגרות-קודש
זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה נח ישראל ר' הגאון אאזמו"ר כ"ק הוד בנו את
הגאון חתנו את הישיבה מנהל ובתור שיעור, ומגיד ישיבה ראש בתור
.33 ע' ה"השכלה" ותנועת הצמח-צדק וראה זצוק"ל. יצחק לוי ר'

אביו2) הסתלקות לאחרי ליובאוויטש. בעיר תקע"ה בשנת נולד
שנים כשתי התנהג תרכ"ו) ניסן (י"ג הצמח-צדק אדמו"ר כ"ק
לעיר מושבו העתיק תרכ"ח שנת ובסוף ליובאוויטש, בעיר בנשיאות

ניסן יז פסח, המועד דחול א' נסתלק טשערניגוב. פלך ניעזשין,
האמצעי אדמו"ר זקנו כ"ק באהל ניעזשין בעיר כבודו ומקום תרמ"ג,
חלק רבי בית אודותיו: ראה ד). ע' תש"ג ניסן והקדושה" ("הקריאה

תקע"ו). בשנת שנולד ושם, ואילך. ב]) [קכ"ב, ב (יד, ח פרק ג
זלמן*.3) יקותיאל ר' החסיד הרב בן זלמנזאהן יצחק לוי ר' הרב

ז פרק ג חלק רבי בית שפ"ב. ע' ד חלק אגרות-קודש אודותיו: ראה
ואילך). א] [קכ, א (יב,
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ביאלטע היותנו עת ותיבדל4ונזכרתי אבא הגבוהים, ההרים שם, חיינו מחזות לפני עובר חי וכמו
סלאנים שניאור ר' והמלמד תי' הרבנית מורתי אמי כבוד טובים יום)5לחיים בכל (כמעט הולכים ואני

השמינית. גם ולפעמים השביעית שעה עד לטייל, הצהרים אחרי הראשונה בשעה

איתי לומד שניאור ר' וכותב, יושב ומהרהר, יושב אתו, לקח אשר בספר ומעיין לו יושב אבא
אבא ההוא, בספר לומדים יחדיו ושניהם אבא אל לו והולך למדנו אשר על לחזור לי ּומצוה ְֶַכשעה

צהובות ופניו נהנה שניאור ור' לו מבאר אבא מתרץ, ואבא מקשה שניאור ר' שומע, שניאור ור' .מדבר

קטן, ילקוט מונח הארץ על ואצלה ארוך, מכתב מכתב, באיזה וקוראת מרחוק לה יושבת אימא
שניאור. ור' לאבא גם ידי על ושולחת לי, נותנת לזמן ומזמן מזונות, מיני חלב, בקבוק שם

עץ של עיגול וכעין ובתכלת, בזהב לרקם היא גדולה אומנת ואריגה, בתפירה עוסקת היתה אימא
בזה. עסוקה היתה ביום שעות לה, הי' תרקם עלי' אשר הבד את בו לתחוב עשוי - בייגיל א -ַ

לראות המחכים בין הים חוף על הורי עמידת השלישי, אלכסנדר המלך בוא מחזה את נזכרתי
פסח בערב בהליכתנו ברחוב המלך פגישת וכרמו, המלך ארמון ליבאדיא, אחוזת מראה ושריו, ַַהמלך

תרמ"ו. בעומר בל"ג שם והיותנו חרקוב, דרך חזרה נסיעתנו עת ונזכרתי הטבילה, לבית

בחרקוב שמחתם6שם התלהבותם מנגינתם דיבוריהם חסידים, מושב ראיתי הראשונה בפעם
ועליצותם.

ז"ל יחזקאל ר' הרב עלי עשה גדול זקן7רושם בעלי אנשים עיניו, על אשר הזהב ומשקפי הדרתו
עומדים, ומהם יושבים מהם גדול, לא אחד בחדר מתקבצים כולם וישישים זקנים כשלג, לבנים ומהם
מנגנים בחדר, ורעש וארוך, הקצר השולחן בראש היושב אבא, אל נשואות כולם ועיני צפופים, כולם
מדבר. ואבא חרישית, שקיטה שותקים, הכל דבר, להגיד חפץ אבא אשר שרואים מכיון אך ומדברים,

ספרים, מלא חדר אחר, בחדר והנני השולחן מן לקחו כבר אותי מתחמם, האוויר אחת בשעה
לחיי'. על יורדות דמעה ונטפי יושבת אימא שמה

אשר הנני זוכר כי לבכות, מה על יש בוודאי בוכה וכשאימא בוכה, אמי מתכווץ ליבי מאד, לי צר
פעלתי תחנון ברוב כי ואזכור בכו, שניהם בכה, אבא גם רב, בכי בכתה - ביאלטא - העבר בחורף
ללמוד חפצתי לא ואנכי שניאור ר' המלמד בוא בראשית הי' זה כי לימוד, התמדת בהבטחת - מאימא

הצער. סיבת לי תספר אשר - עמו

וצערו. הדבר תוכן תבין לא לך אספר אם גם ילד עודך - אימא אומרת - אתה

הנני אז לי מבאר אבא וכאשר מבין, אינני חומש גם הלא אבין, אשר באופן - אמרתי - לי ספרי
לי לספר את גם תחפוץ לא ומדוע עמי, למד אשר הפרשה בטוב הנני מבין כי אמר אבא הלא מבין,

ואבכה. אבין, אשר באופן

שואל - בוכה אתה אימא.מה ת

ביניהם מדברים ואימא אבא בוכה, אימא בוכה, אבא כי הנני רואה - עניתי - אבכה לא ואיך
אבכה. לא שלהם יחידי הבן אני ואיך גדול, דבר וודאי הלא ובוכים, מצטערים

(413 ע' תרפ"ז השיחות ספר ראה - תרמ"ה. אלול לשם נסעו
.11 הערה

שנסע5) מחברון, סלונים דובער מרדכי ר' הרב בן זלמן שניאור ר'
אגרות-קודש גם ראה - ליאלטע. ומשפחתו מהורש"ב אדמו"ר עם

ריש תרפ"ט השיחות ספר שם. ובהערה ז ע' א חלק מהורש"ב אדמו"ר
יד]. סעיף תרצ"ד הפסח חג שיחת בהערה. 75 ע'

כ"ח.6) ע' ה'ת"ש קיץ - השיחות בספר גם זה דבר על ראה
דחרקוב].7) רב ארלאזאראוו, יחזקאל אברהם ר' [הרב
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ימיו כל והי' בתורה גדול אדם רבי, הי' אביך אבי לי, ותספר אימא לב לקחו וטענותיי בכייתי
רק מסחר שום יעשו לא רמ"מ ודודך אביך, רז"א, דודך בניו אשר ציווה והוא ומתפלל, תורה לומד

מסחר. לעשות התחילו עתה שנים, כשתי עשו וכה וילמדו, ישבו

וכותבים גדול, יער לקנות המה רוצים אשר ודודיך זקנתך, מאם לאביך מכתב בא העבר בשבוע
אביהם מצות את המה עוברים אשר על הצטער הנה המכתב את קיבל כאשר ואביך היער, את קנו אשר

בכה. צער ומרוב מסחר, שום יעשו שלא אותם ציוה אשר הגדול הרבי

ואנחם אביך, של צערו על בכיתי בריאותו את יקלקל שלא ויראתי אביך בצער ראיתי כאשר ֵַַַואנכי
בריאותו יוטב בזה אשר רוח נחת לו ואעשה יצוני, אשר לכל אבא בקול אשמע אנכי אשר אימא את

אבא. של כחפצו בהתמדה שניאור ר' המלמד עם ללמוד מתחיל הנני ומעתה החלש,

סיבת לשאול לגשת עוז הרהבתי לא גם ואף במאד, הצטערתי בוכה אימא את כשראיתי ולזאת
אחד והנה שמה וארוץ המושב מחדר מצהלות קול ואשמע לאו אם לשאול אם מהרהר עודני בכיתה,

בשמחה. אחריו עונים והכל ומנגן זוית בקרן גבוה קטן שולחן על עומד

ואראה אימא, של לחדרו המוביל מפתח רחוק לא התנור אצל עומד אשר הקטן הסולם על ואטפס
בהירה, הגדולה מצחו - לומד שהי' בעת בחדרו יושב שהי' כמו - קטנה עגולה משי במצנפת יושב אבא
על מונחת השמאלית וידו רקתו, את ישען הימנית בידו סגורות, עיניו אודם, בלהב מאירות פניו

סביביו. על קדש הדרת וחרדת השולחן,

פנימה, מסתכלים היפים העינים סביביו, כל על ומביט עיניו פותח אבא אחדים, רגעים עברו
שבלב, העקמומית לפשט רב כחו כזה מבט הלזה, וערכי פנימי במבט הפוגע איש לב אל וחודרים
גם לעורר אדיר וכוחם יום לקשי גם טובה תקוה המה נותנים זה גדול אדם שפתי על השפוך והחן

ונדכא. נשבר לב

כולם עצמו, את הכין אחד כל התיישרו, הגויות כל נשקט, הכל וכרגע מהמסובים, אחד קרא הס,
ע את חוגר משי, של כובע הכובע, לובש אבא מייחלים, וכולם רעיונימחכים, וזוהר משי, בחגורת צמו

המאירות. פניו על שפוך

ואבא רגליהם על עומדים לבנים זקנים ובעלי הללו הישישים עמדו, היושבים המסובים כל כרגע
ויפתח לדבר להתחיל ויחפוץ ומתאדם מתלבן ומתלבן, מתאדם מתחלף קדשו פני מראה סגורות, עיניו
למונעם לבלי מתחננים כעין כולם אך לשבת, ּבקׁשם חן בענוות עומדים, כולם את ובראותו עיניו, ְִָאת

לעמוד. זה, חפצם את מלמלאות

רגעים כי המה מוכיחים פניו תנועות אחדים, רגעים לו ויושב עיניו על הימנית ידו מעביר אבא
לדבר. ומתחיל עיניו פותח ופתאום זו בשעה עליו עוברים - מאמענטין ווייע טוט - כואבים

והעומדים מדבר אבא כי הנני רואה אבל מבין, אינני אומר הוא מה אדע, לא אבא מדבר מה
והעומדים ומתלהט, מתלהב לרגע ומרגע הימנית, בידו מרמז גם רם, בקול מדבר אבא שומעים,
רגעים עוד אבין, לא המה בוכים מדוע דמע, של טיפות נוטפות אחדים ומעיני בעיון, שומעים שומעים,

אימא. של לחדרה לי ואלך עמדתי אחדים

טיפה, אחר טיפה יורדות, ודמעות להבים פני' הימנית ידה על נשענת היא גם לה יושבת אימא
טל. כאגלי

את? תבכי ולמה בוכה אינו אבא ומדוע יער? קנו דודיי האם - אימא את שואל הנני - בוכה את מה -
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ימיו כל והי' בתורה גדול אדם רבי, הי' אביך אבי לי, ותספר אימא לב לקחו וטענותיי בכייתי
רק מסחר שום יעשו לא רמ"מ ודודך אביך, רז"א, דודך בניו אשר ציווה והוא ומתפלל, תורה לומד

מסחר. לעשות התחילו עתה שנים, כשתי עשו וכה וילמדו, ישבו

וכותבים גדול, יער לקנות המה רוצים אשר ודודיך זקנתך, מאם לאביך מכתב בא העבר בשבוע
אביהם מצות את המה עוברים אשר על הצטער הנה המכתב את קיבל כאשר ואביך היער, את קנו אשר

בכה. צער ומרוב מסחר, שום יעשו שלא אותם ציוה אשר הגדול הרבי

ואנחם אביך, של צערו על בכיתי בריאותו את יקלקל שלא ויראתי אביך בצער ראיתי כאשר ֵַַַואנכי
בריאותו יוטב בזה אשר רוח נחת לו ואעשה יצוני, אשר לכל אבא בקול אשמע אנכי אשר אימא את

אבא. של כחפצו בהתמדה שניאור ר' המלמד עם ללמוד מתחיל הנני ומעתה החלש,

סיבת לשאול לגשת עוז הרהבתי לא גם ואף במאד, הצטערתי בוכה אימא את כשראיתי ולזאת
אחד והנה שמה וארוץ המושב מחדר מצהלות קול ואשמע לאו אם לשאול אם מהרהר עודני בכיתה,

בשמחה. אחריו עונים והכל ומנגן זוית בקרן גבוה קטן שולחן על עומד

ואראה אימא, של לחדרו המוביל מפתח רחוק לא התנור אצל עומד אשר הקטן הסולם על ואטפס
בהירה, הגדולה מצחו - לומד שהי' בעת בחדרו יושב שהי' כמו - קטנה עגולה משי במצנפת יושב אבא
על מונחת השמאלית וידו רקתו, את ישען הימנית בידו סגורות, עיניו אודם, בלהב מאירות פניו

סביביו. על קדש הדרת וחרדת השולחן,

פנימה, מסתכלים היפים העינים סביביו, כל על ומביט עיניו פותח אבא אחדים, רגעים עברו
שבלב, העקמומית לפשט רב כחו כזה מבט הלזה, וערכי פנימי במבט הפוגע איש לב אל וחודרים
גם לעורר אדיר וכוחם יום לקשי גם טובה תקוה המה נותנים זה גדול אדם שפתי על השפוך והחן

ונדכא. נשבר לב

כולם עצמו, את הכין אחד כל התיישרו, הגויות כל נשקט, הכל וכרגע מהמסובים, אחד קרא הס,
ע את חוגר משי, של כובע הכובע, לובש אבא מייחלים, וכולם רעיונימחכים, וזוהר משי, בחגורת צמו

המאירות. פניו על שפוך

ואבא רגליהם על עומדים לבנים זקנים ובעלי הללו הישישים עמדו, היושבים המסובים כל כרגע
ויפתח לדבר להתחיל ויחפוץ ומתאדם מתלבן ומתלבן, מתאדם מתחלף קדשו פני מראה סגורות, עיניו
למונעם לבלי מתחננים כעין כולם אך לשבת, ּבקׁשם חן בענוות עומדים, כולם את ובראותו עיניו, ְִָאת

לעמוד. זה, חפצם את מלמלאות

רגעים כי המה מוכיחים פניו תנועות אחדים, רגעים לו ויושב עיניו על הימנית ידו מעביר אבא
לדבר. ומתחיל עיניו פותח ופתאום זו בשעה עליו עוברים - מאמענטין ווייע טוט - כואבים

והעומדים מדבר אבא כי הנני רואה אבל מבין, אינני אומר הוא מה אדע, לא אבא מדבר מה
והעומדים ומתלהט, מתלהב לרגע ומרגע הימנית, בידו מרמז גם רם, בקול מדבר אבא שומעים,
רגעים עוד אבין, לא המה בוכים מדוע דמע, של טיפות נוטפות אחדים ומעיני בעיון, שומעים שומעים,

אימא. של לחדרה לי ואלך עמדתי אחדים

טיפה, אחר טיפה יורדות, ודמעות להבים פני' הימנית ידה על נשענת היא גם לה יושבת אימא
טל. כאגלי

את? תבכי ולמה בוכה אינו אבא ומדוע יער? קנו דודיי האם - אימא את שואל הנני - בוכה את מה -
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לא כמובן זה, כל לדעת לך ואין קטן, ילד הנך עתה תדע, אז לכשתגדל - אימא אומרת - לי הנח
ואדֹום. הכיסאות אחד על ואשב הצידה לי ואלך זה ממענה עונג ֶָקבלתי

קול פתאום אך בתחילה, כאשר מקומם על עומדים והשומעים מדבר עוד ואבא ויותר שעה עברה
על ידו האחד רוקדים, אנשים הרבה והנה לראות וארוץ יחדיו, מתבוללים רבים קולות נשמע, ששון

בהמחול. האנשים אחד יד על נסחב הנני אני וגם רגע עבר לא ורוקדים, מנגנים חברו כתף

והשלישי להשלישי, השני להשני, ומוסר כתפו על אותי לוקח החסידים ואחד הושקט, הרעש
הכובע את הסיר החגורה, את התיר כבר ואבא אבא, את לראות השולחן אל הוביאוני אשר עד להרביעי

חן. אבני כעין זיעה אגלי והרחב הגדול מצחו ועל

מביט אבא מסרב. ואנכי המסובין, ולכל לאבא לחיים להגיד משקה כוס לי נותן יחזקאל ר' הרב
ר' להרב ואפנה השולחן על העומדים המזונות אל ועיני הכוס מליקח מסרב ואנכי בוחנת, בעין עלי
קל שחוק שהכל, כן ואחרי מזונות לברך צריכים תחילה כי אומר שניאור ר' מלמדי לו, ואומר יחזקאל

שמעו אשר והמסובים הרב, אבא, פני על דברי.עבר

לאבא, תחילה לחיים ואמרתי הכוס על ואברך ואוכל, ואברך טארט חתיכת לי נתן יחזקאל ר' הרב
ואשב השולחן על ואעמידו בהכוס, בשפתי ואגע המסובים לשאר כן אחרי יחזקאל ר' להרב כן אחרי

הרב. של כסאו קצה על

בקול מנגנים והעומדים היושבים בתחילה, כאשר צהובות אינם ופניו אבא, בפני הנני מסתכל
עתה גם היא בוכה אפשר יודע ומי יחידה, השני בחדר לה יושבת אימא כי נזכרתי ברגע ובה ובעליזה,

גדולה. באנחה ואתאנח במאד, התכווץ ולבי

אלי, אזנו הטה אבא סוד, דבר לו להגיד אבא, אל קרבתי ממקומי, עמדתי הרבה התבונן ומבלי
עודני כי לי ותאמר שאלתי לחי', על יורדות דמע ונטפי השני, בחדר יושבת אימא אבא, לו, ואומר

הכל. לדעת לי ולא ילד,

כי לאימא, אמור לך באזני, לי אמר אחדים רגעים חשבו ואחרי אבא, התעצב אלה דבריי למשמע
במנוחה להיות ותוכל עתה, לי יכאב לא לבבי גם מאתי, סר ראשי כאב בטוב, עצמי את מרגיש הנני

בטוב. עצמי את מרגיש שהנני

ואבוא בו, יושבת אימא אשר השני, החדר פתח אל בואי עד שאוני השני ליד אחד מיד כפיים על
בי ותבט אבא, דברי לה ואגיד אלי' ואקרב מבכי, אדומות ועיני' החלון אצל יושבת אימא כי ואראה

השני. החדר אל חזרה לשוב תוכל עתה הדבר, טוב ותענני ותשחק,

* * *

נמצא) כאן (עד
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 ב"ה,  ז' שבט תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

ע"י אחד ממכיריו מסרו לי אשר מצב בריאותו אינו כ"כ טוב, והנני בזה לעוררו, אף כי בטח אין 

הדבר חדש בעיניו, אשר כל אחד ואחד מאתנו נמצא הוא תחת השגחתו הפרטית של הבורא ית', ובמילא 

אם נדמה לו אשר מי שהוא בידו להזיק לו, הנה דמיון הוא כי אי אפשר דבר זה, ובמילא צריך להיות חזק 

בבטחונו שכמו שהשי"ת מנהיג את כל העולם כולו, הרי מנהיג הוא כמו"כ גם אותו ואת גופו, אשר האדם 

נקרא עולם קטן )תנחומא ר"פ פקודי, תקוני זהר תקון סט, דף קי"ז ע"ב( ואם לפרקים מרגיש חלישות 

בבטחונו בזה, הרי אין כדאי להתעמק בזה, ויסיח דעתו מחלישות זו, כי בטח אין זה אלא דמיון, וכעבור 

זמן מועט יראה, גם הוא, שכמו שכל בני ישראל הם מאמינים בני מאמינים, הנה גם הוא חזק בבטחונו.

בטח ימלא אחר הוראת הרופא, שהתורה נתנה רשות )שפירושו ג"כ כח( לרופא לרפאות, והשי"ת 

יזכהו שיבשרני בקרוב מהטבת מצב בריאותו ואשר הולך וטוב.

מהנכון שיאמר בכל יום איזה קאפיטלעך תהלים, וידוע בקשת דוד המלך שיחשב אמירת תהלים 

כעוסק בנגעים ואהלות, ובמילא נכלל בזה הן ענין של תפלה )עיין ברכות ד, ע"ב( והן ענין של תורה.

בברכת רפואה קרובה ובריאות הנכונה המחכה לבשורות טובות.

 ב"ה,  י"ב שבט, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום השני.

כבקשתו אזכירו ואת זוגתו תחי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

להמצטרך להם מתאים לכתבו.

ומה שכותב שגלמוד הוא ואין לו למי לפנות וכו' כבר ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, שהחסידות 

חידשה שבני ישראל מקושרים זע"ז ובכל מקום שהאדם הולך ונמצא איננו גלמוד וכידוע המסופר בשם 

הבעש"ט אשר ואהבת לרעך כמוך הוא אפילו לאיש יהודי הנמצא בקצוי תבל ושמעולם לא ראהו וכו' ולא 

עוד אלא שכמים הפנים לפנים גו' פועל זה על הנמצא בקצוי תבל שגם אצלו מתעורר רגש זה.

לימוד  בשיעורי  רק  לא  מוסיף  לזמן  ומזמן  הט'  במחנו  אשר  אנ"ש  בהתועדויות  משתתף  בודאי 

הנגלה אלא גם בשיעורי לימוד החסידות והשי"ת יצליחו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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ÔÈÊ¯ÊÓe ÛeÒ„ ‡nÈ ‡¯a„Ó Á¯‡…««¿¿»«»¿¿»¿ƒ

‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ È�· e˜ÈÏÒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„יט˙È ‰LÓ ˜Èq‡Â ¿ƒ¿»ƒ¿«≈…∆»

‰‡ÓB‡ È¯‡ dnÚ ÛÒBÈ ÈÓ¯b«¿≈≈ƒ≈¬≈»»

¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ˙È ÈÓB‡ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿≈«

˙È Ôe˜q˙Â ÔBÎ˙È ÈÈ ¯ÈÎc ¯k„Óƒ¿«¿ƒ¿»»¿¿«¿»

:ÔBÎnÚ ‡kÓ ÈÓ¯bכeÏË�e «¿«ƒ»ƒ¿¿»

¯ËÒa Ì˙‡· B¯Le ˙BkqÓƒÀ¿¿≈»ƒ¿«

:‡¯a„ÓכאÔB‰ÈÓ„˜ ¯a„Ó ÈÈÂ «¿¿»«»¿««√»≈

‡��Ú„ ‡„enÚa ‡ÓÓÈaƒ»»¿«»«¬»»

é"ùø

(ÊÈ)ÌÁ� ‡ÏÂ 'B‚Â ‰Ú¯t ÁlLa È‰ÈÂ.ולא «¿ƒ¿«««¿…¿¿…»»ְֹ

לב)ּכמֹו:נהגם, העם",(שמות את נחה משלי"ל) ְְְֵֵֶָָָָ

אֹות":ו) ּתנחה ּבהתהּלכ"‡e‰ ·B¯˜ Èk.ונֹוח ְְְְִֶֶַַָƒ»ְַ

למצרים, הּדר ּבאֹותֹו יׁשלׁשּוב אּגדה ּומדרׁשי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ÓÁÏÓ‰הרּבה: Ì˙‡¯a.מלחמת יד)ּכגֹון (במדבר ְֵַƒ¿…»ƒ¿»»ְְִֶֶ

וגֹו'", והּכנעני העמלקי הלכּו(מכילתא)"וּירד אם ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ

ּדר ּכׁשהּקיפם אם ּומה, חֹוזרים. היּו יׁשר ְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָּדר

ראׁש "נּתנה אמרּו: אםמעּקם מצרימה", ונׁשּובה ְְְְְְִִִָָָָָָָֹֻ

סדר (לפי וכּמה. ּכּמה אחת על ּבפׁשּוטה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָהֹוליכם

אלּיהּו ּברּבי ועּין מהּפכים הרׁשימֹות נראה ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָֻהּכתּוב

נכֹון יּׁשּוב יפה מרדכי ּוברּבי אריה ּובגּור ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָמזרחי,

זה): ÌÁpÈעל Ôt.מחׁשבה ׁשּיצאּויחׁשבּו על ֶַ∆ƒ»≈ְְְְֶַַַָָָ

לׁשּוב: לב הּדרqiÂ.·(ÁÈ)ויּתנּו מן הסיבם ְְִֵָ««≈ֱִֵֶֶַָ

העקּומה: לּדר ÛeÒהּפׁשּוטה ÌÈ..סּוף לים ּכמֹו ְֲֶֶַַָָָ«ְְַ

אגם לׁשֹון הּוא ּכמֹו:וסּוף קנים, ּבֹו ׁשּגדלים ְְְְֲִִֵֶָָ

וסּו "קנה ּבּסּוף", קמלּו":"וּתׂשם אין.ÌÈLÓÁÂף ֵֶֶַַָָָָ«¬Àƒֵ

ּגרם ּבּמדּבר, ׁשהסּבתן (לפי מזּינים אּלא ְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָָֻחמּוׁשים

היּו לא יּׁשּוב ּדר היה ׁשאּלּו חמּוׁשים, ׁשעלּו ֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹלהם

ּכאדם אּלא ּׁשּצריכים, מה ּכל להם ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֻמחּמׁשים

מה ׁשם לקנֹות ּובדעּתֹו למקֹום מּמקֹום ְְְְִִֵֶַַָָָׁשעֹובר

לזּמן צרי לּמדּבר, ּפֹורׁש ּכׁשהּוא אבל ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּׁשּיצטר

את לסּבר אם ּכי נכּתב לא זה וכתּוב .הּצר ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּכל

ּובמלחמת עמלק ּבמלחמת ּתתמּה: ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹהאזן,

ׁשהּכּו זין, ּכלי להם היּו מהיכן ּומדין, ועֹוג ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָסיחֹון

אֹומר: הּוא וכן יׁשן) ּברׁש"י ּבחרב? (יהושעיׂשראל ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

אּונקלֹוס:א) ּתרּגם וכן חמּוׁשים", ּתעברּו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַ"ואּתם

ּכמֹו: יד)מזרזין, וזריז.(בראשית חניכיו", את "וּירק ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָ

וארּבעה יצאּו מחמּׁשה אחד חמּוׁשים, אחר: ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָּדבר

אפלה: ימי ּבׁשלׁשת מתּו ‰ÚaL(ËÈ)חלקים ְְֲֲִִֵֵֵֶָָֹ«¿≈«
ÚÈaL‰.לבניהםהׁשּביעם .(מכילתא)ׁשּיׁשּביעּו ƒ¿ƒ«ְְְִִִִֵֶֶַָ

מּיד, ּכנען לארץ ׁשּיּׂשאּוהּו לבניו הׁשּביע לא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹולּמה

הייתי ׁשּליט אני יֹוסף: אמר יעקב? ׁשהׁשּביע ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹּכמֹו

לא ּבני, אבל לעׂשֹות, ּבידי סּפק והיה ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָֹּבמצרים

לכׁשּיּגאלּו הׁשּביעם לכ לעׂשֹות. מצרים ְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַָָָיּניחּום

ׁשּיּׂשאּוהּו מּׁשם, יג)ויצאּו ‡˙:(סוטה Ì˙ÈÏÚ‰Â ְְִִֵֶָָ¿«¬ƒ∆∆
ÌÎz‡ ‰fÓ È˙ÓˆÚ..ּכן הׁשּביע למדנּולאחיו «¿…«ƒ∆ƒ¿∆ְְְִִֵֶַַָָ

ׁשּנאמר: עּמהם, העלּו הּׁשבטים ּכל עצמֹות ְְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשאף

kqÓ˙(Î)"אּתכם": eÚÒiÂ.ׁשהרי הּׁשני, ּבּיֹום ְִֶ«ƒ¿ƒÀ…ֲִֵֵֶַַ

לסּכֹות: מרעמסס ּבאּו Ì˙Á�Ï(Î‡)ּבראׁשֹון ְְְִֵֵַָָֻ«¿…»
C¯c‰.ּכמֹו להנחֹותם, ּכמֹו ׁשהּוא ּפּתח, נקּוד «∆∆ְְְְֶַַָָָ

glyacioey`x mei qelwpe`
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„Á‡ ‡Ú¯‡a Ôep‡ ÔÈÏa¯ÚÓ¿«¿¿ƒƒ¿«¿»¬«

:‡¯a„Ó ÔB‰ÈÏÚד˙È Ûw˙‡Â ¬≈«¿¿»∆¡«≈»

ÔB‰È¯˙a Ûc¯ÈÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏƒ»¿«¿…¿ƒ¿««¿≈
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é"ùø

א) ׁשהּוא(דברים בּה" ּתלכּו אׁשר ּבּדר ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָ"לראֹותכם

ל ׁשליח,ּכמֹו ידי על להנחֹותם ּכאן אף הראֹותכם. ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָ

הּוא ּברּו והּקדֹוׁש הענן, עּמּוד הּׁשליח? הּוא ְִִֶַַַַָָָָָּומי

עּמּודּבכבֹודֹו את מקֹום, ּומּכל לפניהם. מֹוליכֹו ְְִִִִֵֶֶַָָ

עּמּוד ידי על ׁשהרי ידֹו, על להנחֹותם הכין ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהענן

אּלא לאֹורה, אינֹו הענן עּמּוד הֹולכים. הם ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָהענן

:הּדר LÈÓÈ(Î·)להֹורֹותם ‡Ï.ּברּו הּקדֹוׁש ְֶֶַָ…»ƒַָָ

מּגידהּוא, לילה. האׁש ועּמּוד יֹומם הענן עּמּוד ְְִֵֶֶַַַַָָָָָאת

האׁש ועּמּוד האׁש, לעּמּוד מׁשלים הענן ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשעּמּוד

הענן, לעּמּוד כג)מׁשלים יׁשקע(שבת ׁשּלא ׁשעד ְְְִִֶֶֶַַַַָָֹ

זה: עֹולה לצד.e·LÈÂ(·)זה, לאחֹוריהם, ֶֶֶ¿»Àְֲֵֶַַ

להטעֹות ּכדי הּׁשליׁשי, יֹום ּכל מּקרבין היּו ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָמצרים

ׁשּנאמר: ּכמֹו ,ּבּדר הם ּתֹועים ׁשּיאמר: ּפרעה, ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹאת

וגֹו'": יׂשראל לבני ּפרעה Èt"ואמר È�ÙÏ e�ÁÈÂ ְְְְְִִֵֵַַָָֹ¿«¬ƒ¿≈ƒ
˙¯ÈÁ‰.(מכילתא),ּפיתם ּפיהּוא נקרא ועכׁשו «ƒ…ְְְִִִַָָֹ

סלעים ׁשני והם חֹורין. ּבני ׁשּנעׂשּו ׁשם על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹהחירת,

הּסלעים: ּפי קרּוי ׁשּביניהם והּגיא זקּופים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּגבֹוהים

ÔBÙˆ ÏÚa È�ÙÏ.(מכילתא)אלהי מּכל נׁשאר הּוא ƒ¿≈««¿ְֱִִֵַָֹ

ועליומצרים, יראתן, קׁשה ׁשּיאמרּו להטעֹותן ּכדי ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

אּיֹוב: יב)ּפרׁש ויאּבדם":(איוב לּגֹויים "מׂשּגיא ְְְִִִֵֵַַַַַ

(‚)‰Ú¯t ¯Ó‡Â.ׁשבים ׁשהם ּכׁשּיׁשמע ¿»««¿…ְְִִֵֶֶַָ

Ï‡¯NÈלאחֹוריהם: È�·Ï.:וכן יׂשראל. ּבני על ֲֵֶַƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְִֵֵֵַָ

עליכם, לכם", יּלחם כ)"ה' אחי(בראשית לי "אמרי ְֲִִִִִֵֵֶֶָָָ

עלי: אמרי ‰Ìהּוא", ÌÈÎ·�.,ּומׁשּקעים ּכלּואים ְִִַָ¿Àƒ≈ְְִִָֻ

ּכמֹו: שירי"ר, פד)ּובלע"ז: הּבכא",(תהלים "ּבעמק ְְְֵֶַַַָָ

כא) נהרֹות",(איוב לח)"מּבכי ים".(שם "נבכי ְְְִִִֵָָ

לצאת יֹודעין ׁשאינן ּבּמדּבר הם ּכלּואים הם, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֻנבכים

ילכּו: ּולהיכן Ú¯Ùa‰(„)מּמּנּו ‰„·k‡Â. ְְִֵֵֶָ¿ƒ»¿»¿«¿…
ׁשמֹו ּברׁשעים, מתנּקם הּוא ּברּו ְְְְִִֵֶַַָָָָּכׁשהּקדֹוׁש

אֹומר: הּוא וכן ּומתּכּבד, לח)מתּגּדל (יחזקאל ְְְִִֵֵֵֵַַ

"והתּגּדלּתי :ּכ ואחר וגֹו'", אּתֹו ְְְְְְְְִִִִִִַַַַָ"ונׁשּפטּתי

ואֹומר: וגֹו'". ונֹודעּתי עו)והתקּדׁשּתי (תהלים ְְְְְְְִִִִֵַַ

ּביהּודה "נֹודע :ּכ ואחר קׁשת", רׁשפי ׁשּבר ְְִִִֵֶַַַָָָָָָ"ׁשּמה

ואֹומר: ט)אלהים". עׂשה":(שם מׁשּפט ה' "נֹודע ְְֱִִֵַָָָֹ

BÏÈÁ ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa.ּומּמּנּו ּבעברה, התחיל הּוא ¿«¿…¿»≈ְֲִִִֵֶַָ

הּפרענּות להּגיד.ÔÎŒeNÚiÂ:(מכילתא)התחילה ְְִִַָָֻ««¬≈ְִַ

מׁשה, לקֹול ׁשּׁשמעּו היאׁשבחן אמרּו: ולא ְְְְְִֵֶֶָָָָֹֹ

אמרּו אּלא לברח, צריכים אנּו רֹודפינּו, אל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹנתקרב
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t éðôì eðçéåíiä ïéáe ìcâî ïéa úøéçä é §©£Æ¦§¥Æ¦´©«¦½Ÿ¥¬¦§−Ÿ¥´©¨®

íiä-ìr eðçú Bçëð ïôö ìra éðôìi''yx: ¦§¥Æ©´©§½Ÿ¦§¬©«£−©©¨«
âõøàa íä íéëáð ìàøNé éðáì äòøt øîàå§¨©³©§ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½§ª¦¬¥−¨¨®¤

øaãnä íäéìr øâñi''yx:ã-áì-úà éz÷fçå ¨©¬£¥¤−©¦§¨«§¦©§¦´¤¥«
-ìëáe äòøôa äãákàå íäéøçà óãøå äòøt©§Ÿ»§¨©´©«£¥¤¼§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨

ïë-eNriå ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå Bìéçi''yx: ¥½§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®©©«£¥«

‡ÈÏÈÏÂ ‡Á¯B‡a ÔB‰˙e¯a„Ï¿«»¿¿¿»¿≈¿»

ÔB‰Ï ‡¯‰�‡Ï ‡˙M‡„ ‡„enÚa¿«»¿∆»»¿«¿»»¿

:‡ÈÏÈÏ·e ‡ÓÓÈa ÏÊÈÓÏכב‡Ï ¿≈«ƒ»»¿≈¿»»

Û‡Â ‡ÓÓÈa ‡��Ú„ ‡„enÚ È„Ú»≈«»«¬»»ƒ»»¿«

Ì„˜ ‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡„ ‡„enÚ ‡Ï»«»¿∆»»¿≈¿»√»

:‡nÚא‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe «»«ƒ¿»ƒ…∆

:¯ÓÈÓÏבÏ‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏÈlÓ ¿≈»«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

‡˙¯ÈÁ Ìet Ì„˜ Ôe¯LÈÂ Ôe·e˙ÈÂƒ¿ƒ¿√»ƒ»»

ÏÈÚa Ì„˜ ‡nÈ ÔÈ·e ÏBc‚Ó ÔÈa≈ƒ¿≈«»√»¿≈

:‡nÈ ÏÚ Ôe¯Lz dÏ·˜Ï ÔBÙ¿̂¿ƒ¿≈ƒ¿««»

Ï‡¯NÈג È�a ÏÚ ‰Ú¯t ¯ÓÈÈÂ¿≈««¿…«¿≈ƒ¿»≈

„Á‡ ‡Ú¯‡a Ôep‡ ÔÈÏa¯ÚÓ¿«¿¿ƒƒ¿«¿»¬«

:‡¯a„Ó ÔB‰ÈÏÚד˙È Ûw˙‡Â ¬≈«¿¿»∆¡«≈»

ÔB‰È¯˙a Ûc¯ÈÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏƒ»¿«¿…¿ƒ¿««¿≈

d˙È¯LÓ ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ¯wÈ˙‡Â¿∆¿««¿«¿…¿»«ƒ¿»≈

e„·ÚÂ ÈÈ ‡�‡ È¯‡ È‡¯ˆÓ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»≈¬≈¬»¿»«¬»

é"ùø

א) ׁשהּוא(דברים בּה" ּתלכּו אׁשר ּבּדר ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָ"לראֹותכם

ל ׁשליח,ּכמֹו ידי על להנחֹותם ּכאן אף הראֹותכם. ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָ

הּוא ּברּו והּקדֹוׁש הענן, עּמּוד הּׁשליח? הּוא ְִִֶַַַַָָָָָּומי

עּמּודּבכבֹודֹו את מקֹום, ּומּכל לפניהם. מֹוליכֹו ְְִִִִֵֶֶַָָ

עּמּוד ידי על ׁשהרי ידֹו, על להנחֹותם הכין ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהענן

אּלא לאֹורה, אינֹו הענן עּמּוד הֹולכים. הם ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָהענן

:הּדר LÈÓÈ(Î·)להֹורֹותם ‡Ï.ּברּו הּקדֹוׁש ְֶֶַָ…»ƒַָָ

מּגידהּוא, לילה. האׁש ועּמּוד יֹומם הענן עּמּוד ְְִֵֶֶַַַַָָָָָאת

האׁש ועּמּוד האׁש, לעּמּוד מׁשלים הענן ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשעּמּוד

הענן, לעּמּוד כג)מׁשלים יׁשקע(שבת ׁשּלא ׁשעד ְְְִִֶֶֶַַַַָָֹ

זה: עֹולה לצד.e·LÈÂ(·)זה, לאחֹוריהם, ֶֶֶ¿»Àְֲֵֶַַ

להטעֹות ּכדי הּׁשליׁשי, יֹום ּכל מּקרבין היּו ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָמצרים

ׁשּנאמר: ּכמֹו ,ּבּדר הם ּתֹועים ׁשּיאמר: ּפרעה, ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹאת

וגֹו'": יׂשראל לבני ּפרעה Èt"ואמר È�ÙÏ e�ÁÈÂ ְְְְְִִֵֵַַָָֹ¿«¬ƒ¿≈ƒ
˙¯ÈÁ‰.(מכילתא),ּפיתם ּפיהּוא נקרא ועכׁשו «ƒ…ְְְִִִַָָֹ

סלעים ׁשני והם חֹורין. ּבני ׁשּנעׂשּו ׁשם על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹהחירת,

הּסלעים: ּפי קרּוי ׁשּביניהם והּגיא זקּופים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּגבֹוהים

ÔBÙˆ ÏÚa È�ÙÏ.(מכילתא)אלהי מּכל נׁשאר הּוא ƒ¿≈««¿ְֱִִֵַָֹ

ועליומצרים, יראתן, קׁשה ׁשּיאמרּו להטעֹותן ּכדי ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

אּיֹוב: יב)ּפרׁש ויאּבדם":(איוב לּגֹויים "מׂשּגיא ְְְִִִֵֵַַַַַ

(‚)‰Ú¯t ¯Ó‡Â.ׁשבים ׁשהם ּכׁשּיׁשמע ¿»««¿…ְְִִֵֶֶַָ

Ï‡¯NÈלאחֹוריהם: È�·Ï.:וכן יׂשראל. ּבני על ֲֵֶַƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְִֵֵֵַָ

עליכם, לכם", יּלחם כ)"ה' אחי(בראשית לי "אמרי ְֲִִִִִֵֵֶֶָָָ

עלי: אמרי ‰Ìהּוא", ÌÈÎ·�.,ּומׁשּקעים ּכלּואים ְִִַָ¿Àƒ≈ְְִִָֻ

ּכמֹו: שירי"ר, פד)ּובלע"ז: הּבכא",(תהלים "ּבעמק ְְְֵֶַַַָָ

כא) נהרֹות",(איוב לח)"מּבכי ים".(שם "נבכי ְְְִִִֵָָ

לצאת יֹודעין ׁשאינן ּבּמדּבר הם ּכלּואים הם, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֻנבכים

ילכּו: ּולהיכן Ú¯Ùa‰(„)מּמּנּו ‰„·k‡Â. ְְִֵֵֶָ¿ƒ»¿»¿«¿…
ׁשמֹו ּברׁשעים, מתנּקם הּוא ּברּו ְְְְִִֵֶַַָָָָּכׁשהּקדֹוׁש

אֹומר: הּוא וכן ּומתּכּבד, לח)מתּגּדל (יחזקאל ְְְִִֵֵֵֵַַ

"והתּגּדלּתי :ּכ ואחר וגֹו'", אּתֹו ְְְְְְְְִִִִִִַַַַָ"ונׁשּפטּתי

ואֹומר: וגֹו'". ונֹודעּתי עו)והתקּדׁשּתי (תהלים ְְְְְְְִִִִֵַַ

ּביהּודה "נֹודע :ּכ ואחר קׁשת", רׁשפי ׁשּבר ְְִִִֵֶַַַָָָָָָ"ׁשּמה

ואֹומר: ט)אלהים". עׂשה":(שם מׁשּפט ה' "נֹודע ְְֱִִֵַָָָֹ

BÏÈÁ ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa.ּומּמּנּו ּבעברה, התחיל הּוא ¿«¿…¿»≈ְֲִִִֵֶַָ

הּפרענּות להּגיד.ÔÎŒeNÚiÂ:(מכילתא)התחילה ְְִִַָָֻ««¬≈ְִַ

מׁשה, לקֹול ׁשּׁשמעּו היאׁשבחן אמרּו: ולא ְְְְְִֵֶֶָָָָֹֹ

אמרּו אּלא לברח, צריכים אנּו רֹודפינּו, אל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹנתקרב
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(ìàøùé)äCôäiå írä çøá ék íéøöî Cìîì ãbiå©ª©Æ§¤´¤¦§©½¦¦¬¨©−¨¨®©¥«Â¨¥Â
úàf-äî eøîàiå írä-ìà åéãárå äòøt ááì§©̧©§³Ÿ©«£¨¨Æ¤¨½̈©«Ÿ§Æ©´Ÿ

eðãárî ìûøNé-úà eðçlL-ék eðéùri''yx: ¨¦½Ÿ¦«¦©¬§¤¦§¨¥−¥«¨§¥«
åBnr ç÷ì Bnr-úàå Baëø-úà øñàiåi''yx: ©¤§−Ÿ¤¦§®§¤©−¨©¬¦«
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ìLåBlk-ìr íLi''yx:çáì-úà ýåýé ÷fçéå §¨«¦¦−©ª«©§©¥´§Ÿ̈À¤¥³
ìàøNé éða éøçà ócøiå íéøöî Cìî äòøt©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦©¦§¾Ÿ©«£¥−§¥´¦§¨¥®

äîø ãéa íéàöé ìàøNé éðáei''yx:(ìåçá ë''ò)éðù §¥´¦§¨¥½«Ÿ§¦−§¨¬¨¨«
èíéðç íúBà eâéOiå íäéøçà íéøöî eôcøiå©¦§§¸¦§©¹¦©«£¥¤À©©¦³¨ÆŸ¦´

Bìéçå åéLøôe äòøt áëø ñeñ-ìk íiä-ìr©©½̈¨Æ¤´¤©§½Ÿ¨«¨−̈§¥®
:ïôö ìra éðôì úøéçä ét-ìréäòøôe ©¦Æ©«¦½Ÿ¦§¥−©¬©§«Ÿ©§−Ÿ

äpäå íäéðér-úà ìàøNé-éðá eàNiå áéø÷ä¦§¦®©¦§Á§¥«¦§¨¥̧¤¥«¥¤¹§¦¥¬

:ÔÎהÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓÏ ‡eÁ˙‡Â ≈¿ƒ¿«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

˙‡Â ‡nÚ ÏÊ‡ È¯‡‡aÏ CÈÙ‰ ¬≈¬««»¿ƒ¿¬ƒƒ»

e¯Ó‡Â ‡nÚÏ È‰Bc·ÚÂ ‰Ú¯Ù„¿«¿…¿«¿ƒ¿«»«¬»

˙È ‡�ÁlL È¯‡ ‡�„·Ú ‡„ ‡Ó»»¬«¿»¬≈««¿»»

:‡��ÁÏtÓ Ï‡¯NÈו˙È ÒÈwËÂ ƒ¿»≈ƒ»¿»»»¿«ƒ»

:dnÚ ¯ac dnÚ ˙ÈÂ dk˙¿̄ƒ≈¿»«≈««ƒ≈

Ô¯ÈÁaז ÔÈk˙¯ ‰‡Ó zL ¯·„e¿«ƒ¿¿»¿ƒƒ¿ƒ»

ÔpÓÓ ÔÈ¯a‚Â È‡¯ˆÓ Èk˙¯ ÏÎÂ¿…¿ƒ≈ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿«»

:ÔB‰lk ÏÚח‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙Â «»¿¿«ƒ¿»»ƒ»

¯˙a Û„¯e ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯Ù„¿«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»«

e˜Ù� Ï‡¯NÈ È�·e Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿»

:ÈÏb LÈ¯aטÈ‡¯ˆÓ eÙ„¯e ¿≈¿ƒ¿»ƒ¿»≈

Ô¯L „k Ôe‰˙È e˜Èa„‡Â ÔB‰È¯˙a«¿≈¿«¿ƒ»¿«»»

‰Ú¯Ù Èk˙¯ ˙ÂÒeÒ Ïk ‡nÈ ÏÚ««»»»«¿ƒ≈«¿…

Ìet ÏÚ d˙È¯MÓe È‰BL¯Ùe»»ƒ«ƒ¿»≈«

:ÔBÙˆ ÏÈÚa Ì„˜ ‡˙¯ÈÁƒ»»√»¿≈¿

Ï‡¯NÈי È�· eÙ˜Êe ·¯˜ ‰Ú¯Ùe«¿…¿≈¿»¿≈ƒ¿»≈

ÔÈÏË� È‡¯ˆÓ ‡‰Â ÔB‰È�ÈÚ ˙È»≈≈¿»ƒ¿»≈»¿ƒ

é"ùø

עמרם ּבן ּדברי אּלא לנּו biÂ„(‰):(מכילתא)אין ְְִֵֵֶֶַָָָ«À«
ÌÈ¯ˆÓ CÏÓÏ.,עּמהם ׁשלח וכיוןאיקטֹורין ¿∆∆ƒ¿«ƒְְִִִֵֶַָָָ

וראּו ולׁשּוב, ליל ׁשּקבעּו ימים לׁשלׁשת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהּגיעּו

ּבּיֹום לפרעה והּגידּו ּבאּו למצרים, חֹוזרין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹׁשאינן

אחריהם,(מכילתא)הרביעי. רדפּו ּובּׁשּׁשי ּובחמּׁשי ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָ

לּים. ירדּו ׁשביעי דסוטה)וליל אמרּו(פ"ק ּבׁשחרית ְְְְְֲִִִֵַַָָָ

ׁשביעי יֹום והּוא ּפסׁשירה, קֹוריןׁשל אנּו לכ ח. ְְְִִִִֶֶַָָָ

הּׁשביעי: ּבּיֹום ּׁשהיה,.CÙ‰iÂהּׁשירה מּמה נהפ ְִִִַַַָ«≈»≈ֱִֶֶַַָָ

להם: אמר יב)ׁשהרי עּמי"(לעיל מּתֹו ּצאּו "קּומּו ְֲִִֵֶֶַַָָ

אֹומרים: היּו לׁשעבר ׁשהרי עבדיו, לבב ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָונהפ

נהפכּו ועכׁשו, למֹוקׁש"? לנּו זה יהיה מתי ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ"עד

ממֹונם ּבׁשביל אחריהם ׁשהׁשאילּום:לרּדף ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָֹ

e�„·ÚÓ.:אֹותנּו ¯BaÎ(Â)מעבד ˙‡ ¯Ò‡iÂ.הּוא ≈»¿≈ֲֵָֹ«∆¿…∆ƒ¿
BnÚ:(מכילתא)ּבעצמֹו Á˜Ï BnÚ ˙‡Â.מׁשכם ְְַ¿∆«»«ƒְָָ

עּמי ּבֹואּו וׁשּלחנּום, ממֹוננּו ונטלּו לקינּו, ְְְְְִִִִִִֵַָָָָּבדברים:

ׁשאר ּדר מלכים: ּכׁשאר עּמכם אתנהג לא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹואני

אקּדים ואני ּבּמלחמה, לֹו קֹודמין עבדיו ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָמלכים,

עצמֹו הקריב הקריב", "ּופרעה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַֹלפניכם,

ּבּזה לּטל מלכים ׁשאר ּדר חילֹותיו. לפני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹּומהר

ּבחלק עּמכם אׁשוה אני ׁשּיבחר, ּכמֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבראׁש

ׁשלל": "אחּלק נבחרים..eÁa¯(Ê)ׁשּנאמר: ֱֲֵֶֶַַָָ»ְִִָ

היה זה ׁשּבמנין ורכב רכב ּכל יחיד, לׁשֹון ְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָּבחּור,

ÌÈ¯ˆÓּבחּור: ·Î¯ ÏÎÂ.,הרכב ׁשאר ּכל ועּמהם ָ¿…∆∆ƒ¿»ƒְְִֶֶֶָָָָ

ּתאמר(מכילתא) אם הּללּו? הּבהמֹות היּו ְִֵֵֵַַַָָָֹּומהיכן
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נאמר: והלא יׂשראל, מּׁשל ּתאמר ואם ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹמצרים",
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נֹוסע מצרים "והּנה אחר: ּדבר אחד. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכאיׁש

מצרים ׁשל ׂשר ראּו הּׁשמיםאחריהם", מן נֹוסע ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

למצרים. ּתפׂשּו(מכילתא).e˜ÚˆiÂ:(תנחומא)לעזר ְְֲִִַַֹ«ƒ¿¬ְָ

אֹומר: הּוא ּבאברהם אבֹותם: יט)אמנּות (בראשית ְְֲֳֵַָָָָ

ּביצחק: ׁשם", עמד אׁשר הּמקֹום כד)"אל (שם ְְֲִֶֶַַָָָָ

ּביעקב: ּבּׂשדה", כח)"לׂשּוח ּבּמקֹום":(שם "וּיפּגע ְְֲִֶַַַַַַָָָֹ

(‡È)ÌÈ¯·˜ŒÔÈ‡ ÈÏaÓ‰.חסרֹון מחמת וכי ¬ƒ¿ƒ≈¿»ƒְְֲִֵֶַ

לקחּתנּו ׁשם, ליּקבר ּבמצרים קברים ׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָקברים,

ּבלע"ז: פושי"ש דינו"ן פלינצס"א שיפו"ר ְִַַָמּׁשם?

(·È)ÌÈ¯ˆÓa EÈÏ‡ e�¯ac ¯L‡.(מכילתא)והיכן ¬∆ƒ«¿≈∆¿ƒ¿«ƒְֵָ

ויׁשּפט":ּדּברּו עליכם ה' "ירא ?Óe�˙n.מאׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶֹƒÀ≈ֲֵֶ

חֹולם, לֹומר: (רצה מלאפֹום נקּוד היה ואם ְְִַָָָָָָָָנמּות,

ועּין מלאפֹום, - חֹולם ׁשּקראּו ּדקּדּוק לבעלי ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָּכּנֹודע

היה יפרץ") "ּפן ּפסּוק ּברׁש"י יתרֹו ּפרׁשת ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹלקּמן

נבאר: ּבׁשּורּוק ׁשּנקּוד עכׁשו מּמיתתנּו, ְְְְִִִִֵֶַָָָָָנבאר

וכן: ׁשּנמּות, מּותנּו", יּתן "מי וכן: נמּות, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָמאׁשר

יט) ב ׁשאמּות,(שמואל דאבׁשלֹום, מּותי" יּתן ְְִִִֵֶַָָ"מי

ג)ּכמֹו: לעד",(צפניה קּומי יח)"ליֹום ב הימים (דברי ְְִַָ

ׁשאׁשּוב: ׁשאקּום, ּבׁשלֹום", ׁשּובי Èk(È‚)"עד ְִֶֶַָָָƒ
'B‚Â ÌÈ¯ˆÓŒ˙‡ Ì˙È‡¯ ¯L‡.,אֹותם ּׁשראיתם מה ¬∆¿ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿ְִֶֶַָ

ולא אֹותם, ׁשראיתם הּוא הּיֹום הּיֹום, אּלא ְְִֵֶֶֶַַָָֹאינֹו

עֹוד: ÌÎÏ(È„)ּתֹוסיפּו ÌÁlÈ ּבׁשבילכם,.‰' ִƒ»≈»∆ְְִִֶ

וכן: לכם", נלחם ה' "ּכי יג)וכן: לאל(איוב "אם ְְְִִִֵֵֵֶָָָ

וכן כד)ּתריבּון", וכן(בראשית לי", ּדּבר "ואׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶַ

ו) לּבעל"?:(שופטים ּתריבּון Ó‰(ÂË)"האּתם ְִֶַַַַַ«
ÈÏ‡ ˜Úˆz..ּומתּפּלל עֹומד מׁשה ׁשהיה למדנּו ƒ¿«≈»ְְִֵֵֶֶַַָָָֹ

להארי עּתה עת לא הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ְֲִֵַַַַָָָָֹאמר

"מה אחר: ּדבר ּבצרה. נתּונין ׁשּיׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבתפּלה,

עלי אלי", ּכמֹוּתצעק ,עלי ולא ּתלּוי הּדבר ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹ

להּלן מה)ׁשנאמר ידי(ישעיה ועלּֿפעל "עלּֿבני : ְְֱֶֶַַַַַַַָָָֹ

eÚqÈÂּתצּוני": Ï‡¯NÈ È�a Ï‡ ¯ac.(מכילתא)אין ְִַֻ«≈∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»ֵ

עֹומד הּים ׁשאין ליּסע, אּלא ּכדאילהם ּבפניהם, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
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לקחּתנּו ׁשם, ליּקבר ּבמצרים קברים ׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָקברים,

ּבלע"ז: פושי"ש דינו"ן פלינצס"א שיפו"ר ְִַַָמּׁשם?

(·È)ÌÈ¯ˆÓa EÈÏ‡ e�¯ac ¯L‡.(מכילתא)והיכן ¬∆ƒ«¿≈∆¿ƒ¿«ƒְֵָ

ויׁשּפט":ּדּברּו עליכם ה' "ירא ?Óe�˙n.מאׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶֹƒÀ≈ֲֵֶ

חֹולם, לֹומר: (רצה מלאפֹום נקּוד היה ואם ְְִַָָָָָָָָנמּות,

ועּין מלאפֹום, - חֹולם ׁשּקראּו ּדקּדּוק לבעלי ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָּכּנֹודע

היה יפרץ") "ּפן ּפסּוק ּברׁש"י יתרֹו ּפרׁשת ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹלקּמן

נבאר: ּבׁשּורּוק ׁשּנקּוד עכׁשו מּמיתתנּו, ְְְְִִִִֵֶַָָָָָנבאר

וכן: ׁשּנמּות, מּותנּו", יּתן "מי וכן: נמּות, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָמאׁשר

יט) ב ׁשאמּות,(שמואל דאבׁשלֹום, מּותי" יּתן ְְִִִֵֶַָָ"מי

ג)ּכמֹו: לעד",(צפניה קּומי יח)"ליֹום ב הימים (דברי ְְִַָ

ׁשאׁשּוב: ׁשאקּום, ּבׁשלֹום", ׁשּובי Èk(È‚)"עד ְִֶֶַָָָƒ
'B‚Â ÌÈ¯ˆÓŒ˙‡ Ì˙È‡¯ ¯L‡.,אֹותם ּׁשראיתם מה ¬∆¿ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿ְִֶֶַָ

ולא אֹותם, ׁשראיתם הּוא הּיֹום הּיֹום, אּלא ְְִֵֶֶֶַַָָֹאינֹו

עֹוד: ÌÎÏ(È„)ּתֹוסיפּו ÌÁlÈ ּבׁשבילכם,.‰' ִƒ»≈»∆ְְִִֶ

וכן: לכם", נלחם ה' "ּכי יג)וכן: לאל(איוב "אם ְְְִִִֵֵֵֶָָָ

וכן כד)ּתריבּון", וכן(בראשית לי", ּדּבר "ואׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶַ

ו) לּבעל"?:(שופטים ּתריבּון Ó‰(ÂË)"האּתם ְִֶַַַַַ«
ÈÏ‡ ˜Úˆz..ּומתּפּלל עֹומד מׁשה ׁשהיה למדנּו ƒ¿«≈»ְְִֵֵֶֶַַָָָֹ

להארי עּתה עת לא הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ְֲִֵַַַַָָָָֹאמר

"מה אחר: ּדבר ּבצרה. נתּונין ׁשּיׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבתפּלה,

עלי אלי", ּכמֹוּתצעק ,עלי ולא ּתלּוי הּדבר ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹ

להּלן מה)ׁשנאמר ידי(ישעיה ועלּֿפעל "עלּֿבני : ְְֱֶֶַַַַַַַָָָֹ

eÚqÈÂּתצּוני": Ï‡¯NÈ È�a Ï‡ ¯ac.(מכילתא)אין ְִַֻ«≈∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»ֵ

עֹומד הּים ׁשאין ליּסע, אּלא ּכדאילהם ּבפניהם, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ



���glyaciiyily meiqelwpe`

ìàøNé-éða-ìà øac éìà ÷röz-äî©¦§©−¥¨®©¥¬¤§¥«¦§¨¥−
eòqéåi''yx:æè-úà äèðe Ehî-úà íøä äzàå §¦¨«§©º̈¨¥´¤©§À§¥¯¤

CBúa ìûøNé-éðá eàáéå eär÷áe íiä-ìr Eãé̈«§²©©−̈§¨¥®§¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬
:äLaia íiäæéáì-úà ÷fçî éððä éðàå ©−̈©©¨¨«©«£¦À¦§¦³§©¥Æ¤¥´

äòøôa äãákàå íäéøçà eàáéå íéøöî¦§©½¦§¨−Ÿ©«£¥¤®§¦¨«§¨³§©§ŸÆ
:åéLøôáe Baëøa Bìéç-ìëáeçéíéøöî eòãéå §¨¥½§¦§−§¨«¨¨«§¨«§¬¦§©−¦

Baëøa äòøôa éãákäa ýåýé éðà-ék¦«£¦´§Ÿ̈®§¦¨«§¦´§©§½Ÿ§¦§−
:åéLøôáeèééðôì Cìää íéýìûä Càìî òqiå §¨«¨¨«©¦©º©§©´¨«¡Ÿ¦À©«Ÿ¥Æ¦§¥Æ

ãenr òqiå íäéøçàî Cìiå ìàøNé äðçî©«£¥´¦§¨¥½©¥−¤¥©«£¥¤®©¦©º©³
íäéøçàî ãîriå íäéðtî ïðräi''yx:ëàáiå ¤«¨¨Æ¦§¥¤½©©«£−Ÿ¥©«£¥¤«©¨ºŸ

ïéa|éäéå ìàøNé äðçî ïéáe íéøöî äðçî ¥´©«£¥´¦§©À¦¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©§¦³
äæ áø÷-àìå äìélä-úà øàiå CLçäå ïðrä¤«¨¨Æ§©½¤©−̈¤¤©¨®§¨§«Ÿ¨©¬¤²

äìélä-ìk äæ-ìài''yx:àëBãé-úà äLî èiå ¤¤−¨©¨«§¨©¥̧¤´¤¨»
ýåýé CìBiå íiä-ìr|íéã÷ çeøa íiä-úà ©©¨¼©´¤§Ÿ̈´¤Â©Â̈§¸©¨¦³

äáøçì íiä-úà íNiå äìélä-ìk äfr©¨Æ¨©©½§¨©¨¬¤¤©−̈¤¨«¨¨®

È˙טז ÌÈ¯‡Â C¯hÁ ˙È ÏBË z‡Â¿«¿»À¿»«¬≈»

È�a ÔeÏÚÈÂ È‰BÚÊ·e ‡nÈ ÏÚ C„È¿»««»¿»ƒ¿≈¬¿≈

:‡zLaÈa ‡nÈ B‚a Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«»¿«∆¿»

‡�‡יז ‡‰ ‡�‡Â‡aÏ ˙È Ûw˙Ó «¬»»¬»¿«≈»ƒ»

¯wÈ˙‡Â ÔB‰È¯˙a ÔeÏÚÈÂ È‡¯ˆÓ„¿ƒ¿»≈¿«¬«¿≈¿∆¿««

È‰Bk˙¯a d˙È¯MÓ ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa¿«¿…¿»«ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ

:È‰BL¯Ù·eיחÈ‡¯ˆÓ ÔeÚcÈÂ ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

‰Ú¯Ùa È˙e¯wÈ˙‡a ÈÈ ‡�‡ È¯‡¬≈¬»¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«¿…

:È‰BL¯Ù·e È‰Bk˙¯aיטÏË�e ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ¿«

Ì„˜ ¯a„Óc ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿¬»«¿»ƒ¿««√»

‡˙‡Â Ï‡¯NÈ„ ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿ƒ¿»≈«¬»

‡��Ú„ ‡„enÚ ÏË�e ÔB‰È¯˙aÓƒ«¿≈¿««»«¬»»

:ÔB‰È¯˙aÓ ‡¯Le ÔB‰ÈÓ„˜ ÔÓƒ√»≈¿»ƒ«¿≈

„È‡¯ˆÓכ ‡˙È¯LÓ ÔÈa ÏÚÂ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ¿»≈

‰Â‰Â Ï‡¯NÈ„ ‡˙È¯LÓ ÔÈ·e≈«¿ƒ»¿ƒ¿»≈«¬»

Ï‡¯NÈÏe È‡¯ˆÓÏ ‡Ï·˜Â ‡��Ú¬»»¿«¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈

ÔÈ„ e·È¯˜˙‡ ‡ÏÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ¯‰�¿«»≈¿»¿»ƒ¿¿ƒ≈

:‡ÈÏÈÏ Ïk ÔÈc ˙ÂÏכאÌÈ¯‡Â ¿»≈»≈¿»«¬≈

˙È ÈÈ ¯a„Â ‡nÈ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ…∆»¿≈««»¿««¿»»

Ïk ÛÈw˙ ‡Óec˜ Áe¯a ‡nÈ«»¿«ƒ»«ƒ»

‡zLaÈÏ ‡nÈ ˙È ÈeLÂ ‡ÈÏÈÏ≈¿»¿«ƒ»«»¿«∆¿»

é"ùø

ויצאּו, ּבי ׁשהאמינּו והאמּונה והם אבֹותיהם ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶָָָזכּות

הּים: להם Ì‰È¯Á‡Ó(ËÈ)לקרע CÏiÂ.להבּדיל ְִֶַַָָֹ«≈∆≈«¬≈∆ְְִַ

חּצים ּולקּבל יׂשראל מחנה ּובין מצרים מחנה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָּבין

אֹומר:ּובּליסטראֹות הּוא מקֹום ּבכל מצרים. ׁשל ְְְְִִִֵֶַַָָָ

'אלהים' אין האלהים", מלא" וכאן: ה'", מלא"ְְְֱֱִִֵַַַַָָֹֹ

נתּונין יׂשראל ׁשהיּו מלּמד ּדין, אּלא מקֹום ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּבכל

עם להאבד אם להּנצל, אם ׁשעה, ּבאֹותּה ְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָּבדין

‰Ô�Úמצרים: „enÚ ÚqiÂ.והׁשלים ּכׁשחׁשכה ְִִַ«ƒ««∆»»ְְְְִִֶָָ

נסּתּלק לא האׁש, לעּמּוד הּמחנה את הענן ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹעּמּוד

אּלא לגמרי, ערבית להסּתּלק רגיל ׁשהיה ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהענן

למצרים: להחׁשי מאחריהם לֹו והל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָנסע

(Î)ÌÈ¯ˆÓ ‰�ÁÓ ÔÈa ‡·iÂ.ּבּדר למהּל מׁשל «»…≈«¬≈ƒ¿«ƒְִֵֶֶַַָָ

נטלֹו לׁשּבֹותֹו, לסטים ּבאּו לפניו. מהּל ְְְְְְִִִֵַָָָָּובנֹו

נתנֹו מאחריו, זאבים ּבאּו לאחריו. ּונתנֹו ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָמּלפניו

על נתנֹו מאחריו ּוזאבים לפניו לסטים ּבאּו ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָלפניו,

:ּכ ּבהם. ונלחם יא)זרֹועֹו ּתרּגלּתי(הושע "ואנכי ְְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

עלֿזרֹועתיו" קחם CLÁ‰Â:לאפרים Ô�Ú‰ È‰ÈÂ. ְְְִֶַַָָָֹ«¿ƒ∆»»¿«…∆
האׁש.iÂ‡¯למצרים: ליׂשראלעּמּוד הּלילה את ְְִִַ«»∆ְְְִֵֵֶַַַָָָ

והחׁש הּלילה. ּכל ללכת ּכדרּכֹו לפניהם, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוהֹול

מצרים: לצד ערפל ‡ÊŒÏ‰ׁשל ‰Ê ·¯˜ ‡ÏÂ. ְְֲִִֶֶַַָ¿…»«∆∆∆
מחנה:(מכילתא) אל ˜„ÌÈ(Î‡)מחנה Áe¯a ֲֲֶֶֶַַ¿«»ƒ

‰fÚ.(מכילתא),ׁשּברּוחֹות עּזה ׁשהיא קדים ּברּוח «»ְִִֶֶַַָָָ

מן ּבּה נפרע הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש הרּוח ְִִִֶַַָָָָָהיא

ׁשּנאמר:הרׁש יח)עים, אפיצם",(ירמיה קדים "ּכרּוח ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָ

יג) ה'",(הושע רּוח קדים כז)"יבא "רּוח(יחזקאל ִַַָָֹ

יּמים", ּבלב ׁשבר כז)הּקדים ּברּוחֹו(ישעיה "הגה ְְְִִֵֵַַָָָָ

glyaciiriax mei qelwpe`

íénä eò÷aiåi''yx:áëCBúa ìûøNé-éðá eàáiå ©¦¨«§−©¨«¦©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬
íðéîéî äîBç íäì íénäå äLaia íiä©−̈©©¨¨®§©©³¦¨¤Æ½̈¦«¦−̈

:íìàîOîeâëíäéøçà eàáiå íéøöî eôcøiå ¦§Ÿ¨«©¦§§³¦§©¸¦Æ©¨´Ÿ©«£¥¤½
CBz-ìà åéLøôe Baëø äòøt ñeñ ìkµŸ´©§½Ÿ¦§−¨«¨¨®¤−

íiäi''yx:ãëýåýé ó÷Liå ø÷aä úøîLàa éäéå ©¨«©«§¦Æ§©§´Ÿ¤©½Ÿ¤©©§¥³§Ÿ̈Æ
úà íäiå ïðrå Là ãenra íéøöî äðçî-ìà¤©«£¥´¦§©½¦§©¬¥−§¨®̈©¾̈¨¥−

íéøöî äðçîi''yx:äëåéúákøî ïôà úà øñiå ©«£¥¬¦§¨«¦©À̈©¥µŸ©´©§§Ÿ½̈
éðtî äñeðà íéøöî øîàiå úãáëa eäâäðéå©§©«£¥−¦§¥ª®©´Ÿ¤¦§©À¦¨¸¨Æ¦§¥´

íéøöîa íäì íçìð ýåýé ék ìàøNéi''yx:ô ¦§¨¥½¦´§Ÿ̈½¦§¨¬¨¤−§¦§¨«¦
éòéáøåëEãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥¬¤¨«§−

Baëø-ìr íéøöî-ìr íénä eáLéå íiä-ìr©©¨®§¨ª³©©̧¦Æ©¦§©½¦©¦§−
åéLøt-ìråi''yx:æëíiä-ìr Bãé-úà äLî èiå §©¨«¨¨«©¥Á¤̧¤¨¹©©À̈

:‡iÓ eÚÊa˙‡ÂכבÈ�· elÚÂ ¿ƒ¿¿»«»¿«¿≈

‡iÓe ‡zLaÈa ‡nÈ B‚a Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«»¿«∆¿»«»

ÔB‰È�ÈniÓ ÔÈ¯eL ÔB‰Ï¿ƒƒ«ƒ≈

:ÔB‰ÈÏ‡ÓqÓeכגÈ‡¯ˆÓ eÙ„¯e ƒ¿»≈¿»ƒ¿»≈

‰Ú¯t ˙ÂÒeÒ Ïk ÔB‰È¯˙· elÚÂ¿««¿≈…»««¿…

:‡nÈ B‚Ï È‰BL¯Ùe È‰Bk˙¿̄ƒƒ»»ƒ¿«»

ÈÎzÒ‡Âכד ‡¯Ùˆ ˙¯hÓa ‰Â‰Â«¬»¿«¿««¿»¿ƒ¿¿ƒ

‡„enÚa È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓÏ ÈÈ¿»¿«¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿«»

˙È LÈbLÂ ‡��ÚÂ ‡˙M‡„¿∆»»«¬»»¿«ƒ»

:È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓכה˙È ÈcÚ‡Â «¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ»

ÔB‰Ï ÔÈ¯a„Óe È‰Bk˙¯ ÈlbÏb«¿ƒ≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿

ÔÓ ˜B¯ÈÚ� È‡¯ˆÓ ¯Ó‡Â ÛB˜˙aƒ¿«¬«ƒ¿»≈≈ƒƒ

‡z¯·‚ ‡È‰ ‡„ È¯‡ Ï‡¯NÈ Ì„√̃»ƒ¿»≈¬≈»ƒ¿À¿»

:ÌÈ¯ˆÓa ÔÈ·¯˜ ÔB‰Ï „·Úc ÈÈ„«¿»«¬«¿¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ

C„Èכו ˙È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈»¿»

È‡¯ˆÓ ÏÚ ‡iÓ Ôe·e˙ÈÂ ‡nÈ ÏÚ««»ƒ«»«ƒ¿»≈

:ÔB‰ÈL¯t ÏÚÂ ÔB‰Èk˙¯ ÏÚ«¿ƒ≈¿«»»≈

nÈ‡כז ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈««»

é"ùø

קדים": ּביֹום ‰ÌÈnהּקׁשה eÚ˜aiÂ.מים ּכל ְִַָָָ«ƒ»¿«»ƒִַָ

Ú¯t‰(Î‚):(מכילתא)ׁשּבעֹולם ÒeÒ Ïk.סּוס וכי ֶָָ…«¿…ְִ

אלא היה? לפניאחד חׁשּובין ּכּלם ׁשאין מּגיד ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

אחד: ּכסּוס אּלא ‰a˜¯(Î„)הּמקֹום ˙¯ÓL‡a. ְֶֶַָָָ¿«¿…∆«…∆
ג) אׁשמרת,(ברכות קרּויין הּלילה חלקי ְְְְְִֵֶֶֶַַַָֹֹׁשלׁשת

ואֹומר הּבקר. אׁשמרת קֹורא הּבקר ׁשּלפני ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹואֹותּה

מלאכי ׁשל ׁשיר למׁשמרֹות חלּוק ׁשהּלילה לפי ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָאני,

קרּוי לכ חלקים, לׁשלׁשה ּכת, אחר ּכת ְְֲִִֵַַַַַָָָָָֹהּׁשרת,

אּונקלֹוס ׁשּתרּגם זהּו .Û˜LiÂמּטרת:אׁשמרת, ְְְְְִֵֶֶֶַַַֹ««¿≈
אליהם ּפנה ּכלֹומר, ותרּגּומֹווּיּבט, להׁשחיתם. ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ

ּכמֹו הּבטה לׁשֹון הּוא אף כג)ואסּתכי, (במדבר ְְְְְִִַַָָ

סכּותא לחקל צֹופים", Ô�ÚÂ:"ׂשדה L‡ „enÚa. ְֲִֵַַָָ¿«≈¿»»
אׁש ועּמּוד ּכטיט, אֹותֹו ועֹוׂשה יֹורד ענן ְְְִֵֵֶַַָָעּמּוד

מׁשּתּמטֹות סּוסיהם וטלפי :(מכילתא)מרּתיחֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַ

Ì‰iÂ..ּבלע"ז אשטורדישו"ן מהּומה לׁשֹון «»»ְְְַַָ

סגנּיֹות נטל רּביערּבבם, ּבפרקי וׁשנינּו ׁשּלהם. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

מקֹום 'ּכל הּגלילי: יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָאליעזר

אב וזה הּוא, קֹול הרעׁשת "מהּומה", ּבֹו: ְְְֱֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר

ז)לכּלן': א על(שמואל וגֹו' ּבקֹולּֿגדֹול ה' "וּירעם ְְְְֵַַַָָֻ

ויהּמם": ÂÈ˙·k¯Ó(Î‰)ּפלׁשּתים ÔÙ‡ ˙‡ ¯ÒiÂ. ְְְִִֵַֻ«»«≈…««¿¿…»
נגררֹות והּמרּכבֹות הּגלּגּלים, נׂשרפּו האׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹמּכח

מתּפרקין: ואבריהן נעים ּבהם e‰‚‰�ÈÂוהּיֹוׁשבים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָ«¿«¬≈
˙„·Îa.ּבמּדה להם, וקׁשה ּכבדה ׁשהיא ּבהנהגה ƒ¿≈Àְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ

ּכאן: אף ועבדיו", הּוא לּבֹו "וּיכּבד ְְֲִֵֶַַַַָָָָׁשּמדדּו:

ּבכבדּות": ÌÈ¯ˆÓa"וינהגהּו Ì‰Ï ÌÁÏ�. ְְֲִֵֵַַƒ¿»»∆¿ƒ¿»ƒ
מצרים, ּבארץ "ּבמצרים", אחר: ּדבר ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָּבּמצרּיים.

אֹותם לֹוקים ּכ הּים, על לֹוקים ׁשאּלּו ְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּכׁשם

ּבמצרים: ‰ÌÈn(ÂÎ)ׁשּנׁשארּו e·LÈÂ.ׁשּזקּופים ְְְֲִִִֶַ¿»À««ƒְִֶ

ּכחֹומה מצרים:ועֹומדים על ויכּסּו למקֹומם יׁשּובּו ְְְְְִִִִִַַַָָָ

(ÊÎ)¯˜a ˙B�ÙÏ.:לבא ּפֹונה ׁשהּבקר לעת ƒ¿…∆ְֵֶֶֶַָֹֹ

B�˙È‡Ï.:הראׁשֹון B˙‡¯˜Ïלתקּפֹו ÌÈÒ�.ׁשהיּו ¿≈»ְְִָָ»ƒƒ¿»ֶָ

הּמים לקראת ורצין ּומטרפין ‰':מהּממים ¯Ú�ÈÂ. ְְְְִִִִִַַַָָָֹֻ«¿«≈
למּטה העליֹון והֹופ הּקדרה את ׁשּמנער ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכאדם

ּומׁשּתּברין ויֹורדין עֹולין היּו ּכ למעלה, ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָוהּתחּתֹון

לקּבל חּיּות, ּבהם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ונתן ְְִֵֶַַַַָָָָָּבּים,

ּבלׁשֹון.Ú�ÈÂ¯הּיּסּורין: טרּוף לׁשֹון והּוא וׁשּניק, ִִַ«¿«≈ְְְְִֵַָ
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íénä eò÷aiåi''yx:áëCBúa ìûøNé-éðá eàáiå ©¦¨«§−©¨«¦©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬
íðéîéî äîBç íäì íénäå äLaia íiä©−̈©©¨¨®§©©³¦¨¤Æ½̈¦«¦−̈

:íìàîOîeâëíäéøçà eàáiå íéøöî eôcøiå ¦§Ÿ¨«©¦§§³¦§©¸¦Æ©¨´Ÿ©«£¥¤½
CBz-ìà åéLøôe Baëø äòøt ñeñ ìkµŸ´©§½Ÿ¦§−¨«¨¨®¤−

íiäi''yx:ãëýåýé ó÷Liå ø÷aä úøîLàa éäéå ©¨«©«§¦Æ§©§´Ÿ¤©½Ÿ¤©©§¥³§Ÿ̈Æ
úà íäiå ïðrå Là ãenra íéøöî äðçî-ìà¤©«£¥´¦§©½¦§©¬¥−§¨®̈©¾̈¨¥−

íéøöî äðçîi''yx:äëåéúákøî ïôà úà øñiå ©«£¥¬¦§¨«¦©À̈©¥µŸ©´©§§Ÿ½̈
éðtî äñeðà íéøöî øîàiå úãáëa eäâäðéå©§©«£¥−¦§¥ª®©´Ÿ¤¦§©À¦¨¸¨Æ¦§¥´

íéøöîa íäì íçìð ýåýé ék ìàøNéi''yx:ô ¦§¨¥½¦´§Ÿ̈½¦§¨¬¨¤−§¦§¨«¦
éòéáøåëEãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥¬¤¨«§−

Baëø-ìr íéøöî-ìr íénä eáLéå íiä-ìr©©¨®§¨ª³©©̧¦Æ©¦§©½¦©¦§−
åéLøt-ìråi''yx:æëíiä-ìr Bãé-úà äLî èiå §©¨«¨¨«©¥Á¤̧¤¨¹©©À̈

:‡iÓ eÚÊa˙‡ÂכבÈ�· elÚÂ ¿ƒ¿¿»«»¿«¿≈

‡iÓe ‡zLaÈa ‡nÈ B‚a Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«»¿«∆¿»«»

ÔB‰È�ÈniÓ ÔÈ¯eL ÔB‰Ï¿ƒƒ«ƒ≈

:ÔB‰ÈÏ‡ÓqÓeכגÈ‡¯ˆÓ eÙ„¯e ƒ¿»≈¿»ƒ¿»≈

‰Ú¯t ˙ÂÒeÒ Ïk ÔB‰È¯˙· elÚÂ¿««¿≈…»««¿…

:‡nÈ B‚Ï È‰BL¯Ùe È‰Bk˙¿̄ƒƒ»»ƒ¿«»

ÈÎzÒ‡Âכד ‡¯Ùˆ ˙¯hÓa ‰Â‰Â«¬»¿«¿««¿»¿ƒ¿¿ƒ

‡„enÚa È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓÏ ÈÈ¿»¿«¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿«»

˙È LÈbLÂ ‡��ÚÂ ‡˙M‡„¿∆»»«¬»»¿«ƒ»

:È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓכה˙È ÈcÚ‡Â «¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ»

ÔB‰Ï ÔÈ¯a„Óe È‰Bk˙¯ ÈlbÏb«¿ƒ≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿

ÔÓ ˜B¯ÈÚ� È‡¯ˆÓ ¯Ó‡Â ÛB˜˙aƒ¿«¬«ƒ¿»≈≈ƒƒ

‡z¯·‚ ‡È‰ ‡„ È¯‡ Ï‡¯NÈ Ì„√̃»ƒ¿»≈¬≈»ƒ¿À¿»

:ÌÈ¯ˆÓa ÔÈ·¯˜ ÔB‰Ï „·Úc ÈÈ„«¿»«¬«¿¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ

C„Èכו ˙È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈»¿»

È‡¯ˆÓ ÏÚ ‡iÓ Ôe·e˙ÈÂ ‡nÈ ÏÚ««»ƒ«»«ƒ¿»≈

:ÔB‰ÈL¯t ÏÚÂ ÔB‰Èk˙¯ ÏÚ«¿ƒ≈¿«»»≈

nÈ‡כז ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈««»

é"ùø

קדים": ּביֹום ‰ÌÈnהּקׁשה eÚ˜aiÂ.מים ּכל ְִַָָָ«ƒ»¿«»ƒִַָ

Ú¯t‰(Î‚):(מכילתא)ׁשּבעֹולם ÒeÒ Ïk.סּוס וכי ֶָָ…«¿…ְִ

אלא היה? לפניאחד חׁשּובין ּכּלם ׁשאין מּגיד ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

אחד: ּכסּוס אּלא ‰a˜¯(Î„)הּמקֹום ˙¯ÓL‡a. ְֶֶַָָָ¿«¿…∆«…∆
ג) אׁשמרת,(ברכות קרּויין הּלילה חלקי ְְְְְִֵֶֶֶַַַָֹֹׁשלׁשת

ואֹומר הּבקר. אׁשמרת קֹורא הּבקר ׁשּלפני ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹואֹותּה

מלאכי ׁשל ׁשיר למׁשמרֹות חלּוק ׁשהּלילה לפי ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָאני,

קרּוי לכ חלקים, לׁשלׁשה ּכת, אחר ּכת ְְֲִִֵַַַַַָָָָָֹהּׁשרת,

אּונקלֹוס ׁשּתרּגם זהּו .Û˜LiÂמּטרת:אׁשמרת, ְְְְְִֵֶֶֶַַַֹ««¿≈
אליהם ּפנה ּכלֹומר, ותרּגּומֹווּיּבט, להׁשחיתם. ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ

ּכמֹו הּבטה לׁשֹון הּוא אף כג)ואסּתכי, (במדבר ְְְְְִִַַָָ

סכּותא לחקל צֹופים", Ô�ÚÂ:"ׂשדה L‡ „enÚa. ְֲִֵַַָָ¿«≈¿»»
אׁש ועּמּוד ּכטיט, אֹותֹו ועֹוׂשה יֹורד ענן ְְְִֵֵֶַַָָעּמּוד

מׁשּתּמטֹות סּוסיהם וטלפי :(מכילתא)מרּתיחֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַ

Ì‰iÂ..ּבלע"ז אשטורדישו"ן מהּומה לׁשֹון «»»ְְְַַָ

סגנּיֹות נטל רּביערּבבם, ּבפרקי וׁשנינּו ׁשּלהם. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

מקֹום 'ּכל הּגלילי: יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָאליעזר

אב וזה הּוא, קֹול הרעׁשת "מהּומה", ּבֹו: ְְְֱֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר

ז)לכּלן': א על(שמואל וגֹו' ּבקֹולּֿגדֹול ה' "וּירעם ְְְְֵַַַָָֻ

ויהּמם": ÂÈ˙·k¯Ó(Î‰)ּפלׁשּתים ÔÙ‡ ˙‡ ¯ÒiÂ. ְְְִִֵַֻ«»«≈…««¿¿…»
נגררֹות והּמרּכבֹות הּגלּגּלים, נׂשרפּו האׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹמּכח

מתּפרקין: ואבריהן נעים ּבהם e‰‚‰�ÈÂוהּיֹוׁשבים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָ«¿«¬≈
˙„·Îa.ּבמּדה להם, וקׁשה ּכבדה ׁשהיא ּבהנהגה ƒ¿≈Àְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ

ּכאן: אף ועבדיו", הּוא לּבֹו "וּיכּבד ְְֲִֵֶַַַַָָָָׁשּמדדּו:

ּבכבדּות": ÌÈ¯ˆÓa"וינהגהּו Ì‰Ï ÌÁÏ�. ְְֲִֵֵַַƒ¿»»∆¿ƒ¿»ƒ
מצרים, ּבארץ "ּבמצרים", אחר: ּדבר ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָּבּמצרּיים.

אֹותם לֹוקים ּכ הּים, על לֹוקים ׁשאּלּו ְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּכׁשם

ּבמצרים: ‰ÌÈn(ÂÎ)ׁשּנׁשארּו e·LÈÂ.ׁשּזקּופים ְְְֲִִִֶַ¿»À««ƒְִֶ

ּכחֹומה מצרים:ועֹומדים על ויכּסּו למקֹומם יׁשּובּו ְְְְְִִִִִַַַָָָ

(ÊÎ)¯˜a ˙B�ÙÏ.:לבא ּפֹונה ׁשהּבקר לעת ƒ¿…∆ְֵֶֶֶַָֹֹ

B�˙È‡Ï.:הראׁשֹון B˙‡¯˜Ïלתקּפֹו ÌÈÒ�.ׁשהיּו ¿≈»ְְִָָ»ƒƒ¿»ֶָ

הּמים לקראת ורצין ּומטרפין ‰':מהּממים ¯Ú�ÈÂ. ְְְְִִִִִַַַָָָֹֻ«¿«≈
למּטה העליֹון והֹופ הּקדרה את ׁשּמנער ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכאדם

ּומׁשּתּברין ויֹורדין עֹולין היּו ּכ למעלה, ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָוהּתחּתֹון

לקּבל חּיּות, ּבהם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ונתן ְְִֵֶַַַַָָָָָּבּים,

ּבלׁשֹון.Ú�ÈÂ¯הּיּסּורין: טרּוף לׁשֹון והּוא וׁשּניק, ִִַ«¿«≈ְְְְִֵַָ
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íéñð íéøöîe Bðúéàì ø÷a úBðôì íiä áLiå©¨̧¨©¹̈¦§¬¸Ÿ¤Æ§¥´¨½¦§©−¦¨¦´
CBúa íéøöî-úà ýåýé ørðéå Búàø÷ì¦§¨®©§©¥¯§Ÿ̈²¤¦§©−¦§¬

íiäi''yx:çëáëøä-úà eqëéå íénä eáLiå ©¨«©¨ª´©©À¦©§©³¤¨¤̧¤Æ
äòøt ìéç ìëì íéLøtä-úàåíéàaä §¤©¨´̈¦½§ŸÆ¥´©§½Ÿ©¨¦¬

ãçà-ãr íäa øàLð-àì íia íäéøçài''yx: ©«£¥¤−©¨®«Ÿ¦§©¬¨¤−©¤¨«
èëíiä CBúa äLaiá eëìä ìûøNé éðáe§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈§´©¨®

:íìàîOîe íðéîéî äîç íäì íénäå§©©³¦¨¤ÆŸ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«
ìãiî ìûøNé-úà àeää íBia ýåýé òLBiå©¸©§Ÿ̈¹©¬©²¤¦§¨¥−¦©´

-ìr úî íéøöî-úà ìàøNé àøiå íéøöî¦§¨®¦©©³§¦§¨¥Æ¤¦§©½¦¥−©
íiä úôNi''yx:àìãiä-úà ìûøNé àøiå §©¬©¨«©©̧§¦§¨¥¹¤©¨´

eàøéiå íéøöîa ýåýé äNr øLà äìãbä©§ŸÀ̈£¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ§¦§©½¦©¦«§¬
äLîáe ýåýéa eðéîàiå ýåýé-úà írä̈−̈¤§Ÿ̈®©©«£¦̧Æ©«Ÿ̈½§¤−

Bcári''yx:ôåèàéðáe äLî-øéLé æà ©§«¨´¨¦«¤Á§¥̧
ýåýél äøéLà øîàì eøîàiå ýåýéì úàfä äøéMä-úà ìûøNé¦§¨¥¹¤©¦¨³©ŸÆ©«Ÿ̈½©«Ÿ§−¥®Ÿ¨¦³¨©«Ÿ̈Æ
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אּגדה: ּבמדרׁש יׁש והרּבה ‡˙(ÁÎ)ארּמי, eqÎÈÂ ְְְְֲִִֵֵַַַַָָ«¿«∆
.‰Ú¯t ÏÈÁ ÏÎÏ 'B‚Â ·Î¯‰הּמקראֹות ּדר ּכ »∆∆¿¿…≈«¿…ְִֶֶַָָ

ּכמֹו יתרה למ"ד כז)לכּתב ּתעׂשה(לקמן ּכליו "לכל ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹ

וכן: ּבכל(שם)נחׁשת", הּמׁשּכן ּכלי "לכל ְְְְְְִֵֵֶַָֹֹֹ

ד)עבֹודתֹו", לכל(במדבר ּומיתריהם "ויתדֹותם ְְֲִֵֵֵֶָָָ

לׁשֹון: ּתּקּון אּלא ואינֹו iÂ¯‡(Ï)ּכליהם", ְְִֵֵֶֶָָ««¿
˙Ó ÌÈ¯ˆÓŒ˙‡ Ï‡¯NÈ.,ׂשפתֹו על הּים ׁשּפלטן ƒ¿»≈∆ƒ¿«ƒ≈ְְֶַַָָָָ

מּצד עֹולים ׁשאנּו ּכׁשם יׂשראל: יאמרּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹּכדי

וירּדפּו מּמּנּו, רחֹוק אחר מּצד עֹולין הם ּכ ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָזה,

‰Ï„b‰(Ï‡)אחרינּו: „i‰Œ˙‡.הּגבּורה את ֲֵַ∆«»«¿…»ְֶַָ

הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ידֹו ׁשעׂשתה ְְֶֶַַָָָָָָהּגדֹולה

יד לׁשֹון וכּלן יד לׁשֹון על נֹופלין לׁשֹונֹות ְְְְְְְִֵַַָָָֻוהרּבה

ענין אחר הּלׁשֹון יתּקן והּמפרׁשֹו, הן, ְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָמּמׁש

LÓ‰(‡)הּדּבּור: ¯ÈLÈ Ê‡.,הּנס ּכׁשראה אז, ִַ»»ƒ…∆ְֵֶַָָָ

ּבלּבֹו וכן:עלה ׁשירה, י)ׁשּיׁשיר ידּבר(יהושע "אז ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

וכן: ז)יהֹוׁשע", א לבת(מלכים יעׂשה "ּובית ְְְֲִֵֶַַַַֻ

"יׁשיר", ּכאן אף לּה. ׁשּיעׂשה ּבלּבֹו חׁשב ְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹּפרעה",

לאמר "וּיאמרּו עׂשה, וכן ׁשּיׁשיר לּבֹו לֹו ְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹאמר

לֹו אמר הּנס, ּכׁשראה ּביהֹוׁשע, וכן לה'". ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻאׁשירה

וכן יׂשראל". לעיני "וּיאמר עׂשה. וכן ׁשּידּבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלּבֹו

ּפרׁש יׂשראל", יׁשיר "אז ּבּה: ׁשּפתח הּבאר ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשירת

לּה". ענּו ּבאר "עלי יא)אחריו: א יבנה(מלכים "אז ְְֱֲֲִִֵֶַָָָ

ׁש יׂשראל: חכמי ּבֹו ּפרׁשּו ּבמה", ּבּקׁשׁשלמה ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹ

הּמחׁשבה ׁשם על ׁשהּיֹו"ד למדנּו, ּבנה, ולא ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹלבנֹות

אמרּו מדרׁשֹו: אבל ּפׁשּוטֹו, ליּׁשב זהּו ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָנאמרה.

הּמתים לתחּית רמז מּכאן לברכה: זכרֹונם ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָרּבֹותינּו

הּתֹורה, ׁשּפרׁשּוהּו:מן ׁשלמה מּׁשל חּוץ ּבכּלן, וכן ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹֻ

לׁשֹון ּוליּׁשב לֹומר ואין ּבנה'. ולא לבנֹות ְְְְִִֵֵֵַַָָָֹ'ּבּקׁש

מּיד, והן עתיד ּבלׁשֹון הּנכּתבים ּדברים ּכׁשאר ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָהּזה

א)ּכגֹון: אּיֹוב",(איוב יעׂשה ט)"ּככה "על(במדבר ְֲִֶַַָָ
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ּדבר ׁשהן לפי הענן", יהיה אׁשר "ויׁש יחנּו", ה' ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּפי

לׁשֹון ּובין עתיד לׁשֹון ּבין ּבֹו ונֹופל ּתמיד, ְְְִִֵֵֵֶַָָההֹווה

יכֹול אינֹו לׁשעה, אּלא היה ׁשּלא זה אבל ְֲֵֶֶֶַָָָָָָָָֹעבר,

הּזה: ּבּלׁשֹון b‡‰ליּׁשבֹו ‰‡‚ Èk.ּדבר) ּכתרּגּומֹו. ְְֶַַַָƒ»…»»ְְַָָ

אפׁשר ׁשאי ּדבר ׁשעׂשה לֹומר הּכפל ּבא ְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאחר:

ּומתּגּבר ּבחברֹו נלחם ּכׁשהּוא לעׂשֹות, ודם ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָלבׂשר

רמה ורכבֹו "סּוס וכאן: הּסּוס, מן מּפילֹו ְְְִִַַָָָָָֹעליו,

נֹופל זּולתֹו ידי על לעׂשֹות אפׁשר ׁשאי וכל ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָּבּים",

ּכל וכן עׂשה", ּגאּות "ּכי ּכמֹו ּגאּות, לׁשֹון ְְְִֵֵֵָָָּבֹו

ויהיֿלי יּה, וזמרת "עּזי ּכפּולה: ּתמצא ְְְְְִִִִִִַַָָָָָָהּׁשירה

ּכּלם. וכן ׁשמֹו", ה' מלחמה, איׁש "ה' ְְְִִִֵָָָָֻליׁשּועה",

ּכל על - ּגאה" "ּכיּֿגאה אחר: ּדבר יׁשן). ְִִֵַַַָָָָָָָָֹּברׁש"י

ּתֹוספת, ּבֹו יׁש עֹוד – ּבֹו ּׁשאקּלס מה וכל ְֲִֵֵֶֶֶַַַָהּׁשירֹות

ּבֹו: ואין אֹותֹו ׁשּמקּלסין ודם ּבׂשר מל ּכמּדת ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹולא

B·Î¯Â ÒeÒ.מעלין והּמים ּבזה זה קׁשּורים ׁשניהם ¿…¿ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָ

נפרדים: ואינן לעמק אֹותם ּומֹורידין לרּום ְְִִִִֵֶָָָָָָֹאֹותם

‰Ó¯.וכן ,ג)הׁשלי אּתּון(דניאל לגֹו "ּורמיּו »»ְְְְִִִֵַ

"רמה" אֹומר אחד ּכתּוב אּגדה: ּומדרׁש ְִֵֶַַָָָָָָָנּורא",

לרּום עֹולין ׁשהיּו מלּמד - "ירה" אֹומר אחד ְְִֵֵֶֶַָָָָָָוכתּוב

ּכמֹו לּתהֹום לח)ויֹורדין ּפּנתה"(איוב אבן ירה "מי ְְְְִִִֶֶַָָָָ

למּטה: dÈ(·)מלמעלה ˙¯ÓÊÂ ÈfÚ.אּונקלֹוס ְְְִַַָָ»ƒ¿ƒ¿»»ְְ

ּבׁשּורּוק, עּזי ּכמֹו עּזי, ותׁשּבחּתי'. 'ּתקּפי ְְְְְְְִִִִִֵַָָֻֻּתרּגם:

ּתמ ואני וזמרתי, ּכמֹו הּמקרא,וזמרת לׁשֹון על ּה ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָ

ּבנקּודתֹו ּכמֹוהּו ל ּבׁשלׁשהׁשאין אּלא ּבּמקרא, ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ׁשאר וכל "וזמרת", אצל סמּו ׁשהּוא ְְְְְִֵֶֶָָָָמקֹומֹות

ׁשּורּו"ק: נקּוד טז)מקֹומֹות ּומעּזי",(ירמיה עּזי "ה' ְִִָָֻֻ

נט) ּבת(תהלים ּתיבה ּכל וכן אׁשמרה", אלי ְְֵֵֵֶֶַָָָֹֻ"עּזֹו

מארכת ּכׁשהיא מלאפֹו"ם הּנקּודה אֹותּיֹות ְְְְֳִִֵֶֶֶַָָָׁשּתי

הּׁשנּיה ואין ׁשליׁשית ּבחטף,(ּבׁשו"א)ּבאֹות ְְְְְֲִִִִֵַַָָָ

עּזי, - עז ּכגֹון: ּבׁשּורּו"ק, נקּודה ְְְִִָָָֹֻהראׁשֹונה

עּלֹו", "יסּור עּלי, - על חּקי, - חק רּקי, - ִִִָֹֹֹֻֻֻֻרק

עּזי הּׁשלׁשה: ואּלּו ּכּלֹו". על "וׁשליׁשים ּכּלֹו, - ְְְִִִֵַַָָָֹֹֻֻּכל

נקּודה ּתהּלים וׁשל יׁשעיה וׁשל ּכאן, ׁשל ְְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָוזמרת

ּכתּוב מהם ּבאחד אין ועֹוד, קמ"ץ. ְְְֲֵֵֶֶָָָָָּבחטף

להם סמּו וכּלם 'וזמרת', אּלא לי'וזמרתי', "ויהי ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָֻ

הּמקרא: לׁשֹון ליּׁשב אֹומר אני לכ ְְְְֲִִִֵֵַַָָָליׁשּועה".

אּלא וזמרתי, ּכמֹו וזמרת ולא עּזי ּכמֹו עּזי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֹֻׁשאין

ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם קכג)עּזי ּבּׁשמים",(שם "הּיֹוׁשבי ְְִִִֵַַַָָָָ

א) סלע",(עובדיה ּבחגוי לג)"ׁשֹוכני "ׁשֹוכני(דברים ְְְְִִֵֶַַ

לי היה הּוא יּה", וזמרת "עּזי הּׁשבח: וזהּו ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָסנה",

ּכמֹו: ה' לתיבת הּוא ּדבּוק וזמרת (שופטיםליׁשּועה. ְְְְִִֵַָָָ

ה'",ה) ט)"לעזרת ה'",(ישעיה ג)"ּבעברת (קהלת ְְְְֶֶַַ

לׁשֹון 'וזמרת', ּולׁשֹון האדם". ּבני ּדברת ְְְְְְִִֵַַָָָָ"על

כה) תזמר",(ויקרא כה)"לא עריצים"(ישעיה "זמיר ְְִִִִָֹֹ

היה אלהינּו ׁשל ונקמתֹו עּזֹו ּוכריתה. ּכּסּוח ְְְְֱִִִֵֶַָָָָֹֻלׁשֹון

ׁשּלא 'ויהי' לׁשֹון על ּתתמּה ואל ליׁשּועה. ְְְְִִִֶַַַַָָֹלנּו

זה, ּבלׁשֹון מדּברים מקראֹות לנּו ׁשּיׁש היה, ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָנאמר

ּדגמתֹו: ו)וזה א סביב(מלכים הּבית קירֹות "את ְְִִִֶֶַַָָֻ

לֹומר: לֹו היה סביב", צלעֹות וּיעׂש ולּדביר ְְְִִֵַַַַַָָָָָָלהיכל

וכן סביב", צלעֹות ו)"עׂשה ב הימים "ּובני(דברי ְְְִֵֵָָָָ

עליהם וּימל יהּודה ּבערי הּיֹוׁשבים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹיׂשראל

רחבעם", עליהם מל" לֹומר: לֹו היה ְְְְֲֵֶַַַַָָָָָרחבעם",

יד) היה(במדבר וּיׁשחטם", וגֹו' ה' יכֹולת ְְְְִִִִֵֶַָָָ"מּבלּתי

"ׁשחטם", לֹומר: לו)לֹו ׁשלח(שם אׁשר "והאנׁשים ְְֲֲִֶַַָָָָָ

לֹומר, לֹו היה "מתּו" וּימתּו", וגֹו' ח)מׁשה (לעיל ְֵֶַַָָָֹֻ

וּיע ה' ּדבר אל לּבֹו ׂשם לא לֹו"ואׁשר היה זב", ְֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹ

"עזב": ‡ÈÏלֹומר ‰Ê.והיּו עליהם, נגלה ּבכבֹודֹו ַַָ∆≈ƒְְְֲִִֵֶָָ

מה הּים, על ׁשפחה ראתה ּבאצּבע: אֹותֹו ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָמראין

נביאים: ראּו לׁשֹון.e‰Â�‡Âּׁשּלא ּתרּגם אּונקלֹוס ְִִֶָֹ¿«¿≈ְְְְִֵ

לג)נוה, ׁשאנן",(ישעיה סה)"נוה "לנוהֿצאן".(שם ְֲִֵֶֶַָָָֹ

וׁשבחֹו נֹויֹו אסּפר נֹוי, לׁשֹון ואנוהּו, אחר: ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָּדבר

צח ּדֹודי מּדֹוד? ּדֹוד "מה ּכגֹון: עֹולם, ְְִִֵֵַַָָלבאי

הענין: וכל ‡·Èואדם". È‰Ï‡.זה,הּוא ְְְִָָָָֹ¡…≈»ƒֶ

‡·È.וארֹוממנהּו: È‰Ï‡,הּקדּׁשה ּתחּלת אני לא ְְֲֶַ¡…≈»ƒְְֲִִַַָֹֻ
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ּדבר ׁשהן לפי הענן", יהיה אׁשר "ויׁש יחנּו", ה' ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּפי

לׁשֹון ּובין עתיד לׁשֹון ּבין ּבֹו ונֹופל ּתמיד, ְְְִִֵֵֵֶַָָההֹווה

יכֹול אינֹו לׁשעה, אּלא היה ׁשּלא זה אבל ְֲֵֶֶֶַָָָָָָָָֹעבר,

הּזה: ּבּלׁשֹון b‡‰ליּׁשבֹו ‰‡‚ Èk.ּדבר) ּכתרּגּומֹו. ְְֶַַַָƒ»…»»ְְַָָ

אפׁשר ׁשאי ּדבר ׁשעׂשה לֹומר הּכפל ּבא ְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאחר:

ּומתּגּבר ּבחברֹו נלחם ּכׁשהּוא לעׂשֹות, ודם ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָלבׂשר

רמה ורכבֹו "סּוס וכאן: הּסּוס, מן מּפילֹו ְְְִִַַָָָָָֹעליו,

נֹופל זּולתֹו ידי על לעׂשֹות אפׁשר ׁשאי וכל ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָּבּים",

ּכל וכן עׂשה", ּגאּות "ּכי ּכמֹו ּגאּות, לׁשֹון ְְְִֵֵֵָָָּבֹו

ויהיֿלי יּה, וזמרת "עּזי ּכפּולה: ּתמצא ְְְְְִִִִִִַַָָָָָָהּׁשירה

ּכּלם. וכן ׁשמֹו", ה' מלחמה, איׁש "ה' ְְְִִִֵָָָָֻליׁשּועה",

ּכל על - ּגאה" "ּכיּֿגאה אחר: ּדבר יׁשן). ְִִֵַַַָָָָָָָָֹּברׁש"י

ּתֹוספת, ּבֹו יׁש עֹוד – ּבֹו ּׁשאקּלס מה וכל ְֲִֵֵֶֶֶַַַָהּׁשירֹות

ּבֹו: ואין אֹותֹו ׁשּמקּלסין ודם ּבׂשר מל ּכמּדת ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹולא

B·Î¯Â ÒeÒ.מעלין והּמים ּבזה זה קׁשּורים ׁשניהם ¿…¿ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָ

נפרדים: ואינן לעמק אֹותם ּומֹורידין לרּום ְְִִִִֵֶָָָָָָֹאֹותם

‰Ó¯.וכן ,ג)הׁשלי אּתּון(דניאל לגֹו "ּורמיּו »»ְְְְִִִֵַ

"רמה" אֹומר אחד ּכתּוב אּגדה: ּומדרׁש ְִֵֶַַָָָָָָָנּורא",

לרּום עֹולין ׁשהיּו מלּמד - "ירה" אֹומר אחד ְְִֵֵֶֶַָָָָָָוכתּוב

ּכמֹו לּתהֹום לח)ויֹורדין ּפּנתה"(איוב אבן ירה "מי ְְְְִִִֶֶַָָָָ

למּטה: dÈ(·)מלמעלה ˙¯ÓÊÂ ÈfÚ.אּונקלֹוס ְְְִַַָָ»ƒ¿ƒ¿»»ְְ

ּבׁשּורּוק, עּזי ּכמֹו עּזי, ותׁשּבחּתי'. 'ּתקּפי ְְְְְְְִִִִִֵַָָֻֻּתרּגם:

ּתמ ואני וזמרתי, ּכמֹו הּמקרא,וזמרת לׁשֹון על ּה ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָ

ּבנקּודתֹו ּכמֹוהּו ל ּבׁשלׁשהׁשאין אּלא ּבּמקרא, ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ׁשאר וכל "וזמרת", אצל סמּו ׁשהּוא ְְְְְִֵֶֶָָָָמקֹומֹות

ׁשּורּו"ק: נקּוד טז)מקֹומֹות ּומעּזי",(ירמיה עּזי "ה' ְִִָָֻֻ

נט) ּבת(תהלים ּתיבה ּכל וכן אׁשמרה", אלי ְְֵֵֵֶֶַָָָֹֻ"עּזֹו

מארכת ּכׁשהיא מלאפֹו"ם הּנקּודה אֹותּיֹות ְְְְֳִִֵֶֶֶַָָָׁשּתי

הּׁשנּיה ואין ׁשליׁשית ּבחטף,(ּבׁשו"א)ּבאֹות ְְְְְֲִִִִֵַַָָָ

עּזי, - עז ּכגֹון: ּבׁשּורּו"ק, נקּודה ְְְִִָָָֹֻהראׁשֹונה

עּלֹו", "יסּור עּלי, - על חּקי, - חק רּקי, - ִִִָֹֹֹֻֻֻֻרק

עּזי הּׁשלׁשה: ואּלּו ּכּלֹו". על "וׁשליׁשים ּכּלֹו, - ְְְִִִֵַַָָָֹֹֻֻּכל

נקּודה ּתהּלים וׁשל יׁשעיה וׁשל ּכאן, ׁשל ְְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָוזמרת

ּכתּוב מהם ּבאחד אין ועֹוד, קמ"ץ. ְְְֲֵֵֶֶָָָָָּבחטף

להם סמּו וכּלם 'וזמרת', אּלא לי'וזמרתי', "ויהי ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָֻ

הּמקרא: לׁשֹון ליּׁשב אֹומר אני לכ ְְְְֲִִִֵֵַַָָָליׁשּועה".

אּלא וזמרתי, ּכמֹו וזמרת ולא עּזי ּכמֹו עּזי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֹֻׁשאין

ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם קכג)עּזי ּבּׁשמים",(שם "הּיֹוׁשבי ְְִִִֵַַַָָָָ

א) סלע",(עובדיה ּבחגוי לג)"ׁשֹוכני "ׁשֹוכני(דברים ְְְְִִֵֶַַ

לי היה הּוא יּה", וזמרת "עּזי הּׁשבח: וזהּו ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָסנה",

ּכמֹו: ה' לתיבת הּוא ּדבּוק וזמרת (שופטיםליׁשּועה. ְְְְִִֵַָָָ

ה'",ה) ט)"לעזרת ה'",(ישעיה ג)"ּבעברת (קהלת ְְְְֶֶַַ

לׁשֹון 'וזמרת', ּולׁשֹון האדם". ּבני ּדברת ְְְְְְִִֵַַָָָָ"על

כה) תזמר",(ויקרא כה)"לא עריצים"(ישעיה "זמיר ְְִִִִָֹֹ

היה אלהינּו ׁשל ונקמתֹו עּזֹו ּוכריתה. ּכּסּוח ְְְְֱִִִֵֶַָָָָֹֻלׁשֹון

ׁשּלא 'ויהי' לׁשֹון על ּתתמּה ואל ליׁשּועה. ְְְְִִִֶַַַַָָֹלנּו

זה, ּבלׁשֹון מדּברים מקראֹות לנּו ׁשּיׁש היה, ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָנאמר

ּדגמתֹו: ו)וזה א סביב(מלכים הּבית קירֹות "את ְְִִִֶֶַַָָֻ

לֹומר: לֹו היה סביב", צלעֹות וּיעׂש ולּדביר ְְְִִֵַַַַַָָָָָָלהיכל

וכן סביב", צלעֹות ו)"עׂשה ב הימים "ּובני(דברי ְְְִֵֵָָָָ

עליהם וּימל יהּודה ּבערי הּיֹוׁשבים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹיׂשראל

רחבעם", עליהם מל" לֹומר: לֹו היה ְְְְֲֵֶַַַַָָָָָרחבעם",

יד) היה(במדבר וּיׁשחטם", וגֹו' ה' יכֹולת ְְְְִִִִֵֶַָָָ"מּבלּתי

"ׁשחטם", לֹומר: לו)לֹו ׁשלח(שם אׁשר "והאנׁשים ְְֲֲִֶַַָָָָָ

לֹומר, לֹו היה "מתּו" וּימתּו", וגֹו' ח)מׁשה (לעיל ְֵֶַַָָָֹֻ

וּיע ה' ּדבר אל לּבֹו ׂשם לא לֹו"ואׁשר היה זב", ְֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹ

"עזב": ‡ÈÏלֹומר ‰Ê.והיּו עליהם, נגלה ּבכבֹודֹו ַַָ∆≈ƒְְְֲִִֵֶָָ

מה הּים, על ׁשפחה ראתה ּבאצּבע: אֹותֹו ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָמראין

נביאים: ראּו לׁשֹון.e‰Â�‡Âּׁשּלא ּתרּגם אּונקלֹוס ְִִֶָֹ¿«¿≈ְְְְִֵ

לג)נוה, ׁשאנן",(ישעיה סה)"נוה "לנוהֿצאן".(שם ְֲִֵֶֶַָָָֹ

וׁשבחֹו נֹויֹו אסּפר נֹוי, לׁשֹון ואנוהּו, אחר: ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָּדבר

צח ּדֹודי מּדֹוד? ּדֹוד "מה ּכגֹון: עֹולם, ְְִִֵֵַַָָלבאי

הענין: וכל ‡·Èואדם". È‰Ï‡.זה,הּוא ְְְִָָָָֹ¡…≈»ƒֶ

‡·È.וארֹוממנהּו: È‰Ï‡,הּקדּׁשה ּתחּלת אני לא ְְֲֶַ¡…≈»ƒְְֲִִַַָֹֻ
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עלי ואלהּותֹו הּקדּׁשה לי ועֹומדת מחזקת ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻֻאּלא

אבֹותי: ÓÁÏÓ‰(‚)מימי LÈ‡ מלחמה,.‰' ּבעל ֲִֵַƒƒ¿»»ְִַַָָ

א)ּכמֹו מתרּגמין(רות ואיׁש איׁש וכל נעמי" "איׁש ְְְְְֳִִִִִֵָָָֻ

וכן ב)ּבעל, א לאיׁש",(מלכים והיית "וחזקּת ְְְְְִִֵַַַָָָָ

BÓL:לגּבֹור אּלא.‰' זין, ּבכלי לא מלחמֹותיו ְִ¿ְְֲִִִֵֶַָָֹ

ּדוד: ׁשאמר ּכמֹו נלחם, הּוא יז)ּבׁשמֹו א (שמואל ְְְִִִֶַָָָ

ה' אחר: ּדבר צבאֹות". ה' ּבׁשם אלי ּבא ְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹ"ואנכי

אֹוחז מאֹויביו, ונֹוקם נלחם ׁשהּוא ּבׁשעה אף ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָׁשמֹו,

ּבאי ּכל את ולזּון ּברּואיו על לרחם ּבמּדתֹו ְְְְִֵֵֶַַָָָָָהּוא

עֹוסק ּכׁשהּוא אדמה: מלכי ּכמּדת ולא ְְְְֲִֵֵֶַַָָָֹעֹולם,

ּכח ּבֹו ואין עסקים מּכל עצמֹו ּפֹונה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹּבמלחמה

וזֹו: זֹו ·Ìi(„)לעׂשֹות ‰¯È.'ׁשדי' ּביּמא, ׁשדי ְֲַ»»«»ְְְִִַָ

אֹומר: הּוא וכן ירּיה, יט)לׁשֹון "אֹוֿירה(לקמן ְְְִֵֵָָֹ

יׁשּתדי', אׁשּתדאה 'אֹו אּונקלֹוס: ּתרּגּום ְְְְְְְִִִִֶַָָָיּירה",

יתּפעל ּבמקֹום ּבאּלּו מׁשמׁשת .Á·Óe¯:והּתי"ו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָƒ¿«
קדׁש":ׁשם "מקרא מׁשּכב, מרּכב, ּכמֹו: ּדבר ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹ

eÚaË.(מכילתא),טיט ּבמקֹום אּלא טביעה אין À¿ְְִִִֵֶָָ

סט)ּכמֹו: מצּולה",(תהלים ּביון לח)"טבעּתי (ירמיה ְְְִִֵַָָ

טיט הּים ׁשּנעׂשה מלּמד ּבּטיט", ירמיהּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ"וּיטּבע

ּבחמר יׂשראל את ׁשּׁשעּבדּו ּכמּדתם, להם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹלגמל

והּיּו"דeÓÈÒÎÈ.(‰)ּובלבנים: יכּסּום ּכמֹו ְִִֵ¿«¿Àְְְַַ

ּכמֹו: ,ּבכ הּמקראֹות ודר ּבֹו יתרה ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָהאמצעית

ח) ירּבין",(דברים וצאנ לו)"ּובקר "ירוין(תהלים ְְְְְְְְִִָֹֻֻ

לׁשֹון ׁשּמׁשמעּה ראׁשֹונה והּיּו"ד ,"ּבית ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָמּדׁשן

ׁשּיחזרּו ּכדי סּוף, ּבים טבעּו ּפרׁשהּו: ּכ ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָעתיד,

ּבּמקרא לֹו ּדֹומה אין יכסימּו אֹותן. ויכּסּו ְְְִִִֵֶַַַַַָָֻהּמים

ּבמלאפֹו"ם יכסיּומֹו ננקד להיֹות ודרּכֹו ְְְְְְְְְִִִַַַָָּבנקּודתֹו,

ׁשּנתּבאר): ּכמֹו חֹולם להיֹות מּוכח ּכאן BÓk(ּגם ְְְִִֶַַָָָָ¿
Ô·‡.ּובמקֹום ּכעֹופרת", "צללּו אחר: ּובמקֹום »∆ְְֲֵֶֶַַָָָ

הֹולכים ּכּקׁש הרׁשעים ּכּקׁש". "יאכלמֹו ְְְִִֵֵַַַַַָָֹאחר:

והּכׁשרים ּכאבן ּבינֹונּיים ויֹורדין, עֹולים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָֹּומטרפין

מּיד: ׁשּנחּו ׁשּתי.E�ÈÓÈ.E�ÈÓÈ(Â)ּכעֹופרת ִֶֶֶַָָ¿ƒ¿¿ƒ¿ְֵ

הּׂשמאל מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ּכׁשּיׂשראל ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹּפעמים:

ימין: Ákaנעׂשית È¯c‡� '‰ E�ÈÓÈ.את להּציל ֲִֵַָ¿ƒ¿∆¿»ƒ«…«ְִֶַ

נראה: ולי אֹויב. ּתרעץ הּׁשנית וימינ ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָיׂשראל

אפׁשר ּׁשאי מה אֹויב", "ּתרעץ עצמּה ימין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָאֹותּה

מל ׁשּתי לעׂשֹות ׁשללאדם ּופׁשּוטֹו אחת. ּביד אכֹות ְְְְְֲֵֶַַַָָָָ

ימינ מלאכּתּה? מה ּבּכח, הּנאּדרת ימינ ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹמקרא:

ּדגמתֹו: מקראֹות וכּמה אֹויב, ּתרעץ (תהליםהיא ְְְְִִִֵַַָָָֻ

יאבדּו",צב) אֹויבי הּנה ּכי ה', אֹויבי הּנה ְְִִִִֵֵֵֶֶֹ"ּכי

צד) רׁשעים(שם עדֿמתי ה', רׁשעים, ְְִִַַַַָָָָ"עדֿמתי

צג)יעלזּו", נהרֹות(שם נׂשאּו ה', נהרֹות, "נׂשאּו ְְְְֲַָָָָֹ

לנּו", לא ה', לנּו, "לא ב)קֹולם", "אענה,(הושע ֱֶֶָָָֹֹ

אתֿהּׁשמים", אענה ה)נאםֿה', "אנכי(שופטים ְֱִִֶֶֶַָָָֹֻ

אׁשירה", אנכי קכד)לה', לּולי(תהלים וגֹו' ה' "לּולי ְִִֵֵַָָָֹ

אדם", עלינּו ּבקּום לנּו ׁשהיה ה)ה' "עּורי,(שופטים ְִֵֶָָָָָָ

ּדּבריֿׁשיר", עּורי, עּורי, ּדבֹורה, כו)עּורי, (ישעיה ְְִִִִִַָ

עני", רגלי רגל, קלו)"ּתרמסּנה ארצם(תהלים "ונתן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

עּמֹו": ליׂשראל נחלה יתרה,.�‡È¯cנחלה, הּיּו"ד ְְֲֲִֵַַַָָָ∆¿»ƒְֵַָ

יֹום": "ּגנבתי ּבמדינֹות", "ׂשרתי עם", "רּבתי ְְְְִִִִַַָָָָֻּכמֹו:

·ÈB‡ ıÚ¯z..האֹויב ּומׁשּברת רֹועצת היא ּתמיד ƒ¿«≈ְִִֵֶֶֶֶַָָ

יׂשראל", ּבני את וירצצּו "וּירעצּו לֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹודֹומה

היא(י')ּבׁשֹופטים ּבּכח הּנאּדרת ימינ אחר: ּדבר . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

אֹויב: ּומלקה E�B‡b(Ê)מׁשּברת ·¯·e.הּידאם ְְֵֶֶַַָ¿…¿¿ִַָ
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ּגאֹונֹו, ּברב מרימּה ּכׁשהּוא האֹויב, רֹועצת ְְְְְִִֵֶֶֶָָָֹּבלבד

אֹויביו לבד ּגאֹונֹו ּברב ואם קמיו. יהרס ְְְְְֲִַַָָָָֹֹאז

יאכלמֹו: אף, חרֹון ּבם ּכׁשּׁשּלח וחמר קל ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹנהרסים,

Ò¯‰z.ּומי ,נגּד הּקמים ,קמי הֹורס אּתה ּתמיד «¬…ְְִִִֵֶֶַַָָָָ

וכן יׂשראל, על הּקמים אּלּו ּכנגּדֹו? הּקמים ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהם

אֹומר: פג)הּוא יהמיּון"(תהלים אֹויבי הּנה "ּכי ְֱִִֵֵֶֶָ

זה ועל סֹוד", יערימּו עּמ "על ההמיה? היא ְְְֲִִֶֶַַַַַַָּומה

מקֹום: ׁשל אֹויביו אֹותם ‡EÈt(Á)קֹורא Áe¯·e. ְֵֶָָָ¿««∆
ּכביכֹול, הּכתּוב, ּדּבר אף. ׁשל נחירים מּׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּיֹוצא

אזן להׁשמיע ּכדי ודם, ּבׂשר מל ּדגמת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּבּׁשכינה

ּכׁשאדם ּדבר: להבין ׁשּיּוכלּו ההוה, ּכפי ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹהּברּיֹות

וכן: מּנחיריו, רּוח יֹוצא יח)ּכֹועס "עלה(תהלים ְְִִֵֵֵַָָָ

וכן ּבאּפֹו", ד)עׁשן וזהּו"ּומרּוח(איוב יכלּו", אּפֹו ְְְְִֵֵֶַַַָָ

מח)ׁשאמר אּפי",(ישעיה אארי ׁשמי "למען ְְֲִִִֶַַַַַָ

נחה, ּכֹועס,ּכׁשזעּפֹו ּוכׁשהּוא ארּכה, נׁשימתֹו ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֻ

קצרה. ּולמען(שם)נׁשימתֹו ,"ל אחטם "ּותהּלתי ְְְְֱִִִֶַַָָָָָָ

חטם אׂשים האףּתהּלתי ּבפני נחירי לסּתם ּבאּפי ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹ

ּכמֹו אחטם, ,ּבׁשביל ,ל יצאּו. ׁשּלא ְְְְְֱִִֵֶֶַָָֹֹוהרּוח

ׁשּבת, ּבמּסכת ּבחטם" נא)"נאקה נראה(דף ּכ ְְְִֶֶַַָָָָָָָ

ּכן: אֹומר אני ׁשּבּמקרא וחרֹון אף וכל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבעיני.

ּכמֹו: אף", ל)"חרה מּניֿחרב",(איוב חרה "ועצמי ְְְִִִֶַַָָָָֹ

ונחרים מתחּממים ׁשהּנחירים ּומֹוקד, ׂשרפה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָלׁשֹון

חרה, מּגזרת וחרֹון הּקצף מּגזרתּבעת רצֹון ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אֹומר: הּוא ּכן על חמימּות, לׁשֹון חמה, וכן ְְֲִֵֵֵֵַָָָרצה,

א) אֹומר:(אסתר החמה ּובנֹוח ּבֹו", ּבערה ְֲֲֵֵַַַָָָָ"וחמתֹו

ּדעּתֹו: ÌÈÓנתקררה eÓ¯Ú�.לׁשֹון ּתרּגם אּונקלֹוס ְְְִַָָ∆∆¿«ƒְְְְִֵ

ּכמֹו הּמקרא, צחּות ּולׁשֹון השיריםערמימּות, (שיר ְְְְִִַַָָ

יֹוכיחז) כמֹוֿנד" "ונּצבּו חּטים" �eÓ¯Ú:"ערמת ְְְֲִִִִֵֵַַ∆∆¿
ÌÈÓ.והם הּמים, יבׁשּו מאּפ ׁשּיצא רּוח מּמֹוקד «ƒְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ּגבֹוהים: ׁשהם ערמה ׁשל וכרּיֹות ּגּלים ּכמין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָנעׂשּו

„� BÓk.:ּכחֹומה ּכׁשּור, צּבּור.�„ּכתרּגּומֹו: לׁשֹון ¿≈ְְְְַָ≈ְִ

ּכמֹו נז)וכּנּוס, נחלה",(ישעיה ּביֹום קציר "נד ְְְֲִִֵַָָ

לג) אּלא(תהלים ּכּנאד, ּכֹונס ּכתיב לא ּכּנד" ְִֵֵֵֶַַָֹֹֹ"ּכנס

לׁשֹון וכֹונס ּכנאד ּכמֹו ּכנד היה ואּלּו ְְְְְְִֵֵֵַָָֹ'ּכּנד',

לכּת לֹו היה הּים',הכנסה, מי ּכבנאד 'מכניס ב ְְְְִִִֵַַַָָָָָֹֹ

וכן: הּוא, וצֹובר אֹוסף לׁשֹון ּכֹונס ג)אּלא (יהושע ְְְֵֵֵֵֶָ

לׁשֹון ואין אחד", נד "וּיעמדּו אחד", נד ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָ"קמּו

ולא וצּבּורים, ּבחֹומֹות אּלא ּבנאדֹות ועמידה ְְְְֲִִִִֶַָָָֹֹקימה

ּבמלאפֹו"ם אּלא נקּוד נאד ּכמֹו(חולם)מצינּו ְְִִֶָָָָֹ

נו) ּבנאד",(תהלים ּדמעתי ד)"ׂשימה "את(שופטים ְְִִִֶֶָָֹ

החלב": י)ּכמֹו.˜e‡Ùנאד "וכּגבינה(איוב ֶָָֹ»¿ְְְִַָ

זֹורקים והּמים ּכאבנים, ונעׂשּו ׁשהּקׁשּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָֻּתקּפיאני",

מיני ּבכל ּבם ונלחמים ּבכח האבן על הּמצרים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאת

לדּבר.ÌÈŒ·Ïaקׁשי: הּמקראֹות ודר הּים, ּבחזק ִֹ¿∆»ְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹ

הּׁשמים", "עדֿלב יח)ּכן: ב האלה",(שמואל "ּבלב ְִֵֵֵֵַַַָָָ

ּדבר: ׁשל ותקּפֹו עּקרֹו ‡ÈB·(Ë)לׁשֹון ¯Ó‡. ְְְִֶָָָָ»«≈
ואחּלק ואּׂשיגם ארּדף ּבדברים: ּכׁשּפּתם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלעּמֹו

ועבדי ׂשרי עם מהם:.BÓ‡ÏÓz:ׁשלל ּתתמלא ֲִַַַָָָָƒ¿»≈ְִֵֵֶַ

ÈLÙ�..ּורצֹוני המדּברתרּוחי ּתיבה על ּתתמּה ואל «¿ƒְְְְִִִֵֶֶַַַַַָ

ּתּמלא - ּתמלאמֹו ּכּלׁשֹוןּבׁשּתים. הרּבה יׁש מהם. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

א)הּזה: 'נתּת(שופטים ּכמֹו נתּתני", הּנגב ארץ "ּכי ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

לז)לי', ּכמֹו(בראשית לׁשלֹום", ּדּברֹו יכלּו "ולא ְְְְְִַָָֹ

עּמֹו', י)'ּדּבר 'יצאּו(ירמיה ּכמֹו יצאּוני", "ּבני ְְְִִֵַַָָָ

לא)מּמּני', אּגיד(איוב ּכמֹו אּגידּנּו", צעדי "מסּפר ְְְִִִִִֶֶַַַַָ

מהם: נפׁשי ּתּמלא ּתמלאמֹו ּכאן אף ‡¯È˜לֹו, ְְִִִֵֵֵֶַַָָָ»ƒ
Èa¯Á.הּתער את מריק ׁשהּוא ׁשם ועל אׁשלף, «¿ƒְְִֵֵֶֶֶַַַַֹ

ּכמֹו הרקה, לׁשֹון ּבֹו נֹופל ריק, ונׁשאר ְְְְְֲִִִֵֵָָָָּבׁשליפתֹו

ׂשּקיהם", מח)"מריקים ואם(ירמיה יריקּו". "וכליו ְְְִִִִֵֵֶַָָ

על אּלא הּיֹוצא, על נֹופל ריקּות לׁשֹון אין ְֵֵֵֵֶַַַַָֹּתאמר

לא אבל מּמּנה, ׁשּיצא הּכלי ועל הּׂשק ועל ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹהּתיק,

חרּבי" "אריק ּולפרׁש ולדחק הּיין, ועל החרב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹעל

יד)ּכלׁשֹון 'אזּדּין(בראשית חניכיו", את "וּירק ְְֲִִֵֶֶֶַַָָ
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ּגאֹונֹו, ּברב מרימּה ּכׁשהּוא האֹויב, רֹועצת ְְְְְִִֵֶֶֶָָָֹּבלבד

אֹויביו לבד ּגאֹונֹו ּברב ואם קמיו. יהרס ְְְְְֲִַַָָָָֹֹאז

יאכלמֹו: אף, חרֹון ּבם ּכׁשּׁשּלח וחמר קל ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹנהרסים,

Ò¯‰z.ּומי ,נגּד הּקמים ,קמי הֹורס אּתה ּתמיד «¬…ְְִִִֵֶֶַַָָָָ

וכן יׂשראל, על הּקמים אּלּו ּכנגּדֹו? הּקמים ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהם

אֹומר: פג)הּוא יהמיּון"(תהלים אֹויבי הּנה "ּכי ְֱִִֵֵֶֶָ

זה ועל סֹוד", יערימּו עּמ "על ההמיה? היא ְְְֲִִֶֶַַַַַַָּומה

מקֹום: ׁשל אֹויביו אֹותם ‡EÈt(Á)קֹורא Áe¯·e. ְֵֶָָָ¿««∆
ּכביכֹול, הּכתּוב, ּדּבר אף. ׁשל נחירים מּׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּיֹוצא

אזן להׁשמיע ּכדי ודם, ּבׂשר מל ּדגמת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּבּׁשכינה

ּכׁשאדם ּדבר: להבין ׁשּיּוכלּו ההוה, ּכפי ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹהּברּיֹות

וכן: מּנחיריו, רּוח יֹוצא יח)ּכֹועס "עלה(תהלים ְְִִֵֵֵַָָָ

וכן ּבאּפֹו", ד)עׁשן וזהּו"ּומרּוח(איוב יכלּו", אּפֹו ְְְְִֵֵֶַַַָָ

מח)ׁשאמר אּפי",(ישעיה אארי ׁשמי "למען ְְֲִִִֶַַַַַָ

נחה, ּכֹועס,ּכׁשזעּפֹו ּוכׁשהּוא ארּכה, נׁשימתֹו ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֻ

קצרה. ּולמען(שם)נׁשימתֹו ,"ל אחטם "ּותהּלתי ְְְְֱִִִֶַַָָָָָָ

חטם אׂשים האףּתהּלתי ּבפני נחירי לסּתם ּבאּפי ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹ

ּכמֹו אחטם, ,ּבׁשביל ,ל יצאּו. ׁשּלא ְְְְְֱִִֵֶֶַָָֹֹוהרּוח

ׁשּבת, ּבמּסכת ּבחטם" נא)"נאקה נראה(דף ּכ ְְְִֶֶַַָָָָָָָ

ּכן: אֹומר אני ׁשּבּמקרא וחרֹון אף וכל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבעיני.

ּכמֹו: אף", ל)"חרה מּניֿחרב",(איוב חרה "ועצמי ְְְִִִֶַַָָָָֹ

ונחרים מתחּממים ׁשהּנחירים ּומֹוקד, ׂשרפה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָלׁשֹון

חרה, מּגזרת וחרֹון הּקצף מּגזרתּבעת רצֹון ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אֹומר: הּוא ּכן על חמימּות, לׁשֹון חמה, וכן ְְֲִֵֵֵֵַָָָרצה,

א) אֹומר:(אסתר החמה ּובנֹוח ּבֹו", ּבערה ְֲֲֵֵַַַָָָָ"וחמתֹו

ּדעּתֹו: ÌÈÓנתקררה eÓ¯Ú�.לׁשֹון ּתרּגם אּונקלֹוס ְְְִַָָ∆∆¿«ƒְְְְִֵ

ּכמֹו הּמקרא, צחּות ּולׁשֹון השיריםערמימּות, (שיר ְְְְִִַַָָ

יֹוכיחז) כמֹוֿנד" "ונּצבּו חּטים" �eÓ¯Ú:"ערמת ְְְֲִִִִֵֵַַ∆∆¿
ÌÈÓ.והם הּמים, יבׁשּו מאּפ ׁשּיצא רּוח מּמֹוקד «ƒְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ּגבֹוהים: ׁשהם ערמה ׁשל וכרּיֹות ּגּלים ּכמין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָנעׂשּו

„� BÓk.:ּכחֹומה ּכׁשּור, צּבּור.�„ּכתרּגּומֹו: לׁשֹון ¿≈ְְְְַָ≈ְִ

ּכמֹו נז)וכּנּוס, נחלה",(ישעיה ּביֹום קציר "נד ְְְֲִִֵַָָ

לג) אּלא(תהלים ּכּנאד, ּכֹונס ּכתיב לא ּכּנד" ְִֵֵֵֶַַָֹֹֹ"ּכנס

לׁשֹון וכֹונס ּכנאד ּכמֹו ּכנד היה ואּלּו ְְְְְְִֵֵֵַָָֹ'ּכּנד',

לכּת לֹו היה הּים',הכנסה, מי ּכבנאד 'מכניס ב ְְְְִִִֵַַַָָָָָֹֹ

וכן: הּוא, וצֹובר אֹוסף לׁשֹון ּכֹונס ג)אּלא (יהושע ְְְֵֵֵֵֶָ

לׁשֹון ואין אחד", נד "וּיעמדּו אחד", נד ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָ"קמּו

ולא וצּבּורים, ּבחֹומֹות אּלא ּבנאדֹות ועמידה ְְְְֲִִִִֶַָָָֹֹקימה

ּבמלאפֹו"ם אּלא נקּוד נאד ּכמֹו(חולם)מצינּו ְְִִֶָָָָֹ

נו) ּבנאד",(תהלים ּדמעתי ד)"ׂשימה "את(שופטים ְְִִִֶֶָָֹ

החלב": י)ּכמֹו.˜e‡Ùנאד "וכּגבינה(איוב ֶָָֹ»¿ְְְִַָ

זֹורקים והּמים ּכאבנים, ונעׂשּו ׁשהּקׁשּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָֻּתקּפיאני",

מיני ּבכל ּבם ונלחמים ּבכח האבן על הּמצרים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאת

לדּבר.ÌÈŒ·Ïaקׁשי: הּמקראֹות ודר הּים, ּבחזק ִֹ¿∆»ְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹ

הּׁשמים", "עדֿלב יח)ּכן: ב האלה",(שמואל "ּבלב ְִֵֵֵֵַַַָָָ

ּדבר: ׁשל ותקּפֹו עּקרֹו ‡ÈB·(Ë)לׁשֹון ¯Ó‡. ְְְִֶָָָָ»«≈
ואחּלק ואּׂשיגם ארּדף ּבדברים: ּכׁשּפּתם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלעּמֹו

ועבדי ׂשרי עם מהם:.BÓ‡ÏÓz:ׁשלל ּתתמלא ֲִַַַָָָָƒ¿»≈ְִֵֵֶַ

ÈLÙ�..ּורצֹוני המדּברתרּוחי ּתיבה על ּתתמּה ואל «¿ƒְְְְִִִֵֶֶַַַַַָ

ּתּמלא - ּתמלאמֹו ּכּלׁשֹוןּבׁשּתים. הרּבה יׁש מהם. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

א)הּזה: 'נתּת(שופטים ּכמֹו נתּתני", הּנגב ארץ "ּכי ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

לז)לי', ּכמֹו(בראשית לׁשלֹום", ּדּברֹו יכלּו "ולא ְְְְְִַָָֹ

עּמֹו', י)'ּדּבר 'יצאּו(ירמיה ּכמֹו יצאּוני", "ּבני ְְְִִֵַַָָָ

לא)מּמּני', אּגיד(איוב ּכמֹו אּגידּנּו", צעדי "מסּפר ְְְִִִִִֶֶַַַַָ

מהם: נפׁשי ּתּמלא ּתמלאמֹו ּכאן אף ‡¯È˜לֹו, ְְִִִֵֵֵֶַַָָָ»ƒ
Èa¯Á.הּתער את מריק ׁשהּוא ׁשם ועל אׁשלף, «¿ƒְְִֵֵֶֶֶַַַַֹ

ּכמֹו הרקה, לׁשֹון ּבֹו נֹופל ריק, ונׁשאר ְְְְְֲִִִֵֵָָָָּבׁשליפתֹו

ׂשּקיהם", מח)"מריקים ואם(ירמיה יריקּו". "וכליו ְְְִִִִֵֵֶַָָ

על אּלא הּיֹוצא, על נֹופל ריקּות לׁשֹון אין ְֵֵֵֵֶַַַַָֹּתאמר

לא אבל מּמּנה, ׁשּיצא הּכלי ועל הּׂשק ועל ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹהּתיק,

חרּבי" "אריק ּולפרׁש ולדחק הּיין, ועל החרב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹעל

יד)ּכלׁשֹון 'אזּדּין(בראשית חניכיו", את "וּירק ְְֲִִֵֶֶֶַַָָ
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õøài''yx:âézìäð zìàb eæ-ír Ecñçá úéçð ¨«¤¨¦¬¨§©§§−©´¨¨®§¨¥©¬§¨
ELã÷ äåð-ìà Efrái''yx:ãéíénr eòîL §¨§−¤§¥¬¨§¤«¨«§¬©¦−
ìt éáLé æçà ìéç ïeæbøéúLi''yx:åèeìäáð æà ¦§¨®¦´¨©½«§¥−§¨«¤¨³¦§£Æ

eâîð ãrø Bîæçàé áàBî éìéà íBãà éôelà©¥´¡½¥¥´½̈«Ÿ£¥−¨®©¨¾Ÿ
ïrðë éáLé ìki''yx:æèäúîéà íäéìr ìtz −Ÿ«§¥¬§¨«©¦¸Ÿ£¥¤³¥¨̧¨Æ

Enr øáré-ãr ïáàk eîcé ErBøæ ìãâa ãçôå̈©½©¦§¬Ÿ§«£−¦§´¨¨®¤©©«£³Ÿ©§Æ
÷ eæ-ír øáré-ãr ýåýéúéði''yx:æéBîàáz §Ÿ̈½©©«£−Ÿ©¬¨¦«¨§¦¥À

Èa¯Á ÛBÏL‡ ÈLÙ� ÔB‰pÓ ÚaNzƒ¿«ƒ¿«¿ƒ∆¿«¿ƒ

:È„È ÔepˆÈLzיC¯ÓÈÓa z¯Ó‡ ¿≈ƒ¿ƒ¬«¿»¿≈¿»

eÚ˜zL‡ ‡nÈ ÔB‰ÈÏÚ ‡ÙÁ¬»¬≈«»ƒ¿¿»

:ÔÈÙÈwz ÔÈÓa ‡¯·‡kיא¯a ˙ÈÏ «¬»»¿«ƒ«ƒƒ≈«

‡Ï‡ ˙ÈÏ ÈÈ ‡‰Ï‡ ‡e‰ z‡c CpÓƒ»¿«¿¡»»¿»≈∆»

ÔÁaLz ÏÁc ‡L„e˜a ¯Èc‡ z‡«¿«ƒ¿¿»»≈À¿¿»

:ÔLÈ¯t „·ÚיבC�ÈnÈ zÓ¯‡ »≈¿ƒ»¬≈¿»«ƒ»

:‡Ú¯‡ Ôe�zÚÏaיגÈ‰¯ac ¿««»«¿»««¿ƒ

‡z˜¯Ùc Ô�„ ‡nÚ C˙Â·Ë·¿«¿»»«»¿«ƒ¿»¿»

:CL„˜„ ‡¯È„Ï Ct˜˙· È‰¯·BÒ«¿ƒ¿»¿»¿ƒ»¿À¿»

ÏÁc‡יד eÚÊÂ ‡iÓÓÚ eÚÓL¿»«¿«»¿»«¬»

:˙LÏÙa ÔÈ·˙È BÂ‰c Ôe�˙„Á‡«¬»¿«¬»¿ƒƒ¿»∆

‡„ÌBטו È·¯·¯ eÏÈ‰a˙‡ ÔÎa¿≈ƒ¿¿ƒ«¿¿≈¡

‡˙È˙¯ Ôe�˙„Á‡ ·‡BÓ ÈÙÈwz«ƒ≈»«¬»¿¿≈»

:ÔÚ�Îa ÔÈ·˙È BÂ‰c Ïk e¯a˙‡ƒ¿»…«¬»¿ƒƒ¿»«

zÏÁ„Â‡טז ‡˙ÓÈ‡ ÔB‰ÈÏÚ ÏÈtz«≈¬≈≈¿»¿««¿»

„Ú ‡�·‡k Ôe˜zLÈ Ct˜˙ È‚Òaƒ¿≈»¿»ƒ¿¿¿«¿»«

:‡�c¯È ˙È ‡z˜¯Ù Èc Ô�„ ‡nÚ ¯aÚÈc „Ú ‡�B�¯‡ ˙È ÈÈ CnÚ ¯aÚÈcיזCz�ÒÁ‡„ ‡¯eËa Ôep¯L˙Â ÔepÏÚz ¿≈ƒ««»¿»»«¿»«¿≈ƒ««»¿«ƒ¿«¿»»«¿¿»»≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¬«¿»

é"ùø

על אף מּוסב הּלׁשֹון מצינּו (שירהּיֹוצא:ּבחרּבי'. ְְִִֵַַַַַָָָ

א) ּתּורק",השירים מח)"ׁשמן "ולאֿהּורק(ירמיה ְֶֶַַֹ

ּכאן, ּכתיב אין הּכלי' הּורק 'לא ּכלי", אל ְְְִִִִִֵֶֶַַָֹמּכלי

הּלׁשֹון מצינּו ּכלי, אל מּכלי הּיין הּורק לא ְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹאּלא

וכן הּיין, על כח)מּוסב חרבֹותם(יחזקאל "והריקּו ְְְִִֵֵַַַַָָ

ּדחירם: "חכמת ריׁשּות.BÓLÈ¯Bzעלֿיפי לׁשֹון ְְְִִֶַָָָƒ≈ְִ

ּכמֹו ב)ודּלּות א ּומעׁשיר":(שמואל "מֹוריׁש ְְֲִִַַ

(È)zÙL�.וכן הפחה מ)לׁשֹון נׁשף(ישעיה "וגם »«¿»ְְְֲֵַַָָָ

מצּולהא.ˆeÏÏּבהם": לׁשֹון ועמקּו :ׁשּתקעּו ֶָ»¬ְְְְְְִָָָ

˙¯ÙBÚk.:ּבלע"ז פלו"ס ÌÈÏ‡a.(È‡)אבר «∆∆ְֲַַָ»≈ƒ
ּכמֹו יז)ּבחזקים, לקח",(יחזקאל הארץ אילי "ואת ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָ

כב) חּוׁשה":(תהלים לעזרתי ˙‰l˙"אילּותי ‡¯B�. ְְֱִִֶָָָ»¿ƒ…
ׁשּכתּוב: ּכמֹו ימעטּו, ּפן ּתהּלֹותי מּלהּגיד ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָיראּוי

ּתהּלה": ּדמּיה ל"(·È)E�ÈÓÈ ˙ÈË�.ּכׁשהּקדֹוׁש ְְִִָָֻ»ƒ»¿ƒ¿ְֶַָ

לפי ונֹופלים, ּכלים הרׁשעים ידֹו, נֹוטה הּוא ְְְְִִִִֶָָָָָּברּו

הּוא וכן ּבהּטיתּה. ונֹופלים ּבידֹו, נתּון ְְְְְִֵֶַַָָָָָֹׁשהּכל

לא)אֹומר: ונפל(ישעיה עֹוזר וכׁשל ידֹו יּטה "וה' ְְְֵֵֶַַַָָָ

מּטה אדם: ּביד הּנתּונים זכּוכית לכלי מׁשל ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָעזּור".

ּומׁשּתּברין: נֹופלים והן מעט ‡¯ıידֹו BÓÚÏ·z. ְְְְְִִִֵַַָƒ¿»≈»∆
הּצּדיק": "ה' ׁשאמרּו: ּבׂשכר לקבּורה ׁשּזכּו ְְְִִִִֶֶַַָָָָָמּכאן

(‚È)zÏ‰�.לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס מנהל, לׁשֹון ≈«¿»ְְְְְְְִֵֵַ

העברית: לׁשֹון אחר לפרׁש ּדקּדק ולא וסֹובל ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֹנֹוׂשא

(„È)ÔeÊb¯È.:מתרּגזין˙LÏt È·LÈ.ׁשהרגּו מּפני ƒ¿»ְְִִַ…¿≈¿»∆ְְִֵֶָ

הּקץ את ׁשּמהרּו אפרים ּבני ּבחזקהאת ויצאּו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּגת: אנׁשי והרגּום הּימים' ּב'דברי ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹּכּמפרׁש

(ÂË)·‡BÓ ÈÏÈ‡ ÌB„‡ ÈÙel‡.(מכילתא)והלא «≈¡≈≈»ֲַֹ

עליהם לא ׁשהרי ּכלּום לירא להם היה ְֲֲִֵֵֶֶֶָָָָֹֹלא

מתאֹונניםהֹולכים? ׁשהיּו אנינּות, מּפני אּלא ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָ

יׂשראלּומצטערים ׁשל ּכבֹודם ּכמֹו.�e‚Ó:על נמּסּו ְְְֲִִִֵֶַַָָ»…ְַָ

עה) הם(תהלים 'עלינּו אמרּו: ּתמגגּנה". ְְְְִִִֵֵֶָָָֹ"ּברביבים

ארצנּו': את ולירׁש לכּלֹותנּו Ïtz(ÊË)ּבאים ְְְִִֵֵֶַַַָƒ…
‰˙ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ.(מכילתא):הרחֹוקים על.ÁÙÂ„על ¬≈∆≈»»ְִַָ»««ַ

ׁשּנאמרהּקרֹובים, ב)ּכענין את(יהושע ׁשמענּו "ּכי ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָ

וגֹו'": הֹוביׁש ÚÈ·¯אׁשר „Ú.¯·ÚÈ „Ú.:ּכתרּגּומֹו ְֲִֶ««¬…««¬…ְְַ

˙È�˜.אּמֹות מּׁשאר ּבדמיםחּבבּת הּקנּוי ּכחפץ »ƒ»ְְְְִִִֵֶַַָָָָֻ

האדם: על ׁשחביב נתנּבא.BÓ‡·z(ÊÈ)יקרים ְִִֶַָָָָָ¿ƒ≈ְִֵַ

glyaehiriax mei qelwpe`

ì ïBëî Eúìçð øäa Bîrhúåzìrt EzáL §¦¨¥̧Æ§©´©«£¨«§½¨¯§¦§§²¨©−§¨
éãé eððBk éðãà Lãwî ýåýéEi''yx:çéýåýé| §Ÿ̈®¦§¾̈£Ÿ−̈«§¬¨¤«§Ÿ̈¬

ãrå íìòì Cìîéi''yx:èéäòøt ñeñ àá ék ¦§−Ÿ§Ÿ¨¬¨¤«¦´¨Á¸©§¹Ÿ
íäìr ýåýé áLiå íia åéLøôáe Baëøa§¦§³§¨«¨¨Æ©½̈©¨¯¤§Ÿ̈²£¥¤−
CBúa äLaiá eëìä ìûøNé éðáe íiä éî-úà¤¥´©¨®§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈§¬

íiäi''yx:ôëúBçà äàéápä íéøî çwzå ©¨«©¦©Á¦§¨̧©§¦¹̈£¯
íéLpä-ìë ïàözå dãéa ózä-úà ïøäà©«£²Ÿ¤©−Ÿ§¨¨®©¥¤³¨¨©¨¦Æ

úìçîáe íétúa äéøçài''yx:àëíäì ïrzå ©«£¤½¨§ª¦−¦§Ÿ«Ÿ©©¬©¨¤−
Báëøå ñeñ äàb äàâ-ék ýåýéì eøéL íéøî¦§¨®¦³©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ¨½̈¬§«Ÿ§−

íiá äîøi''yx:ñáëìàøNé-úà äLî òñiå ¨¨¬©¨«©©©̧¤³¤¦§¨¥Æ
ìL eëìiå øeL-øaãî-ìà eàöiå óeñ-íiî-úL ¦©½©¥«§−¤¦§©®©¥«§¯§«¤

íéî eàöî-àìå øaãna íéîéi''yx:âëeàáiå ¨¦²©¦§−̈§Ÿ¨¬§¨«¦©¨´Ÿ

ÈÈ ‡z�˜˙‡ Cz�ÎL ˙È·Ï ¯˙‡¬«¿≈¿ƒ¿»«¿≈¿»¿»

:CÈ„È È‰B�˜˙‡ ÈÈ ‡Lc˜ÓיחÈÈ «¿¿»¿»«¿¿ƒ¿»¿»

ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ Ì‡˜ d˙eÎÏÓ«¿≈»≈¿»»¿»¿≈

:‡iÓÏÚיט˙ÂÒeÒ elÚ È¯‡ »¿«»¬≈«»«

‡nÈa È‰BL¯Ù·e È‰Bk˙¯a ‰Ú¯t«¿…ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ¿«»

È�·e ‡nÈ ÈÓ ˙È ÔB‰ÈÏÚ ÈÈ ·È˙‡Â«¬≈¿»¬≈»≈«»¿≈

:‡nÈ B‚a ‡zLaÈ· eÎÈl‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«ƒ¿«∆¿»¿«»

‡ÈÒ�ed˙Á·˙כ ‡˙‡È·� ÌÈ¯Ó ¿≈«ƒ¿»¿ƒ¬»¬»≈

ÏÎ e˜Ù�e d„Èa ‡tz ˙È Ô¯‰‡c¿«¬…»À»ƒ«¿»»

:ÔÈ‚pÁ·e ÔÈt˙a ‡‰¯˙a ‡iL�¿«»«¿»»¿Àƒ¿ƒ¿ƒ

eÁaLכא ÌÈ¯Ó ÔB‰Ï ‡È�ÚÓe¿«¿»¿ƒ¿»«»

ÏÚ È‡b˙‡ È¯‡ ÈÈ Ì„˜ e„B‡Â¿√»¿»¬≈ƒ¿»≈«

‡ÈÒeÒ ‡È‰ dÏÈc ‡˙e‡‚Â ‡i�˙Âb≈¿»«»¿≈»ƒ≈ƒ¿»

:‡nÈ· ‡Ó¯ d·Î¯ÂכבÏÈh‡Â ¿»¿≈¿»¿«»¿«≈

ÛeÒ„ ‡niÓ Ï‡¯NÈ ˙È ‰LÓ…∆»ƒ¿»≈ƒ«»¿

eÏÊ‡Â ‡¯‚Á„ ‡¯a„ÓÏ e˜Ù�e¿»¿«¿¿»¿«¿»«¬»

‡ÏÂ ‡¯a„Óa ÔÈÓBÈ ‡˙Ï¿̇»»ƒ¿«¿¿»¿»

:‡iÓ eÁkL‡כג‰¯ÓÏ B˙‡Â «¿»«»«¬¿»»

é"ùø

יּכנ ׁשּלא 'ּתביאנּו'.מׁשה נאמר לא לכ לארץ, ס ְְֱִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֹ

והכי וכּו' לארץ יּכנסּו ׁשּלא לֹומר ׁשּצרי ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹ(נראה

קי"ט ּדף נֹוחלין' 'יׁש ּפרק ּבהדיא ְְֲִִֵֶֶֶַָָאיתא

ׁשּלא אף האבֹות' ולא יּכנסּו 'הּבנים ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹֹּובמכילתא:

ולא נּבא מקֹום, מּכל עדין, מרּגלים ּגזרת ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹנגזרה

מהרׁש"ל): ּנּבא. מה Ez·LÏידע ÔBÎÓ.ׁשל מקּדׁש ִַַָָ»¿ƒ¿¿ְִֶָ

ּפעלּת:מּטה אׁשר מעלה ׁשל ּכּסא ּכנגד מכּון ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

L„wÓ.מּתבת להפרידֹו ּגדֹול, זקף עליו הּטעם ƒ¿»ְְִִֵֵַַַַַָָָָ

ה'. ,"ידי "ּכֹוננּו אׁשר הּמקּדׁש ׁשּלאחריו, ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָהּׁשם

אחת, ּביד נברא ׁשהעֹולם הּמקּדׁש, ּבית ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָחביב

מט)ׁשּנאמר: ּומקּדׁש(ישעיה ארץ", יסדה ידי "אף ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָ

ׁש"ה' ּבזמן ידים? ּבׁשּתי יּבנה ואימתי ידים, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבׁשּתי

הּמלּוכה ׁשּכל לבא לעתיד ועד", לעֹולם ְְְְִִֶֶַָָָָָָֹֹימל

ÚÂ„(ÁÈ)ׁשּלֹו: ÌÏBÚÏ.,הּוא עֹולמית לׁשֹון ֶ¿»»∆ְִָ

ּפתּוחה, היא ,לפיכ יסֹוד, ּבֹו (ירמיהאבלוהּוי"ו ְְְְֲִִַָָָָ

קמּוצהכט) ׁשּמּוׁש, ּבֹו ׁשהּוי"ו ועד" הּיֹודע ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ"ואנכי

Ú¯t‰(ËÈ)היא: ÒeÒ ‡· Èk.:ּבא ּכאׁשר ִƒ»«¿…ֲֶַָ

Î)(‰‡È·p‰ ÌÈ¯Ó ÁwzÂ.?נתנּבאה היכן «ƒ«ƒ¿»«¿ƒ»ְְִֵַָָ

קדם אהרן, אחֹות אמרה:ּכׁשהיתה מׁשה ׁשּנֹולד ְְְֲֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

ּבסֹוטה ּכדאיתא וכּו'', ּבן ׁשּתלד אּמי (דף'עתידה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָ

נפׁשֹוי''ב) ׁשּמסר לפי אהרן", "אחֹות אחר: ּדבר .ְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשמֹו: על נקראת ּכׁשּנצטרעה, ‰Ûzעליה ּכלי.‡˙ ְְְְְִִֵֶֶַָָָָ∆«…ְִ

זמר: מיני ÏÁÓ·e˙ׁשל ÌÈt˙a.היּו מבטחֹות ִֵֶֶֶ¿Àƒƒ¿……ְָָֻ

להם עֹוׂשה הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ׁשּבּדֹור ְִֶֶֶֶַַַָָָָצדקנּיֹות

מּמצרים: תּפים והֹוציאּו Ì‰Ï(Î‡)נּסים, ÔÚzÂ ְְִִִִִִִַֻ«««»∆
ÌÈ¯Ó.והם אֹומר הּוא לאנׁשים: ׁשירה אמר מׁשה ƒ¿»ְֲִִֵֵֶַַָָָֹ

ׁשירה אמרה ּומרים אחריו, :(מכילתא)לּנׁשיםעֹונין ְְֲִִִִַַָָָָָָ

(·Î)‰LÓ ÚqiÂ.(מכילתא),ּכרחם ּבעל הּסיען «««…∆ְְִִַָָָ

וכסף זהב ּבתכׁשיטי סּוסיהם את מצרים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשעּטרּו

טֹובֹות אֹותם(מכילתא)ואבנים מֹוצאין יׂשראל והיּו ְְְֲִִִֵַָָָָ

מצרים, מּבּזת הּים ּבּזת היתה ּוגדֹולה ְְְִִִִִַַַַַָָָָָּבּים,

א)ׁשּנאמר: השירים עם(שיר ל נעׂשה זהב "ּתֹורי ֱֲִֵֶֶֶַַָָָ

ּכרחם: ּבעל להּסיען הצר לפיכ הּכסף". ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻֻנקּדֹות

(‚Î)‰˙¯Ó e‡·iÂ.ּתיבה ּבסֹוף ה"א למרה, ּכמֹו «»…»»»ְְְֵֵָָָ

ה"א ּבמקֹום היא והּתי"ו ּבתחּלתּה למ"ד ְְְְִִִִִֵֶַָָָָּבמקֹום

נדּבקת ּכׁשהיא ּובסמיכתּה מרה, ּבתיבת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּנׁשרׁשת



��י glyaehiriax mei qelwpe`

ì ïBëî Eúìçð øäa Bîrhúåzìrt EzáL §¦¨¥̧Æ§©´©«£¨«§½¨¯§¦§§²¨©−§¨
éãé eððBk éðãà Lãwî ýåýéEi''yx:çéýåýé| §Ÿ̈®¦§¾̈£Ÿ−̈«§¬¨¤«§Ÿ̈¬

ãrå íìòì Cìîéi''yx:èéäòøt ñeñ àá ék ¦§−Ÿ§Ÿ¨¬¨¤«¦´¨Á¸©§¹Ÿ
íäìr ýåýé áLiå íia åéLøôáe Baëøa§¦§³§¨«¨¨Æ©½̈©¨¯¤§Ÿ̈²£¥¤−
CBúa äLaiá eëìä ìûøNé éðáe íiä éî-úà¤¥´©¨®§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈§¬

íiäi''yx:ôëúBçà äàéápä íéøî çwzå ©¨«©¦©Á¦§¨̧©§¦¹̈£¯
íéLpä-ìë ïàözå dãéa ózä-úà ïøäà©«£²Ÿ¤©−Ÿ§¨¨®©¥¤³¨¨©¨¦Æ

úìçîáe íétúa äéøçài''yx:àëíäì ïrzå ©«£¤½¨§ª¦−¦§Ÿ«Ÿ©©¬©¨¤−
Báëøå ñeñ äàb äàâ-ék ýåýéì eøéL íéøî¦§¨®¦³©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ¨½̈¬§«Ÿ§−

íiá äîøi''yx:ñáëìàøNé-úà äLî òñiå ¨¨¬©¨«©©©̧¤³¤¦§¨¥Æ
ìL eëìiå øeL-øaãî-ìà eàöiå óeñ-íiî-úL ¦©½©¥«§−¤¦§©®©¥«§¯§«¤

íéî eàöî-àìå øaãna íéîéi''yx:âëeàáiå ¨¦²©¦§−̈§Ÿ¨¬§¨«¦©¨´Ÿ

ÈÈ ‡z�˜˙‡ Cz�ÎL ˙È·Ï ¯˙‡¬«¿≈¿ƒ¿»«¿≈¿»¿»

:CÈ„È È‰B�˜˙‡ ÈÈ ‡Lc˜ÓיחÈÈ «¿¿»¿»«¿¿ƒ¿»¿»

ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ Ì‡˜ d˙eÎÏÓ«¿≈»≈¿»»¿»¿≈

:‡iÓÏÚיט˙ÂÒeÒ elÚ È¯‡ »¿«»¬≈«»«

‡nÈa È‰BL¯Ù·e È‰Bk˙¯a ‰Ú¯t«¿…ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ¿«»

È�·e ‡nÈ ÈÓ ˙È ÔB‰ÈÏÚ ÈÈ ·È˙‡Â«¬≈¿»¬≈»≈«»¿≈

:‡nÈ B‚a ‡zLaÈ· eÎÈl‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«ƒ¿«∆¿»¿«»

‡ÈÒ�ed˙Á·˙כ ‡˙‡È·� ÌÈ¯Ó ¿≈«ƒ¿»¿ƒ¬»¬»≈

ÏÎ e˜Ù�e d„Èa ‡tz ˙È Ô¯‰‡c¿«¬…»À»ƒ«¿»»

:ÔÈ‚pÁ·e ÔÈt˙a ‡‰¯˙a ‡iL�¿«»«¿»»¿Àƒ¿ƒ¿ƒ

eÁaLכא ÌÈ¯Ó ÔB‰Ï ‡È�ÚÓe¿«¿»¿ƒ¿»«»

ÏÚ È‡b˙‡ È¯‡ ÈÈ Ì„˜ e„B‡Â¿√»¿»¬≈ƒ¿»≈«

‡ÈÒeÒ ‡È‰ dÏÈc ‡˙e‡‚Â ‡i�˙Âb≈¿»«»¿≈»ƒ≈ƒ¿»

:‡nÈ· ‡Ó¯ d·Î¯ÂכבÏÈh‡Â ¿»¿≈¿»¿«»¿«≈

ÛeÒ„ ‡niÓ Ï‡¯NÈ ˙È ‰LÓ…∆»ƒ¿»≈ƒ«»¿

eÏÊ‡Â ‡¯‚Á„ ‡¯a„ÓÏ e˜Ù�e¿»¿«¿¿»¿«¿»«¬»

‡ÏÂ ‡¯a„Óa ÔÈÓBÈ ‡˙Ï¿̇»»ƒ¿«¿¿»¿»

:‡iÓ eÁkL‡כג‰¯ÓÏ B˙‡Â «¿»«»«¬¿»»

é"ùø

יּכנ ׁשּלא 'ּתביאנּו'.מׁשה נאמר לא לכ לארץ, ס ְְֱִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֹ

והכי וכּו' לארץ יּכנסּו ׁשּלא לֹומר ׁשּצרי ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹ(נראה

קי"ט ּדף נֹוחלין' 'יׁש ּפרק ּבהדיא ְְֲִִֵֶֶֶַָָאיתא

ׁשּלא אף האבֹות' ולא יּכנסּו 'הּבנים ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹֹּובמכילתא:

ולא נּבא מקֹום, מּכל עדין, מרּגלים ּגזרת ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹנגזרה

מהרׁש"ל): ּנּבא. מה Ez·LÏידע ÔBÎÓ.ׁשל מקּדׁש ִַַָָ»¿ƒ¿¿ְִֶָ

ּפעלּת:מּטה אׁשר מעלה ׁשל ּכּסא ּכנגד מכּון ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

L„wÓ.מּתבת להפרידֹו ּגדֹול, זקף עליו הּטעם ƒ¿»ְְִִֵֵַַַַַָָָָ

ה'. ,"ידי "ּכֹוננּו אׁשר הּמקּדׁש ׁשּלאחריו, ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָהּׁשם

אחת, ּביד נברא ׁשהעֹולם הּמקּדׁש, ּבית ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָחביב

מט)ׁשּנאמר: ּומקּדׁש(ישעיה ארץ", יסדה ידי "אף ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָ

ׁש"ה' ּבזמן ידים? ּבׁשּתי יּבנה ואימתי ידים, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבׁשּתי

הּמלּוכה ׁשּכל לבא לעתיד ועד", לעֹולם ְְְְִִֶֶַָָָָָָֹֹימל

ÚÂ„(ÁÈ)ׁשּלֹו: ÌÏBÚÏ.,הּוא עֹולמית לׁשֹון ֶ¿»»∆ְִָ

ּפתּוחה, היא ,לפיכ יסֹוד, ּבֹו (ירמיהאבלוהּוי"ו ְְְְֲִִַָָָָ

קמּוצהכט) ׁשּמּוׁש, ּבֹו ׁשהּוי"ו ועד" הּיֹודע ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ"ואנכי

Ú¯t‰(ËÈ)היא: ÒeÒ ‡· Èk.:ּבא ּכאׁשר ִƒ»«¿…ֲֶַָ

Î)(‰‡È·p‰ ÌÈ¯Ó ÁwzÂ.?נתנּבאה היכן «ƒ«ƒ¿»«¿ƒ»ְְִֵַָָ

קדם אהרן, אחֹות אמרה:ּכׁשהיתה מׁשה ׁשּנֹולד ְְְֲֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

ּבסֹוטה ּכדאיתא וכּו'', ּבן ׁשּתלד אּמי (דף'עתידה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָ

נפׁשֹוי''ב) ׁשּמסר לפי אהרן", "אחֹות אחר: ּדבר .ְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשמֹו: על נקראת ּכׁשּנצטרעה, ‰Ûzעליה ּכלי.‡˙ ְְְְְִִֵֶֶַָָָָ∆«…ְִ

זמר: מיני ÏÁÓ·e˙ׁשל ÌÈt˙a.היּו מבטחֹות ִֵֶֶֶ¿Àƒƒ¿……ְָָֻ

להם עֹוׂשה הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ׁשּבּדֹור ְִֶֶֶֶַַַָָָָצדקנּיֹות

מּמצרים: תּפים והֹוציאּו Ì‰Ï(Î‡)נּסים, ÔÚzÂ ְְִִִִִִִַֻ«««»∆
ÌÈ¯Ó.והם אֹומר הּוא לאנׁשים: ׁשירה אמר מׁשה ƒ¿»ְֲִִֵֵֶַַָָָֹ

ׁשירה אמרה ּומרים אחריו, :(מכילתא)לּנׁשיםעֹונין ְְֲִִִִַַָָָָָָ

(·Î)‰LÓ ÚqiÂ.(מכילתא),ּכרחם ּבעל הּסיען «««…∆ְְִִַָָָ

וכסף זהב ּבתכׁשיטי סּוסיהם את מצרים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשעּטרּו

טֹובֹות אֹותם(מכילתא)ואבנים מֹוצאין יׂשראל והיּו ְְְֲִִִֵַָָָָ

מצרים, מּבּזת הּים ּבּזת היתה ּוגדֹולה ְְְִִִִִַַַַַָָָָָּבּים,

א)ׁשּנאמר: השירים עם(שיר ל נעׂשה זהב "ּתֹורי ֱֲִֵֶֶֶַַָָָ

ּכרחם: ּבעל להּסיען הצר לפיכ הּכסף". ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻֻנקּדֹות

(‚Î)‰˙¯Ó e‡·iÂ.ּתיבה ּבסֹוף ה"א למרה, ּכמֹו «»…»»»ְְְֵֵָָָ

ה"א ּבמקֹום היא והּתי"ו ּבתחּלתּה למ"ד ְְְְִִִִִֵֶַָָָָּבמקֹום

נדּבקת ּכׁשהיא ּובסמיכתּה מרה, ּבתיבת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּנׁשרׁשת



���glyafhiying meiqelwpe`

ì eìëé àìå äúøîíéøî ék äønî íéî úzL ¨½̈¨§´Ÿ¨«§À¦§¬Ÿ©̧¦Æ¦¨½̈¦¬¨¦−
äøî dîL-àø÷ ïk-ìr íäi''yx:ãëírä eðliå ¥®©¥¬¨«¨§−̈¨¨«©¦¯Ÿ¨¨²
äzLp-äî øîàl äLî-ìri''yx:äë-ìà ÷röiå ©¤¬¥−Ÿ©¦§¤«©¦§©´¤

ýåýéíénä-ìà CìLiå õr ýåýé eäøBiå §Ÿ̈À©¥³§Ÿ̈Æ¥½©©§¥Æ¤©©½¦
íLå ètLîe ÷ç Bì íN íL íénä e÷zîiå©¦§§−©¨®¦¨´¨¬²¬Ÿ¦§−̈§¨¬

eäqði''yx:åëìB÷ì òîLz rBîL-íà øîàiå| ¦¨«©ŸÁ¤Á¦¨¸©¦§©¹§´
éäìà ýåýézðæàäå äùrz åéðéra øLiäå E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À§©¨¨³§¥¨Æ©«£¤½Ÿ§©«£©§¨Æ

-øLà äìçnä-ìk åéwç-ìk zøîLå åéúåöîì§¦§Ÿ½̈§¨«©§−̈¨ª®̈¨©©«£º̈£¤
éìr íéNà-àì íéøöîá ézîNýåýé éðà ék E ©³§¦§¦§©¸¦Æ«Ÿ¨¦´¨¤½¦²£¦¬§Ÿ̈−

Eàôøi''yx:ñéùéîçæëíLå äîìéà eàáiå «Ÿ§¤«©¨´Ÿ¥¦½¨§À̈
íéøîz íéráLå íéî úðér äøNr íézL§¥¬¤§¥²¥¬Ÿ©−¦§¦§¦´§¨¦®

íénä-ìr íL-eðçiåi''yx:æèàíìéàî eòñiå ©©«£−̈©©¨«¦©¦§Æ¥«¥¦½

‰¯nÓ ‡iÓ ÈzLÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ¿ƒ¿≈«»ƒ»»

‡¯˜ Ôk ÏÚ Ôep‡ ÔÈ¯È¯Ó È¯‡¬≈¿ƒƒƒ«≈¿»

:‰¯Ó dÓLכד‡nÚ eÓÚ¯˙‡Â ¿«»»¿ƒ¿»»«»

:ÈzL� ‰Ó ¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÏÚ«…∆¿≈«»ƒ¿≈

‡Ú‡כה ÈÈ dÙl‡Â ÈÈ Ì„˜ ÈlˆÂ¿«ƒ√»¿»¿«¿≈¿»»»

¯Êb Ônz ‡iÓ eÓÈq·e ‡iÓÏ ‡Ó¯e¿»¿«»«ƒ«»«»¿«

:dÈq� Ôn˙Â ÔÈ„Â ÌÈ˜ dÏ≈¿»¿ƒ¿«»«¿≈

˙˜Ïaכו ‡Ïa˜ Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«»»¿«≈

¯LÎ„e C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»»¿»«

È‰B„ewÙÏ ˙Èv˙Â „aÚ˙ È‰BÓ„√̃»ƒ«¿≈¿«≈¿ƒƒ

Èc ÔÈÚ¯Ó Ïk È‰BÓÈ˜ Ïk ¯h˙Â¿ƒ«»¿»ƒ»«¿ƒƒ

CÏÚ ÔepeL‡ ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ· È˙ÈeL«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ»¬«ƒ¬»

:Cq‡ ÈÈ ‡�‡ È¯‡כזB˙‡Â ¬≈¬»¿»«»«¬

ÔÈÚeaÓ ¯NÚ È¯z Ôn˙Â ÌÏÈ‡Ï¿≈ƒ¿«»¿≈¬««ƒ

Ôn˙ B¯Le ÔÈÏ˜c ÔÈÚ·LÂ ÔÈÓc¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«»

:‡iÓ ÏÚאB˙‡Â ÌÏÈ‡Ó eÏË�e ««»¿»≈≈ƒ«¬

‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k Ïk»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»

È�ÈÒ ÔÈ·e ÌÏÈ‡ ÔÈ· Èc ÔÈÒ„¿ƒƒ≈≈ƒ≈ƒ»

é"ùø

הה"א ּתהפ הּלמ"ד, ּבמקֹום מֹוסיף ׁשהּוא ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלה"א

ּבּתיבה ׁשרׁש ׁשהיא ה"א ּכל וכן לתי"ו, ׁשרׁש ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשל

ּכמֹו ּבסמיכתּה, לתי"ו כז)ּתתהּפ "חמה(ישעיה ְְְְִִִֵֵַָָָָ

לי", א)אין ה"א(אסתר הרי ּבֹו". ּבערה "וחמתֹו ֲֲֲִֵֵֵַָָָ

הּוא"ו אל ׁשּנסמכת מּפני לתי"ו נהפכת ׁשרׁש ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשל

ואמה", "עבד וכן ל)הּנֹוספת אמתי(בראשית "הּנה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

חּיה", "לנפׁש לג)ּבלהה", חּיתֹו(איוב "וזהמּתּו ְְְֲִִֶֶַַַָָָ

הרמתה": "ּותׁשּובתֹו הרמה", "ּבין ְֵֶָָָָָָָָָלחם",

(„Î)e�liÂ.לׁשֹון הּתרּגּום וכן הּוא, נפעל לׁשֹון «ƒ…ְְְְְִֵַַַ

הּוא "נפעל ּתלּונה: לׁשֹון ּדר וכן ואתרעמּו", ְְְְְְִִֵֶֶַָָָ

האדם: אל הּדּבּור ולאלהסב מתרֹועם, מתלֹונן, ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹ

דקומפ"ל הּלֹועז: יאמר וכן רֹועם, לֹונן, ְֵֵֵֵַַַָֹאמר:

שי"י: ּבאמרֹו אליו הּדּבּור מּוסב שי"י ְְִֵַָָָישנ"ק

(‰Î)BÏ ÌN ÌL.ּפרׁשּיֹות מקצת להם נתן ּבמרה »»ְְִִֶַָָָָָָָ

אדּמה ּופרה ׁשּבת ּבהם: ׁשּיתעּסקּו ּתֹורה ודיניןׁשל ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֻ

מ) �e‰q:(סנהדרין ÌLÂ.ערּפן קׁשי וראה לעם, ¿»ƒ»ְְְִָָָָָָ
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ÂÈwÁŒÏk.ׁשּום ּבלא מל ּגזרת אּלא ׁשאינן ּדברים »À»ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
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וכן מצֹות. אּזּון וזהּו חלי, לידי אֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַֹׁשּמחזירים
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מּׁשירי ׁשאכלּו למדנּו, לּמן. והּוצרכּו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָמּמצרים,

המצה)הּבצק, משיורי רא''ם ואחת(גירסת ׁשּׁשים - ְִִֵַַַָ
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é"ùø

ּבׁשּבתסעּדֹות, א' ויֹום ּבאּיר, ּבט"ז מן להם וירד ְְְְְְִֶַַָָָָָֻ

ׁשּבתהיה, ּבמּסכת פז)ּכדאיתא .e�liÂ(·):(דף ְְִִֶֶַַָָָָ«ƒ…
הּלחם: ׁשּכלה e�˙eÓ(‚)לפי ÔzÈ ÈÓ.,ׁשּנמּות ְִֶֶֶַָָƒƒ≈≈ֶָ

ּכמֹו: אּלא (ּבחֹולם), מֹותנּו ּכמֹו ּדבר ׁשם ְְְְֵֵֵֶָָָָואינֹו

לחנֹות אנחנּו, לעׂשֹות ׁשּובנּו, חנֹותנּו, ְֲֲֲֲֲֵֵֵַַַעׂשֹותנּו,

ותרּגּומֹו: אנחנּו. למּות ּכמֹואנחנּו, דמיתנא", "לוי ְְְְְְְְֲֲִֵַַַָָ

מתים: והיינּו הלואי מתנּו, ÌBÈ(„)לּו ¯·c ְְְִִֵַַַָ¿«
BÓBÈa.יֹום אכילת ילקטּוצר ולא ּביֹומֹו, ילקטּו ¿ְְְְְְֲִִִֶַֹֹ

מחר לצר ‰CÏÈ:(מכילתא)הּיֹום epq�‡ ÔÚÓÏ ְֶַָָֹ¿««¬«∆¬≈≈
È˙¯B˙a.ּבֹו הּתלּויֹות מצֹות יׁשמרּו ׁשּלאאם - ¿»ƒְְְְִִִֶַֹ

ללקט: ּבׁשּבת יצאּו ולא מּמּנּו È‰Â‰(‰)יֹותירּו ְְְְִִִֵֶַָֹֹ¿»»
.‰�LÓ:ולּמחרת רגילים.LÓ�‰לּיֹום ׁשהיּו על ƒ¿∆ְֳַַָָƒ¿∆ְִִֶַָ

הּׁשבּוע. ימֹות ׁשאר ׁשל יֹוםֿיֹום אני:ללקט ואֹומר ְְְְֲִִֵֶַַָָֹ

ימצאּו ׁשּיביאּו לאחר מׁשנה", והיה יביאּו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָ"אׁשר

יֹוםֿיֹום, וימּדּו ילקטּו אׁשר על ּבּמדידה ְְְְְֲִִִֶֶַַָָֹמׁשנה

נמצא היה ּבלקיטתֹו מׁשנה", לחם "לקטּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָוזהּו:

ּבּיֹום לכם נֹותן הּוא ּכן "על וזהּו: מׁשנה, ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָלחם

ּבּבית ּברכה לכם נֹותן יֹומים", לחם ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשּׁשי

יֹומים: ללחם ּפעמים, העמר .Ú¯·(Â)למּלאֹות ְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹ∆∆
לערב: ı¯‡Óּכמֹו ÌÎ˙‡ ‡ÈˆB‰ '‰ Èk ÌzÚ„ÈÂ ְֶֶָƒ«¿∆ƒƒ∆¿∆≈∆∆

ÌÈ¯ˆÓ.,"אֹותנּו הֹוצאתם "ּכי לנּו: ׁשאמרּתם לפי ƒ¿»ƒְְֲִִֵֶֶֶַָָ

הֹוציא ה' אּלא הּמֹוציאים, אנחנּו לא ּכי ְְֲִִִִֵֶַַָֹּתדעּו

הּׂשלו: את לכם ׁשּיגיז Ì˙È‡¯e(Ê)אתכם, ¯˜·e. ְְִֶֶֶֶֶַָָָ…∆¿ƒ∆
נראה ה' ּכבֹוד "והּנה ׁשּנאמר: הּכבֹוד על ְְְֱִִֵֶֶַַַָָֹלא
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ׁשּבתהיה, ּבמּסכת פז)ּכדאיתא .e�liÂ(·):(דף ְְִִֶֶַַָָָָ«ƒ…
הּלחם: ׁשּכלה e�˙eÓ(‚)לפי ÔzÈ ÈÓ.,ׁשּנמּות ְִֶֶֶַָָƒƒ≈≈ֶָ

ּכמֹו: אּלא (ּבחֹולם), מֹותנּו ּכמֹו ּדבר ׁשם ְְְְֵֵֵֶָָָָואינֹו

לחנֹות אנחנּו, לעׂשֹות ׁשּובנּו, חנֹותנּו, ְֲֲֲֲֲֵֵֵַַַעׂשֹותנּו,

ותרּגּומֹו: אנחנּו. למּות ּכמֹואנחנּו, דמיתנא", "לוי ְְְְְְְְֲֲִֵַַַָָ

מתים: והיינּו הלואי מתנּו, ÌBÈ(„)לּו ¯·c ְְְִִֵַַַָ¿«
BÓBÈa.יֹום אכילת ילקטּוצר ולא ּביֹומֹו, ילקטּו ¿ְְְְְְֲִִִֶַֹֹ

מחר לצר ‰CÏÈ:(מכילתא)הּיֹום epq�‡ ÔÚÓÏ ְֶַָָֹ¿««¬«∆¬≈≈
È˙¯B˙a.ּבֹו הּתלּויֹות מצֹות יׁשמרּו ׁשּלאאם - ¿»ƒְְְְִִִֶַֹ

ללקט: ּבׁשּבת יצאּו ולא מּמּנּו È‰Â‰(‰)יֹותירּו ְְְְִִִֵֶַָֹֹ¿»»
.‰�LÓ:ולּמחרת רגילים.LÓ�‰לּיֹום ׁשהיּו על ƒ¿∆ְֳַַָָƒ¿∆ְִִֶַָ

הּׁשבּוע. ימֹות ׁשאר ׁשל יֹוםֿיֹום אני:ללקט ואֹומר ְְְְֲִִֵֶַַָָֹ

ימצאּו ׁשּיביאּו לאחר מׁשנה", והיה יביאּו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָ"אׁשר

יֹוםֿיֹום, וימּדּו ילקטּו אׁשר על ּבּמדידה ְְְְְֲִִִֶֶַַָָֹמׁשנה

נמצא היה ּבלקיטתֹו מׁשנה", לחם "לקטּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָוזהּו:

ּבּיֹום לכם נֹותן הּוא ּכן "על וזהּו: מׁשנה, ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָלחם

ּבּבית ּברכה לכם נֹותן יֹומים", לחם ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשּׁשי

יֹומים: ללחם ּפעמים, העמר .Ú¯·(Â)למּלאֹות ְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹ∆∆
לערב: ı¯‡Óּכמֹו ÌÎ˙‡ ‡ÈˆB‰ '‰ Èk ÌzÚ„ÈÂ ְֶֶָƒ«¿∆ƒƒ∆¿∆≈∆∆

ÌÈ¯ˆÓ.,"אֹותנּו הֹוצאתם "ּכי לנּו: ׁשאמרּתם לפי ƒ¿»ƒְְֲִִֵֶֶֶַָָ

הֹוציא ה' אּלא הּמֹוציאים, אנחנּו לא ּכי ְְֲִִִִֵֶַַָֹּתדעּו

הּׂשלו: את לכם ׁשּיגיז Ì˙È‡¯e(Ê)אתכם, ¯˜·e. ְְִֶֶֶֶֶַָָָ…∆¿ƒ∆
נראה ה' ּכבֹוד "והּנה ׁשּנאמר: הּכבֹוד על ְְְֱִִֵֶֶַַַָָֹלא



���glyafhiyy meiqelwpe`

-ìr íëéúpìz-úà BòîLa ýåýé ãBák-úà¤§´§Ÿ̈½§¨§¬¤§ª«Ÿ¥¤−©
ék äî eðçðå ýåýéáéúëåðåìúéø÷eðéìr eðélúi''yx: §Ÿ̈®§©´§½̈¦¬©¦−¨¥«

çøNa áøra íëì ýåýé úúa äLî øîàiå©´Ÿ¤¤À§¥´§Ÿ̈Á¨¤̧¨¤¹¤¨¨´
ýåýé rîLa raNì ø÷aa íçìå ìëàì¤«¡ÀŸ§¤³¤©¸Ÿ¤Æ¦§½Ÿ©¦§³Ÿ©§Ÿ̈Æ
eðçðå åéìr íðélî ízà-øLà íëéúpìz-úà¤§ª´Ÿ¥¤½£¤©¤¬©¦¦−¨¨®§©´§

ýåýé-ìr ék íëéúpìú eðéìr-àì äîi''yx: ½̈«Ÿ¨¥¬§ª«Ÿ¥¤−¦¬©§Ÿ̈«
èúãr-ìk-ìà øîà ïøäà-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¡ÀŸ¤¨£©Æ

úà òîL ék ýåýé éðôì eáø÷ ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½¦§−¦§¥´§Ÿ̈®¦´¨©½¥−
íëéúpìzi''yx:éúãr-ìk-ìà ïøäà øaãk éäéå §ª«Ÿ¥¤«©§¦À§©¥³©«£ŸÆ¤¨£©´

ãBák äpäå øaãnä-ìà eðôiå ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥½©¦§−¤©¦§¨®§¦¥Æ§´
:ïðra äàøð ýåýéôéùùàéýåýé øaãéå §Ÿ̈½¦§−̈¤«¨¨«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàáééða úpeìz-úà ézrîL ¤¤¬¥«Ÿ¨©À§¦¤§Ÿ»§¥´

íéaørä ïéa øîàì íäìà øac ìàøNé¦§¨¥¼©¥̧£¥¤¹¥ÀŸ¥³¨«©§©̧¦Æ
k ízrãéå íçì-eòaNz ø÷aáe øNá eìëàzé «Ÿ§´¨½̈©−Ÿ¤¦§§¨®¤¦«©§¤¾¦²

:íëéäìà ýåýé éðàâéåìOä ìrzå áørá éäéå £¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©§¦´¨¤½¤©©´©©§½̈

˙È (È‰BÓ„˜) ÚÈÓL „k«¿ƒ«√»ƒ»

‡�Á�Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÔBÎ˙eÓÚ¯zÀ¿¬¿«≈¿»«¿»¿«¿»

:‡�ÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‰Ó»¬≈«¿««¿¬»»

ÔBÎÏח ÈÈ ÔzÈ„a ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ«¿»¿

‡ÓÁÏÂ ÏÎÈÓÏ ‡¯Òa ‡LÓ¯a¿«¿»ƒ¿»¿≈«¿«¿»

ÈÈ Ì„˜ ÔÚÈÓL„a ÚaÒÓÏ ‡¯Ùˆa¿«¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«√»¿»

ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôez‡ Èc ÔBÎ˙eÓÚ¯z ˙È»À¿¬¿ƒ«ƒ¿«¬ƒ

‡�ÏÚ ‡Ï ‰Ó ‡�Á�Â È‰BÏÚ¬ƒ¿«¿»»»¬»»

‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô‰l‡ ÔBÎ˙eÓÚ¯zÀ¿¬¿∆»≈«≈¿»

:ÈÈ„ט¯Ó‡ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â «¿»«¬«…∆¿«¬…¡«

e·È¯˜ Ï‡¯NÈ È�·c ‡zL�k ÏÎÏ¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ

˙È È‰BÓ„˜ ÔÚÈÓL È¯‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¬≈¿ƒ«√»ƒ»

:ÔBÎ˙eÓÚ¯zיÏÈlÓ „k ‰Â‰Â À¿¬¿«¬»««ƒ

È�·„ ‡zL�k Ïk ÌÚ Ô¯‰‡«¬…ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈

‡‰Â ‡¯a„ÓÏ ei�t˙‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¿¿»¿»

:‡��Úa ÈÏb˙‡ ÈÈ„ ‡¯˜È¿»»«¿»ƒ¿¿ƒ«¬»»

ÓÈÓÏ¯:יא ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È�aיב ˙ÓÚ¯z ˙È ÈÓ„˜ ÚÈÓL¿ƒ«√»«»À¿¬«¿≈

ÔÈa ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ÏÈlÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«≈ƒ¿¿≈«≈

‡¯Ùˆ·e ‡¯Òa ÔeÏÎÈz ‡iLÓLƒ¿«»≈¿ƒ¿»¿«¿»

‡�‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â ‡ÓÁÏ ÔeÚaNzƒ¿¿«¿»¿ƒ¿¬≈¬»

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈיג‡LÓ¯· ‰Â‰Â ¿»¡»»«¬»¿«¿»

é"ùø

נאמר, ּכיּבענן" וידעּתם "ערב להם: אמר ּכ אּלא ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

י ּובׂשר ּתאותכם לּתן ּבידֹו ּבפניםהיכלת לא א ּתן, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ׁשאלּתם ּכהגן ׁשּלא ּכי לכם יּתנּנה אֹותֹומאירֹות ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ

ּבירידתֹו ,לצר ׁשּׁשאלּתם והּלחם מלאה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹּומּכרס

לכם ׁשּיֹורידהּו ּפניו, אֹור ּכבֹוד את ּתראּו ְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹלּבקר

וטל להכינֹו, ׁשהּות ׁשּיׁש - ּבּבקר חּבה, ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּדר

ּבקּופסא: ּכמּנח מלמּטה וטל ‡˙מלמעלה ְְְְְְְִִַַַָָָָֻ∆
'‰ ÏÚ ÌÎÈ˙pÏz.:'ה על אׁשר Ó‰ּכמֹו e�Á�Â.מה ¿À…≈∆«ְֲֶַ¿«¿»ָ

חׁשּובין?: e�ÈÏÚאנחנּו e�Èl˙ Èk.עלינּו ׁשּתרעימּו ְֲֲִַƒ«ƒ»≈ְִֵֶַָ

רב. וערב ּובנֹותיכם ּונׁשיכם ּבניכם את הּכל, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹאת

ּבלׁשֹון ּתּלינּו לפרׁש זקּוק אני ּכרחי ְְְְֲִִִִֵַַָָָועל

רפה היה ׁשאּלּו ּוקרּיתֹו, ּדגׁשּותֹו מּפני - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּתפעילּו

ּכמֹו ּתּפעלּו ּבלׁשֹון מפרׁשֹו יז)הייתי "וּילן(לקמן ְְְְֲִִִִֶַָָָָ

יּו"ד ּבֹו ואין דגּוׁש היה אם אֹו מׁשה", על ְִֵֶַָָָָָֹהעם

'ּתתלֹוננּו'. לׁשֹון מפרׁשֹו הייתי 'ּתּלּונּו', ְְְְְְְִִִִַָָָונקרא

ּכמֹו אחרים, את ּתּלינּו מׁשמע הּוא ְְְֲִִֵֶַַַַָעכׁשו,

יד)ּבּמרּגלים: העדה(במדבר ּכל את עליו ":"וּיּלינּו ְְִִֵֶַַַַָָָָָ

(Á)ÏÎ‡Ï ¯Na.ּדר ּתֹורה לּמדה לׂשבע. ולא »»∆¡…ְְְִֶֶַָָֹ

להֹוריד ראה ּומה לׂשבע. ּבׂשר אֹוכלין ׁשאין ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָארץ:

ּכהגן, ׁשאלּו ׁשהּלחם לפי ּבערב? ּובׂשר ּבּבקר ְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלחם

ׁשאלּו ּבׂשר אבל לחם, ּבלא לאדם לֹו אפׁשר ְְֲֲִֶֶֶֶָָָָָָָָֹׁשאי

ׁשהיה ועֹוד, להם, היּו ּבהמֹות ׁשהרּבה ּכהגן, ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא

ּבׁשעת להם נתן לפיכ ּבׂשר. ּבלא להם ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹאפׁשר

ּכהגן ׁשּלא ÂÈÏÚ:טרח ÌÈ�ÈlÓ Ìz‡Œ¯L‡.את ֶֶַַֹֹֹ¬∆«∆«ƒƒ»»ֶ

מתלֹוננים: אתכם הּׁשֹומעים .˜¯·e(Ë)האחרים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָƒ¿
ירד: ׁשהענן וׁשמן.‰ÂÈÏO(È‚)לּמקֹום עֹוף מין ֵֵֶֶַָָָ«¿»ְִֵָ

עה)מאד ‰Ïh:(יומא ˙·ÎL ‰˙È‰.על ׁשֹוכב הּטל ְֹ»¿»ƒ¿««»ֵַַָ

אֹומר הּוא אחר ּובמקֹום יא)הּמן, "ּוברדת(במדבר : ְְֵֵֶֶַַָָ

glyafhiyy mei qelwpe`

ìhä úáëL äúéä ø÷aáe äðçnä-úà ñëzå©§©−¤©©«£¤®©ÀŸ¤¨«§¨Æ¦§©´©½̈
äðçnì áéáñi''yx:ãéäpäå ìhä úáëL ìrzå ¨¦−©©«£¤«©©−©¦§©´©¨®§¦¥º

-ìr øôkk ÷c ñtñçî ÷c øaãnä éðt-ìr©§¥³©¦§¨Æ©´§ª§½̈©¬©§−Ÿ©
õøàäi''yx:åèLéà eøîàiå ìûøNé-éðá eàøiå ¨¨«¤©¦§´§¥«¦§¨¥À©¸Ÿ§¹¦³

øîàiå àeä-äî eòãé àì ék àeä ïî åéçà-ìà¤¨¦Æ¨´½¦²¬Ÿ¨«§−©®©³Ÿ¤
íëì ýåýé ïúð øLà íçlä àeä íäìà äLî¤Æ£¥¤½´©¤½¤£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨¤−

äìëàìi''yx:æèeè÷ì ýåýé äeö øLà øácä äæ §¨§¨«¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½¦§´
øtñî úìbìbì øîò Bìëà éôì Léà epnî¦¤½¦−§¦´¨§®´Ÿ¤©ª§ÀŸ¤¦§©Æ

eçwz Bìäàa øLàì Léà íëéúLôði''yx: ©§´Ÿ¥¤½¦²©«£¤¬§¨«¢−¦¨«
æéäaønä eè÷ìiå ìûøNé éða ïë-eNriå©©«£¥−§¥´¦§¨¥®©¦§§½©©§¤−

èérînäåi''yx:çéécrä àìå øîòá ecîiåó §©©§¦«©¨´Ÿ¨½Ÿ¤§³Ÿ¤§¦Æ
Bìëà-éôì Léà øéñçä àì èérînäå äaønä©©§¤½§©©§¦−´Ÿ¤§¦®¦¬§¦«¨§−

:eè÷ìèéøúBé-ìà Léà íäìà äLî øîàiå ¨¨«©¬Ÿ¤¤−£¥¤®¦¾©¥¬

‡˙È¯LÓ ˙È ˙ÙÁÂ ÂÈÏÒ ˙˜ÈÏÒe¿≈«¿»«¬«»«¿ƒ»

lË ˙˙Á� ˙Â‰ ‡¯Ùˆ·e¯BÁÒ ‡ ¿«¿»¬«¿»««»¿

:‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒיד˙˜ÈÏÒe ¿¿«¿ƒ»¿≈«

‡¯a„Ó Èt‡ ÏÚ ‡‰Â ‡lË ˙˙Á�¿»««»¿»««≈«¿¿»

‡„ÈÏ‚k ¯È‚k ˜cÚc Ûl˜Ó ˜cÚc«¿«¿«««¿«¿ƒƒ¿ƒ»

:‡Ú¯‡ ÏÚטוÏ‡¯NÈ È�· BÊÁÂ ««¿»«¬¿≈ƒ¿»≈

‡e‰ ‡pÓ È‰eÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿««¬ƒ«»

¯Ó‡Â ‡e‰ ‰Ó eÚ„È ‡Ï È¯‡¬≈»¿»»«¬«

ÈÈ ·‰Èc ‡ÓÁÏ ‡e‰ ÔB‰Ï ‰LÓ…∆¿«¿»ƒ«¿»

:ÏÎÈÓÏ ÔBÎÏטזÈc ‡Ób˙t ÔÈc ¿¿≈»≈ƒ¿»»ƒ

ÌeÙÏ ¯·b dpÓ eËe˜Ï ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»¿ƒ≈¿«¿

ÔÈ�Ó ‡zÏbÏ‚Ï ‡¯ÓÚ dÏÎÈÓ≈¿≈À¿»¿À¿«¿»ƒ¿«

d�kLÓ· È„Ï ¯·b ÔBÎÈ˙LÙ�«¿»≈¿«¿ƒ¿«¿¿≈

:Ôe·qzיזÏ‡¯NÈ È�a ÔÎ e„·ÚÂ ƒ¿«¬»≈¿≈ƒ¿»≈

:¯ÚÊ‡„e ÈbÒ‡c eË˜ÏeיחBÏÎe ¿»¿«¿≈¿«¿≈¿

¯ÚÊ‡„e ÈbÒ‡c ¯˙B‡ ‡ÏÂ ‡¯ÓÚ·¿À¿»¿»«¿«¿≈¿«¿≈

dÏÎÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ¯ÈqÁ ‡Ï»«ƒ¿«¿≈¿≈

:eË˜ÏיטL�‡ ÔB‰Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â ¿»«¬«…∆¿¡«

é"ùø

עליו, יֹורד והּמן הארץ על יֹורד הטל וגֹו'", ְְֵֵֶַַַַַַָָָָָהטל

ּבקּופסא ּכמּנח הּוא והרי עליו טל ויֹורד ְְְְְֲֵֵֵַַָָָָֻוחֹוזר

מכילתא) עה. B‚Â'(È„):(יומא Ïh‰ ˙·ÎL ÏÚzÂ. «««ƒ¿««»¿
לקראת הּמן ׁשעל הטל עֹולה זֹורחת, ְְִֶֶֶַַַַַַַַַָָּכׁשהחּמה

אם אף החּמה. לקראת עֹולה טל, ּכדר ְְִִֶֶֶַַַַַַַָָהחּמה,

ּפיה את ותסּתם טל ּביצה ׁשל ׁשפֹופרת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּתמּלא

ורּבֹותינּו ּבאויר. מאליה עֹולה היא ּבחּמה, ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָותּניחּה

ּבאויר, הארץ מן עֹולה ׁשהטל וכעלֹותּדרׁשּו: ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָ

וראּו הּמן, נתּגּלה הטל ּפניׁשכבת על "והּנה ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָ

וגֹו': ּדק:.c˜הּמדּבר" ואין.ÒtÒÁÓּדבר מגּלה, ְְִַָ«ַָָ¿À¿»ְְֵֶֻ

לׁשֹון מחסּפס, לפרׁש: ויׁש ּבּמקרא. לֹו ְְְְְְִֵֵֶַָָָֻּדֹומה

ּודלּוסקמא, ּכׁשּנתּגּלהחפיסה מׁשנה. ׁשּבלׁשֹון ְְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָ

ּבתֹוכֹו, מחסּפס ּדק ּדבר ׁשהיה ראּו הּטל ְְְְִִֶַַַָָָָָָָֻמּׁשכבת

'מקּלף', ּתרּגם: ואּונקלֹוס הּטל. ׁשכבֹות ׁשּתי ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָּבין

הּלבן": "מחׂשף ּבלע"ז..Ùkk¯לׁשֹון גליד"א ּכפר ְְַַָָֹ«¿…ְְַַֹ

ׁשחר, צבע מין והּוא ּגיר, ּכאבני ּכגיר, ְְְְְִִִֵֶַַַַָֹדעדק

דעדק .'והּזרני 'הּגיר הּדם: ּכּסּוי ּגּבי ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָּכדאמרינן

ּכגיר, היה ּדק ארעא, על ּכגלידא וׁשֹוכבּכגיר ְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

ּכּכ ּדק ּפרּוׁשֹו: וכן הארץ, על ּכקרח פרמגלד ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ

ּבלע"ז, טינב"ׁש ּדק ּכגליד. ּומחּבר קלּוׁש ְְְִִַַַַָָָֻׁשטּוח

ׁשּתרּגם ּוכגיר מלמעלה, ּדק ּגלד מגליד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהיה

לֹו ואין העברית, לׁשֹון על הּוא ּתֹוספת ְְְְְִִֵֶֶַָאּונקלֹוס,

ּבּפסּוק: ‰e‡(ÂË)ּתבה ÔÓ.ּכמֹו הּוא, מזֹון הכנת ֵַָָ»ְֲַָָ

א) הּמל":(דניאל להם "וימן :eÚ„È ‡Ï Èk ְֶֶֶַַַָƒ…»¿
‡e‰Œ‰Ó.:ּבׁשמֹו ׁשם.ÓÚ¯(ÊË)ׁשּיקראּוהּו «ְְְִִֶ…∆ֵ

�ÌÎÈ˙LÙמּדה: ¯tÒÓ.ׁשּיׁש נפׁשֹות מנין ּכפי ִָƒ¿««¿…≈∆ְְְִִֵֶַָ

ּגלּגלת: לכל עמר ּתקחּו ּבאהלֹו, ְְְְְֳִִֶֶָָֹֹֻלאיׁש

(ÊÈ)ËÈÚÓn‰Â ‰a¯n‰.ויׁש הרּבה, ׁשּלּקטּו יׁש ««¿∆¿««¿ƒְְְִֵֵֵֶַ

מעט, איׁשׁשּלּקטּו ּבעמר, ּומדדּו לביתם ּוכׁשּבאּו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

לא ללקט, ׁשהּמרּבה ּומצאּו ּׁשּלּקטּו, מה ְְְְִִִֶֶֶַַַָֹֹאיׁש

והּממעיט ּבאהלֹו, אׁשר לגלּגלת עמר על ְְְְְְֲֳִִֶֶֶֶַַַָֹֹֻהעּדיף

ּגדֹול נס וזהּו לגלּגלת, מעמר חסר מצא לא ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹֹֻללקט,
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ìhä úáëL äúéä ø÷aáe äðçnä-úà ñëzå©§©−¤©©«£¤®©ÀŸ¤¨«§¨Æ¦§©´©½̈
äðçnì áéáñi''yx:ãéäpäå ìhä úáëL ìrzå ¨¦−©©«£¤«©©−©¦§©´©¨®§¦¥º

-ìr øôkk ÷c ñtñçî ÷c øaãnä éðt-ìr©§¥³©¦§¨Æ©´§ª§½̈©¬©§−Ÿ©
õøàäi''yx:åèLéà eøîàiå ìûøNé-éðá eàøiå ¨¨«¤©¦§´§¥«¦§¨¥À©¸Ÿ§¹¦³

øîàiå àeä-äî eòãé àì ék àeä ïî åéçà-ìà¤¨¦Æ¨´½¦²¬Ÿ¨«§−©®©³Ÿ¤
íëì ýåýé ïúð øLà íçlä àeä íäìà äLî¤Æ£¥¤½´©¤½¤£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨¤−

äìëàìi''yx:æèeè÷ì ýåýé äeö øLà øácä äæ §¨§¨«¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½¦§´
øtñî úìbìbì øîò Bìëà éôì Léà epnî¦¤½¦−§¦´¨§®´Ÿ¤©ª§ÀŸ¤¦§©Æ

eçwz Bìäàa øLàì Léà íëéúLôði''yx: ©§´Ÿ¥¤½¦²©«£¤¬§¨«¢−¦¨«
æéäaønä eè÷ìiå ìûøNé éða ïë-eNriå©©«£¥−§¥´¦§¨¥®©¦§§½©©§¤−

èérînäåi''yx:çéécrä àìå øîòá ecîiåó §©©§¦«©¨´Ÿ¨½Ÿ¤§³Ÿ¤§¦Æ
Bìëà-éôì Léà øéñçä àì èérînäå äaønä©©§¤½§©©§¦−´Ÿ¤§¦®¦¬§¦«¨§−

:eè÷ìèéøúBé-ìà Léà íäìà äLî øîàiå ¨¨«©¬Ÿ¤¤−£¥¤®¦¾©¥¬

‡˙È¯LÓ ˙È ˙ÙÁÂ ÂÈÏÒ ˙˜ÈÏÒe¿≈«¿»«¬«»«¿ƒ»

lË ˙˙Á� ˙Â‰ ‡¯Ùˆ·e¯BÁÒ ‡ ¿«¿»¬«¿»««»¿

:‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒיד˙˜ÈÏÒe ¿¿«¿ƒ»¿≈«

‡¯a„Ó Èt‡ ÏÚ ‡‰Â ‡lË ˙˙Á�¿»««»¿»««≈«¿¿»

‡„ÈÏ‚k ¯È‚k ˜cÚc Ûl˜Ó ˜cÚc«¿«¿«««¿«¿ƒƒ¿ƒ»

:‡Ú¯‡ ÏÚטוÏ‡¯NÈ È�· BÊÁÂ ««¿»«¬¿≈ƒ¿»≈

‡e‰ ‡pÓ È‰eÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿««¬ƒ«»

¯Ó‡Â ‡e‰ ‰Ó eÚ„È ‡Ï È¯‡¬≈»¿»»«¬«

ÈÈ ·‰Èc ‡ÓÁÏ ‡e‰ ÔB‰Ï ‰LÓ…∆¿«¿»ƒ«¿»

:ÏÎÈÓÏ ÔBÎÏטזÈc ‡Ób˙t ÔÈc ¿¿≈»≈ƒ¿»»ƒ

ÌeÙÏ ¯·b dpÓ eËe˜Ï ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»¿ƒ≈¿«¿

ÔÈ�Ó ‡zÏbÏ‚Ï ‡¯ÓÚ dÏÎÈÓ≈¿≈À¿»¿À¿«¿»ƒ¿«

d�kLÓ· È„Ï ¯·b ÔBÎÈ˙LÙ�«¿»≈¿«¿ƒ¿«¿¿≈

:Ôe·qzיזÏ‡¯NÈ È�a ÔÎ e„·ÚÂ ƒ¿«¬»≈¿≈ƒ¿»≈

:¯ÚÊ‡„e ÈbÒ‡c eË˜ÏeיחBÏÎe ¿»¿«¿≈¿«¿≈¿

¯ÚÊ‡„e ÈbÒ‡c ¯˙B‡ ‡ÏÂ ‡¯ÓÚ·¿À¿»¿»«¿«¿≈¿«¿≈

dÏÎÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ¯ÈqÁ ‡Ï»«ƒ¿«¿≈¿≈

:eË˜ÏיטL�‡ ÔB‰Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â ¿»«¬«…∆¿¡«

é"ùø

עליו, יֹורד והּמן הארץ על יֹורד הטל וגֹו'", ְְֵֵֶַַַַַַָָָָָהטל

ּבקּופסא ּכמּנח הּוא והרי עליו טל ויֹורד ְְְְְֲֵֵֵַַָָָָֻוחֹוזר

מכילתא) עה. B‚Â'(È„):(יומא Ïh‰ ˙·ÎL ÏÚzÂ. «««ƒ¿««»¿
לקראת הּמן ׁשעל הטל עֹולה זֹורחת, ְְִֶֶֶַַַַַַַַַָָּכׁשהחּמה

אם אף החּמה. לקראת עֹולה טל, ּכדר ְְִִֶֶֶַַַַַַַָָהחּמה,

ּפיה את ותסּתם טל ּביצה ׁשל ׁשפֹופרת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּתמּלא

ורּבֹותינּו ּבאויר. מאליה עֹולה היא ּבחּמה, ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָותּניחּה

ּבאויר, הארץ מן עֹולה ׁשהטל וכעלֹותּדרׁשּו: ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָ

וראּו הּמן, נתּגּלה הטל ּפניׁשכבת על "והּנה ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָ

וגֹו': ּדק:.c˜הּמדּבר" ואין.ÒtÒÁÓּדבר מגּלה, ְְִַָ«ַָָ¿À¿»ְְֵֶֻ

לׁשֹון מחסּפס, לפרׁש: ויׁש ּבּמקרא. לֹו ְְְְְְִֵֵֶַָָָֻּדֹומה

ּודלּוסקמא, ּכׁשּנתּגּלהחפיסה מׁשנה. ׁשּבלׁשֹון ְְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָ

ּבתֹוכֹו, מחסּפס ּדק ּדבר ׁשהיה ראּו הּטל ְְְְִִֶַַַָָָָָָָֻמּׁשכבת

'מקּלף', ּתרּגם: ואּונקלֹוס הּטל. ׁשכבֹות ׁשּתי ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָּבין

הּלבן": "מחׂשף ּבלע"ז..Ùkk¯לׁשֹון גליד"א ּכפר ְְַַָָֹ«¿…ְְַַֹ

ׁשחר, צבע מין והּוא ּגיר, ּכאבני ּכגיר, ְְְְְִִִֵֶַַַַָֹדעדק

דעדק .'והּזרני 'הּגיר הּדם: ּכּסּוי ּגּבי ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָּכדאמרינן

ּכגיר, היה ּדק ארעא, על ּכגלידא וׁשֹוכבּכגיר ְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

ּכּכ ּדק ּפרּוׁשֹו: וכן הארץ, על ּכקרח פרמגלד ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ

ּבלע"ז, טינב"ׁש ּדק ּכגליד. ּומחּבר קלּוׁש ְְְִִַַַַָָָֻׁשטּוח

ׁשּתרּגם ּוכגיר מלמעלה, ּדק ּגלד מגליד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהיה

לֹו ואין העברית, לׁשֹון על הּוא ּתֹוספת ְְְְְִִֵֶֶַָאּונקלֹוס,

ּבּפסּוק: ‰e‡(ÂË)ּתבה ÔÓ.ּכמֹו הּוא, מזֹון הכנת ֵַָָ»ְֲַָָ

א) הּמל":(דניאל להם "וימן :eÚ„È ‡Ï Èk ְֶֶֶַַַָƒ…»¿
‡e‰Œ‰Ó.:ּבׁשמֹו ׁשם.ÓÚ¯(ÊË)ׁשּיקראּוהּו «ְְְִִֶ…∆ֵ

�ÌÎÈ˙LÙמּדה: ¯tÒÓ.ׁשּיׁש נפׁשֹות מנין ּכפי ִָƒ¿««¿…≈∆ְְְִִֵֶַָ

ּגלּגלת: לכל עמר ּתקחּו ּבאהלֹו, ְְְְְֳִִֶֶָָֹֹֻלאיׁש

(ÊÈ)ËÈÚÓn‰Â ‰a¯n‰.ויׁש הרּבה, ׁשּלּקטּו יׁש ««¿∆¿««¿ƒְְְִֵֵֵֶַ

מעט, איׁשׁשּלּקטּו ּבעמר, ּומדדּו לביתם ּוכׁשּבאּו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

לא ללקט, ׁשהּמרּבה ּומצאּו ּׁשּלּקטּו, מה ְְְְִִִֶֶֶַַַָֹֹאיׁש

והּממעיט ּבאהלֹו, אׁשר לגלּגלת עמר על ְְְְְְֲֳִִֶֶֶֶַַַָֹֹֻהעּדיף

ּגדֹול נס וזהּו לגלּגלת, מעמר חסר מצא לא ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹֹֻללקט,
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:ø÷a-ãr epnîëeøúBiå äLî-ìà eòîL-àìå ¦¤−©«Ÿ¤§Ÿ¨«§´¤¤À©¦̧
Làáiå íérìBz íøiå ø÷a-ãr epnî íéLðà£¨¦³¦¤̧Æ©½Ÿ¤©¨¬ª«¨¦−©¦§©®

äLî íäìr óö÷iåi''yx:àëø÷aa Búà eè÷ìiå ©¦§¬Ÿ£¥¤−¤«©¦§§³ŸÆ©´Ÿ¤
ñîðå LîMä íçå Bìëà éôk Léà ø÷aai''yx: ©½Ÿ¤¦−§¦´¨§®§©¬©¤−¤§¨¨«

áëéäéå|éðL äðLî íçì eè÷ì éMMä íBia ©§¦´©´©¦¦À¨«§¬¤̧¤Æ¦§¤½§¥¬
ä éàéNð-ìk eàáiå ãçàì øîòäeãébiå äãr ¨−Ÿ¤¨«¤¨®©¨¸ŸÆ¨§¦¥´¨«¥½̈©©¦−

äLîìi''yx:âëøac øLà àeä íäìà øîàiå §¤«©´Ÿ¤£¥¤Àµ£¤´¦¤´
úà øçî ýåýéì Lã÷-úaL ïBúaL ýåýé§Ÿ̈½©¨¯©©²Ÿ¤©«Ÿ̈−¨¨®¥´
eìMa eìMáz-øLà úàå eôà eôàz-øLà£¤Ÿº¥À§¥³£¤§©§Æ©¥½
-ãr úøîLîì íëì eçépä óãòä-ìk úàå§¥Æ¨¨´Ÿ¥½©¦¯¨¤²§¦§¤−¤©

ø÷aäi''yx:ãëøLàk ø÷aä-ãr Búà eçépiå ©«Ÿ¤©©¦³ŸÆ©©½Ÿ¤©«£¤−
:Ba äúéä-àì änøå Léàáä àìå äLî äeö¦¨´¤®§´Ÿ¦§¦½§¦−̈Ÿ¨«§¨«

äëíBiä úaL-ék íBiä eäìëà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¦§ª´©½¦«©¨¬©−

:‡¯Ùˆ „Ú dpÓ ¯‡LÈ ‡Ïכ‡ÏÂ »«¿«ƒ≈««¿»¿»

‡i¯·‚ e¯‡L‡Â ‰LÓ ÔÓ eÏÈa«̃ƒƒ…∆¿«¿»À¿«»

‡LÁÈ¯ LÁ¯e ‡¯Ùˆ „Ú dpÓƒ≈««¿»¿≈ƒ¬»

:‰LÓ ÔB‰ÈÏÚ Ê‚¯e È¯Òe¿ƒ¿≈¬≈…∆

b·¯כא ¯Ùˆa ¯Ùˆa d˙È eË˜Ïe¿»»≈ƒ¿«ƒ¿»¿«

dpÓ ¯‡zLÓ„ ‰Óe dÏÎÈÓ ÌeÙÏ¿≈¿≈»¿ƒ¿»«ƒ≈

È‰BÏÚ ‡ÓÁ „k ‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ««≈«¿»«¬»¬ƒ

:¯Lt ‡LÓLכב‡ÓBÈa ‰Â‰Â ƒ¿»»»«¬»¿»

„Á ÏÚ ‡ÓÁÏ eË˜Ï ‰‡˙È˙L¿ƒ»»¿»«¿»««

Ïk B˙‡Â „ÁÏ ÔÈ¯ÓÚ ÔÈ¯z ÔÈ¯z¿≈¿≈À¿ƒ¿««¬»
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ÈÈכג ÏÈlÓ Èc ‡e‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ«ƒ¿»

¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜ ˙·L ‡˙·L¿»»¿«¿»√»¿»¿»

BÙ‡ ‡ÙÓÏ ÔÈ„È˙Ú Ôez‡ Èc ˙È»ƒ«¬ƒƒ¿≈»¡

‡ÏM·Ï ÔÈ„È˙Ú Ôez‡ Èc ˙ÈÂ¿»ƒ«¬ƒƒ¿«»»

eÚ�ˆ‡ ‡¯˙BÓ Ïk ˙ÈÂ eÏÈMa«ƒ¿»»»»«¿»

:‡¯Ùˆ „Ú ˙¯hÓÏ ÔBÎÏ¿¿«¿«««¿»
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‡LÁÈ¯Â È¯Ò ‡ÏÂ ‰LÓ „ÈwÙcƒ«ƒ…∆¿»¿ƒ¿ƒ¬»
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ּבֹו: ‡�ÌÈL(Î)ׁשּנעׂשה e¯È˙BiÂ.(רבה ּדתן(שמות ֲֶַָ«ƒ¬»ƒָָ

ÌÈÚÏBzואבירם: Ì¯iÂ.רּמה:לׁשֹוןL‡·iÂ.הרי ֲִַָ«»À»ƒְִָ«ƒ¿«ֲֵ

התליע, ּולבּסֹוף הבאיׁש ׁשּבּתחּלה :הפּו מקרא ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָזה

ּבֹו", היתה לא ורּמה הבאיׁש "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָֹֹּכענין

הּמתליעים: ּכל ּדר ‰LÓM(Î‡)וכן ÌÁÂ ְְִִֵֶֶַַָ¿««∆∆
ÒÓ�Â.ּבּׂשדה וׁשֹותיןהּנׁשאר נחלים ונעׂשה נּמֹוח ¿»»ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָ

מהם צדין העֹולם ואּמֹות ּוצבאים, אילים ְְִִִִֵֵֶֶָָָָֻמּמּנּו

ׁשל ּׁשבחן מה ויֹודעים מן טעם ּבהם ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָוטֹועמים

עלּפׁשר,ÒÓ�Â.:(מכילתא)יׂשראל ּפֹוׁשרין, לׁשֹון ְִֵָ¿»»ְְִַַָ

ּומפׁשיר: מתחּמם הּׁשמׁש דישטנ"פריר,.ÒÓ�Âידי ְְְִִֵֵֶֶַַַ¿»»
מיתֹות: ד' ּבסֹוף ּבסנהדרין eË˜Ï(Î·)ודגמתֹו ְְְְְְִִֶַָֻ»¿

‰�LÓ ÌÁÏ.,ּבאהליהם לקיטתם את ּכׁשּמדדּו ∆∆ƒ¿∆ְְְְֳִֵֶֶֶָָָָ

אּגדה: ּומדרׁש לאחד, העמר ׁשני ּכפלים. ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמצאּו

ּבריחֹו לׁשבח נׁשּתּנה הּיֹום אֹותֹו מׁשּונה, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָלחם

והלא(מכילתא)וטעמֹו. היּו, ׁשּׁשנים להּגיד (ׁשאם ְְְְֲִִִֶֶַַַַָֹ

וריח): ּבטעם מׁשּנה אּלא לאחד? העמר ׁשני ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכתיב

‰LÓÏ e„ÈbiÂ.ּומּכאן מּיֹומים? הּיֹום מה ׁשאלּוהּו: ««ƒ¿…∆ְִִִַַַָָ

ׁשּבת ּפרׁשת מׁשה להם הּגיד לא ׁשעדין ללמד ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹיׁש

והכינּו הּׁשּׁשי ּבּיֹום "והיה להם: לֹומר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּנצטּוה

אׁשר "הּוא להם: אמר זאת, את ׁשּׁשאלּו עד ְֲֲֶֶֶֶַַָָָֹוגֹו'"

הּכתּוב, ענׁשֹו ּולכ לכם, לֹומר ׁשּנצטּויתי ה'" ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּדּבר

מן הֹוציאֹו ולא מאנּתם" אנה "עד לֹו: ְְִִֵֶֶַַַָָָֹׁשאמר

‡eÙ(Î‚)הּכלל: eÙ‡z ¯L‡ ּׁשאּתם.‡˙ מה ְַָ∆¬∆…≈ֶֶַַ

הּיֹום, אפּו ּבּתּנּור, לאפֹות ימים,רֹוצים לׁשני הּכל ְֱִִִֵֵֶַַַַָֹ

ּבּׁשלּו ּבמים, מּמּנּו לבּׁשל צריכים ּׁשאּתם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַּומה

נֹופל אפּיה לׁשֹון ּבּׁשּולהּיֹום. ּולׁשֹון ּבלחם ְְְֲִִֵֶֶַָ

LÓ‰(Î‰)לגניזה:.ÓLÓÏ¯˙ּבתבׁשיל: ¯Ó‡iÂ ְְִַ¿ƒ¿∆∆ְִִָ«…∆…∆
'B‚Â ÌBi‰ e‰eÏÎ‡.(מכילתא)רגילים ׁשהיּו ׁשחרית, ƒ¿«¿ְֲִִִֶַָ

לאו? אם נצא אם לׁשאל: ּבאּו וללקט, אמרלצאת ְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹֹ

לפניו חזרּו לערב אכלּו, ׁשּבידכם את ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָלהם:

הּיֹום". "ׁשּבת להם: אמר לצאת? מהּו ְֵֶַַַַָָָָָּוׁשאלּוהּו:

עֹוד, ירד ולא הּמן ּפסק ׁשּמא ּדֹואגים אֹותם ְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹראה
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לֹומר ּתלמּוד מה תמצאּוהּו. לא הּיֹום להם: ְְִֶַַַַַָָָֹאמר

ּתמצאּוהּו: מחר אבל ּתמצאּוהּו", לא "הּיֹום ְְֲִִַַָָָָָֹהּיֹום?

(ÂÎ)˙aL ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e.לא הּמן הּוא, ׁשּבת ««¿ƒƒ«»ַַָָֹ

הּכּפּורים יֹום לרּבֹות אּלא הּכתּוב ּבא ולא ּבֹו, ְְְִִִֶֶַַַָָָֹיהיה

טֹובים Ìz�‡Ó(ÁÎ):(מכילתא)וימים ‰�‡ „Ú. ְִִָ«»»≈«¿∆
ּכרבא, לקי הּוצא ּבהדי הּוא: הדיֹוט ידימׁשל על ְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָ

הּכׁשרין מתּגּנין צב)הרׁשעים, .¯‡e(ËÎ):(ב''ק ְְְִִִִֵַַָָ¿
הּׁשּבת, על אתכם מזהיר ּבכבֹודֹו ה' ּכי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָּבעיניכם

ׁשּבת ערב ּבכל נעׂשה נס לחםׁשהרי לכם לתת ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ÂÈzÁzיֹומים: LÈ‡ e·L.'ד חכמים סמכּו מּכאן ִַ¿ƒ«¿»ְֲִִָָָ

לּתחּום, חּוץ לּיֹוצא לפּׁשּוטאּמֹות וא' לגּופֹו ג' ְְְְִֵַַַ

ורגלים: B‚Â'.ידים ‡ˆÈŒÏ‡ׁש אּמה אלּפים לאּלּו ְְִִַַַָ«≈≈¿ְִֵֶַַַָ

אּלא ּתחּומין ׁשאין ּבמפרׁש, ולא ׁשּבת, ְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹּתחּום

הּמן לֹוקטי על מקרא ׁשל ועּקרֹו סֹופרים, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָמּדברי

Ô·Ï(Ï‡)נאמר: „b Ú¯Êk ‡e‰Â.ׁשּׁשמֹו עׂשב ֱֶָ¿¿∆««»»ְֵֶֶ

היה והּמן לבן, ואינֹו עגל ׁשּלֹו וזרע ְְְֵֶֶַַָָָָָָֹקוליינדר"י

ּכזרע העּגּול, לענין אּלא ּגד, לזרע נמׁשל ואינֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלבן

לבן: והּוא היה אֹותֹו.ÁÈtˆk˙ּגד ׁשּמטּגנין ּבצק ְַָָָָ¿«ƒƒְְִֵֶַָ

והּוא מׁשנה, ּבלׁשֹון אסקריטון לֹו וקֹורין ְְְְְְְִִִִִֵַָָָּבדבׁש

אּונקלֹוס: ׁשל לגניזה:.ÓLÓÏ¯˙(Ï·)ּתרּגּום ְְְֶַ¿ƒ¿∆∆ְִִָ

ÌÎÈ˙¯„Ï.:מֹוכיחם ירמּיהּו ּכׁשהיה ירמּיהּו ּבימי ¿……≈∆ְְְִִִִִִֵֶָָָָָ

אֹומרים: והם ּבּתֹורה"? עֹוסקים אּתם אין ְְְִִֵֵֶַַָָָ"למה

נתּפרנס? מהיכן ּבּתֹורה, ונעסק מלאכּתנּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹנּניח

ראּו "אּתם, להם: אמר הּמן, צנצנת להם ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָהֹוציא

ּבזה 'ראּו', אּלא נאמר, לא 'ׁשמעּו' ה'". ְְְֱִֶֶֶַַָָֹּדבר

לּמקֹום לֹו יׁש ׁשלּוחין הרּבה אבֹותיכם. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָנתּפרנסּו
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ïrîì íëéúøãì|øLà íçlä-úà eàøé §Ÿ«Ÿ¥¤®§©´©¦§´¤©¤À¤£¤̧

íëúà éàéöBäa øaãna íëúà ézìëàä¤«¡©³§¦¤§¤Æ©¦§½̈§«¦¦¬¤§¤−

‡˙aL È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ È‰eÏÎ‡ƒ¿ƒ»≈¬≈«¿»

‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈√»¿»»≈»

:‡Ï˜Áa dpÁkL˙כוÔÈÓBÈ ‡zL «¿¿À≈¿«¿»ƒ»ƒ

‡˙aL ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e dpË˜Ïzƒ¿¿À≈¿»¿ƒ»»«¿»

:d· È‰È ‡Ïכז‡ÓBÈa ‰Â‰Â »¿≈≈«¬»¿»

Ë˜ÏÓÏ ‡nÚ ÔÓ e˜Ù� ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿»ƒ«»¿ƒ¿»

:eÁkL‡ ‡ÏÂכח‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ¿»«¿»«¬«¿»¿…∆

¯hÓÏ ÔÈ·¯ÒÓ Ôez‡ È˙ÓÈ‡ „Ú«≈»««¿»¿ƒ¿ƒ«

:È˙È¯B‡Â È„ewtכטÈÈ È¯‡ BÊÁ ƒ«¿»»ƒ¬¬≈¿»

·‰È ‡e‰ Ôk ÏÚ ‡˙aL ÔBÎÏ ·‰È¿«¿«¿»«≈»≈

ÔÈ¯z ÌÁÏ ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa ÔBÎÏ¿¿»¿ƒ»»¿≈¿≈

‡Ï È‰B˙BÁz L�‡ e·Èz ÔÈÓBÈƒƒ¡«¿ƒ»

‡ÓBÈa d¯˙‡Ó L�‡ ˜BtÈƒ¡«≈«¿≈¿»

:‰‡ÚÈ·Lל‡ÓBÈa ‡nÚ eÁ�Â ¿ƒ»»¿»«»¿»

:‰‡ÚÈ·LלאÏ‡¯NÈ ˙È· B¯˜e ¿ƒ»»¿≈ƒ¿»≈

‡cb Ú¯Ê ¯·k ‡e‰Â ÔÓ dÓL ˙È»¿≈»¿¿«¿««»

:L·„a ÔÂËÈ¯˜Ò‡k dÓÚËÂ ¯eÁƒ»¿«¬≈¿ƒ¿¿≈»»ƒ¿»

Ècלב ‡Ób˙t ÔÈc ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆≈ƒ¿»»ƒ

‡¯hÓÏ dpÓ ‡¯ÓÚ ÈÏÓ ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»¿≈À¿»ƒ≈¿«¿»

‡ÓÁÏ ˙È ÔeÊÁÈc ÏÈ„a ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈¿ƒ¿∆¡»«¿»

‡¯a„Óa ÔBÎ˙È ˙ÈÏÎB‡ Ècƒ»ƒ»¿¿«¿¿»

‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È È˙e˜t‡a¿«»ƒ»¿≈«¿»

é"ùø

לֹומר ּתלמּוד מה תמצאּוהּו. לא הּיֹום להם: ְְִֶַַַַַָָָֹאמר

ּתמצאּוהּו: מחר אבל ּתמצאּוהּו", לא "הּיֹום ְְֲִִַַָָָָָֹהּיֹום?

(ÂÎ)˙aL ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e.לא הּמן הּוא, ׁשּבת ««¿ƒƒ«»ַַָָֹ

הּכּפּורים יֹום לרּבֹות אּלא הּכתּוב ּבא ולא ּבֹו, ְְְִִִֶֶַַַָָָֹיהיה

טֹובים Ìz�‡Ó(ÁÎ):(מכילתא)וימים ‰�‡ „Ú. ְִִָ«»»≈«¿∆
ּכרבא, לקי הּוצא ּבהדי הּוא: הדיֹוט ידימׁשל על ְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָ

הּכׁשרין מתּגּנין צב)הרׁשעים, .¯‡e(ËÎ):(ב''ק ְְְִִִִֵַַָָ¿
הּׁשּבת, על אתכם מזהיר ּבכבֹודֹו ה' ּכי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָּבעיניכם

ׁשּבת ערב ּבכל נעׂשה נס לחםׁשהרי לכם לתת ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ÂÈzÁzיֹומים: LÈ‡ e·L.'ד חכמים סמכּו מּכאן ִַ¿ƒ«¿»ְֲִִָָָ

לּתחּום, חּוץ לּיֹוצא לפּׁשּוטאּמֹות וא' לגּופֹו ג' ְְְְִֵַַַ

ורגלים: B‚Â'.ידים ‡ˆÈŒÏ‡ׁש אּמה אלּפים לאּלּו ְְִִַַַָ«≈≈¿ְִֵֶַַַָ

אּלא ּתחּומין ׁשאין ּבמפרׁש, ולא ׁשּבת, ְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹּתחּום

הּמן לֹוקטי על מקרא ׁשל ועּקרֹו סֹופרים, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָמּדברי

Ô·Ï(Ï‡)נאמר: „b Ú¯Êk ‡e‰Â.ׁשּׁשמֹו עׂשב ֱֶָ¿¿∆««»»ְֵֶֶ

היה והּמן לבן, ואינֹו עגל ׁשּלֹו וזרע ְְְֵֶֶַַָָָָָָֹקוליינדר"י

ּכזרע העּגּול, לענין אּלא ּגד, לזרע נמׁשל ואינֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלבן

לבן: והּוא היה אֹותֹו.ÁÈtˆk˙ּגד ׁשּמטּגנין ּבצק ְַָָָָ¿«ƒƒְְִֵֶַָ

והּוא מׁשנה, ּבלׁשֹון אסקריטון לֹו וקֹורין ְְְְְְְִִִִִֵַָָָּבדבׁש

אּונקלֹוס: ׁשל לגניזה:.ÓLÓÏ¯˙(Ï·)ּתרּגּום ְְְֶַ¿ƒ¿∆∆ְִִָ

ÌÎÈ˙¯„Ï.:מֹוכיחם ירמּיהּו ּכׁשהיה ירמּיהּו ּבימי ¿……≈∆ְְְִִִִִִֵֶָָָָָ

אֹומרים: והם ּבּתֹורה"? עֹוסקים אּתם אין ְְְִִֵֵֶַַָָָ"למה

נתּפרנס? מהיכן ּבּתֹורה, ונעסק מלאכּתנּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹנּניח

ראּו "אּתם, להם: אמר הּמן, צנצנת להם ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָהֹוציא

ּבזה 'ראּו', אּלא נאמר, לא 'ׁשמעּו' ה'". ְְְֱִֶֶֶַַָָֹּדבר

לּמקֹום לֹו יׁש ׁשלּוחין הרּבה אבֹותיכם. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָנתּפרנסּו
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íéøöî õøàîi''yx:âìïøäà-ìà äLî øîàiå ¥¤¬¤¦§¨«¦©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ
ïî øîòä-àìî änL-ïúå úçà úðöðö ç÷©µ¦§¤¤́©©½§¤¨¬¨§«Ÿ¨−Ÿ¤¨®
úøîLîì ýåýé éðôì Búà çpäå§©©³ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¤−¤

íëéúøãìi''yx:ãìäLî-ìà ýåýé äeö øLàk §Ÿ«Ÿ¥¤«©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®
:úøîLîì úãrä éðôì ïøäà eäçépiåäìéðáe ©©¦¥¯©«£²Ÿ¦§¥¬¨«¥ª−§¦§¨«¤§¥´

-ãr äðL íéraøà ïnä-úà eìëà ìûøNé¦§¨¥À¨«§³¤©¨Æ©§¨¦´¨½̈©
-ãr eìëà ïnä-úà úáLBð õøà-ìà íàaŸ−̈¤¤´¤¨®¤¤©¨Æ¨«§½©

ïrðk õøà äö÷-ìà íàai''yx:åìøîòäå Ÿ¾̈¤§¥−¤¬¤§¨«©§¨¾Ÿ¤
àeä äôéàä úéøNri''yx:ôéòéáùæéàeòñiå £¦¦¬¨«¥−̈«©Â¦§Â

íäérñîì ïéñ-øaãnî ìûøNé-éða úãr-ìk̈£©̧§¥«¦§¨¥¯¦¦§©¦²§©§¥¤−
ì íéî ïéàå íéãéôøa eðçiå ýåýé ét-ìrúzL ©¦´§Ÿ̈®©©«£Æ¦§¦¦½§¥¬©−¦¦§¬Ÿ

:íräáeðì-eðz eøîàiå äLî-ír írä áøiå ¨¨«©¨³¤¨¨Æ¦¤½©´Ÿ§½§¨¬
ïeáéøz-äî äLî íäì øîàiå äzLðå íéî©−¦§¦§¤®©³Ÿ¤¨¤Æ¤½©§¦Æ

ýåýé-úà ïeqðz-äî éãnri''yx:âíL àîöiå ¦¨¦½©§©−¤§Ÿ̈«©¦§¨̧¨³
änì øîàiå äLî-ìr írä ïìiå íénì írä̈¨Æ©©½¦©¨¬¤¨−̈©¤®©ÀŸ¤¨³¨
éða-úàå éúà úéîäì íéøönî eðúéìrä äf¤Æ¤«¡¦¨´¦¦§©½¦§¨¦¬Ÿ¦²§¤¨©¬

:ÌÈ¯ˆÓ„לגÔ¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â ¿ƒ¿»ƒ«¬«…∆¿«¬…

ÈÏÓ Ônz ·‰Â ‡„Á ˙ÈÁBÏˆ ·Ò«¿ƒ¬»¿««»¿≈

ÈÈ Ì„˜ d˙È Ú�ˆ‡Â ÔÓ ‡¯ÓÚÀ¿»»¿«¿«»≈√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï ˙¯ËÓÏלדÈ„ ‡Ók ¿«¿«¿»≈¿»ƒ

Ô¯‰‡ dÚ�ˆ‡Â ‰LÓÏ ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»¿…∆¿«¿¿≈«¬…

:‡¯hÓÏ ‡˙e„‰Ò Ì„˜להÈ�·e √»«¬»¿«¿»¿≈

ÔÈÚa¯‡ ‡pÓ ˙È eÏÎ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬»»«»«¿¿ƒ

‡Ú¯‡Ï ÔB‰È˙ÈÓc „Ú ÔÈ�L¿ƒ«¿≈≈¿«¿»

B˙‡c „Ú eÏÎ‡ ‡pÓ ˙È ‡˙·˙È»¿»»»«»¬»«¿»

:ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒÏלו‡¯ÓÚÂ ƒ¿»≈«¿»ƒ¿»«¿À¿»

:‡e‰ ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á«ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ

Ï‡¯NÈא È�·„ ‡zL�k Ïk eÏË�e¿»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÏÚ ÔB‰È�ÏhÓÏ ÔÈÒ„ ‡¯a„nÓƒ«¿¿»¿ƒ¿«¿»≈«

˙ÈÏÂ ÌÈ„ÈÙ¯a B¯Le ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿ƒ¿ƒƒ¿≈

nÚ ÈzLÓÏ ‡iÓ:‡ב‡nÚ ‡ˆ�e «»¿ƒ¿≈«»¿»«»

‡iÓ ‡�Ï e·‰ e¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚƒ…∆«¬»»»»«»

Ôez‡ ‰Ó ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÈzL�Â¿ƒ¿≈«¬«¿…∆»«

:ÈÈ Ì„˜ Ôez‡ Ôeq�Ó ‰Ó ÈnÚ Ôˆ�»»ƒƒ»¿««√»¿»

ÌÚ¯˙‡Âג ‡iÓÏ ‡nÚ Ôn˙ ÈÁˆe¿ƒ«»«»¿«»¿ƒ¿««

Ô�„ ‡ÓÏ ¯Ó‡Â ‰LÓ ÏÚ ‡nÚ«»«…∆«¬«¿»¿«

È˙È ‡Ïh˜Ï ÌÈ¯ˆnÓ ‡�z˜q‡«∆¿»»ƒƒ¿«ƒ¿«»»»ƒ

:‡˙eÁˆa È¯ÈÚa ˙ÈÂ È�a ˙ÈÂ¿»¿«¿»¿ƒ«¿»»

é"ùø

ליראיו: מזֹון ׁשל.ˆ�ˆ�˙(Ï‚)להכין צלֹוחית ְִִֵָָָƒ¿∆∆ְִֶ

ּכתרּגּומֹו: ‰'חרס, È�ÙÏ B˙‡ Áp‰Â.,הארֹון לפני ְְֶֶַ¿««…ƒ¿≈ְִֵָָ

אּלא מֹועד, אהל ׁשּנבנה עד זה מקרא נאמר ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹולא

הּמן: ּבפרׁשת ּכאן L�‰‡¯(Ï‰)ׁשּנכּתב ÌÈÚa. ְְִֶַַַָָָָ«¿»ƒ»»
הּמן להם ירד ּבאּיר ּבט"ו ׁשהרי יֹום, ל' חסר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוהלא

ׁשּנאמר: ּפסק, ּבניסן ּובט"ו ה)ּתחּלה (יהושע ְְְֱִִֶֶַַָָָ

ׁשהעּוגֹות מּגיד אּלא מּמחרת"? הּמן ְֳִִִֶֶַַַָָָָָֹ"וּיׁשּבת

מן: טעם ּבהם טעמּו מּמצרים, יׂשראל ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהֹוציאּו

˙·LB� ı¯‡ Ï‡..הּירּדן את ׁשעברּו (קידושיןלאחר ∆∆∆»∆ְְְֵֶֶַַַַָ

הּירּדן,לח) ׁשּבעבר ׁשאֹותּה אחרים: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ(ספרים

ׁשּנאמר: וטֹובה, ג)מיּׁשבת "אעּברהֿנא(דברים ְְְְֱֶֶֶֶֶַָָָֻ

הּירּדן", ּבעבר אׁשר הּטֹובה הארץ את ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָואראה

מיּׁשבת. לֹומר: רצה יתבתא, נֹוׁשבת ׁשל ְְְְֶֶֶֶַַָָָָָָֻותרּגּום

יׁשן) ÔÚ�k:רׁש"י ı¯‡ ‰ˆ˜ŒÏ‡.הּגבּול ּבתחּלת ִַָָ∆¿≈∆∆¿»«ְְִִַַ

נמצאּו מֹואב. ערבֹות והּוא הּירּדן, את ׁשעברּו ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹקדם

ּכׁשּמת מֹואב, ּבערבֹות אּלא זה? את זה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָמכחיׁשין

מּמן ונסּתּפקּו מּלירד, הּמן ּפסק ּבאדר ּבז' ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמׁשה

עׂשר ּבׁשּׁשה העמר ׁשהקריבּו עד ּבּיֹום ּבֹו ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלקטּו

ׁשּנאמר ה)ּבניסן, הארץ(יהושע מעבּור "וּיאכלּו : ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָֹ

הּפסח": ‰‡ÙÈ‰(ÂÏ)מּמחרת ˙È¯NÚ.האיפה ֳִֶַַַָ¬ƒƒ»≈»ֵָָ

והּלֹוג לֹוגין, ד' והּקב קּבין, ו' והּסאה סאין, ְְְְְִִִַַַַַָָֹׁשלׁש

ּביצים מ"ג האיפה, עׂשרית נמצא ּביצים, ְֲִִִִִִֵֵֵָָָָׁשּׁשה

ּביצה, ולמנחֹות:וחמׁש לחּלה ׁשעּור והּוא ְְְְְִִֵֶַָָָֹ

(·)Ôeq�z ‰Ó.ּבארץ מים לתת היּוכל לֹומר «¿«ְֲִֵֶֶַַַָ

glyafiiriay mei qelwpe`

:àîva éð÷î-úàåãýåýé-ìà äLî ÷röiå §¤¦§©−©¨¨«©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈´
èrî ãBò äfä írì äNrà äî øîàì¥½Ÿ¨¬¤«¡¤−¨¨´©¤®¬§©−

éðì÷ñei''yx:äéðôì øár äLî-ìà ýåýé øîàiå §¨ª«¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£ŸÆ¦§¥´
øLà Ehîe ìûøNé éð÷fî Ezà ç÷å írä̈½̈§©¬¦§−¦¦§¥´¦§¨¥®©§À£¤̧

zëìäå Eãéa ç÷ øàéä-úà Ba úékäi''yx: ¦¦³¨Æ¤©§½Ÿ©¬§¨«§−§¨¨«§¨
åéðôì ãîò éððäíM E|áøça øevä-ìr ¦§¦´Ÿ¥Á§¨¤̧¨¬©©»§Ÿ¥¼

írä äúLå íéî epnî eàöéå øevá úékäå§¦¦´¨©À§¨«§¬¦¤²©−¦§¨¨´¨¨®
ìàøNé éð÷æ éðérì äLî ïk Nriåi''yx:æàø÷iå ©©³©¥Æ¤½§¥¥−¦§¥¬¦§¨¥«©¦§¨Æ

áéø-ìr äáéøîe äqî íB÷nä íL|éða ¥´©¨½©−̈§¦¨®©¦´§¥´
Léä øîàì ýåýé-úà íúqð ìrå ìûøNé¦§¨¥À§©̧©Ÿ¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ£¥¯

:ïéà-íà eðaø÷a ýåýéôçíçliå ÷ìîr àáiå §Ÿ̈²§¦§¥−¦¨«¦©¨−Ÿ£¨¥®©¦¨¬¤
íãéôøa ìàøNé-íri''yx:è-ìà äLî øîàiå ¦¦§¨¥−¦§¦¦«©¸Ÿ¤¤³¤

Ó‰ד ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿≈«»

ÔBt ¯ÈÚÊ „BÚ ÔÈ„‰ ‡nÚÏ „aÚ‡∆¿≈¿«»»≈¿≈

:È�Ób¯ÈÂה¯aÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ¿ƒ¿¿Àƒ«¬«¿»¿…∆ƒ«

È·qÓ CnÚ ¯·„e ‡nÚ Ì„√̃»«»¿«ƒ»ƒ»≈

˙È d· ‡˙ÈÁÓ Èc C¯ËÁÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿À¿»ƒ»≈»≈»

:ÏÈÊÈ˙Â C„Èa ·Ò ‰‡ו�‰¯‡ «¬»«ƒ»¿≈≈»

‡¯pË ÏÚ Ônz CÓ„˜ Ì‡˜ ‡�‡¬»»≈√»»«»«ƒ»»

Ôe˜tÈÂ ‡¯pË· ÈÁÓ˙Â ·¯BÁa¿≈¿ƒ¿≈¿ƒ»»¿ƒ¿
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ËÚÓ(„)צּיה?: „BÚ.,מעט עֹוד אמּתין אם ִָ¿«ְְִִַַ

‰ÌÚ(‰)ּוסקלני: È�ÙÏ ¯·Ú.,יסקלּו אם ּוראה ְִָֻ¬…ƒ¿≈»»ְְְִִֵ

ּבני?: על לעז הֹוצאת È�˜fÓלּמה Ez‡ Á˜Â ֵַַַַָָָָ¿«ƒ¿ƒƒ¿≈
Ï‡¯NÈ.מן יֹוצאים הּמים יד ׁשעל ׁשּיראּו לעדּות, ƒ¿»≈ְְְְִִִִֵֶֶַַַָ

קדם': מימי ׁשם היּו 'מעינֹות יאמרּו: ולא ְְְִֵֶֶַַָָָֹֹהּצּור,

¯‡È‰Œ˙‡ Ba ˙Èk‰ ¯L‡ EhÓe.לֹומר ּתלמּוד מה «¿¬∆ƒƒ»∆«¿…ְַַַ

יׂשראל ׁשהיּו אּלא אתֿהיאר"? ּבֹו הּכית ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ"אׁשר

ּבֹו לפרענּות: אּלא מּוכן ׁשאינֹו הּמּטה על ְְְִֵֶֶֶַַַָָָֻאֹומרים

הּים, ועל ּבמצרים מּכֹות ּכּמה ּומצרים ּפרעה ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָֹלקה

עּתה יראּו אתֿהיאר", ּבֹו הּכית "אׁשר נאמר: ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָֹלכ

מּוכן: הּוא לטֹובה eva¯(Â)ׁשאף ˙Èk‰Â.על ְֶַָָ¿ƒƒ»«ַ

היה ׁשהּמּטה מּכאן ּבּצּור. אּלא נאמר, לא ֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּצּור

נבקע והּצּור סנּפרינֹון ּוׁשמֹו חזק ּדבר מין ְְְְִִִִֶַַָָָָָׁשל

B‚Â'(Á)מּפניו: ˜ÏÓÚ ‡·iÂ.זֹו ּפרׁשה סמ ִָָ«»…¬»≈¿ַָָָָ

לכל ּומזּמן ּביניכם אני "ּתמיד לֹומר: זה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻלמקרא

אם ּבקרּבנּו ה' "היׁש אֹומרים ואּתם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָצרכיכם

ואּתם אתכם ונֹוׁש ּבא ׁשהּכלב חּייכם, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאין"?,

ׁשהרּכיב לאדם מׁשל אני. היכן ותדעּו אלי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָצֹועקים

רֹואה הּבן אֹותֹו היה .לּדר ויצא ּכתפֹו על ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָּבנֹו

נֹותן והּוא לי, ותן זה חפץ טל אּבא, ואֹומר: ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹחפץ

אמר אחד, ּבאדם ּפגעּו ׁשליׁשית. וכן ׁשנּיה וכן ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָלֹו,

אביו: לֹו אמר אּבא'? את 'ראית הּבן: אֹותֹו ִִֵֶַַַָָָָָלֹו

הּכלב ּובא מעליו הׁשליכֹו אני'? היכן יֹודע אינ'ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

e�Ï(Ë)ּונׁשכֹו: ¯Áa.מּכאן לֹו, הׁשוהּו ,ּול לי ְָ¿«»ְְִִִָָ

עלי חביב ּתלמיד ּכבֹוד "יהי חכמים: ְְְְֲִִִִֶַָָָָָאמרּו

מּנין? ,"רּב ּכמֹורא חבר ּו"כבֹוד ."ְְְְֲִִֶֶַַָָָּכׁשּל

יב)ׁשּנאמר: ּבי(במדבר מׁשה אל אהרן "וּיאמר ֱֲִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ

את ועֹוׂשה היה מאחיו ּגדֹול אהרן והלא ְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹאדני"

מּנין? ׁשמים", ּכמֹורא רּב "ּומֹורא ּכרּבֹו. ְְֲִִִֵַַַַָָָָחברֹו

יא)ׁשּנאמר: מן(שם ּכּלם ּכלאם". מׁשה "אדני ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

מרדּו ּכאּלּו ּב הּמֹורדים ּכליה. הם חּיבין ְְְְְִִִֵַַָָָָָָהעֹולם,

הּוא ּברּו ‰ÌÁl:ּבהּקדֹוׁש ‡ˆÂ.הענן מן צא ְַָָ¿≈ƒ»≈ִֵֶָָ

ּבֹו הּמלחמה.ÁÓ¯:(מכילתא)והּלחם אנכיּבעת ְִֵָ»»ְְִִֵַָָָֹ

‡�ÌÈLנּצב: e�Ï ¯Áa.ׁשּתהא חטא ויראי ּגּבֹורים ִָ¿«»¬»ƒְְְְִִִֵֵֵֶ

אנׁשים, לנּו ּבחר אחר: ּדבר מסּיעּתן. ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָזכּותן

מכּׁשפים עמלק ׁשּבני לפי ּכׁשפים, לבּטל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּיֹודעין
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‡˙Ó¯ LÈ¯ ÏÚ Ì‡˜ ‡�‡ ¯ÁÓ¿»¬»»≈«≈»»»

é"ùø

ËÚÓ(„)צּיה?: „BÚ.,מעט עֹוד אמּתין אם ִָ¿«ְְִִַַ

‰ÌÚ(‰)ּוסקלני: È�ÙÏ ¯·Ú.,יסקלּו אם ּוראה ְִָֻ¬…ƒ¿≈»»ְְְִִֵ

ּבני?: על לעז הֹוצאת È�˜fÓלּמה Ez‡ Á˜Â ֵַַַַָָָָ¿«ƒ¿ƒƒ¿≈
Ï‡¯NÈ.מן יֹוצאים הּמים יד ׁשעל ׁשּיראּו לעדּות, ƒ¿»≈ְְְְִִִִֵֶֶַַַָ

קדם': מימי ׁשם היּו 'מעינֹות יאמרּו: ולא ְְְִֵֶֶַַָָָֹֹהּצּור,

¯‡È‰Œ˙‡ Ba ˙Èk‰ ¯L‡ EhÓe.לֹומר ּתלמּוד מה «¿¬∆ƒƒ»∆«¿…ְַַַ

יׂשראל ׁשהיּו אּלא אתֿהיאר"? ּבֹו הּכית ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ"אׁשר

ּבֹו לפרענּות: אּלא מּוכן ׁשאינֹו הּמּטה על ְְְִֵֶֶֶַַַָָָֻאֹומרים

הּים, ועל ּבמצרים מּכֹות ּכּמה ּומצרים ּפרעה ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָֹלקה

עּתה יראּו אתֿהיאר", ּבֹו הּכית "אׁשר נאמר: ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָֹלכ

מּוכן: הּוא לטֹובה eva¯(Â)ׁשאף ˙Èk‰Â.על ְֶַָָ¿ƒƒ»«ַ

היה ׁשהּמּטה מּכאן ּבּצּור. אּלא נאמר, לא ֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּצּור

נבקע והּצּור סנּפרינֹון ּוׁשמֹו חזק ּדבר מין ְְְְִִִִֶַַָָָָָׁשל

B‚Â'(Á)מּפניו: ˜ÏÓÚ ‡·iÂ.זֹו ּפרׁשה סמ ִָָ«»…¬»≈¿ַָָָָ

לכל ּומזּמן ּביניכם אני "ּתמיד לֹומר: זה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻלמקרא

אם ּבקרּבנּו ה' "היׁש אֹומרים ואּתם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָצרכיכם

ואּתם אתכם ונֹוׁש ּבא ׁשהּכלב חּייכם, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאין"?,

ׁשהרּכיב לאדם מׁשל אני. היכן ותדעּו אלי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָצֹועקים

רֹואה הּבן אֹותֹו היה .לּדר ויצא ּכתפֹו על ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָּבנֹו

נֹותן והּוא לי, ותן זה חפץ טל אּבא, ואֹומר: ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹחפץ

אמר אחד, ּבאדם ּפגעּו ׁשליׁשית. וכן ׁשנּיה וכן ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָלֹו,

אביו: לֹו אמר אּבא'? את 'ראית הּבן: אֹותֹו ִִֵֶַַַָָָָָלֹו

הּכלב ּובא מעליו הׁשליכֹו אני'? היכן יֹודע אינ'ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

e�Ï(Ë)ּונׁשכֹו: ¯Áa.מּכאן לֹו, הׁשוהּו ,ּול לי ְָ¿«»ְְִִִָָ

עלי חביב ּתלמיד ּכבֹוד "יהי חכמים: ְְְְֲִִִִֶַָָָָָאמרּו

מּנין? ,"רּב ּכמֹורא חבר ּו"כבֹוד ."ְְְְֲִִֶֶַַָָָּכׁשּל

יב)ׁשּנאמר: ּבי(במדבר מׁשה אל אהרן "וּיאמר ֱֲִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ

את ועֹוׂשה היה מאחיו ּגדֹול אהרן והלא ְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹאדני"

מּנין? ׁשמים", ּכמֹורא רּב "ּומֹורא ּכרּבֹו. ְְֲִִִֵַַַַָָָָחברֹו

יא)ׁשּנאמר: מן(שם ּכּלם ּכלאם". מׁשה "אדני ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

מרדּו ּכאּלּו ּב הּמֹורדים ּכליה. הם חּיבין ְְְְְִִִֵַַָָָָָָהעֹולם,

הּוא ּברּו ‰ÌÁl:ּבהּקדֹוׁש ‡ˆÂ.הענן מן צא ְַָָ¿≈ƒ»≈ִֵֶָָ

ּבֹו הּמלחמה.ÁÓ¯:(מכילתא)והּלחם אנכיּבעת ְִֵָ»»ְְִִֵַָָָֹ

‡�ÌÈLנּצב: e�Ï ¯Áa.ׁשּתהא חטא ויראי ּגּבֹורים ִָ¿«»¬»ƒְְְְִִִֵֵֵֶ

אנׁשים, לנּו ּבחר אחר: ּדבר מסּיעּתן. ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָזכּותן

מכּׁשפים עמלק ׁשּבני לפי ּכׁשפים, לבּטל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּיֹודעין
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:È„Èa ÈÈ Ì„˜יÚLB‰È „·ÚÂ √»¿»ƒƒ«¬«¿À«

‡Á‚‡Ï ‰LÓ dÏ ¯Ó‡„ ‡Ók¿»«¬«≈…∆«¬»»

¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‰LÓe ˜ÏÓÚa ‡·¯¿̃»»«¬»≈…∆«¬…¿
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„Á ‡kÓe „Á ‡kÓ È‰B„Èa‰Â‰Â ƒƒƒ»«ƒ»««¬»

ÏÚc „Ú BÏˆa ÔÒÈ¯t È‰B„È¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿«

:‡LÓLיג˙È ÚLB‰È ¯a˙Â ƒ¿»¿««¿À«»

:·¯Ác Ìb˙ÙÏ dnÚ ˙ÈÂ ˜ÏÓÚ¬»≈¿»«≈¿ƒ¿»¿»∆

c‡יד ·˙k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»

ÚLB‰È Ì„˜ ÈeLÂ ‡¯ÙÒa ‡�¯Îe„¿»»¿ƒ¿»¿«ƒ√»¿À«

‡�¯Îec ˙È ÈÁÓ‡ ‡ÁÓÓ È¯‡¬≈ƒ¿»∆¿≈»¿»»

:‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„טו‡�·e «¬»≈ƒ¿¿«»¿»

Ì„˜ È‰BÏÚ ÁÏÙe ‡Áa„Ó ‰LÓ…∆«¿¿»¿«¬ƒ√»
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eÁÂ¯(È)היּו: Ô¯‰‡ ‰LÓe.לתענית מּכאן ָ…∆«¬…¿ְֲִִַָ

היּו ׁשּבתענית הּתבה, לפני לעבר ׁשלׁשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּצריכים

ּבעלּה:.eÁ¯ׁשרּויים: וכלב היה מרים ׁשל ּבנּה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָ

(‡È)B„È ‰LÓ ÌÈ¯È ¯L‡k.מׁשה ׁשל ידיו "וכי «¬∆»ƒ…∆»ְִֶֶָָֹ

ּבר"ה: ּכדאיתא וכּו'"? ּבּמלחמה היּו ְְְְְִִִַָָָָנֹוצחֹות

(·È)ÌÈ„·k ‰LÓ È„ÈÂ.ּבמצוה ׁשּנתעּצל ּבׁשביל ƒ≈…∆¿≈ƒְְְְִִִִֵֶַָ

ידיו נתיּקרּו ּתחּתיו, אחר אהרן.eÁ˜iÂ:ּומּנה ְְְִִֵַַַָָָָ«ƒ¿ֲַֹ

˙ÂÈzÁוחּור: eÓÈNiÂ Ô·‡.ּכר על לֹו יׁשב ולא ְ∆∆«»ƒ«¿»ְַַָָֹ

אהיה אני אף ּבצער, ׁשרּויין 'יׂשראל אמר: ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָוכסת.

ּבצער': ‡eÓ�‰עּמהם ÂÈ„È È‰ÈÂ.ידיו מׁשה ויהי ְִֶַַָ«¿ƒ»»¡»ְִֶַָָֹ

נאמנה ּבתפּלה הּׁשמים ּפרּוׂשֹות ּונכֹונה:ּבאמּונה ְְְֱֱִִִֶֶַַָָָָָָ

LÓM‰ ‡aŒ„Ú.את מחּׁשבין עמלקים ׁשהיּו «…«»∆ְְֲִִֵֶֶַָָ

נֹוצחים, הם ׁשעה ּבאיזֹו ּבאיצטרֹולֹוגיא"ה ְְְְְְִִֵֵַָָָָהּׁשעֹות

וערּב חּמה מׁשה להם הּׁשעֹות:והעמיד את ב ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

(‚È)ÚLB‰È LÏÁiÂ.(תנחומא)ּגּבֹוריו ראׁשי חת ««¬…¿À«ִֵַָָָ

ּכּלם. הרגם ולא ׁשּבהם חּלׁשים אּלא הׁשאיר ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹֻולא

ׁשכינה: ׁשל הּדּבּור ּפי על ׁשעׂשּו למדים אנּו ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָמּכאן

(„È)ÔB¯kÊ ˙‡Ê ·˙k.להזּדּוג עמלק ׁשּבא ¿……ƒ»ְְֲִֵֵֶַָָ

האּמֹות לכל קדם È�Ê‡a:(מכילתא)ליׂשראל ÌÈNÂ ְְְִֵֶָָָֹֻ¿ƒ¿»¿≈
ÚLB‰È.את ׁשּיצּוה לארץ, יׂשראל את הּמכניס ¿À«ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

למׁשה לֹו נרמז ּכאן ּגמּולֹו, את לֹו לׁשּלם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹיׂשראל

לארץ: יׂשראל את מכניס ÁÓ‰ׁשּיהֹוׁשע Èk ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻƒ»…
‰ÁÓ‡.:למחֹותֹו אני חפץ ּכי ּכן, מזהיר אני לכ ∆¿∆ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָ

(ÂË)BÓL ‡¯˜iÂ.:מזּבח �Èqׁשל הּקדֹוׁש.‰' «ƒ¿»¿ְִֵֶַƒƒַָ

ׁשהּמזּבח לא ּגדֹול. נס ּכאן לנּו עׂשה הּוא ְִֵֵֶַַָָָָָָֹּברּו

הּנס את זֹוכר מזּבח ׁשל ׁשמֹו הּמזּכיר אּלא ה', ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָקרּוי
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ׁשּלנּו: נס הּוא ה' הּמקֹום. .Ó‡iÂ¯(ÊË)ׁשעׂשה ֵֶֶַָָָָ«…∆
dÈ:מׁשה ÒkŒÏÚ „ÈŒÈk.ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ידֹו ֶֹƒ»«≈»ֶַָָָ

מלחמההּוא לֹו להיֹות ּבכסאֹו, ליּׁשבע ְְְְְִִִִַָָָָהּורמה

ּכּסא, נאמר ולא ּכס ּומהּו עֹולמית. ּבעמלק ְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹואיבה

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נׁשּבע לחציֹו? נחלק הּׁשם ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָואף

ׁשּיּמחה עד ׁשלם ּכסאֹו ואין ׁשלם ׁשמֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאין

הּׁשם יהיה ׁשמֹו, ּוכׁשּיּמחה ּכּלֹו, עמלק ׁשל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֻׁשמֹו

ׁשּנאמר: ׁשלם, והּכּסא ט)ׁשלם "האֹויב(תהלים ְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּבֹו: ׁשּכתּוב עמלק זהּו - לנצח" חרבֹות ֲֳֵֶֶֶַַָָָָּתּמּו

א) נצח".(עמוס ׁשמרה שם)"ועברתֹו (תהלים ְְְֶֶַָָָ

אֹומר מהּו הּמה", זכרם אבד נתׁשּת ְְְִִֵֵַַַָָָָָָ"וערים

ׁשלם, הּׁשם הרי יׁשב", לעֹולם "וה' ְֲֲֵֵֵֵֵַַַָָָאחריו?

ׁשלם: הּכּסא הרי ּכסאֹו", לּמׁשּפט חסלת"ּכֹונן ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ

בשלח פרשת

.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¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

çìùá úøèôää ã ÷øô íéèôåùá

ãã:àéää úra ìûøLé-úà äèôL àéä úBãétì úLà äàéáð äMà äøBáãeäàéäå §¨Æ¦¨´§¦½̈¥−¤©¦®¦²«Ÿ§¨¬¤¦§¨¥−¨¥¬©¦«§Â¦Â
ìàøNé éða äéìà eìriå íéøôà øäa ìû-úéa ïéáe äîøä ïéa äøBác øîz-úçz úáLBé¤̧¤©«©¹Ÿ¤§À̈¥¯¨¨¨²¥¬¥«¥−§©´¤§¨®¦©©£¬¥¤²¨§¥¬¦§¨¥−

:ètLnìåäeö-àìä åéìà øîàzå éìzôð Lãwî írðéáà-ïa ÷øáì àø÷zå çìLzå|ýåýé ©¦§¨«©¦§©À©¦§¨Æ§¨¨´¤£¦½Ÿ©¦¤−¤©§¨¦®©¸Ÿ¤¥¹̈£«Ÿ¦¨´§Ÿ̈´
éðáe éìzôð éðaî Léà íéôìà úøNr Enr zç÷ìå øBáz øäa zëLîe Cì ìûøNé-éýìû¡Ÿ¥¦§¨¥À¥³¨©§¨Æ§©´¨½§¨©§¨´¦§À£¤³¤£¨¦Æ¦½¦§¥¬©§¨¦−§¥¬
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ׁשּלנּו: נס הּוא ה' הּמקֹום. .Ó‡iÂ¯(ÊË)ׁשעׂשה ֵֶֶַָָָָ«…∆
dÈ:מׁשה ÒkŒÏÚ „ÈŒÈk.ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ידֹו ֶֹƒ»«≈»ֶַָָָ

מלחמההּוא לֹו להיֹות ּבכסאֹו, ליּׁשבע ְְְְְִִִִַָָָָהּורמה

ּכּסא, נאמר ולא ּכס ּומהּו עֹולמית. ּבעמלק ְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹואיבה

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נׁשּבע לחציֹו? נחלק הּׁשם ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָואף

ׁשּיּמחה עד ׁשלם ּכסאֹו ואין ׁשלם ׁשמֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאין

הּׁשם יהיה ׁשמֹו, ּוכׁשּיּמחה ּכּלֹו, עמלק ׁשל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֻׁשמֹו

ׁשּנאמר: ׁשלם, והּכּסא ט)ׁשלם "האֹויב(תהלים ְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּבֹו: ׁשּכתּוב עמלק זהּו - לנצח" חרבֹות ֲֳֵֶֶֶַַָָָָּתּמּו

א) נצח".(עמוס ׁשמרה שם)"ועברתֹו (תהלים ְְְֶֶַָָָ

אֹומר מהּו הּמה", זכרם אבד נתׁשּת ְְְִִֵֵַַַָָָָָָ"וערים

ׁשלם, הּׁשם הרי יׁשב", לעֹולם "וה' ְֲֲֵֵֵֵֵַַַָָָאחריו?

ׁשלם: הּכּסא הרי ּכסאֹו", לּמׁשּפט חסלת"ּכֹונן ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ

בשלח פרשת

.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¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

çìùá úøèôää ã ÷øô íéèôåùá

ãã:àéää úra ìûøLé-úà äèôL àéä úBãétì úLà äàéáð äMà äøBáãeäàéäå §¨Æ¦¨´§¦½̈¥−¤©¦®¦²«Ÿ§¨¬¤¦§¨¥−¨¥¬©¦«§Â¦Â
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éðáe éìzôð éðaî Léà íéôìà úøNr Enr zç÷ìå øBáz øäa zëLîe Cì ìûøNé-éýìû¡Ÿ¥¦§¨¥À¥³¨©§¨Æ§©´¨½§¨©§¨´¦§À£¤³¤£¨¦Æ¦½¦§¥¬©§¨¦−§¥¬



���

:ïeìáææéìà ézëLîeBðBîä-úàå Baëø-úàå ïéáé àáö-øN àøñéñ-úà ïBLé÷ ìçð-ìà E §ª«¨©§¦̧¥¤¹¤©´©¦À¤¦«§¨Æ©§¨´¨¦½§¤¦§−§¤£®
:Eãéa eäézúðeç:Cìà àì énr éëìú àì-íàå ézëìäå énr éëìz-íà ÷øa äéìà øîàéå §©¦−§¨¤«©³Ÿ¤¥¤̧¨Æ¨½̈¦¥§¦¬¦¦−§¨¨®§¦§¦¬Ÿ¥§¦²¦¦−¬Ÿ¥¥«

èñôà Cnr Cìà Cìä øîàzåék CìBä äzà øLà Cøcä-ìr Ezøàôz äéäú àì ék ©¹Ÿ¤¨¯Ÿ¥¥´¦À̈¤µ¤¦Á¸Ÿ¦«§¤¹¦«§©§§À©©¤̧¤Æ£¤´©¨´¥½¦´
:äLã÷ ÷øa-ír Cìzå äøBác í÷zå àøñéñ-úà ýåýé økîé äMà-ãéáé÷øa ÷ræiå §©¦½̈¦§¬Ÿ§Ÿ̈−¤¦§¨®©¨¯¨§¨²©¥¬¤¦¨−̈¤«§¨©©§¥̧¨¹̈

:äøBác Bnr ìrzå Léà éôìà úøNr åéìâøa ìriå äLã÷ éìzôð-úàå ïìeáæ-úààéøáçå ¤§ª³§¤©§¨¦Æ¤½§¨©©´©§©§½̈£¤¬¤©§¥−¦®©©¬©¦−§¨«§¤³¤
:Lã÷-úà øLà íéðpröa ïBìà-ãr Bìäà èiå äLî ïúç ááç éðaî ïéwî ãøôð éðéwä©¥¦Æ¦§¨´¦©½¦¦§¥¬Ÿ−̈Ÿ¥´Ÿ¤®©¥´¨¢½©¥¬§©£©¦−£¤¬¤¤«¤

áéáà-ïa ÷øa äìr ék àøñéñì eãbiå:øBáz-øä írðéâéòLz Baëø-ìk-úà àøñéñ ÷ræiå ©©¦−§¦«§¨®¦¬¨¨²¨¨¬¤£¦−Ÿ©©¨«©©§¥̧¦§¹̈¤¨¦§À§©³
:ïBLé÷ ìçð-ìà íéBbä úLøçî Bzà øLà írä-ìk-úàå ìæøa áëø úBàîãéøîàzå ¥Æ¤´¤©§¤½§¤¨¨−̈£¤´¦®¥£¬Ÿ¤©¦−¤©¬©¦«©ŸÁ¤Á

éðôì àöé ýåýé àìä Eãéa àøñéñ-úà ýåýé ïúð øLà íBiä äæ ék íe÷ ÷øa-ìà äøácE §Ÿ̈¸¤¨¹̈À¦´¤³©Æ£¤Á¨©̧§Ÿ̈³¤¦§¨Æ§¨¤½£¬Ÿ§Ÿ̈−¨¨´§¨¤®
:åéøçà Léà íéôìà úøNrå øBáz øäî ÷øa ãøiååèàøñéñ-úà äåäé íäiå ©¥³¤¨¨Æ¥©´¨½©£¤¯¤£¨¦²¦−©£¨«©¨´¨§ÂŸ̈Â¤¦§¨¸

ñðiå äákønä ìrî àøñéñ ãøiå ÷øá éðôì áøç-éôì äðçnä-ìk-úàå áëøä-ìk-úàå§¤¨¨¤¯¤§¤¨©©«£¤²§¦¤−¤¦§¥´¨¨®©¥¯¤¦§¨²¥©¬©¤§¨¨−©¨¬̈
:åéìâøaæèàøñéñ äðçî-ìk ìtiå íéBbä úLøç ãr äðçnä éøçàå áëøä éøçà óãø ÷øáe §©§¨«¨À̈¨©º©£¥³¨¤̧¤Æ§©£¥´©©«Ÿ£¤½©−£´Ÿ¤©¦®©¦ºŸ¨©£¥³¦§¨Æ

:ãçà-ãr øàLð àì áøç-éôìæéék éðéwä øáç úLà ìré ìäà-ìà åéìâøa ñð àøñéñå §¦¤½¤¬Ÿ¦§©−©¤¨«§¦§¨Æ¨´§©§½̈¤´Ÿ¤¨¥½¥−¤¤´¤©¥¦®¦´
:éðéwä øáç úéa ïéáe øBöç-Cìî ïéáé ïéa íBìLçéøîàzå àøñéñ úàø÷ì ìré àözå ¨À¥µ¨¦´¤«¤¨½¥¾¥−¤¬¤©¥¦«©¥¥´¨¥»¦§©´¦§¨¼©´Ÿ¤

:äëéîOa eäqëzå äìäàä äéìà øñiå àøéz-ìà éìà äøeñ éðãà äøeñ åéìàèéøîàiå ¥À̈¨¯£Ÿ¦²¨¬¥©−©¦¨®©¨³©¥¤̧¨Æ¨½Ÿ¡¨©§©¥−©§¦¨«©Ÿ̄¤
:eäqëzå eä÷Lzå áìçä ãåàð-úà çzôzå éúîö ék íéî-èrî àð-éðé÷Lä äéìàëøîàiå ¥¤²¨©§¦¦¨¬§©©−¦¦´¨¥®¦©¦§©º¤¯Ÿ¤«¨¨²©©§¥−©§©¥«©Ÿ́¤

:ïéà zøîàå Léà ät-Léä øîàå CìàLe àáé Léà-íà äéäå ìäàä çút ãîr äéìà¥¤½¨£−Ÿ¤´©¨®Ÿ¤§¨¨Á¦¦̧¨¹Ÿ§¥¥À§¨©²£¥¬Ÿ¦−§¨©¬§§¨«¦
àëèàla åéìà àBázå dãéa úáwnä-úà íNzå ìäàä ãúé-úà øáç-úLà ìré çwzå©¦©´¨¥´¥¤¤Â¤¤§©̧¨¹Ÿ¤©¨¯¤¤©©¤´¤§¨À̈©¨³¥¨Æ©½̈

:úîiå óriå ícøð-àeäå õøàa çðözå Búwøa ãúiä-úà ò÷úzåáëóãø ÷øá äpäå ©¦§©³¤©¨¥Æ§©¨½©¦§©−¨¨®¤§«¦§¨¬©−̈©©¨«Ÿ§¦¥´¨¨»Ÿ¥´
àáiå Lwáî äzà-øLà Léàä-úà jàøàå Cì Bì øîàzå Búàø÷ì ìré àözå àøñéñ-úà¤¦§¨¼©¥¥³¨¥Æ¦§¨½©´Ÿ¤½¥´§©§¤½¨¤¨¦−£¤©¨´§©¥®©¨´Ÿ

ñ äpäå äéìà:Búwøa ãúiäå úî ìôð àøñéâëïéáé úà àeää íBia íéýìû òðëiå ¥¤½¨§¦¥³¦§¨ÆŸ¥´¥½§©¨¥−§©¨«©©§©³¡Ÿ¦Æ©´©½¥−¨¦´
:ìàøNé éða éðôì ïrðk-Cìîãëãr ïrðk-Cìî ïéáé ìr äL÷å CBìä ìàøNé-éða ãé Cìzå ¤«¤§¨®©¦§¥−§¥¬¦§¨¥«©¥¹¤©³§¥¦§¨¥Æ¨´§¨½̈©−¨¦´¤«¤§¨®©©µ

:ïrðk-Cìî ïéáé úà eúéøëä øLàäà:øîàì àeää íBia írðéáà-ïa ÷øáe äøBác øLzå £¤´¦§¦½¥−¨¦¬¤«¤§¨«©©¨´©§½̈¨−̈¤£¦®Ÿ©©¬©−¥«Ÿ
á:ýåýé eëøa ír ácðúäa ìàøNéa úBòøt røôaâéëðà íéðæø eðéæàä íéëìî eòîL ¦§³Ÿ©§¨Æ§¦§¨¥½§¦§©¥−¨®¨§−§Ÿ̈«¦§´§¨¦½©£¦−«Ÿ§¦®¨Ÿ¦À

:ìàøNé éýìû ýåýéì øîæà äøéLà éëðà ýåýéìãäãOî Ecröa øérOî Eúàöa ýåýé ©Ÿ̈Æ¨Ÿ¦´¨¦½¨£©¥¾©Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«§Ÿ̈À§¥§³¦¥¦Æ§©§§Æ¦§¥´
:íéî eôèð íéár-íb eôèð íéîL-íb äLrø õøà íBãàäéðéñ äæ ýåýé éðtî eìæð íéøä ¡½¤´¤¨½̈¨©¨©−¦¨¨®©¨¦−¨¬§¨«¦¨¦¬¨§−¦§¥´§Ÿ̈®¤´¦©½

:ìàøNé éýìû ýåýé éðtîåúBáéúð éëìäå úBçøà eìãç ìré éîéa úðr-ïa øbîL éîéa ¦§¥¾§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¦¥º©§©³¤£¨Æ¦¥´¨¥½¨§−¢¨®§«Ÿ§¥´§¦½
:úBl÷ì÷r úBçøà eëìéæíà ézîwL äøBác ézîwL ãr elãç ìûøNéa ïBæøô eìãç ¥§¾¢¨−£©§©«¨§¯§¨²§¦§¨¥−¨¥®©³©©̧§¦Æ§½̈©©¬§¦¥−

:ìàøNéaçóìà íéraøàa çîøå äàøé-íà ïâî íéørL íçì æà íéLãç íéýìû øçáé §¦§¨¥«¦§©Æ¡Ÿ¦´£¨¦½¨−¨¤´§¨¦®¨¥³¦¥¨¤Æ¨½Ÿ©§©§¨¦¬¤−¤
:ìàøNéaè:ýåýé eëøa íra íéácðúnä ìàøNé é÷÷Bçì éaìééáLé úBøçö úBðúà éáëø §¦§¨¥«¦¦Æ§«§¥´¦§¨¥½©¦§©§¦−¨¨®¨§−§Ÿ̈««Ÿ§¥Á£Ÿ¸§Ÿ¹«Ÿ§¥¯

:eçéù Cøc-ìr éëìäå ïécî-ìràéýåýé úB÷ãö epúé íL íéaàLî ïéa íéööçî ìBwî ©¦¦²§«Ÿ§¥¬©¤−¤¦«Ÿ¦´§©§¦À¥µ©§©¦½¨³§©Æ¦§´§Ÿ̈½
:ýåýé-ír íéørMì eãøé æà ìûøNéa BðBæøt ú÷ãöáééøeò éøeò äøBác éøeò éøeò ¦§¬Ÿ¦§−§¦§¨¥®¨²¨§¬©§¨¦−©§Ÿ̈«¦³¦Æ§½̈¬¦−¦

éáL äáLe ÷øa íe÷ øéL-éøac:írðéáà-ïa Eâééì-ãøé äåäé ír íéøécàì ãéøN ãøé æà ©§¦¦®¬¨¨²«£¥¬¤§§−¤£¦«Ÿ©¨µ§©´¨¦½§©¦¦−¨®§Ÿ̈¾§©¦−
:íéøBabaãééøçà ÷ìîra íLøL íéøôà épîéîîra ïéîéðá Eíé÷÷çî eãøé øéëî épî E ©¦¦«¦¦´¤§©À¦¨§¨Æ©£¨¥½©£¤¬¦§¨¦−©£¨¤®¦¦´¨¦À¨§Æ§´Ÿ§¦½

:øôñ èáLa íéëLî ïìeáfîeåèçlL ÷îra ÷øa ïk øëùOéå äøác-ír øëùOéa éøNå ¦̧§ª½«Ÿ§¦−§¥¬¤Ÿ¥«§¨©³§¦¨¨Æ¦§Ÿ̈½§¦¨¨Æ¥´¨½̈¨¥−¤ª©´
:áì-é÷÷ç íéìãb ïáeàø úBbìôa åéìâøaæèì íéútLnä ïéa záLé änìúB÷øL rîL §©§¨®¦§©´§¥½§Ÿ¦−¦§¥¥«¨´¨¨©À§¨¥µ©¦§§©½¦¦§−Ÿ©§¦´
:áì-éø÷ç íéìBãb ïáeàø úBbìôì íéøãræéúBiðà øeâé änì ïãå ïëL ïcøiä øára ãrìb £¨¦®¦§©´§¥½§¦−¦§¥¥«¦§À̈§¥³¤©©§¥Æ¨¥½§¾̈¨¬¨¨−¢¦®

:ïBkLé åéöøôî ìrå íéné óBçì áLé øLàçéìr éìzôðå úeîì BLôð óøç ír ïeìáæ ¨¥À¨©Æ§´©¦½§©¬¦§¨−̈¦§«§ªÀ©´¥¥¬©§²¨−§©§¨¦®©−
:äãN éîBøîèéðrúa ïrðë éëìî eîçìð æà eîçìð íéëìî eàaóñk òöa Bcâî éî-ìr C §¥¬¨¤«¨³§¨¦Æ¦§½̈¨³¦§£Æ©§¥´§©½©§©§©−©¥´§¦®¤¬©¤−¤

:eç÷ì àìë:àøñéñ ír eîçìð íúBlñnî íéáëBkä eîçìð íéîL-ïîàëíôøb ïBLé÷ ìçð ¬Ÿ¨¨«¦¨©−¦¦§¨®©«¨¦Æ¦§¦½̈¦§£−¦¬¦«§¨«©³©¦Æ§¨½̈
:ær éLôð éëøãz ïBLé÷ ìçð íéîeã÷ ìçðáë:åéøéaà úBøäc úBøäcî ñeñ-éáwr eîìä æà ©¬©§¦−©´©¦®¦§§¦¬©§¦−«Ÿ¨¬¨§−¦§¥®¦©£−©£¬©¦¨«

âëýåýé úøærì ýåýé úøærì eàá-àì ék äéáLé øBøà eøà ýåýé Càìî øîà æBøî eøBà́¥À¨©Æ©§©´§Ÿ̈½¬Ÿ¨−«Ÿ§¤®¨¦³Ÿ¨̧Æ§¤§©´§Ÿ̈½§¤§©¬§Ÿ̈−
:íéøBabaãë:Cøáz ìäàa íéLpî éðéwä øáç úLà ìré íéLpî Cøázäëáìç ìàL íéî ©¦¦«§Ÿ©Æ¦¨¦½¨¥¾¥−¤¤´¤©¥¦®¦¨¦¬¨−Ÿ¤§Ÿ̈«©¬¦¨©−¨¨´

:äàîç äáéø÷ä íéøécà ìôña äðúðåëíéìîr úeîìäì dðéîéå äðçìLz ãúiì dãé ¨¨®¨§¥¬¤©¦−¦¦§¦¬¨¤§¨«¨¨Æ©¨¥´¦§©½§¨¦¦−̈§©§´£¥¦®
:Búwø äôìçå äöçîe BLàø ä÷çî àøñéñ äîìäåæëïéa áëL ìôð òøk äéìâø ïéa §¨§¨³¦§¨Æ¨£¨´Ÿ½¨£¨¬§¨§−̈©¨«¥´©§¤½¨¨©¬¨©−¨¨®¥³

:ãeãL ìôð íL òøk øLàa ìôð òøk äéìâøçëàøñéñ íà áaézå äô÷Lð ïBlçä ãra ©§¤̧¨Æ¨©´¨½̈©£¤´¨©½−̈¨©¬¨«§©Á©©¸¦§§¨¯©§©¥²¥¬¦§¨−
:åéúBákøî éîrt eøçà recî àBáì Baëø LLa recî áðLàä ãraèëäéúBøN úBîëç §©´¨¤§¨®©À©Ÿ¥³¦§Æ¨½©´©¤«¡½©£¥−©§§¨«©§¬¨¤−¨

:dì äéøîà áéLz àéä-óà äpéðrzìøáb Làøì íéúîçø íçø ììL e÷lçé eàöîé àìä ©£¤®¨©¦¾¨¦¬£¨¤−¨¨«£¸Ÿ¦§§¹§©§´¨À̈©³£©£¨©̧¦Æ§´Ÿ¤½¤
:ììL éøàeöì íéúî÷ø òáö äî÷ø íéráö ììL àøñéñì íéráö ììLàìeãáàé ïk §©µ§¨¦¸§¦´§½̈§©¬§¨¦−¦§¨®¤¬©¦§¨©−¦§©§¥¬¨¨«¥ÂŸ§³

éáéBà-ìk:äðL íéraøà õøàä è÷Lzå Búøáâa LîMä úàök åéáäàå ýåýé E ¨§¤̧¸§Ÿ̈½§´Ÿ£½̈§¥¬©¤−¤¦§ª¨®©¦§¬Ÿ¨−̈¤©§¨¦¬¨¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן
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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
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,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 בשלח 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 בשלח 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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