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˙ÈL‡aהארץ ואת הּׁשמים את אלקים ,1ּברא ¿≈ƒְֱִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ּבּתרגּום ּבזהר2ואיתא )3(וכןֿהּוא ְְְְִֵַַַָֹ

אף ּדהּנה, ּברא. ּבחכמתא ּברא, ְְְְְְִִֵֵַָָָָֻּבראׁשית
ּדזהּו הּספירֹות, ּכל עלֿידי היא מה4ׁשההתהּוּות ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָ

הּוא ּדבראׁשית הארץ, ואת גֹו' ּבראׁשית ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָׁשּכתּוב
ספירת הּוא אלקים ּברא וחכמה, ּכתר ְְְְֱִִִֶֶַָָָָֹספירֹות
זעירֿאנּפין הּוא הארץ ואת הּׁשמים את ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּבינה,
ּכל עלֿידי היא ׁשההתהּוּות והיינּו, ְְְְְִִֵֶַַַַַָּומלכּות,
ּברא ּבראׁשית ּכתיב מּכלֿמקֹום ְְְִִִִֵַָָָָהּספירֹות,
החכמה ׁשספירת מּׁשּום ּברא, ּבחכמתא ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָֻוּתרגּומֹו
היא ההתהּוּות ּותחּלת הּגּלּוי ראׁשית ְְִִִִִִֵַַַַהיא

ׁשּתחּלת ּבפרט, העֹולם ּבהתהּוּות ׁשהּוא ּוכמֹו החכמה. ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָמּספירת
היא ׁשהתחלתּה ההׁשּתלׁשלּות, ּבכללּות הּוא ּכן מחכמה, היא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהתהּוּותֹו
הארץ, ואת הּׁשמים את גֹו' ּבראׁשית אֹומרֹו וזהּו החכמה. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּספירת
מו"ח כ"ק ׁשּכתב ּוכמֹו ההׁשּתלׁשלּות, ּכללּות הם וארץ ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָדׁשמים

ה'תש"ג הּׁשנה ראׁש ּבהמׁש ׁשמים5אדמֹו"ר ּבבחינת הּוא עֹולם ּדכל , ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
הימנּו, ׁשּלמעלה מה לגּבי ארץ ּובבחינת מּמּנּו ׁשּלמטה עֹולם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלגּבי
ּכתיב ועלֿזה ההׁשּתלׁשלּות. סדר ּכללּות נכלל וארץ ׁשּבּׁשמים ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָונמצא
היא העֹולמֹות ּכל התהּוּות דתחילת ּברא, ּבחכמתא ּברא, ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָֻּבראׁשית

ּבּכתּוב ּוממׁשי עֹולם6מחכמה. על ּדקאי ובהּו, תהּו היתה והארץ ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ
עֹולם7הּתהּו על וקאי ּכבר, היתה ׁשּמׁשמעֹו היתה, ׁשּכתּוב מה ּדזהּו , ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבּכתּוב ּוממׁשי האריז"ל6הּתהּו. ּבּכתבי ואיתא מרחפת, אלקים 8ורּוח ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ
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˙ÈL‡aהארץ ואת הּׁשמים את אלקים ,1ּברא ¿≈ƒְֱִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ּבּתרגּום ּבזהר2ואיתא )3(וכןֿהּוא ְְְְִֵַַַָֹ

אף ּדהּנה, ּברא. ּבחכמתא ּברא, ְְְְְְִִֵֵַָָָָֻּבראׁשית
ּדזהּו הּספירֹות, ּכל עלֿידי היא מה4ׁשההתהּוּות ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָ

הּוא ּדבראׁשית הארץ, ואת גֹו' ּבראׁשית ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָׁשּכתּוב
ספירת הּוא אלקים ּברא וחכמה, ּכתר ְְְְֱִִִֶֶַָָָָֹספירֹות
זעירֿאנּפין הּוא הארץ ואת הּׁשמים את ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּבינה,
ּכל עלֿידי היא ׁשההתהּוּות והיינּו, ְְְְְִִֵֶַַַַַָּומלכּות,
ּברא ּבראׁשית ּכתיב מּכלֿמקֹום ְְְִִִִֵַָָָָהּספירֹות,
החכמה ׁשספירת מּׁשּום ּברא, ּבחכמתא ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָֻוּתרגּומֹו
היא ההתהּוּות ּותחּלת הּגּלּוי ראׁשית ְְִִִִִִֵַַַַהיא

ׁשּתחּלת ּבפרט, העֹולם ּבהתהּוּות ׁשהּוא ּוכמֹו החכמה. ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָמּספירת
היא ׁשהתחלתּה ההׁשּתלׁשלּות, ּבכללּות הּוא ּכן מחכמה, היא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהתהּוּותֹו
הארץ, ואת הּׁשמים את גֹו' ּבראׁשית אֹומרֹו וזהּו החכמה. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּספירת
מו"ח כ"ק ׁשּכתב ּוכמֹו ההׁשּתלׁשלּות, ּכללּות הם וארץ ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָדׁשמים

ה'תש"ג הּׁשנה ראׁש ּבהמׁש ׁשמים5אדמֹו"ר ּבבחינת הּוא עֹולם ּדכל , ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
הימנּו, ׁשּלמעלה מה לגּבי ארץ ּובבחינת מּמּנּו ׁשּלמטה עֹולם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלגּבי
ּכתיב ועלֿזה ההׁשּתלׁשלּות. סדר ּכללּות נכלל וארץ ׁשּבּׁשמים ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָונמצא
היא העֹולמֹות ּכל התהּוּות דתחילת ּברא, ּבחכמתא ּברא, ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָֻּבראׁשית

ּבּכתּוב ּוממׁשי עֹולם6מחכמה. על ּדקאי ובהּו, תהּו היתה והארץ ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ
עֹולם7הּתהּו על וקאי ּכבר, היתה ׁשּמׁשמעֹו היתה, ׁשּכתּוב מה ּדזהּו , ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבּכתּוב ּוממׁשי האריז"ל6הּתהּו. ּבּכתבי ואיתא מרחפת, אלקים 8ורּוח ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ
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א.)1 א, ברא).)2בראשית בחוכמא (ושם: ירושלמי בחכמה).)3תרגום (ושם: ב ג, ראה)4ח"א

וש"נ. ואילך). פט ע' תרנ"א (סה"מ תרנ"א ברא בראשית תש"ג)5ד"ה (סה"מ ברא בראשית ד"ה

.(66 ב.)6ע' שם, ואילך.)7בראשית א ע' ח"א תקס"ח אדה"ז במאמרי תהו היתה והארץ ד"ה ראה

תשכ"ג. בראשית דש"פ הנ"ל עה"פ.)8ד"ה להאריז"ל תורה ולקוטי הלקוטים ספר הפסוקים, שער

ד. פב, מטות לקו"ת פ"א. נצוצין) רפ"ח (שער יח שער חיים עץ

    
‡‰ ˙‡Â ÌÈÓ‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡a ˙ÈL‡a1‡˙È‡Â , ¿≈ƒ»»¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈»»∆¿ƒ»

Ìeza2‰Êa[=מובא] ‡e‰ŒÔÎÂ3‡˙ÓÎÁa ,‡a ˙ÈL‡a  ««¿¿≈¿…«¿≈ƒ»»¿À¿¿»
‡a.[ברא ה)חכמה ŒÏÚ[=ב(ספירת ‡È‰ ˙ee‰˙‰‰L Û‡ ,‰p‰c ¿»¿ƒ≈«∆«ƒ¿«ƒ«

e‰Êc ,˙BÈ‰ Ïk È„È4˙‡Â B ˙ÈL‡a e˙kL ‰Ó ¿≈»«¿ƒ¿∆«∆»¿≈ƒ¿≈
,‡‰כל מרומזים זה בפסוק »»∆
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ו 

רפ"ח הם רפ"ח מת', 'רפ"ח הּוא ְִֵֵֶֶַדמרחפת
דתהּו הּניּצֹוצֹות,9ניּצֹוצֹות נפילת על קאי ּומת , ְְִִִִֵַַַָֹ

להבין וצרי דלעּמתֿזה. הפכי ענין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֻׁשהּוא
למה ּברא ּדּבראׁשית הענינים ּוסמיכּות ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָהמׁש
צרי וגם וגֹו'. היתה והארץ לאחריֿזה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּכתּוב
הם דרפ"ח ל'מת', ד'רפ"ח' הּׁשּיכּות ְְְְִֵֵַַָָלהבין
ּומת ּדקדּׁשה, ניּצֹוצֹות ׁשהם דתהּו ניּצֹוצֹות ְְִִִֵֵֶָֹֻרפ"ח
לזה. זה ּׁשּיכּותם ּומה דלעמתֿזה, הפכי ענין ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻהּוא

מל10ּובּמדרׁש ׁשל רּוחֹו זה אלקים ּדרּוח איתא ְְֱִִִֶֶֶֶַַָָֹ
מׁשיח ׁשל ׁשרּוחֹו נמצא זה ּולפי ְְִִִִֶֶֶַַַָָָהּמׁשיח,
להבין וצרי מת'. 'רפ"ח ּבחינת על ְְְְִִִֵֶֶַַַָָמרחפת
ׁשל דרּוחֹו הּׁשּיכּות להבין צרי וגם ּבזה. ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָהענין
ההתהּוּות ּבתחּלת ׁשּמּיד ּברא, לבראׁשית ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָמׁשיח

מׁשיח. ׁשל רּוחֹו אֹודֹות ְִֶַָָֻמדּבר

זהÈ‰Ïeב) הּידּוע11ּכל ּתחּלה להקּדים יׁש ¿»ƒְְְִִֵֶַַַָָָ
נחּלק ההׁשּתלׁשלּות סדר ְְְְֱִִֵֶֶַַַָּדכללּות

דעֹולםֿׁשנהֿנפׁש הּמדריגֹות ׁשעליהם12לג' , ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ג' ּגםּֿכן הם אּלּו ענינים וג' יצירה. ספר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֻמיּסד

וׁשטח קו דנקּדה ׁשהּסדר13הענינים אּלא , ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
והּסדר למטה, מּלמעלה הּוא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֻדנקּדהֿקוֿׁשטח
דעֹולם למעלה, מּלמּטה הּוא ְְְְְִֶֶַַָָָָָָדעֹולםֿׁשנהֿנפׁש
וׁשנה נקּדה, ּבחינת היא ונפׁש ׁשטח, ּבחינת ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֻהּוא
הּנקּדה את המחּבר ׁשהּוא קו, ּבחינת ְְְִִֵֶֶַַַַַָֻהיא

ד ּבזה, והענין ּבּׁשטח. ההתהּוּותׁשּתמׁש תחילת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֻ
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ובכ"מ.)9 פ"ב. שם חיים עץ בעל)10ראה א. פ"ח, ד. פ"ב, ב"ר

עה"פ. מרחפת)11הטורים אלקים ורוח ד"ה ראה – לקמן הבא בכל

וראה ואילך). סו ע' תרפ"ו (סה"מ תרפ"ו ואילך), נד ע' פר"ת (סה"מ

ע' תשי"ב סה"מ (תו"מ אשתקד בראשית דש"פ ה"א ויקח ד"ה גם

ואילך). אדמו"ר)12קנה במאמרי מרחפת אלקים ורוח ד"ה גם ראה

סה"מ ואילך. תתטז ע' יתרו אוה"ת ואילך. נו ע' בראשית האמצעי

תשמ"ז. עשן סיני והר ד"ה ואילך. רא ע' והר)13תרנ"ג ד"ה גם ראה

ע' ואילך. שלב ע' ח"ב במדבר האמצעי אדמו"ר במאמרי עשן סיני
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צּיּור ּבּה ׁשּיׁש מּנקּדה, ׁשהרי14היא לּדבר, ּוראיה , ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ
ׁשהּנקּדה מּובן ואםּֿכן נקּדה, היא ראׁשיתֹו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻֻהּקו
וזהּו ההתהּוּות. התחלת היא ּומּמנה צּיּור, ּבּה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָיׁש
ּברא, ּבחכמתא ּברא ּבראׁשית ׁשּכתּוב ְְְְְִֵֶַָָָָָֻמה
היא ּדחכמה מהחכמה, היא ההתהּוּות ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשהתחלת
ראׁשית היא חכמה ׁשהרי צּיּור, ּבּה ׁשּיׁש ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֻנקּדה
ראׁשית אּלא הּגּלּוי, קֹודם ׁשאינּה (והיינּו, ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּגּלּוי
ואחרֿ צּיּור, ּבּה ׁשּיׁש נקּדה היא ואםּֿכן ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻהּגּלּוי),
ׁשטח ׁשטח, לבחינת הּקו עלֿידי מּמנה נמׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּכ
היא ׁשההתהּוּות וזהּו הּמקּבל. וׁשטח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַהּמׁשּפיע
דיּו"ד יו"ה, אֹותּיֹות ג' יׁש הוי' ּדבׁשם הוי' ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָמׁשם
אֹות דתמּונת צּיּור, ּבּה ׁשּיׁש נקּדה ּבחינת ְְְִִִִֵֶַַָָֻהיא
ּבאמצע ּונקּדה לּמטה וקֹוץ למעלה קֹוץ היא ְְְְְְְִֶַַַָָָֻיּו"ד
הּקו הּוא וא"ו צּיּור, ּבּה ׁשּיׁש נקּדה ְִִֵֶֶַַָָָֻׁשהיא
ּבחינת ׁשהיא ה"א לבחינת נמׁש ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָׁשעלֿידֹו
ּבׁשטח ּתחּלה נמׁש הּקו ׁשעלֿידי והיינּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהּׁשטח,

הּמקּבל. ּבׁשטח ואחרּֿכ ְְְְִֵֶַַַַַַַַַהּמׁשּפיע

קטן'ÔeÈÂג) ּב'עֹולם רֹואים ׁשאנּו מּמה זה ּכל ¿»ִִֶֶַָָָָָָ
האדם עם15ׁשהּוא הּנפׁש ׁשּבחּבּור , ְִִֶֶֶֶַָָָ

ּדהּנה דעֹולםֿׁשנהֿנפׁש. הענינים ג' יׁש ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָהּגּוף
הכן ׁשעֹומדת ּכפי החּיּות היא נפׁש ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָּבחינת
ּבאברים ׁשּמתלּבׁש (קֹודם הּגּוף את ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָלהחיֹות
ּכלל ּבער אינּה עצמּה הּנפׁש ׁשהרי ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלהחיֹותם),
חּיּות ּבחינת ּבּה ׁשּיׁש אּלא הּגּוף, את ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָלהחיֹות
אינּה זֹו וחּיּות הּגּוף, את להחיֹות הכן ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשעֹומדת
להיֹות ּבּגּוף נמׁשכת ּׁשהיא ּכמֹו החּיּות ְְְְִִִִֶֶֶַַַַּבחינת

ׁשּבבחינת החּיּות ּכללּות והיא רּוחנית, חּיּות היא אּלא ּבׂשרית, ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָחּיּות
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ז          

צּיּור ּבּה ׁשּיׁש מּנקּדה, ׁשהרי14היא לּדבר, ּוראיה , ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ
ׁשהּנקּדה מּובן ואםּֿכן נקּדה, היא ראׁשיתֹו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻֻהּקו
וזהּו ההתהּוּות. התחלת היא ּומּמנה צּיּור, ּבּה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָיׁש
ּברא, ּבחכמתא ּברא ּבראׁשית ׁשּכתּוב ְְְְְִֵֶַָָָָָֻמה
היא ּדחכמה מהחכמה, היא ההתהּוּות ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשהתחלת
ראׁשית היא חכמה ׁשהרי צּיּור, ּבּה ׁשּיׁש ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֻנקּדה
ראׁשית אּלא הּגּלּוי, קֹודם ׁשאינּה (והיינּו, ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּגּלּוי
ואחרֿ צּיּור, ּבּה ׁשּיׁש נקּדה היא ואםּֿכן ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻהּגּלּוי),
ׁשטח ׁשטח, לבחינת הּקו עלֿידי מּמנה נמׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּכ
היא ׁשההתהּוּות וזהּו הּמקּבל. וׁשטח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַהּמׁשּפיע
דיּו"ד יו"ה, אֹותּיֹות ג' יׁש הוי' ּדבׁשם הוי' ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָמׁשם
אֹות דתמּונת צּיּור, ּבּה ׁשּיׁש נקּדה ּבחינת ְְְִִִִֵֶַַָָֻהיא
ּבאמצע ּונקּדה לּמטה וקֹוץ למעלה קֹוץ היא ְְְְְְְִֶַַַָָָֻיּו"ד
הּקו הּוא וא"ו צּיּור, ּבּה ׁשּיׁש נקּדה ְִִֵֶֶַַָָָֻׁשהיא
ּבחינת ׁשהיא ה"א לבחינת נמׁש ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָׁשעלֿידֹו
ּבׁשטח ּתחּלה נמׁש הּקו ׁשעלֿידי והיינּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהּׁשטח,

הּמקּבל. ּבׁשטח ואחרּֿכ ְְְְִֵֶַַַַַַַַַהּמׁשּפיע

קטן'ÔeÈÂג) ּב'עֹולם רֹואים ׁשאנּו מּמה זה ּכל ¿»ִִֶֶַָָָָָָ
האדם עם15ׁשהּוא הּנפׁש ׁשּבחּבּור , ְִִֶֶֶֶַָָָ

ּדהּנה דעֹולםֿׁשנהֿנפׁש. הענינים ג' יׁש ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָהּגּוף
הכן ׁשעֹומדת ּכפי החּיּות היא נפׁש ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָּבחינת
ּבאברים ׁשּמתלּבׁש (קֹודם הּגּוף את ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָלהחיֹות
ּכלל ּבער אינּה עצמּה הּנפׁש ׁשהרי ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלהחיֹותם),
חּיּות ּבחינת ּבּה ׁשּיׁש אּלא הּגּוף, את ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָלהחיֹות
אינּה זֹו וחּיּות הּגּוף, את להחיֹות הכן ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשעֹומדת
להיֹות ּבּגּוף נמׁשכת ּׁשהיא ּכמֹו החּיּות ְְְְִִִִֶֶֶַַַַּבחינת

ׁשּבבחינת החּיּות ּכללּות והיא רּוחנית, חּיּות היא אּלא ּבׂשרית, ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָחּיּות
ּבעצם ׁש16חי החּיּות היא עֹולם ּובחינת אבריו. ּבפרטי ּבּגּוף ּנמׁשכת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
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ח 

זֹו ׁשחּיּות ּבׂשריים, חּיים ּבבחינת אֹותֹו ְְְִִִִִֶַַַַָָּומחּיה
עם החּיּות והתחּברּות מהּנפׁש. ּבלבד הארה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהיא
חּיּות ּדהּנה, ּבזה, והענין ׁשנה. ּבחינת היא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהּגּוף
הּוא ׁשהּגּוף ּבאֹופן הּגּוף עם מתאחדת ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַהּנפׁש
לחּלק אפׁשר ׁשאי היינּו הּנפׁש, אל מיּוחד ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָלבּוׁש
את מחּיה ׁשהּנפׁש דהחּיּות והחּיּות. הּגּוף ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָּבין
והיינּו חי, נעׂשה עצמֹו ׁשהּגּוף ּבאֹופן הּוא ְְְְֲֶֶֶַַַַַַהּגּוף
ּכמֹו ּבמציאּותֹו נׁשאר ׁשהּגּוף ּבאֹופן זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָׁשאין
(ׁשטּוּפט אֹותֹו מניעה רק היא והּנפׁש ְְְְִִֶֶֶַַָָָּׁשהיה,
(וכמבֹואר חי נעׂשה עצמֹו ׁשהּגּוף אּלא ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָאים),

אדמֹו"ר מו"ח כ"ק ּבמאמר מּובן17הענין ּומּזה .( ְְְֲִִֶַַַָָָ
הארה היא ּבּגּוף הּמלּבׁשת החּיּות ׁשּבחינת ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻׁשאף
החּיּות ּבכללּות ּבדביקּות היא מּכלֿמקֹום ְְְִִִִִֵַַַָָָּבלבד,
את להחיֹות הּכח ׁשהרי ּבעצם. חי ּבחינת ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשהיא
חי מּבחינת הּוא חי עצמֹו הּגּוף ׁשיהיה ְְְִִִֶֶַַַַַַהּגּוף
להחיֹות חי הּוא לכן ּבעצם חי דלהיֹותֹו ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָּבעצם,

את מחּיה ּבּגּוף הּמתלּבׁשת ׁשהחּיּות ּומאחר חי, עצמֹו הּגּוף ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָׁשיהיה
היא ׁשהחּיּות ׁשאף מּובן הרי חי, נעׂשה עצמֹו ׁשהּגּוף ּבפנימּיּותֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָהּגּוף
ּבעצם. חי ּבחינת עם ּבדביקּות היא מּכלֿמקֹום מהּנפׁש, ּבלבד ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהארה
היא החּיּות ׁשהרי נּכרת, ּבלּתי דביקּות היא זֹו דביקּות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאמנם
היינּו אבריו, ּפרטי ּבכל להחיֹותֹו הּגּוף אל (צּוגעטראגן) ְְְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּב'המׁשכה'
(צּוגעטראגן) ּב'המׁשכה' היא אּלא הּנפׁש, אל ּבדביקּות איננה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהחּיּות
ּבחינת ּבּגּוף, הּמתלּבׁשת החּיּות ׁשּדביקּות ונמצא, להחיֹותֹו. הּגּוף ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָאל
וׁשֹוב. רצֹוא ׁשל ּבאֹופן היא נפׁש, ּבחינת ּבעצם, חי ּבחינת עם ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָעֹולם,
ּבבחינת ּדביקּותֹו מּצד הּוא ּבפנימּיּותֹו הּגּוף את להחיֹות ׁשהּכח ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַֹוהיינּו,
ּבבחינת היא החּיּות זה, עם יחד אבל רצֹוא, ּבחינת ּדהיינּו ּבעצם, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָחי
ׁשּלא הּגּוף את מהּפ ׁשאינֹו והיינּו, הּגּוף, את מחּיה היא ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשֹוב,
ּכמֹו הּגּוף את מחּיה היא אּלא ּגּוף), אֹויס ווערן זאל (ער ּגּוף ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָיהיה

ּבמצי ׁשאֹופןׁשהּוא ּכׁשם והּנה, ׁשֹוב. ּבבחינת הריֿהּוא ואםּֿכן אּותֹו, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַ
החּיּות, עצם מּצד ּגם הּוא ּכן ּדוקא, רצֹואֿוׁשֹוב ּבבחינת הּוא ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָהחּיּות
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ּבבחינת הּוא ונפׁש ּדגּוף החּבּור ׁשעצם ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַוהיינּו
נׁשּתנּו לא חּבּורם עלֿידי ׁשהרי ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹרצֹואֿוׁשֹוב,
ּגׁשמי נׁשאר הּגּוף אּלא ממהּותם, והּגּוף ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָהּנפׁש
ׁשהּנפׁש הּוא והחּבּור רּוחנית, נׁשארת ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָוהּנפׁש
ׁשהּוא הּגּוף עם מחּברת רּוחנית ׁשהיא ְְִִִֶֶֶֶַָֻּכמֹו
זה הפכים הם ורּוחנּיּות ּגׁשמּיּות והרי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָּגׁשמי,
רצֹואֿ עלֿידי הּוא ׁשהחּבּור מּובן ואםּֿכן ְְִִִֵֵֶֶַַָָמּזה,
והן החּיּות עצם מּצד דהן ונמצא, ּדוקא. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָוׁשֹוב
רצֹואֿוׁשֹוב, ּבבחינת זה הרי החּיּות אֹופן ְֲִִִֵֶֶַַַַָָמּצד
ּבחינת הּוא הּזמן דׁשֹורׁש ּכּידּוע ׁשנה, ענין ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָוזהּו

ָָרצֹואֿוׁשֹוב.

ÌLÎeהּוא ּכן האדם, זה קטן' ּב'עֹולם ׁשהּוא ¿≈ֵֶֶָָָָָָָ
הּמדריגֹות ג' ּבֹו ׁשּיׁש ּגדֹול', ּב'עֹולם ְֵֵֶַַַָָָּגם
ּבבחינת הּוא הּנברא ּדהּנה, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָדעֹולםֿׁשנהֿנפׁש.

העלם לׁשֹון האלקית18עֹולם, החּיּות וכן , ְְְֱִֵֵֶַַָָֹ
עֹולם ּבׁשם גםּֿכן נקראת ּבּנברא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּמלּבׁשת
להּוֹותֹו, ּב'ּיׁש' ׁשֹוקדת להיֹותּה העלם, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָמּלׁשֹון
ּדהּנה, ּבמקֹורּה. ּדביקּותּה ּבּה נּכרת ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָואין
ׁשּמציאּותֹו העצמּות ּבכח היא ְְְְִִִֶַַַַָֹההתהּוּות
מאין יׁש להּוֹות ּבכֹוחֹו לבּדֹו והּוא ,19מעצמּותֹו ְְְְְִֵֵֵַַַַ

את להּוֹות האלקי' ּב'אין ׁשּיׁשנֹו ההתהּוּות ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹוכח
ּבמקֹורֹו הּדביקּות מּכלֿמקֹום, אבל ּבמקֹורֹו, ּדביקּותֹו מּצד הּוא ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָה'ּיׁש'
להּוֹות צּוגעטראגן) איז (ער ּב'המׁשכה' הּוא ואּדרּבה ּבֹו, נּכרת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאינּה
יֹום ּבכל ּבטּובֹו הּמחּדׁש ּכמאמר להּוֹותֹו, ּתמיד ּבֹו ׁשּׁשֹוקד ה'ּיׁש', ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאת
לפי העלם, מּלׁשֹון עֹולם ּבׁשם נקרא ולכן בראׁשית. מעׂשה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּתמיד
ׁשּזה ּדאף הּגּוף, את ׁשמחּיה הּנפׁש חּיּות ּוכמֹו מקֹורֹו. על ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָׁשּמעלים

הּו הּגּוף את ּכּנ"ל,ׁשמחּיה ּבעצם, חי ׁשהּוא ּבמקֹורּה ּדביקּותּה מּצד א ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
וכן ּבּגּוף, מתלּבׁשת היא ׁשהרי ּבּה, נרּגׁשת הּדביקּות אין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּכלֿמקֹום

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

א].)18 נ, פסחים מחז"ל [ע"פ שנה ע' ח"א להצ"צ ביאוה"ז א. סה, חוקת ד. לז, שלח לקו"ת ראה

הבהיר ספר א). (פב, תמ"ב תקו"ז סע"ג]. ה, במדבר בלקו"ת [הובא בסופו (ג) יא ג, קה"ר וראה

עולם). הרת (היום לר"ה במוסף האריז"ל סידור י. ע"ב).)19סימן ריש (קל, ס"כ אגה"ק תניא

    
È‰L ,BLÂŒ‡Bˆ ˙ÈÁa ‡e‰ LÙÂ Ûec eaÁ‰ ÌˆÚL∆∆∆«ƒ¿¿∆∆ƒ¿ƒ«»»∆¬≈
Ûeb‰ ‡l‡ ,Ì˙e‰ÓÓ Ûeb‰Â LÙp‰ ezL ‡Ï ÌeaÁ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»…ƒ¿««∆∆¿«ƒ»»∆»«
LÙp‰L ‡e‰ eaÁ‰Â ,˙ÈÁe ˙‡L LÙp‰Â ÈÓLb ‡Lƒ¿««¿ƒ¿«∆∆ƒ¿∆∆»ƒ¿«ƒ∆«∆∆
È‰Â ,ÈÓLb ‡e‰L Ûeb‰ ÌÚ ˙aÁÓ ˙ÈÁe ‡È‰L BÓk¿∆ƒ»ƒ¿À∆∆ƒ«∆«¿ƒ«¬≈

Ì‰ ˙eiÁeÂ ˙eiÓLb«¿ƒ¿»ƒ≈
‰fÓ ‰Ê ÌÈÎÙ‰אפשר ואי ¬»ƒ∆ƒ∆

גשמי, בגוף יתלבש רוחני שכח

שענין ממוצע ידי על אלא

רצוא התנועות הן הממוצע

ושוב מהרוחני) (הקבלה

לגשמי) ÔkŒÌ‡Â(ההמשכה ,¿ƒ≈
ŒÏÚ ‡e‰ eaÁ‰L ÔeÓ»∆«ƒ«
.‡˜Âc BLÂŒ‡Bˆ È„È¿≈»»«¿»
ÌˆÚ „vÓ Ô‰„ ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿≈ƒ«∆∆

˙eiÁ‰עם תתחבר שהנפש ««
‡ÔÙBהגוף „vÓ Ô‰Â¿≈ƒ«∆

˙eiÁ‰גוף להיות ישתנה שגוף ««
Œ‡Bˆחי ˙ÈÁa ‰Ê È‰¬≈∆ƒ¿ƒ«»

,‰L ÔÈÚ e‰ÊÂ ,BLÂ»¿∆ƒ¿«»»
‡e‰ ÔÓf‰ LBL„ Úe„ik«»«¿∆«¿«

.BLÂŒ‡Bˆ ˙ÈÁaכפי ¿ƒ«»»
שהורדת האדם במחשבת שנראה

הדיבור אל המחשבה אותיות

בין זמן משך בשיהוי כרוכה

חיבור בענין כך לדיבור, דיבור

צירוף שהוא הגוף עם הנפש

ושוב רצוא התנועות של תמידי

למעלה החיות הסתלקות שהן

מוכרח למטה, חזרה והמשכתו

הרצוא בין זמן הפסק בזה להיות

חיבור ידי שעל נמצא לשוב.

הזמן ענין נוצר הגוף עם הנפש

ומתמשך תמידי חיבור שמשמעו

ריבוי על וגשמיות רוחניות של

ושוב. רצוא של תנועות

ÌÏBÚ'a ‡e‰L ÌLÎe¿≈∆»»
‡e‰ Ôk ,Ì„‡‰ ‰Ê 'ÔË»̃»∆»»»≈
LiL ,'ÏB„b ÌÏBÚ'a Ìb«»»»∆≈
ŒÌÏBÚ„ ˙BÈ„n‰ ' Ba««¿≈¿»
‡p‰ ,‰p‰c .LÙŒ‰L»»∆∆¿ƒ≈«ƒ¿»
ÔBLÏ ,ÌÏBÚ ˙ÈÁa ‡e‰ƒ¿ƒ«»¿

ÌÏÚ‰18˙eiÁ‰ ÔÎÂ , ∆¿≈¿≈««
˙LaÏn‰ ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ«¿À∆∆
ÔkŒÌ ˙‡˜ ‡pa«ƒ¿»ƒ¿≈«≈
ÔBLlÓ ÌÏBÚ ÌLa¿≈»ƒ¿
˙„˜BL d˙BÈ‰Ï ,ÌÏÚ‰∆¿≈ƒ¿»∆∆

'Li'aהנבראdB˜Óa d˙e˜Èc da ˙k ÔÈ‡Â ,B˙Be‰Ïכפי «≈¿«¿≈ƒ∆∆»¿≈»ƒ¿»
בהמשך ‰eÓˆÚ˙שיבואר ÁÎa ‡È‰ ˙ee‰˙‰‰ ,‰p‰c .¿ƒ≈«ƒ¿«ƒ¿…«»«¿

B˙eÓˆÚÓ B˙e‡ÈˆnLאלא אותו, שעשה מעליו ומקור כח שום [=שאין ∆¿ƒ≈«¿
אחרית] לו ואין ראשית לו ואין עצמו מקור BÁBÎaהוא BcÏ ‡e‰Â¿¿«¿

ÔÈ‡Ó LÈ ˙Be‰Ïלעשות =] ¿«≈≈«ƒ
המציאות] מהעדר ,19מציאות

BLiL ˙ee‰˙‰‰ ÁÎÂ¿…««ƒ¿«∆∆¿
˙‡ ˙Be‰Ï 'È˜Ï‡‰ ÔÈ‡'a»«ƒ»¡…ƒ¿«∆
B˙e˜Èc „vÓ ‡e‰ 'Li'‰«≈ƒ«¿≈
ŒÏkÓ Ï‡ ,BB˜Óaƒ¿¬»ƒ»
BB˜Óa ˙e˜Èc‰ ,ÌB˜Ó»«¿≈ƒ¿
‰ac‡Â ,Ba ˙k dÈ‡≈»ƒ∆∆¿«¿«»
ÊÈ‡ Ú '‰ÎLÓ‰'a ‡e‰¿«¿»»∆ƒ
˙‡ ˙Be‰Ï Ô‡ËÚeˆ∆¿»¿¿«∆
„ÈÓz Ba „˜BML ,'Li'‰«≈∆≈»ƒ
LcÁn‰ Ó‡Ók ,B˙Be‰Ï¿«¿«¬»«¿«≈
„ÈÓz ÌBÈ ÏÎa BeËa¿¿»»ƒ

ÔÎÏÂ .˙ÈL‡ ‰ÚÓגם «¬≈¿≈ƒ¿»≈
האלוקי שבאין ההתהוות כח

ÔBLlÓ ÌÏBÚ ÌLa ‡˜ƒ¿»¿≈»ƒ¿
ÏÚ ÌÈÏÚnL ÈÙÏ ,ÌÏÚ‰∆¿≈¿ƒ∆«¿ƒ«
LÙp‰ ˙eiÁ BÓÎe .BB˜Ó¿¿««∆∆
Û‡c ,Ûeb‰ ˙‡ ‰iÁÓL∆¿«»∆«¿«
Ûeb‰ ˙‡ ‰iÁÓL ‰fL∆∆∆¿«»∆«
d˙e˜Èc „vÓ ‡e‰ƒ«¿≈»
ÈÁ ‡e‰L dB˜Óaƒ¿»∆«
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,Ï"pk ,ÌˆÚa¿∆∆««ƒ»»
,da ˙Lb ˙e˜Èc‰ ÔÈ‡≈«¿≈ƒ¿∆∆»

‡È‰ È‰Lנשארת אינה ∆¬≈ƒ
משתנה אלא שהיתה כפי רוחנית

ÔÎÂלהיות ,Ûeba ˙LaÏ˙Óƒ¿«∆∆«¿≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77



ט          

ּבבחינת הּוא ונפׁש ּדגּוף החּבּור ׁשעצם ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַוהיינּו
נׁשּתנּו לא חּבּורם עלֿידי ׁשהרי ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹרצֹואֿוׁשֹוב,
ּגׁשמי נׁשאר הּגּוף אּלא ממהּותם, והּגּוף ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָהּנפׁש
ׁשהּנפׁש הּוא והחּבּור רּוחנית, נׁשארת ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָוהּנפׁש
ׁשהּוא הּגּוף עם מחּברת רּוחנית ׁשהיא ְְִִִֶֶֶֶַָֻּכמֹו
זה הפכים הם ורּוחנּיּות ּגׁשמּיּות והרי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָּגׁשמי,
רצֹואֿ עלֿידי הּוא ׁשהחּבּור מּובן ואםּֿכן ְְִִִֵֵֶֶַַָָמּזה,
והן החּיּות עצם מּצד דהן ונמצא, ּדוקא. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָוׁשֹוב
רצֹואֿוׁשֹוב, ּבבחינת זה הרי החּיּות אֹופן ְֲִִִֵֶֶַַַַָָמּצד
ּבחינת הּוא הּזמן דׁשֹורׁש ּכּידּוע ׁשנה, ענין ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָוזהּו

ָָרצֹואֿוׁשֹוב.

ÌLÎeהּוא ּכן האדם, זה קטן' ּב'עֹולם ׁשהּוא ¿≈ֵֶֶָָָָָָָ
הּמדריגֹות ג' ּבֹו ׁשּיׁש ּגדֹול', ּב'עֹולם ְֵֵֶַַַָָָּגם
ּבבחינת הּוא הּנברא ּדהּנה, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָדעֹולםֿׁשנהֿנפׁש.

העלם לׁשֹון האלקית18עֹולם, החּיּות וכן , ְְְֱִֵֵֶַַָָֹ
עֹולם ּבׁשם גםּֿכן נקראת ּבּנברא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּמלּבׁשת
להּוֹותֹו, ּב'ּיׁש' ׁשֹוקדת להיֹותּה העלם, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָמּלׁשֹון
ּדהּנה, ּבמקֹורּה. ּדביקּותּה ּבּה נּכרת ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָואין
ׁשּמציאּותֹו העצמּות ּבכח היא ְְְְִִִֶַַַַָֹההתהּוּות
מאין יׁש להּוֹות ּבכֹוחֹו לבּדֹו והּוא ,19מעצמּותֹו ְְְְְִֵֵֵַַַַ

את להּוֹות האלקי' ּב'אין ׁשּיׁשנֹו ההתהּוּות ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹוכח
ּבמקֹורֹו הּדביקּות מּכלֿמקֹום, אבל ּבמקֹורֹו, ּדביקּותֹו מּצד הּוא ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָה'ּיׁש'
להּוֹות צּוגעטראגן) איז (ער ּב'המׁשכה' הּוא ואּדרּבה ּבֹו, נּכרת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאינּה
יֹום ּבכל ּבטּובֹו הּמחּדׁש ּכמאמר להּוֹותֹו, ּתמיד ּבֹו ׁשּׁשֹוקד ה'ּיׁש', ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאת
לפי העלם, מּלׁשֹון עֹולם ּבׁשם נקרא ולכן בראׁשית. מעׂשה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּתמיד
ׁשּזה ּדאף הּגּוף, את ׁשמחּיה הּנפׁש חּיּות ּוכמֹו מקֹורֹו. על ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָׁשּמעלים

הּו הּגּוף את ּכּנ"ל,ׁשמחּיה ּבעצם, חי ׁשהּוא ּבמקֹורּה ּדביקּותּה מּצד א ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
וכן ּבּגּוף, מתלּבׁשת היא ׁשהרי ּבּה, נרּגׁשת הּדביקּות אין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּכלֿמקֹום
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י 

ּדאף הּנברא, את ׁשּמהּוה האלקית ּבחּיּות ּגם ְְְֱִִֶֶַַַַַַָָָֹהּוא
ּדוקא, מקֹורּה מּצד הּוא הּנברא את ׁשּמהּוה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּזה
מעלימה והיא מקֹורּה ּבּה נרּגׁש אין ְְְְִִִִֵַָָָָָָמּכלֿמקֹום
על ׁשּמעלימה עלֿידיֿזה ודוקא מקֹורּה, ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָעל
ּבׁשם נקראת ולכן ה'ּיׁש', את מהּוה היא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָמקֹורּה
ׁשטח, ּבחינת ׁשהּוא עֹולם, ּבחינת וזהּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָהעלם.
הּמהּוה האלקי האין ואת הּנבראים את ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּכֹולל
נקּדת והיא נקדה, ּבחינת היא ונפׁש ְְְְְִִִֶֶַַָָֻֻאֹותם.
ּכי ההתהּוּות, ׁשֹורׁש הּוא ׁשּמּׁשם ְְִִִֶֶַַַָָָהחכמה,
עם עֹולם ּבחינת וחּבּור העצמּות. ּכח יׁש ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹּבחכמה
ׁשהיא רצֹואֿוׁשֹוב, עלֿידי הּוא נפׁש ְְִִֵֶֶֶַַָָּבחינת
את להּוֹות ּב'אין' ׁשּיׁש הּכֹוח ׁשהרי ׁשנה, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבחינת
אבל ּדוקא, ּבמקֹורֹו ּדביקּותֹו מּצד הּוא ְְְֲִִֵֵַַַָָה'ּיׁש'
היא ׁשהּדביקּות והיינּו נּכרת, אינּה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָהּדביקּות
ּדהתהּוּות ׁשנה, ענין ׁשזהּו רצֹואֿוׁשֹוב, ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּבבחינת

מרצֹואֿוׁשֹוב. הּוא ְִַַָָהּזמן

לֹוp‰Â‰ד) להיֹות הקב"ה ׁשּנתאּוה מּפני היא ההתהּוּות ׁשּכּונת ּכיון ¿ƒ≈ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבּתחּתֹונים ּדירה עבֹודת20יתּבר עלֿידי נעׂשית זֹו ודירה , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָ

יׁשנם יׂשראל נׁשמֹות עבֹודת ּבאֹופן ׁשּגם לֹומר צריכים יׂשראל, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנׁשמֹות
היא העבֹודה ּתכלית ּדהּנה, הּוא, והענין דעֹולםֿׁשנהֿנפׁש. הענינים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָג'
ּכדי א מעׂשה. ּבחינת ׁשהּוא ּבפֹועל, הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָלּמּוד
ּבחינת ׁשהיא הּמצֹות, ּכּונת עלֿידי הריֿזה הּמצֹות ּבקּיּום חּיּות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָׁשּיהיה

ּכמאמר ּכאן21מחׁשבה, הּכּונה ואין נׁשמה. ּבלא ּכגּוף ּכּונה ּבלא מצוה ְְְְְְְֲֲִֵַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּבכל הּכללית הּכּונה על אּלא מצוה, ׁשּבכל הּפרטּיֹות הּכּונֹות ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָעל

ויראה' 'אהבה ענין ׁשהּוא אהבה22ֿהּמצֹות, התעֹוררּות ׁשעלֿידי , ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּגדֹולה וחּיּות וחׁשק ּברצֹון היא הּמצוה עׂשּית אזי מדקּדק23ויראה ואז , ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּבּמצוה. מהּדר וגם ודקּדּוקיה ּפרטיה ּבכל מצוה ּכל לקּים ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהאדם
ּבאֹופן הּוא הּמצוה קּיּום אזי חּיּות, ּבלי הּמצוה את מקּים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָדכאׁשר
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כוונתה תפילין מצות לדוגמא,

ה', לעבודת והלב המוח לשעבד

יזכור תפילין הנחת ידי שעל
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לֹו יׁש ּכאׁשר אבל ּבזה, ּומהּדר מדקּדק ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשאינֹו
ּבכל הּמצוה את מקּים הּוא אזי ּבּמצוה, ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָחּיּות

וזהּו ּבּה. ּומהּדר ודקּדּוקיה הּלׁשֹון24ּפרטיה ּדּיּוק ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבּתניא רּבינּו הּוא25ׁשּכתב ּבאמת והּמקּימן ְְְְֱֵֶֶֶַַַַַַָָָ

היינּו, כּו', ּבֹו לדבקה וחפץ הוי' ׁשם את ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָהאֹוהב
עֹול קּבלת מּצד ּגם להיֹות יכֹול הּמצֹות ְְְִִִִַַַַַָָּדקּיּום

אהבהֿויראה קּיּום26ּבלא ׁשּיהיה ּבכדי אבל , ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹ
יהיה וׁשהּקּיּום ּבזה חּיּות ּלֹו ׁשּיהיה היינּו ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָאמּתי,
אהבהֿויראה עלֿידי זה הרי ּובהּדּור, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָּבּדקּדּוק
חּיּות הם ׁשאהבהֿויראה אף אמנם ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָּדוקא.
'אהבהֿויראה' חּבּור ּגם להיֹות צרי ְְְְֲִִִִִַַַָָָהּמצֹות,
והיינּו ּבפֹועל, הּמצֹות עם הּמצֹות) ְְְְְִִִַַַַַ(חּיּות
לקּיּום ה'אהבהֿויראה' את (צּוטראגן) ְְְְְְְֲִִִֶַַָָָָלהמׁשי
אהבהֿויראה ּלֹו ׁשּיׁש ׁשאף אפׁשר ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּמצֹות,
לא הּתפּלה אחר הנה מּכלֿמקֹום הּתפּלה, ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבעת
לפי הּוא הּדבר וטעם ּכדּבעי, הּמצֹות קּיּום ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָיהיה
קּיּום עם האהבהֿויראה ּבין קּׁשּור היה ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹׁשּלא
מּצד היה ׁשהאהבהֿויראה והיינּו ּבפֹועל, ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָהּמצֹות

ׁשּבׁשעת וכיון הּנפׁשֿהּבהמית, עם וחּבּור קּׁשּור לזה היה ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּנׁשמה
הנה לכן הּנפׁשֿהּבהמית, עם קׁשּורה האהבהֿויראה היתה לא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהּתפּלה
רֹוׁשם נׁשאר לא ונפׁשֿהּבהמית, הּגּוף עם מתעּסק ּכאׁשר הּתפּלה, ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹאחר

ּדהּנה, אלקּותמה'אהבהֿויראה'. מּׂשגת היא הרי למעלה הּנׁשמה ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
הּוא ּבאהבהֿויראה למעלה ועמידה ד'אהבהֿויראה', ּבתנּועה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָועֹומדת
ועֹומדים אלקּות מּׂשיגים למעלה הּמלאכים (דגם ּבאלקּות הּׂשגה ְְְְְְֱֱִִִִִֶַַַַַַַָָָָֹֹמּצד
הּנׁשמה ּבירידת הנה ּומּכלֿמקֹום הּנׁשמֹות), וכלֿׁשּכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבאהבהֿויראה,
האהבהֿ על ּומסּתירים מעלימים ונפׁשֿהּבהמית הּגּוף הרי ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָלמּטה,
היא האהבהֿויראה דּכאׁשר ּבעבֹודה, ּגם הּוא וכן הּנׁשמה. ׁשל ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָויראה

ועֹוברת חֹולפת היא הּתפּלה אחר הנה הּנׁשמה, צרי27מּצד ולכן , ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
זֹו והתחּברּות הּנפׁשֿהּבהמית, עם האהבהֿויראה ׁשל הּקיּׁשּור ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָלהיֹות
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יי          

לֹו יׁש ּכאׁשר אבל ּבזה, ּומהּדר מדקּדק ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשאינֹו
ּבכל הּמצוה את מקּים הּוא אזי ּבּמצוה, ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָחּיּות

וזהּו ּבּה. ּומהּדר ודקּדּוקיה הּלׁשֹון24ּפרטיה ּדּיּוק ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבּתניא רּבינּו הּוא25ׁשּכתב ּבאמת והּמקּימן ְְְְֱֵֶֶֶַַַַַַָָָ

היינּו, כּו', ּבֹו לדבקה וחפץ הוי' ׁשם את ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָהאֹוהב
עֹול קּבלת מּצד ּגם להיֹות יכֹול הּמצֹות ְְְִִִִַַַַַָָּדקּיּום

אהבהֿויראה קּיּום26ּבלא ׁשּיהיה ּבכדי אבל , ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹ
יהיה וׁשהּקּיּום ּבזה חּיּות ּלֹו ׁשּיהיה היינּו ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָאמּתי,
אהבהֿויראה עלֿידי זה הרי ּובהּדּור, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָּבּדקּדּוק
חּיּות הם ׁשאהבהֿויראה אף אמנם ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָּדוקא.
'אהבהֿויראה' חּבּור ּגם להיֹות צרי ְְְְֲִִִִִַַַָָָהּמצֹות,
והיינּו ּבפֹועל, הּמצֹות עם הּמצֹות) ְְְְְִִִַַַַַ(חּיּות
לקּיּום ה'אהבהֿויראה' את (צּוטראגן) ְְְְְְְֲִִִֶַַָָָָלהמׁשי
אהבהֿויראה ּלֹו ׁשּיׁש ׁשאף אפׁשר ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּמצֹות,
לא הּתפּלה אחר הנה מּכלֿמקֹום הּתפּלה, ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבעת
לפי הּוא הּדבר וטעם ּכדּבעי, הּמצֹות קּיּום ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָיהיה
קּיּום עם האהבהֿויראה ּבין קּׁשּור היה ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹׁשּלא
מּצד היה ׁשהאהבהֿויראה והיינּו ּבפֹועל, ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָהּמצֹות

ׁשּבׁשעת וכיון הּנפׁשֿהּבהמית, עם וחּבּור קּׁשּור לזה היה ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּנׁשמה
הנה לכן הּנפׁשֿהּבהמית, עם קׁשּורה האהבהֿויראה היתה לא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהּתפּלה
רֹוׁשם נׁשאר לא ונפׁשֿהּבהמית, הּגּוף עם מתעּסק ּכאׁשר הּתפּלה, ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹאחר

ּדהּנה, אלקּותמה'אהבהֿויראה'. מּׂשגת היא הרי למעלה הּנׁשמה ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
הּוא ּבאהבהֿויראה למעלה ועמידה ד'אהבהֿויראה', ּבתנּועה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָועֹומדת
ועֹומדים אלקּות מּׂשיגים למעלה הּמלאכים (דגם ּבאלקּות הּׂשגה ְְְְְְֱֱִִִִִֶַַַַַַַָָָָֹֹמּצד
הּנׁשמה ּבירידת הנה ּומּכלֿמקֹום הּנׁשמֹות), וכלֿׁשּכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבאהבהֿויראה,
האהבהֿ על ּומסּתירים מעלימים ונפׁשֿהּבהמית הּגּוף הרי ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָלמּטה,
היא האהבהֿויראה דּכאׁשר ּבעבֹודה, ּגם הּוא וכן הּנׁשמה. ׁשל ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָויראה

ועֹוברת חֹולפת היא הּתפּלה אחר הנה הּנׁשמה, צרי27מּצד ולכן , ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
זֹו והתחּברּות הּנפׁשֿהּבהמית, עם האהבהֿויראה ׁשל הּקיּׁשּור ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָלהיֹות
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יי 

נקּדהֿקוֿׁשטח ענין וזהּו הּתפּלה. ּבׁשעת ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֻהיא
אהבהֿויראה, הּמצֹות, ּכּונת היא נקּדה ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָֻּבעבֹודה.
ּבפֹועל, הּמצֹות קּיּום הּוא ׁשטח מחׁשבה. ְְֲִִִֶֶַַַַָָׁשהיא
עבֹודת ׁשעלֿידי החּבּור הּוא והּקו מעׂשה. ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַׁשהּוא
ּבּדר הּוא החּבּור אמנם ּדּבּור. ׁשהּוא ְְְִִִֶֶֶַַָָָהּתפּלה,
צרי הּמצֹות קּיּום ּבׁשעת ׁשהרי ְְֲִִִִֵֶַַָָָרצֹואֿוׁשֹוב,
קּיּום אל (צּוגעטראגן) מסּור האדם ְְְִִֶֶָָָָָלהיֹות

ּבּתניא ּכּמבֹואר הּכּונה, אל ולא ּבענין28הּמצֹות ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָֹ
להיֹות ׁשּצריכה הּתֹורה ּבלּמּוד לׁשמּה ְְְְִִִִֶַַַָָָָּכּונת
ּכאׁשר ׁשעה ּכל ּובתחיּלת הּלּמּוד ּתחּלת ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָּבׁשעת
הּלּמּוד) (ּבעת אחרּֿכ אבל הּצרּופים, ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָמתחּלפים

הּלּמּוד אל (צּוגעטראגן) מסּור להיֹות וכן29צרי , ְְְְִִִֵֶֶַָָָ
צרי הּמצֹות קּיּום ּדבׁשעת הּמצֹות, ּבקּיּום ְְְְְִִִִִִַַַָהּוא
אבל הּמצֹות, קּיּום אל (צּוגעטראגן) מסּור ְְְְֲִִִֶֶַָָָלהיֹות
הּכּונה נרּגׁש להיֹות צרי אז ּגם ְְִִִִַַַָָָָָָָמּכלֿמקֹום,
עלֿידי ּדוקא ׁשהרי עלּֿכלּֿפנים, מּקיף ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבדר
ּבאמת, הּמצֹות קּיּום להיֹות אפׁשר הּכּונה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהרגׁש
ּדוקא. רצֹואֿוׁשֹוב עלֿידי הּוא ׁשהחּבּור ְְְִֵֶֶַַַָָָוזהּו

ÌLÎe,הּמצֹות ּדקּיּום העבֹודה ּבכללּות ׁשהּוא ¿≈ְְְֲִִִֶַָָָ
הּמצ ּבכּונת ּגם הּוא החּיּותּכן (ׁשהיא ֹות ְְִִֵֶַַַַַַָ

הענינים ג' גםּֿכן ּבזה ׁשּיׁש ּגּופא, הּמצֹות) ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשל
ׁשהיא הּׁשם ׁשּבאהבת והיינּו, ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָדעֹולםֿׁשנהֿנפׁש.
ּכפּולחנא ּפּולחנא ּדלית העבֹודה, ְְְְֲִֵָָָָָָָעּקר

ּדהּנה,30דרחימּותא הּנ"ל. ענינים ג' ּבּה יׁש , ְְְִִִִִֵֵַַָָָ
מתעֹורר אזי ּלֹו, טֹוב ׁשאלקּות הּכרה לידי ּובא ּבאלקּות מתּבֹונן ְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכאׁשר
ּבחינת הּוא דעֹולם עֹולם, ּבׁשם נקראת זּו ואהבה להוי', ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָּבאהבה
ההרּגׁש מּצד ׁשּבאה לפי מציאּות, ּבבחינת היא זּו אהבה וכן ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמציאּות,
אינּה האהבה ּכאׁשר היא ּבאהבה נפׁש ּובחינת לֹו. טֹוב ְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹדאלקּות
מהּׂשכל ׁשּלמעלה הּׂשכל, מקֹור ּבחינת מּצד והּוא מציאּות, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּבבחינת
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ואילך). ריט ע' תשי"ב סה"מ (תו"מ תשי"ב משכלה תהי' לא ד"ה ואילך. פ"ג ספ"א. העבודה קונטרס

    
‰lÙz‰ ˙ÚLa ‡È‰בהתעוררות נמצא כאשר התפילה בשעת שדווקא , ƒƒ¿««¿ƒ»
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ׁשאהבתֹו ּבלבד זֹו ּדלא והיינּו הּמּדֹות, אל ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹהּׁשּי
הּמציאּות נרּגׁשת ׁשאז לֹו, ׁשּטֹוב מּצד אינּה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָלהוי'
אינּה ּגּופא ׁשהאהבה זאת עֹוד אּלא ֲֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּלֹו,
והיינּו אֹוהב, ׁשהּוא ּכלל מרּגיׁש ׁשאינֹו ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָּבהרּגׁש,

הּבאּורים אחד וזהּו לגמרי. ּבבּטּול ּבמה31ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
ּדר ּבאיזֹו יֹודע איני זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאמר

אֹותי הּמעלֹות32מֹוליכין ּכל ּבֹו ׁשהיּו ּדאף , ְֲִִִֶַַַָָ
לגמרי, ּבבּטּול להיֹותֹו מּכלֿמקֹום עליו, ְְְְְִִִֵֶַָָָָָׁשאמרּו
אּלא מציאּותֹו את הרּגיׁש ׁשּלא ּבלבד זֹו ְְְְִִִִֶֶֶַָֹֹּדלא
יֹודע איני אמר לכן האהבה, את ּגם הרגיׁש ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא
ׁשהּכּונה להיֹות א אֹותי. מֹוליכין ּדר ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּבאיזֹו
אז (ׁשּדוקא ּדוקא ּבהתּגּלּות אהבה ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָהיא
חּיּות נֹותנת ׁשהיא ּבאֹופן האהבה להיֹות ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָאפׁשר
ׁשימׁש החּבּור להיֹות צרי לזאת ְְְִִִִֶַַַָָֹֻּבּמצֹות),
ּבהתּגּלּות, האהבה להיֹות הּׂשכל מקֹור ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָמּבחינת
התּפעלּות ּבחינת עלֿידי היא ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַוההתחּברּות
ּדכיון הּמדריגֹות, ב' ּבין הּממצע ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֻהּׂשכלית,
ולא ּבעצם האלקּות טּוב על היא ְְְֱֲִִֶֶֶַַַָֹֹׁשההתּפעלּות

אע (נפׁש), הּׂשכל מקֹור ּבחינת אל ׁשּיי זה הרי ּלֹו, ׁשּטֹוב זה ל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
ּבהתּגּלּות אהבה לבחינת ׁשּיי זה הרי התּפעלּות, ׁשל ענין ׁשזהּו ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָלהיֹות
מּמקֹור ׁשימׁש החּבּור הּוא ׁשעלֿידּה ׁשנה, ּבחינת וזהּו ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ(עֹולם).
מקֹור מּבחינת ההמׁשכה ועלֿידי ּבהתּגּלּות. אהבה להיֹות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהׂשכל
ׁשּבהתּגּלּות האהבה ּגם נעׂשית אזי ּבהתּגּלּות, אהבה לבחינת ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָהּׂשכל
היֹותּה עם הרי ּבמרגׁש, היא האהבה ּכאׁשר ּדהּנה, ּבּטּול. ׁשל ְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּבאֹופן
יניקת מּזה להיֹות אפׁשר הׁשּתלׁשלּות ּברּבּוי מּכלֿמקֹום, ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֻּבּקדּׁשה,
ּבכללּות ּגם הּוא ּכמֹוֿכן ּבעבֹודה, ׁשהּוא ּוכמֹו ְְְֲִִִֵֶַַָָָהחיצֹונים.
ּבבּטּול, והם ׁשירה אֹומרים ׁשהּגלּגלים אף הנה ׁשּלכן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָההׁשּתלׁשלּות,

ׁשּכתּוב לצד33ּכמֹו סּבּובם על ּדקאי מׁשּתחוים, ל הּׁשמים ּוצבא ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָ
ּבמערב ּדׁשכינה מּׁשּום ּבאלקּות34מערב הּׂשגתם מּצד הּוא והּבּטּול ,35, ְְְֱֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹ
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יי          

ׁשאהבתֹו ּבלבד זֹו ּדלא והיינּו הּמּדֹות, אל ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹהּׁשּי
הּמציאּות נרּגׁשת ׁשאז לֹו, ׁשּטֹוב מּצד אינּה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָלהוי'
אינּה ּגּופא ׁשהאהבה זאת עֹוד אּלא ֲֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּלֹו,
והיינּו אֹוהב, ׁשהּוא ּכלל מרּגיׁש ׁשאינֹו ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָּבהרּגׁש,

הּבאּורים אחד וזהּו לגמרי. ּבבּטּול ּבמה31ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
ּדר ּבאיזֹו יֹודע איני זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאמר

אֹותי הּמעלֹות32מֹוליכין ּכל ּבֹו ׁשהיּו ּדאף , ְֲִִִֶַַַָָ
לגמרי, ּבבּטּול להיֹותֹו מּכלֿמקֹום עליו, ְְְְְִִִֵֶַָָָָָׁשאמרּו
אּלא מציאּותֹו את הרּגיׁש ׁשּלא ּבלבד זֹו ְְְְִִִִֶֶֶַָֹֹּדלא
יֹודע איני אמר לכן האהבה, את ּגם הרגיׁש ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא
ׁשהּכּונה להיֹות א אֹותי. מֹוליכין ּדר ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּבאיזֹו
אז (ׁשּדוקא ּדוקא ּבהתּגּלּות אהבה ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָהיא
חּיּות נֹותנת ׁשהיא ּבאֹופן האהבה להיֹות ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָאפׁשר
ׁשימׁש החּבּור להיֹות צרי לזאת ְְְִִִִֶַַַָָֹֻּבּמצֹות),
ּבהתּגּלּות, האהבה להיֹות הּׂשכל מקֹור ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָמּבחינת
התּפעלּות ּבחינת עלֿידי היא ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַוההתחּברּות
ּדכיון הּמדריגֹות, ב' ּבין הּממצע ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֻהּׂשכלית,
ולא ּבעצם האלקּות טּוב על היא ְְְֱֲִִֶֶֶַַַָֹֹׁשההתּפעלּות

אע (נפׁש), הּׂשכל מקֹור ּבחינת אל ׁשּיי זה הרי ּלֹו, ׁשּטֹוב זה ל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
ּבהתּגּלּות אהבה לבחינת ׁשּיי זה הרי התּפעלּות, ׁשל ענין ׁשזהּו ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָלהיֹות
מּמקֹור ׁשימׁש החּבּור הּוא ׁשעלֿידּה ׁשנה, ּבחינת וזהּו ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ(עֹולם).
מקֹור מּבחינת ההמׁשכה ועלֿידי ּבהתּגּלּות. אהבה להיֹות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהׂשכל
ׁשּבהתּגּלּות האהבה ּגם נעׂשית אזי ּבהתּגּלּות, אהבה לבחינת ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָהּׂשכל
היֹותּה עם הרי ּבמרגׁש, היא האהבה ּכאׁשר ּדהּנה, ּבּטּול. ׁשל ְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּבאֹופן
יניקת מּזה להיֹות אפׁשר הׁשּתלׁשלּות ּברּבּוי מּכלֿמקֹום, ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֻּבּקדּׁשה,
ּבכללּות ּגם הּוא ּכמֹוֿכן ּבעבֹודה, ׁשהּוא ּוכמֹו ְְְֲִִִֵֶַַָָָהחיצֹונים.
ּבבּטּול, והם ׁשירה אֹומרים ׁשהּגלּגלים אף הנה ׁשּלכן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָההׁשּתלׁשלּות,

ׁשּכתּוב לצד33ּכמֹו סּבּובם על ּדקאי מׁשּתחוים, ל הּׁשמים ּוצבא ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָ
ּבמערב ּדׁשכינה מּׁשּום ּבאלקּות34מערב הּׂשגתם מּצד הּוא והּבּטּול ,35, ְְְֱֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ב.)31 צ, מסעי לקו"ת גם וראה .11 שבהערה ה"א ויקח ד"ה ב.)32ראה כח, ט,)33ברכות נחמי'

ב. צא, סנהדרין א. כה, ב"ב שם.)34ו. קמב,)35ב"ב דא"ח) (עם סידור ג. ז, בראשית תו"א ראה

    
„vÓ dÈ‡ ÈÂ‰Ï B˙‰‡L „Ïa B ‡Ïc eÈÈ‰Â ,˙Bcn‰ Ï‡∆«ƒ¿«¿¿…ƒ¿«∆«¬»«¬«»≈»ƒ«
˙‡ „BÚ ‡l‡ ,BlL ˙e‡Èˆn‰ ˙Lb ‡L ,BÏ BhL∆∆»ƒ¿∆∆«¿ƒ∆∆»…
‡e‰L ÏÏk LÈbÓ BÈ‡L ,Lb‰a dÈ‡ ‡eb ‰‰‡‰L∆»«¬»»≈»¿∆¿≈∆≈«¿ƒ¿»∆

ÌÈe‡a‰ „Á‡ e‰Â .ÈÓ‚Ï Ïeha ‡e‰L eÈÈ‰Â ,‰B‡31 ≈¿«¿∆¿ƒ¿«¿≈¿∆∆»«≈ƒ
Ôa ÔÁBÈ Ôa Ó‡L ‰Óa¿«∆»««»»»∆
BÈ‡a Ú„BÈ ÈÈ‡ È‡k««≈ƒ≈«¿≈

È˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ Cc32, ∆∆ƒƒƒ
Ïk Ba eÈ‰L Û‡c¿«∆»»
,ÂÈÏÚ eÓ‡L ˙BÏÚn‰««¬∆»¿»»
B˙BÈ‰Ï ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿
B ‡Ïc ,ÈÓ‚Ï Ïeha¿ƒ¿«¿≈¿…
˙‡ LÈb‰ ‡lL „Ïaƒ¿«∆…ƒ¿ƒ∆
‡lL ‡l‡ B˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆»∆…
,‰‰‡‰ ˙‡ Ìb LÈ‚‰ƒ¿ƒ«∆»«¬»
Ú„BÈ ÈÈ‡ Ó‡ ÔÎÏ»≈»«≈ƒ≈«
È˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ Cc BÈ‡a¿≈∆∆ƒƒƒ
בבחינת היתה אהבתו שדרגת

היתה ולא לעיל הנזכרת נפש

לה' אהבתו אצלו ‡Cמורגשת .«
‡È‰ ‰ek‰L ˙BÈ‰Ïƒ¿∆««»»ƒ
˙elb˙‰a ‰‰‡ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¬»¿ƒ¿«
L‡ ‡ ‡˜ÂcL ‡˜Âc«¿»∆«¿»»∆¿»
ÔB‡a ‰‰‡‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»«¬»¿∆
˙eÁ ˙˙B ‡È‰L∆ƒ∆∆«

˙Bˆnaהיא המצוות שעשיית «ƒ¿
גדולים) וחיות וחשק ,ברצון,

eaÁ‰ ˙BÈ‰Ï CÈˆ ˙‡Ï»…»ƒƒ¿«ƒ
B˜Ó ˙ÈÁaÓ CLÓÈL∆À¿«ƒ¿ƒ«¿
‰‰‡‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎO‰«≈∆ƒ¿»«¬»
˙eaÁ˙‰‰Â ,˙elb˙‰a¿ƒ¿«¿«ƒ¿«¿
˙ÈÁa È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈¿ƒ«

˙ÈÏÎO‰ ˙eÏÚt˙‰אהבה ƒ¿«¬«ƒ¿ƒ
מהתבוננות הנובעים ויראה

Lשכלית ,ÔÈa ÚˆÓn‰ ‡È‰∆ƒ«¿À»≈
ÔÂÈÎc ,˙B‚È„n‰ ««¿≈¿≈»
ÏÚ ‡È‰ ˙eÏÚt˙‰‰L∆«ƒ¿«¬ƒ«
‡ÏÂ ÌˆÚa ˙e˜Ï‡‰ e»¡…¿∆∆¿…
‰ È‰ ,Bl BhL ‰ ÏÚ«∆∆¬≈∆
B˜Ó ˙ÈÁa Ï‡ CÈL«»∆¿ƒ«¿
˙BÈ‰Ï C‡ ,L ÏÎO‰«≈∆∆∆«ƒ¿

Lמקום ÏLמכל ÔÈÚ e‰ ∆∆ƒ¿»∆
˙eÏÚt˙‰שההתפעלות אף ƒ¿«¬

בשכל רק עדיין ‰היא È‰ ,¬≈∆
‰‰‡ ˙ÈÁÏ CÈL«»ƒ¿ƒ««¬»

˙elb˙‰aשבלב ברגשות ¿ƒ¿«
˙ÈÁa e‰Â .ÌÏBÚ»¿∆¿ƒ«

ÏÎ‰ B˜nÓ CLÓÈL eaÁ‰ ‡e‰ d„ÈŒÏÚL ,‰L(נפש) »»∆«»»«ƒ∆À¿«ƒ¿«≈∆
˙elb˙‰a ‰‰‡ ˙BÈ‰Ï(עולם)˙ÈÁaÓ ‰ÎLÓ‰‰ È„ÈŒÏÚÂ . ƒ¿«¬»¿ƒ¿«¿«¿≈««¿»»ƒ¿ƒ«

Ìb ˙ÈÚ È‡ ,˙elb˙‰a ‰‰‡ ˙ÈÁÏ ÏÎO‰ B˜Ó¿«≈∆ƒ¿ƒ««¬»¿ƒ¿«¬««¬≈«
‰‰‡‰ L‡k ,‰‰c .Ïeha ÏL ÔB‡a ˙elb˙‰aL ‰‰‡‰»«¬»∆¿ƒ¿«¿∆∆ƒ¿ƒ≈«¬∆»«¬»
ÌÚ È‰ ,L‚Óa ‡È‰ƒ¿À¿»¬≈ƒ
ŒÏkÓ ,‰M„wa d˙BÈ‰¡»«¿À»ƒ»
Èeaa ,ÌB˜Ó»¿ƒ
L‡ ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿∆¿»
˙˜ÈÈ ‰Ó ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ∆¿ƒ«

ÌÈBˆÈÁ‰מזה שיתפעל «ƒƒ
ישותו ותגדל BÓÎeשמתפעל .¿

ÔÎŒBÓk ,‰„BÚa ‡e‰L∆»¬»¿≈
˙eÏÏÎa Ìb ‡e‰«ƒ¿»
ÔÎlL ,˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿∆»≈
ÌÈÏbÏb‰L Û‡ ‰‰ƒ≈«∆««¿«ƒ
Ì‰Â ‰ÈL ÌÈÓB‡¿ƒƒ»¿≈

e˙kL BÓk ,Ïeha33 ¿ƒ¿∆»
Ï ÌÈÓM‰ ‡ˆe¿»«»«ƒ¿
ÏÚ È‡˜c ,ÌÈÂÁzLÓƒ¿«¬ƒ¿»ƒ«
ÚÓ „ˆÏ Ìeaƒ»¿««¬»
עולים השמים צבא וכל שהשמש

מערב, לצד ומתקדמים ממזרח

כמשתחווים ÌeMÓƒונראים
ÚÓa ‰ÈÎLc34, ƒ¿ƒ»¿«¬»

„vÓ ‡e‰ Ïeha‰Â¿«ƒƒ«
˙e˜Ï‡a Ì˙‚O‰35BÓk , «»»»∆¡…¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72



יי 

הרמּב"ם ׁשּכתב ּבֹוראם,36ּכמֹו את ׁשּמּכירים ְְְִִֶֶֶַַַַָָָ
לּׁשמׁש הּמׁשּתחוים אדם ּבני יׁשנם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּכלֿמקֹום,
ּבמרגׁש הּוא הּגלּגלים ׁשּבּטּול לפי והיינּו ,37כּו', ְְְְְְִִִֶַַַַָֻ

ענין מּזה להיֹות אפׁשר הׁשּתלׁשלּות ּברּבּוי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָולכן
לּדבר, והּמׁשל עבֹודהֿזרה. ׁשהּוא לגמרי, ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָהפכי
ּבבּטּול והּוא הּמל אצל עֹומד העבד ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָדכאׁשר
אבל ׁשּיכּבדּוהּו, לסּבֹול יכֹול אינֹו אזי ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָלגמרי,
מֹורה זה הרי ׁשּיכּבדּוהּו, לסּבֹול יכֹול הּוא ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָּכאׁשר
ּבּגלּגלים, ּבּנמׁשל הּוא וכן לגמרי. ּבבּטּול ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָׁשאינֹו
להיֹות מּכלֿמקֹום, לאלקּות, ּבטלים ׁשהם ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשאף
הׁשּתלׁשלּות ּברּבּוי הנה לגמרי, ּבבּטּול ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָׁשאינם

לגמרי. הפכי ענין מּזה להיֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָאפׁשר

עֹולםe‰ÊÂה) ּתיבת ּדהּנה, גֹו'. ּברא ּבראׁשית ¿∆ְְִִֵֵֵַָָָ
ּבּה ׁשהםיׁש לֹומר ּדיׁש ּפירּוׁשים, ג' ְִֵֵֵֵֶַָ

'עֹולם' לׁשֹון דעֹולםֿׁשנהֿנפׁש. הענינים ְְִִֶֶָָָָָָָג'
לׁשֹון מקֹום. הּוא ז"ל רּבֹותינּו ּבדברי ְְְִֵֵַַַָָָֻהּמרּגל
ׁשּכתּוב ּכמֹו זמן, הּוא "ּבּתנ הּמרּגל ג'38'עֹולם' ּוּפירּוׁש עֹולם. אֿל ְְְֵֵֶַַַַַָָָָֻ

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר הּוא זקנּתי39ּב'עֹולם' ּגם הייתי נער הּפסּוק 40על ְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָ
ׁשּיׁש העֹולמֹות, חּיּות היינּו נפׁש, ּבחינת וזהּו אמרֹו, עֹולם ׁשל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׂשרֹו
ׁשהּוא זקן ּבחינת ויׁש ּבצמצּום, היא ׁשהחּיּות היינּו נער, ּבחינת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָּבֹו
היא החּיּות המׁשכת ׁשּבחֹול וׁשּבת, חֹול ּבין ההפרש וזהּו יֹותר. ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבגּלּוי
העֹולמֹות עלּית ׁשּיׁש ּובׁשּבת ּוגבּול, מּדה ּבבחינת ׁשהּוא נער ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָמּבחינת

זקנּתי ּגם איןֿסֹוף41נאמר מּבחינת דגדלּות מֹוחין ּבחינת ּבֹו ׁשּנמׁש , ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָ
היא ּדגדלּות הּמֹוחין קּבלת ּדהיינּו ּבׁשּבת ׁשהעליה (אּלא ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָּברּוֿהּוא

ּכמאמר החֹול, ימי ּבׁשׁשת העבֹודה ׁשּבת42עלֿידי ּבערב ׁשּטרח מי ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
אּתם לקחּו לּׂשדה יצאּו ּכאׁשר ודוד ׁשּיֹונתן מה וזהּו ּבׁשּבת). ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹיאכל

מלכּות,43נער ּבחינת הּוא ודוד זעירֿאנּפין, ּבחינת הּוא דיֹונתן , ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָ
ׁשהּוא נער, אּתם לקחּו הׁשּתלׁשלּות, לסדר לּׂשדה, יצאּו ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוכאׁשר
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ובכ"מ. א. ה, להצ"צ סהמ"צ א.)36ב. מ, חולין ותוס' רש"י וראה ה"ט. פ"ג יסוה"ת ראה)37הל'

ואילך. לב ס"ע תרח"ץ סה"מ עה"פ.)38גם ברמב"ן הא' כפירוש לג כא, ב.)39וירא טז, יבמות
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ÌaÓ‰ ˙kL36,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,Ì‡Ba ˙‡ ÌÈÈknLÌLÈ ∆»«»«¿«∆«ƒƒ∆¿»ƒ»»∆¿»

'eÎ LÓÏ ÌÈÂÁLn‰ Ì„‡ Èaהשמש והרי זרה, עבודה שזוהי ¿≈»»«ƒ¿«¬ƒ«∆∆
זרה? לעבודה השמש את ההופכים אנשים ישנם ואיך במהלכה, מתבטלת

L‚Óa ‡e‰ ÌÈÏbÏb‰ ÏeaL ÈÏ eÈÈ‰Âהמורגש דבר וכל ¿«¿¿ƒ∆ƒ««¿«ƒ¿À¿»
משהו בו מעורב שיהיה מוכרח

העצמית מיישותו ,37בדקות
˙eÏLÏL‰ Èeaa ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒƒ¿«¿¿
ÔÈÚ ‰Ó ˙BÈ‰Ï L‡∆¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»
‡e‰L ,ÈÓ‚Ï ÈÎ‰»¿ƒ¿«¿≈∆
ÏLn‰Â ‰ÊŒ‰„BÚ¬»»»¿«»»
„Ú‰ L‡Î„ ,cÏ«»»¿«¬∆»∆∆
‡e‰Â CÏn‰ Ïˆ‡ „ÓBÚ≈≈∆«∆∆¿
BÈ‡ ÈÊ‡ ,ÈÓ‚Ï Ïea¿ƒ¿«¿≈¬«≈
,e‰e„aÎiL ÏBaÒÏ ÏBÎÈ»ƒ¿∆¿«¿
ÏBÎÈ ‡e‰ L‡k Ï‡¬»«¬∆»
È‰ ,e‰e„aÎiL ÏBaÒÏƒ¿∆¿«¿¬≈
Ïea BÈ‡L ‰BÓ ‰Ê∆∆∆≈¿ƒ
ÏLÓpa ‡e‰ ÔÎÂ ÈÓ‚Ï¿«¿≈¿≈«ƒ¿»
Ì‰L Û‡L ,ÌÈÏbÏba««¿«ƒ∆«∆≈
ŒÏkÓ ,˙e˜Ï‡Ï ÌÈÏËa¿≈ƒ∆¡…ƒ»
ÌÈ‡L ˙BÈ‰Ï ,ÌB˜Ó»ƒ¿∆≈»
‰‰ ,ÈÓ‚Ï Ïea¿ƒ¿«¿≈ƒ≈
˙eÏLÏL‰ Èeaa¿ƒƒ¿«¿¿
ÔÈÚ ‰Ó ˙BÈ‰Ï L‡∆¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»

ÈÓ‚Ï ÈÎ‰»¿ƒ¿«¿≈
‡a ˙ÈL‡a e‰ÊÂ ‰¿∆¿≈ƒ»»
ÌÏBÚ ˙È ,‰p‰c 'B‚¿ƒ≈≈«»
LÈc ,ÌÈLeÈ '‚ a LÈ≈»≈ƒ¿≈
ÌÈÈÚ‰ '‚ Ì‰L ÓBÏ«∆≈»ƒ¿»ƒ
ÔBLÏ LŒ‰LŒÌÏBÚ„¿»»»∆∆»
È„a Ïbn‰ 'ÌÏBÚ'»«À¿»¿ƒ¿≈
ÌB˜Ó ‡e‰ ÏÊ eÈ˙Ba«≈«»
Ïbn‰ 'ÌÏBÚ' ÔBLÏ»»«À¿»
BÓk ,ÔÓÊ ‡e‰ Ca«««¿«¿

e˙kL38ÌÏBÚ ÏŒ‡ ∆»≈»
מלשון ('אל' בכוחו [=המנהיג

הזמן] את LeÈeכח) ה'‚ ≈
Ó‡Ók ‡e‰ 'ÌÏBÚ'a¿»¿«¬«

ÏÊ eÈ˙Ba39ÏÚ «≈«
Ìb È˙ÈÈ‰ Ú ˜eÒ‰«»««»ƒƒ«

È˜Ê40B[מלאך=]ÏL »«¿ƒ»∆
˙ÈÁa e‰ÊÂ ,BÓ‡ ÌÏBÚ»¬»¿∆¿ƒ«
˙eiÁ eÈÈ‰ ,L∆∆«¿«
Ba LiL ,˙BÓÏBÚ‰»»∆≈
eÈÈ‰ ,Ú ˙ÈÁa¿ƒ««««¿
,ÌeˆÓˆa ‡È‰ ˙eiÁ‰L∆««ƒ¿ƒ¿

˙BÈ Èel‚a ‡e‰L Ô˜Ê ˙ÈÁa LÈÂקנה זה מלשון חכמה,,זקן שקנה ¿≈¿ƒ«»≈∆¿ƒ≈
בגילוי אצלו ונמצאת מההעלם הוציאה ÏBÁפירוש, ÔÈa ‰‰ e‰ÊÂ ¿∆«∆¿≈≈

‡e‰L Ú ˙ÈÁaÓ ‡È‰ ˙eiÁ‰ ˙ÎLÓ‰ ÏBÁaL ,˙aLÂ¿«»∆¿«¿»«««ƒƒ¿ƒ«««∆
aÌb Ó‡ ˙BÓÏBÚ‰ ˙iÏÚ LiL ˙aLe ,Ïe‚e ‰cÓ ˙ÈÁƒ¿ƒ«ƒ»¿¿«»∆≈¬ƒ«»»∆¡««

È˜Ê41Ba CLÓpL , »«¿ƒ∆ƒ¿«
˙eÏ„‚„ ÔÈÁBÓ ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿«¿
ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«≈»
‰ÈÏÚ‰L ‡l‡) ‡e‰∆»∆»¬ƒ»
˙Ïa˜ eÈÈ‰c ˙aLa¿«»¿«¿«»«
ŒÏÚ ‡È‰ ˙eÏ„‚c ÔÈÁBn‰«ƒ¿«¿ƒ«
ÈÓÈ ˙LLa ‰„BÚ‰ È„È¿≈»¬»¿≈∆¿≈

Ó‡Ók ,ÏBÁ‰42ÈÓ «¿«¬«ƒ
ÏÎ‡È ˙aL Úa ÁL∆»«¿∆∆«»…«
Ô˙BiL ‰Ó e‰ÊÂ ˙aLa¿«»¿∆«∆»»
‰„Ï e‡ˆÈ L‡k „Â„Â¿»ƒ«¬∆»¿«»∆

Ú Ì‡ eÁ˜Ï43Ô˙BÈ„ , »¿ƒ»««¿»»
ÔÈ‡ŒÈÚÊ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«¿≈«¿ƒ
רמז יה"וֿנתן אותיות יונתן

- אנפין זעיר - המדות לששת

למלכות חיות Â„Â„הנותנות ,¿»ƒ
eÎÏÓ˙,המלך ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ««¿

,‰„Ï e‡ˆÈ L‡ÎÂרמז ¿«¬∆»¿«»∆
eÁ˜Ï ,˙eÏLÏL‰ „ÒÏ¿≈∆ƒ¿«¿¿»¿
ÚÓn‰ ‡e‰L ,Ú Ì‡ƒ»««∆«¿À»
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להיֹות ׁשּיּוכל החּיּות את ׁשּמצמצם ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָֻהּממּצע
ּבעֹולמֹות. ְִָָָנמׁש

‰‰Âהרי צמצּום, עלֿידי היא ׁשההמׁשכה ּכיון ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
להיֹות אפׁשר הׁשּתלׁשלּות רּבּוי ְְְְְְִִִֵֶַַָעלֿידי
ּׁשּכתּוב מה ּבין הּקׁשר וזהּו החּצֹונים. ינּקת ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָמּזה
למה מרחפת אלקים ורּוח גֹו' היתה ְְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָֹוהארץ
ּדמּיד גֹו', ּברא ּבראׁשית מיניּה לעיל ְְְִִִֵֵֵֶַָָָּׁשּכתּוב
ּדקדּׁשה הּמדריגֹות ּבסֹוף הנה ההתהּוּות ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָֻּבתחּלת
מּזה יהיה הׁשּתלׁשלּות רּבּוי ׁשעלֿידי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָאפׁשר
הּיׁש ּבּטּול ּבבחינת ׁשהּוא ּדכיון החיּצֹונים, ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָינּקת
לעּמתֿזה ׁשל ענין מּזה להיֹות אפׁשר לכן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻּבלבד,

ניּצֹוצֹות רפ"ח ׁשהם ּדאף למת, דרפ"ח הקׁשר גםּֿכן וזהּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַכּו'.
ענין ׁשהּוא מיתה, ׁשל ענין מּזה ׁשּיצא אפׁשר מּכלֿמקֹום ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻּדקדּׁשה,
ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו גֹו', אלקים ורּוח נאמר ועלֿזה דלעּמתֿזה. ְְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻהפכי
עּתיק ּפנימּיּות ּבחינת הּוא מׁשיח ׁשל דרּוחֹו מׁשיח, ׁשל רּוחֹו ,44זה ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָ

אפׁשר אי ׁשאז הּמדריגֹות, ּבכל העצמי העלם המׁשכת ענין ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָוהּוא
החּבּור להיֹות צרי ׁשּבעבֹודה ּדכׁשם החיּצֹונים. ינּקת מּזה ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּתהיה
המׁשכת היינּו הּׂשכל, מקֹור ּבחינת עם ּבהתּגּלּות אהבה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָדבחינת
ּגם הּוא ּכן ד'), סעיף (ּכּנ"ל ּבהתּגּלּות ׁשּבאה ּכמֹו ּבאהבה ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּבּטּול
ּבכל העצמי ההעלם המׁשכת להיֹות ׁשצרי הׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבסדר
נׁשלמת ועלֿידיֿזה ינּקה, ׁשּום ׁשּתהיה אפׁשר אי ׁשאז ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּמדריגֹות,

ּבּתחּתֹונים. ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הקב"ה דנתאוה ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָהּכּונה
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חודש). (מחר זו פט"ו.)44שבת הק"ש שער פע"ח ראה

    
.˙BÓÏBÚa LÓ ˙BÈ‰Ï ÏÎeL ˙eÁ‰ ˙‡ ÌˆÓˆnL∆¿«¿≈∆««∆«ƒ¿ƒ¿»»»
Èea ÈÈŒÏÚ È‰ ,ÌeˆÓˆ ÈÈŒÏÚ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈk ‰‰Â¿ƒ≈≈»∆««¿»»ƒ«¿≈ƒ¿¬≈«¿≈ƒ
L‰ e‰ÊÂ .ÌÈBÁ‰ ˙È ‰fÓ ˙BÈ‰Ï L‡ ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿∆¿»ƒ¿ƒ∆¿ƒ««ƒƒ¿∆«∆∆
‰ÓÏ ˙ÁÓ ÌÈ˜Ï‡ ÁeÂ 'B‚ ‰˙È‰ ‡‰Â e˙k ‰Ó ÔÈa≈«∆»¿»»∆»¿»¿«¡…ƒ¿«∆∆¿«

ÈÈÓ ÏÈÚÏ e˙k∆»¿≈ƒ≈
Óc ,'B‚ ‡a ˙ÈL‡a¿≈ƒ»»¿ƒ«

˙ee‰˙‰‰ ˙lÁ˙aעולם של ƒ¿ƒ««ƒ¿«
ÛBÒaגשמי ‰‰ƒ≈¿

‰˜c ˙B‚Èn‰««¿≈ƒ¿À»
Èea ÈÈŒÏÚL L‡∆¿»∆«¿≈ƒ
‰fÓ ‰È‰È ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿ƒ¿∆ƒ∆

ÌÈBÈÁ‰ ˙Èכוחות=] ¿ƒ««ƒƒ
e‰L‡הטומאה] ÔÂÈÎc ,¿≈»∆
Ïeaבתחילה ˙ÈÁaƒ¿ƒ«ƒ

L‡ ÔÎÏ ,Ïa L‰«≈ƒ¿«»≈∆¿»
ÏL ÔÈÚ ‰fÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ∆ƒ¿»∆
ŒÌ‚ e‰ÊÂ .'eÎ ‰ÊŒ˙nÚÏ¿À«∆¿∆«
,˙ÓÏ Á" L˜‰ Ôk≈«∆∆¿¿≈
Á" Ì‰L Û‡c¿«∆≈
ŒÏkÓ ,‰˜c ˙BˆBÈƒƒ¿À»ƒ»
‰fÓ ‡ˆL L‡ ÌB˜Ó»∆¿»∆≈≈ƒ∆
‡e‰L ,‰˙ÈÓ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆ƒ»∆
.‰ÊŒ˙nÚÏ ÈÎ‰ ÔÈÚƒ¿»»¿ƒƒ¿À«∆
ÁeÂ Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ¿«∆∆¡«¿«

ÌÈ˜Ï‡המים פני על מרחפת ¡…ƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡Â ,'B‚¿»¿«≈
,ÁÈLÓ ÏL BÁe ‰Ê∆∆»ƒ«
‡e‰ ÁÈLÓ ÏL BÁe¿∆»ƒ«
˜ÈzÚ ˙eÓÈ ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ
שהוא התענוג למדרגת הנמשלת

שבאדם הפנימי e‰Â‡44הכח ,¿
ÌÏÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚƒ¿»«¿»«∆¿≈

ÈÓˆÚ‰הפנימית [=הדרגא »«¿ƒ

‰B‚Èn˙באלוקות] ÏÎaאור ניצוצי רפ"ח בנפילת הכוונה שתכלית ¿»««¿≈
ידי על נעשה (וזה המציאות דרגות בכל לתקנם מנת על הוא אלו גבוהים

משיח) ידי על ובשלימות הגלות זמן כל משך ישראל ‡Èעבודת Ê‡L ,∆»ƒ
Èˆ ‰BÚaL ÌLÎc .ÌÈBÈÁ‰ ˙È ‰fÓ ‰È‰zL L‡∆¿»∆ƒ¿∆ƒ∆¿ƒ««ƒƒƒ¿≈∆»¬»»ƒ
˙ÈÁ eaÁ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒƒ¿ƒ«
ÌÚ ˙elb˙‰a ‰‰‡«¬»¿ƒ¿«ƒ
,ÏÎ‰ B˜Ó ˙ÈÁa¿ƒ«¿«≈∆
Ïea‰ ˙ÎLÓ‰ eÈÈ‰«¿«¿»««ƒ
‰‡aL BÓk ‰‰‡a»«¬»¿∆»»
ÛÈÚÒ Ï"pk) ˙elb˙‰a¿ƒ¿«««
Òa Ìb ‡e‰ Ôk ,'≈«¿≈∆
ÈˆL ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿∆»ƒ
ÌÏÚ‰‰ ˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿»««∆¿≈
,˙B‚Èn‰ ÏÎa ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ¿»««¿≈
‰È‰zL L‡ È‡ Ê‡L∆»ƒ∆¿»∆ƒ¿∆
‰ÊŒÈÈŒÏÚÂ ,‰È ÌeL¿ƒ»¿«¿≈∆
‰Â‡˙ ‰ek‰ ˙ÓÏLƒ¿∆∆««»»¿ƒ¿«»
a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"˜‰ƒ¿ƒ¿»≈
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טו          

להיֹות ׁשּיּוכל החּיּות את ׁשּמצמצם ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָֻהּממּצע
ּבעֹולמֹות. ְִָָָנמׁש

‰‰Âהרי צמצּום, עלֿידי היא ׁשההמׁשכה ּכיון ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
להיֹות אפׁשר הׁשּתלׁשלּות רּבּוי ְְְְְְִִִֵֶַַָעלֿידי
ּׁשּכתּוב מה ּבין הּקׁשר וזהּו החּצֹונים. ינּקת ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָמּזה
למה מרחפת אלקים ורּוח גֹו' היתה ְְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָֹוהארץ
ּדמּיד גֹו', ּברא ּבראׁשית מיניּה לעיל ְְְִִִֵֵֵֶַָָָּׁשּכתּוב
ּדקדּׁשה הּמדריגֹות ּבסֹוף הנה ההתהּוּות ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָֻּבתחּלת
מּזה יהיה הׁשּתלׁשלּות רּבּוי ׁשעלֿידי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָאפׁשר
הּיׁש ּבּטּול ּבבחינת ׁשהּוא ּדכיון החיּצֹונים, ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָינּקת
לעּמתֿזה ׁשל ענין מּזה להיֹות אפׁשר לכן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻּבלבד,

ניּצֹוצֹות רפ"ח ׁשהם ּדאף למת, דרפ"ח הקׁשר גםּֿכן וזהּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַכּו'.
ענין ׁשהּוא מיתה, ׁשל ענין מּזה ׁשּיצא אפׁשר מּכלֿמקֹום ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻּדקדּׁשה,
ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו גֹו', אלקים ורּוח נאמר ועלֿזה דלעּמתֿזה. ְְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻהפכי
עּתיק ּפנימּיּות ּבחינת הּוא מׁשיח ׁשל דרּוחֹו מׁשיח, ׁשל רּוחֹו ,44זה ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָ

אפׁשר אי ׁשאז הּמדריגֹות, ּבכל העצמי העלם המׁשכת ענין ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָוהּוא
החּבּור להיֹות צרי ׁשּבעבֹודה ּדכׁשם החיּצֹונים. ינּקת מּזה ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּתהיה
המׁשכת היינּו הּׂשכל, מקֹור ּבחינת עם ּבהתּגּלּות אהבה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָדבחינת
ּגם הּוא ּכן ד'), סעיף (ּכּנ"ל ּבהתּגּלּות ׁשּבאה ּכמֹו ּבאהבה ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּבּטּול
ּבכל העצמי ההעלם המׁשכת להיֹות ׁשצרי הׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבסדר
נׁשלמת ועלֿידיֿזה ינּקה, ׁשּום ׁשּתהיה אפׁשר אי ׁשאז ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּמדריגֹות,

ּבּתחּתֹונים. ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הקב"ה דנתאוה ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָהּכּונה
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חודש). (מחר זו פט"ו.)44שבת הק"ש שער פע"ח ראה

    
.˙BÓÏBÚa LÓ ˙BÈ‰Ï ÏÎeL ˙eÁ‰ ˙‡ ÌˆÓˆnL∆¿«¿≈∆««∆«ƒ¿ƒ¿»»»
Èea ÈÈŒÏÚ È‰ ,ÌeˆÓˆ ÈÈŒÏÚ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈk ‰‰Â¿ƒ≈≈»∆««¿»»ƒ«¿≈ƒ¿¬≈«¿≈ƒ
L‰ e‰ÊÂ .ÌÈBÁ‰ ˙È ‰fÓ ˙BÈ‰Ï L‡ ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿∆¿»ƒ¿ƒ∆¿ƒ««ƒƒ¿∆«∆∆
‰ÓÏ ˙ÁÓ ÌÈ˜Ï‡ ÁeÂ 'B‚ ‰˙È‰ ‡‰Â e˙k ‰Ó ÔÈa≈«∆»¿»»∆»¿»¿«¡…ƒ¿«∆∆¿«

ÈÈÓ ÏÈÚÏ e˙k∆»¿≈ƒ≈
Óc ,'B‚ ‡a ˙ÈL‡a¿≈ƒ»»¿ƒ«

˙ee‰˙‰‰ ˙lÁ˙aעולם של ƒ¿ƒ««ƒ¿«
ÛBÒaגשמי ‰‰ƒ≈¿

‰˜c ˙B‚Èn‰««¿≈ƒ¿À»
Èea ÈÈŒÏÚL L‡∆¿»∆«¿≈ƒ
‰fÓ ‰È‰È ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿ƒ¿∆ƒ∆

ÌÈBÈÁ‰ ˙Èכוחות=] ¿ƒ««ƒƒ
e‰L‡הטומאה] ÔÂÈÎc ,¿≈»∆
Ïeaבתחילה ˙ÈÁaƒ¿ƒ«ƒ

L‡ ÔÎÏ ,Ïa L‰«≈ƒ¿«»≈∆¿»
ÏL ÔÈÚ ‰fÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ∆ƒ¿»∆
ŒÌ‚ e‰ÊÂ .'eÎ ‰ÊŒ˙nÚÏ¿À«∆¿∆«
,˙ÓÏ Á" L˜‰ Ôk≈«∆∆¿¿≈
Á" Ì‰L Û‡c¿«∆≈
ŒÏkÓ ,‰˜c ˙BˆBÈƒƒ¿À»ƒ»
‰fÓ ‡ˆL L‡ ÌB˜Ó»∆¿»∆≈≈ƒ∆
‡e‰L ,‰˙ÈÓ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆ƒ»∆
.‰ÊŒ˙nÚÏ ÈÎ‰ ÔÈÚƒ¿»»¿ƒƒ¿À«∆
ÁeÂ Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ¿«∆∆¡«¿«

ÌÈ˜Ï‡המים פני על מרחפת ¡…ƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡Â ,'B‚¿»¿«≈
,ÁÈLÓ ÏL BÁe ‰Ê∆∆»ƒ«
‡e‰ ÁÈLÓ ÏL BÁe¿∆»ƒ«
˜ÈzÚ ˙eÓÈ ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ
שהוא התענוג למדרגת הנמשלת

שבאדם הפנימי e‰Â‡44הכח ,¿
ÌÏÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚƒ¿»«¿»«∆¿≈

ÈÓˆÚ‰הפנימית [=הדרגא »«¿ƒ

‰B‚Èn˙באלוקות] ÏÎaאור ניצוצי רפ"ח בנפילת הכוונה שתכלית ¿»««¿≈
ידי על נעשה (וזה המציאות דרגות בכל לתקנם מנת על הוא אלו גבוהים

משיח) ידי על ובשלימות הגלות זמן כל משך ישראל ‡Èעבודת Ê‡L ,∆»ƒ
Èˆ ‰BÚaL ÌLÎc .ÌÈBÈÁ‰ ˙È ‰fÓ ‰È‰zL L‡∆¿»∆ƒ¿∆ƒ∆¿ƒ««ƒƒƒ¿≈∆»¬»»ƒ
˙ÈÁ eaÁ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒƒ¿ƒ«
ÌÚ ˙elb˙‰a ‰‰‡«¬»¿ƒ¿«ƒ
,ÏÎ‰ B˜Ó ˙ÈÁa¿ƒ«¿«≈∆
Ïea‰ ˙ÎLÓ‰ eÈÈ‰«¿«¿»««ƒ
‰‡aL BÓk ‰‰‡a»«¬»¿∆»»
ÛÈÚÒ Ï"pk) ˙elb˙‰a¿ƒ¿«««
Òa Ìb ‡e‰ Ôk ,'≈«¿≈∆
ÈˆL ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿∆»ƒ
ÌÏÚ‰‰ ˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿»««∆¿≈
,˙B‚Èn‰ ÏÎa ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ¿»««¿≈
‰È‰zL L‡ È‡ Ê‡L∆»ƒ∆¿»∆ƒ¿∆
‰ÊŒÈÈŒÏÚÂ ,‰È ÌeL¿ƒ»¿«¿≈∆
‰Â‡˙ ‰ek‰ ˙ÓÏLƒ¿∆∆««»»¿ƒ¿«»
a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"˜‰ƒ¿ƒ¿»≈
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טז

         
 

מוגה בלתי

.'גו אלקים ברא בראשית המתחיל דבור מאמר .

***

הפתגם ידוע שבת1. אוועק זיך מ'שטעלט "ווי הצמחֿצדק: בשם אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד ַשסיפר
השנה). כל על ונמשך הולך כך בראשית בשבת שנעמדים (כפי יאר" גאנצן דעם אויף אוועק גייט אזוי ַַַָבראשית

אלינו. גם הדבר שייך – זאת לנו וגילו שסיפרו כיון

בראשית בשבת עתה, השמחה ידי על כולה השנה כל על שמחה להמשיך בידינו הברירה .2ובכן:

כידוע תענוג, אמנם הוא שבת של ענינו ("מועדים3– שמחה ענינו טוב שיום ליוםֿטוב, שבת שבין בהחילוק
בהעונג כלולה שהשמחה אלא השמחה, ענין ישנו בשבת גם כן, פי על אף אבל תענוג, ענינו ושבת .4לשמחה")

השנה, שבתות בכל תאיר בראשית דשבת שהשמחה יתברך השם יעזור שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
יומין כולהו מתברכין שמהם – השנה השנה.5ומשבתות דכל החול בימות גם השמחה תומשך –

ניגון"). פריילעכן א "זאגט (באמרו: שמחה ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ַָכ"ק

***

ידוע לדרכו"6. הלך ד"ויעקב באופן השנה דכל חודש7שהעבודה מברכים שבו בראשית, משבת מתחילה
במדרש נאמר עליו תשרי, חודש של בסיומו כשעומדים כו'".8מרֿחשון, ותכפר ותשבוק "תשרי

אדמו"ר (כ"ק עדיין– התרגלו לא החסידים כאשר צדק, הצמח של נשיאותו בתחילת ואמר:) חייך שליט"א
שהיו האמצעי אדמו"ר של המאמרים כסגנון (דלא חז"ל במאמרי להרבות רגיל שהיה שלו, המאמרים לסגנון
הנ"ל, הלשון צדק הצמח פעם הזכיר – המאמרים חזרת את עליהם שהקשה דבר זה), לפני לשמוע רגילים

זה. לשון ומקור בפירוש ה"חוזרים" התפלפלו ה"חזרה" ובעת כו'", ותשבוק "תשרי

את וכששמע כו'. חז"ל במדרשי בקי כבר והיה שנים, שש או חמש כבן קטן ילד אז היה מהר"ש אדמו"ר
מה לו ליתן שהסכימו לאחרי הנה – זה מדרש הוא היכן כששאלוהו המדרש. לשון שזהו ואמר נענה דבריהם,

המדרש. דברי את להם הראה – מסויים... צעצוע זה היה זה, עבור שביקש

נשיאינו רבותינו של שמותיהם את בינתיים להזכיר כוונתי זה בסיפור שליט"א:) אדמו"ר כ"ק :9(והפטיר
מהר"ש!... ואדמו"ר צדק הצמח האמצעי, אדמו"ר

הוראה ישנה לדרכו", הלך ד"ויעקב העבודה שמתחילים בזמן שקורין בראשית שבפרשת מובן, ומזה
כדלקמן. העבודה, להתחלת ושייכת הקשורה

נאמר הפרשה בהתחלת פני10. על מרחפת אלקים ורוח תהום פני על וחושך ובהו תהו היתה "והארץ :
המים".
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(תו"מ1) ס"א תשי"ב סי"ח. תשי"א בראשית ש"פ שיחת גם ראה
שם. ובהנסמן ,(109 ע' ח"ד .64 ע' ח"ב

אדמו"ר2) כ"ק הורה וההפטרה, התורה קריאת שלאחר לציין, יש
להיכל הס"ת ויכניסו יו"ט, של בניגון "יהללו" יאמר שהחזן שליט"א
להמשיך הורה להיכל הס"ת שהכניסו ולאחר וריקוד, שמחה מתוך
לרקוד ולהמשיך בה) (שקראו הס"ת ולהוציא לחזור והורה הריקוד,

) ).עמה
שם.3) שליט"א אדמו"ר כ"ק ובהערת 130 ס"ע תש"ט סה"מ ראה
(4.31 הערה 1090 ע' ח"ד לקו"ש ראה
א.5) פח, ב. סג, זח"ב

(647 ע' ח"ב (תו"מ ס"א תשי"א שמח"ת יום שיחת גם ראה
שם. ובהנסמן ואילך),

ב.7) לב, ויצא – הכתוב לשון
ע'8) אור) (יהל לתהלים הצ"צ רשימות גם וראה ח. פכ"ט, ויק"ר
ריט.

עד9) המזרח כל פני "האיר האמירה ע"ד בזה הכוונה כנראה
ב כח, יומא רפ"ג. (תמיד אבות" זכות להזכיר "כדי בחברון", שהוא

– ה"א) פ"ג יומא מירושלמי – .ובפרש"י
ב.10) א,

       

בספרים איתא ותהום חושך ובהו תהו הלשונות ד' אודות הטמאות11והנה קליפות ג' קליפות: ד' כנגד שהם
נוגה. וקליפת לגמרי,

חז"ל אמרו המים" פני על מרחפת אלקים "רוח על – זאת שזהו12ולעומת המשיח", מלך של רוחו "זה
ה'עצמות' גילוי ביותר, נעלה .13גילוי

של "רוחו אודות אחד בהמשך מזכירים – קליפות אודות מדברים שכאשר היתכן ביותר: תמוה ולכאורה
המשיח"?! מלך

מצד ובפרט בכלל, הקליפות מצד החושך גודל על הבט שמבלי להדגיש הפסוק שכוונת – בזה וההסברה
המשיח", מלך של "רוחו כבר שישנו לידע צריך לגמרי, הטמאות קליפות ג'

חז"ל במדרשי שמצינו דרך ועל בית14– לחורבן –בנוגע ישראל של מושיען נולד ומיד שתיכף המקדש,

רק שצריכים זאת.אלא

הכתובים בהמשך מודגש זה ענין הגילוי,15וגם ענין על מורה ש"אור" אור", ויהי אור יהי אלקים "ויאמר :
לבוא לעתיד הקב"ה שגנזו הראשון ביום שנברא האור גילוי – גופא של16ובזה ד"רוחו הגילוי תוכן שזהו ,

המשיח". מלך

המדרש מדברי כמובן – התורה ידי על נעשה זה זה17וגילוי אור אלפים"יהי "שני מתחילים שבו ,"
"18."המשיח מלך של ד"רוחו הגילוי נעשה תורה) אברהם, של ענינו ידי על (היינו, ידו ועל ,

:האדם בעבודת מזה וההוראה .
עם להתחיל אפשר אי החושך התגברות של שבמצב וטוענים החושך, גודל מפני שמתייראים כאלה ישנם

כו'. והמקום הזמן ערך לפי מצומצם אור עם אלא גדול, אור

שנמצאים שלמרות – בראשית דפרשת הקריאה מהתחלת ההוראה באה זה עתהועל (זה העבודה
ששורר אלא עוד ולא השנה), דכל העבודה ומתחילה תשרי חודש הסתיים   ,מקום מכל ,

" עם מיד מתחילים   שאין מעולמות, ובהבדלה שלמעלה השכינה פנימיות נעלה, הכי אור – "
הלב. פנימיות היא האדם בנפש שדוגמתה – מקיף באופן לא אפילו לקבלו יכולים העולמות

" ההכרזה עם ממשיכים ומיד אם לכך שייך הוא אם העולם, ומצב במעמד להתחשב שמבלי היינו, ,"
אלקותו שפירסם אברהם כמו אלקי, באור העולם את להאיר שמתחילים אברהם", זה אור "יהי מכריזים לאו,

לערביים גם בעולם לאו.19יתברך אם לכך ראויים הם אם להתחשב מבלי ,

" – ואז אור – ביותר גדול אור לגילוי ועד ליכטיק", בפועל טאקע ווערט "עס בפועל, כן שנעשה ,"ַ
הראשון. ביום מאיר שהיה

,"תורה אלפים "שני ידי על נעשה המשיח" מלך של ד"רוחו שהגילוי ד) (סעיף לעיל האמור פי ועל .
בנוגע יותר, בפרטיות הנ"ל הוראה לבאר יש – אברהם" זה אור "יהי נאמר עליו מאברהם, :שהתחלתם

דברים אודות ומדברת אנושי, בשכל מלובשת – דתורה גליא התורה: ופנימיות דתורה גליא יש בתורה
מציאותם, רק שמשיגים ענינים אודות שמדברת – התורה פנימיות כן שאין מה מהותם, שמשיגים גשמיים

אנושי. משכל למעלה וכללותה

התורה, פנימיות עם גם מיד להתחיל שאין הטוענים ישנם – התורה באור העולם את להאיר וכשיוצאים
והדרגה. בסדר לילך שצריך כיון
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לג. כא, ד. יח, וירא עה"ת
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בספרים איתא ותהום חושך ובהו תהו הלשונות ד' אודות הטמאות11והנה קליפות ג' קליפות: ד' כנגד שהם
נוגה. וקליפת לגמרי,

חז"ל אמרו המים" פני על מרחפת אלקים "רוח על – זאת שזהו12ולעומת המשיח", מלך של רוחו "זה
ה'עצמות' גילוי ביותר, נעלה .13גילוי

של "רוחו אודות אחד בהמשך מזכירים – קליפות אודות מדברים שכאשר היתכן ביותר: תמוה ולכאורה
המשיח"?! מלך

מצד ובפרט בכלל, הקליפות מצד החושך גודל על הבט שמבלי להדגיש הפסוק שכוונת – בזה וההסברה
המשיח", מלך של "רוחו כבר שישנו לידע צריך לגמרי, הטמאות קליפות ג'

חז"ל במדרשי שמצינו דרך ועל בית14– לחורבן –בנוגע ישראל של מושיען נולד ומיד שתיכף המקדש,

רק שצריכים זאת.אלא

הכתובים בהמשך מודגש זה ענין הגילוי,15וגם ענין על מורה ש"אור" אור", ויהי אור יהי אלקים "ויאמר :
לבוא לעתיד הקב"ה שגנזו הראשון ביום שנברא האור גילוי – גופא של16ובזה ד"רוחו הגילוי תוכן שזהו ,

המשיח". מלך

המדרש מדברי כמובן – התורה ידי על נעשה זה זה17וגילוי אור אלפים"יהי "שני מתחילים שבו ,"
"18."המשיח מלך של ד"רוחו הגילוי נעשה תורה) אברהם, של ענינו ידי על (היינו, ידו ועל ,

:האדם בעבודת מזה וההוראה .
עם להתחיל אפשר אי החושך התגברות של שבמצב וטוענים החושך, גודל מפני שמתייראים כאלה ישנם

כו'. והמקום הזמן ערך לפי מצומצם אור עם אלא גדול, אור

שנמצאים שלמרות – בראשית דפרשת הקריאה מהתחלת ההוראה באה זה עתהועל (זה העבודה
ששורר אלא עוד ולא השנה), דכל העבודה ומתחילה תשרי חודש הסתיים   ,מקום מכל ,

" עם מיד מתחילים   שאין מעולמות, ובהבדלה שלמעלה השכינה פנימיות נעלה, הכי אור – "
הלב. פנימיות היא האדם בנפש שדוגמתה – מקיף באופן לא אפילו לקבלו יכולים העולמות

" ההכרזה עם ממשיכים ומיד אם לכך שייך הוא אם העולם, ומצב במעמד להתחשב שמבלי היינו, ,"
אלקותו שפירסם אברהם כמו אלקי, באור העולם את להאיר שמתחילים אברהם", זה אור "יהי מכריזים לאו,

לערביים גם בעולם לאו.19יתברך אם לכך ראויים הם אם להתחשב מבלי ,

" – ואז אור – ביותר גדול אור לגילוי ועד ליכטיק", בפועל טאקע ווערט "עס בפועל, כן שנעשה ,"ַ
הראשון. ביום מאיר שהיה

,"תורה אלפים "שני ידי על נעשה המשיח" מלך של ד"רוחו שהגילוי ד) (סעיף לעיל האמור פי ועל .
בנוגע יותר, בפרטיות הנ"ל הוראה לבאר יש – אברהם" זה אור "יהי נאמר עליו מאברהם, :שהתחלתם

דברים אודות ומדברת אנושי, בשכל מלובשת – דתורה גליא התורה: ופנימיות דתורה גליא יש בתורה
מציאותם, רק שמשיגים ענינים אודות שמדברת – התורה פנימיות כן שאין מה מהותם, שמשיגים גשמיים

אנושי. משכל למעלה וכללותה

התורה, פנימיות עם גם מיד להתחיל שאין הטוענים ישנם – התורה באור העולם את להאיר וכשיוצאים
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מתחילים גדול, הכי חושך של ובמצב העבודה, שבהתחלת – בראשית פרשת מהתחלת ההוראה באה זה ועל
הוא בתורה שענינו המשיח", מלך של "רוחו עם מיד 20.

רעיון מכל הנעלם שכל רם", "אב – אברהם" זה אור "יהי – אברהם של ענינו גם שבתורה21וזהו היינו, ,
ל"מאמר ששייך סתומה", ב"מ"ם הוא "אברהם" וגם: התורה. פנימיות אנושי, משכל למעלה זה הרי גופא

דתורה22סתום" סתים התורה, פנימיות ענין שזהו ,23.

התורה דפנימיות באור העולם את ומאירים אור", "יהי מכריזים אלא העולם, מחושך מתפעלים לא וכאשר
ב מאיר התורה דפנימיות שהאור בפועל, כן שנעשה אור", "ויהי אזי כולו.– העולם כל

המשיח בביאת המשיח" מלך של "רוחו להתגלות זוכים זה ידי ועל חוצה מעינותיך כשיפוצו כי, ,
משיחא מלכא דא מר בתחתונים24אתי דירה יתברך לו להיות הבריאה כוונת שלימות שזוהי ,25.

***

פועל לידי הישיבות) תלמידי (איגוד את"ה התייסדות באה האחרונה בתקופה .26.
אדמו"ר מו"ח כ"ק ידי על בשעתו שניתן שם – "את"ה" – האיגוד של שמו תוכן לבאר המקום .27וכאן

שגם אדמו"ר מו"ח כ"ק דייק הקדושים למוסדותיו השמות שבקביעת אנו שרואים – ובהקדמה 
זה. מוסד של לענינו בהתאם ומשמעות תוכן בעל יהיה המוסד שם של

"קה"ת" הוא שלהם תיבות שהראשי חינוך", לעניני ו"מרכז תורה" הוד ד"קרני בהמוסדות ולדוגמא:
ו"מל"ח".

אדמו"ר מו"ח כ"ק דייק המדינה בשפת בהשמות גם אלא הקודש, בלשון בהשמות רק לא – מזה ויתירה
הקודש. בלשון ומשמעות תוכן בעל יהיה תיבות שהראשי

"כוס": הוא שלו תיבות שהראשי באופן הוא המדינה בשפת ששמו בהמוסד – ולדוגמא

אשא" ישועות "כוס בו נאמר מקום, מכל כיסוי), (מלשון העלם שענינו אף – וכידוע28"כוס" ,29

הענין תוכן שזהו כו', למטה וממשיך למעלה מגביה – תהלים ספר – המלך דוד של שכוסו הסיפורֿהפתגם
אשא". ישועות ד"כוס

" הוא שלו תיבות שהראשי זה בשם בחר אדמו"ר מו"ח שכ"ק הטעם פעולתוזהו על (נוסף להורות – "
הוא זה שמוסד הדבר) של כוסו זה הרי ובמילא, כוס"), א – רבי'נס דעם – ("זיינער , ַ

זה מצד והן המלך, לדוד ששייך בכלל הנשיאות ענין מצד הן המלך, לדוד שייכים נשיאינו רבותינו כי, –
המלך דוד מזרע הוא הזקן –30שאדמו"ר מקומו ממלאי והם המלך, דוד של ניצוץ נשיאינו לרבותינו יש ולכן ,

ד" באופן זה יהיה ובמילא  ,בגשמיות והן ברוחניות הן גבול בלי ברכה תומשך זה ידי שעל ,"
בחסידות כמבואר גבול, בלי היא בגשמיות ההמשכה שגם מארז"ל31היינו, מחזיק32בפירוש ריקן – כוס – "כלי

כמו היא שהגשמיות כיון גבול, בלי גשמיות גם מחזיק הוא הרי ריקן" "כלי שבהיותו מחזיק", אינו מלא
מקום. תופסת שאינה הרוחניות

" הוא שלו תיבות שהראשי הישיבות", תלמידי "איגוד להמוסד בנוגע גם מובן כדלקמן.ומזה ,"
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ובכ"מ.20) ואילך. א יז, צו לקו"ת ראה
ובכ"מ.21) לך. לך ר"פ תו"א ראה
א.22) קד, שבת
(לז,23) בסופו הגדול בית בשל"ה ונתבאר הובא שם. פרש"י ראה

מ"ם – התורה אותיות מערכת חב"ד הערכים ספר וראה ואילך). ב
וש"נ. ואילך). קכד (ס"ע ס"ד (ב)

ובכ"מ).24) בתחלתו. טוב שם (כתר דהבעש"ט אגה"ק
פל"ו.25) תניא ראה
ס"ט26) תורה שמחת יום בשיחת בהנסמן גם ראה – זה בענין

.(116 ע' ח"ז (תו"מ
תש"י27) סה"מ .38 ע' תש"א (סה"ש סל"ו תש"א שמח"ת שיחת

.(91 ע'
יג.28) קטז, תהלים
(29– תרנ"ט אלול מח"י מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק רשימת ראה

יוסף אהל תהלים בסו"ס תהלים) (אמירת מכתבים בקובץ נדפסה
רלג. ע' תרנ"ט לסה"מ ובהוספות יצחק,

ו30) היחס ב"שלשלת בתחלתו יום" "היום ביתראה מתולדות ר"פ
בתחלתו. רבינו"

(31,120 ע' ה'שי"ת סה"מ גם וראה .153 ע' ה'ש"ת סה"מ ראה
וש"נ. .328 ע' ח"ג תו"מ שם. ובהנסמן

א.32) מ, ברכות

       

:"אתה" .
ה'עצמות'33ידוע על לומר יכולים לנוכח, ("דּו") "אתה" כי, ית', עצמותו על קאי "זה") כן (וכמו ש"אתה"

"אתה" זה על לומר אפשר אי – ל'עצמות' מחוץ שהוא מה וכל אור, כמו גילוי, בגדר שהוא מה כל שכן, דוקא,
מקום, בכל שנמצא כיון לנוכח, "אתה" לומר יכולים ה'עצמות' על ורק מקום, בכל נמצא שאינו כיון לנוכח,

כל". בפי שגור שמים "שם הידוע ובלשון

שלו תיבות שהראשי בשם זה לאיגוד אדמו"ר מו"ח כ"ק קרא שלכן – זה לאיגוד ד"אתה" השייכות וזוהי
התייסדות מטרת שזוהי למטה, ("אתה") העצמות והתגלות להמשכת כלי הוא זה שאיגוד כיון – "אתה" הוא

זה. איגוד

:בזה והענין .
דעות בחכמת34בהלכות ניכר שהחכם "כשם הרמב"ם: במעשיוכותב ניכר שיהא צריך כך . . ובדעותיו ו

וכו'". חכם תלמיד כיצד, וכו', ובמשקהו במאכלו

ברוך סוף ש"אין ניכר שבה ביטול, ענינה שחכמה דחכמה, הביטול בו שיש שם על הוא "חכם" השם והנה,
בתניא הזקן אדמו"ר שכתב כמו זולתו", ואין הוא לבדו שהוא האמת אחד הוא ש"זו35הוא המגיד מורו בשם

בכל שניכר באופן היא הנהגתו "חכם"), נקרא (שלכן דחכמה הביטול בו שיש מי ולכן, החכמה", מדרגת היא
זולתו". ואין הוא לבדו "הוא שהקב"ה עניניו

ש"הוא העולם עניני בכל ניכר שיהיה בעולם, ה'עצמות' והתגלות המשכת הוא החכם של שענינו ונמצא,
זולתו". ואין הוא לבדו

" רק הוא אלא דחכמה, הביטול לדרגת עדיין הגיע שלא למי גם שייך זה הנהגתווענין שגם – חכם"
המשכת לפעול צריך הוא שגם היינו, הרמב"ם), שכתב (כמו עניניו בכל ניכר שיהיה באופן להיות צריכה

בעולם. ה'עצמות' והתגלות

הישיבות, שתלמידי – "אתה" הוא שלו תיבות שהראשי – הישיבות" תלמידי "איגוד התייסדות מטרת וזוהי
הקשור בכל יחדיו יתאגדו עניניהם, בכל ניכרים להיות שצריכים הרמב"ם אומר שעליהם חכמים תלמידי שהם

למטה. ה'עצמות' והתגלות המשכת לפעול תפקידם למילוי

:יותר ובפרטיות .
התורה בלימוד הישיבות תלמידי בתור עבודתם עיקר על (נוסף דורשים הישיבות" תלמידי "איגוד מחברי

עצמם, לעבודת בנוגע ענינים הן ושקידה) בהתמדה

בכל ("קלארקייט") וצלילות בהירות נעשית זה ידי שעל התפלה, קודם יום בכל צדקה נתינת (א) ומהם: –ָ
ממאמריו באחד עדן נשמתו (מהורש"ב) אדמו"ר שמבאר כפי והדר36הענינים, לעני פרוטה ד"יהיב הפירוש

אשר,37מצלי" ותניא, תהלים בחומש נפש לכל השוים השיעורים לימוד (ב) "קלאר", צלול, מלשון "מצלי" ,ָ
הצריכות הלכות יום בכל ללמוד (ג) בפרטיות, האיגוד חברי על נוסף חיוב בזה יש בזה, הכללי החיוב על נוסף

אור חלק בשולחןֿערוך –למעשה חֿחיים

ומצוות תורה עניני לחיזוק בנוגע והן הישיבות, לתלמידי בנוגע הן הזולת, עם להפעולה בנוגע ענינים והן
פשוטים. לענינים בנוגע גם בכלל,

ענינים סוגי ב' שדרש בכלל) נשיאינו (ורבותינו אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד בהנהגת שמצינו דרך ועל
הפכיים הכשר:38שהם בחינוך ולדוגמא פשוטים, לענינים בנוגע גם היהדות בהפצת שיעסקו דרש גיסא מחד :

מאמרים") ("שווערע קשים חסידות מאמרי גם ומפרסם אומר היה גיסא, ולאידך וכיו"ב. אל"ףֿבי"ת לימוד
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:"אתה" .
ה'עצמות'33ידוע על לומר יכולים לנוכח, ("דּו") "אתה" כי, ית', עצמותו על קאי "זה") כן (וכמו ש"אתה"

"אתה" זה על לומר אפשר אי – ל'עצמות' מחוץ שהוא מה וכל אור, כמו גילוי, בגדר שהוא מה כל שכן, דוקא,
מקום, בכל שנמצא כיון לנוכח, "אתה" לומר יכולים ה'עצמות' על ורק מקום, בכל נמצא שאינו כיון לנוכח,

כל". בפי שגור שמים "שם הידוע ובלשון

שלו תיבות שהראשי בשם זה לאיגוד אדמו"ר מו"ח כ"ק קרא שלכן – זה לאיגוד ד"אתה" השייכות וזוהי
התייסדות מטרת שזוהי למטה, ("אתה") העצמות והתגלות להמשכת כלי הוא זה שאיגוד כיון – "אתה" הוא

זה. איגוד

:בזה והענין .
דעות בחכמת34בהלכות ניכר שהחכם "כשם הרמב"ם: במעשיוכותב ניכר שיהא צריך כך . . ובדעותיו ו

וכו'". חכם תלמיד כיצד, וכו', ובמשקהו במאכלו

ברוך סוף ש"אין ניכר שבה ביטול, ענינה שחכמה דחכמה, הביטול בו שיש שם על הוא "חכם" השם והנה,
בתניא הזקן אדמו"ר שכתב כמו זולתו", ואין הוא לבדו שהוא האמת אחד הוא ש"זו35הוא המגיד מורו בשם

בכל שניכר באופן היא הנהגתו "חכם"), נקרא (שלכן דחכמה הביטול בו שיש מי ולכן, החכמה", מדרגת היא
זולתו". ואין הוא לבדו "הוא שהקב"ה עניניו

ש"הוא העולם עניני בכל ניכר שיהיה בעולם, ה'עצמות' והתגלות המשכת הוא החכם של שענינו ונמצא,
זולתו". ואין הוא לבדו

" רק הוא אלא דחכמה, הביטול לדרגת עדיין הגיע שלא למי גם שייך זה הנהגתווענין שגם – חכם"
המשכת לפעול צריך הוא שגם היינו, הרמב"ם), שכתב (כמו עניניו בכל ניכר שיהיה באופן להיות צריכה

בעולם. ה'עצמות' והתגלות

הישיבות, שתלמידי – "אתה" הוא שלו תיבות שהראשי – הישיבות" תלמידי "איגוד התייסדות מטרת וזוהי
הקשור בכל יחדיו יתאגדו עניניהם, בכל ניכרים להיות שצריכים הרמב"ם אומר שעליהם חכמים תלמידי שהם

למטה. ה'עצמות' והתגלות המשכת לפעול תפקידם למילוי

:יותר ובפרטיות .
התורה בלימוד הישיבות תלמידי בתור עבודתם עיקר על (נוסף דורשים הישיבות" תלמידי "איגוד מחברי

עצמם, לעבודת בנוגע ענינים הן ושקידה) בהתמדה

בכל ("קלארקייט") וצלילות בהירות נעשית זה ידי שעל התפלה, קודם יום בכל צדקה נתינת (א) ומהם: –ָ
ממאמריו באחד עדן נשמתו (מהורש"ב) אדמו"ר שמבאר כפי והדר36הענינים, לעני פרוטה ד"יהיב הפירוש

אשר,37מצלי" ותניא, תהלים בחומש נפש לכל השוים השיעורים לימוד (ב) "קלאר", צלול, מלשון "מצלי" ,ָ
הצריכות הלכות יום בכל ללמוד (ג) בפרטיות, האיגוד חברי על נוסף חיוב בזה יש בזה, הכללי החיוב על נוסף

אור חלק בשולחןֿערוך –למעשה חֿחיים

ומצוות תורה עניני לחיזוק בנוגע והן הישיבות, לתלמידי בנוגע הן הזולת, עם להפעולה בנוגע ענינים והן
פשוטים. לענינים בנוגע גם בכלל,

ענינים סוגי ב' שדרש בכלל) נשיאינו (ורבותינו אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד בהנהגת שמצינו דרך ועל
הפכיים הכשר:38שהם בחינוך ולדוגמא פשוטים, לענינים בנוגע גם היהדות בהפצת שיעסקו דרש גיסא מחד :

מאמרים") ("שווערע קשים חסידות מאמרי גם ומפרסם אומר היה גיסא, ולאידך וכיו"ב. אל"ףֿבי"ת לימוד
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היו מכבר שלא אלה שגם דרש, מזה ויתירה כאלה, מאמרים גם ויבינו שילמדו ודרש לכל, מובנים שאינם
ויבינו ילמדו הם גם – ומצוות תורה לעניני נתקרבו עתה וזה פשוטים, לענינים בנוגע עמהם להתעסק צריכים

אלה. מאמרים

להזולת בנוגע והן לעצמם בנוגע הן ענינים, סוגי ב' הישיבות" תלמידי "איגוד מחברי שתובעים זה ענין וגם
" תיבות להראשי שייך –:'ה'עצמות על שקאי "

בפי שגור שמים "שם מקום, בכל נמצא שה'עצמות' משום כאמור, הוא, ה'עצמות' על קאי ש"אתה" הטעם
והעלם גילוי של מגדר לגמרי שלמעלה יתברך עצמותו – גיסא מחד קצוות: ב' על מורה ש"אתה" ונמצא, כל".

מקום. בכל שנמצא כל", בפי שגור שמים "שם גופא זה מצד הרי – גיסא ולאידך כו',

הכלי שהוא "אתה", תיבות ראשי – הישיבות" תלמידי "איגוד מחברי תובעים אלה קצוות לב' ובהתאם
כו', גדר מכל למעלה הוא שה'עצמות' זה דוגמת – לעצמם בנוגע ענינים קצוות: ב' – ה'עצמות' להמשכת

מקום. בכל נמצא שה'עצמות' זה דוגמת – להזולת בנוגע וענינים

חבר להביא חיוב מוטל הישיבות" תלמידי "איגוד מחברי ואחד אחד כל על אשר לעורר המקום וכאן .
לטובה. עלינו הבא כסלו י"ט עד לאת"ה נוסף
זה על דובר השואבה בית בשמחת גם י"ט39– עד הזמן קביעות ניתוסף ועכשיו זמן, הוראת ללא אבל, ,

כסלו.

הכנה של חדשים ג' ישנם כסלו י"ט שלפני עד40ולהעיר, אלול מח"י – הא' חודש חודש: רבה, הושענא
כסלו. י"ט עד – הג' וחודש מרֿחשון, כ"ף עד – הב'

י"ט עד ומאז תשרי, בי"ט התקיימה עלֿזה) דובר (שבה השואבה בית שמחת של ההתוועדות דידן: ובנדון
חדשים. ב' ישנם כסלו

האיגוד כוונת ישלימו הישיבות תלמידי איגוד שחברי יתברך השם יתן שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים .
שמחה. מתוך זאת ויעשו בתחתונים, דדירה הכוונה שזוהי למטה, ה'עצמות' המשכת –

ניגון"). א זאגן 'אתה' "זאל (באמרו: ניגון ינגנו את"ה שחברי צוה שליט"א אדמו"ר ַָָכ"ק

***

אור בתורה המבול41. – (נקיון), טהרה של פעולה גם אלא עונש, רק היה לא שהמבול מבואר, נח פרשת
מקוה. של סאה ארבעים כנגד – יום ארבעים המבול היה ולכן טהור. לא היה המבול שלפני העולם, את טיהר

נח" "מי בשם המבול נקרא רוח)42ולכן (נחת דרוחא נייחא –43.
"מים בשם שנקראות הפרנסה, וטרדות לדאגות בנוגע גם הוא – בפרטיות שם אור בתורה כמבואר – וכך

דרוחא". "נייחא גם פועלים ובכך הבלתיֿרצויים, הענינים את מהאדם ומסירים שוטפים שהם רבים",

:ומקוה מבול הפרנסה, דאגות בין השייכות ביאור .
הרמב"ם כדברי "ביטול", הוא מקוה של הפנימי המקוה44ענינו צריך ולכן הטהור". הדעת במי "שיטבול
בהן" עולה גופו "שכל כמות שזוהי סאה, ארבעים ו"טבילה"45להחזיק האדם, גוף כל את מקיפים שהם כלומר ,

"הביטל" אותיות מה"46היא יוצא שהאדם שהביטול כלומר ,שנעשה (התרוממות), עליה בו פועלת שלו "
לקדושה. כלי

ומבלבל לו מפריע הדבר זמני שבאופן עלֿאף הפרנסה. דאגות לאדם שנותנים בכך האמיתית הכוונה גם זוהי
לקדושה. כלי נעשה הוא וכך – שלו הפרטי מה"אני" ויוצא נשבר הוא זה עלֿידי הרי אותו,
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(באידית)41) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה טו סו"ס עד מכאן

ואילך. 4 ע' ח"א בלקו"ש ונדפס
נח.42) פ' הפטרת – ט. נד, ישעי'

רבים.43) מים ד"ה נח ר"פ תו"א
קצת).44) לשון (בשינוי הי"ב פי"א מקוואות הלכות
א.45) יא, חגיגה
סע"ד).46) (קנט, בסופו המקוה כוונת שער דא"ח) (עם סידור

       

הענינים את ממנו ולנקות לשטוף כדי אלא ושלום, חס להענישו אינה האמיתית שהכוונה ומכיון .
הכוונה את יגלה הוא אחד רגע בתוך אם – אחד ברגע גם להיעשות יכול שהדבר מובן, הרי – הבלתיֿרצויים
יכול וכבר חובתו, ידי יצא כבר הוא בכך הרי – לפעול צריך שהדבר מה את בעצמו ויפעל שבזה, הפנימית

ברוחניות. והן בגשמיות הן ה"נייחא" אצלו להתקיים

***

(:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ההתוועדות סיום (לקראת .
עת ה' לך תפלתי "ואני אז אומרים שלכן למטה, והן למעלה הן רצון" "עת הוא שבת דמנחת שהזמן ידוע

וגו'" .47רצון

כל של עבודתו ידי על שנפעלו הענינים כל המשכת על שנוסף יתברך השם יתן – זה רצון בעת ובעמדנו
ולהשלים, להוסיף וצריכים יכולים שהיו הענינים גם יומשכו כחו, כפי ואחד אחד

– רצון"... ב"עת נוגע זה אין דערטאן", ניט דערטאן, "יע –ָָ

רויחא, ומזונא חיי בבני ואחד אחד לכל המצטרך בכל טפחים, מעשרה למטה ויומשכו

המעיינות בהפצת – ובעיקר המצוות, וקיום התורה דלימוד העבודה עניני בכל הצלחה ברכת גם ותומשך
חוצה,

בימינו. במהרה צדקנו משיח ידי על השלימה הגאולה לקראת יוליכנו והרבי
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כי        

הענינים את ממנו ולנקות לשטוף כדי אלא ושלום, חס להענישו אינה האמיתית שהכוונה ומכיון .
הכוונה את יגלה הוא אחד רגע בתוך אם – אחד ברגע גם להיעשות יכול שהדבר מובן, הרי – הבלתיֿרצויים
יכול וכבר חובתו, ידי יצא כבר הוא בכך הרי – לפעול צריך שהדבר מה את בעצמו ויפעל שבזה, הפנימית

ברוחניות. והן בגשמיות הן ה"נייחא" אצלו להתקיים

***

(:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ההתוועדות סיום (לקראת .
עת ה' לך תפלתי "ואני אז אומרים שלכן למטה, והן למעלה הן רצון" "עת הוא שבת דמנחת שהזמן ידוע

וגו'" .47רצון

כל של עבודתו ידי על שנפעלו הענינים כל המשכת על שנוסף יתברך השם יתן – זה רצון בעת ובעמדנו
ולהשלים, להוסיף וצריכים יכולים שהיו הענינים גם יומשכו כחו, כפי ואחד אחד

– רצון"... ב"עת נוגע זה אין דערטאן", ניט דערטאן, "יע –ָָ

רויחא, ומזונא חיי בבני ואחד אחד לכל המצטרך בכל טפחים, מעשרה למטה ויומשכו

המעיינות בהפצת – ובעיקר המצוות, וקיום התורה דלימוד העבודה עניני בכל הצלחה ברכת גם ותומשך
חוצה,

בימינו. במהרה צדקנו משיח ידי על השלימה הגאולה לקראת יוליכנו והרבי
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הכוונה את יגלה הוא אחד רגע בתוך אם – אחד ברגע גם להיעשות יכול שהדבר מובן, הרי – הבלתיֿרצויים
יכול וכבר חובתו, ידי יצא כבר הוא בכך הרי – לפעול צריך שהדבר מה את בעצמו ויפעל שבזה, הפנימית

ברוחניות. והן בגשמיות הן ה"נייחא" אצלו להתקיים

***

(:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ההתוועדות סיום (לקראת .
עת ה' לך תפלתי "ואני אז אומרים שלכן למטה, והן למעלה הן רצון" "עת הוא שבת דמנחת שהזמן ידוע

וגו'" .47רצון

כל של עבודתו ידי על שנפעלו הענינים כל המשכת על שנוסף יתברך השם יתן – זה רצון בעת ובעמדנו
ולהשלים, להוסיף וצריכים יכולים שהיו הענינים גם יומשכו כחו, כפי ואחד אחד

– רצון"... ב"עת נוגע זה אין דערטאן", ניט דערטאן, "יע –ָָ

רויחא, ומזונא חיי בבני ואחד אחד לכל המצטרך בכל טפחים, מעשרה למטה ויומשכו

המעיינות בהפצת – ובעיקר המצוות, וקיום התורה דלימוד העבודה עניני בכל הצלחה ברכת גם ותומשך
חוצה,

בימינו. במהרה צדקנו משיח ידי על השלימה הגאולה לקראת יוליכנו והרבי
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א.47) קכט, ח"ג א. קנו, ח"ב זהר וראה יד. סט, תהלים

אגרות קודש

 ב"ה,  ז"ך תשרי, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו מי"ז אלול, ונתעכב המענה מפני טרדות ימי הסגולה דחודש זה.

נהניתי שמכתבי הזכירו על הקשר האמיץ שיש לו עם ליובאוויטש, ועורר בו זכרונות ימי קדם וגם 

זכרון אביו ז"ל והתקשרותו הפנימית עם ליובאוויטש. וכיון שאמרו חכמינו זכרונם לברכה לא ברא הקב"ה 

דבר אחד לבטלה, הרי בטח יפעלו זכרונות אלה פעולתם ועל פי סיסמא של עמנו בני ישראל שהמעשה הוא 

העיקר.

מה שכותב שמלאכתו אינה נוחה ולכל היותר יש בה לתקן המעשה אך לא לתקן את האדם, כו', 

הנה בשטח זה בפרט יש הדגשה מיוחדת בתורת החסידות בענין פעולת המעשה על האדם, שבעצם לפעמים 

משפיעה בעומק יותר על האדם מפעולת הדיבור והמחשבה. שלכן גם בתורה מוצאים אנו הדגשה יתרה 

על קיום המצוות בפועל, ואח"כ בא ענין האמונה, בבחינת נעשה ואח"כ נשמע, אף על פי שידוע עד כמה 

גינו ענין דמצות אנשים מלומדה, וכמובא ג"כ באגרת הקדש לרבנו הזקן סי' כ"א ומסיים בדברי המורה 

הגדול, רופא הנפש ורופא הגוף גם יחד, הוא הרמב"ם בפירוש המשנה דאבות הכל לפי רוב המעשה - לזכך 

הנפש. ובפרט שעל היהודים נאמר "ארץ חפץ", וידוע פתגם הבעש"ט הנמשל בזה, שכשמסתכלים מחוץ אין 

לשער האוצרות הטמונים במעמקים, כן הוא בנוגע לבני ובנות ישראל. ועוד בנקודה זו בתוכן מכתבי הכללי 

לראש השנה דהאי שתא, אשר העתקתו מוסגרה בזה ותקותי שימצא בו ענין.

בכבוד ובברכה.



כי

   י כרך

פעמים כמה פירושדובר של ענינו שעיקר דאף
לבאר הוא התורה על כמודגשרש"י מקרא, של

עצמו רש"י בדברי מקומותמקום מכל ,
מופלאים" "ענינים גם רש"י בפירוש ונרמזים כלולים

בשל"ה כמבואר התורה, חלקי שאר "רזיןשל גם ,
וכידוע עלדאורייתא", ש"פרש"י הזקן אדמו"ר פתגם

הוא תורה".החומש של
לכללות בשייכות אמורים שהדברים דמכיון ומובן,
הוא שכן וכמה כמה אחת על התורה, על פירושו

להפיסקא התורה.בנוגע על רש"י שבפירוש
שמודגש ענינים וכמה כמה בהתחלת מצינו הרי ובכלל

תוכנם עיקר תורה"בהם של שה"יינה כן, גם ומובן .
התחלת (להיותה זו בפיסקא שישנו (וההוראה)
כי פרטי, בענין רק אינו שבכתב) תורה לכל הפירוש

ומצוותיה. התורה לכללות השייך כללי בענין אם

פירושו מתחיל ר'רש"י "אמר התורה: על
מהחודש אלא התורה את להתחיל צריך היה לא יצחק
ומה ישראל בה שנצטוו ראשונה מצוה שהיא לכם הזה
לעמו הגיד מעשיו כח משום בבראשית, פתח טעם

גוים נחלת להם העולםלתת אומות יאמרו שאם ,
גוים, שבעה ארצות שכבשתם אתם לסטים לישראל

הארץ כל להם אומרים בראההם הוא היא הקב"ה של
וברצונו להם נתנה ברצונו בעיניו, ישר לאשר ונתנה

לנו". ונתנה מהם נטלה
תורה" של (ה"יינה מובנתההוראה שבזה (

בפשטות:

לקיום המנגד דבר משום להתרשם צריך האדם אין
בטענה באים העולם כשאומות ולכן ומצוות. התורה
התורה, ציוויי את לקיים צריכים שאינם ישראל לבני
(כמו וכו' והיושר השכל היפך (לדעתם) להיותם
הי' זה שגם - ישראל ארץ של כיבושה בדבר טענתם
כלל, מזה להתרשם ישראל לבני אין הקב"ה), ציווי

ומצוות התורה בקיום להתחזק עליהם ,ואדרבה
קיום ידי ועל הקב"ה, של "רצונו" שזהו להם ולענות
נוגע אין ובמילא וכו'. רצונו ממלאים ומצוות התורה

וכו'. משיגו אין ודם בשר של ששכלו מה בזה

כללית הוראה זוהי הפירוש;ברם תוכן
(ובפרט רש"י שבפירוש הדברים בפרטי שגם ומובן
- דידן (ובנדון הוראות ישנן הראשונה) בפיסקא

כלליות).

הוא זה רש"י בפירוש ויסודי עיקרי פרט והנה
נחלת להם לתת לעמו הגיד מעשיו "כח שמביא הכתוב

הוא הוא הרי כי וברורגוים", - טענתם לשלילת
יתברך. בעבודתו כללית הוראה להורות בא זה שפרט

להבין: וצריך

ההוראה. מהי א)

" בתיבת הדיוק מהו הריב) - גו'" (מעשיו)
" שזהו שהידיעה להסביר בזה שלהכוונה "

מחייבת וכו', העולם את ברא שהוא היינו הקב"ה,
ומה - גוים" נחלת להם "לתת יתברך וברשותו שבידו

הקב"ה? של שבמעשיו ה"כח" ללמדנו בא

"אמר" הוא בזה בכיוצא ביותר הרגיל לשון ג)
וכההמשך בפרשתנו, גם פעמים כמה שנכתב (כמו
- "סיפר" "דיבר" להם") "אומרים עצמה זו בפיסקא

"הגיד". ולא
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ובכ"מ.1) .1 ע' ח"ה לקו"ש ראה
ג.2) ו, ח. ד, כב. שם, וראה כד. ח. ג, בפרשתנו גם ראה
רש"י3) כללי תושבע"פ בחלק וראה א). (קפא, שלו שבועות במס'

שבגמ'. רש"י לפי' בנוגע
ואילך4) ספנ"ג הק"ש שער אמ"ב בארוכה וראה כד. ע' יום היום

עיי"ש. דאורייתא, רזין הוא תורה" של ש"יינה (ובכ"ד)
הקדמה5) רש"י כתב לא שהרי - הקדמה מעין גם שהיא ובפרט

ועוד, הרמב"ן הראב"ע, שעשה כמו לפי'
ע"פ לא אבל שקדמוהו, התורה מפרשי כמה מצא רש"י גם ובודאי
ר"מ (מדרשים, אחדים רק שמזכיר אף - כו') פשש"מ (רק שיטתו

ועוד). הדרשן
(שבת6) התורה מן הוא שר"ת הר"ת, דענין הפנימי טעם ג"כ וזהו

א). קה,
רמז7) בא ביל"ש (הובא יא פרשתנו באבער תנחומא במדרש

ס' גוים"). נחלת . . ("אר"י פירש"י התחלת נמצאת כאן ופס"ז קפז),
שם. ובשוה"ג 41 הערה 104 ע' חט"ו לקו"ש וראה בא. פ' הליקוטים

ו.8) קיא, תהלים
תורה"9) של ב"יינה פרטים (וכמה הפשט ע"ד בזה הפי'

בראשית. לפ' א' שיחה ח"ה בלקו"ש בארוכה נתבאר זה) שבפרש"י
הבאה. הערה גם וראה

העיקר?)10) (על שנוסף היא רש"י שכוונת י"ל פשוטו ע"פ גם כי
לבנ"י הסברה בזה יש - לאו"ה לענות מה לחשוששנדע (שלא

הגיד מעשיו כח הכתוב: וכפשטות גזל), משום א"י בכיבוש שיש
לתת(כ"א - "עמו" - לבנ"י (לא היא דהתשובה את"ל : גו'

שהגיד הוא שהפי' שי"ל (ואף להשיבלאו"ה מה הם שידעו
והול"ל הכתוב מן חסר העיקר הרי - ס"ו)) שם לקו"ש (וראה לאו"ה

הגיד מעשיו "כח ,וכיו"ב "
הגיד מעשיו "כח א) : ענינים ב' בזה שיש הכנהאלא (בתור

לתת בעתיד) - איךנחלתלפעולתו - עמו בעיני יקשה ולא "
נדע כו'" או"ה יאמרו "שאם וגם ב) כנ"ל. אחרים, נחלת להם ניתנה

להם. להשיב מה
כו'. ומ"א ד): כג, (ח"ש מפרש"י ולהעיר

   

ישראל ארץ ענין ביאור בהקדים ויובן
כנאמר היא ישראל ארץ של מעלתה :ברוחניות:

ועד השנה מראשית בה אלקיך ה' עיני גו' אשר "ארץ
בה היא העליונה שההשגחה היינו שנה", אחרית

הארצות מבכל (יותר גלוי שגםבאופן אומרת זאת ,(
אלקותו אור "נרגש" ועניניה ישראל ארץ בגשמיות

ש" מכיון ועוד: יותר. בגילוי אלקיךיתברך ה'
בחירת (לולא עצמו מצד - בה יתכן לא הרי בה",
הוא הקב"ה הרי כי - הקדושה והיפך רע - האדם)

רע" מראות עינים ."טהור
ברוחניות, ישראל" "ארץ שבחינת מובן מזה
לשלימות ורומזת מורה היא לקונו, האדם בעבודת
אלקות גילוי המשכת - ומצוות התורה בקיום העבודה
"ארץֿ בהשם גם זה ומרומז וכו'. הרע ושלילת

רז"ל אמרו שמהישראל": נקרא שרצתה"למה
ענין על מורה "ישראל" וגם קונה"; רצון לעשות

כידוע (ומצוות), "יששהתורה תיבות ראשי
צירופי ידי ועל - (שבה לתורה" אותיות רבוא ששים

המצוות). כל נתבארו – אלו אותיות

ארץ שהיתה הענינים, בפשטות שהוא כמו אמנם
הכנעני כבשה כך ואחר שם של בחלקו ובכדיישראל

היה ישראל לארץ כנען-) (-ארץ ולהפכה להחזירה
תחלה להיות כןצריך כמו גוים, מהשבעה הארץ

ישראל" "ארץ בחינת כללות על שנוסף ברוחניות, יובן
הארץ" "כיבוש של ענין גם ישנו ברוחניות בעבודה

ברוחניות.

התורה דקיום העבודה כללות על נוסף הוא: והענין
ברוחניות), ישראל" "ארץ ענין (שזהו עצמן ומצוות

"כל ואחד אחד כל שמים"נצטווה לשם יהיו

עלדעהו"ו"בכל רק לא ה' את לעבוד היינו -
שה יתברך,ידי מצוותיו ומקיים תורה ולומד מתפלל וא

שעות כ"ד בכל שעושה ומעשיו דרכיו בכל גם אם כי

תועלתן ובשביל גופו לצורך שעושה אותן גם היום,
הכי בדרגא להיות צריכה זו ועבודה הגשמיית;

בטליםנעלית הם הגשמיים עניניו שכל – עד ,
לקדושה נתהפכה שלהם המציאות באלקות, ומיוחדים
רק ולא - כלל אצלו נרגשת אינה שבהם ו"הגשמיות"
כולו כל בהיותו בו, המאיר דקדושה האור ריבוי מפני
התקשרות "דעהו" בבחינת לאלקות ומסור נתון

הגשמיוהתחברות שהדבר משום אלא ,נהיה
קדושה. של ענין אצלו

יסתפק שלא בזה גם להיות צריך "הכיבוש" [וענין
גשמיים, בדברים התעסקותו בעת ה' את שעובד בזה

"יגזול" גם הוא בפעם פעם שמדי אלא 
ללימוד וכובשם וכו' שינה שתיה לאכילה

המצוות]. ולקיום התורה

" ענין וזהו  כובש - רוחנית בעבודה "
אותם ועושה - העולם (והנהגות) מאומות ארציים ענינים

של הגשמית מציאותו את גם ישראל", "ארץ
בזה לקדושה(שאין ומהפך "כובש" הוא (.

נשיאינו רבותינו פתגם יומתק זה פי ,ועל
ישראל: לארץ לעלות שרצו כמה לשאלת במענתם

(עשה"מאך ישראל" שישארץ ישראל), ארץ
בחינת ש"יעשו" רק לא היתה בזה שכוונתם לומר

וקיום עשיה - ברוחניות אם כי ,
רוחנית העבודה (-וכדיוקגם ישראל ארץ

" הלשון הי ישראל", הארץ דהמציאותינו
של הארציות גם "כיבוש") - ישראל לארץ "דא" של
בעניני התעסקותו שגם אומרת, זאת גופא, לארץ חוץ
"רצונו דלעשות באופן תהיה הגשמיים וצרכיו הרשות

(שכלשל בהענינים יתברך ורצונו אורו גילוי - "
ענינים)מציאותם - .כפשוטו

ישראל בני של הליכתם שבדרך מצינו אולם
וטענתם המרגלים. חטא היה ישראל ארץ את לכבוש

היתה הוא חזק "כי ישראל, ארץ את לכבוש
רז"לממנו" ואמרו ,כביכול" אמרו) (שהמרגלים

שגם משם", כליו להוציא יכול אינו הבית בעל אפילו
לכובשה. יכול אינו כביכול הקב"ה
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וראה12) א"י. ד"ה שם ובחדא"ג רע"א י, תענית שם. פרש"י ראה

ספל"ג. תניא וראה ג. צב, לשמע"צ דרושים ב. פט, מסעי לקו"ת
סע"א. קמט, סידור א. יג, תו"א ב). (קלט, סכ"ה סי"ד. אגה"ק

שם.13) מפרשים וראה יג. א, חבקוק
ח.14) פ"ה, ב"ר
בראשית.15) ר"פ ראובני בילקוט (הובא קפו אופן עמוקות מגלה

וזאת עה"פ רות ז"ח וראה ועוד). קעח. סי' תורה ערך חדש בילקוט
נודע הנה משש"ר, יותר הוא בנ"י שמספר ואף בישראל. לפנים

מספר הוא זה פל"ז,שמספר תניא - כו' מתחלק שרש וכל
עיי"ש.
ו.16) יב, לך רש"י
מי"ב.17) פ"ב אבות
ו.18) ג, משלי

ואילך.19) 104 ע' לקמן בארוכה ראה
ספ"ג.20) תניא
הארץ21) נעשית ישראל ארץ כיבוש שע"י הפשט ע"ד שהוא וכמו

8 ע' ח"ה לקו"ש בארוכה (ראה אחרים וגדרים במהות מציאות
ואילך).
(22.621 ע' ח"ב לקו"ש גם ראה
לא.23) יג שלח
עה"פ.24) פירש"י וראה א. טו. ערכין ב. נג, מנחות א. לה, סוטה



כי    

ישראל ארץ ענין ביאור בהקדים ויובן
כנאמר היא ישראל ארץ של מעלתה :ברוחניות:

ועד השנה מראשית בה אלקיך ה' עיני גו' אשר "ארץ
בה היא העליונה שההשגחה היינו שנה", אחרית

הארצות מבכל (יותר גלוי שגםבאופן אומרת זאת ,(
אלקותו אור "נרגש" ועניניה ישראל ארץ בגשמיות

ש" מכיון ועוד: יותר. בגילוי אלקיךיתברך ה'
בחירת (לולא עצמו מצד - בה יתכן לא הרי בה",
הוא הקב"ה הרי כי - הקדושה והיפך רע - האדם)

רע" מראות עינים ."טהור
ברוחניות, ישראל" "ארץ שבחינת מובן מזה
לשלימות ורומזת מורה היא לקונו, האדם בעבודת
אלקות גילוי המשכת - ומצוות התורה בקיום העבודה
"ארץֿ בהשם גם זה ומרומז וכו'. הרע ושלילת

רז"ל אמרו שמהישראל": נקרא שרצתה"למה
ענין על מורה "ישראל" וגם קונה"; רצון לעשות

כידוע (ומצוות), "יששהתורה תיבות ראשי
צירופי ידי ועל - (שבה לתורה" אותיות רבוא ששים

המצוות). כל נתבארו – אלו אותיות

ארץ שהיתה הענינים, בפשטות שהוא כמו אמנם
הכנעני כבשה כך ואחר שם של בחלקו ובכדיישראל

היה ישראל לארץ כנען-) (-ארץ ולהפכה להחזירה
תחלה להיות כןצריך כמו גוים, מהשבעה הארץ

ישראל" "ארץ בחינת כללות על שנוסף ברוחניות, יובן
הארץ" "כיבוש של ענין גם ישנו ברוחניות בעבודה

ברוחניות.

התורה דקיום העבודה כללות על נוסף הוא: והענין
ברוחניות), ישראל" "ארץ ענין (שזהו עצמן ומצוות

"כל ואחד אחד כל שמים"נצטווה לשם יהיו

עלדעהו"ו"בכל רק לא ה' את לעבוד היינו -
שה יתברך,ידי מצוותיו ומקיים תורה ולומד מתפלל וא

שעות כ"ד בכל שעושה ומעשיו דרכיו בכל גם אם כי

תועלתן ובשביל גופו לצורך שעושה אותן גם היום,
הכי בדרגא להיות צריכה זו ועבודה הגשמיית;

בטליםנעלית הם הגשמיים עניניו שכל – עד ,
לקדושה נתהפכה שלהם המציאות באלקות, ומיוחדים
רק ולא - כלל אצלו נרגשת אינה שבהם ו"הגשמיות"
כולו כל בהיותו בו, המאיר דקדושה האור ריבוי מפני
התקשרות "דעהו" בבחינת לאלקות ומסור נתון

הגשמיוהתחברות שהדבר משום אלא ,נהיה
קדושה. של ענין אצלו

יסתפק שלא בזה גם להיות צריך "הכיבוש" [וענין
גשמיים, בדברים התעסקותו בעת ה' את שעובד בזה

"יגזול" גם הוא בפעם פעם שמדי אלא 
ללימוד וכובשם וכו' שינה שתיה לאכילה

המצוות]. ולקיום התורה

" ענין וזהו  כובש - רוחנית בעבודה "
אותם ועושה - העולם (והנהגות) מאומות ארציים ענינים

של הגשמית מציאותו את גם ישראל", "ארץ
בזה לקדושה(שאין ומהפך "כובש" הוא (.

נשיאינו רבותינו פתגם יומתק זה פי ,ועל
ישראל: לארץ לעלות שרצו כמה לשאלת במענתם

(עשה"מאך ישראל" שישארץ ישראל), ארץ
בחינת ש"יעשו" רק לא היתה בזה שכוונתם לומר

וקיום עשיה - ברוחניות אם כי ,
רוחנית העבודה (-וכדיוקגם ישראל ארץ

" הלשון הי ישראל", הארץ דהמציאותינו
של הארציות גם "כיבוש") - ישראל לארץ "דא" של
בעניני התעסקותו שגם אומרת, זאת גופא, לארץ חוץ
"רצונו דלעשות באופן תהיה הגשמיים וצרכיו הרשות

(שכלשל בהענינים יתברך ורצונו אורו גילוי - "
ענינים)מציאותם - .כפשוטו

ישראל בני של הליכתם שבדרך מצינו אולם
וטענתם המרגלים. חטא היה ישראל ארץ את לכבוש

היתה הוא חזק "כי ישראל, ארץ את לכבוש
רז"לממנו" ואמרו ,כביכול" אמרו) (שהמרגלים

שגם משם", כליו להוציא יכול אינו הבית בעל אפילו
לכובשה. יכול אינו כביכול הקב"ה
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יב.11) יא, עקב
וראה12) א"י. ד"ה שם ובחדא"ג רע"א י, תענית שם. פרש"י ראה

ספל"ג. תניא וראה ג. צב, לשמע"צ דרושים ב. פט, מסעי לקו"ת
סע"א. קמט, סידור א. יג, תו"א ב). (קלט, סכ"ה סי"ד. אגה"ק

שם.13) מפרשים וראה יג. א, חבקוק
ח.14) פ"ה, ב"ר
בראשית.15) ר"פ ראובני בילקוט (הובא קפו אופן עמוקות מגלה

וזאת עה"פ רות ז"ח וראה ועוד). קעח. סי' תורה ערך חדש בילקוט
נודע הנה משש"ר, יותר הוא בנ"י שמספר ואף בישראל. לפנים

מספר הוא זה פל"ז,שמספר תניא - כו' מתחלק שרש וכל
עיי"ש.
ו.16) יב, לך רש"י
מי"ב.17) פ"ב אבות
ו.18) ג, משלי

ואילך.19) 104 ע' לקמן בארוכה ראה
ספ"ג.20) תניא
הארץ21) נעשית ישראל ארץ כיבוש שע"י הפשט ע"ד שהוא וכמו

8 ע' ח"ה לקו"ש בארוכה (ראה אחרים וגדרים במהות מציאות
ואילך).
(22.621 ע' ח"ב לקו"ש גם ראה
לא.23) יג שלח
עה"פ.24) פירש"י וראה א. טו. ערכין ב. נג, מנחות א. לה, סוטה



כי   

אל הקצה מן שינוי חל איך מובן: אינו ולכאורה
שמתחילה המרגלים, של הרוחני במצבם - ממש הקצה

היו" הרי"כשרים וגם: ה'? ביכולת כפרו כך ואחר ,
הוא שהקב"ה גופא קלקלתם בשעת אמרו עצמם הם
שביכולתו האמינו לא איך שכן ומכיון בית", ה"בעל

ישראל? ארץ את לכבוש יתברך

תוכן לומר: יש רוחנית) (בעבודה בזה והביאור
אפשר איך - היה היינו,טענתם ישראל, ארץ

הענינים של ב"כיבושם" גם ה' את לעבוד כנ"ל,
מציאות שאין עד ממש, לקדושה והתהפכותם

הוא הקב"ה והרי - עצמם מצד גשמיים להענינים
עצמו והוא הגשמיים, הענינים וכל הגוף את שברא

בתורתו דיןציוה וגם לנפשותיכם"; מאד "ונשמרתם
(ברמב"ם ברהוא הגוף ד"היות מדרכי) ושלם יא

ו(ידועה(עבודת הוא"; השם (על הבעש"ט תורת
תעזובהפסוק עזוב וגו' שנאך חמור תראה "כי (

לשברו; ולא להגוף לעזור ל"עזוב", שצריכים עמו"
ממזריטש המגיד הרב שכתב מה (ידוע "אזוגם (

א ווערט גוף אין לעחילי קליין א ווערט ס'איז
קטן נקב (כשנעשה נשמה" דער אין לאך גרוישער

רז"ל ו(אמרו בהנשמה); גדול נקב נעשה )בהגוף,
העולם וגשמיות שהטבע היינו הנס" על סומכין "אין
ואם - מקום ותפיסת מציאות של בגדר הקב"ה קבע
הקב"ה של "כליו" הם וכו' הגשמיים הענינים הרי כן
יהיה ואיך ה', רצון כן גם היא בהם וההתעסקות
אלקה חלק שהיא אף האלוקית, נפש של ביכולת

ממש ושיהיהממעל "מציאותם" לבטל אותם,
הטבע היפך זהו והרי - הקדושה ענין ורק אך בהם

הקב"ה. שהטביע

העולם טבע ברא שהקב"ה מכיון לזה: ונוסף
הרי לעצמם, מקום" "תפיסת להם שיש כזה באופן
הוא העולם בגשמיות הקב"ה של רצונו לכאורה

איך כן ואם שבזה, שםבה"גשמיות" להמשיך
לזה, "כלים" אינם לכאורה והרי - וקדושה רוחניות

כביכול הגביל יכול, כל הוא שהקב"ה מכיון היינו
להוציא יכול אינו הבית" "בעל שהוא שאף עצמו את
כו' הקב"ה שנשבע רז"ל מאמר דרך ועל "כליו", את

לשנות יכולת אין כביכול, טענוולכן, ולכן .
להישאר צריכים ישראל שבני ,המרגלים

קיום ידי על הוי' את לעבוד לא (אבל
ד" ישראל").העבודה ארץ

כן גם מרומזת במדבר) (להשאר זו ובטענתם
הנ"ל: כוונתם

יש מקום אינו הוא בפשטות, אדםהמדבר, בני ,וב
לזריעה ראוי מיםאינו בו וברוחניותואין – וכו'

טבע) פי על - להיות (צריך האדם שאין ומצב זמן הוא
הגשמיים בענינים עולםעסוק של ישובו ,.

בקיום רק שייכת ה' עבודת המרגלים: טענת וזוהי
בעת - "במדבר" להיות צריך וזה ומצוות התורה

גופו בצרכי מעסקיו פנוי ;שהוא

היינו העמים, בארץ לעסוקאבל הוא
של "כליו" שהם מכיון הנה הגשמיים, בהענינים
הקדושה ממשלת תחת לכובשם אפשר אי הרי הקב"ה,

לגמרי. הגשמיות את ולבטל

כי בזה, טעו גדולה טעות באמת אבל 
ה' ציווי כוונת ותכלית הגשמיים, הענינים של הבריאה
- קדושה בהם להמשיך בכדי היא כנ"ל, בהם, לעסוק
דירה (יתברך) לו להיות הקב"ה "נתאוה כי

"הענינים של מקום" "תפיסת וכל ,
ה' רצון יתמלא זה ידי שעל בכדי רק היא הגשמיים
יתברך. לו דירה גשמיים) (ענינים מ"תחתונים" לעשות

רז"ל עניניוכמאמר "בשבילשכל נבראו
שנקראו ישראל ובשביל ראשית שנקראת התורה
הם הרי הכוונה) תכלית ש(מצד מובן ובמילא ראשית".
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ג.25) שם, פירש"י
ונפש.26) גוף שמירת הל' אדמוה"ז שו"ע וראה טו. ד, ואתחנן
ובכ"מ.
רפ"ד.27) דעות הלכות
(28.9 הערה 806 ע' ח"ג לקו"ש ראה
כג.29) ע' יום היום
ה.30) כג, משפטים
(31.[664] כח ע' ח"ז ב"התמים" נדפס - בנו במכתב
ב.32) קיב, ב. קיא, זח"א ב. סד, פסחים ראה
רפ"ב.33) תניא

להפר.34) יכול הי' בב"ח רבה ורק א. עד, ב"ב
ו.35) ב, ירמי'
ב.36) ב, שם
טו.37) ח, עקב
בקרא,38) וכמפורש בגשמיות, מצות כמה קיימו במדבר שגם ואף

לקו"ש (ראה וכידוע גשמיים, דברים מט"ו המשכן עשיית - לכולן ואב
שלפני האבות של המצות קיום בין החילוק ובכ"מ) .776 ,757 ע' ח"ג
חלק בזה הי' מ"מ - מ"ת לאחר ש(התחילה) העבודה לגבי מ"ת
נושבת. ארץ אל בבואם העבודה בערך ובפרט המעט מן מעט המעשה

פל"ז. תניא וראה
העבודה39) הי' שבמדבר בֿג) לח, אֿב. לז, (שלח לקו"ת ראה

למעשה. ירידה לא אבל דיבור או מח' בבחי'
במדב"ר40) ספ"ג. ב"ר ג. בחוקותי שם וראה טז. נשא תנחומא

בכ"מ. המרגלים חטא המבארים הדרושים וראה פל"ו. תניא ו. פי"ג,
ד.41) פל"ו, ויק"ר ד. פ"א, ב"ר וראה עה"פ. פירש"י

   

ישראל שבני בלבד זו לא ולכן הקדושה. לאור "כלים"
גם הם אלא העמים,,יכולים, ארץ את

זה ידי על כי וכנ"ל, ישראל, ארץ כולה ולעשותה
שלדוקא מ"רצונו -לעשות "

(יותר יתברך לו דירה - הימנו למטה תחתון שאין
מעיקרא). קדושה בעניני מהעבודה

ממנה - המרגלים טענת דרך על והנה
העולם האומות של טענתם גם - "נשתלשלה"

רש"י): (שבפירוש
עסוק ואינו מצוות, ומקיים ומתפלל לומד כשאדם

של שבהבישובו האומות שיסכימו אפשר אז ,
אבל והקדושה, האלקי האור את להרגיש עליו בשעה

של בישובו שייךבעסקו אין שאז הם, טוענים ,
להתנהג צריכים אלו בזמנים - ובמילא ה', עבודת

הגשמיים הענינים של לציורם "המתאים" באופן
לסטים לישראל העולם "אומות אומרים ולכן ;

ש שבעהאתם גשמייםארצות בענינים כי ,"
הקדושה ענין את בהם לערב אין גוים) שבעה (ארץ
עצמו בפני וטבע גדר להם שגם מאחר ה', בעבודת
נתנה "ברצונו - הקב"ה של ברצונו בהם שהוקבע

להם".

הקדימה משפט להם התורהואדרבה: עניני על
הענינים מסדר כדמוכח התחלתהומצוות, :

בריאת גו'", ב"בראשית לאחר) כך ואחר ,
הראשון הציווי בא שלם) מ"חומש" יותר של אריכות

וגו'". לכם הזה "החודש - המצוות על

הרי כי ושקר, טעות טענתם כל אבל 
לעשות כנ"ל, רק, הוא הגשמיים בהענינים והרצון

(יתברך) לו "דירה ".ובהם

הלשון דיוק מובן זה פי הגיד"על מעשיו
גו'": לעמו

אינה העולם אומות ותלונות טענת להסיר בכדי

אדרבה, כי בלבד, וגו'" שב"מעשיו הידיעה מספיקה
הם הגשמיים שענינים מכיון טענתן: יסוד זוהי
שכבשתם אתם "לסטים הרי הקב"ה, של "מעשיו"

הפירוש אלא גוים", שבעה (הכוונהש"ארצות -
הגיד מעשיו - של) והכח הפנימיות שהם - והתכלית
- בזה) וכיוצא "אמר" (ולא "הגיד" ומדייק לעמו":

והמשיך "הגיד" -הקב"ה הפנימיות את לעמו ומסר
בני עבודת ידי שעל והיינו שב"מעשיו", - ה"כח"
נחלת להם ("לתת לקדושה ה"מעשיו" ייהפכו ישראל

וכנ"ל. גוים"),

האריכות כן גם היטב מובנת הנ"ל פי על ז.
התורה את להתחיל צריך היה "לא רש"י: שבקושיית
שנצטוו ראשונה מצוה שהיא לכם הזה מהחודש אלא
ככפל הנראית - בבראשית" פתח טעם ומה ישראל בה
ולא בבראשית התורה "התחיל למימר ליה והוה לשון:

כו'". משום לכם הזה בהחודש

ולהאריך להדגיש רש"י של כוונתו אלא
הקב"ה ידי על לכאורההעולם השייך שלו

 ענין הוא הכל ועיקר שתכלית (אלא
ראשונה "מצוה - לישראל רק השייך - ומצוות התורה
צורך שיהיה באופן דוקא ישראל"), בה שנצטוו

ואומותב(עבודה העולם קושיית וביטול ו)כיבוש
" אתהעולם: להתחיל צריך היה 

כו'". לכם הזה מהחודש

שאדרבא – הקושיא ומבטל (שהיאומתרץ
תכליתה) (ועיקר מתחילה "מעשיו") ותכלית ה"כח"
לכן שבהם, ה"כח" על שב"מעשיו" ההעלם לבטל

ולגלות ולהמשיך להגיד בזה, -
גשמיים.ה" בענינים אלקות להמשיך גו'", מעשיו
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ב.42) קעט, (זח"א דהיצה"ר טעניתי'" "אקדמי' בדוגמת והוא
אדמוה"ז שו"ע וראה וגו'. מסכן ילד טוב יג) (ד, עה"פ קה"ר ראה

מהדו"ת). סוס"ד

ראה סצ"ד.43) לקו"א ג). (עב, עה"פ להה"מ או"ת
(44" ועד"זכמרז"ל א. פז, (שבת כאגדה" אדם של לבו

א). עה, יומא א. יד, חגיגה
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יח.9. יב, א.10.משלי נח, 11‡ÈÏ.ברכות Â‡  עוזו חביון דרגת בי' שבתון) שבת סד"ה - יוהכ"פ (דרושי מלקו"ת "להעיר
כביכול". למטה, מובן שמזה לה.12.למע' ג, א.13.משלי לג, 14‡ÈÏ.ברכות Â‡  ."'נתקנו' הצ"ל הדפוסים בשאר "לברר

ב.15. קלא, יא.16.ח"א סימן סוף סמ"ק 17‡ÈÏ.עיין Â‡  )ו ערבית שחרית הסדר: לתרץ בדא"פ היינו,‡ÂÏÈÙ"נ"ל מנחה, (
ק"ש בין בפשטות שמפסיק (ואף שיחה הפסק חמורה כך כל ג"כ עוה"פ), ק"ש אצ"ל (שלכן שחרית לתפלת בהמשך שבאה מנחה בתפלת אפילו
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אגרות הקודש

 ב"ה,  כ"ט תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מעש"ק, בשאלתו אשר בימים הקצרים בימי החורף מפני 

טרדתו במשרתו, ספק בידו אם יספיק ללמוד השיעור חומש וחק לישראל במשך היום, ושואל אם ילמד 

זה בלילה.

יודע  אם  הרי  תהלים,  לשיעור  בהנוגע  אשר  לי  והנראה  בזה,  שמעתי  לא  מפורשה  הוראה  והנה 

המזמורים בע"פ, יש לאומרם לאחרי חצות לילה או קודם צאת הכוכבים, אבל לא מצאת הכוכבים ועד 

לחצות לילה.

ובהנוגע להשיעור חומש וחק לישראל, יכול ללמדם לא בבת אחת, כי אם לחלקם פסקא פסקא 

במשך היום וכמובן שאפשר גם בחנות, ובאם גם ע"ז לא יהי' הפנאי, אזי ילמדם עם פירוש על כל פסוק 

זה כמה מקילים  ובפרט שבזמננו  נכלל בכלל תורה שבע"פ  יש להסביר שזהו  ופסוק אשר בשעת הדחק 

בהענין דלימוד מקרא בלילה, אף שמובא זה בכמה ספרים...



לה היום יום . . . 

ה'תש"דכד תשרי, אסרו חג ]בחו"ל[שבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ָון. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ַמרֶחׁשְ

יר. ַהְפטֹוָרה: ּכֹה ָאַמר - ְוַיְאּדִ
חומש: בראשית, כל הסדרה עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיג־קיח.
תניא: וע"כ קבעו . . . בלבותם.

ַאַחת  ִהיא  ְפָרט,  ּבִ ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ אֹו  ת  ּבָ ּוְבׁשַ ְכָלל,  ּבִ ים  ַרּבִ ּבָ  – ֵרייְנגֶען  פַאְרּבְ  – ַהִהְתַוֲעדּות 
ָרֵאל. ַאֲהַבת ִיׂשְ ְצָוה ַהְיסֹוִדית ּדְ ַדְרֵכי ַהֲחִסיִדים ְוַהֲחִסידּות, ּוֶפַתח ּוָמבֹוא ַלּמִ ַהְיסֹודֹות ּבְ

ים  ִרים ּתֹוְבִעים ֵמֵאת ַהְמֻסּבִ י ַהְמַדּבְ ָכל ִהְתַוֲעדּות ֲהֵרי ָראׁשֵ ה ּבְ א ]ּברֹוב ַהִמְקִרים[, ִהּנֵ ֻרּבָ א ּדְ ֻרּבָ
ְמרּו  ׁשְ ּיִ ים ִלְלֹמד דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ ְוׁשֶ עּו ִעּתִ ְקּבְ ּיִ ִטיבּו ַהְנָהגֹוֵתיֶהם ְוַדְרֵכיֶהם, ׁשֶ ּיֵ ׁשֶ
ָללּות ִעְנַין ְוֹאֶפן ַהּתֹוָכָחה ְמֹבָאר  ה ּכְ ם. – ְוִהּנֵ ּמּוד ִיְהֶיה ַעל ְמָנת ִלְלֹמד ּוְלַקּיֵ ר ַהּלִ ִביעּות, ַוֲאׁשֶ ַהּקְ
ר ָראּוי ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַאַנ"ׁש  ל" )ֻקְנְטֵרס למ"ד(, ֲאׁשֶ ְתִחיל "ְוִאם רּוַח ַהּמֹוׁשֵ ִדּבּור ַהּמַ ֵהיֵטב ּבְ
ָבִרים  ֵעת ַהִהְתַוֲעדּות ִהיא ַרק ַעל ּדְ יּה ]=ִעם ַעְצמֹו[ – ָאְמָנם הֹוָכָחה זֹו ּבְ ַנְפׁשֵ א ּדְ ְעּתָ ְלָלְמדֹו ֵהיֵטב ַאּדַ
ר ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו  ֶדם, ֲאׁשֶ ָהָיה ֵמָאז ּוִמּקֶ מֹו ׁשֶ ִנים ְוֹלא ְכלּום, ּכְ ַנת ּפָ ּום ַהְלּבָ ֶהם ִמּשׁ ֵאין ּבָ ְוִעְנָיִנים ׁשֶ

דֹוָלה. ה ּגְ ַאֲהָבה ּוְבִחּבָ הֹוִכיחֹו ּבְ

ה'תש"דכה תשרייום ראשון

חומש: נח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי...מצותך מאד.
תניא: כה. להבין...לדבר מאומה.

ָרם. ַעְצמֹו ִחּבְ הּוא ּבְ ֵקן ׁשֶ נּו ַהּזָ ְלַבד – ְמֻיָחִסים ְלַרּבֵ נּועֹות ּבִ ָרה ִנּגּוִנים – ֵמֶהם ּתְ ֲעׂשָ
הּוא  ִנים אֹוָתם ְלָפָניו, ֲאָבל ֹלא ׁשֶ ְזַמּנֹו ְוָהיּו ְמַנּגְ רּו ּבִ ְתַחּבְ ּנִ נּו ָהֶאְמָצִעי, ַהְינּו ׁשֶ ַהְמֻיָחִסים ְלַרּבֵ
י'ס קַאּפֶעלֶע"  ם "ּדֶעם ִמיטֶעלֶען ֶרּבִ ׁשֵ ִנים – ִוידּוָעה ּבְ ָרם. ְוָהְיָתה ֶאְצלֹו ְקבּוַצת ַאְבֵרִכים ְמַנּגְ ְמַחּבְ
ֵכִלים  ֶפה, ּוַבֲעֵלי ִזְמָרה – ּבְ יר – ּבְ ֲעֵלי ׁשִ ֻלּגֹות: ּבַ י ּפְ ּתֵ י ָהֶאְמָצִעי"[ – ְוֶנְחְלָקה ִלׁשְ ל ָהַרּבִ ]="ַמְקֵהָלתֹו ׁשֶ

ׁשֹוִנים.

ה'תש"דכו תשרייום שני

חומש: נח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה...לא שכחתי.
תניא: וזהו כי...קלט רוחניית.

ֶרק  ַער ַהִיחּוד ְוָהֱאמּוָנה ּפֶ ֵקן )ׁשַ נּו ַהּזָ ָמִים", ֵמִביא ַרּבֵ ּשָׁ ב ּבַ ָבְרָך ִנּצָ סּוק "ְלעֹוָלם ה' ּדְ ָהִעְנָין ַעל ּפָ
ֵאר  ְתּבָ ּנִ ים, ּוְכמֹו ׁשֶ ִהּלִ ִמְדָרׁש ּתְ ׁש ִעְנָין ֶזה ּבְ ּיֵ ם טֹוב, ֲהַגם ׁשֶ ַעל ׁשֵ ם ַהּבַ ׁשֵ ֶרת ַהּקֶֹדׁש כ"ה( ּבְ א, ִאּגֶ
ִני ָהָיה  יֹום ׁשֵ י ּבְ ֶזה, ּכִ ָנה ְמֻיֶחֶדת ּבָ ר", ְוַכּוָ ה ְיַכּפֵ י ַבּיֹום ַהּזֶ ְתִחיל "ּכִ ִדּבּור ַהּמַ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה" ּבְ ם ּבְ ּגַ
ִני ח"י ֱאלּול  יֹום ׁשֵ י ּבְ ָמִים – ְוֶזה ִיְהֶיה ְלִזְכרֹון עֹוָלם, ּכִ ּשָׁ ב ּבַ ּצָ הּוא ַהּנִ ֲאָמר "ְיִהי ָרִקיַע" – ׁשֶ ַהּמַ

ם טֹוב. ַעל ׁשֵ נֹוַלד ַהּבַ

יום 
 שני
תהלים:

מפרק קיג
עד פרק קיח

יום 
שלישי
תהלים:
פרק קיט

אשרי...  
עד פסוק צו 
מצותך מאד

יום 
רביעי
תהלים:
פרק קיט

 מפסוק צז 
מה...

עד סוף 
הפרק

לא שכחתי



היום יום . . . לו

ה'תש"דכז תשרייום שלישי

חומש: נח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: והנה נודע . . . 278 לארץ.

ּוַמֲעִמידֹות  תֹו,  ֻקּדָ ּפְ ִאּמֹו ַעד ֵעת  ֶטן  ִמּבֶ יחֹו  ּגִ ִמּיֹום  ָהָאָדם  י  ַחּיֵ יפֹות ֶאת  ַמּקִ ְצֹות  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה 
קֹום  ין ָאָדם ַלּמָ רֹות ֹלא ַרק ּבֵ ִריא ּוְבִקְנָין ִמּדֹות ַנֲעלֹות ְוַהְנָהגֹות ְיׁשָ ֶכל ּבָ ׂשֵ ֶקֶרן אֹוָרה ּבְ אֹותֹו ּבְ
ִרים  ְמֻאּשָׁ ים  ַחּיִ ַחַז"ל הּוא ַחי  ְוהֹוָראֹות  ַהּתֹוָרה  י  ּפִ ְתַנֵהג ַעל  ַהּמִ י  ּכִ ַלֲחֵברֹו,  ין ָאָדם  ּבֵ ם  ּגַ א  ֶאּלָ

ם ּוְברּוַח. ֶגׁשֶ ּבְ

ה'תש"דכח תשרייום רביעי

חומש: נח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: )אלא שבארצות . . . עמהם(.

ַעת  ַטּבַ ֵהם  ְצֹות  ַהּמִ ְוִקּיּום  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ם"..  ִעּתָ ּבְ ֵמיֶכם  ׁשְ ּגִ י  ְוָנַתּתִ ּגֹו'  ֵלכּו  ּתֵ ֻחּקַֹתי  ּבְ "ִאם 
ב ָלזּון אֹוָתם ּוְלַפְרְנָסם. ָרֵאל ְלִהְתַחּיֵ רּוְך הּוא ֶאת ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ׁש ַהּקָ ֶהם ִקּדֵ ּבָ ין ׁשֶ דּוׁשִ ַהּקִ

ה'תש"דכט תשרייום חמישי

חומש: נח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: והנה . . . האר"י ז"ל.

ֶזה. ִקים ּבָ ֵיׁש ְמַפְקּפְ ת, ְוֹלא ּכְ ׁשֶ ת ַהּקֶ ְרּכַ ְמָבְרִכים ּבִ

איינער פון די מעזיבוזשער בעלי בתים הָאט געהַאט א מחלוקת מיט נָאך א בעל הבית, 
און זייענדיג ַאמָאל בא דעם בעש"ט אין שוהל הָאט ער געשריען, ַאז ער ווָאלט זיין בר 

פלוגתא קורע כדג זיין.
דער בעש"ט הָאט געהייסען די תלמידים געבען איינע די אנדערע די הענט, און 
זיך שטעלען לעבען אים מיט צוגעמַאכטע אויגען. דער בעש"ט הָאט ארויפגעלייגט זיין 
הייליגע הענט אויף די אקסלען פון די צוויי תלמידים, וועלכע זיינען געשטַאנען לעבען 
זיי הָאבען  ָאנגעהויבען שרייען פון גרויס שרעק:  ּפלוצלונג הָאבען די תלמידים  אים, 

געזעהן ווי דער בעל הבית איז קורע כדג זיין בר פלוגתא.
דָאס בַאווייזט קלָאהר, אז פון יעדער כח איז פאראן א פועל דבר: ָאדער אין א לבוש 
חומרי, ָאדער א רוחני ווָאס מי קָאן אים ָאנעמען נָאר מיט העכערע און איידעלערע 

געפילען.

ַעם  ִית, ּוִבְהיֹותֹו ּפַ ַעל ּבַ ל ָהִעיר מֶעִזיּבּוז' ָהְיָתה לֹו ְמִריָבה ִעם עֹוד ּבַ ים ׁשֶ ּתִ ֲעֵלי ּבָ ֶאָחד ֵמַהּבַ
ָדג". ָהָיה "קֹוֵרַע ֶאת ְיִריבֹו ּכְ ֶנֶסת הּוא ָצַעק, ׁשֶ ֵבית ַהּכְ ם טֹוב ּבְ ַעל ׁשֵ ֵאֶצל ַהּבַ

ֵעיַנִים  ב ְלָידֹו ּבְ ל ֶאָחד ִעם ֲחֵבירֹו, ּוְלִהְתַיּצֵ ֵלב ָיַדִים ּכָ ְלִמיָדיו ְלׁשַ ה ֶאת ּתַ ם טֹוב ִצּוָ ַעל ׁשֵ ַהּבַ
ָסמּוְך ֵאָליו.  ָעְמדּו ּבְ ְלִמיִדים ׁשֶ ֵני ַהּתַ ְתֵפי ׁשְ דֹוׁשֹות ַעל ּכִ יַח ָיָדיו ַהּקְ ם טֹוב ִהּנִ ַעל ׁשֵ ֲעצּומֹות. ַהּבַ
ִית קֹוֵרַע ֶאת ְיִריבֹו  ַעל ַהּבַ יַצד ּבַ דֹוָלה: ֵהם ָראּו ּכֵ ְלִמיִדים ִלְצעֹוק ִמּתֹוְך ֵאיָמה ּגְ ְלֶפַתע ֵהֵחלּו ַהּתַ

ָדג! ּכְ
ר ְלָתְפסֹו  ֶאְפׁשָ ְלבּוׁש ָחְמִרי, אֹו רּוָחִני ׁשֶ ָבר: ִאם ּבִ נֹו ּפַֹעל ּדָ ל ּכַֹח ֶיׁשְ ּכָ ּמִ ֵברּור, ׁשֶ ֶזה מֹוִכיַח ּבְ

ים ַנֲעִלים ַוֲעִדיִנים יֹוֵתר. חּוׁשִ ַרק ּבְ

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק קכ

עד פרק קלד

יום 
שישי
תהלים:

מפרק קלה
עד פרק קלט

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק קמ

עד פרק קמד

            

ה'תש"ע תשרי כ"ד שני יום   

       
           
            
          

         
כל תהיה בארצך אשר ולחיה "ולבהמתך בתורה: נאמר

לאכול" ז)תבואתה כה, .(ויקרא
בוודאי לאכול, מותר לחיה אם כהנים: בתורת ודרשו
נאמר למה כן, אם אותה. לזון צריך האדם שהרי שלבהמה,
שחיה זמן כל לחיה: בהמה "מקיש - 'ולבהמתך'? גם בתורה
מן לחיה כלה הבית. מן לבהמתך האכל השדה, מן אוכלת

הבית". מן לבהמתך כלה - השדה
הירושלמי מפשט וכן ג)מכך, ט, ביעור(שביעית שחובת עולה
מהתורה. היא שביעית פירות

התורה על הרמב"ן ז)אולם פסוק "...ואפשר(שם כתב:
חומרא כולו הביעור אפילו ואולי הוא, מדבריהם הזה שהאיסור
בעניין כהנים בתורת השנויות והברייתות סופרים, מדברי

מדרבנן...". אסמכתא – הביעור
כמו - העולם מן כילוי א. ביעור: אופני שני מצינו והנה,

מעשרות. בביעור כמו - לו שראוי למי דבר נתינת ב. חמץ. בביעור
שביעית ח)ובמשנה שביעית(ט, פירות לו שיש במי נחלקו

מזון לכדי לחלקם יכולים עניים יהודה לרבי הביעור. זמן והגיע
ואחד עניים "אחד יוסי ולרבי עשירים, לא אבל סעודות, שלוש

הביעור". אחר אוכלין אין עשירים,
הפסוק בהבנת נעוצה המחלוקת כי בירושלמי ומבואר

השדה" חיית תאכל ויתרם עמך אביוני יא)"ואכלו כג, רבי(שמות :
חיית תאכל הנותר ואת לאכול, יכולים העניים מפרש: יהודה
רק זה וכל יאכלו, העם ויתר האביונים לומד: יוסי ורבי השדה.

לאכול. יכולה השדה שחית בזמן
איסור ולא הפירות חלוקת היא הביעור משמעות זה, לפי
ואחד עניים "אחד יוסי רבי בדברי גורס הרמב"ם אבל אכילה.
הביעור שעת קודם ולכן, הביעור", אחר אוכלים אין עשירים
אך הביעור, שעת עד לאוכלם שיגמרו כדי הפירות את יחלק
המלח. לים משליכם או באש הפירות את שורף - הביעור אחר

דוד' ה'מקדש מסיק הרמב"ם")ומזה שיטת "והנה ד"ה ב אות נט (סימן

ורק אכילתם, ידי על הפירות את לבער מותר הרמב"ם שלדעת
כשיטת אחרת, בדרך יבער הביעור בשעת שיאכל מי מצא לא אם

החמץ. אכילת ידי על "תשביתו" לקיים שאפשר המאור בעל

התש"ע תשרי כ"ה שלישי יום   

       
        
        

    
החינוך של"ט)בספר את(מצוה מכר אם הרמב"ם שלדעת כתב,

את מפקיע שהיובל אף והקונה, המוכר לוקים לצמיתות הקרקע
רבא כדברי לבעליה, חוזרת והקרקע ב)המכירה ד, שאמנם(תמורה

מכל מהני" לא עביד אי תעביד לא רחמנא דאמר מילתא "כל
ה'. ציווי על שעבר על לוקה מקום

שהרי לוקה, אינו הרמב"ם שלדעת כתב, למלך' וה'משנה
בכורות ה"ה)בהל' חלה(פ"ו לא בהמה מעשר שהמוכר כתב

(כ לאהמכירה כן וכמו לוקה. אינו וממילא אסור), שהדבר יון

זה לאו ה"ד)מנה פי"ט סנהדרין עליהם.(בהל' שלוקים הלאוין במנין
אביי דעת היא שם)וזו לא(תמורה שכאשר וסובר רבא על החולק

"שניהם הרמב"ם כתב כאן ואף לוקה. אינו מעשיו הועילו
מלקות. הזכיר ולא תעשה" בלא עוברים

יתכן והרי מועילין", מעשיהן ש"אין הרמב"ם למד ומנין
חלה מכר אם אבל לצמיתות, קרקע למכור אסור שאמנם

המכירה?
חינוך' ה'מנחת כ"ד)ומבאר ס"ק שלט ה'נמוקי(מצוה דברי פי על

א)יוסף' ל"א, –(ב"מ לצמיתות תמכר לא שהארץ אמרה התורה :
הקב"ה כלומר, עמדי". אתם ותושבים גרים כי הארץ, כל לי "כי
לצמיתות, מכירתה לענין הקרקע על האדם בעלות את הפקיע

שלו. שאינו דבר מוכר כן, והעושה

ה'תש"ע תשרי כ"ו רביעי יום      

       
            
          

    
הר"ן אבל)והקשה ד"ה א ב, :(מגילה

חומה ערי בתי מכירת לענין – חומה למוקפת נחשבת עיר
שכבש בשעה מוקפת היתה אם רק – המגילה קריאת ולענין

הארץ את נון בן ט"ו)יהושע הל' אנו(לקמן יכולים איך ולכאורה, .
"מקום זהו שמא לחשוש יש והרי ככזו, מעמדה את לקבוע
שבה והבתים חומה', 'עיר נקרא שאינו הוקף", ואח"כ שישב

חצרים'? כ'בתי נידונים

הערים ולכן, ישיבה. נחשבת אינה נכרים ישיבת ומתרץ:
נחשבות הארץ את יהושע שכבש בעת ישראל שמצאו המוקפות
לאחר אלו בערים התיישבו שישראל כיון חומה', 'מוקפות

חומה. הוקפו שכבר
אבן' ה'טורי ד)אך ג, מגילה מילואים, נכרים(אבני שישיבת סובר

המוקפות לערים חוששים אין זאת ובכל ישיבה. נחשבת כן
הרוב, על כי הוקפו, ואח"כ יושבו שמא יהושע, מימות חומה

בעיר. לישיבה קודמת חומה בנית
קובעים זאת בכל הרוב, אחר בממון הולכים שאין ואף
הבית, מקניית שנה שתעבור ולאחר חומה' עיר 'בית הוא שהבית
שמא חוששים ואין הקונה, בידי הבית יחלט יגאלנו, לא והמוכר



לז             

ה'תש"ע תשרי כ"ד שני יום   

       
           
            
          

         
כל תהיה בארצך אשר ולחיה "ולבהמתך בתורה: נאמר

לאכול" ז)תבואתה כה, .(ויקרא
בוודאי לאכול, מותר לחיה אם כהנים: בתורת ודרשו
נאמר למה כן, אם אותה. לזון צריך האדם שהרי שלבהמה,
שחיה זמן כל לחיה: בהמה "מקיש - 'ולבהמתך'? גם בתורה
מן לחיה כלה הבית. מן לבהמתך האכל השדה, מן אוכלת

הבית". מן לבהמתך כלה - השדה
הירושלמי מפשט וכן ג)מכך, ט, ביעור(שביעית שחובת עולה
מהתורה. היא שביעית פירות

התורה על הרמב"ן ז)אולם פסוק "...ואפשר(שם כתב:
חומרא כולו הביעור אפילו ואולי הוא, מדבריהם הזה שהאיסור
בעניין כהנים בתורת השנויות והברייתות סופרים, מדברי

מדרבנן...". אסמכתא – הביעור
כמו - העולם מן כילוי א. ביעור: אופני שני מצינו והנה,

מעשרות. בביעור כמו - לו שראוי למי דבר נתינת ב. חמץ. בביעור
שביעית ח)ובמשנה שביעית(ט, פירות לו שיש במי נחלקו

מזון לכדי לחלקם יכולים עניים יהודה לרבי הביעור. זמן והגיע
ואחד עניים "אחד יוסי ולרבי עשירים, לא אבל סעודות, שלוש

הביעור". אחר אוכלין אין עשירים,
הפסוק בהבנת נעוצה המחלוקת כי בירושלמי ומבואר

השדה" חיית תאכל ויתרם עמך אביוני יא)"ואכלו כג, רבי(שמות :
חיית תאכל הנותר ואת לאכול, יכולים העניים מפרש: יהודה
רק זה וכל יאכלו, העם ויתר האביונים לומד: יוסי ורבי השדה.

לאכול. יכולה השדה שחית בזמן
איסור ולא הפירות חלוקת היא הביעור משמעות זה, לפי
ואחד עניים "אחד יוסי רבי בדברי גורס הרמב"ם אבל אכילה.
הביעור שעת קודם ולכן, הביעור", אחר אוכלים אין עשירים
אך הביעור, שעת עד לאוכלם שיגמרו כדי הפירות את יחלק
המלח. לים משליכם או באש הפירות את שורף - הביעור אחר

דוד' ה'מקדש מסיק הרמב"ם")ומזה שיטת "והנה ד"ה ב אות נט (סימן

ורק אכילתם, ידי על הפירות את לבער מותר הרמב"ם שלדעת
כשיטת אחרת, בדרך יבער הביעור בשעת שיאכל מי מצא לא אם

החמץ. אכילת ידי על "תשביתו" לקיים שאפשר המאור בעל

התש"ע תשרי כ"ה שלישי יום   

       
        
        

    
החינוך של"ט)בספר את(מצוה מכר אם הרמב"ם שלדעת כתב,

את מפקיע שהיובל אף והקונה, המוכר לוקים לצמיתות הקרקע
רבא כדברי לבעליה, חוזרת והקרקע ב)המכירה ד, שאמנם(תמורה

מכל מהני" לא עביד אי תעביד לא רחמנא דאמר מילתא "כל
ה'. ציווי על שעבר על לוקה מקום

שהרי לוקה, אינו הרמב"ם שלדעת כתב, למלך' וה'משנה
בכורות ה"ה)בהל' חלה(פ"ו לא בהמה מעשר שהמוכר כתב

(כ לאהמכירה כן וכמו לוקה. אינו וממילא אסור), שהדבר יון

זה לאו ה"ד)מנה פי"ט סנהדרין עליהם.(בהל' שלוקים הלאוין במנין
אביי דעת היא שם)וזו לא(תמורה שכאשר וסובר רבא על החולק

"שניהם הרמב"ם כתב כאן ואף לוקה. אינו מעשיו הועילו
מלקות. הזכיר ולא תעשה" בלא עוברים

יתכן והרי מועילין", מעשיהן ש"אין הרמב"ם למד ומנין
חלה מכר אם אבל לצמיתות, קרקע למכור אסור שאמנם

המכירה?
חינוך' ה'מנחת כ"ד)ומבאר ס"ק שלט ה'נמוקי(מצוה דברי פי על

א)יוסף' ל"א, –(ב"מ לצמיתות תמכר לא שהארץ אמרה התורה :
הקב"ה כלומר, עמדי". אתם ותושבים גרים כי הארץ, כל לי "כי
לצמיתות, מכירתה לענין הקרקע על האדם בעלות את הפקיע

שלו. שאינו דבר מוכר כן, והעושה

ה'תש"ע תשרי כ"ו רביעי יום      

       
            
          

    
הר"ן אבל)והקשה ד"ה א ב, :(מגילה

חומה ערי בתי מכירת לענין – חומה למוקפת נחשבת עיר
שכבש בשעה מוקפת היתה אם רק – המגילה קריאת ולענין

הארץ את נון בן ט"ו)יהושע הל' אנו(לקמן יכולים איך ולכאורה, .
"מקום זהו שמא לחשוש יש והרי ככזו, מעמדה את לקבוע
שבה והבתים חומה', 'עיר נקרא שאינו הוקף", ואח"כ שישב

חצרים'? כ'בתי נידונים

הערים ולכן, ישיבה. נחשבת אינה נכרים ישיבת ומתרץ:
נחשבות הארץ את יהושע שכבש בעת ישראל שמצאו המוקפות
לאחר אלו בערים התיישבו שישראל כיון חומה', 'מוקפות

חומה. הוקפו שכבר
אבן' ה'טורי ד)אך ג, מגילה מילואים, נכרים(אבני שישיבת סובר

המוקפות לערים חוששים אין זאת ובכל ישיבה. נחשבת כן
הרוב, על כי הוקפו, ואח"כ יושבו שמא יהושע, מימות חומה

בעיר. לישיבה קודמת חומה בנית
קובעים זאת בכל הרוב, אחר בממון הולכים שאין ואף
הבית, מקניית שנה שתעבור ולאחר חומה' עיר 'בית הוא שהבית
שמא חוששים ואין הקונה, בידי הבית יחלט יגאלנו, לא והמוכר



לח           
      

       

ה'תש"ע תשרי כ"ד שני יום

    
ׁשביעית ּבפרֹות סחֹורה עֹוׂשין למּכראין רצה ואם ; ְְְְְִִִִִֵֵָָָֹ

ּכפרֹות הן הרי הּדמים, ואֹותן מֹוכר. ׁשביעית, מּפרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָמעט
ואֹותֹו ׁשביעית. ּבקדּׁשת ויאכל מאכל, ּבהן יּלקח ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻׁשביעית:

ּכׁשהיה. ּבקדּׁשתֹו הּוא הרי הּנמּכר, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻהּפרי

מּקלּפי יצּבע ולא ּומֹוכר, ׂשדה ירקֹות לֹוקח יהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹלא
ׁשביעית ּבפרֹות סחֹורה עֹוׂשה ׁשּזה מּפני - ּבׂשכר .ׁשביעית ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָ
והּדמים הּמֹותר, למּכר מּתר - והֹותיר לאכל, ירקֹות ְְְְֱִִִֶַַַָָָָָֹֹֻלקח
אֹו ּבנֹו מהם ולקח לעצמֹו, ירקֹות לּקט אם וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָׁשביעית;

ׁשביעית. ּדמי והּדמים מּתר, זה הרי - ּומכר ּבּתֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּבן

ּבמּדה לא אֹותן מֹוכרין אין - ׁשביעית ּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶָָֹּכׁשּמֹוכרין
ּבפרֹות ּכסֹוחר יהיה ׁשּלא ּכדי ּבמנין, ולא ּבמׁשקל ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹולא

אכסרה ׁשּמֹוכר הּמעט מֹוכר אּלא פיׁשביעית; [על ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
ּבהןהשערה] לקנֹות הּדמים ולֹוקח הפקר, ׁשהּוא להֹודיע ,ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

אחר. ֵֶַֹאכל

ּבּׁשּוק למּכר לּבית, להאגד ׁשּדרּכן ּדברים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹואֹוגד
ׁשאֹוגדין ּכדר לא לּבית, להביא ׁשאֹוגדין ּכדר ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹאכסרה,
ׁשאין ּודברים ּבצמצּום; ּכמֹוכר יהיה ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹלּׁשּוק

אֹותן יאגד לא לּׁשּוק, אּלא להאגד .ּדרּכן ְְֱֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

נמּכרים יהיּו לא - לארץ ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּפרֹות
אכסרה; הארץ ּכפרֹות אּלא ּבמנין, אֹו ּבמׁשקל, אֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָּבמּדה,

לארץ, מחּוצה ׁשהן נּכרים היּו .מּתרואם ְִִִִֵֶֶָָָָָָֻ

יצא - הּקדׁש את ׁשהּפֹודה מּבהקּדׁש: ּבּׁשביעית ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹחמר
ּכן; אינּה והּׁשביעית ּתחּתיו. הּדמים ויּתפׂשּו לחּלין, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהּקדׁש
ּכפרֹות ויעׂשּו הּדמים יּתפׂשּו - ׁשביעית ּפרֹות הּמֹוכר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאּלא
ׁשאר ּכפרֹות ונעׂשּו נתחּללּו לא עצמן והּפרֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹׁשביעית,

ּולפיהּׁשנים לעֹולם. ּתהי ּבהויתּה "ּתהיה", ּבּה: ׁשּנאמר , ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
האחרֹון אֹומר: נמצאת ּדמיה. את ּתֹופׂשת 'קדׁש', ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּנקראת

ׁשהיה. ּכמֹו הּוא הרי עצמֹו והּפרי ּבּׁשביעית, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָנתּפׂש
נעׂשה - ּבׂשר ּבדמיהן אֹו ׁשביעית ּבפרֹות לקח ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכיצד?

וצרי ׁשביעית; ּכפרֹות ואֹוכלֹו הּפרֹות, ּכאֹותן ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָהּבׂשר
אֹו ּבׂשר ּבאֹותֹו לקח ׁשביעית. ּבעּור ּבׁשעת ׁשניהן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָלבער
אֹו ּבּדגים לקח הּדגים. ונתּפׂשּו הּבׂשר, יצא - ּדגים ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָָּבדמיו
אֹו ּבּׁשמן לקח ׁשמן. ונתּפׂש ּדגים, יצאּו - ׁשמן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבדמיהן
הּפרֹות לבער וצרי ּדבׁש. ונתּפׂש ׁשמן, יצא - ּדבׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבדמיו
ּפרֹות ׁשּמבערין ּכדר האחרֹון, הּדבׁש עם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָהראׁשֹונֹות

מלּוגמה מּׁשניהן עֹוׂשין ואין ולא[תרופה]ׁשביעית; ְְְְְְִִִִֵֵֶָֹ
ׁשביעית. ּפרֹות ּכׁשאר אֹותן, ְְְִִִִִֵַָָמפסידין

מּקח ּדר אּלא מתחּללת ׁשביעית צריךאין שאין -] ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָ
מחוללין] אלו פירות ּבפרילומר אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְֲִִִִֶַָ

ׁשני ּבפרי אבל עליו]ראׁשֹון; שביעית פירות שפדה -[כסף ְֲִִִִֵָ
חּלּול. ּדר ּבין מּקח ּדר ּבין ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָמתחּלל

ׁשנית הּנלקח ּפרי שני']ּוכׁשּמחּללין 'פרי אין[- , ְְְְְִִִִֵֵֶַַָ

יּניחם, ׁשּמא - חּיים ועֹוף חּיה ּבהמה על אֹותֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָמחּללין
אבל עצמּה. ׁשביעית לֹומר צרי ואין עדרים; מהם ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָויגּדל

הּׁשחּוטין. על הּפרֹות אֹותן ְְְִִֵַַַַָמחּללין

עֹוׂשין ואין החֹוב, את מהם ּפֹורעין אין - ׁשביעית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַּדמי
ׁשֹוׁשבינּות בניו]ּבהן למשיא מידידים תמיכה ואין[דמי , ְְִֵֶָ

לענּיים צדקה מהן ּפֹוסקין ואין ּתגמּולין, מהן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמׁשּלמין
ּגמילּות ׁשל ּדברים מהן מׁשּלחין אבל הּכנסת; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבבית

להֹודיע וצרי קדושתן]חסדים, על אין[שישמרו וכן . ְְְֲִִִֵֵַָָ
לקח, ואם טמאה; ּובהמה וקרקעֹות עבדים מהן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָלֹוקחין

ש:] ּכנגּדן[קנסהו אחרים]יאכל ׁשעֹוׂשה[פירות ּכדר ְְְֶֶֶֶֶַָֹ
ויֹולדֹות, וזבֹות זבים קּני מהן מביאין ואין ׁשני. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָּבמעׂשר
ּכלים סכין ואין ּכנגּדן. יאכל הביא, ואם ואׁשמֹות; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹחּטאֹות

ּכנגּדן. יאכל ,ס ואם ׁשביעית; ׁשל ּבׁשמן ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָֹועֹורֹות

ו לּסּפן, ולא לּסּפר, ולא לּבּלן, לא מהן נֹותנין לאאין ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹֹ
הּבֹור מן מים ׁשּדֹולה למי הּוא נֹותן אבל האּמנין; ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלׁשאר

מים אֹותֹו מּדמיהןלהׁשקֹות אֹו ׁשביעית מּפרֹות לּתן ּומּתר . ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֻ
חּנם. מּתנֹות ְְִִַָָֻלאּמנין,

'הּיֹום ירק לי ולּקט זה, אּסר ל 'הא לּפֹועל: ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר
מּתר ׂשכרֹו ּבכל- מֹוציאֹו אּלא - ׁשביעית ּכדמי ואינֹו ; ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֻ

ּכדמי ׂשכרֹו להיֹות הּפֹועל את קנסּו ולא ּׁשּירצה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹמה
זה הרי - ירק' הּיֹום ּבֹו לי 'לּקט לֹו: אמר ואם ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָׁשביעית.
ּוׁשתּיה, ּבאכילה אּלא מֹוציאֹו ואינֹו ׁשביעית; ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָּכדמי

ׁשביעית. ְְִִֵּכפרֹות

ׁשביעית מלאכת ׁשביעית ּבפרֹות העֹוׂשים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָהחּמרים
ּכדמי ׂשכרן הרי - מּדי יֹותר ׁשהביאּו ּכגֹון ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָהאסּורה,

ּבׂשכרׁשביעית קנסּו מה ּומּפני להם. קנס זה ודבר ; ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ
הּפֹועל ׁשּׂשכר מּפני הּפֹועל? ּבׂשכר קנסּו ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהחּמרין,

חּייו ּכדי מּׁשּום ּבֹו, קנסּו לא - .[פרנסתו]מעט ְְְִֵַַָָֹ
ּבׁשעת לֹו ואמר ּבפּונדיֹון, ּכּכר הּנחּתֹום מן ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָהּלֹוקח

זה הרי - 'ל אביא ׂשדה, ירקֹות 'ּכׁשאלּקט ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָלקיחה:
לקח ואם ׁשביעית. ּכפרֹות הּוא הרי הּכּכר, ואֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻמּתר;
חֹוב ּפֹורעין ׁשאין ׁשביעית; מּדמי יׁשּלם לא - סתם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָֹמּמּנּו

ׁשביעית .מּדמי ְְִִִֵ
ּבטֹובה ׁשביעית ּפרֹות לבאֹוכלין טובה עלים,[להוקיר ְְְִִִֵָ

סחורה] משום בזה ּבטֹובהואין וׁשּלא ברצונם, [שלא ְְֶָֹ
ּכמיכהפקר] ׁשביעית, ּפרֹות לֹו ׁשּיּתן ּבטֹובה? ּכיצד .ְְְִִִִֵֵֵֶַָ

ּכמי לאכל, לגּנתֹו ׁשּיכניסֹו אֹו לֹו, ׁשּנתן טֹובה עּמֹו ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשעׂשה
ּבמּתנה, ׁשביעית ּפרֹות לֹו ׁשּנתנּו ּומי טֹובה. עּמֹו ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשעׂשה
ּפרֹות ׁשאֹוכל ּכדר אֹוכלם, זה הרי - ּבירּׁשה לֹו ׁשּנפלּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻאֹו

הּׂשדה. מן ּבעצמֹו הּוא אֹותן ְְִֵֶֶַַָָׁשאֹוסף

    
ׁשאֹותֹו זמן ּכל אּלא מהן אֹוכלין אין - ׁשביעית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּפרֹות

ּבּׂשדה מצּוי אׁשרהּמין ולחּיה ולבהמּת" ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
מן זה מּמין אֹוכלת ׁשחּיה זמן ּכל ּתהיה", ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָּבארצ

            

שאינו חצרים' כ'בית ודינו הוקף ואח"כ שישב מהמיעוט הוא
כאשר רק הרוב" אחר בממון הולכים "אין כי: שנה, לאחר נחלט
חזקת לו אין כאשר אבל ממון חזקת יש המיעוט) (שהוא למוחזק

לאחר כי הלוקח, בידי נחלט הבית כאן ואף הרוב. קובע - ממון
רוב פי שעל ומכיון חזקה. למוכר אין הבית את מכרו שהבעלים

חומה". עיר כ"בית דינו בו, שמתיישבים לפני המקום מוקף

ה'תש"ע תשרי כ"ז חמישי יום   

       
         
         
        
         
          
ובחלוקת המזבח, למקום בנוגע הרמב"ם של לשונו באריכות
מקומו בדין כי הרמב"ם מלמדנו נפרדות, הלכות לשתי העניין

גדרים: שני קיימים המזבח של המכוון
שייך המזבח של מקומו 'עצמי',א. באופן המוריה להר

ובאותו אבינו יצחק נעקד מקום שבאותו מכך הנובעת שייכות
א. הלכה – ה' בית את לבנות המלך שלמה החל המקום

ליתר בנוגע דוגמתו מצינו שלא מיוחד דין במזבח יש ב.
ביותר "מכוון המוריה בהר שמקומו המקדש, בית של הפריטים
של מקומם נקבע זה פי ועל לעולם". ממקומו אותו משנין ואין

הבית. שבהר והמידות הפרטים שאר
של המכוון מקומו לגבי זו מיוחדת להלכה ההסבר ואת
את באריכות מפרט הוא בה ב', בהלכה הרמב"ם מביא המזבח,

המקום. של הגדולה מעלתו
המקדש בית של שמקומו עולה לפיה זו, הלכה להטעים ויש
דבר של שלאמיתו בכך, המזבח, של המכוון מקומו לפי נקבע

הרמב"ם כדברי המקדש בית של עיקרו הוא הל'המזבח (בתחילת

הבחירה) היאבית בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו שמצוות
הקרבנות". בו מקריבים להיות מוכן לה' בית "לעשות

       

ה'תש"ע תשרי כ"ח שישי יום    

         
          
        

   
בשיפוע נבנה שהבית עובדתי, תיאור רק מביא אינו הרמב"ם
מפלס. גבי על מפלס להיות חייב היה כן ועל ההר שבמעלה
במישור. ולא בשיפוע להיות צריך הבית היה ההלכה שמצד אלא
בקרקע גם ונתפסת קבועה היא המקדש קדושת הדבר: וטעם
שבית והיות ה'"), יבחר אשר ("המקום נבנה הוא שעליו

שווה קדושתם דרגת שאין שונים מחלקים מורכב (להלןהמקדש

ה ואילך)פ"ז עומדיםט"ז עליהם בקרקע גם ביטוי לידי הדבר בא ,
בשתים עולים החיל, מן הקדושה הנשים לעזרת החלקים:

בקדושתה, יותר הנעלית ישראל, לעזרת משם מדרגות. עשרה
הלאה. וכך מדרגות, עשרה חמש ולעלות להוסיף יש

להבין: יש זה שלפי אלא
המקדש חלקי מכל נעלה הקדשים הכ"ב)קודש כך(שם ואם ,

החלקים? לשאר זהה בגובה היה בפועל למה
ביטוי לידי באה המקדש של הרוחנית הקדושה והביאור:
בהתאם היו המקדש חלקי של הגובה וחילוקי הגשמי, במקום
שיש דרגות בחילוקי אמורים? דברים במה הקדושה. לדרגות
ללא נעלית קדושה בדרגת כשמדובר אך שהוא, כל יחס ביניהם
בהבדלי ביטוי לכך לתת אפשר אי ערוך"), ("באין השוואה כל

ומוגבלים. מדודים גשמיים גובה
     

ה'תש"ע תשרי כ"ט קודש שבת      

        
          
         
         

 
הארון עשיית את הרמב"ם מנה לא מדוע הקושיא ידועה
את מנה שכן העובדה, לנוכח מתחזקת והשאלה המצות. במנין
כל נמנית, הארון משא מצוות ואם בכתף. הארון משא מצות

להימנות! צריכה הארון עשיית שמצוות שכן
שאינו לכך הטעם את המצוות) (בספר כשמבאר כן: על יתר
"כולם כי וזולתם", והמזבח והשלחן "המנורה עשיית את מונה

הארון! את מזכיר אינו מקדש", יקרא והכל המקדש מחלקי
תמיהות: שתי עוד בהקדים הרבי, ומבאר

הארון? עשיית דיני את הרמב"ם השמיט למה א)

שמא מחשש וגנזו ממקומו הארון את יאשיהו נטל כיצד ב)
לבבל הארון יילקח נבעתיד ב)(יומא ציוותהב, התורה והרי

במקדש? יהא שהארון
הארון שעשיית מוכיח גופו יאשיהו של שמעשהו אלא
לך "ונועדתי שיהיה כדי ורק אך היא הקודשים קודש והנחתו
לעולם" בטילה ד"אינה ובאופן נעשה זה שדבר ולאחרי שם".
שהארון זמן שכל רק הארון. בעשיית מצוה מצינו לא שוב -
ושלא בכתף לשאתו ציווי יש – לעת"ל) שיתגלה (ולאחרי קיים

הבדים. ממנו יסירו
(לדורות), המצוות במניין נמנית אינה הארון עשיית ולכן
שנעשה מה כי - הארון של עשייתו דיני הובאו לא זה ומטעם
את לעשות ציווי אין - הראשון המקדש בית בנין ומזמן נעשה.

הארון.
    



לט            
      

       

ה'תש"ע תשרי כ"ד שני יום

    
ׁשביעית ּבפרֹות סחֹורה עֹוׂשין למּכראין רצה ואם ; ְְְְְִִִִִֵֵָָָֹ

ּכפרֹות הן הרי הּדמים, ואֹותן מֹוכר. ׁשביעית, מּפרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָמעט
ואֹותֹו ׁשביעית. ּבקדּׁשת ויאכל מאכל, ּבהן יּלקח ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻׁשביעית:

ּכׁשהיה. ּבקדּׁשתֹו הּוא הרי הּנמּכר, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻהּפרי

מּקלּפי יצּבע ולא ּומֹוכר, ׂשדה ירקֹות לֹוקח יהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹלא
ׁשביעית ּבפרֹות סחֹורה עֹוׂשה ׁשּזה מּפני - ּבׂשכר .ׁשביעית ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָ
והּדמים הּמֹותר, למּכר מּתר - והֹותיר לאכל, ירקֹות ְְְְֱִִִֶַַַָָָָָֹֹֻלקח
אֹו ּבנֹו מהם ולקח לעצמֹו, ירקֹות לּקט אם וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָׁשביעית;

ׁשביעית. ּדמי והּדמים מּתר, זה הרי - ּומכר ּבּתֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּבן

ּבמּדה לא אֹותן מֹוכרין אין - ׁשביעית ּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶָָֹּכׁשּמֹוכרין
ּבפרֹות ּכסֹוחר יהיה ׁשּלא ּכדי ּבמנין, ולא ּבמׁשקל ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹולא

אכסרה ׁשּמֹוכר הּמעט מֹוכר אּלא פיׁשביעית; [על ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
ּבהןהשערה] לקנֹות הּדמים ולֹוקח הפקר, ׁשהּוא להֹודיע ,ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

אחר. ֵֶַֹאכל

ּבּׁשּוק למּכר לּבית, להאגד ׁשּדרּכן ּדברים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹואֹוגד
ׁשאֹוגדין ּכדר לא לּבית, להביא ׁשאֹוגדין ּכדר ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹאכסרה,
ׁשאין ּודברים ּבצמצּום; ּכמֹוכר יהיה ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹלּׁשּוק

אֹותן יאגד לא לּׁשּוק, אּלא להאגד .ּדרּכן ְְֱֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

נמּכרים יהיּו לא - לארץ ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּפרֹות
אכסרה; הארץ ּכפרֹות אּלא ּבמנין, אֹו ּבמׁשקל, אֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָּבמּדה,

לארץ, מחּוצה ׁשהן נּכרים היּו .מּתרואם ְִִִִֵֶֶָָָָָָֻ

יצא - הּקדׁש את ׁשהּפֹודה מּבהקּדׁש: ּבּׁשביעית ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹחמר
ּכן; אינּה והּׁשביעית ּתחּתיו. הּדמים ויּתפׂשּו לחּלין, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהּקדׁש
ּכפרֹות ויעׂשּו הּדמים יּתפׂשּו - ׁשביעית ּפרֹות הּמֹוכר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאּלא
ׁשאר ּכפרֹות ונעׂשּו נתחּללּו לא עצמן והּפרֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹׁשביעית,

ּולפיהּׁשנים לעֹולם. ּתהי ּבהויתּה "ּתהיה", ּבּה: ׁשּנאמר , ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
האחרֹון אֹומר: נמצאת ּדמיה. את ּתֹופׂשת 'קדׁש', ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּנקראת

ׁשהיה. ּכמֹו הּוא הרי עצמֹו והּפרי ּבּׁשביעית, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָנתּפׂש
נעׂשה - ּבׂשר ּבדמיהן אֹו ׁשביעית ּבפרֹות לקח ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכיצד?

וצרי ׁשביעית; ּכפרֹות ואֹוכלֹו הּפרֹות, ּכאֹותן ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָהּבׂשר
אֹו ּבׂשר ּבאֹותֹו לקח ׁשביעית. ּבעּור ּבׁשעת ׁשניהן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָלבער
אֹו ּבּדגים לקח הּדגים. ונתּפׂשּו הּבׂשר, יצא - ּדגים ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָָּבדמיו
אֹו ּבּׁשמן לקח ׁשמן. ונתּפׂש ּדגים, יצאּו - ׁשמן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבדמיהן
הּפרֹות לבער וצרי ּדבׁש. ונתּפׂש ׁשמן, יצא - ּדבׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבדמיו
ּפרֹות ׁשּמבערין ּכדר האחרֹון, הּדבׁש עם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָהראׁשֹונֹות

מלּוגמה מּׁשניהן עֹוׂשין ואין ולא[תרופה]ׁשביעית; ְְְְְְִִִִֵֵֶָֹ
ׁשביעית. ּפרֹות ּכׁשאר אֹותן, ְְְִִִִִֵַָָמפסידין

מּקח ּדר אּלא מתחּללת ׁשביעית צריךאין שאין -] ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָ
מחוללין] אלו פירות ּבפרילומר אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְֲִִִִֶַָ

ׁשני ּבפרי אבל עליו]ראׁשֹון; שביעית פירות שפדה -[כסף ְֲִִִִֵָ
חּלּול. ּדר ּבין מּקח ּדר ּבין ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָמתחּלל

ׁשנית הּנלקח ּפרי שני']ּוכׁשּמחּללין 'פרי אין[- , ְְְְְִִִִֵֵֶַַָ

יּניחם, ׁשּמא - חּיים ועֹוף חּיה ּבהמה על אֹותֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָמחּללין
אבל עצמּה. ׁשביעית לֹומר צרי ואין עדרים; מהם ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָויגּדל

הּׁשחּוטין. על הּפרֹות אֹותן ְְְִִֵַַַַָמחּללין

עֹוׂשין ואין החֹוב, את מהם ּפֹורעין אין - ׁשביעית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַּדמי
ׁשֹוׁשבינּות בניו]ּבהן למשיא מידידים תמיכה ואין[דמי , ְְִֵֶָ

לענּיים צדקה מהן ּפֹוסקין ואין ּתגמּולין, מהן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמׁשּלמין
ּגמילּות ׁשל ּדברים מהן מׁשּלחין אבל הּכנסת; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבבית

להֹודיע וצרי קדושתן]חסדים, על אין[שישמרו וכן . ְְְֲִִִֵֵַָָ
לקח, ואם טמאה; ּובהמה וקרקעֹות עבדים מהן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָלֹוקחין

ש:] ּכנגּדן[קנסהו אחרים]יאכל ׁשעֹוׂשה[פירות ּכדר ְְְֶֶֶֶֶַָֹ
ויֹולדֹות, וזבֹות זבים קּני מהן מביאין ואין ׁשני. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָּבמעׂשר
ּכלים סכין ואין ּכנגּדן. יאכל הביא, ואם ואׁשמֹות; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹחּטאֹות

ּכנגּדן. יאכל ,ס ואם ׁשביעית; ׁשל ּבׁשמן ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָֹועֹורֹות

ו לּסּפן, ולא לּסּפר, ולא לּבּלן, לא מהן נֹותנין לאאין ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹֹ
הּבֹור מן מים ׁשּדֹולה למי הּוא נֹותן אבל האּמנין; ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלׁשאר

מים אֹותֹו מּדמיהןלהׁשקֹות אֹו ׁשביעית מּפרֹות לּתן ּומּתר . ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֻ
חּנם. מּתנֹות ְְִִַָָֻלאּמנין,

'הּיֹום ירק לי ולּקט זה, אּסר ל 'הא לּפֹועל: ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר
מּתר ׂשכרֹו ּבכל- מֹוציאֹו אּלא - ׁשביעית ּכדמי ואינֹו ; ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֻ

ּכדמי ׂשכרֹו להיֹות הּפֹועל את קנסּו ולא ּׁשּירצה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹמה
זה הרי - ירק' הּיֹום ּבֹו לי 'לּקט לֹו: אמר ואם ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָׁשביעית.
ּוׁשתּיה, ּבאכילה אּלא מֹוציאֹו ואינֹו ׁשביעית; ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָּכדמי

ׁשביעית. ְְִִֵּכפרֹות

ׁשביעית מלאכת ׁשביעית ּבפרֹות העֹוׂשים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָהחּמרים
ּכדמי ׂשכרן הרי - מּדי יֹותר ׁשהביאּו ּכגֹון ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָהאסּורה,

ּבׂשכרׁשביעית קנסּו מה ּומּפני להם. קנס זה ודבר ; ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ
הּפֹועל ׁשּׂשכר מּפני הּפֹועל? ּבׂשכר קנסּו ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהחּמרין,

חּייו ּכדי מּׁשּום ּבֹו, קנסּו לא - .[פרנסתו]מעט ְְְִֵַַָָֹ
ּבׁשעת לֹו ואמר ּבפּונדיֹון, ּכּכר הּנחּתֹום מן ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָהּלֹוקח

זה הרי - 'ל אביא ׂשדה, ירקֹות 'ּכׁשאלּקט ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָלקיחה:
לקח ואם ׁשביעית. ּכפרֹות הּוא הרי הּכּכר, ואֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻמּתר;
חֹוב ּפֹורעין ׁשאין ׁשביעית; מּדמי יׁשּלם לא - סתם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָֹמּמּנּו

ׁשביעית .מּדמי ְְִִִֵ
ּבטֹובה ׁשביעית ּפרֹות לבאֹוכלין טובה עלים,[להוקיר ְְְִִִֵָ

סחורה] משום בזה ּבטֹובהואין וׁשּלא ברצונם, [שלא ְְֶָֹ
ּכמיכהפקר] ׁשביעית, ּפרֹות לֹו ׁשּיּתן ּבטֹובה? ּכיצד .ְְְִִִִֵֵֵֶַָ

ּכמי לאכל, לגּנתֹו ׁשּיכניסֹו אֹו לֹו, ׁשּנתן טֹובה עּמֹו ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשעׂשה
ּבמּתנה, ׁשביעית ּפרֹות לֹו ׁשּנתנּו ּומי טֹובה. עּמֹו ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשעׂשה
ּפרֹות ׁשאֹוכל ּכדר אֹוכלם, זה הרי - ּבירּׁשה לֹו ׁשּנפלּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻאֹו

הּׂשדה. מן ּבעצמֹו הּוא אֹותן ְְִֵֶֶַַָָׁשאֹוסף

    
ׁשאֹותֹו זמן ּכל אּלא מהן אֹוכלין אין - ׁשביעית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּפרֹות

ּבּׂשדה מצּוי אׁשרהּמין ולחּיה ולבהמּת" ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
מן זה מּמין אֹוכלת ׁשחּיה זמן ּכל ּתהיה", ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָּבארצ
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הּׂשדה מן לחּיה ּכלה ּׁשּבּבית; מּמה אֹוכל אּתה ִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּׂשדה,
ׁשל ּבעּור הּוא וזה הּבית, מן הּמין אֹותֹו לבער חּיב -ְְִִִִֵֶֶַַַַַָ

ׁשביעית. ְִִֵּפרֹות

ּגרֹוגרֹות לֹו ׁשהיּו הרי מיובשות]ּכיצד? ׁשל[תאנים ְֲֵֵֶֶַָָ
ׁשהּתאנים זמן ּכל מהן אֹוכל - ּביתֹו ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשביעית
מן לאכל אסּור - הּׂשדה מן הּתאנים ּכלּו ּבּׂשדה. ְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבאילנֹות

אֹותן. מבער אּלא ׁשּבּבית, ְְִֵֶֶַַַַָָָהּגרֹוגרֹות

לכל סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון מחּלקן מרּבין, ּפרֹות לֹו ְְְְְְִֵַָָָָֹֻהיּו
ואחד ּביןאחד לענּיים ּבין הּבעּור, אחר לאכל ואסּור . ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׂשֹורף - הּבעּור ּבׁשעת אֹוכלין מצא לא ואם ְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹלעׁשירים;
ׁשּמאּבד.ּב ּדבר ּבכל מאּבד אֹו לּים, מׁשלי אֹו אׁש, ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

הּגּנֹות מן הענבים וכלּו ׁשביעית, ׁשל צּמּוקין לֹו ְְֲִִִִִִִֶַָָָָהיּו
ענבים יׁש ׁשעדין ּפי על אף - הפקר ׁשהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָוהּפרּדסים
מּפני הּצּמּוקין מן אֹוכל אינֹו - החצרֹות ׁשּבתֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָּבּגפנים
אם אבל לחּיה. מצּויין ׁשאינם לפי ׁשּבחצר, אּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָענבים
הּׁשנה, ּבסֹוף אּלא נגמרין ׁשאינם ּביֹותר קׁשים ענבים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָיׁש
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשבילם. הּצּמּוקין מן אֹוכל זה .הרי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

לֹו והיה ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשּתי ּפרֹות עֹוׂשה ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָאילן
ׁשּפרֹות זמן ּכל מהן אֹוכל זה הרי - הראׁשֹונֹות ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָמּפרֹותיו
אבל ּבּׂשדה; הּמין מאֹותֹו ׁשהרי ּבּׂשדה, מצּויֹות ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנּיֹות
לפרֹות ּדֹומין ׁשהן מּפני ּבׁשבילן, אֹוכלין אין - הּסתו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָּפרֹות

אחרת ׁשנה .ׁשל ֶֶֶַָָ

ׁשלׁשה אחת[מיני]הּכֹובׁש ּבחבית אחדּכבׁשים [שכל ְְְִִֵַַַָָָֹ
שונה] ביעורו מינֹוזמן יבער הּׂשדה, מן מינֹו ׁשּכלה ּכל -ְִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּוכׁשם ּכמבער. הּכל הרי ּבּה, התחיל ואם החבית; ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָֹֹמן
ואינֹו הּבית; מן ּבהמה אכלי מבער ּכ אדם, אכלי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּמבער

הּׂשדה. מן הּמין אֹותֹו ּכלה אם לבהמה, ְֲִִִִִֵֶַַַָָָָמאכיל

הּדמים את מבערין ּכ הּפרֹות, את ׁשּמבערין .ּוכׁשם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
אֹוכל הּוא והרי ׁשביעית, ׁשל רּמֹונים ׁשּמכר הרי ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכיצד?
אצלֹו ונׁשאר ׁשּבּׂשדה, האילן מן הרּמֹונים וכלּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבדמיהן,

לבער. חּיב - ּבהן ׁשּמכר הּדמים ְִִֵֶֶַַַַָָָָמן
ׁשלׁש מזֹון ּומחּלקן מאכלֹות, ּבהן קֹונה עֹוׂשה? ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָֹּכיצד

הּמלח, לים הּמעֹות יׁשלי אֹו ואחד; אחד לכל ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָסעּודֹות
אֹוכלין. מצא לא ְִִָָֹאם

ההר - ּכּלּה יהּודה ארץ לּבעּור: ארצֹות ְֲִֶֶַָָָָָָֹֻׁשלׁש
לד ׁשפלת - ּכּלֹו הּירּדן עבר אחת; ארץ והעמק, ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻוהּׁשפלה
והּגליל אחת; ארץ הּים, עם חֹורֹון ּומּבית לד ׁשפלת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹוהר
ארץ טבריה, ּותחּום הּתחּתֹון וגליל העליֹון ּגליל - ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֻּכּלֹו

ׁשּיכלהאחת עד מּׁשלׁשּתן, ואחת אחת ּבכל ואֹוכלין . ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשּבּה. ֲֶַָָהאחרֹון

זמן ּכל מהן אֹוכל - יהּודה ּבארץ ּפרֹות לֹו היּו ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּכיצד?
לֹו היּו אם וכן ּכּלּה; יהּודה ארץ ּבכל הּמין מאֹותֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּיׁש
ּבכל הּמין מאֹותֹו ׁשּיׁש זמן ּכל מהן אֹוכל - ּגליל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּפרֹות

הּירּדן. ּבעבר וכן ּכּלּה; הּגליל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻארץ
לחרּובין אחת ּכארץ חׁשּובֹות ּכּלן אּלּו, ארצֹות ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֻוׁשלׁש

ולּתמרים האחרֹוןולּזיתים ׁשּיכלה עד ּבּתמרים, ואֹוכלין . ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּבּזיתים אֹוכלין וכן הּפּורים. עד ּכֹולה? הּוא ואימתי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשּבֹו;

ׁשביעית, מֹוצאי ׁשל הּפסח עד ּובענבים העצרת, ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעד
החנּכה. עד ְֲַַַָָֻּובּגרֹוגרֹות

ׁשּלא למקֹום ׁשּכלּו מּמקֹום ׁשביעית ּפרֹות ְְִִִִֵֶֶַָָָֹהּמֹולי
לבער חּיב - ׁשּכלּו למקֹום ּכלּו ׁשּלא מּמקֹום אֹו לפיּכלּו, ; ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

מקֹום וחמרי מּׁשם, ׁשּיצא מקֹום חמרי עליו ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָֻֻׁשּנֹותנין
- לארץ לחּוצה ׁשּיצאּו הארץ ּופרֹות לׁשם. ְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשהל

למקֹום. מּמקֹום יעבירם ולא ּבמקֹומן, ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָֹמתּבערין

אֹו אדם, מאכל ׁשהּוא ּכל ּבּׁשביעית: אמרּו ּגדֹול ְְְֲִִֶַַַָָָָָֹּכלל
ּבארץ מתקּים אינֹו אם - הּצֹובעין מּמין אֹו ּבהמה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמאכל
לדמיו ויׁש ּבּבעּור וחּיב ׁשביעית, ּולדמיו ׁשביעית לֹו יׁש -ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ

הּדנּדּנה ועלי הּׁשֹוטה הּלּוף עלי ּכגֹון מנטה]ּבעּור. [נענע, ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָ
מאכל והּדרּדרין, החֹוחים ּוכגֹון אדם; מאכל ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹוהעלׁשין,

הּצֹובעין מּמין וקֹוצה, אּסטס ּוכגֹון היההּבהמה; ואם . ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ
אף - הּצֹובעין מּמין והרכּפה הּפּואה ּכגֹון ּבארץ, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָמתקּים
ּבעּור לֹו אין - ׁשביעית ּולדמיו ׁשביעית לֹו ׁשּיׁש ּפי ְְְִִִִִִֵֵֶַָָעל
וצֹובעין נהנין אּלא ּבארץ, מתקּים ׁשהרי ּבעּור, לדמיו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹולא

הּׁשנה. ראׁש עד ַַָָֹּבֹו

למאכל ולא אדם למאכל לא מיחד ׁשאינֹו ְְְְְֲֲֵֶַַַַָָָֹֹֹֻוכל
יׁש לעצים, ואינֹו הֹואיל - הּצֹובעין מּמין ואינֹו לֹוּבהמה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָ

לדמיו ולא ּבעּור לֹו אין אבל ׁשביעית. ּולדמיו ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָֹׁשביעית
אֹו ּבֹו נהנין אּלא ּבארץ; מתקּים ׁשאינֹו ּפי על אף ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבעּור,

הּׁשנה ראׁש עד ועּקרּבדמיו הּׁשֹוטה, הּלּוף עּקר ּכגֹון ; ְְְִִֶַַַַַַָָָָֹ
והעקרבנין[נענע]הּדנּדּנה עשב], .[מין ְְְְִַַַַָָָ

והּנץ רּמֹון אגֹוזים,[הפרח]קלּפי קלּפי ׁשּלֹו, ְְְֱִִִִֵֵֵֶַ
אין אבל ׁשביעית; ולדמיהם ׁשביעית להם יׁש - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָוהּגרעינין

זרדים לּולבי לדמיהם. ולא ּבעּור שחתכולהם ענפים [ראשי ְְְְִִִֵֵֶֶָָֹ
ׁשביעית,מהכרם] ולדמיהם ׁשביעית להם יׁש - והחרּובים ,ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָ

והאטדין והּבטנה, האלה, לּולבי ּבעּור. ולדמיהן להן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָויׁש
קוץ] ולא[סוג להן ואין ׁשביעית, ולדמיהם להן יׁש -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ

ּבעּור. יׁש ׁשּלהן לעלים אבל ּבעּור; ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָלדמיהן

מן ׁשּיּבֹולּו ּבעת העלין? ּבעּור ׁשעת היא ְְִִִִִֵֵֶֶַָאיזֹו
ׁשּלהן איןהאילנֹות - חרּובין ועלי קנים, ועלי זיתים, עלי ; ֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

וכלֹות. נֹובלֹות ׁשאינן לפי ּבעּור, ְְְִִֵֶֶָָָלהם

?ּבּׁשביעית לחין עׂשבים מלּקט אדם יהיה מתי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָועד
הּמתיק ׁשּייבׁש נהור]עד סגי בלשון כך ונקרא מר, ;[פרי ִִֶַַַָ

רביעה ׁשּתרד עד יבׁשים, עׂשבים גשמים]ויגּבב ׁשנּיה[- ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ׁשביעית. ְְִִֵָּבמֹוצאי

ּבמֹוצאי לּפרּדסֹות להּכנס מּתרין הענּיים יהיּו מתי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻועד
ׁשנּיה רביעה ׁשּתרד עד ׁשביעית? ּפרֹות לאסף .ׁשביעית, ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

ולדמיהן ׁשביעית להן יׁש והּלטם, והּכפר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּורד
ּומןׁשביעית האילנֹות מן הּיֹוצא ׂשרף והּוא הּקטף, . ְְְְִִִִִֵַַָָָָ
הּפּגין[גזעים]העּקרין מן והּיֹוצא ׁשביעית; לֹו אין [פירות, ְְִִִִִִֵֵַַַָָ

הבשילו] ׁשביעית.שלא ּולדמיו ׁשביעית לֹו יׁש ,ְְְִִִִֵָָ
סרק ּבאילן אבל מאכל; ּבאילן אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָּבּמה

לֹו ויׁש ׁשּלהן, ּכפרי - העּקרין ּומן העלין מן הּיֹוצא אף -ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשביעית ּולדמיו .ׁשביעית ְְְִִִִָָ

ילּקט - ׁשּׁשית ׁשל ּבׁשמן ׁשביעית ורד ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַהּכֹובׁש

           
      

מֹוצאי ׁשל ּבׁשמן ּכבׁשֹו מּתר. והּׁשמן הּורד, ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻאת
הּוא, יבׁש הּורד ׁשהרי הּׁשמן; לבער חּיב - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשביעית

ּבּבעּור נתחּיב .ּוכבר ְְִִֵַַָ

ּביין אֹו ׁשּׁשית, ּביין ׁשּכבׁשן ׁשביעית ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָחרּובין
ּפרֹות טעם ׁשהרי הּיין, לבער חּיב - ׁשביעית ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמֹוצאי

ּבֹו ׁשּנתערבּוׁשביעית ׁשביעית ּפרֹות הּכלל: זה . ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָ
ּבמינֹו, וׁשּלא ׁשהּוא; ּבכל ּבמינֹו, מין - אחרֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָֹּבפרֹות

טעם. ְֵַַּבנֹותן

    
לחּזק אסּור ּכ - ּבּׁשביעית הארץ לעבד ׁשאסּור ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכדר

לפי עבֹודה; ּכלי להן למּכר אֹו אֹותּה, ׁשעֹובדין יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹידי
עברה עֹוברי ידי לחּזק .ׁשאסּור ְְְֲֵֵֵֵֶַָָ

למי ּבּׁשביעית, למכרן רּׁשאי האּמן ׁשאין ּכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻואּלּו
העל ּכליה, וכל מחרׁשה הּׁשביעית: על חׁשּוד ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהּוא

התבואה]והּמזרה ּכל[מעדר]והּדקר[לזרות הּכלל: זה . ְְְְִֶֶֶֶַַַָָ
אסּור ּבּׁשביעית, ׁשאסּורה למלאכה מיחדת ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּמלאכּתֹו
ותהיה אסּורה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר ולמלאכה לחׁשּוד; ְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָָלמכרֹו

לחׁשּוד. למכרֹו מּתר ְְְֶֶָָָֻֻמּתרת,

ׁשאם - ּכליה וכל והעגלה הּמּגל, לֹו הּוא מֹוכר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
ואם מּתר; זה הרי מעט, העגלה על ויביא מעט ּבֹו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֻיקצר

אסּור ׂשדהּו, ּפרֹות ּכל יביא אֹו הּקֹוצרין ּכדר .יקצר ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

ּדבר אפּלּו חׁשּוד, ׁשאינֹו למי סתם למּכר ְְְֲִִִֵֶָָָָָֹֻּומּתר
ׁשהרי - ּבּׁשביעית האסּורה למלאכה מיחדת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּמלאכּתֹו
ׁשביעית לאחר מלאכה לֹו לעׂשֹות ּבּׁשביעית, ׁשּקנה .אפׁשר ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָ

.יין ּכּדי עׂשרה וחמׁש ׁשמן, ּכּדי חמּׁשה מֹוכר ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּיֹוצר
ימּכר ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו מּזה, יתר לגֹוי למּכר ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֻּומּתר
ואינֹו לארץ, ּבחּוצה ליׂשראל רּבים ּכּדים ּומֹוכר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָליׂשראל;

לארץ יביא ׁשּמא .חֹוׁשׁש ִֵֶֶָָָָ
לׁשחטּה אפׁשר ׁשהרי חֹורׁשת, ּפרה לחׁשּוד .ּומֹוכר ְְְֲֳֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

ׁשּיֹובירּה אפׁשר ׁשהרי ׂשדהּו, לֹו בה]ּומֹוכר יעבוד .[שלא ְֲִֵֵֵֶֶֶָָָ
על עּמֹו ּפֹוסק ּכן אם אּלא האילן, ׂשדה לֹו ימּכר לא ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹאבל

סאה ּומׁשאילֹו ּבאילן. לֹו ׁשאין מדידה]מנת למּדד[כלי ְְְְִִִֵֶַָָָָֹ
אפׁשר ׁשהרי - ּגרן לֹו ׁשּיׁש יֹודע ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבּה,
ׁשהּוא ּפי על אף מעֹות, לֹו ּופֹורט ּביתֹו. ּבתֹו ּבּה ְְִִֵֵֶֶַַָָֹׁשּימּדד

אסּורין. ּבפרּוׁש, וכּלן ּפֹועלין. לֹו ׁשּיׁש ְְֲֲִִֵֵֵֶַָֻיֹודע
,הּׁשביעית על החׁשּודה לחברּתּה אּׁשה מׁשאלת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָוכן

עּמּה ּתטחן ולא ּתבֹור לא אבל ותּנּור; רחים ּוכברה .נפה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֹֹ
ּכגֹון - ּבלבד ּבדברים ּבּׁשביעית, ּגֹוים ידי ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָמחּזקין

'ּתצליח', אֹו 'ּתתחּזק', לֹו: אֹומר זֹורע, אֹו חֹורׁש ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשראהּו
ׁשביתת על מצּוין ׁשאינם מּפני אּלּו; ּבדברים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻוכּיֹוצא

ּבּיד יסעדּנּו לא אבל הּפרֹות,הארץ. עּמהן לרּדֹות ּומּתר . ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
נירין מהם בשביעית]וחֹוכרין שנחרשה קרקע לפי[- - ְְְִִִִֵֶ

אֹותם. לקנס ּכדי חּיּוב ּבני ְְְִִֵֵֵֶָָֹׁשאינן
ּבסּוריה ּבתלּוׁש לעׂשֹות דוד]מּתר שכבש אבל[מקומות , ְְְֲֲַָָָָֻ

א ּומעּמרין, ודֹורכין וזֹורין ּדׁשין ּכיצד? ּבמחּבר. לאלא בל ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹֻ
ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן מֹוסקין; ולא ּבֹוצרין ולא ְְְְְְִִִֵֵֵַָֹֹֹקֹוצרין

לׁשמר אֹו ׁשביעית, ּבפרֹות סחֹורה לעׂשֹות ׁשאסּור ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָֹּכׁשם
מֹוסרין ׁשאין לפי הארץ; מעם אֹותן לּקח אסּור ּכ - ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאֹותן
לא ׁשּמא - ׁשהּוא ּכל ואפּלּו הארץ, לעם ׁשביעית ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּדמי

ׁשביעית ּבקדּׁשת אֹותן .יאכל ְְִִִַַָֹֻ

אתרֹוג לֹו נֹותן ּבּׁשביעית, הארץ מעם לּולב ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלֹוקח
הּלּולב ּבדמי אתרֹוג ּדמי לֹו מבליע נתן, לא ואם .מּתנה; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ּפרֹות מֹוכר ׁשהיה ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּבּמה
ּבהן וכּיֹוצא ורּמֹונים ּתאנים ּכגֹון ּבׁשמּור, אבלׁשּכמֹותן ; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

הּפיגם, ּכגֹון ההפקר, מן ׁשחזקתן ּפרֹות מֹוכר היה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאם
הרים, ׁשל והּכסּבר והחלגלֹוגֹות, הּׁשֹוטים, ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָֻוהּירּבּוזין
ׁשלׁש ּבדמי מעט מּמּנּו לּקח מּתר זה הרי - ּבהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻוכּיֹוצא

חּייו ּכדי מּׁשּום ּבלבד, מֹוכר.[פרנסתו]סעּודֹות ׁשל ְְְִִֵֵֶַַָ

ּבעל ׁשּום ּכגֹון ּבמעׂשרֹות, חּיב ׁשאינֹו ּדבר ּכל ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָוכן
ועדׁשים הּקלקּיֹות, ּוגריסין רכּפה, ׁשל ּובצל ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָּבכי,
לפת זרע ּכגֹון נאכלין ׁשאינן ּגּנה זרעֹוני וכן ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּמצרּיֹות,
ּבּׁשביעית אדם מּכל נלקחין אּלּו הרי - ּבהן וכּיֹוצא .ּוצנֹון, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

מי אבל סתם; הארץ ּבעם אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָּבּמה
לׁשמ אֹו ׁשביעית, ּבפרֹות סחֹורה לעׂשֹות חׁשּוד רׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶַָָֹ

עליו ׁשּיׁש ּדבר מּמּנּו לֹוקחין אין - מהן ולאצר ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּפרֹותיו
ּכלל ׁשביעית, סרּוק;זּקת אפּלּו ּפׁשּתן, מּמּנּו לֹוקחין ואין . ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָ

וׁשזּור. טוּוי מּמּנּו לֹוקחין ְְֲִִֶָָָאבל
;הּמעׂשרֹות על חׁשּוד אינֹו הּׁשביעית, על ְְִִֵֶַַַַַַָָהחׁשּוד

ׁשאף הּׁשביעית. על חׁשּוד אינֹו הּמעׂשרֹות, על ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָוהחׁשּוד
מקֹום, הבאת טעּון מעׂשר - הּתֹורה מן וזה ׁשּזה ּפי ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָעל
ּׁשאין מה ּפדיֹון, לּה אין ּוׁשביעית ּבּׁשביעית; ּכן ּׁשאין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמה

ּבמעׂשר .ּכן ְֲֵֵַ
ולא הּמעׂשר על לא חׁשּוד אינֹו הּטהרֹות, על ְְֲֵֵֶַַַַַָָָֹֹהחׁשּוד

טהֹור, ּבחזקת ׁשּמכרֹו הּזה הּטמא ׁשהאכל הּׁשביעית; ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעל
סֹופרים מּדברי אּלא אחרים מטּמא והחׁשּוד[חכמים]אינֹו , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

ּתֹורה. לדברי חׁשּוד אינֹו סֹופרים, ְְְְְִִִֵֵֵָָלדברי
ׁשל על נאמן ׁשאינֹו ּפי על אף - ּדבר על החׁשּוד ֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל

אחרים ׁשל על נאמן חֹוטאעצמֹו, אדם אין חזקה, ; ְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּומעידֹו. ּדנֹו ּדבר, על החׁשּוד ,לפיכ ְְֲִִִֵֶַַָָָָָלאחרים.

:אֹומרין ׁשהן לפי - הּׁשביעית על חׁשּודין ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַֹהּכהנים
על אסּורין ׁשהן ּפי על אף לנּו, מּתרֹות והּתרּומֹות ְְֲִִִֵֶַַַַָָֻ'הֹואיל

ׁשביעית' ּפרֹות וחמר קל - ּבמיתה סאההּזרים ,לפיכ . ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
נפלה ּתעלה; ׁשביעית, ּפרֹות ׁשל סאה למאה ׁשּנפלה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּתרּומה
מדּמע ּככל לּכהנים יּמכרּו ולא הּכל, ירקבּו - מּמאה ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֹֹֻלפחֹות

וחולין] תרומה תערובת הּׁשביעית.[- על חׁשּודין ׁשהן לפי ,ְְֲִִִִֵֶַַ
והּפּטמין בהמות]הּצּבעין מּכל[מפטמי מרסן לֹוקחין ְְְִִִִַַַַָָָָֻ

הּוא. ׁשביעית מּספיחי ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ְְְְִִִִִֵֵֶָָמקֹום,
ׁשל ּבחצרֹות מדקּדקין יהיּו לא ּבּׁשביעית, קּפה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻּגּבאי

חֹוׁשׁשין ואין מּתרת, - ּפת להם נתנּו ואם ׁשביעית; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻאכלי
יׂשראל נחׁשדּו ׁשּלא הּוא; ׁשביעית מּספיחי ׁשּמא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹלּה,
אֹו ׁשביעית, מעֹות אֹו אּלא ׁשביעית, מּפרֹות נֹותנין ְְְְְִִִִִִִֵֶָלהיֹות

ׁשביעית ּבדמי הּנלקחֹות הענּייםּביצים מן ללוֹות ּומּתר . ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַָָָֻ
ׁשמינית. ּבׁשנה ּפרֹות להן ּומחזירין ׁשביעית, ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָּפרֹות



מי            
      

מֹוצאי ׁשל ּבׁשמן ּכבׁשֹו מּתר. והּׁשמן הּורד, ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻאת
הּוא, יבׁש הּורד ׁשהרי הּׁשמן; לבער חּיב - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשביעית

ּבּבעּור נתחּיב .ּוכבר ְְִִֵַַָ

ּביין אֹו ׁשּׁשית, ּביין ׁשּכבׁשן ׁשביעית ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָחרּובין
ּפרֹות טעם ׁשהרי הּיין, לבער חּיב - ׁשביעית ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמֹוצאי

ּבֹו ׁשּנתערבּוׁשביעית ׁשביעית ּפרֹות הּכלל: זה . ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָ
ּבמינֹו, וׁשּלא ׁשהּוא; ּבכל ּבמינֹו, מין - אחרֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָֹּבפרֹות

טעם. ְֵַַּבנֹותן

    
לחּזק אסּור ּכ - ּבּׁשביעית הארץ לעבד ׁשאסּור ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכדר

לפי עבֹודה; ּכלי להן למּכר אֹו אֹותּה, ׁשעֹובדין יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹידי
עברה עֹוברי ידי לחּזק .ׁשאסּור ְְְֲֵֵֵֵֶַָָ

למי ּבּׁשביעית, למכרן רּׁשאי האּמן ׁשאין ּכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻואּלּו
העל ּכליה, וכל מחרׁשה הּׁשביעית: על חׁשּוד ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהּוא

התבואה]והּמזרה ּכל[מעדר]והּדקר[לזרות הּכלל: זה . ְְְְִֶֶֶֶַַַָָ
אסּור ּבּׁשביעית, ׁשאסּורה למלאכה מיחדת ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּמלאכּתֹו
ותהיה אסּורה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר ולמלאכה לחׁשּוד; ְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָָלמכרֹו

לחׁשּוד. למכרֹו מּתר ְְְֶֶָָָֻֻמּתרת,

ׁשאם - ּכליה וכל והעגלה הּמּגל, לֹו הּוא מֹוכר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
ואם מּתר; זה הרי מעט, העגלה על ויביא מעט ּבֹו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֻיקצר

אסּור ׂשדהּו, ּפרֹות ּכל יביא אֹו הּקֹוצרין ּכדר .יקצר ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

ּדבר אפּלּו חׁשּוד, ׁשאינֹו למי סתם למּכר ְְְֲִִִֵֶָָָָָֹֻּומּתר
ׁשהרי - ּבּׁשביעית האסּורה למלאכה מיחדת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּמלאכּתֹו
ׁשביעית לאחר מלאכה לֹו לעׂשֹות ּבּׁשביעית, ׁשּקנה .אפׁשר ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָ

.יין ּכּדי עׂשרה וחמׁש ׁשמן, ּכּדי חמּׁשה מֹוכר ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּיֹוצר
ימּכר ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו מּזה, יתר לגֹוי למּכר ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֻּומּתר
ואינֹו לארץ, ּבחּוצה ליׂשראל רּבים ּכּדים ּומֹוכר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָליׂשראל;

לארץ יביא ׁשּמא .חֹוׁשׁש ִֵֶֶָָָָ
לׁשחטּה אפׁשר ׁשהרי חֹורׁשת, ּפרה לחׁשּוד .ּומֹוכר ְְְֲֳֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

ׁשּיֹובירּה אפׁשר ׁשהרי ׂשדהּו, לֹו בה]ּומֹוכר יעבוד .[שלא ְֲִֵֵֵֶֶֶָָָ
על עּמֹו ּפֹוסק ּכן אם אּלא האילן, ׂשדה לֹו ימּכר לא ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹאבל

סאה ּומׁשאילֹו ּבאילן. לֹו ׁשאין מדידה]מנת למּדד[כלי ְְְְִִִֵֶַָָָָֹ
אפׁשר ׁשהרי - ּגרן לֹו ׁשּיׁש יֹודע ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבּה,
ׁשהּוא ּפי על אף מעֹות, לֹו ּופֹורט ּביתֹו. ּבתֹו ּבּה ְְִִֵֵֶֶַַָָֹׁשּימּדד

אסּורין. ּבפרּוׁש, וכּלן ּפֹועלין. לֹו ׁשּיׁש ְְֲֲִִֵֵֵֶַָֻיֹודע
,הּׁשביעית על החׁשּודה לחברּתּה אּׁשה מׁשאלת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָוכן

עּמּה ּתטחן ולא ּתבֹור לא אבל ותּנּור; רחים ּוכברה .נפה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֹֹ
ּכגֹון - ּבלבד ּבדברים ּבּׁשביעית, ּגֹוים ידי ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָמחּזקין

'ּתצליח', אֹו 'ּתתחּזק', לֹו: אֹומר זֹורע, אֹו חֹורׁש ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשראהּו
ׁשביתת על מצּוין ׁשאינם מּפני אּלּו; ּבדברים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻוכּיֹוצא

ּבּיד יסעדּנּו לא אבל הּפרֹות,הארץ. עּמהן לרּדֹות ּומּתר . ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
נירין מהם בשביעית]וחֹוכרין שנחרשה קרקע לפי[- - ְְְִִִִֵֶ

אֹותם. לקנס ּכדי חּיּוב ּבני ְְְִִֵֵֵֶָָֹׁשאינן
ּבסּוריה ּבתלּוׁש לעׂשֹות דוד]מּתר שכבש אבל[מקומות , ְְְֲֲַָָָָֻ

א ּומעּמרין, ודֹורכין וזֹורין ּדׁשין ּכיצד? ּבמחּבר. לאלא בל ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹֻ
ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן מֹוסקין; ולא ּבֹוצרין ולא ְְְְְְִִִֵֵֵַָֹֹֹקֹוצרין

לׁשמר אֹו ׁשביעית, ּבפרֹות סחֹורה לעׂשֹות ׁשאסּור ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָֹּכׁשם
מֹוסרין ׁשאין לפי הארץ; מעם אֹותן לּקח אסּור ּכ - ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאֹותן
לא ׁשּמא - ׁשהּוא ּכל ואפּלּו הארץ, לעם ׁשביעית ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּדמי

ׁשביעית ּבקדּׁשת אֹותן .יאכל ְְִִִַַָֹֻ

אתרֹוג לֹו נֹותן ּבּׁשביעית, הארץ מעם לּולב ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלֹוקח
הּלּולב ּבדמי אתרֹוג ּדמי לֹו מבליע נתן, לא ואם .מּתנה; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ּפרֹות מֹוכר ׁשהיה ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּבּמה
ּבהן וכּיֹוצא ורּמֹונים ּתאנים ּכגֹון ּבׁשמּור, אבלׁשּכמֹותן ; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

הּפיגם, ּכגֹון ההפקר, מן ׁשחזקתן ּפרֹות מֹוכר היה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאם
הרים, ׁשל והּכסּבר והחלגלֹוגֹות, הּׁשֹוטים, ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָֻוהּירּבּוזין
ׁשלׁש ּבדמי מעט מּמּנּו לּקח מּתר זה הרי - ּבהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻוכּיֹוצא

חּייו ּכדי מּׁשּום ּבלבד, מֹוכר.[פרנסתו]סעּודֹות ׁשל ְְְִִֵֵֶַַָ

ּבעל ׁשּום ּכגֹון ּבמעׂשרֹות, חּיב ׁשאינֹו ּדבר ּכל ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָוכן
ועדׁשים הּקלקּיֹות, ּוגריסין רכּפה, ׁשל ּובצל ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָּבכי,
לפת זרע ּכגֹון נאכלין ׁשאינן ּגּנה זרעֹוני וכן ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּמצרּיֹות,
ּבּׁשביעית אדם מּכל נלקחין אּלּו הרי - ּבהן וכּיֹוצא .ּוצנֹון, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

מי אבל סתם; הארץ ּבעם אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָּבּמה
לׁשמ אֹו ׁשביעית, ּבפרֹות סחֹורה לעׂשֹות חׁשּוד רׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶַָָֹ

עליו ׁשּיׁש ּדבר מּמּנּו לֹוקחין אין - מהן ולאצר ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּפרֹותיו
ּכלל ׁשביעית, סרּוק;זּקת אפּלּו ּפׁשּתן, מּמּנּו לֹוקחין ואין . ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָ

וׁשזּור. טוּוי מּמּנּו לֹוקחין ְְֲִִֶָָָאבל
;הּמעׂשרֹות על חׁשּוד אינֹו הּׁשביעית, על ְְִִֵֶַַַַַַָָהחׁשּוד

ׁשאף הּׁשביעית. על חׁשּוד אינֹו הּמעׂשרֹות, על ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָוהחׁשּוד
מקֹום, הבאת טעּון מעׂשר - הּתֹורה מן וזה ׁשּזה ּפי ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָעל
ּׁשאין מה ּפדיֹון, לּה אין ּוׁשביעית ּבּׁשביעית; ּכן ּׁשאין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמה

ּבמעׂשר .ּכן ְֲֵֵַ
ולא הּמעׂשר על לא חׁשּוד אינֹו הּטהרֹות, על ְְֲֵֵֶַַַַַָָָֹֹהחׁשּוד

טהֹור, ּבחזקת ׁשּמכרֹו הּזה הּטמא ׁשהאכל הּׁשביעית; ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעל
סֹופרים מּדברי אּלא אחרים מטּמא והחׁשּוד[חכמים]אינֹו , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

ּתֹורה. לדברי חׁשּוד אינֹו סֹופרים, ְְְְְִִִֵֵֵָָלדברי
ׁשל על נאמן ׁשאינֹו ּפי על אף - ּדבר על החׁשּוד ֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל

אחרים ׁשל על נאמן חֹוטאעצמֹו, אדם אין חזקה, ; ְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּומעידֹו. ּדנֹו ּדבר, על החׁשּוד ,לפיכ ְְֲִִִֵֶַַָָָָָלאחרים.

:אֹומרין ׁשהן לפי - הּׁשביעית על חׁשּודין ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַֹהּכהנים
על אסּורין ׁשהן ּפי על אף לנּו, מּתרֹות והּתרּומֹות ְְֲִִִֵֶַַַַָָֻ'הֹואיל

ׁשביעית' ּפרֹות וחמר קל - ּבמיתה סאההּזרים ,לפיכ . ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
נפלה ּתעלה; ׁשביעית, ּפרֹות ׁשל סאה למאה ׁשּנפלה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּתרּומה
מדּמע ּככל לּכהנים יּמכרּו ולא הּכל, ירקבּו - מּמאה ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֹֹֻלפחֹות

וחולין] תרומה תערובת הּׁשביעית.[- על חׁשּודין ׁשהן לפי ,ְְֲִִִִֵֶַַ
והּפּטמין בהמות]הּצּבעין מּכל[מפטמי מרסן לֹוקחין ְְְִִִִַַַַָָָָֻ

הּוא. ׁשביעית מּספיחי ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ְְְְִִִִִֵֵֶָָמקֹום,
ׁשל ּבחצרֹות מדקּדקין יהיּו לא ּבּׁשביעית, קּפה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻּגּבאי

חֹוׁשׁשין ואין מּתרת, - ּפת להם נתנּו ואם ׁשביעית; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻאכלי
יׂשראל נחׁשדּו ׁשּלא הּוא; ׁשביעית מּספיחי ׁשּמא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹלּה,
אֹו ׁשביעית, מעֹות אֹו אּלא ׁשביעית, מּפרֹות נֹותנין ְְְְְִִִִִִִֵֶָלהיֹות

ׁשביעית ּבדמי הּנלקחֹות הענּייםּביצים מן ללוֹות ּומּתר . ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַָָָֻ
ׁשמינית. ּבׁשנה ּפרֹות להן ּומחזירין ׁשביעית, ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָּפרֹות



מי           
      

ה'תש"ע תשרי כ"ה שלישי יום

    
:ׁשּנאמר ּבּׁשביעית, הּמלוה להׁשמיט עׂשה ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָמצות

עליו ׁשעברה חֹוב והּתֹובע ידֹו"; מּׁשה ּבעל ּכל ְְֵֵֶַַַַַָָָָָָָ"ׁשמֹוט
רעהּו את יּגׂש "לא ׁשּנאמר: לאו, על עבר - ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשביעית

אחיו".ו את ְִֶָ

אּלא ּבּׁשביעית, הּתֹורה מן נֹוהגת ּכספים ׁשמּטת ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָאין
קרקע ׁשמּטת ׁשם ׁשּיׁש נֹוהג, ׁשהּיֹובל יׁשּובּבזמן ׁשהרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

הּוא קּבלה זה, ודבר ּכסף; ּבלא לבעליו [ממשההּקרקע ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
אּתהרבינו] - קרקע מׁשמיט ׁשאּתה ּבזמן חכמים, אמרּו :ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָ

לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל ּכספים ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָמׁשמיט
ּכספים מׁשמיט אּתה אין - קרקע ׁשמּטת ׁשם ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּובזמן

ּבארץ. אפּלּו ְֲִִִֶַָָּבּׁשביעית,

סֹופרים נֹוהגת[חכמים]ּומּדברי ּכספים ׁשמּטת ׁשּתהא , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָ
ּכדי - נֹוהג הּיֹובל ׁשאין ּפי על ואף מקֹום, ּבכל הּזה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבּזמן

ּביׂשראל. ּכספים הׁשמטת ּתֹורת ּתׁשּתּכח ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשּלא

ּבסֹופּה אּלא ּכספים מׁשּמטת ׁשביעית ׁשּנאמר:אין - ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּׁשמּטה: ּדבר וזה ׁשמּטה. ּתעׂשה ׁשנים, ׁשבע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ"מּקץ
ּבמֹועד ׁשנים, ׁשבע "מּקץ אֹומר: הּוא וׁשם וכּו'", ְְְִִֵֵֵֶַָָָׁשמֹוט
אף ׁשבע, אחר ּׁשם מה הּסּכֹות"; ּבחג - הּׁשמּטה ְְְִֶַַַַַַַַַָָֻׁשנת
חברֹו את הּמלוה ,לפיכ ׁשבע. אחר ּכספים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהׁשמטת
ּוכׁשּתׁשקע ּכּלּה; הּׁשנה ּכל חֹובֹו ּגֹובה עצמּה, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻּבּׁשביעית
החֹוב. אבד ׁשביעית, מֹוצאי ׁשל הּׁשנה ראׁש ּבליל ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹחּמה

הּׁשנה ראׁש ׁשהּיֹום ּדעת על וחּלקּה הּפרה, את ְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשחט
סֹוף הּיֹום אֹותֹו ונמצא אלּול, ונתעּבר ׁשביעית, מֹוצאי ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָׁשל
החֹוב על ׁשביעית עברה ׁשהרי הּדמים, אבדּו - .ׁשביעית ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

הּמלוה את מׁשּמטת ׁשּבׁשטרׁשביעית מלוה ואפּלּו ; ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
ׂשדה לֹו סּים ואם מׁשמיט. זה הרי נכסים, אחריּות ּבֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיׁש
הּׁשבּועה, את מׁשּמטת והּׁשביעית מׁשמיט. אינֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבהלואתֹו,
להּׁשבע. ולא לׁשּלם לא מקֹום, מּכל - יּגׂש" "לא ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹׁשּנאמר:

ּכּיֹוצא וכל הּדּינין, ּבׁשבּועת אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹּבּמה
אֹותן מׁשּמטת ׁשביעית ּבהן, יֹודה ׁשאם מּדברים ;ּבּה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָ

והּׁשּתפין הּׁשֹומרין ׁשבּועת מהם]אבל שנגנב שטענו -], ְְְֲִִַַַָָֻ
יּׁשבע זה הרי - יׁשּלם יֹודה ׁשאם מּׁשבּועֹות ּבהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוכּיֹוצא

הּׁשמּטה. ְִַַַָאחר
,ּבכפירתֹו והּוא ׁשמּטה והּגיעה ּבֹו, וכפר ּותבעֹו ְְְְְְְִִִִִִַָָָָָָהלוהּו

אחר עדים עליו ׁשּבאּו אֹו ׁשביעית, ׁשעברה אחר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהֹודה
מׁשּמטת הּׁשביעית אין - .הּׁשביעית ְְְִִִִֵֶֶַַַ

אינֹו - ׁשנים לעׂשר זמן לֹו וקבע חברֹו, את ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּמלוה
הרי יּגׂש", "לא לידי ּבא ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִִִִֵֵֶַַַָֹֹמׁשמיט;
יתּבעּנּו, ׁשּלא עּמֹו התנה לנּגׂש. יכֹול אינֹו עּתה ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹהּוא

מׁשּמטת. ְְִִֶֶַׁשביעית
ׁשביעית ּתׁשּמטּנּו ׁשּלא עּמֹו והתנה חברֹו, את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹהּמלוה

הּׁשביעית ּדין לבּטל יכֹול ׁשאינֹו נׁשמט, זה הרי התנה- . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּתנאֹו - ּבּׁשביעית ואפּלּו זה, חֹוב הּוא יׁשמיט ׁשּלא ְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹעּמֹו
עצמֹו חּיב זה ונמצא קּים, ׁשּבּממֹון ּתנאי ׁשּכל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָקּים;

חּיב. ׁשהּוא ּתֹורה, אֹותֹו חּיבה ׁשּלא ְְִֶֶַָָָָֹּבממֹון

;נׁשמטת אינּה החנּות, מלוה,הּקפת אֹותּה עׂשה ואם ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבמלוה, עליו זקפֹו ואם נׁשמט; אינֹו ׂשכיר, ׂשכר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָנׁשמטת.

נׁשמט. זה ְֲִֵֶָהרי
אינן - רע ׁשם והּמֹוציא והמפּתה אֹונס ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָקנס

נזקפיןנׁשמטין ּומאימתי נׁשמטין. ּבמלוה, זקפן ואם ; ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָָָ
ּבּדין. העמדה מּׁשעת ְְְֲִִִַַַָָָּבמלוה?

;נׁשמטת ּכתּבתּה אין הּׁשמּטה, קדם אׁשּתֹו את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻהמגרׁש
נׁשמטת. - ּבמלוה עליו זקפּתּה אֹו אֹותּה, ּפגמה ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָואם

ׁשּיהיה והּוא, - מׁשמיט אינֹו הּמׁשּכֹון, על ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַהּמלוה
הּיתר מׁשמיט יתר, היה ואם הּמׁשּכֹון; ּכנגד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהחֹוב

הּמׁשּכֹון. ְַַַעל
ּגבּו 'אּתם להם: ואמר ּדין, לבית ׁשטרֹותיו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָהּמֹוסר

נׁשמט אינֹו - זה' חֹובי אתלי ל יהיה "ואׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָ
ׁשחתכּו ּדין ּבית וכן אֹותֹו. ּתֹובעין ּדין ּבית - וזה ;"ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָאחי
ּכ לזה לּתן חּיב אּתה ּפלֹוני 'איׁש וכתבּו: הּדין, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָאת
לידֹו, ּבא ּוכאּלּו הּוא, ּכגבּוי ׁשּזה נׁשמט; אינֹו - 'ְְְְְִִֵֶֶָָָָָוכ

ּכמלוה. ְְְִֵָואינֹו
,זה את זה מּלהלֹות ׁשּנמנעּו הּזקן הּלל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשראה

ּבּתֹורה הּכתּוב על וגֹו'"ועֹוברין דבר יהיה ּפן ל "הּׁשמר : ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ
התקין ׁשּילוּו[שטר]- עד החֹוב, יּׁשמט ׁשּלא ּכדי ּפרֹוזּבּול, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹ

ּכספים ּבׁשמּטת אּלא מֹועיל הּפרֹוזּבּול ואין זה. את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָזה
ּתֹורה, ׁשל ׁשמּטה אבל סֹופרים; מּדברי ׁשהיא הּזה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּזמן

הּפרֹוזּב ּבּה.אין מֹועיל ּול ְְִֵַָ
ּגדֹולים חכמים ּדין ּבית אּלא ּפרֹוזּבּול, ּכֹותבין ְְְְֲִִִִֵֵֶָָאין

ראּויין ׁשהן - אּסי ורּבי אּמי רּבי ׁשל ּדינֹו ּכבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַּביֹותר,
ּכֹותבין אין ּדינין, ּבּתי ׁשאר אבל אדם; ּבני ממֹון .להפקיע ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָ

ּפלֹוני לכם, אני 'מֹוסר ּפרֹוזּבּול: ׁשל ּגּופֹו הּוא ְְְֲִִֵֶֶֶָזה
ׁשאגּבּנּו לי, ׁשּיׁש חֹוב ׁשּכל ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום הּדּינין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּופלֹוני

העדים אֹו מּלמּטן, חֹותמין והּדּינין ׁשארצה'; זמן .ּכל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
הּקרקע על אּלא ּפרֹוזּבּול, ּכֹותבין קרקעאין אין אם ; ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָ

קלח אפּלּו ׂשדהּו, ּבתֹו ׁשהּוא ּכל הּמלוה לֹו מזּכה - ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹלּלוה
עליו ּכֹותבין לכירה, אֹו לתּנּור מקֹום הׁשאילֹו ּכרּוב. ְְְְְִִִִֶַָָָָׁשל
ּפרֹוזּבּול. עליה ּכֹותבין ממׁשּכנת, ׂשדה לֹו היתה ְְְְְְְְִֶֶֶֶָָָָָֻּפרֹוזּבּול;

נכסי על וליתֹומים אׁשּתֹו, נכסי על לאיׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָוכֹותבין
ּכֹותבין - קרקע לֹו יׁש ולערב קרקע, לֹו אין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָאּפיטרֹוּפין.

ּפרֹוזּבּול עליה לחברֹולֹו ויׁש חברֹו, על חֹוב לֹו היה . ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָ
ּפרֹוזּבּול. עליו ּכֹותב ׁשעּבּודֹו, ּתחת והּוא הֹואיל - ְְְְְִִֵַַַַָָקרקע

אחד לכל ּפרֹוזּבּול צריכין מחמּׁשה, ׁשּלוה ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָאחד
לכּלן אחד ּפרֹוזּבּול ּדּין מאחד, ׁשּלוּו וחמּׁשה .ואחד; ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ

,מֹועיל אינֹו - הלוה ּכ ואחר ּתחּלה, הּפרֹוזּבּול ְְְְְִִִֵַַַַָָָָּכתב
ׁשהלוה. לאחר הּפרֹוזּבּול ׁשּיכּתב עד מׁשמיט; ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹאּלא
אינּה לּפרֹוזּבּול, הּקֹודמת מלוה ׁשּכל אֹומר, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָנמצאת
הּמלוה, את קדם הּפרֹוזּבּול ואם זה; ּבפרֹוזּבּול ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָנׁשמטת

נׁשמטת. זֹו ְֲִֵֶֶהרי
ּפסּול והמאחר ּכׁשר, הּמקּדם ּפרֹוזּבּול ,ּכיצד?לפיכ . ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָֻֻ

ׁשהרי ּכׁשר; - מאדר זמּנֹו והקּדים ּבניסן, הּפרֹוזּבּול ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכתב
אחר אם אבל אדר. עד אּלא מׁשמיט ׁשאינֹו ּכחֹו, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּורע
אינֹו ׁשהּוא ּכחֹו, מיּפה ׁשהרי ּפסּול; - מאּיר ּוכתבֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזמּנֹו,

           
      

אּלא יׁשמיט ׁשּלא ּדינֹו ׁשאין - ּכּדין ׁשּלא אּיר עד ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמׁשמיט
ּדין. לבית הּדברים מסירת ּבׁשעת ניסן, ְְְְִִִִִֵַַַַָָעד

ּפרֹוזּבּול עּמֹו ואין ׁשביעית, אחר חֹוב ׁשטר ְְְְְִִִִֵַַַַהּמֹוציא
נאמן - ואבד' ּפרֹוזּבּול, לי 'היה אמר: ואם חֹובֹו. אבד -; ְְְְֱִִֶַַַָָָָָָ

ּבפרֹוזּבּול. ׁשּלא ּגֹובה חֹוב ּבעל ,ואיל הּסּכנה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּמּזמן
ּכׁשּיבֹוא אֹו ׁשטרֹו, את חֹוב ּבעל ּכׁשּיביא אּלא עֹוד, ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹולא
ואם לֹו'; 'ׁשּלם לּנתּבע: אֹומרים - ּפה על ּבמלוה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹלתּבע
לּתֹובע: אֹומרים ׁשּלֹו'? ּפרֹוזּבּול 'אּיה ואמר: הּנתּבע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָטען
ואם נאמן; היה', 'ּכן אמר: אם ואבד'? ּפרֹוזּבּול, ל ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָָָ'היה

חֹובֹו. אבד ּפרֹוזּבּול, ּכתב ׁשּלא אינןהֹודה והיתֹומין, ְְְְִֵֶַַַָָָָֹ
ּפרֹוזּבּול. ְְְִִצריכין

זֹו 'מלוה ואמר: הּנתּבע וטען ּפרֹוזּבּול, ְְְְְְִִִַַַָָָָהֹוציא
אֹומר: והּתֹובע היתה', זה ּפרֹוזּבּול אחר - ּתֹובע ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשהּוא
אמר: ׁשאּלּו נאמן; הּתֹובע - היתה' זה ּפרֹוזּבּול ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ'קדם
זמן יֹודעין אנּו ׁשאין ּפי על ואף נאמן, - ואבד' לי ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָ'היה

ׁשאבד. ְְֶַַָהּפרֹוזּבּול
והּתֹובע אצלי', לֹו יׁש 'מלוה ואמר: הּנתּבע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָטען

נׁשמטת, ׁשאינּה היא החנּות הּקפת אּלא ּכי, 'לא ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאֹומר:
ירצה ׁשאם נאמן; זה הרי - מלוה' זקפּתּה לא ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשהרי
ׁשּכיון - ואבד' לי היה ּופרֹוזּבּול היתה, 'מלוה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹיאמר:
ּדבר מּניח אדם ׁשאין היא חזקה ּפרֹוזּבּול, חכמים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּתּקנּו

אסּור ּדבר ואֹוכל .מּתר ְֵָָָָֻ
ּדבריו ּומסר זה, את זה ׁשהלוּו חכמים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּתלמידי

לי ׁשּיׁש חֹוב ׁשּכל לכם, אני 'מֹוסר ואמר: ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלּתלמידים,
ּפרֹוזּבּול לכּתב צרי אינֹו - ׁשארצה' זמן ּכל ;ׁשאגּבּנּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

מּדבריהם הּזה ּבּזמן ּכספים ׁשהׁשמטת יֹודעין ׁשהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּפני
חכמים] נדחית.[של היא ּבלבד ּובדברים ,ְְְִִִִִֵַָ

חכמים רּוח ׁשביעית, עליו ׁשעברה חֹוב הּמחזיר ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָּכל
הימּנּו אני,נֹוחה 'מׁשמיט לּמחזיר: לֹומר הּמלוה וצרי . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

רצֹוניּוכ כן, ּפי על 'אף לֹו: אֹומר מּמּני'. נפטרּת בר ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
נגׂש. לא והרי יּגׂש", "לא ׁשּנאמר: מּמּנּו, יקּבל - ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹׁשּתקּבל'
'ׁשּלי לֹו: יאמר אּלא ;'ל נֹותן אני 'ּבחֹובי לֹו: יאמר ְְְֲִִִֵֶֶַַָֹֹֹולא

.'ל נֹותן אני ּובמּתנה ְְֲִֵֵַָָהם,
עּמֹו מסּבב - ּכן לֹו אמר ולא חֹובֹו, לֹו ְְְִִֵֵֶַַָֹהחזיר

;'ל נתּתים ּובמּתנה הם, 'ׁשּלי לֹו: ׁשּיאמר עד ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבדברים,
לֹו. ויל מעֹותיו, יּטל אּלא - מּמּנּו יקּבל לא אמר, לא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹאם

ׁשּמא הּׁשמּטה, קדם חברֹו את מּלהלוֹות ׁשּנמנע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמי
ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עבר - ויּׁשמט אצלֹו החֹוב ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹיתאחר
ּתֹורה הזהירה ׁשהרי - הּוא ּגדֹול וחטא וגֹו'". ל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָ"הּׁשמר
מקֹום וכל וגֹו'", ּפן ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: לאוין, ּבׁשני ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָעליו
לא מצות זֹו הרי - 'אל' אֹו 'ּפן', אֹו 'הּׁשמר', ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:
אֹותֹו וקראה זֹו, רעה מחׁשבה על הקּפידה והּתֹורה ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָתעׂשה.
יּמנע ׁשּלא ּולצּוֹות להזהיר הּכתּוב הֹוסיף והרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ"ּבלּיעל";
ּבתּת לבב ירע ולא לֹו, ּתּתן "נתֹון ׁשּנאמר: יּתן, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאּלא
ּבעֹולם זֹו מצוה ּבׂשכר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש והבטיח ְְְְִִִִַַַָָָָָלֹו";

וגֹו'". יברכ הּזה, הּדבר ּבגלל "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּזה,

    
ׁשנת ּולקּדׁש ׁשבע, ׁשבע ׁשנים לסּפר עׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמצות

וגֹו' ׁשנים ׁשּבתת ׁשבע ל "וספרּת ׁשּנאמר: - ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹהחמּׁשים
מסּורין אּלּו, מצוֹות ּוׁשּתי החמּׁשים"; ׁשנת את ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַוקּדׁשּתם

ּבלבד. הּגדֹול ּדין ְְִִֵַַָלבית

ׁשנה עׂשרה ארּבע מאחר למנֹות? התחילּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּומאימתי
וׁשׁש ,ׂשד ּתזרע ׁשנים "ׁשׁש ׁשּנאמר: - לארץ ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּנכנסּו
וׁשבע ארצֹו; מּכיר אחד ּכל ׁשּיהיה עד ,"ּכרמ ּתזמר ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשנים
נמצאת ּבחּלּוק. ׁשנים וׁשבע הארץ, ּבכּבּוׁש עׂשּו ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשנים
הּׁשנה מראׁש ואלּפים מאֹות וחמׁש ׁשלׁש ּבׁשנת ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹאֹומר,
- ליצירה ׁשנּיה ׁשנה ׁשהיא הראׁשֹון, אדם מֹולד ְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָׁשאחר
ואלּפים מאֹות וחמׁש עׂשר ׁשנת ועׂשּו למנֹות. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָהתחילּו
- לארץ מּׁשּנכנסּו ועׂשרים אחת ׁשנת ׁשהיא ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָליצירה,
ׁשהיא חמּׁשים, ׁשנת וקּדׁשּו ׁשמּטֹות ׁשבע ּומנּו ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָׁשמּטה;

לארץ. מּׁשּנכנסּו וׁשּׁשים ארּבע ְְְְְִִִִֶֶַַַָָׁשנת

ועד לארץ מּׁשּנכנסּו יׂשראל, מנּו יֹובלים עׂשר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשבעה
מֹוצאיׁשּיצאּו ּבראׁשֹונה, הּבית ׁשחרב ּבּה, ׁשּיצאּו וׁשנה ; ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשארּבעׁשביעית - היתה ּבּיֹובל ּוׁשלׁשים ׁשׁש ּוׁשנת היתה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשחרב ּכיון ראׁשֹון. ּבית עמד ׁשנים ועׂשר ׁשנה ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמאֹות
הארץ ונׁשארה הארץ. מּׁשּבטלה זה מנין ּבטל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהּבית,
ועׂשרים מאֹות וארּבע ׁשני, ּבית ונבנה ׁשנה, ׁשבעים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָחרבה
הּביאה והיא עזרא, עלה מּבנינֹו הּׁשביעית ּובּׁשנה ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָעמד.
ׁשנת ועׂשּו אחר. מנין למנֹות התחילּו זֹו ּומּׁשנה ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָהּׁשנּיה;
ׁשמּטֹות ׁשבע ּומנּו ׁשמּטה, ׁשני ּבית לבנין עׂשרה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשלׁש
ּבבית יֹובל ׁשם היה ׁשּלא ּפי על אף חמּׁשים; ׁשנת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹוקּדׁשּו

ׁשמּטֹות. לקּדׁש ּכדי אֹותֹו היּו מֹונין ְְְִִִֵֵֵַָׁשני,
,ּבאחרֹונה הּבית ּבּה ׁשחרב ׁשהּׁשנה למד, ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָנמצאת

ׁשהרי חדׁשים, ּבׁשני החרּבן ׁשאחר מּתׁשרי ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּתחּלתּה
ּוליֹובלֹות לׁשמּטים הּמנין הּוא הּׁשנהמּתׁשרי אֹותּה - ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָ

הּיֹובל מן עׂשרה חמׁש ּוׁשנת היתה, ׁשביעית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָמֹוצאי
ׁשנת ׁשהיא זֹו, ׁשנה - זה חׁשּבֹון ּולפי היתה. ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָהּתׁשיעי
ואלף ּוׁשמֹונים ׁשבע ׁשנת ׁשהיא לחרּבן, וׁשבע ּומאה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻאלף
ּוׁשלׁשים ׁשׁש ׁשנת ׁשהיא ׁשטרֹות, למנין מאֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹוארּבע
ׁשמּטה, ׁשנת היא - ליצירה אלפים וארּבעת מאֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָּותׁשע

הּיֹובל. מן ועׂשרים אחת ׁשנת ְְְְִִִֵֶַַַַוהיא
מּפי איׁש ּבידיהם היא ׁשּמסרת אמרּו, הּגאֹונים ּכל ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאבל

ּבית חרּבן ׁשּבין ׁשנה הּׁשבעים ּבאֹותן מנּו ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻאיׁש,
יֹובלֹות; ּבלא ּבלבד, ׁשמּטֹות אּלא ׁשני ּבית ּובנין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָֹראׁשֹון
ׁשבע אּלא חמּׁשים ׁשנת מנּו לא ּבאחרֹונה, מּׁשחרב ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכן
מּתלמּוד עֹולה וכן החרּבן. ׁשנת מּתחּלת ּבלבד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֻׁשבע

קּבלה. ׁשהּוא זה, חׁשּבֹון ּכפי זרה, ְְֲִֶֶֶַָָָָָעבֹודה
הּגאֹונים אצל ּומפרסמת היא ידּועה הּׁשמּטה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻּוׁשנת

חרּבן, לׁשני אּלא מנּו לא וכּלן יׂשראל; ארץ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻואנׁשי
זֹו, ׁשנה ּתהי - זה חׁשּבֹון ּולפי ׁשבע. ׁשבע אֹותן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָמׁשליכין
ועל ׁשביעית. מֹוצאי לחרּבן, ואלף ּומאה ׁשבע ׁשנת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשהיא
מעׂשרֹות לענין מֹורין אנּו זה חׁשּבֹון ּוכפי סֹומכין, אנּו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָזה

ׁשהּקּבלה - ּכספים והׁשמטת הגאונים]ּוׁשביעית [מסורת ְְְְִִִֶַַַַָָָָ
להּתלֹות. ראּוי ּובהם ּבהֹוראה, ּגדֹולים עּמּודים ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָוהּמעׂשה

הּׁשבּוע ׁשני מּמנין עֹולה אינּה יֹובל -[השמיטה]ׁשנת ְְְִִֵֵֵַַַַָָָ
יֹובל; חמּׁשים ּוׁשנת ׁשמּטה, וארּבעים ּתׁשע ׁשנת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאּלא



מי            
      

אּלא יׁשמיט ׁשּלא ּדינֹו ׁשאין - ּכּדין ׁשּלא אּיר עד ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמׁשמיט
ּדין. לבית הּדברים מסירת ּבׁשעת ניסן, ְְְְִִִִִֵַַַַָָעד

ּפרֹוזּבּול עּמֹו ואין ׁשביעית, אחר חֹוב ׁשטר ְְְְְִִִִֵַַַַהּמֹוציא
נאמן - ואבד' ּפרֹוזּבּול, לי 'היה אמר: ואם חֹובֹו. אבד -; ְְְְֱִִֶַַַָָָָָָ

ּבפרֹוזּבּול. ׁשּלא ּגֹובה חֹוב ּבעל ,ואיל הּסּכנה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּמּזמן
ּכׁשּיבֹוא אֹו ׁשטרֹו, את חֹוב ּבעל ּכׁשּיביא אּלא עֹוד, ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹולא
ואם לֹו'; 'ׁשּלם לּנתּבע: אֹומרים - ּפה על ּבמלוה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹלתּבע
לּתֹובע: אֹומרים ׁשּלֹו'? ּפרֹוזּבּול 'אּיה ואמר: הּנתּבע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָטען
ואם נאמן; היה', 'ּכן אמר: אם ואבד'? ּפרֹוזּבּול, ל ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָָָ'היה

חֹובֹו. אבד ּפרֹוזּבּול, ּכתב ׁשּלא אינןהֹודה והיתֹומין, ְְְְִֵֶַַַָָָָֹ
ּפרֹוזּבּול. ְְְִִצריכין

זֹו 'מלוה ואמר: הּנתּבע וטען ּפרֹוזּבּול, ְְְְְְִִִַַַָָָָהֹוציא
אֹומר: והּתֹובע היתה', זה ּפרֹוזּבּול אחר - ּתֹובע ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשהּוא
אמר: ׁשאּלּו נאמן; הּתֹובע - היתה' זה ּפרֹוזּבּול ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ'קדם
זמן יֹודעין אנּו ׁשאין ּפי על ואף נאמן, - ואבד' לי ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָ'היה

ׁשאבד. ְְֶַַָהּפרֹוזּבּול
והּתֹובע אצלי', לֹו יׁש 'מלוה ואמר: הּנתּבע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָטען

נׁשמטת, ׁשאינּה היא החנּות הּקפת אּלא ּכי, 'לא ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאֹומר:
ירצה ׁשאם נאמן; זה הרי - מלוה' זקפּתּה לא ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשהרי
ׁשּכיון - ואבד' לי היה ּופרֹוזּבּול היתה, 'מלוה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹיאמר:
ּדבר מּניח אדם ׁשאין היא חזקה ּפרֹוזּבּול, חכמים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּתּקנּו

אסּור ּדבר ואֹוכל .מּתר ְֵָָָָֻ
ּדבריו ּומסר זה, את זה ׁשהלוּו חכמים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּתלמידי

לי ׁשּיׁש חֹוב ׁשּכל לכם, אני 'מֹוסר ואמר: ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלּתלמידים,
ּפרֹוזּבּול לכּתב צרי אינֹו - ׁשארצה' זמן ּכל ;ׁשאגּבּנּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

מּדבריהם הּזה ּבּזמן ּכספים ׁשהׁשמטת יֹודעין ׁשהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּפני
חכמים] נדחית.[של היא ּבלבד ּובדברים ,ְְְִִִִִֵַָ

חכמים רּוח ׁשביעית, עליו ׁשעברה חֹוב הּמחזיר ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָּכל
הימּנּו אני,נֹוחה 'מׁשמיט לּמחזיר: לֹומר הּמלוה וצרי . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

רצֹוניּוכ כן, ּפי על 'אף לֹו: אֹומר מּמּני'. נפטרּת בר ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
נגׂש. לא והרי יּגׂש", "לא ׁשּנאמר: מּמּנּו, יקּבל - ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹׁשּתקּבל'
'ׁשּלי לֹו: יאמר אּלא ;'ל נֹותן אני 'ּבחֹובי לֹו: יאמר ְְְֲִִִֵֶֶַַָֹֹֹולא

.'ל נֹותן אני ּובמּתנה ְְֲִֵֵַָָהם,
עּמֹו מסּבב - ּכן לֹו אמר ולא חֹובֹו, לֹו ְְְִִֵֵֶַַָֹהחזיר

;'ל נתּתים ּובמּתנה הם, 'ׁשּלי לֹו: ׁשּיאמר עד ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבדברים,
לֹו. ויל מעֹותיו, יּטל אּלא - מּמּנּו יקּבל לא אמר, לא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹאם

ׁשּמא הּׁשמּטה, קדם חברֹו את מּלהלוֹות ׁשּנמנע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמי
ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עבר - ויּׁשמט אצלֹו החֹוב ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹיתאחר
ּתֹורה הזהירה ׁשהרי - הּוא ּגדֹול וחטא וגֹו'". ל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָ"הּׁשמר
מקֹום וכל וגֹו'", ּפן ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: לאוין, ּבׁשני ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָעליו
לא מצות זֹו הרי - 'אל' אֹו 'ּפן', אֹו 'הּׁשמר', ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:
אֹותֹו וקראה זֹו, רעה מחׁשבה על הקּפידה והּתֹורה ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָתעׂשה.
יּמנע ׁשּלא ּולצּוֹות להזהיר הּכתּוב הֹוסיף והרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ"ּבלּיעל";
ּבתּת לבב ירע ולא לֹו, ּתּתן "נתֹון ׁשּנאמר: יּתן, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאּלא
ּבעֹולם זֹו מצוה ּבׂשכר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש והבטיח ְְְְִִִִַַַָָָָָלֹו";

וגֹו'". יברכ הּזה, הּדבר ּבגלל "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּזה,

    
ׁשנת ּולקּדׁש ׁשבע, ׁשבע ׁשנים לסּפר עׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמצות

וגֹו' ׁשנים ׁשּבתת ׁשבע ל "וספרּת ׁשּנאמר: - ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹהחמּׁשים
מסּורין אּלּו, מצוֹות ּוׁשּתי החמּׁשים"; ׁשנת את ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַוקּדׁשּתם

ּבלבד. הּגדֹול ּדין ְְִִֵַַָלבית

ׁשנה עׂשרה ארּבע מאחר למנֹות? התחילּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּומאימתי
וׁשׁש ,ׂשד ּתזרע ׁשנים "ׁשׁש ׁשּנאמר: - לארץ ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּנכנסּו
וׁשבע ארצֹו; מּכיר אחד ּכל ׁשּיהיה עד ,"ּכרמ ּתזמר ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשנים
נמצאת ּבחּלּוק. ׁשנים וׁשבע הארץ, ּבכּבּוׁש עׂשּו ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשנים
הּׁשנה מראׁש ואלּפים מאֹות וחמׁש ׁשלׁש ּבׁשנת ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹאֹומר,
- ליצירה ׁשנּיה ׁשנה ׁשהיא הראׁשֹון, אדם מֹולד ְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָׁשאחר
ואלּפים מאֹות וחמׁש עׂשר ׁשנת ועׂשּו למנֹות. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָהתחילּו
- לארץ מּׁשּנכנסּו ועׂשרים אחת ׁשנת ׁשהיא ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָליצירה,
ׁשהיא חמּׁשים, ׁשנת וקּדׁשּו ׁשמּטֹות ׁשבע ּומנּו ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָׁשמּטה;

לארץ. מּׁשּנכנסּו וׁשּׁשים ארּבע ְְְְְִִִִֶֶַַַָָׁשנת

ועד לארץ מּׁשּנכנסּו יׂשראל, מנּו יֹובלים עׂשר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשבעה
מֹוצאיׁשּיצאּו ּבראׁשֹונה, הּבית ׁשחרב ּבּה, ׁשּיצאּו וׁשנה ; ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשארּבעׁשביעית - היתה ּבּיֹובל ּוׁשלׁשים ׁשׁש ּוׁשנת היתה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשחרב ּכיון ראׁשֹון. ּבית עמד ׁשנים ועׂשר ׁשנה ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמאֹות
הארץ ונׁשארה הארץ. מּׁשּבטלה זה מנין ּבטל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהּבית,
ועׂשרים מאֹות וארּבע ׁשני, ּבית ונבנה ׁשנה, ׁשבעים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָחרבה
הּביאה והיא עזרא, עלה מּבנינֹו הּׁשביעית ּובּׁשנה ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָעמד.
ׁשנת ועׂשּו אחר. מנין למנֹות התחילּו זֹו ּומּׁשנה ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָהּׁשנּיה;
ׁשמּטֹות ׁשבע ּומנּו ׁשמּטה, ׁשני ּבית לבנין עׂשרה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשלׁש
ּבבית יֹובל ׁשם היה ׁשּלא ּפי על אף חמּׁשים; ׁשנת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹוקּדׁשּו

ׁשמּטֹות. לקּדׁש ּכדי אֹותֹו היּו מֹונין ְְְִִִֵֵֵַָׁשני,
,ּבאחרֹונה הּבית ּבּה ׁשחרב ׁשהּׁשנה למד, ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָנמצאת

ׁשהרי חדׁשים, ּבׁשני החרּבן ׁשאחר מּתׁשרי ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּתחּלתּה
ּוליֹובלֹות לׁשמּטים הּמנין הּוא הּׁשנהמּתׁשרי אֹותּה - ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָ

הּיֹובל מן עׂשרה חמׁש ּוׁשנת היתה, ׁשביעית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָמֹוצאי
ׁשנת ׁשהיא זֹו, ׁשנה - זה חׁשּבֹון ּולפי היתה. ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָהּתׁשיעי
ואלף ּוׁשמֹונים ׁשבע ׁשנת ׁשהיא לחרּבן, וׁשבע ּומאה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻאלף
ּוׁשלׁשים ׁשׁש ׁשנת ׁשהיא ׁשטרֹות, למנין מאֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹוארּבע
ׁשמּטה, ׁשנת היא - ליצירה אלפים וארּבעת מאֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָּותׁשע

הּיֹובל. מן ועׂשרים אחת ׁשנת ְְְְִִִֵֶַַַַוהיא
מּפי איׁש ּבידיהם היא ׁשּמסרת אמרּו, הּגאֹונים ּכל ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאבל

ּבית חרּבן ׁשּבין ׁשנה הּׁשבעים ּבאֹותן מנּו ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻאיׁש,
יֹובלֹות; ּבלא ּבלבד, ׁשמּטֹות אּלא ׁשני ּבית ּובנין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָֹראׁשֹון
ׁשבע אּלא חמּׁשים ׁשנת מנּו לא ּבאחרֹונה, מּׁשחרב ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכן
מּתלמּוד עֹולה וכן החרּבן. ׁשנת מּתחּלת ּבלבד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֻׁשבע

קּבלה. ׁשהּוא זה, חׁשּבֹון ּכפי זרה, ְְֲִֶֶֶַָָָָָעבֹודה
הּגאֹונים אצל ּומפרסמת היא ידּועה הּׁשמּטה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻּוׁשנת

חרּבן, לׁשני אּלא מנּו לא וכּלן יׂשראל; ארץ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻואנׁשי
זֹו, ׁשנה ּתהי - זה חׁשּבֹון ּולפי ׁשבע. ׁשבע אֹותן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָמׁשליכין
ועל ׁשביעית. מֹוצאי לחרּבן, ואלף ּומאה ׁשבע ׁשנת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשהיא
מעׂשרֹות לענין מֹורין אנּו זה חׁשּבֹון ּוכפי סֹומכין, אנּו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָזה

ׁשהּקּבלה - ּכספים והׁשמטת הגאונים]ּוׁשביעית [מסורת ְְְְִִִֶַַַַָָָָ
להּתלֹות. ראּוי ּובהם ּבהֹוראה, ּגדֹולים עּמּודים ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָוהּמעׂשה

הּׁשבּוע ׁשני מּמנין עֹולה אינּה יֹובל -[השמיטה]ׁשנת ְְְִִֵֵֵַַַַָָָ
יֹובל; חמּׁשים ּוׁשנת ׁשמּטה, וארּבעים ּתׁשע ׁשנת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאּלא
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ּבכל וכן ׁשבּוע. ׁשל ׁשנים ׁשׁש ּתחּלת וחמּׁשים, אחת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּוׁשנת
ויֹובל. ְֵֵיֹובל

ּבטלּו מנּׁשה, ׁשבט וחצי ּגד וׁשבט ראּובן ׁשבט ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּגלה
יׁשביה",הּיֹובלֹות לכל ּבארץ ּדרֹור "ּוקראתם ׁשּנאמר: - ְְְְְֱֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשבט מערבין יהיּו ׁשּלא והּוא, עליה; יֹוׁשביה ׁשּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּבזמן
נֹוהג ׁשהּיֹובל ּבזמן ּכתקנן. יֹוׁשבים ּכּלן אּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּבׁשבט,
ּבכל - הּוא" "יֹובל ׁשּנאמר: לארץ, ּבחּוצה נֹוהג ְְֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבארץ,

הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹמקֹום,

ערי ּבּתי ודין עברי, עבד ּדין נֹוהג נֹוהג, ׁשהּיֹובל ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּובזמן
ביובל"]חֹומה יצא "לא בו חרמים[שנאמר ׂשדה ודין , ְְֲִִֵָָ

לכהן] או הבית לבדק אחּזה[המוחרמת ׂשדה ודין שירש, -] ְְֲִֵָֻ
ביובל] אליו חוזרת ומכרה, ּתֹוׁשב;מאבותיו ּגר ּומקּבלין ,ְְִֵַָ

מן - מקֹום ּבכל ּכספים והׁשמטת ּבארץ, ׁשביעית ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָונֹוהגת
ולא עברי, עבד נֹוהג אין נֹוהג, הּיֹובל ׁשאין ּובזמן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּתֹורה.
ואין חרמים, ׂשדה ולא אחּזה, ׂשדה ולא חֹומה, ערי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵָָָָָֹֹֻּבּתי
וכן מּדבריהם, ּבארץ ׁשביעית ונֹוהגת ּתֹוׁשב; ּגר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמקּבלין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, מקֹום ּבכל ּכספים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהׁשמטת

ּבׁשנת ּבתׁשרי ּבעׂשירי ּבּׁשֹופר לתקע עׂשה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹמצות
יחיד וכל ּתחּלה; ּדין, לבית מסּורה זֹו ּומצוה ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָהּיֹובל.
ותֹוקעין ׁשֹופר". "ּתעבירּו ׁשּנאמר: לתקע, חּיב ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָֹויחיד
ּומעבירין הּׁשנה; ּבראׁש ׁשּתֹוקעין ּכדר ּתׁשע, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבּׁשֹופר

יׂשראל. ּגבּול ּבכל ְְְִֵָָָׁשֹופר

ּדבר לכל הּוא אחד הּׁשנה, ראׁש וׁשל יֹובל ׁשל ;ׁשֹופר ְְֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
ׁשּבּיֹובל אּלא לּתקיעֹות, הּׁשנה ראׁש ואחד הּיֹובל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹואחד
ּבבית ּובין החדׁש, את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹּתֹוקעין
לתקע חּיב ויחיד יחיד וכל החדׁש; את ּבֹו קּדׁשּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּדין

ּדין. ּבית ּבפני וׁשּלא יֹוׁשבין, ּדין ׁשּבית זמן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹּכל

ּתֹוקעין היּו לא ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּׁשנה ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹּובראׁש
ויחיד יחיד ּכל ואין החדׁש; את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאּלא

ּדין ּבית ּבפני אּלא .ּתֹוקע, ְִִֵֵֵֶַָ

,עבדים וׁשּלּוח ּתקיעה, ּבּיֹובל: מעּכבין ּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹׁשלׁשה
קרקע הׁשמטת היא וזֹו - לבעליהן ׂשדֹות .והחזרת ְְְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָ

עבדים היּו לא הּכּפּורים, יֹום ועד הּׁשנה ְֲִִִֵַַַָָָָֹֹמראׁש
ולא לאדֹוניהם, מׁשּתעּבדין ולא לבּתיהם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹנפטרים
וׁשֹותים אֹוכלין עבדים אּלא - לבעליהן חֹוזרֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָהּׂשדֹות

ּבראׁשיהם ועטרֹותיהם יֹוםּוׂשמחים, ׁשהּגיע ּכיון . ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
לבּתיהן, עבדים נפטרּו ּבּׁשֹופר, ּדין ּבית ּתקעּו - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָהּכּפּורים

לבעליהן. ׂשדֹות ְְְֲֵֶַָָוחזרּו
הּׁשמ ודין הארץ ּבׁשביתת הּיֹובל הּואּדין אחד ּטה, ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אסּור הארץ, מעבֹודת ּבּׁשביעית ׁשאסּור ּכל ּדבר: ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹלכל
ּומלאכֹות ּבּיֹובל; מּתר ּבּׁשביעית, ׁשּמּתר וכל יֹובל; ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֻֻּבׁשנת
ּפרֹות ודין ּבּיֹובל; עליהן לֹוקין ּבּׁשביעית, עליהן ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַׁשּלֹוקין
ׁשביעית ּפרֹות ּכדין ּובבעּור, ּומכירה ּבאכילה יֹובל ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָׁשנת

ּדבר. ְָָָלכל
מׁשּמטת ׁשהּׁשביעית - הּיֹובל על ׁשביעית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָיתרה

על יֹובל ויֹותר ּכספים. מׁשמיט הּיֹובל ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָּכספים,
וזה קרקע; ּומׁשמיט עבדים, מֹוציא ׁשהּיֹובל - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָהּׁשביעית

עׂשה, מצות והיא ּבּתֹורה, האמּור ׂשדֹות מכירת ּדין ְְְֲִִִִֵַַַָָָָהּוא
קרקע מׁשמיט יֹובל לארץ". ּתּתנּו "ּגאּלה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּנאמר:
ּבסֹופּה, אּלא ּכספים מׁשּמטת אין ּוׁשביעית ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָּבתחּלתֹו,

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

    
נמּכרת אינּה - לּׁשבטים הּמתחּלקת יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָארץ

מכר ואם לצמתת". תּמכר לא "והארץ ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻלצמיתּות,
מעׂשיהן ואין תעׂשה; ּבלא עֹוברין ׁשניהם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַֹלצמיתּות,

ּבּיֹובל. לבעליה הּׂשדה ּתחזר אּלא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמֹועילין,

ׁשאין - ּבּיֹובל יֹוצאה אינּה ׁשנה, לׁשּׁשים ׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָוהּמֹוכר
לצמיתּות הּנמּכר אֹו סתם, הּנמּכר ּדבר אּלא ּבּיֹובל, .חֹוזר ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ׁשהן ּפי על אף אחּזתֹו, ׂשדה אֹו ּביתֹו אדם ימּכר ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻלא
העני ּכן אם אּלא - זמן אחר ימּוחֹוזרין "וכי ׁשּנאמר: , ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּבכיסֹו, הּדמים ּולהּניח למּכר אבל מאחּזתֹו". ּומכר ,ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹֻאחי
ּובהמה ועבדים ּכלים ּבהן לּקח אֹו סחֹורה, ּבהן לעׂשֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו
מּכל ּומכר עבר ואם ּבלבד. למזֹונֹות אּלא רּׁשאי; אינֹו -ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מכּורין. אּלּו הרי ְֲִֵֵָמקֹום,

.אחּזה ׂשדה ּדין ּובׂשדה חֹומה, ערי ּבּתי ּדין ּבבית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻודנין
הּׁשנים לפי הּדמים את להׁשיב - אחּזתֹו ׂשדה מֹוכר ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּדין
עם מחּׁשב לפּדֹות, ׁשּירצה עת ּובכל לּיֹובל; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּנׁשארֹות
לֹו ּומחזיר הּמכר, מּדמי וגֹורע ׁשאכל, הּׁשנים על ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּלֹוקח

הּׁשאר .את ְֶַָ
ׂשדהּו לֹו ּומכר ׁשנים, עׂשר לּיֹובל ׁשּנׁשאר הרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכיצד?

לגאל הּמֹוכר ורצה ׁשנים, ׁשלׁש הּלֹוקח אכלּה ּדינר, ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹֹּבמאה
ׁשׁש אכלּה אם וכן ׂשדהּו; ּומחזיר ּדינר, ׁשבעים לֹו נֹותן -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָ
ּגאלּה, לא ׂשדהּו. ּומחזיר ּדינר, ארּבעים לֹו נֹותן - ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹׁשנים
לּבעלים ּתחזר - הּיֹובל ׁשנת עד הּלֹוקח ּביד היתה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹאּלא

"ל ימּכר תבּואת ׁשני "ּבמסּפר ׁשּנאמר: ּדמים, .ּבלא ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
אינֹו - ּגאלּה ׁשנים ּולאחר ּפרֹות, מלאה והיא לֹו ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָמכרּה

ׁשּמכרּתי ּכמֹו ּפרֹות מלאה לי 'החזירּנה לֹו: לֹומר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָיכֹול
'הּׁשנה,ל ראׁש לפני ּפרֹות מלאה לֹו מכרּה אם ,לפיכ . ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֹ

ּתבּואֹות ׁשלׁש אֹוכל זה הרי - ׁשנים ׁשּתי אחר ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹּוגאלּה
ׁשנים ׁשּתי לפי אּלא עּמֹו מחּׁשב ואינֹו הּׁשנים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבׁשּתי
הּתבּואֹות. ּפי על לא הּׁשנים", ּפי "על ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֶֶַַַַַַָֹּבלבד,

ׁשל הן הרי ׁשּבתֹוכּה, ׁשקמה ּופרֹות והּזמֹורֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהּקנים
ׁשּלּה הּפרֹות ּכׁשאר ׁשּיבׁש,לֹוקח אֹו ׁשּנכסח אילן אבל ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבדמיו ויּלקח יּמכר, יעׂשה? ּכיצד ּבֹו. אסּורין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשניהן
מּידֹו. הּׂשדה ׁשּתּגאל עד ּפרֹותיה, אֹוכל והּלֹוקח ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָקרקע,

ּכׁשהיא - והׁשּביחה אילנֹות ּונטעּה אחּזה, ׂשדה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻהּלֹוקח
ּבעל ונֹותן ׁשּבתֹוכּה, האילנֹות ׁשבח ׁשמין ּבּיֹובל, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחֹוזרת

לּלֹוקח הּׁשבח ּדמי -הּׂשדה ּבית" ממּכר "ויצא ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
חֹוזר. הּׁשבח ואין חֹוזר, ְְִֵֵֵֶַַָממּכר

ׁשּבארנּו ּכמֹו נֹוהג, ׁשהּיֹובל ּבזמן ׂשדהּו את -הּמֹוכר ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
"ּבמסּפר ׁשּנאמר: ׁשנים, מּׁשּתי לפחֹות לגאל מּתר ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻאינֹו
אסּור זה הרי הּלֹוקח, רצה ואפּלּו ;"ל ימּכר תבּואת ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשני
מאת ּתקנה הּיֹובל, אחר ׁשנים "ּבמסּפר ׁשּנאמר: -ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
הּמכירה. מּיֹום לעת מעת ׁשנים מּׁשּתי ּפחֹות אין ,"ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָעמית

           
      

הּׁשנים ּבׁשּתי ּתבּואֹות ׁשני הּלֹוקח ׁשּיאכל וצרי-] ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
תבואות] בהן שהיו "ׁשנישנתיים ׁשּנאמר: - יגאל ואחר ,ְְְֱִֵֶֶַַַַ

ׁשביעית, הּׁשנים מּׁשּתי אחת היתה אם ,לפיכ ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֹתבּואת";
הּמנין. מן עֹולה אינּה - ירקֹון אֹו ׁשּדפֹון ׁשנת ְְִִִֵֵַַָָָָָאֹו

ּבּורה הּלֹוקח זרועה]הּניחּה אֹו[לא ׁשנה, ואכלּה ׁשנה ֲִִֵַַַָָָָָָָָ
ונרּה ׁשנה אּלּו[חרש]אכלּה הרי - זרעּה ולא לזריעה ׁשנה ְְְְֲֲִִֵֵָָָָָָָָָָָֹ

נמּכרת, אינּה - עצמּה יֹובל ּבׁשנת מכרּה לּמנין. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעֹולין
לּבעלים. חֹוזרין ְְְִִִַַָָוהּדמים

אֹוכל הּלֹוקח הרי - הּיֹובל לפני אחת ׁשנה ְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָמכרּה
הּיֹובל אחר ׁשנּיה ׁשנה תבּואת".אֹותּה "ׁשני ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

מלא נקעים ראּוייןמכר ׁשאינם סלעים אֹו מים, ים ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשנים מּׁשּתי ּבפחֹות ּפֹודה זה הרי - ׁשּנאמר:לזריעה , ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

היא לתבּואה, הראּויה ׂשדה - תבּואת" ׁשני ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹ"ּבמסּפר
אף - ּגאלּה לא ואם ׁשנים. ׁשּתי אחר אּלא נגאלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאינּה

ּבּיֹובל. לּבעלים חֹוזרת לזריעה, ראּויה ׁשאינּה ּפי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
ׁשהרי ׁשנים, מּׁשּתי לפחֹות נגאלין אין - אילנֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמכר

לּבעלים חֹוזרין אינן ּגאלן, לא ואם לתבּואֹות; ְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹראּויין
לאילנֹות.ּבּיֹובל ולא לאחּזתֹו", "וׁשב ׁשּנאמר: - ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

וׁשני לׁשני, הראׁשֹון ּומכר לראׁשֹון, ׂשדהּו ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמכר
ראׁשֹון לאדֹון ּתחזר הּיֹובל ּבׁשנת - מאה אפּלּו ,לׁשליׁשי, ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹ
מאּתֹו, קנהּו לאׁשר הּׂשדה יׁשּוב הּיֹובל "ּבׁשנת ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:

הארץ". אחּזת לֹו ֲֲֶֶַַָָֻלאׁשר
לׁשני הראׁשֹון ּומכרּה ּדינר, ּבמאה לראׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָמכרּה

עם אּלא מחּׁשב אינֹו - לגאל האדֹון ורצה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבמאתים,
לראׁשֹוןהראׁשֹון מכרּה לֹו". מכר אׁשר "לאיׁש ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

מחּׁשב זה הרי - ּבמאה לׁשני הראׁשֹון ּומכרּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבמאתים,
הּלֹוקח, ּביד והׁשּביחה ּבמאה, מכרּה אם וכן האחרֹון. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָעם
מה לפי מחּׁשב - ּבמאתים להּמכר ראּויה היא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָוהרי
ראּויה היא והרי והכסיפה, ּבמאתים, מכרּה ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָּׁשּמכר;
ּכח מיּפין לעֹולם ּׁשהיא. מה לפי מחּׁשב - ּבמאה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלהּמכר

הּלֹוקח. ּכח ּומרעין אחּזה, ׂשדה ְְֲִֵֵֵֵַַַַָֹֻהּמֹוכר
ּומכר אחרֹות, ׂשדֹות לֹו והיּו אחּזה, ׂשדה ְְֲֲֵֵֵַַָָָָֻהּמֹוכר

לֹו ׁשֹומעין אין - ׁשּמכר ׂשדה לגאל ּכדי הּׂשדֹות ,מאֹותן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשּימצא עד גאּלתֹו", ּכדי "ּומצא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשּנאמר:
- לֹו ׁשֹומעין אין לגאל, לוה אם וכן ׁשּמכר. ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹּבׁשעה

ׁשּילוה. לא ידֹו", "והּׂשיגה ְְֱִִִֶֶֶֶַָָֹׁשּנאמר:
אין - ׁשּמכר הּׂשדה חצי לגאל ורצה מעט, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמצא

לֹו ּכּלּה,ׁשֹומעין את ּגֹואל אֹו - גאּלתֹו" "ּכדי ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָֻֻ
ׁשּנאמר: ּגֹואלין, - לגאל קרֹוביו רצּו ואם ּגֹואל. אינֹו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָֹאֹו

אליו". הּקרב ּגאלֹו ֲֵַָָָֹֹ"ּובא
ּבּיֹובל לֹו חֹוזרת זֹו הרי מּתנה, ׂשדהּו ׁשּנאמר:הּנֹותן - ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

הּמּתנה. את לרּבֹות אחּזתֹו", אל איׁש ְֲִֶֶַַַָָָָֻֻ"ּתׁשבּו
ׁשחלקּו זה[בירושה]האחין ּומחזירין הן, ּכלקֹוחֹות - ְְְִִִֵֶֶַַָָָ

וכן ׁשהיתה. מּכמֹות חלּקתן ּתּבטל ולא ּבּיֹובל; חלקֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻלזה
והמיּבם אחיו[נושא]הּבכֹור ּבּיֹובל[שמת]אׁשת מחזיר - ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָ

ׁשּכנגּדֹו. החלק ונֹוטל ׁשּנטל, ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָחלק
הּבעל ׁשּירּׁשת ּפי על אף - אׁשּתֹו את הּיֹורׁש ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָֻאבל

חכמים]מּדבריהם ּכׁשל[של לדבריהם חּזּוק עׂשּו - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָ

מּמּנה ירׁש ואם ּבּיֹובל. מחזיר ואינֹו ב:]ּתֹורה, [מקום ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
ּפגם מּׁשּום מׁשּפחה, לבני יחזיר - הּקברֹות ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָּבית

במקוםמׁשּפחה יקברו והם בתוכם זר שיקבר להם [שגנאי ְִָָ
-אחר] אׁשּתֹו קבר ּדמי לֹו ּומנּכין ּדמיה, לֹו ויּתנּו ;ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָ

ּבקבּורתּה. חּיב ְֲִֵֶַָָָׁשהרי

ה'תש"ע תשרי כ"ו רביעי יום

    
ּגֹואל זה הרי - חֹומה הּמּקפת עיר ּבתֹו ּבית ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻהּמֹוכר

ׁשּירצה, עת ּבכל ׁשּמכר, מּיֹום חדׁש עׂשר ׁשנים ּכל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאֹותּה
הּדמים ּכל נֹותן - לפּדֹות ּוכׁשרֹוצה ׁשּמכר; ּבּיֹום ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָואפּלּו

ּכלּום. לּלֹוקח ּגֹורע ואינֹו ְְֵֵֵֶַַַַָׁשּלקח,
אם עצמֹו הּמֹוכר אּלא אֹותּה, ּפֹודין הּקרֹובים ְְְִִִֵֵֶַַַָָואין

ידֹו ילוההּׂשיגה לא אבל ולפּדֹות; מּנכסיו למּכר לֹו ויׁש . ְְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָֹֹ
לחצאין. יגאל ולא ְְְְֲִִִַַַָֹויגאל,

,הּלֹוקח יׁשמת הּמֹוכר, מת אם וכן ּבנֹו; מּיד יפּדה ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַ
חדׁש עׂשר ׁשנים ּכל לפּדֹותּה .לבנֹו ְְְִִֵֶָָָָֹ

מֹונין - הּׁשנה ּבתֹו לׁשני ראׁשֹון ּומכר לראׁשֹון, ְְְִִִִֵַַַָָָָמכר
הּבית החלט - לראׁשֹון ׁשנה ׁשּׁשלמה ּכיון עברלראׁשֹון: -] ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֻ

לגמרי] זכּותלרשותו ּכל לּׁשני מכר ׁשהּמֹוכר הּׁשני; ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָּביד
זֹו הרי ּגאלּה, ולא חדׁש עׂשר ׁשנים הּגיע לידֹו. ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּתבֹוא
ּכל ּגאלֹו ולא מּתנה הּבית נתן אם וכן הּלֹוקח. ּביד ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹנחלטה
מּתנה. לֹו ׁשּנּתן זה ּביד נחלט זה הרי חדׁש, עׂשר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשנים

סֹופּה עד נחלט אינֹו מעּברת, ׁשנה ׁשּנאמר:היתה - ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
העּבּור. חדׁש להביא תמימה", ׁשנה לֹו מלאת ְְְִִִֶַָָָָָֹֹ"עד

ּבראׁש ואחד ראׁשֹון אדר ּבחצי אחד ּבּתים, ׁשני ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמכר
אחד ׁשהּגיע ּכיון ׁשני, אדר ּבראׁש ׁשּמכר זה - ׁשני ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאדר
ּבחצי ׁשּמכר וזה ׁשנה; לֹו עלתה הּבאה, ׁשנה ׁשל ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבאדר
ׁשנה ׁשל אדר חצי עד ׁשנה לֹו עלתה לא הראׁשֹון, ְֲֲֲִִֶַָָָָָָָָָֹאדר

העּבּור ּבחדׁש הּלֹוקח ׁשּירד מּפני - .הּבאה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּלֹוקח נמצא ולא חדׁש, עׂשר ׁשנים יֹום ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּגיע

וׁשֹובר ּדין, ּבבית מעֹותיו מּניח זה הרי - מּמּנּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָלפּדֹות
ויּטל יבֹוא הּלֹוקח, ׁשּיבֹוא ואימתי לביתֹו; ונכנס ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּדלת

מעֹותיו .את ְֶָ
- ההקּדׁש מּיד אחר ּוגאלֹו חֹומה, עיר ּבית ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמקּדיׁש

ולא ההקּדׁש מּיד ׁשּנגאל מּׁשעה ׁשנה לֹו ׁשעלתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכיון
אּלא חֹולט, ההקּדׁש ׁשאין הּגֹואל; ּביד נחלט ּבעליו, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּגאלֹו

לדרתיו".הּלֹוקח אתֹו, "לּקנה ׁשּנאמר: , ְֱֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ
- הּמכר ׁשנת ּבתֹו יֹובל והּגיע חֹומה, עיר ּבית ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמכר

ׁשּירצה עד הּלֹוקח, ּביד יהיה אּלא ּבּיֹובל, חֹוזר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָאינֹו
הּמכר; ׁשנת ּכל לגאל ויחלטהּמֹוכר ׁשנה, ּתּמלא .אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

מּקפת ׁשאינּה ּבעיר אֹו החצרים, ּבבּתי ּבית ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּמֹוכר
הּׂשדֹות ׁשּבדין יפה ּבכח נגאל זה הרי - ּכראּוי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹחֹומה

חֹומה הּמּקפין הּבּתים מּידוׁשּבדין לגאל רצה אם ּכיצד? . ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻ
- ּגאל ולא חדׁש עׂשר ׁשנים הּגיע הּבּתים. ּכדין ּגֹואל, -ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
ׁשּגֹואל ּובעת הּׂשדֹות; ּכדין הּיֹובל, ׁשנת עד ּגֹואל זה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָהרי
יֹובל הּגיע ּׁשאכל. מה לֹו וגֹורע הּמֹוכר, עם מחּׁשב -ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ

הּׂשדֹות. ּכדין ּדמים, ּבלא הּבית חֹוזר - ּגאל ְְְִִִֵַַַַָָָֹֹולא



מה            
      

הּׁשנים ּבׁשּתי ּתבּואֹות ׁשני הּלֹוקח ׁשּיאכל וצרי-] ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
תבואות] בהן שהיו "ׁשנישנתיים ׁשּנאמר: - יגאל ואחר ,ְְְֱִֵֶֶַַַַ

ׁשביעית, הּׁשנים מּׁשּתי אחת היתה אם ,לפיכ ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֹתבּואת";
הּמנין. מן עֹולה אינּה - ירקֹון אֹו ׁשּדפֹון ׁשנת ְְִִִֵֵַַָָָָָאֹו

ּבּורה הּלֹוקח זרועה]הּניחּה אֹו[לא ׁשנה, ואכלּה ׁשנה ֲִִֵַַַָָָָָָָָ
ונרּה ׁשנה אּלּו[חרש]אכלּה הרי - זרעּה ולא לזריעה ׁשנה ְְְְֲֲִִֵֵָָָָָָָָָָָֹ

נמּכרת, אינּה - עצמּה יֹובל ּבׁשנת מכרּה לּמנין. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעֹולין
לּבעלים. חֹוזרין ְְְִִִַַָָוהּדמים

אֹוכל הּלֹוקח הרי - הּיֹובל לפני אחת ׁשנה ְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָמכרּה
הּיֹובל אחר ׁשנּיה ׁשנה תבּואת".אֹותּה "ׁשני ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

מלא נקעים ראּוייןמכר ׁשאינם סלעים אֹו מים, ים ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשנים מּׁשּתי ּבפחֹות ּפֹודה זה הרי - ׁשּנאמר:לזריעה , ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

היא לתבּואה, הראּויה ׂשדה - תבּואת" ׁשני ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹ"ּבמסּפר
אף - ּגאלּה לא ואם ׁשנים. ׁשּתי אחר אּלא נגאלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאינּה

ּבּיֹובל. לּבעלים חֹוזרת לזריעה, ראּויה ׁשאינּה ּפי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
ׁשהרי ׁשנים, מּׁשּתי לפחֹות נגאלין אין - אילנֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמכר

לּבעלים חֹוזרין אינן ּגאלן, לא ואם לתבּואֹות; ְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹראּויין
לאילנֹות.ּבּיֹובל ולא לאחּזתֹו", "וׁשב ׁשּנאמר: - ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

וׁשני לׁשני, הראׁשֹון ּומכר לראׁשֹון, ׂשדהּו ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמכר
ראׁשֹון לאדֹון ּתחזר הּיֹובל ּבׁשנת - מאה אפּלּו ,לׁשליׁשי, ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹ
מאּתֹו, קנהּו לאׁשר הּׂשדה יׁשּוב הּיֹובל "ּבׁשנת ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:

הארץ". אחּזת לֹו ֲֲֶֶַַָָֻלאׁשר
לׁשני הראׁשֹון ּומכרּה ּדינר, ּבמאה לראׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָמכרּה

עם אּלא מחּׁשב אינֹו - לגאל האדֹון ורצה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבמאתים,
לראׁשֹוןהראׁשֹון מכרּה לֹו". מכר אׁשר "לאיׁש ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

מחּׁשב זה הרי - ּבמאה לׁשני הראׁשֹון ּומכרּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבמאתים,
הּלֹוקח, ּביד והׁשּביחה ּבמאה, מכרּה אם וכן האחרֹון. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָעם
מה לפי מחּׁשב - ּבמאתים להּמכר ראּויה היא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָוהרי
ראּויה היא והרי והכסיפה, ּבמאתים, מכרּה ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָּׁשּמכר;
ּכח מיּפין לעֹולם ּׁשהיא. מה לפי מחּׁשב - ּבמאה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלהּמכר

הּלֹוקח. ּכח ּומרעין אחּזה, ׂשדה ְְֲִֵֵֵֵַַַַָֹֻהּמֹוכר
ּומכר אחרֹות, ׂשדֹות לֹו והיּו אחּזה, ׂשדה ְְֲֲֵֵֵַַָָָָֻהּמֹוכר

לֹו ׁשֹומעין אין - ׁשּמכר ׂשדה לגאל ּכדי הּׂשדֹות ,מאֹותן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשּימצא עד גאּלתֹו", ּכדי "ּומצא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשּנאמר:
- לֹו ׁשֹומעין אין לגאל, לוה אם וכן ׁשּמכר. ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹּבׁשעה

ׁשּילוה. לא ידֹו", "והּׂשיגה ְְֱִִִֶֶֶֶַָָֹׁשּנאמר:
אין - ׁשּמכר הּׂשדה חצי לגאל ורצה מעט, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמצא

לֹו ּכּלּה,ׁשֹומעין את ּגֹואל אֹו - גאּלתֹו" "ּכדי ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָֻֻ
ׁשּנאמר: ּגֹואלין, - לגאל קרֹוביו רצּו ואם ּגֹואל. אינֹו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָֹאֹו

אליו". הּקרב ּגאלֹו ֲֵַָָָֹֹ"ּובא
ּבּיֹובל לֹו חֹוזרת זֹו הרי מּתנה, ׂשדהּו ׁשּנאמר:הּנֹותן - ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

הּמּתנה. את לרּבֹות אחּזתֹו", אל איׁש ְֲִֶֶַַַָָָָֻֻ"ּתׁשבּו
ׁשחלקּו זה[בירושה]האחין ּומחזירין הן, ּכלקֹוחֹות - ְְְִִִֵֶֶַַָָָ

וכן ׁשהיתה. מּכמֹות חלּקתן ּתּבטל ולא ּבּיֹובל; חלקֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻלזה
והמיּבם אחיו[נושא]הּבכֹור ּבּיֹובל[שמת]אׁשת מחזיר - ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָ

ׁשּכנגּדֹו. החלק ונֹוטל ׁשּנטל, ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָחלק
הּבעל ׁשּירּׁשת ּפי על אף - אׁשּתֹו את הּיֹורׁש ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָֻאבל

חכמים]מּדבריהם ּכׁשל[של לדבריהם חּזּוק עׂשּו - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָ

מּמּנה ירׁש ואם ּבּיֹובל. מחזיר ואינֹו ב:]ּתֹורה, [מקום ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
ּפגם מּׁשּום מׁשּפחה, לבני יחזיר - הּקברֹות ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָּבית

במקוםמׁשּפחה יקברו והם בתוכם זר שיקבר להם [שגנאי ְִָָ
-אחר] אׁשּתֹו קבר ּדמי לֹו ּומנּכין ּדמיה, לֹו ויּתנּו ;ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָ

ּבקבּורתּה. חּיב ְֲִֵֶַָָָׁשהרי

ה'תש"ע תשרי כ"ו רביעי יום

    
ּגֹואל זה הרי - חֹומה הּמּקפת עיר ּבתֹו ּבית ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻהּמֹוכר

ׁשּירצה, עת ּבכל ׁשּמכר, מּיֹום חדׁש עׂשר ׁשנים ּכל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאֹותּה
הּדמים ּכל נֹותן - לפּדֹות ּוכׁשרֹוצה ׁשּמכר; ּבּיֹום ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָואפּלּו

ּכלּום. לּלֹוקח ּגֹורע ואינֹו ְְֵֵֵֶַַַַָׁשּלקח,
אם עצמֹו הּמֹוכר אּלא אֹותּה, ּפֹודין הּקרֹובים ְְְִִִֵֵֶַַַָָואין

ידֹו ילוההּׂשיגה לא אבל ולפּדֹות; מּנכסיו למּכר לֹו ויׁש . ְְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָֹֹ
לחצאין. יגאל ולא ְְְְֲִִִַַַָֹויגאל,

,הּלֹוקח יׁשמת הּמֹוכר, מת אם וכן ּבנֹו; מּיד יפּדה ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַ
חדׁש עׂשר ׁשנים ּכל לפּדֹותּה .לבנֹו ְְְִִֵֶָָָָֹ

מֹונין - הּׁשנה ּבתֹו לׁשני ראׁשֹון ּומכר לראׁשֹון, ְְְִִִִֵַַַָָָָמכר
הּבית החלט - לראׁשֹון ׁשנה ׁשּׁשלמה ּכיון עברלראׁשֹון: -] ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֻ

לגמרי] זכּותלרשותו ּכל לּׁשני מכר ׁשהּמֹוכר הּׁשני; ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָּביד
זֹו הרי ּגאלּה, ולא חדׁש עׂשר ׁשנים הּגיע לידֹו. ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּתבֹוא
ּכל ּגאלֹו ולא מּתנה הּבית נתן אם וכן הּלֹוקח. ּביד ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹנחלטה
מּתנה. לֹו ׁשּנּתן זה ּביד נחלט זה הרי חדׁש, עׂשר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשנים

סֹופּה עד נחלט אינֹו מעּברת, ׁשנה ׁשּנאמר:היתה - ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
העּבּור. חדׁש להביא תמימה", ׁשנה לֹו מלאת ְְְִִִֶַָָָָָֹֹ"עד

ּבראׁש ואחד ראׁשֹון אדר ּבחצי אחד ּבּתים, ׁשני ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמכר
אחד ׁשהּגיע ּכיון ׁשני, אדר ּבראׁש ׁשּמכר זה - ׁשני ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאדר
ּבחצי ׁשּמכר וזה ׁשנה; לֹו עלתה הּבאה, ׁשנה ׁשל ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבאדר
ׁשנה ׁשל אדר חצי עד ׁשנה לֹו עלתה לא הראׁשֹון, ְֲֲֲִִֶַָָָָָָָָָֹאדר

העּבּור ּבחדׁש הּלֹוקח ׁשּירד מּפני - .הּבאה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּלֹוקח נמצא ולא חדׁש, עׂשר ׁשנים יֹום ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּגיע

וׁשֹובר ּדין, ּבבית מעֹותיו מּניח זה הרי - מּמּנּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָלפּדֹות
ויּטל יבֹוא הּלֹוקח, ׁשּיבֹוא ואימתי לביתֹו; ונכנס ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּדלת

מעֹותיו .את ְֶָ
- ההקּדׁש מּיד אחר ּוגאלֹו חֹומה, עיר ּבית ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמקּדיׁש

ולא ההקּדׁש מּיד ׁשּנגאל מּׁשעה ׁשנה לֹו ׁשעלתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכיון
אּלא חֹולט, ההקּדׁש ׁשאין הּגֹואל; ּביד נחלט ּבעליו, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּגאלֹו

לדרתיו".הּלֹוקח אתֹו, "לּקנה ׁשּנאמר: , ְֱֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ
- הּמכר ׁשנת ּבתֹו יֹובל והּגיע חֹומה, עיר ּבית ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמכר

ׁשּירצה עד הּלֹוקח, ּביד יהיה אּלא ּבּיֹובל, חֹוזר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָאינֹו
הּמכר; ׁשנת ּכל לגאל ויחלטהּמֹוכר ׁשנה, ּתּמלא .אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

מּקפת ׁשאינּה ּבעיר אֹו החצרים, ּבבּתי ּבית ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּמֹוכר
הּׂשדֹות ׁשּבדין יפה ּבכח נגאל זה הרי - ּכראּוי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹחֹומה

חֹומה הּמּקפין הּבּתים מּידוׁשּבדין לגאל רצה אם ּכיצד? . ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻ
- ּגאל ולא חדׁש עׂשר ׁשנים הּגיע הּבּתים. ּכדין ּגֹואל, -ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
ׁשּגֹואל ּובעת הּׂשדֹות; ּכדין הּיֹובל, ׁשנת עד ּגֹואל זה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָהרי
יֹובל הּגיע ּׁשאכל. מה לֹו וגֹורע הּמֹוכר, עם מחּׁשב -ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ

הּׂשדֹות. ּכדין ּדמים, ּבלא הּבית חֹוזר - ּגאל ְְְִִִֵַַַַָָָֹֹולא



מו           
      

והּמרחצאֹות הּגּנֹות ּכגֹון החֹומה, מן לפנים ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָּכל
ּכבּתים הּוא הרי - ּבעיר".והּׁשֹובכֹות "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשחּוץ הּׂשדֹות ּכדין נגאלין העיר, ׁשּבתֹו הּׂשדֹות ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָאבל
וכל "הּבית" - ּבעיר" אׁשר הּבית "וקם ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָלעיר,

הּׂשדֹות. לא לבית, ְִֶַַַָֹהּדֹומה

אינֹו אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֶַַַַַַַַּבית
חֹומה ערי ּבבּתי ּבּה.נחלט נחלט הּבית אין וירּוׁשלים, . ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

חֹומה. ערי ּכבּתי אינֹו ּבחֹומה, הּבנּוי ְִֵֵֵַַַָָָָָּובית

ּכמּקפת אינֹו - חֹומתּה ׁשהּים אֹו חֹומתּה, ׁשּגּגֹותיה .עיר ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיהיה עד - חֹומה' 'עיר נקרא הּמקֹום ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹאין
יתר אֹו ויּקיפּוחצרֹות יתר, אֹו ּבּתים ׁשני מהן חצר ּובכל , ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָ

אבל ּבתֹוכֹו; החצרֹות יבנּו ּכ ואחר ּתחּלה, חֹומה ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָאֹותן
ׁשלׁש ּבֹו היּו ׁשּלא אֹו הּקף, ּכ ואחר ׁשּיׁשב ְֶֶַַַַָָָָָֹֹֻמקֹום
ׁשּבֹו ּבּתים אּלא חֹומה, עיר אינֹו - ּבּתים ׁשני ׁשל ְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָחצרֹות

החצרים. ְֲִֵֵַָּכבּתי
ּכּבּוׁש ּבׁשעת הּמּקפת חֹומה על אּלא סֹומכין ְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻאין

ׁשּכבׁשהארץ ּבׁשעה חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא עיר ּכיצד? . ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ
הרי עּתה, מּקפת ׁשהיא ּפי על אף - הארץ את ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻיהֹוׁשע
ּבימי חֹומה מּקפת ׁשהיתה ועיר החצרים; ּכבּתי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻהיא
ּכמּקפת. היא הרי עּתה, מּקפת ׁשאינּה ּפי על אף - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻֻיהֹוׁשע
ׁשהיּו חֹומה ערי קדּׁשת ּבטלה ראׁשֹון, ּבחרּבן ׁשּגלּו ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻֻוכיון
נתקּדׁשּו הּׁשנּיה, ּבּביאה עזרא ׁשעלה ּכיון יהֹוׁשע. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּבימי

ה הערים ׁשּביאתןּכל מּפני - העת ּבאֹותּה חֹומה ּמּקפֹות ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻ
מה יהֹוׁשע: ּבימי ּכביאתן ׁשנּיה, ּביאה ׁשהיא עזרא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּבימי
ערי ּבּתי וקּדׁשּו ויֹובלֹות, ׁשמּטין מנּו יהֹוׁשע, ּבימי ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֻּביאתן
מנּו עזרא, ּבימי ּביאתן אף - ּבמעׂשר ונתחּיבּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָחֹומה,
ּבמעׂשר. ונתחּיבּו חֹומה, ערי ּבּתי וקּדׁשּו ויֹובלֹות, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָׁשמּטין

ׁשּיּכנסּו ּבעת ׁשליׁשית, ּבביאה לבֹוא לעתיד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָוכן
ערי ּבּתי ויקּדׁשּו ויֹובלֹות, ׁשמּטין למנֹות יתחילּו - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָלארץ
ׁשּנאמר: ּבמעׂשרֹות, ׁשּיכּבׁשּוהּו מקֹום ּכל ויתחּיב ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָחֹומה,
,אבתי ירׁשּו אׁשר הארץ אל אלהי ה' והביא"ְֱֱֲֲֲִֶֶֶֶֶֶָָָֹֹ

ּירּׁשתוירׁשּתּה" מה - אבֹותי לירּׁשת ירּׁשת מקיׁש , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֻֻֻ
אף האּלּו, הּדברים ּכל ּבחּדּוׁש נֹוהג אּתה ,ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָאבֹותי

האּלּו. הּדברים ּכל ּבחּדּוׁש ּבּה נֹוהג אּתה ,ְְְְִִֵֵַַָָָָָָֻירּׁשת

    
ּכבר ּבארץ, חלק להם ׁשאין ּפי על אף - לוי ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשבט

ּומגרׁשיהן; לׁשבת ערים להם לּתן יׂשראל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָנצטּוּו
ּוׁשּתים ארּבעים ועליהן הּמקלט, ערי ׁשׁש הן - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהערים
הּמׁשיח, ּבימֹות אחרֹות מקלט ערי ּוכׁשּמֹוסיפין ְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָעיר;

ללוּים. ְִִַַֹהּכל
ׁשלׁשת ׁשהן ּבּתֹורה נתּפרׁשּו ּכבר הערים, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמגרׁשי

סביב אּמה אלףאלפים וחּוצה, העיר "מּקיר ׁשּנאמר: - ֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
את לעיר, מחּוץ "ּומּדתם אֹומר: הּוא ּולהּלן סביב", ְִִִֵֶֶַַַָָָָֹאּמה
מגרׁש, הראׁשֹונֹות אלף - וגֹו'" ּבאּמה אלּפים קדמה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּפאת

ּוכרמים. לׂשדֹות לּמגרׁש חּוץ ׁשּמֹודדין ְְְְְְִִִִֶַַַָָָואלּפים
- זה לתחּום חּוץ קבּורה ּבית עיר, לכל ְְְְְִִִֵֶָָונֹותנין

עריהם ּבתחּום מתיהם קֹוברין ׁשּנאמר:ׁשאין , ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

- חּיתם" ּולכל ולרכׁשם, לבהמּתם יהיּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֻ"ּומגרׁשיהם
לקבּורה. לא נּתנּו, ְְְִִִַָֹלחּיים

,עיר מגרׁש ולא מגרׁש, עיר הלוּים ּבערי עֹוׂשין ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹאין
"ּוׂשדה ׁשּנאמר: - מגרׁש ׂשדה ולא ׂשדה, מגרׁש ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹולא

יּמכר"; לא עריהם, ְִִֵֵֶַָָֹמגרׁש

הּׁשמּועה רבינו]ּומּפי ממשה ׁשּזה[מסורת למדּו, ְְִִֶֶַָָ
והּמגרׁש הּׂשדה אּלא - יׁשּנה לא יּמכר", "לא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשּנאמר:
ּבׁשאר וכן לעֹולם. ׁשהּוא ּכמֹות מּׁשלׁשּתן אחד ּכל ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָוהעיר,
ׂשדה, מגרׁש ולא מגרׁש, ׂשדה עֹוׂשין אין - יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹערי

מגרׁש; עיר ולא עיר, מגרׁש ְְְְִִִִָָֹֹולא

את יּטע ולא ּגּנה, לעׂשֹותֹו ּביתֹו את אדם יסּתר ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹולא
אר יחריבּו ׁשּלא ּגּנה; יׂשראלחרבתֹו .ץ ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

ּבית אֹו עריהם, מּׂשדֹות ׂשדה ׁשּמכרּו ּולוּיים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּכהנים
אּלא הּזה, ּכּסדר ּגֹואלין אין - ׁשּלהן חֹומה ערי ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמּבּתי
ואם מּיד; וגֹואלין לּיֹובל, סמּו ואפּלּו הּׂשדֹות ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָמֹוכרין
וגֹואלין הּיֹובל; לאחר ההקּדׁש מּיד ּגֹואלין ׂשדה, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהקּדיׁשּו

ׁשנים ּכּמה אחר אפּלּו ׁשּירצּו, זמן ּכל חֹומה ערי -ּבּתי ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ללוּים". ּתהיה עֹולם "ּגאּלת ְְְֱִִִֶֶֶַַַָֻׁשּנאמר:

,ּכלוּים ּגֹואל זה הרי - לוי אּמֹו אבי את ׁשּירׁש ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָיׂשראל
לוּיים, ׁשל הּׂשדֹות אֹו והערים הֹואיל לוי; ׁשאינֹו ּפי על ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאף
ּבּבעלים לא אּלּו, ּבמקֹומֹות ּתלּוי זה ׁשּדין לעֹולם; .ּגֹואל ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

,ּכלוּים ּגֹואל אינֹו - יׂשראל אּמֹו אבי את ׁשּירׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָולוי
ּכיׂשראל ללוּים",אּלא ּתהיה עֹולם "ּגאּלת נאמר ׁשּלא ; ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

הלוּים. ּבערי ְְִִֵֶַָָאּלא
הן וכן ּכנען. ּבארץ ינחלּו ׁשּלא מזהרין לוי, ׁשבט ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּכל

הערים את ׁשּכֹובׁשין ּבׁשעה ּבּבּזה חלק יּטלּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻמזהרין,
חלק לוי, ׁשבט ּכל הלוּים לּכהנים יהיה "לא ׁשּנאמר: -ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
וכן ּבארץ; ו"נחלה" ּבּבּזה, "חלק" יׂשראל", עם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָונחלה

לא "ּבארצם אֹומר: להּוא יהיה לא וחלק תנחל, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹ
לֹוקה; ּבּבּזה, חלק ׁשּנטל ּכהן אֹו לוי ּובן ּבּבּזה. ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבתֹוכם",

מּמּנּו. אֹותּה מעבירין ּבארץ, נחלה נטל ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָואם
ּבארץ אּלא אמּורים, האּלּו הּדברים ׁשאין לי, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיראה

וירׁשּוה ּוליעקב, ליצחק לאברהם ּברית עליה ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּנכרת
ׁשּכֹובׁש הארצֹות ּכל ׁשאר אבל להם; ונתחּלקה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבניהם
הארצֹות ּבאֹותן והלוּים הּכהנים הרי - יׂשראל מּמלכי ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמל

יׂשראל. ּככל ְְְִִֵָָָָּובבּזתן,
?אחיו עם ּובבּזתּה יׂשראל ארץ ּבנחלת לוי זכה לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹולּמה

היׁשרים ּדרכיו ּולהֹורֹות ּולׁשרתֹו, ה' את לעבד ׁשהבּדל ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמּפני
ליעקב, מׁשּפטי "יֹורּו ׁשּנאמר: - לרּבים הּצּדיקים ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּומׁשּפטיו
לא - העֹולם מּדרכי הבּדלּו ,ּולפיכ ליׂשראל". ְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָֹֻותֹורת
לעצמן זֹוכין ולא נֹוחלין, ולא יׂשראל, ּכׁשאר מלחמה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹֹעֹורכין
והּוא חילֹו", ה' ּבר" ׁשּנאמר: ה', חיל הם אּלא ּגּופן; ְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבכח

."ונחלת חלק "אני ׁשּנאמר: להם, זֹוכה הּוא ְְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָּברּו
ּבלבד לוי ׁשבט ּבאיולא מּכל ואיׁש איׁש ּכל אּלא , ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

לעמד להּבדל מּדעֹו והבינֹו אֹותֹו, רּוחֹו נדבה אׁשר ְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹהעֹולם
ּכמֹו יׁשר והל ה', את לדעת ּולעבדֹו לׁשרתֹו ה' ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָלפני
הרּבים החׁשּבֹונֹות על צּוארֹו מעל ּופרק האלהים, ְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשעׂשהּו

           
      

קדׁשים, קדׁש נתקּדׁש זה הרי - האדם ּבני ּבּקׁשּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאׁשר
לֹו ויזּכה עֹולמים; ּולעֹולמי לעֹולם ונחלתֹו חלקֹו ה' ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָויהיה
וללוּים. לּכהנים ׁשּזכה ּכמֹו לֹו, הּמסּפיק ּדבר הּזה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹּבעֹולם
ּגֹורלי". ּתֹומי אּתה - וכֹוסי חלקי מנת "ה' אֹומר: ּדוד ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָהרי
ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ׁשביעי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
עׂשרה ּכלאים, הלכֹות ּוׁשמֹונים: חמּׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָּפרקים
הלכֹות ּפרקים; עׂשרה ענּיים, מּתנֹות הלכֹות ְְְְְֲֲִִִִִִַָָָָּפרקים;
ארּבעה מעׂשרֹות, הלכֹות ּפרקים; עׂשר חמּׁשה ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָּתרּומֹות,
עׂשר אחד רבעי, ונטע ׁשני מעׂשר הלכֹות ּפרקים; ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָעׂשר
ׁשנים ׁשּבּגבּולין, ּכהּנה מּתנֹות ּוׁשאר ּבּכּורים הלכֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֻּפרקים;
ּפרקים. עׂשר ׁשלׁשה ויֹובל, ׁשמּטה הלכֹות ּפרקים; ְְְְְְִִִִֵָָָָָָָָֹעׂשר

    

     

    
הּבחירה, ּבית הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ּתׁשע, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהלכֹותיו
הּמקּדׁש, ּביאת הלכֹות ּבֹו, והעֹובדים הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָהלכֹות
הלכֹות הּקרּבנֹות, מעׂשה הלכֹות מזּבח, אּסּורי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָהלכֹות
עבֹודת הלכֹות הּמקּדׁשין, ּפסּולי הלכֹות ּומּוספין, ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָֻּתמידין

מעילה. הלכֹות הּכּפּורים, ְְִִִִַָיֹום

  
לא מצוֹות וׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹֹֹיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה לבנֹותתעׂשה; ׁשּלא (ב) מקּדׁש; לבנֹות ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָֹ
ליראה (ד) ּבמעלֹות; עליו לעלֹות ׁשּלא (ג) ּגזית; ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹהּמזּבח
ׁשּלא (ו) סביב; הּמקּדׁש את לׁשמר (ה) הּמקּדׁש; ְְְִִִִִֶֶַַָָָֹֹמן
אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור הּמקּדׁש. ׁשמירת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָלהׁשּבית

    
ּבֹו מקריבין להיֹות מּוכן לה', ּבית לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָמצות

ׁשּנאמר: - ּבּׁשנה ּפעמים ׁשלׁש אליו וחֹוגגין ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּקרּבנֹות,
ׁשעׂשה מׁשּכן ּבּתֹורה נתּפרׁש ּוכבר מקּדׁש". לי ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָ"ועׂשּו
עד באתם לא "ּכי ׁשּנאמר: - ׁשעה לפי והיה רּבנּו, ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשה

הּנחלה". ואל הּמנּוחה אל ְְֲֶֶַַַָָָָעּתה
לארץ ׁשּנכנסּו ארּבעּכיון ּבּגלּגל הּמׁשּכן העמידּו , ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשם ּובנּו לׁשילה, ּבאּו ּומּׁשם וׁשחלקּו. ׁשּכבׁשּו ׁשנה ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹעׂשרה
היתה ולא עליו, הּמׁשּכן יריעֹות ּופרׂשּו אבנים; ׁשל ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹּבית
מקּדׁש עמד ׁשנה ותׁשע וׁשּׁשים מאֹות ּוׁשלׁש ּתקרה. ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹׁשם
מקּדׁש; ׁשם ּובנּו לנב ּובאּו חרב, - עלי ּוכׁשּמת ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֹׁשילה.
מקּדׁש. ׁשם ּובנּו לגבעֹון ּובאּו חרב, - ׁשמּואל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָּוכׁשּמת
ׁשבע - וגבעֹון נב וימי העֹולמים. לבית ּבאּו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹּומּגבעֹון

ׁשנה. ֲִִַָָוחמּׁשים
ּכל נאסרּו - ּבירּוׁשלים הּמקּדׁש ׁשּנבנה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכיון

קרּבן; ּבהן ּולהקריב לה', ּבית ּבהן לבנֹות ּכּלן ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻהּמקֹומֹות
ׁשם ּובהרואין ּבלבד, ּבירּוׁשלים אּלא הּדֹורֹות לדֹורי ּבית ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ה' ּבית הּוא זה ּדוד: "וּיאמר ׁשּנאמר: - ׁשּבּה ֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּמֹורּיה

"זאת ואֹומר: ליׂשראל", לעֹולה מזּבח וזה ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַָָָֹֹהאלהים,
עד". עדי ְֲִֵַָמנּוחתי

ּבמלכים מפרׁש ּכבר ׁשלמה, ׁשּבנה ּבניןּבנין וכן ; ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹֹֹ
אינֹו ּביחזקאל, ּכתּוב ׁשהּוא ּפי על אף - לּבנֹות ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהעתיד
- עזרא ּבימי ּכׁשּבנּו - ׁשני ּבית ואנׁשי ּומבאר. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹמפרׁש
ּביחזקאל. המפרׁשים ּדברים ּומעין ׁשלמה, ּכבנין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֹּבנּוהּו

הּבית ּבבנין עּקר ׁשהן הּדברים הם ּבֹוואּלּו עֹוׂשין : ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
והּוא אחד מקֹום הּקדׁש לפני ויהיה הּקדׁשים, וקדׁש ְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹקדׁש,
מחּצה ועֹוׂשין 'היכל'. נקראין ּוׁשלׁשּתן 'אּולם'; ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָהּנקרא
ׁשהיּו החצר קלעי ּכעין מּמּנּו רחֹוקה להיכל, סביב ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת
אהל חצר ּכעין ׁשהּוא זֹו ּבמחּצה הּמּקף וכל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻּבּמדּבר;

'מקּדׁש'. נקרא והּכל 'עזרה'. הּנקרא הּוא ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹמֹועד,

לעֹולה מזּבח כלים: ׁשבעה ּבּמקּדׁש ולׁשארועֹוׂשין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָ
לפני ּומקֹומֹו לּמזּבח, ּבֹו ׁשעֹולין וכבׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּקרּבנֹות;
הּכהנים מּמּנּו לקּדׁש וכּנֹו, וכּיֹור לדרֹום; מׁשּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹהאּולם,
ולּמזּבח, האּולם ּבין ּומקֹומֹו לעבֹודה, ורגליהם ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָידיהם
ּומזּבח לּמקּדׁש. הּנכנס ׂשמאל ׁשהּוא לדרֹום ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹמׁשּו
לפני הּקדׁש, ּבתֹו ּוׁשלׁשּתם וׁשלחן; ּומנֹורה, ְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹֻלקטרת,

הּקדׁשים. ֳִֶַָֹקדׁש

ׁשעליו מּימין וׁשלחן הּנכנס, מּׂשמאל ּבדרֹום ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹֻהּמנֹורה
מּבחּוץ הּקדׁשים קדׁש ּבצד ּוׁשניהם הּפנים; ּומזּבחלחם . ְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

העזרה ּבתֹו ועֹוׂשין לחּוץ. ׁשניהם מּבין מׁשּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּקטרת
ּבּה ּובֹונים לּכהנים'; ּכאן 'עד ליׂשראל', ּכאן 'עד - ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹּגבּולין
'לׁשּכה'. נקרא מהם ּבית ּכל הּמקּדׁש, צרכי לׁשאר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּבּתים

ּבֹוני והעזרה, ההיכל ּבאבניםּכׁשּבֹונין ואםן ּגדֹולֹות; ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָ
אבני את מפּצלין ואין ּבלבנים. ּבֹונין אבנים, מצאּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹלא
אֹותן ּומסּתתין אֹותן מפּצלין אּלא הּבית, ּבהר ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָהּבנין
"אבנים ׁשּנאמר: לּבנין, אֹותן מכניסין ּכ ואחר ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָמּבחּוץ,
ואֹומר: גזית", אבני הּבית, ליּסד יקרֹות אבנים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹּגדלֹות
ּבהּבנתֹו". ּבּבית נׁשמע לא ברזל, ּכלי ּכל והּגרזן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹ"ּומּקבֹות

אֹו ּבאבנים אֹו אּלא ּכלל, ּבֹולט עץ ּבֹו ּבֹונין ְְֲִִֵֵֵֶַָָָואין
העזרה,ּבלבנים ּבכל עץ ׁשל אכסדרּיֹות עֹוׂשין ואין וסיד; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

לבנים. אֹו אבנים ׁשל ְֲִִֵֶֶָָאּלא
יקרֹות ּבאבנים העזרה ּכל -ּומרּצפין אבן נעקרה ואם . ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ונתקלקלה, הֹואיל - ּבמקֹומּה עֹומדת ׁשהיא ּפי על ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָאף
העבֹודה, ּבׁשעת עליה לעמד העֹובד לכהן ואסּור ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹּפסּולה;

ּבארץ. ׁשּתּקבע ִֶֶַַָָָעד
ּכח ּכפי ּולהגּביהֹו הּבנין לחּזק הּמבחר מן ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹֻּומצוה

אלהינּו" ּבית את "(ּו)לרֹומם ׁשּנאמר: ּומפאריןהּצּבּור, . ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ּבזהב ּכּלֹו אֹותֹו לטּוח יכֹולין ואם ּכחן. ּכפי ּומיּפין ְְְְְִִִִַַָָָָֹֻאֹותֹו

מצוה. זֹו הרי - ּבמעׂשיו ְְְְֲֲִִֵַַָָּולהגּדיל
הקים "ּוביֹום ׁשּנאמר: ּבּלילה, הּמקּדׁש את ּבֹונין ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָאין

הּמׁשּכן" ּבּבניןאת ועֹוסקין ּבּלילה; לא מקימין, ּבּיֹום - ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹ
לבנֹות חּיבין והּכל הּכֹוכבים. צאת עד הּׁשחר ְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹמעלֹות
הּמדּבר; ּכמקּדׁש ונׁשים, אנׁשים ּובממֹונם, ּבעצמם ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָּולסעד
מקּדׁש ּבנין ואין לּבנין. רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות מבּטלין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָואין

טֹוב. יֹום ֶּדֹוחה
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קדׁשים, קדׁש נתקּדׁש זה הרי - האדם ּבני ּבּקׁשּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאׁשר
לֹו ויזּכה עֹולמים; ּולעֹולמי לעֹולם ונחלתֹו חלקֹו ה' ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָויהיה
וללוּים. לּכהנים ׁשּזכה ּכמֹו לֹו, הּמסּפיק ּדבר הּזה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹּבעֹולם
ּגֹורלי". ּתֹומי אּתה - וכֹוסי חלקי מנת "ה' אֹומר: ּדוד ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָהרי
ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ׁשביעי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
עׂשרה ּכלאים, הלכֹות ּוׁשמֹונים: חמּׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָּפרקים
הלכֹות ּפרקים; עׂשרה ענּיים, מּתנֹות הלכֹות ְְְְְֲֲִִִִִִַָָָָּפרקים;
ארּבעה מעׂשרֹות, הלכֹות ּפרקים; עׂשר חמּׁשה ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָּתרּומֹות,
עׂשר אחד רבעי, ונטע ׁשני מעׂשר הלכֹות ּפרקים; ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָעׂשר
ׁשנים ׁשּבּגבּולין, ּכהּנה מּתנֹות ּוׁשאר ּבּכּורים הלכֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֻּפרקים;
ּפרקים. עׂשר ׁשלׁשה ויֹובל, ׁשמּטה הלכֹות ּפרקים; ְְְְְְִִִִֵָָָָָָָָֹעׂשר

    

     

    
הּבחירה, ּבית הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ּתׁשע, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהלכֹותיו
הּמקּדׁש, ּביאת הלכֹות ּבֹו, והעֹובדים הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָהלכֹות
הלכֹות הּקרּבנֹות, מעׂשה הלכֹות מזּבח, אּסּורי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָהלכֹות
עבֹודת הלכֹות הּמקּדׁשין, ּפסּולי הלכֹות ּומּוספין, ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָֻּתמידין

מעילה. הלכֹות הּכּפּורים, ְְִִִִַָיֹום

  
לא מצוֹות וׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹֹֹיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה לבנֹותתעׂשה; ׁשּלא (ב) מקּדׁש; לבנֹות ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָֹ
ליראה (ד) ּבמעלֹות; עליו לעלֹות ׁשּלא (ג) ּגזית; ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹהּמזּבח
ׁשּלא (ו) סביב; הּמקּדׁש את לׁשמר (ה) הּמקּדׁש; ְְְִִִִִֶֶַַָָָֹֹמן
אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור הּמקּדׁש. ׁשמירת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָלהׁשּבית

    
ּבֹו מקריבין להיֹות מּוכן לה', ּבית לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָמצות

ׁשּנאמר: - ּבּׁשנה ּפעמים ׁשלׁש אליו וחֹוגגין ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּקרּבנֹות,
ׁשעׂשה מׁשּכן ּבּתֹורה נתּפרׁש ּוכבר מקּדׁש". לי ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָ"ועׂשּו
עד באתם לא "ּכי ׁשּנאמר: - ׁשעה לפי והיה רּבנּו, ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשה

הּנחלה". ואל הּמנּוחה אל ְְֲֶֶַַַָָָָעּתה
לארץ ׁשּנכנסּו ארּבעּכיון ּבּגלּגל הּמׁשּכן העמידּו , ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשם ּובנּו לׁשילה, ּבאּו ּומּׁשם וׁשחלקּו. ׁשּכבׁשּו ׁשנה ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹעׂשרה
היתה ולא עליו, הּמׁשּכן יריעֹות ּופרׂשּו אבנים; ׁשל ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹּבית
מקּדׁש עמד ׁשנה ותׁשע וׁשּׁשים מאֹות ּוׁשלׁש ּתקרה. ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹׁשם
מקּדׁש; ׁשם ּובנּו לנב ּובאּו חרב, - עלי ּוכׁשּמת ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֹׁשילה.
מקּדׁש. ׁשם ּובנּו לגבעֹון ּובאּו חרב, - ׁשמּואל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָּוכׁשּמת
ׁשבע - וגבעֹון נב וימי העֹולמים. לבית ּבאּו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹּומּגבעֹון

ׁשנה. ֲִִַָָוחמּׁשים
ּכל נאסרּו - ּבירּוׁשלים הּמקּדׁש ׁשּנבנה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכיון

קרּבן; ּבהן ּולהקריב לה', ּבית ּבהן לבנֹות ּכּלן ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻהּמקֹומֹות
ׁשם ּובהרואין ּבלבד, ּבירּוׁשלים אּלא הּדֹורֹות לדֹורי ּבית ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ה' ּבית הּוא זה ּדוד: "וּיאמר ׁשּנאמר: - ׁשּבּה ֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּמֹורּיה

"זאת ואֹומר: ליׂשראל", לעֹולה מזּבח וזה ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַָָָֹֹהאלהים,
עד". עדי ְֲִֵַָמנּוחתי

ּבמלכים מפרׁש ּכבר ׁשלמה, ׁשּבנה ּבניןּבנין וכן ; ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹֹֹ
אינֹו ּביחזקאל, ּכתּוב ׁשהּוא ּפי על אף - לּבנֹות ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהעתיד
- עזרא ּבימי ּכׁשּבנּו - ׁשני ּבית ואנׁשי ּומבאר. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹמפרׁש
ּביחזקאל. המפרׁשים ּדברים ּומעין ׁשלמה, ּכבנין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֹּבנּוהּו

הּבית ּבבנין עּקר ׁשהן הּדברים הם ּבֹוואּלּו עֹוׂשין : ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
והּוא אחד מקֹום הּקדׁש לפני ויהיה הּקדׁשים, וקדׁש ְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹקדׁש,
מחּצה ועֹוׂשין 'היכל'. נקראין ּוׁשלׁשּתן 'אּולם'; ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָהּנקרא
ׁשהיּו החצר קלעי ּכעין מּמּנּו רחֹוקה להיכל, סביב ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת
אהל חצר ּכעין ׁשהּוא זֹו ּבמחּצה הּמּקף וכל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻּבּמדּבר;

'מקּדׁש'. נקרא והּכל 'עזרה'. הּנקרא הּוא ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹמֹועד,

לעֹולה מזּבח כלים: ׁשבעה ּבּמקּדׁש ולׁשארועֹוׂשין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָ
לפני ּומקֹומֹו לּמזּבח, ּבֹו ׁשעֹולין וכבׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּקרּבנֹות;
הּכהנים מּמּנּו לקּדׁש וכּנֹו, וכּיֹור לדרֹום; מׁשּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹהאּולם,
ולּמזּבח, האּולם ּבין ּומקֹומֹו לעבֹודה, ורגליהם ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָידיהם
ּומזּבח לּמקּדׁש. הּנכנס ׂשמאל ׁשהּוא לדרֹום ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹמׁשּו
לפני הּקדׁש, ּבתֹו ּוׁשלׁשּתם וׁשלחן; ּומנֹורה, ְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹֻלקטרת,

הּקדׁשים. ֳִֶַָֹקדׁש

ׁשעליו מּימין וׁשלחן הּנכנס, מּׂשמאל ּבדרֹום ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹֻהּמנֹורה
מּבחּוץ הּקדׁשים קדׁש ּבצד ּוׁשניהם הּפנים; ּומזּבחלחם . ְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

העזרה ּבתֹו ועֹוׂשין לחּוץ. ׁשניהם מּבין מׁשּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּקטרת
ּבּה ּובֹונים לּכהנים'; ּכאן 'עד ליׂשראל', ּכאן 'עד - ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹּגבּולין
'לׁשּכה'. נקרא מהם ּבית ּכל הּמקּדׁש, צרכי לׁשאר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּבּתים

ּבֹוני והעזרה, ההיכל ּבאבניםּכׁשּבֹונין ואםן ּגדֹולֹות; ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָ
אבני את מפּצלין ואין ּבלבנים. ּבֹונין אבנים, מצאּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹלא
אֹותן ּומסּתתין אֹותן מפּצלין אּלא הּבית, ּבהר ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָהּבנין
"אבנים ׁשּנאמר: לּבנין, אֹותן מכניסין ּכ ואחר ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָמּבחּוץ,
ואֹומר: גזית", אבני הּבית, ליּסד יקרֹות אבנים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹּגדלֹות
ּבהּבנתֹו". ּבּבית נׁשמע לא ברזל, ּכלי ּכל והּגרזן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹ"ּומּקבֹות

אֹו ּבאבנים אֹו אּלא ּכלל, ּבֹולט עץ ּבֹו ּבֹונין ְְֲִִֵֵֵֶַָָָואין
העזרה,ּבלבנים ּבכל עץ ׁשל אכסדרּיֹות עֹוׂשין ואין וסיד; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

לבנים. אֹו אבנים ׁשל ְֲִִֵֶֶָָאּלא
יקרֹות ּבאבנים העזרה ּכל -ּומרּצפין אבן נעקרה ואם . ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ונתקלקלה, הֹואיל - ּבמקֹומּה עֹומדת ׁשהיא ּפי על ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָאף
העבֹודה, ּבׁשעת עליה לעמד העֹובד לכהן ואסּור ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹּפסּולה;

ּבארץ. ׁשּתּקבע ִֶֶַַָָָעד
ּכח ּכפי ּולהגּביהֹו הּבנין לחּזק הּמבחר מן ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹֻּומצוה

אלהינּו" ּבית את "(ּו)לרֹומם ׁשּנאמר: ּומפאריןהּצּבּור, . ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ּבזהב ּכּלֹו אֹותֹו לטּוח יכֹולין ואם ּכחן. ּכפי ּומיּפין ְְְְְִִִִַַָָָָֹֻאֹותֹו

מצוה. זֹו הרי - ּבמעׂשיו ְְְְֲֲִִֵַַָָּולהגּדיל
הקים "ּוביֹום ׁשּנאמר: ּבּלילה, הּמקּדׁש את ּבֹונין ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָאין

הּמׁשּכן" ּבּבניןאת ועֹוסקין ּבּלילה; לא מקימין, ּבּיֹום - ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹ
לבנֹות חּיבין והּכל הּכֹוכבים. צאת עד הּׁשחר ְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹמעלֹות
הּמדּבר; ּכמקּדׁש ונׁשים, אנׁשים ּובממֹונם, ּבעצמם ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָּולסעד
מקּדׁש ּבנין ואין לּבנין. רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות מבּטלין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָואין

טֹוב. יֹום ֶּדֹוחה
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אבנים ּבנין אּלא אֹותֹו עֹוׂשין אין ׁשּנאמרהּמזּבח, וזה . ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
מחּבר ׁשּיהיה - ּלי" ּתעׂשה אדמה "מזּבח ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֻּבּתֹורה:
ּגּבי על ולא כּפין, ּגּבי על לא יבנּוהּו ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹּבאדמה;

אבנים" מזּבח "ואם ׁשּנאמר: וזה הּׁשמּועהמחּלֹות; מּפי - ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָ
חֹובה. אּלא רׁשּות ׁשאינֹו ְְֵֶֶָָָלמדּו

ׁשל ּכסּכין הּצּפרן, ּבּה ׁשּתחּגר ּכדי ׁשּנפּגמה אבן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכל
לּכבׁש ּפסּולה זֹו הרי - "אבניםׁשחיטה ׁשּנאמר: ולּמזּבח, ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

אבני מביאין היּו ּומהיכן ה'". מזּבח את ּתבנה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשלמֹות
למקֹום ׁשּמּגיעין עד חֹופרין - הּקרקע מּבתּולת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָמזּבח?
האבנים, מּמּנּו ּומֹוציאין ּובנין, עבֹודה מקֹום ׁשאינֹו ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָהּנּכר
והעזרֹות ההיכל אבני וכן ּבהן. ּובֹונין הּגדֹול, הּים מן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאֹו

היּו. ְֵָׁשלמֹות

;ּפסּולֹות - ׁשּנגממּו אֹו ׁשּנפּגמּו ועזרֹות היכל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָואבני
- הּברזל ּבּה ׁשּנגע אבן ּכל נגנזין. אּלא ּפדיֹון, להן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואין
ּובנין הּמזּבח לבנין ּפסּולה - נפּגמה ׁשּלא ּפי על ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹאף
והּבֹונה וּתחללה". עליה, הנפּת חרּב "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּכבׁש,
ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּבּכבׁש אֹו ּבּמזּבח ּברזל ּבּה ׁשּנגע ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָאבן
ּבעׂשה. עֹובר ּפגּום, אבן והּבֹונה ּגזית"; אתהן תבנה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ"לא

הּברזל ּבּה ׁשּנגע אֹו ׁשּנפּגמה ׁשּנבניתאבן אחר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
את ּומלּבנין ּכׁשרֹות. והּׁשאר ּפסּולה, האבן אֹותּה - ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמזּבח
אֹותֹו, ּוכׁשּמלּבנין ּובחג; ּבּפסח ּבּׁשנה, ּפעמים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּמזּבח
יּגע ׁשּמא ּברזל, ׁשל ּבכפיס לא אבל ּבמּפה, אֹותֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹמלּבנין

ויפסל. ְְְִֶֶֹּבאבן

תעלה "ולא ׁשּנאמר: לּמזּבח, מדרגֹות עֹוׂשין ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹאין
ׁשל ּבדרֹומֹו ּתל ּכמֹו ּבֹונין אּלא מזּבחי"; על ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָּבמעלֹות
והּוא הארץ; עד הּמזּבח מראׁש ויֹורד מתמעט ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמזּבח,

לֹוקה. הּמזּבח, על ּבמעלֹות והעֹולה 'ּכבׁש'. וכןהּנקרא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
מּבין אֹו ההיכל מּכל אֹו הּמזּבח מן אחת אבן ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּנֹותץ

הׁשחתה ּדר ולּמזּבח, "ונּתצּתםהאּולם ׁשּנאמר: לֹוקה, - ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
אלהיכם". לה' ּכן תעׂשּון לא ,. . מזּבחתם ְְֱֲִֵֵֶֶַַָֹֹֹאת

וכל הּקטרת ּומזּבח וכליו, והּׁשלחן, וכליה, ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהּמנֹורה
ּבלבד הּמּתכת מן אּלא אֹותן עֹוׂשין אין - הּׁשרת ואםּכלי ; ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּפסּולין. זכּוכית, ׁשל אֹו אבן אֹו עצם אֹו עץ ׁשל אֹותן ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָעׂשּו

ואם ּבדיל; ׁשל אפּלּו אֹותן עֹוׂשין ענּיים, הּקהל ְְֲֲִִִִִִֶַָָָָהיּו
זהב ׁשל אֹותן עֹוׂשין והּׁשּפּודיןהעׁשירּו, הּמזרקֹות אפּלּו . ְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָ

אם – והּמּדֹות העֹולה, מזּבח ׁשל כחוהּמגרפֹות [יש ְְְְִִִֵֶַַַַָָ
העזרהויכולת] ׁשערי אפּלּו זהב. ׁשל אֹותן עֹוׂשין ֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָּבּצּבּור,

ידם. מצאה אם זהב, אֹותן מחּפין -ְְִִַָָָָָָָ

;הּקדׁש לׁשם אּלא מּתחּלתן, הּכלים ּכל עֹוׂשין ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאין
לגבֹוּה אֹותן עֹוׂשין אין להדיֹוט, מּתחּלתן נעׂשּו .ואם ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ
רּׁשאי ּגבֹוּה, ּבהן נׁשּתּמׁש ׁשּלא עד - ּגבֹוּה ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּוכלי
אסּורין ּגבֹוּה, ּבהן ּומּׁשּיׁשּתּמׁש הדיֹוט; ּבהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלהׁשּתּמׁש
אין הּכנסת, ּבית לׁשם ׁשחצבן וקֹורֹות אבנים ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָלהדיֹוט.

הּבית. ּבהר אֹותן ְִִַַַָּבֹונין

ה'תש"ע תשרי כ"ז חמישי יום

    
מּמקֹומֹו אֹותֹו מׁשּנין ואין ּביֹותר; מכּון מקֹומֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָֻהּמזּבח,

ּובּמזּבחלעֹולם ליׂשראל". לעלה מזּבח "וזה ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
הּמרּיה", ארץ אל ל ול" ׁשּנאמר: אבינּו, יצחק ְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹנעקד

הּמֹורּיה". ּבהר הּבית את ׁשלמה "וּיבן ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹונאמר:

ּוׁשלמה ּדוד ּבֹו ׁשּבנה ׁשהּמקֹום הּכל, ּביד ְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹּומסרת
אברהם ּבֹו ׁשּבנה הּמקֹום הּוא - ארונה ּבגרן ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּמזּבח

יצחק עליו ועקד נחהּמזּבח ּבֹו ׁשּבנה הּמקֹום והּוא , ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
והבל, קין הקריב ׁשעליו הּמזּבח והּוא הּתבה, מן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשּיצא
נברא; ּומּׁשם קרּבן, ּכׁשּנברא הראׁשֹון אדם הקריב ְְְְְִִִִִִֶָָָָָָָָּובֹו

נברא'. ּכּפרתֹו מּמקֹום 'אדם חכמים: ְְְֲִִִַָָָָָָָאמרּו

מאיׁש איׁש ידּועה וצּורתֹו הרּבה, מכּונֹות הּמזּבח .מּדֹות ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֻ
להּבנֹות ׁשעתיד מזּבח ּכעין הּגֹולה, ּבני ׁשּבנּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּומזּבח

מּמּנה. לגרע ולא מּדתֹו, על להֹוסיף ואין ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹעׂשּוהּו;

להם העיד אחד - הּגֹולה מן עּמהן עלּו נביאים ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּוׁשלׁשה
ואחד מּדֹותיו, על להם העיד ואחד הּמזּבח, מקֹום ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל
על אף הּקרּבנֹות ּכל הּזה הּמזּבח על ׁשּמקריבין להם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהעיד

ּבית ׁשם ׁשאין .ּפי ִִֵֶַָ

ּבני וׁשעׂשּו ׁשלמה, וׁשעׂשה מׁשה, ׁשעׂשה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹמזּבח
עׂשר ּכּלן - לעׂשֹות וׁשעתיד אחדהּגֹולה, ּכל ּגבּה אּמֹות ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

מקֹוםמהן - קמתֹו" אּמֹות "ׁשלׁש ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב וזה ; ְְֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
העתיד וכן הּגֹולה, ּבני ׁשעׂשּו ּומזּבח ּבלבד. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמערכה
על אּמֹות ּוׁשּתים ׁשלׁשים ורחּבֹו, ארּכֹו מּדת - ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹלהּבנֹות

אּמֹות. ּוׁשּתים ְְִִַַֹׁשלׁשים

חמּׁשה ּבת ּבאּמה מהן - הּמזּבח ּגבּה ׁשל אּמֹות ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹעׂשר
אּמֹות ּכל ּוׁשאר טפחים; ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה ּומהן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָטפחים,
ׁשמֹונה הּמזּבח, ּכל וגבּה טפחים. ׁשּׁשה ּבת ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹהּבנין,

טפח .וחמּׁשים ֲִִֶַַ
וכנס טפחים, חמּׁשה עלה וצּורתֹו: מּדתֹו היתה ְְְְְֲִִִַָָָָָָָָָָוכ

ׁשלׁשים רחב נמצא יסֹוד; הּוא זה - טפחים ְְְְֲִִִִֶַָָָֹֹחמּׁשה
טפחים. ּוׁשני אּמה ׁשלׁשים רחב על טפחים, ּוׁשני ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֹאּמה
הּוא זה - טפחים חמּׁשה וכנס טפח, ׁשלׁשים ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹעלה
וארּבעה אּמה ועׂשרים ׁשמֹונה רחּבֹו נמצא ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָסֹובב;
טפחים. וארּבעה אּמה ועׂשרים ׁשמֹונה על ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָטפחים,
מקֹום וכן סביב; מּזה ואּמה מּזה אּמה הּקרנֹות, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּומקֹום
רחב הּמערכה, מקֹום נמצא סביב; אּמה הּכהנים, ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָֹֹרגלי
ועׂשרים ארּבע על טפחים, וארּבעה אּמה ועׂשרים ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָארּבע

טפחים וארּבעה .אּמה ְְְִַַָָָָ
טפחים חמּׁשה וקרן, קרן ּכל אּמהּגבּה קרן, ּכל ורּבּוע ; ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

וארּב אּמה. מקֹוםעל וגבּה מּתֹוכן. היּו חלּולין הּקרנֹות ע ְְְְְֲִִַַַַַַָָָָֹ
הּמזּבח, ּגבּה חצי נמצא טפח. עׂשר ׁשמֹונה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹהּמערכה,

ּולמּטה. הּסֹובב מּסֹוף טפחים ְְְִִִֵַַָָָּכׁשּׁשה
להבּדיל הּמזּבח, ּבאמצע חגּור היה סקרא ׁשל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָוחּוט

           
      

מן ּגבהֹו ונמצא הּתחּתֹונים: לדמים העליֹונים ּדמים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָּבין
טפח ּפחֹות אּמֹות ּתׁשע הּמערכה, מקֹום עד וזֹוהארץ ; ְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָ

מּדֹותיו: לפי צּורתֹו ְִִִָָהיא

ּכמֹו רּוחֹותיו מארּבע מּקיף היה לא הּמזּבח ְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹיסֹוד
ּומערב, צפֹון רּוח ּכל ּכנגד מׁשּו היסֹוד היה אּלא ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּסֹובב,

אחת אּמה ּובמזרח אחת אּמה ּבדרֹום ּדרֹומיתואֹוכל וקרן ; ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
יסֹוד. לּה היה לא ְְִִָָָָֹמזרחית

ׁשני ּכמין נקבים ׁשני היּו ּדרֹומית מערבית ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּובקרן
'ׁשיתין' הּנקראין והן ּדּקין; ּבהןחטמין יֹורדין ׁשהּדמים : ְְְֳִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

קדרֹון. לנחל ויֹוצאין ּבאּמה, ְְְְְְִִִִַַַָָָּומתערבין
על אּמה מקֹום היה - הּקרן ּבאֹותּה ּברצּפה ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָּולמּטה

יֹורדין ׁשּבֹו ּבּה, קבּועה וטּבעת ׁשיׁש ׁשל וטבלה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָאּמה,
אֹותֹו ּומנּקין צּורתֹו:לּׁשית היא וזֹו , ְְִִִַַָ

ׁשלׁשים ארּכֹו - מזּבח ׁשל לדרֹומֹו ּבנּוי היה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹוכבׁש
ּבארץ אֹוכל והיה אּמה; עׂשרה ׁשׁש רחב על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּוׁשּתים,
היסֹוד על אּמה מּמּנּו ּופֹורח הּמזּבח, מּצד אּמה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹׁשלׁשים

הּסֹובב על הּכבׁשואּמה ּבין מפסיק היה מעט ואויר . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ּתׁשע הּכבׁש וגבּה ּבזריקה. האברים את לּתן ּכדי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלּמזּבח,

הּמערכה. ּכנגד עד ׁשתּות, ּפחֹות ְְֲֶֶַַַַָָָאּמֹות
לּיסֹוד ּפֹונין ׁשּבהן מּמּנּו, יֹוצאים קטּנים כבׁשים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּוׁשני

נימא ּכמלא הּמזּבח מן ּומבּדלין היתהולּסֹובב, וחּלֹון . ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֻ
נקראת, היתה ּו'רבּובה' אּמה, על אּמה ּכבׁש, ׁשל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבמערבֹו
ותצא צּורתּה ׁשּתעבר עד העֹוף, חּטאת ּפסּולי נֹותנין ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּבּה

הּׂשרפה. ְְֵֵַָלבית
,ׁשיׁש ׁשל אחד - הּכבׁש ּבמערב היּו ׁשלחנֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּוׁשני

עליו ׁשּנֹותנין ּכסף, ׁשל ואחד האברים; את עליו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשּנֹותנין
הּׁשרת .ּכלי ְֵֵַָ

,עּמּוד ּכמין אטּום ּכּלֹו אֹותֹו ּבֹונין הּמזּבח, ְְְִִִִֵֶַַַָֻּכׁשּבֹונין
ׁשלמֹות אבנים מביא אּלא ּכלל; חלל ּבֹו עֹוׂשין ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָואין
וׁשֹופ ּוממחה וקֹוניא, וזפת סיד ּומביא ּוקטּנֹות, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָּגדֹולֹות

ועֹולה ּובֹונה ּכמּדתֹו, ּגדֹול מלּבן ונֹולתֹו הּבנין. ּבתֹו תן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
היסֹוד; ּכמּדת מזרחית, ּדרֹומית ּבקרן אבן אֹו עץ ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָּגּוף
ויסיר הּבנין ׁשּיׁשלים עד וקרן, קרן ּכל ּבתֹו נֹותן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוכן
מזרחית ּדרֹומית קרן ׁשּתּׁשאר ּכדי הּבנין; ׁשּבתֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּגּופים

חלּולין. הּקרנֹות ויּׁשארּו יסֹוד, ְְְְֲֲִִַָָֹּבלא
;מעּכבין - ורּבּועֹו ויסֹודֹו, מזּבח, ׁשל קרנֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָארּבע

הּוא הרי - ורּבּוע וכבׁש, ויסֹוד, קרן, לֹו ׁשאין מזּבח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָוכל
רחּבֹו, ּומּדת ארּכֹו, מּדת אבל מעּכבין. ׁשארּבעּתן ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָּפסּול,

מעּכבין אינן - קֹומתֹו מאּמהּומּדת יפחֹות ׁשּלא והּוא ; ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ׁשל הּמערכה מקֹום ּכׁשעּור אּמֹות, ׁשלׁש ּברּום אּמה ְְְֲִֶַַַַַָָָָֹעל

מדּבר. ְְִִַָמזּבח
;ּפסּול טפח, מּבנינֹו נפּגם אם - מּבנינֹו ׁשּנפּגם ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמזּבח

ּפגּומה אבן ּבּנׁשאר יהא ׁשּלא והּוא ּכׁשר; מּטפח, .ּפחֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

    
ּבּתֹורה צּורתּה מפרׁשת ּוׁשניהּמנֹורה, גביעים וארּבעה . ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשּנאמר: הּמנֹורה, ּבקנה היּו פרחים ּוׁשני ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָכפּתֹורים
ּופרחיה"; ּכפּתריה מׁשּקדים, גבעים, ארּבעה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ"ּובּמנרה
ׁשּנאמר: מנֹורה, ׁשל לירכּה סמּו היה ׁשליׁשי ּפרח ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָועֹוד

ּפרחּה" עד ירכּה ."עד ְְִֵַַָָ
לּה היּו רגלים היּווׁשלׁש אחרים כפּתֹורים ּוׁשלׁשה . ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹ

זה, מּצד ׁשלׁשה הּקנים, ׁשׁשת יֹוצאין ׁשּמהן הּמנֹורה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבקנה
גביעים ׁשלׁשה מהן, וקנה קנה ּובכל זה; מּצד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּוׁשלׁשה
ּבעׂשּיתן. ׁשקדים ׁשקדים ּכמֹו מׁשּקדים והּכל ופרח, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻוכפּתֹור

,ּתׁשעה והּפרחים ועׂשרים, ׁשנים הּגביעים ּכל ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָנמצאּו
עׂשר אחד אחדוהּכפּתֹורים אפּלּו זה; את זה מעּכבין וכּלן . ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

ּכּלן. את מעּכב וארּבעים, הּׁשנים ְְְְִִִֵֶַַַַָָֻמן
ׁשאר ׁשל אבל זהב; ּבׁשעׂשּוה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָּבּמה

ּופרחים ּכפּתֹורים ּגביעים ּבּה עֹוׂשין אין מּתכֹות, וכןמיני . ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָ
ותהיה נרֹותיה, עם ּכּכר ּכּלּה ּתהיה - זהב הּבאה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻמנֹורה
אין - מּתכֹות מיני ׁשאר וׁשל העׁשתֹות. מן מקׁשה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻּכּלּה

ּכׁשרה. חלּולה היתה ואם מׁשקלּה, על ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָמקּפידין
ׁשהיתה ּבין - הּגרּוטאֹות מן לעֹולם אֹותּה עֹוׂשין ְְְְִִֵֵֶַָָָָָואין

מּתכֹות מיני ׁשאר ׁשל ׁשהיתה ּבין זהב, .ׁשל ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
מּכלל אינן הּׁשמן, ּוכלי והּמחּתֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּמלקחים

וחזרהּכּכר טהֹור", "זהב ּבּמנֹורה: נאמר ׁשהרי ; ְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ
נאמר ולא טהֹור"; זהב ּומחּתתיה "ּומלקחיה ְְְְֱֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹואמר:
ּבּמנֹורה קבּועין ׁשהּנרֹות מּפני טהֹור', זהב ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ'נרֹותיה

הּכּכר. מּכלל ְְִִֵַַָוהן
נרֹותיה וׁשבעה זה, את זה מעּכבין הּמנֹורה קני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשבעת

ׁשל ׁשהיתה ּבין זהב, ׁשל ׁשהיתה ּבין - זה את זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָמעּכבין
מּתכֹות מיני ּבּקנים.ׁשאר קבּועים הּנרֹות וכל . ְְְִִִֵֵַַַָָָָ

מן הּיֹוצאין הּקנים ּבׁשׁשת הּקבּועין הּנרֹות ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשׁשת
האמצעי לּנר ּפניהם ּכּלן קנההּמנֹורה, קני)ׁשעל (ׁשל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ

והּוא הּקדׁשים; קדׁש ּכנגד ּפניו האמצעי, הּנר וזה ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמנֹורה.
מערבי'. 'נר ְֲִִֵַַָָהּנקרא



מט            
      

מן ּגבהֹו ונמצא הּתחּתֹונים: לדמים העליֹונים ּדמים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָּבין
טפח ּפחֹות אּמֹות ּתׁשע הּמערכה, מקֹום עד וזֹוהארץ ; ְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָ

מּדֹותיו: לפי צּורתֹו ְִִִָָהיא

ּכמֹו רּוחֹותיו מארּבע מּקיף היה לא הּמזּבח ְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹיסֹוד
ּומערב, צפֹון רּוח ּכל ּכנגד מׁשּו היסֹוד היה אּלא ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּסֹובב,

אחת אּמה ּובמזרח אחת אּמה ּבדרֹום ּדרֹומיתואֹוכל וקרן ; ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
יסֹוד. לּה היה לא ְְִִָָָָֹמזרחית

ׁשני ּכמין נקבים ׁשני היּו ּדרֹומית מערבית ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּובקרן
'ׁשיתין' הּנקראין והן ּדּקין; ּבהןחטמין יֹורדין ׁשהּדמים : ְְְֳִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

קדרֹון. לנחל ויֹוצאין ּבאּמה, ְְְְְְִִִִַַַָָָּומתערבין
על אּמה מקֹום היה - הּקרן ּבאֹותּה ּברצּפה ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָּולמּטה

יֹורדין ׁשּבֹו ּבּה, קבּועה וטּבעת ׁשיׁש ׁשל וטבלה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָאּמה,
אֹותֹו ּומנּקין צּורתֹו:לּׁשית היא וזֹו , ְְִִִַַָ

ׁשלׁשים ארּכֹו - מזּבח ׁשל לדרֹומֹו ּבנּוי היה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹוכבׁש
ּבארץ אֹוכל והיה אּמה; עׂשרה ׁשׁש רחב על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּוׁשּתים,
היסֹוד על אּמה מּמּנּו ּופֹורח הּמזּבח, מּצד אּמה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹׁשלׁשים

הּסֹובב על הּכבׁשואּמה ּבין מפסיק היה מעט ואויר . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ּתׁשע הּכבׁש וגבּה ּבזריקה. האברים את לּתן ּכדי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלּמזּבח,

הּמערכה. ּכנגד עד ׁשתּות, ּפחֹות ְְֲֶֶַַַַָָָאּמֹות
לּיסֹוד ּפֹונין ׁשּבהן מּמּנּו, יֹוצאים קטּנים כבׁשים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּוׁשני

נימא ּכמלא הּמזּבח מן ּומבּדלין היתהולּסֹובב, וחּלֹון . ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֻ
נקראת, היתה ּו'רבּובה' אּמה, על אּמה ּכבׁש, ׁשל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבמערבֹו
ותצא צּורתּה ׁשּתעבר עד העֹוף, חּטאת ּפסּולי נֹותנין ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּבּה

הּׂשרפה. ְְֵֵַָלבית
,ׁשיׁש ׁשל אחד - הּכבׁש ּבמערב היּו ׁשלחנֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּוׁשני

עליו ׁשּנֹותנין ּכסף, ׁשל ואחד האברים; את עליו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשּנֹותנין
הּׁשרת .ּכלי ְֵֵַָ

,עּמּוד ּכמין אטּום ּכּלֹו אֹותֹו ּבֹונין הּמזּבח, ְְְִִִִֵֶַַַָֻּכׁשּבֹונין
ׁשלמֹות אבנים מביא אּלא ּכלל; חלל ּבֹו עֹוׂשין ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָואין
וׁשֹופ ּוממחה וקֹוניא, וזפת סיד ּומביא ּוקטּנֹות, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָּגדֹולֹות

ועֹולה ּובֹונה ּכמּדתֹו, ּגדֹול מלּבן ונֹולתֹו הּבנין. ּבתֹו תן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
היסֹוד; ּכמּדת מזרחית, ּדרֹומית ּבקרן אבן אֹו עץ ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָּגּוף
ויסיר הּבנין ׁשּיׁשלים עד וקרן, קרן ּכל ּבתֹו נֹותן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוכן
מזרחית ּדרֹומית קרן ׁשּתּׁשאר ּכדי הּבנין; ׁשּבתֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּגּופים

חלּולין. הּקרנֹות ויּׁשארּו יסֹוד, ְְְְֲֲִִַָָֹּבלא
;מעּכבין - ורּבּועֹו ויסֹודֹו, מזּבח, ׁשל קרנֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָארּבע

הּוא הרי - ורּבּוע וכבׁש, ויסֹוד, קרן, לֹו ׁשאין מזּבח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָוכל
רחּבֹו, ּומּדת ארּכֹו, מּדת אבל מעּכבין. ׁשארּבעּתן ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָּפסּול,

מעּכבין אינן - קֹומתֹו מאּמהּומּדת יפחֹות ׁשּלא והּוא ; ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ׁשל הּמערכה מקֹום ּכׁשעּור אּמֹות, ׁשלׁש ּברּום אּמה ְְְֲִֶַַַַַָָָָֹעל

מדּבר. ְְִִַָמזּבח
;ּפסּול טפח, מּבנינֹו נפּגם אם - מּבנינֹו ׁשּנפּגם ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמזּבח

ּפגּומה אבן ּבּנׁשאר יהא ׁשּלא והּוא ּכׁשר; מּטפח, .ּפחֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

    
ּבּתֹורה צּורתּה מפרׁשת ּוׁשניהּמנֹורה, גביעים וארּבעה . ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשּנאמר: הּמנֹורה, ּבקנה היּו פרחים ּוׁשני ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָכפּתֹורים
ּופרחיה"; ּכפּתריה מׁשּקדים, גבעים, ארּבעה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ"ּובּמנרה
ׁשּנאמר: מנֹורה, ׁשל לירכּה סמּו היה ׁשליׁשי ּפרח ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָועֹוד

ּפרחּה" עד ירכּה ."עד ְְִֵַַָָ
לּה היּו רגלים היּווׁשלׁש אחרים כפּתֹורים ּוׁשלׁשה . ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹ

זה, מּצד ׁשלׁשה הּקנים, ׁשׁשת יֹוצאין ׁשּמהן הּמנֹורה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבקנה
גביעים ׁשלׁשה מהן, וקנה קנה ּובכל זה; מּצד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּוׁשלׁשה
ּבעׂשּיתן. ׁשקדים ׁשקדים ּכמֹו מׁשּקדים והּכל ופרח, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻוכפּתֹור

,ּתׁשעה והּפרחים ועׂשרים, ׁשנים הּגביעים ּכל ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָנמצאּו
עׂשר אחד אחדוהּכפּתֹורים אפּלּו זה; את זה מעּכבין וכּלן . ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

ּכּלן. את מעּכב וארּבעים, הּׁשנים ְְְְִִִֵֶַַַַָָֻמן
ׁשאר ׁשל אבל זהב; ּבׁשעׂשּוה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָּבּמה

ּופרחים ּכפּתֹורים ּגביעים ּבּה עֹוׂשין אין מּתכֹות, וכןמיני . ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָ
ותהיה נרֹותיה, עם ּכּכר ּכּלּה ּתהיה - זהב הּבאה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻמנֹורה
אין - מּתכֹות מיני ׁשאר וׁשל העׁשתֹות. מן מקׁשה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻּכּלּה

ּכׁשרה. חלּולה היתה ואם מׁשקלּה, על ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָמקּפידין
ׁשהיתה ּבין - הּגרּוטאֹות מן לעֹולם אֹותּה עֹוׂשין ְְְְִִֵֵֶַָָָָָואין

מּתכֹות מיני ׁשאר ׁשל ׁשהיתה ּבין זהב, .ׁשל ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
מּכלל אינן הּׁשמן, ּוכלי והּמחּתֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּמלקחים

וחזרהּכּכר טהֹור", "זהב ּבּמנֹורה: נאמר ׁשהרי ; ְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ
נאמר ולא טהֹור"; זהב ּומחּתתיה "ּומלקחיה ְְְְֱֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹואמר:
ּבּמנֹורה קבּועין ׁשהּנרֹות מּפני טהֹור', זהב ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ'נרֹותיה

הּכּכר. מּכלל ְְִִֵַַָוהן
נרֹותיה וׁשבעה זה, את זה מעּכבין הּמנֹורה קני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשבעת

ׁשל ׁשהיתה ּבין זהב, ׁשל ׁשהיתה ּבין - זה את זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָמעּכבין
מּתכֹות מיני ּבּקנים.ׁשאר קבּועים הּנרֹות וכל . ְְְִִִֵֵַַַָָָָ

מן הּיֹוצאין הּקנים ּבׁשׁשת הּקבּועין הּנרֹות ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשׁשת
האמצעי לּנר ּפניהם ּכּלן קנההּמנֹורה, קני)ׁשעל (ׁשל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ

והּוא הּקדׁשים; קדׁש ּכנגד ּפניו האמצעי, הּנר וזה ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמנֹורה.
מערבי'. 'נר ְֲִִֵַַָָהּנקרא



נ           
      

רחב ׁשּפיהן אלּכסנדרּיה, לכֹוסֹות ּדֹומין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָהּגביעים
ּבירּותּיים ּתּפּוחים ּכמין והּכפּתֹורים קצר; ׁשהןוׁשּוליהן , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ּכמֹו והּפרחים ּכּדין; ראׁשיה ׁשּׁשני ּכביצה מעט ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻארּכין
ּכ ׁשהם העּמּודים, לחּוץ.ּפרחי ּכפּולה ּוׂשפתּה קערה מֹו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ

והּפרח הרגלים טפח: עׂשר ׁשמֹונה היה הּמנֹורה ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּגבּה
ּופרח, ּכפּתֹור ּגביע ׁשּבֹו וטפח חלק, טפחים ּוׁשני ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשלׁשה,
אחד - מּמּנּו יֹוצאין קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח חלק; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּוטפחים
הּמנֹורה; ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ואחד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהיל
אחד - מּמּנּו יֹוצאין קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח חלק; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוטפח
הּמנֹורה; ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ואחד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהיל
אחד - מּמּנּו יֹוצאין קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח חלק; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוטפח
הּמנֹורה; ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ואחד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהיל
ׁשלׁשה ׁשּבהן טפחים, ׁשלׁשה נׁשּתּירּו חלק; ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹּוטפחים

ופרח ּכפּתֹור צּורתּה:גביעים, היא וזֹו .( ְְְִִִֶַַָָָ

ׁשעליה מעלֹות, ׁשלׁש ּובּה הּמנֹורה, לפני היתה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹואבן
ׁשמנּה ּכלי עליה ּומּניח הּנרֹות, את ּומטיב עֹומד ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּכהן

הטבהּומלקחיה ּבׁשעת .ּומחּתֹותיה ְְְֲִֶֶַַַָָָָָ
ׁשּׁשה ורחּבֹו טפח, עׂשר ׁשנים ארּכֹו היה - ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻהּׁשלחן

הּבית.טפחים לרחב ורחּבֹו הּבית לאר ארּכֹו מּנח והיה ; ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ
לאר ארּכן ׁשּבּמקּדׁש, הּכלים ּכל ׁשאר מןוכן חּוץ ; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

היּו הּמנֹורה נרֹות וכן הּבית; לרחב ארּכֹו ׁשהיה ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהארֹון,
והּדרֹום. הּצפֹון ּבין הּבית, רחב ְְִֵֶֶַַַַַָָֹּכנגד

מפּצלין לּׁשלחן, היּו זהב ׁשל צניפין ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֻֻארּבעה
לחם ׁשל הּמערכֹות ׁשּתי ּבהם סֹומכין ׁשהיּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמראׁשיהן,

זה מּסדר ּוׁשנים זה מּסדר ׁשנים הּנאמריםהּפנים, והם ; ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
"ּוקׂשֹותיו". ְַָָּבּתֹורה:

ּכחצי מהן אחד ּכל זהב, ׁשל קנים ּוׁשמֹונה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָועׂשרים

עׂשר וארּבעה זה, לסדר עׂשר ארּבעה - לֹו היּו חלּול, ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָקנה
זה ׁשּמּניחיןלסדר הּבזיכין ּוׁשני "מנּקּיֹותיו". הּנקראין והן ; ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הּנקראין הן הּמערכֹות, ּבצד הּׁשלחן על הּלבֹונה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻּבהן
הם הּפנים, לחם ּבהן ׁשעֹוׂשין והּדפּוסין ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ"ּכּפֹותיו".

"קערֹותיו". ְְִִַָָָהּנקראין

על הראׁשֹונה החּלה נֹותן - קנים עׂשר הארּבעה ְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָאּלּו
קנים, ׁשלׁשה ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּבין ונֹותן ׁשלחן, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֻעצמֹו
ׁשני וחמיׁשית ׁשּׁשית ּובין קנים, ׁשלׁשה וחּלה חּלה ּכל ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹּובין

אחרת הּׁשּׁשית על ׁשאין לפי ּבלבד, ארּבעהקנים נמצאּו ; ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
מערכה. ּבכל ְֲַָָָָָעׂשר

- הּבית ּפתח על מּבפנים ּבאּולם היּו ׁשלחנֹות ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻּוׁשני
ׁשל ואחד ּבכניסתֹו, הּפנים לחם עליו נֹותנין ׁשיׁש, ׁשל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחד

ּביציאתֹו הּפנים הּלחם עליו ׁשּנֹותנין ּבּקדׁשזהב, ׁשּמעלין ; ְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
מֹורידין. ְִִֹולא

אּמה על אּמה מרּבע, היה הּקטרת והּואמזּבח ; ְְְְִֶַַַַַָָָָָֹֻ
מּבין מׁשּו לּדרֹום, הּצפֹון ּבין מכּון ּבהיכל, ְִֵֵֵַַַָָָָָָֻנתּון
מּׁשליׁש מּנחין היּו ּוׁשלׁשּתן לחּוץ. והּמנֹורה ְְְְְְִִִַַַָָָָָָֻֻהּׁשלחן
ּובין הּקדׁש ּבין ׁשּמבּדלת הּפרכת ּכנגד ולפנים, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹההיכל

הּקדׁשים. ֳִֶַָֹקדׁש

הּכהנים ּכל ׁשּיהיּו ּכדי ּדד, עׂשר ׁשנים לֹו היּו - ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּכּיֹור
לֹו, עׂשּו ּומּוכני ּכאחד. מּמּנּו מקּדׁשין ּבּתמיד ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָהּמתעּסקין
הּמים יהיּו ׁשּלא ּכדי חל, והיא ּתמיד; הּמים ּבּה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשּיהיּו

ּומקּדׁש הּקדׁש, מּכלי ׁשהּכּיֹור ּבלינה; נפסלין וכלׁשּבּה ; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
נפסל. לן, אם - קדׁש ּבכלי ׁשּיתקּדׁש ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹּדבר

    
ּבמערבֹו הּקדׁשים ּבקדׁש היתה הארֹוןאבן היה ועליה , ְְְְֲֳִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

ׁשלמה ׁשּבנה ּובעת אהרן. ּומּטה הּמן צנצנת ּולפניו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֻמּנח,
הארֹון ּבֹו לגנז מקֹום ּבנה לחרב, ׁשּסֹופֹו וידע הּבית, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאת
הּמל ויאׁשּיהּו ועקלקּלֹות; עמּקֹות ּבמטמֹונּיֹות ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָֹֻלמּטה,
"וּיאמר ׁשּנאמר: ׁשלמה, ׁשּבנה ּבּמקֹום אֹותן וגנזּו ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹצּוה,
ארֹון את ּתנּו לה': הּקדֹוׁשים יׂשראל לכל הּמבינים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָלּלוּים
אין יׂשראל, מל ּדוד ּבן ׁשלמה ּבנה אׁשר ּבּבית ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהּקדׁש
ונגנז וגֹו'". אלהיכם ה' את עבדּו עּתה ּבּכתף. מּׂשא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלכם
לא אּלּו וכל הּמׁשחה; וׁשמן הּמן וצנצנת אהרן מּטה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעּמֹו
לא - ׁשני ּבבית ׁשהיּו ותּמים אּורים ואף ׁשני. ּבבית ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻחזרּו
ׁשּנאמר: ּבהן, נׁשאלין היּו ולא הּקדׁש, ּברּוח מׁשיבין ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהיּו
אֹותן עֹוׂשין היּו ולא ּולתּמים"; לאּורים ּכהן עמד ְְְֲִִִֵַָָֹֹֹֻ"עד
ּכדי ּגדֹול, לכהן ּבגדים ׁשמֹונה ּבהן להׁשלים ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאּלא

מחּסר יהיה ּבגדים.[שמונה]ׁשּלא ְְְִִֶֶַָֹֻ
קדׁש ּובין הּקדׁש ּבין מבּדיל ּכתל היה ראׁשֹון ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּבבית

אּמה עביֹו להםהּקדׁשים, נסּתּפק ׁשני, ּבית ׁשּבנּו וכיון . ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
מּמּדת היה הּכתל עבי קדׁש[שטח]אם עׂשּו לפיכ הּקדׁש; ְֳִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

אּמה ארּבעים הּקדׁש ועׂשּו ּתמימֹות, אּמה עׂשרים ְְְְֳִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּקדׁשים
קדׁש ּובין הּקדׁש ּבין יתרה אּמה והּניחּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּתמימֹות,
ּפרֹוכֹות ׁשּתי עׂשּו אּלא ׁשני, ּבבית ּכתל ּבנּו ולא ְְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהּקדׁשים.
ּוביניהן הּקדׁש, מּצד ואחד הּקדׁשים, קדׁש מּצד אחד -ְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּכנגד אבל[במקום]אּמה, ּבראׁשֹון; ׁשהיה הּכתל עבי ְֲֳִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

           
      

- ּבלבד אחת ּפרכת אּלא ׁשם היתה לא ראׁשֹון, ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹּבמקּדׁש
וגֹו'". לכם הּפרכת "והבּדילה ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:

רּום על מאה על מאה היה הּגֹולה, ּבני ׁשּבנּו ְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָההיכל
רּומֹו[גובה] מּדת היתה וכ ׁשׁש[גובהו]מאה; ּגבּה ּבנּו : ְְִֵֵַַָָָָָֹ

יסֹוד ּכמֹו אטּום, הּבית[בסיס]אּמֹות ּכתלי ורּום לֹו; ְְְְִֵַַַָָ
הּכּיּור ורּום אּמה, ועל[הציור]ארּבעים אּמה; ׁשּבּתקרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָ

אּמֹות ׁשּתי ּגבּה הּדלף[חלל]ּגּביו ּבֹו ׁשּיּכנס ,[גשם]ּפנּוי, ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבית ּגּבי ׁשעל הּתקרה ועבי ּדלּפא'; 'ּבית הּנקרא ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּוא

ּומעזיבה אּמה, ועלּיה[טיח]ּדלּפא אּמה. גג]ּגבּה עלית -] ְֲֲִִִַַַַַָָָָָֹ
אּמה ּגבּה ּובגּגּה ארּבעים; ּכתליה ּגבּה ּגּביו, על ְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹּבנּויה
ואּמה ּתקרה, ואּמה ּדלּפא, ּבית ּגבּה ואּמתּים ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹּכּיּור,
סיף ּכמֹו ּברזל ׁשל וטס ׁשלׁש; הּמעקה וגבּה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹמעזיבה.

ינּוחּו[חרב] ׁשּלא ּכדי סביב, הּמעקה ּגּבי על אּמה, ּגבהֹו ,ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
עֹורב' 'ּכלה הּנקרא והּוא - העֹופֹות עורבים]עליו מכלה -]. ְְִֵֶַָָָָָ
אּמה. מאה הּכל ֲֵֵַַָָֹהרי

:חׁשּבֹונן הּוא וזה אּמה; מאה לּמזרח, הּמערב ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָמן
לפנים זה ּכתלים ׁשלׁשה[אחר]ארּבעה ּוביניהן מּזה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ׁשּלפנים הּכתל ּובין הּמערבי הּכתל ּבין - ּפנּויין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹמקֹומֹות
ּובין אּמֹות, ׁשׁש ּוׁשליׁשי ׁשני ּכתל ּובין אּמֹות, חמׁש ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹמּמּנּו
הּכתל עבי ׁשל הן הּמּדֹות ואּלּו ׁשׁש; ּורביעי ׁשליׁשי ְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹּכתל
קדׁש ואר הּכתלים. ׁשני ׁשּבין הּפנּוי הּמקֹום ְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעם
הּמבּדילֹות הּפרֹוכֹות ׁשּתי ּובין אּמה, עׂשרים ְְְֳִִִֵֵֶַַַַַָָָהּקדׁשים
ועבי אּמה, ארּבעים הּקדׁש ואר אּמה, הּקדׁש ּובין ְְֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּבינֹו
אחת והאּולם אּמֹות; ׁשׁש הּׁשער ׁשּבֹו הּמזרחי ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹהּכתל
הּכל נמצא אּמֹות. חמׁש האּולם ּכתל ורחב אּמה, ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹעׂשרה

אּמה. ֵַָָמאה
חמׁש האּולם ּכתל עבי אּמה: מאה לּדרֹום, הּצפֹון ֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹמן

וכתלי אּמֹות. עׂשר הּקדׁש ּכתל עד האּולם ּומּכתל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹאּמֹות,
חמּׁשה ּוביניהם מּזה, לפנים זה ּכתלים ׁשּׁשה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהּקדׁש
אּמֹות, חמׁש הּׁשני ּובין חיצֹון ּכתל ּבין - ּפנּויין ְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹמקֹומֹות
חמׁש, ּורביעי ׁשליׁשי ּובין אּמֹות, ׁשלׁש ּוׁשליׁשי ׁשני ְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָֹּובין
ׁשׁש הּפנימי וכתל חמיׁשי ּובין ׁשׁש, וחמיׁשי רביעי .ּובין ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַֹ
מּצד אּמה וארּבעים זה, מּצד אּמה ארּבעים הּכל ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹנמצא
אּמה. מאה הרי - עׂשרים מּבפנים הּבית ורחב ׁשּכנגּדֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹזה

להיכל היּו ּפׁשּפׁשין ּוׁשני הּקטן; הּׁשער הּוא ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָהּפׁשּפׁש
ׁשּבאמצעֹו הּגדֹול הּׁשער בימּצּדי הפשפשים][- אחדן - ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ

מעֹולם; אדם ּבֹו נכנס לא ׁשּבּדרֹום, ּבּדרֹום. ואחד ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּבּצפֹון,
יהיה, סגּור הּזה "הּׁשער יחזקאל: ידי על מפרׁש הּוא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹועליו

ּומהּל נכנסין. ּבֹו וׁשּבּצפֹון, יּפתח". ׁשני[הנכנס]לא ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ההיכל]הּכתלים קיר בתוך ּפתּוח[- למקֹום ׁשּמּגיע עד , ְְִִֶַַַַַָָָ

ׁשער עד ּומהּל ההיכל; לתֹו ונכנס מּׂשמאלֹו, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹלּקדׁש
ּופֹותחֹו. ְַָהּגדֹול,

עׂשרים וגבהֹו אּמֹות, עׂשר רחּבֹו היה - הּגדֹול ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשער
ׁשּתים - לֹו היּו ּדלתֹות וארּבע ּוׁשּתים[מ:]אּמה. ּבפנים, ְְְְְְִִִִַַַַַָָָ

לתֹו נפּתחֹות החיצֹונֹות לכּסֹות[לכיוון]מּבחּוץ. הּפתח ְְְִִִֶַַַַַָ
הּבית לתֹו נפּתחֹות והּפנימּיֹות ּכתל, ׁשל ההיכל]עביֹו -] ְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹ

ש]לכּסֹות הּדלתֹות.[הקיר אחֹורי ְְֲֵַַָ
עׂשרים ורחב אּמה, ארּבעים ּגבֹוּה היה אּולם ׁשל ;ּפתחֹו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹ

מילא ׁשל מלּתרּיֹות וחמׁש ׁשערים. לֹו היּו קורותולא -] ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹ
עֹודפתמצוירות] הּתחּתֹונה - מּלמעלה ּפתחֹו ּגּבי על ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָהיּו

מ:] וכל[רוחב]על[בולטת מּזה, ואּמה מּזה אּמה הּפתח ְְִִֶֶֶַַַַַָָָ
ואּמה מּזה אּמה מּמּנה ׁשּלמּטה על עֹודפת מחמׁשּתן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאחת

ׁשלׁשים העליֹונה נמצאת היהמּזה; אבנים ׁשל ונדּב אּמה. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
הּמלּתרּיֹות: צּורת היא וזֹו ואחת. אחת ּכל ְְְְִִֵַַַַַַַָּבין

ורחּבֹו: ארּכֹו מּדת לפי ּכּולֹו ההיכל צּורת היא ְְְְְִִִֵַַַָָָ(ט.)וזֹו

מּלפניו רחב ּבנינֹו היה - מאחֹוריו[ממזרח]ההיכל וצר ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָ
ויציעים[ממערב] ארי. ּכמֹו אבן], לּבית[קורות מּקפין היּו ְֲִִִִִִַַָָֻ

מּסביב, הּמסּבה[מ]ּכּלֹו לכתל הפנימי]חּוץ .[המעבר ְְִִִֶַָָֹֻ
חמׁש הּתחּתֹונה ורבד[אמות]הּיציע ש:], הקומה רוחב -] ְְִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשבע; ּגּבּה על ורבד ׁשׁש, האמצעית והּיציע ׁשׁש; ּגּבּה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹעל
היּו וכן הּתחּתנה". "הּיציע ׁשּנאמר: ׁשבע, ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוהעליֹונה

רּוחֹותיו מּׁשלׁש לּבית מּקיפים יציעים וכן[צדדיו]הּׁשלׁש . ְְִִִִִִֵַַַַָָָֹֹ
אּמה היּו: ּכ למעלה, עד מּלמּטה האּולם לכתלי ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָסביב
ׁשלׁש ורבד חלק, ואּמה אּמֹות, ׁשלׁש ורבד חלק, ְְְֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹאחת
- לּכתלים מּקפין הרבדין ונמצאּו למעלה. עד - ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָֻאּמֹות
ורבד אּמה; ורבד רבד ּכל ּובין אּמֹות, ׁשלׁש רבד ּכל ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹֹֹרחב

אּמֹות. ארּבע רחּבֹו היה ְְְֶַַַָָָָהעליֹון

הם הּכתלים, ׁשּבין הּפנּויים הּמקֹומֹות אּלּו ְְְִִֵֵֵֶַַַָָּכל
חמׁש לּמקּדׁש, הּמּקפין הּתאים נמצאּו 'ּתאים'; ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָֻהּנקראים

הּדרֹו מן וחמׁש הּצפֹון וׁשלׁשמן הּמערב. מן וׁשלׁש ם ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹֹ



ני            
      

- ּבלבד אחת ּפרכת אּלא ׁשם היתה לא ראׁשֹון, ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹּבמקּדׁש
וגֹו'". לכם הּפרכת "והבּדילה ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:

רּום על מאה על מאה היה הּגֹולה, ּבני ׁשּבנּו ְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָההיכל
רּומֹו[גובה] מּדת היתה וכ ׁשׁש[גובהו]מאה; ּגבּה ּבנּו : ְְִֵֵַַָָָָָֹ

יסֹוד ּכמֹו אטּום, הּבית[בסיס]אּמֹות ּכתלי ורּום לֹו; ְְְְִֵַַַָָ
הּכּיּור ורּום אּמה, ועל[הציור]ארּבעים אּמה; ׁשּבּתקרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָ

אּמֹות ׁשּתי ּגבּה הּדלף[חלל]ּגּביו ּבֹו ׁשּיּכנס ,[גשם]ּפנּוי, ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבית ּגּבי ׁשעל הּתקרה ועבי ּדלּפא'; 'ּבית הּנקרא ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּוא

ּומעזיבה אּמה, ועלּיה[טיח]ּדלּפא אּמה. גג]ּגבּה עלית -] ְֲֲִִִַַַַַָָָָָֹ
אּמה ּגבּה ּובגּגּה ארּבעים; ּכתליה ּגבּה ּגּביו, על ְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹּבנּויה
ואּמה ּתקרה, ואּמה ּדלּפא, ּבית ּגבּה ואּמתּים ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹּכּיּור,
סיף ּכמֹו ּברזל ׁשל וטס ׁשלׁש; הּמעקה וגבּה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹמעזיבה.

ינּוחּו[חרב] ׁשּלא ּכדי סביב, הּמעקה ּגּבי על אּמה, ּגבהֹו ,ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
עֹורב' 'ּכלה הּנקרא והּוא - העֹופֹות עורבים]עליו מכלה -]. ְְִֵֶַָָָָָ
אּמה. מאה הּכל ֲֵֵַַָָֹהרי

:חׁשּבֹונן הּוא וזה אּמה; מאה לּמזרח, הּמערב ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָמן
לפנים זה ּכתלים ׁשלׁשה[אחר]ארּבעה ּוביניהן מּזה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ׁשּלפנים הּכתל ּובין הּמערבי הּכתל ּבין - ּפנּויין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹמקֹומֹות
ּובין אּמֹות, ׁשׁש ּוׁשליׁשי ׁשני ּכתל ּובין אּמֹות, חמׁש ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹמּמּנּו
הּכתל עבי ׁשל הן הּמּדֹות ואּלּו ׁשׁש; ּורביעי ׁשליׁשי ְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹּכתל
קדׁש ואר הּכתלים. ׁשני ׁשּבין הּפנּוי הּמקֹום ְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעם
הּמבּדילֹות הּפרֹוכֹות ׁשּתי ּובין אּמה, עׂשרים ְְְֳִִִֵֵֶַַַַַָָָהּקדׁשים
ועבי אּמה, ארּבעים הּקדׁש ואר אּמה, הּקדׁש ּובין ְְֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּבינֹו
אחת והאּולם אּמֹות; ׁשׁש הּׁשער ׁשּבֹו הּמזרחי ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹהּכתל
הּכל נמצא אּמֹות. חמׁש האּולם ּכתל ורחב אּמה, ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹעׂשרה

אּמה. ֵַָָמאה
חמׁש האּולם ּכתל עבי אּמה: מאה לּדרֹום, הּצפֹון ֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹמן

וכתלי אּמֹות. עׂשר הּקדׁש ּכתל עד האּולם ּומּכתל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹאּמֹות,
חמּׁשה ּוביניהם מּזה, לפנים זה ּכתלים ׁשּׁשה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהּקדׁש
אּמֹות, חמׁש הּׁשני ּובין חיצֹון ּכתל ּבין - ּפנּויין ְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹמקֹומֹות
חמׁש, ּורביעי ׁשליׁשי ּובין אּמֹות, ׁשלׁש ּוׁשליׁשי ׁשני ְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָֹּובין
ׁשׁש הּפנימי וכתל חמיׁשי ּובין ׁשׁש, וחמיׁשי רביעי .ּובין ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַֹ
מּצד אּמה וארּבעים זה, מּצד אּמה ארּבעים הּכל ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹנמצא
אּמה. מאה הרי - עׂשרים מּבפנים הּבית ורחב ׁשּכנגּדֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹזה

להיכל היּו ּפׁשּפׁשין ּוׁשני הּקטן; הּׁשער הּוא ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָהּפׁשּפׁש
ׁשּבאמצעֹו הּגדֹול הּׁשער בימּצּדי הפשפשים][- אחדן - ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ

מעֹולם; אדם ּבֹו נכנס לא ׁשּבּדרֹום, ּבּדרֹום. ואחד ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּבּצפֹון,
יהיה, סגּור הּזה "הּׁשער יחזקאל: ידי על מפרׁש הּוא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹועליו

ּומהּל נכנסין. ּבֹו וׁשּבּצפֹון, יּפתח". ׁשני[הנכנס]לא ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ההיכל]הּכתלים קיר בתוך ּפתּוח[- למקֹום ׁשּמּגיע עד , ְְִִֶַַַַַָָָ

ׁשער עד ּומהּל ההיכל; לתֹו ונכנס מּׂשמאלֹו, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹלּקדׁש
ּופֹותחֹו. ְַָהּגדֹול,

עׂשרים וגבהֹו אּמֹות, עׂשר רחּבֹו היה - הּגדֹול ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשער
ׁשּתים - לֹו היּו ּדלתֹות וארּבע ּוׁשּתים[מ:]אּמה. ּבפנים, ְְְְְְִִִִַַַַַָָָ

לתֹו נפּתחֹות החיצֹונֹות לכּסֹות[לכיוון]מּבחּוץ. הּפתח ְְְִִִֶַַַַַָ
הּבית לתֹו נפּתחֹות והּפנימּיֹות ּכתל, ׁשל ההיכל]עביֹו -] ְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹ

ש]לכּסֹות הּדלתֹות.[הקיר אחֹורי ְְֲֵַַָ
עׂשרים ורחב אּמה, ארּבעים ּגבֹוּה היה אּולם ׁשל ;ּפתחֹו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹ

מילא ׁשל מלּתרּיֹות וחמׁש ׁשערים. לֹו היּו קורותולא -] ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹ
עֹודפתמצוירות] הּתחּתֹונה - מּלמעלה ּפתחֹו ּגּבי על ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָהיּו

מ:] וכל[רוחב]על[בולטת מּזה, ואּמה מּזה אּמה הּפתח ְְִִֶֶֶַַַַַָָָ
ואּמה מּזה אּמה מּמּנה ׁשּלמּטה על עֹודפת מחמׁשּתן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאחת

ׁשלׁשים העליֹונה נמצאת היהמּזה; אבנים ׁשל ונדּב אּמה. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
הּמלּתרּיֹות: צּורת היא וזֹו ואחת. אחת ּכל ְְְְִִֵַַַַַַַָּבין

ורחּבֹו: ארּכֹו מּדת לפי ּכּולֹו ההיכל צּורת היא ְְְְְִִִֵַַַָָָ(ט.)וזֹו

מּלפניו רחב ּבנינֹו היה - מאחֹוריו[ממזרח]ההיכל וצר ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָ
ויציעים[ממערב] ארי. ּכמֹו אבן], לּבית[קורות מּקפין היּו ְֲִִִִִִַַָָֻ

מּסביב, הּמסּבה[מ]ּכּלֹו לכתל הפנימי]חּוץ .[המעבר ְְִִִֶַָָֹֻ
חמׁש הּתחּתֹונה ורבד[אמות]הּיציע ש:], הקומה רוחב -] ְְִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשבע; ּגּבּה על ורבד ׁשׁש, האמצעית והּיציע ׁשׁש; ּגּבּה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹעל
היּו וכן הּתחּתנה". "הּיציע ׁשּנאמר: ׁשבע, ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוהעליֹונה

רּוחֹותיו מּׁשלׁש לּבית מּקיפים יציעים וכן[צדדיו]הּׁשלׁש . ְְִִִִִִֵַַַַָָָֹֹ
אּמה היּו: ּכ למעלה, עד מּלמּטה האּולם לכתלי ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָסביב
ׁשלׁש ורבד חלק, ואּמה אּמֹות, ׁשלׁש ורבד חלק, ְְְֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹאחת
- לּכתלים מּקפין הרבדין ונמצאּו למעלה. עד - ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָֻאּמֹות
ורבד אּמה; ורבד רבד ּכל ּובין אּמֹות, ׁשלׁש רבד ּכל ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹֹֹרחב

אּמֹות. ארּבע רחּבֹו היה ְְְֶַַַָָָָהעליֹון

הם הּכתלים, ׁשּבין הּפנּויים הּמקֹומֹות אּלּו ְְְִִֵֵֵֶַַַָָּכל
חמׁש לּמקּדׁש, הּמּקפין הּתאים נמצאּו 'ּתאים'; ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָֻהּנקראים

הּדרֹו מן וחמׁש הּצפֹון וׁשלׁשמן הּמערב. מן וׁשלׁש ם ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹֹ



ני           
      

נמצאּו[קומות]ּדיאטֹות דיֹוטא. ּגּבי על ּדיֹוטא היּו, ְְְְִִֵַַָָָָ
וכן חמּׁשה; ּגּבי על חמּׁשה ּבּדרֹום, ּתאים עׂשר ְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָחמּׁשה
ׁשלׁשה ּבּמערב, היּו ּתאים ּוׁשמֹונה עׂשר. חמּׁשה ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָֹּבּצפֹון
הּכל אחת. ּבדיֹוטא ּגּביהן על ּוׁשנים ׁשלׁשה ּגּבי ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹעל

ּתאים. ּוׁשלׁשים ְְִִָָֹׁשמֹונה
אחד - הּתאים מן ואחד אחד לכל היה ּפתחים ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹׁשלׁשה

ׁשעל לּתא ואחד הּׂשמאל, מן לּתא ואחד הּימין, מן ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלּתא
האמצעית, ׁשּבּדיֹוטא ּבּתא צפֹונית מזרחית ּובקרן ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּגּביו;
ׁשעל לּתא ואחד מּימין, לּתא אחד - ּפתחים חמּׁשה ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָהיּו

לּמסּבה ואחד התאים]ּגּביו, בין ׁשּיׁש[מעבר לּתא ואחד , ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּפׁשּפׁש ההיכל]ּבֹו להיכל.[לפתח ואחד , ְְִֵֶַַָָָ

לקרן צפֹונית מזרחית מּקרן עֹולה היתה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָּומסּבה
היה הּתאים: לגּגֹות עֹולין היּו ׁשּבּה מערבית, ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָצפֹונית
עד הּצפֹון, ּפני ּכל את הל למערב; ּופניו ּבּמסּבה, ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָעֹולה
לדרֹום; ּפניו הפ למערב, הּגיע למערב; מּגיע ְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָׁשהּוא

הּמערב ּפני ּכל את הּגיעהל לדרֹום; מּגיע ׁשהּוא עד , ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ׁשהּוא עד ּבדרֹום מהּל והיה למזרח, ּפניו הפ ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָלדרֹום,

עלּיה ׁשל לפתחּה היה[לגג]מּגיע עלּיה ׁשל ׁשּפתחּה , ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ
לדרֹום. ְַָָּפתּוח

ארז ׁשל כלֹונסּיֹות ׁשּתי היּו עלּיה ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָּובפתחּה
עלּיה.[מדרגות] ׁשל לגּגּה עֹולין היּוׁשּבהן ּפסּפסין וראׁשי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

ולּולין הּקדׁשים. קדׁש לגג הּקדׁש ּגג ּבין ּבעלּיה ְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹמבּדילין
קטנים] הּקדׁשים,[פתחין קדׁש לבית ּבעלּיה ּפתּוחין ְְֲֳִִִֵֶַָָָָֹהיּו

יזּונּו ׁשּלא ּכדי ּבתבֹות, האּמנין את מׁשלׁשלין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּבהן
אחת[יביטו] ּופעם הּקדׁשים; קדׁש מּבית עיניהם ֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹאת

מלּבנין לפסח.[צובעים]ּבּׁשנה מּפסח ההיכל, את ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ה'תש"ע תשרי כ"ח שישי יום

    
הּמֹורּיה הר והּוא הּבית, אּמההר מאֹות חמׁש היה - ְֲִִֵֵַַַַַַָָָָ

וכּפין חֹומה; מּקף והיה אּמה, מאֹות חמׁש על[כיפות]על ְְֲִִֵֵַַַָָָָָֻ
הּטמאה אהל מּפני מּתחּתיו, ּבנּויֹות היּו כּפין שלאּגּבי -] ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻ

סטותעלה] מקרה היה וכּלֹו עמודים]. גבי על לפנים[- ְְְְִִֶָָָֹֻ
מבפנים]מּסטו ההר את הקיפה התקרה -]. ְִָ

מן ואחד הּמערב, מן אחד - לֹו היּו ׁשערים ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָוחמּׁשה
הּדרֹום מן ּוׁשנים הּצפֹון, מן ואחד ׁשערהּמזרח, ּכל רחב . ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹ

ּדלתֹות. להן ויׁש עׂשרים; וגבהֹו אּמֹות, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָעׂשר
סֹורג מּמּנּו עׂשרה[גדר]לפנים ּגבהֹו סביב, מּקיף ְְֲִִִִִֵֶַָָָָ

החיל - הּסֹורג מן ולפנים עׂשר[חומה]טפחים. ּגבהֹו , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
וחֹומה, חל "וּיאבל ּבּקינֹות: אֹומר הּוא ועליו ְְֲִֵֵֶַַַַָָָאּמֹות;

העזרה. חֹומת זֹו - "וחֹומה" ְְֲַַָָָָָיחּדו";
מאה אר היתה העזרה וכל העזרה; - החיל מן ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָֹלפנים

וחמׁש ּוׁשלׁשים מאה רחב על וׁשבע, וׁשבעהּוׁשמֹונים . ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
לּמערב, סמּוכין הּצפֹון מן ׁשלׁשה - לּה היּו ְְְֲִִִַַַָָָָָָֹׁשערים
מכּון ּבּמזרח ואחד לּמערב, סמּוכין הּדרֹום מן ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹֻּוׁשלׁשה

ּבאמצע. הּקדׁשים קדׁש ּבית ְְֳִֵֶֶֶֶַַָָֹּכנגד
עׂשרים וגבהֹו אּמֹות, עׂשר רחּבֹו היה מהן ׁשער ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכל

ּדלתֹות לֹו והיּו מּׁשער[מצופות]מחּפֹותאּמה; חּוץ - זהב ְְְִַַַָָָָָֻ

הּנקרא הּוא זה וׁשער לזהב, ּדֹומה נחׁשת ׁשהיה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹמזרחי
ניקנֹור. ׁשער והּוא עליֹון', ְְִֶַַַַָ'ׁשער

רחֹוקה אּלא הּבית, הר ּבאמצע מכּונת היתה לא ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהעזרה
הרּוחֹות מּכל יתר הּבית הר ּוקרֹובה[הצדדים]מּדרֹום , ְְִִִֵַַַָָָָ

הּצפֹון ּובין ּובינּה הרּוחֹות; מּכל יתר [המרחק]למערבֹו ְֲִֵֵֵַַָָָָָָ
יתר הּמזרח ּובין ּובינּה הּמערב, ּובין ּׁשּבינּה מּמה ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָיתר

הּצפֹון. ּובין ּׁשּבינּה ִֵֵֶַַָָמּמה

היתה והיא נׁשים, עזרת היתה ּבּמזרח העזרה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָולפני
וחמׁש. ּוׁשלׁשים מאה רחב על וחמׁש ּוׁשלׁשים מאה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹֹאר

לׁשכֹות ּבמקצעֹותיה[חדרים]וארּבע ׁשל[בפינותה]היּו , ְְְְְִֶֶַַָָָֹ
עתידין וכן מקרֹות; היּו ולא אּמה, ארּבעים ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹארּבעים

השלישי]להיֹות .[במקדש ְִ

לׁשּכת - מזרחית ּדרֹומית מׁשּמׁשֹות? הן ְְְְְִִִִֵַַָָּומה
ׂשערן; את ּומגּלחין ׁשלמיהן את מבּׁשלין ׁשּׁשם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנזירים,
ּבעלי ּכהנים ׁשּׁשם העצים, ּדיר לׁשּכת - צפֹונית ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹּומזרחית
ּתֹולעת, ּבֹו ׁשּנמצא עץ ׁשּכל ּבעצים, מתּלעין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּומין
מערבית המצרעים; לׁשּכת - מערבית צפֹונית ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָֹּפסּול;

נקראתּדרֹומ היתה והיא וׁשמן, יין נֹותנין היּו ּבּה - ית ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָ
ׁשמנּיה' ּבית .'לׁשּכת ְְִֵַַַָ

ּכצֹוצטרה מּקפת היתה נׁשים ּכדי[מרפסת]עזרת , ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֻ
מּלמּטן והאנׁשים מּלמעלן רֹואֹות הּנׁשים [בשמחתׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ

השואבה] היהבית ּגדֹול ּובית מערּבבין. יהיּו ׁשּלא ּכדי -ְְְְִִִֵֶַָָָָֹֻ
ּבנּוי והיה והחיל, העזרה ּבין מּבחּוץ ּבצפֹונּה העזרה, ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָָּבצד

רבדין[בצורת] ּומּקף היה[מדפים]ּכּפה, והּוא אבן; ׁשל ְְִִֶֶֶָָָָָֻ
ּפתּוח אחד - לֹו היּו ּפתחים ּוׁשני הּמֹוקד'. 'ּבית ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָנקרא

לחיל. ּפתּוח ואחד ְֲֵֶַַָָָָָלעזרה,
ׁשּתים ּבֹו, היּו לׁשכֹות שהיא:]וארּבע קדׁש[בעזרה ְְְְִֶַַַָָֹ

והן:]ּוׁשּתים לעזרה ּפסּפסין[מחוץ וראׁשי [קורותחל; ְְְִִִֵַָָֹ
מׁשּמׁשֹות?קטנות] הן ּומה והחל. הּקדׁש ּבין ְְְְִִֵֵֶַַַַָֹֹמבּדילין

הּטלאים לׁשּכת - ּדרֹומית שמוכניןמערבית -] ְְְֲִִִִַַַָָ
הּפנים;להקרבה] לחם עֹוׂשי לׁשּכת - מזרחית ּדרֹומית ;ְְְִִִִִֵֶֶַַָָ

הּמזּבח אבני חׁשמֹונאי ּבית ּגנזּו ּבּה - צפֹונית ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָמזרחית
ּבּה[שטימאו]ׁשּׁשּקצּום - מערבית צפֹונית יון; מלכי ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

הּטבילה. לבית ְְְִִֵַָיֹורדין
ּבּמסּבה הֹול היה זֹו, מּלׁשּכה הּטבילה לבית ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּיֹורד

מּכאן[מחילה] ּדֹולקֹות והּנרֹות ּכּלֹו, הּמקּדׁש ּתחת ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֻההֹולכת
ׁשם, היתה ּומדּורה הּטבילה. לבית ׁשּמּגיע עד ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּומּכאן,

- כבֹודֹו הּוא וזה ּכבֹוד; ׁשל הּכּסא מצאֹו[שאם]ּובית ְְְִֵֵֶֶַָָ
אדם. ׁשם ׁשּיׁש ּבידּוע ְֵֶַָָָָָנעּול,

ּוׁשמֹונים מאה לּמזרח, הּמערב מן העזרה ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹאר
עד עזרה ׁשל מערבי מּכתל חׁשּבֹונן: הּוא וזה ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹוׁשבע;
- ּכּלֹו ההיכל ואר אּמה; עׂשרה אחת - ההיכל ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻּכתל
הּמזּבח ועׂשרים; ׁשּתים - ולּמזּבח האּולם ּבין אּמה; ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָמאה

ּדריסת מקֹום ּוׁשלׁשים; ׁשּתים הּכהנים,[הליכת]- רגלי ְְְְְֲִִִִֵַַַַֹֹ
מקֹום אּמה; עׂשרה אחת - ּכהנים' 'עזרת הּנקרא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹוהּוא
אחת - יׂשראל' 'עזרת הּנקרא והּוא יׂשראל, רגלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּדריסת

אּמה. ְֵֶַָעׂשרה

           
      

;וחמׁש ּוׁשלׁשים מאה לּדרֹום, הּצפֹון מן העזרה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹורחב
צפֹוני מּכתל חׁשּבֹונן: הּוא -וזה הּמטּבחים ּבית עד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

אּמה עׂשרה ׁשּתים - הּמטּבחים ּבית אּמֹות; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשמֹונה
ּובצּדן. הּקדׁשים. את ּומפׁשיטין ּתֹולין וׁשם ְְְֱֳִִִִִֶֶַַָָָָּומחצה,

ׁשל ׁשלחנֹות ּובֹו אּמֹות, ׁשמֹונה - הּׁשלחנֹות ְְְְֶֶַַָָֻֻמקֹום
לבּׁשלֹו;ׁשיׁש הּבׂשר את ּומדיחין הּנתחים, עליהן ׁשּמּניחין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

מקֹום הּׁשלחנֹות, מקֹום ּובצד היּו. ׁשלחנֹות ְְְְְְַַָָָָֻֻּוׁשמֹונה
בשחיטה]הּטּבעֹות הבהמות וארּבע[לאחיזת עׂשרים - ְְְִֶַַַַָ

הּקדׁשים. את ׁשֹוחטין וׁשם ְֲֳִִֶַַָָָאּמה;
והּמזּבח אּמֹות, ׁשמֹונה - והּמזּבח הּטּבעֹות מקֹום ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָּובין

ּולכתל הּכבׁש ּובין ׁשלׁשים, - והּכבׁש ּוׁשּתים, ׁשלׁשים -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ
ּומחצה אּמה עׂשרה ׁשּתים - .ּדרֹומי ְְְֱִֵֵֶֶַָָ

רחב ׁשהּוא הּמזּבח, ּכתל עד עזרה ׁשל צפֹוני ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹמּכתל
ּכתל[העזרה] עד האּולם מּכתל ּוכנגדֹו ּומחצה, ְְֱִִִֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּׁשים

אר ׁשהּוא עזרה, ׁשל וׁשבעים.[העזרה]מזרחי ׁשּׁשה ְְְֲִִִִִֶֶֶָָָָֹ
הּמקֹום והּוא 'צפֹון', הּנקרא הּוא הּזה הּמרּבע ְְְִֶַַַַָָָָָֻּכל

קדׁשים קדׁשי ּבֹו .ׁשּׁשֹוחטין ְֲִִֵֶָָָ
,ּבּצפֹון ׁשלׁש - יׂשראל ּבעזרת היּו לׁשכֹות ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹׁשמֹונה

הּפרוה, לׁשּכת הּמלח, לׁשּכת - ׁשּבּדרֹום ּבּדרֹום. ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹוׁשלׁש
לּקרּבן; מלח נֹותנין ׁשם - הּמלח לׁשּכת הּמדיחין: ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָלׁשּכת
היה ּגּגּה ועל הּקדׁשים, עֹורֹות מֹולחין ׁשם - הּפרוה ְְְְֳִִִַַַַַַָָָָָָלׁשּכת
- הּמדיחין לׁשּכת הּכּפּורים; ּביֹום ּגדֹול לכהן טבילה ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹּבית

קרבי מדיחין היּו עֹולה[כרס]ׁשם מסּבה ּומּׁשם הּקדׁשים, ְְְֳִִִִִִֵַָָָָָָ
הּפרוה. ּבית ׁשּבּצפֹוןלגג לׁשּכתוהּׁשלׁש הּגזית, לׁשּכת - ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹ

ּגדֹולה סנהדרי ׁשּבּה - הּגזית לׁשּכת העץ: לׁשּכת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּגֹולה,
היה וחציּה ׁשני[ב:]יֹוׁשבת, ולּה חל; היה וחציּה קדׁש ְְְְְְֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ

היּו חל, ׁשל ּובחצי לחל. ואחד לּקדׁש אחד ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּפתחים,
ׁשּממּלאין ּבֹור היה ׁשם - הּגֹולה לׁשּכת יֹוׁשבין. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהּסנהדרין

ּבגּלה העזרה.[ספל]מּמּנּו לכל מים מסּפקין ּומּׁשם , ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֻ
ּכהן לׁשּכת היתה והיא ׁשּתיהן, אחֹורי היתה העץ ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹולׁשּכת
ׁשוה ׁשלׁשּתן וגג ּפלהדרין'. 'לׁשּכת הּנקראת והיא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּגדֹול;

יׂשראל,[בגובהו] ּבעזרת ׁשם היּו אחרֹות לׁשכֹות ּוׁשּתי .ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָ
הּמלּביׁש ּפינחס לׁשּכת והיא מזרחי, ׁשער מימין ְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַָָאחת

הכוהנים] בגדי את לׁשּכת[המכין והיא מּׂשמאלֹו, ואחת ,ְְְְִִִַַַֹ
חבּתין במחבת]עֹוׂשי גדול כהן מנחת את היא[המכינים וזֹו . ְֲִִִֵ

מּדֹותיה:. לפי ּכּלּה והעזרה הּלׁשכֹות ּכל ְְְֲִִֶַַָָָָָָָֻצּורת

    
:ההר ּבמעלה אּלא ּבמיׁשֹור, היה לא ּכּלֹו ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֻהּמקּדׁש

סֹוף עד מהּל הּבית, להר מזרחי מּׁשער נכנס ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָּכׁשאדם
ּבׁשוה הּנׁשים[במישור]החיל לעזרת החיל מן ועֹולה , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
עׂשר מעלֹותּבׁשּתים רּום[מדרגות]ה מעלה[גובה], ּכל ְְֲֲִֵֵֶַַָָ

וׁשּלחּה אּמה אּמה.[רוחבה]חצי חצי ְְֲֲִִִַַָָָ
לעזרת מּמּנה ועֹולה ּבׁשוה, נׁשים עזרת ּכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּומהּל

רּום מעלֹות, עׂשרה ּבחמׁש העזרה, ּתחּלת ׁשהיא ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיׂשראל,
אּמה חצי וׁשּלחּה אּמה חצי מעלה .ּכל ְְֲֲֲִִִַַַָָָָָ

לעזרת מּמּנה ועֹולה ּבׁשוה, יׂשראל עזרת ּכל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּומהּל
ּדּוכן ועליה אּמה, ּגבֹוהה ּבמעלה ּבֹו[במה]הּכהנים [-יׁש ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹ

חציבדוכן] וׁשּלחּה אּמה חצי מעלה ּכל רּום מעלֹות, ְְֲֲֲֲִִִַַַָָָָָֹׁשלׁש

ׁשּתי יׂשראל ׁשל על ּגבֹוהה ּכהנים עזרת נמצאת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאּמה.
ּומחצה. ֱֶַָאּמֹות

ולּמזּבח האּולם ּובין והּמזּבח ּכהנים עזרת ּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּומהּל
רּום מעלֹות, עׂשרה ּבׁשּתים לאּולם מּׁשם ועֹולה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָּבׁשוה;
וההיכל והאּולם אּמה. חצי וׁשּלחּה אּמה חצי מעלה ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּכל

ּבׁשוה .ּכּלֹו ְֶָֻ

ההיכל קרקע ּגבּה הּמזרח[מ]נמצא ׁשער קרקע על ְְְְִִֵַַַַַַַַַַָָָֹ
הּבית הר ׁשער וגבּה אּמֹות. ּוׁשּתי עׂשרים הּבית הר ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַֹׁשל
אינֹו הּמזרח, ׁשער ּכנגד העֹומד לפיכ אּמה; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעׂשרים
זה ׁשער ּגּבי ׁשעל ּכתל עׂשּו זה ּומּפני ההיכל; ּפתח ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹרֹואה

הּמׁשחה ּבהר העֹומד ּכהן ׁשּיהיה ּכדי ,הזיתים,נמּו הר -] ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
המקדש] למזרח ׁשּמּזההנמצא ּבׁשעה ההיכל ּפתח ְֵֶֶֶֶַַַָָָרֹואה

ההיכל. נכח הּפרה ִֵַַַַָָָֹמּדם
לעזרת ּפתּוחֹות יׂשראל עזרת ּתחת ׁשם היּו ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָּולׁשכֹות

והּמצלּתים והּנבלים הּכּנֹורֹות נֹותנין הּלוּיים ׁשּׁשם ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָָהּנׁשים,
הּׁשיר ּכלי לעזרתוכל יׂשראל מעזרת העֹולה הּדּוכן ועל ; ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

על ׁשירה ׁשאֹומרין ּבׁשעה עֹומדים הּלוּיים היּו ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹהּכהנים,
ההקרבה]הּקרּבן .[בשעת ְַָָ

היּו אם - לחל ּופתּוחֹות ּבּקדׁש הּבנּויֹות ְְְִֶַַַַָָֹֹהּלׁשכֹות
ׁשוין חל,[מחוברין]ּגּגֹותיהן ּתֹוכן - העזרה קרקע עם ְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

חל; ּגּגֹותיהן אף - ׁשוין אינן ואם קדׁש; ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹוגּגֹותיהן
אין - אּלּו ּגּגים לפיכ נתקּדׁשּו. לא והעלּיֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשהּגּגֹות
קּלים. קדׁשים ׁשֹוחטין ולא קדׁשים, קדׁשי ׁשם ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹאֹוכלין

לאכילת קדׁש ּתֹוכן - לּקדׁש ּופתּוחֹות ּבחל ּבנּויֹות ְְֲִֶֶַַַַָָֹֹֹהיּו
קּלים; קדׁשים ׁשם ׁשֹוחטין אין אבל קדׁשים, ְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָקדׁשי

ּפטּור ּבטמאה, לׁשם ּדבר.והּנכנס לכל חל וגּגֹותיהן ; ְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹֻ
להרהּמ והּפתּוחֹות קדׁש; לעזרה, הּפתּוחֹות חּלֹות ְְְְְֲִֶַַַַָָָֹ

חל החֹומההּבית, ועבי החּלֹונֹות ּבין[קדושתם]. - ּכלפנים ְְֳִִִִֵַַַַַָָֹ
לטמאה. ּבין קדׁשים, קדׁשי ְְְֲִִֵֵַַָָָָֻלאכילת

על להֹוסיף ׁשרצּו ּדין של]ּבית אֹו[שטחה ירּוׁשלים, ְְִִִֵֶַַָָ
להן ויׁש מֹוסיפין; - העזרה על למׁש[ורשאין]להֹוסיף ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹ

ולמׁש[להרחיב] הּבית, מהר ׁשּירצּו מקֹום עד ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹהעזרה
ׁשּירצּו. מקֹום עד ירּוׁשלים ְְִִֶַַַָָחֹומת

העיר על מֹוסיפין ירושלים]אין -]- העזרֹות על אֹו ֲִִִֵַַָָָ
ּפי ועל ותּמים, ּובאּורים נביא, ּפי ועל ,מל ּפי על ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָֻאּלא
אׁשר "ּככל ׁשּנאמר: זקנים, ואחד ׁשבעים ׁשל ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹסנהדרין
רּבנּו ּומׁשה לדֹורֹות; ּתעׂשּו", וכן . . אֹות מראה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַֹאני

היה. ֶֶָָמל
ׁשּתי ּדין ּבית עֹוׂשין העיר? על מֹוסיפין [קרבני]וכיצד ְְִִִִִֵֵֵַַָ

ׁשּבהן חמץ לחם ולֹוקחין עמהם]תֹודֹות, הבאים -], ְְִֵֶֶֶֶָָ
ׁשּתי אחר ּדין ּבית הּתֹודֹות[לחמי]והֹולכים ּוׁשּתי הּתֹודֹות, ְְְְִִֵֵֵַַַַ

כוהנים] ב' ע"י ּבכּנֹורֹות[נישאות ועֹומדין זֹו; אחר ְְְִִַַזֹו
ואבן אבן ּכל ועל ּופּנה ּפּנה ּכל על ּובצלצל, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָּובנבלים
עד ּדּליתני", ּכי ה', ,ארֹוממ" ואֹומרין: ְְְֲִִִִִִִִֶַַָָׁשּבירּוׁשלים,

הּמקֹום לסֹוף לעיר]ׁשּמּגיעין אֹותֹו,[שהוסיפו ׁשּמקּדׁשין ְְְִִִֶֶַַַָ
מׁשּתי אחת ּתֹודה לחם ׁשם ואֹוכלין ׁשם. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָועֹומדין

ׂשֹורפין הּנביא ּפי ועל נׂשרפת. והּׁשנּיה זֹוהּתֹודֹות, את ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָ
זֹו. את ְְִֶואֹוכלין



ני            
      

;וחמׁש ּוׁשלׁשים מאה לּדרֹום, הּצפֹון מן העזרה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹורחב
צפֹוני מּכתל חׁשּבֹונן: הּוא -וזה הּמטּבחים ּבית עד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

אּמה עׂשרה ׁשּתים - הּמטּבחים ּבית אּמֹות; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשמֹונה
ּובצּדן. הּקדׁשים. את ּומפׁשיטין ּתֹולין וׁשם ְְְֱֳִִִִִֶֶַַָָָָּומחצה,

ׁשל ׁשלחנֹות ּובֹו אּמֹות, ׁשמֹונה - הּׁשלחנֹות ְְְְֶֶַַָָֻֻמקֹום
לבּׁשלֹו;ׁשיׁש הּבׂשר את ּומדיחין הּנתחים, עליהן ׁשּמּניחין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

מקֹום הּׁשלחנֹות, מקֹום ּובצד היּו. ׁשלחנֹות ְְְְְְַַָָָָֻֻּוׁשמֹונה
בשחיטה]הּטּבעֹות הבהמות וארּבע[לאחיזת עׂשרים - ְְְִֶַַַַָ

הּקדׁשים. את ׁשֹוחטין וׁשם ְֲֳִִֶַַָָָאּמה;
והּמזּבח אּמֹות, ׁשמֹונה - והּמזּבח הּטּבעֹות מקֹום ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָּובין

ּולכתל הּכבׁש ּובין ׁשלׁשים, - והּכבׁש ּוׁשּתים, ׁשלׁשים -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ
ּומחצה אּמה עׂשרה ׁשּתים - .ּדרֹומי ְְְֱִֵֵֶֶַָָ

רחב ׁשהּוא הּמזּבח, ּכתל עד עזרה ׁשל צפֹוני ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹמּכתל
ּכתל[העזרה] עד האּולם מּכתל ּוכנגדֹו ּומחצה, ְְֱִִִֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּׁשים

אר ׁשהּוא עזרה, ׁשל וׁשבעים.[העזרה]מזרחי ׁשּׁשה ְְְֲִִִִִֶֶֶָָָָֹ
הּמקֹום והּוא 'צפֹון', הּנקרא הּוא הּזה הּמרּבע ְְְִֶַַַַָָָָָֻּכל

קדׁשים קדׁשי ּבֹו .ׁשּׁשֹוחטין ְֲִִֵֶָָָ
,ּבּצפֹון ׁשלׁש - יׂשראל ּבעזרת היּו לׁשכֹות ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹׁשמֹונה

הּפרוה, לׁשּכת הּמלח, לׁשּכת - ׁשּבּדרֹום ּבּדרֹום. ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹוׁשלׁש
לּקרּבן; מלח נֹותנין ׁשם - הּמלח לׁשּכת הּמדיחין: ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָלׁשּכת
היה ּגּגּה ועל הּקדׁשים, עֹורֹות מֹולחין ׁשם - הּפרוה ְְְְֳִִִַַַַַַָָָָָָלׁשּכת
- הּמדיחין לׁשּכת הּכּפּורים; ּביֹום ּגדֹול לכהן טבילה ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹּבית

קרבי מדיחין היּו עֹולה[כרס]ׁשם מסּבה ּומּׁשם הּקדׁשים, ְְְֳִִִִִִֵַָָָָָָ
הּפרוה. ּבית ׁשּבּצפֹוןלגג לׁשּכתוהּׁשלׁש הּגזית, לׁשּכת - ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹ

ּגדֹולה סנהדרי ׁשּבּה - הּגזית לׁשּכת העץ: לׁשּכת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּגֹולה,
היה וחציּה ׁשני[ב:]יֹוׁשבת, ולּה חל; היה וחציּה קדׁש ְְְְְְֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ

היּו חל, ׁשל ּובחצי לחל. ואחד לּקדׁש אחד ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּפתחים,
ׁשּממּלאין ּבֹור היה ׁשם - הּגֹולה לׁשּכת יֹוׁשבין. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהּסנהדרין

ּבגּלה העזרה.[ספל]מּמּנּו לכל מים מסּפקין ּומּׁשם , ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֻ
ּכהן לׁשּכת היתה והיא ׁשּתיהן, אחֹורי היתה העץ ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹולׁשּכת
ׁשוה ׁשלׁשּתן וגג ּפלהדרין'. 'לׁשּכת הּנקראת והיא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּגדֹול;

יׂשראל,[בגובהו] ּבעזרת ׁשם היּו אחרֹות לׁשכֹות ּוׁשּתי .ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָ
הּמלּביׁש ּפינחס לׁשּכת והיא מזרחי, ׁשער מימין ְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַָָאחת

הכוהנים] בגדי את לׁשּכת[המכין והיא מּׂשמאלֹו, ואחת ,ְְְְִִִַַַֹ
חבּתין במחבת]עֹוׂשי גדול כהן מנחת את היא[המכינים וזֹו . ְֲִִִֵ

מּדֹותיה:. לפי ּכּלּה והעזרה הּלׁשכֹות ּכל ְְְֲִִֶַַָָָָָָָֻצּורת

    
:ההר ּבמעלה אּלא ּבמיׁשֹור, היה לא ּכּלֹו ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֻהּמקּדׁש

סֹוף עד מהּל הּבית, להר מזרחי מּׁשער נכנס ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָּכׁשאדם
ּבׁשוה הּנׁשים[במישור]החיל לעזרת החיל מן ועֹולה , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
עׂשר מעלֹותּבׁשּתים רּום[מדרגות]ה מעלה[גובה], ּכל ְְֲֲִֵֵֶַַָָ

וׁשּלחּה אּמה אּמה.[רוחבה]חצי חצי ְְֲֲִִִַַָָָ
לעזרת מּמּנה ועֹולה ּבׁשוה, נׁשים עזרת ּכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּומהּל

רּום מעלֹות, עׂשרה ּבחמׁש העזרה, ּתחּלת ׁשהיא ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיׂשראל,
אּמה חצי וׁשּלחּה אּמה חצי מעלה .ּכל ְְֲֲֲִִִַַַָָָָָ

לעזרת מּמּנה ועֹולה ּבׁשוה, יׂשראל עזרת ּכל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּומהּל
ּדּוכן ועליה אּמה, ּגבֹוהה ּבמעלה ּבֹו[במה]הּכהנים [-יׁש ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹ

חציבדוכן] וׁשּלחּה אּמה חצי מעלה ּכל רּום מעלֹות, ְְֲֲֲֲִִִַַַָָָָָֹׁשלׁש

ׁשּתי יׂשראל ׁשל על ּגבֹוהה ּכהנים עזרת נמצאת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאּמה.
ּומחצה. ֱֶַָאּמֹות

ולּמזּבח האּולם ּובין והּמזּבח ּכהנים עזרת ּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּומהּל
רּום מעלֹות, עׂשרה ּבׁשּתים לאּולם מּׁשם ועֹולה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָּבׁשוה;
וההיכל והאּולם אּמה. חצי וׁשּלחּה אּמה חצי מעלה ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּכל

ּבׁשוה .ּכּלֹו ְֶָֻ

ההיכל קרקע ּגבּה הּמזרח[מ]נמצא ׁשער קרקע על ְְְְִִֵַַַַַַַַַַָָָֹ
הּבית הר ׁשער וגבּה אּמֹות. ּוׁשּתי עׂשרים הּבית הר ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַֹׁשל
אינֹו הּמזרח, ׁשער ּכנגד העֹומד לפיכ אּמה; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעׂשרים
זה ׁשער ּגּבי ׁשעל ּכתל עׂשּו זה ּומּפני ההיכל; ּפתח ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹרֹואה

הּמׁשחה ּבהר העֹומד ּכהן ׁשּיהיה ּכדי ,הזיתים,נמּו הר -] ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
המקדש] למזרח ׁשּמּזההנמצא ּבׁשעה ההיכל ּפתח ְֵֶֶֶֶַַַָָָרֹואה

ההיכל. נכח הּפרה ִֵַַַַָָָֹמּדם
לעזרת ּפתּוחֹות יׂשראל עזרת ּתחת ׁשם היּו ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָּולׁשכֹות

והּמצלּתים והּנבלים הּכּנֹורֹות נֹותנין הּלוּיים ׁשּׁשם ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָָהּנׁשים,
הּׁשיר ּכלי לעזרתוכל יׂשראל מעזרת העֹולה הּדּוכן ועל ; ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

על ׁשירה ׁשאֹומרין ּבׁשעה עֹומדים הּלוּיים היּו ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹהּכהנים,
ההקרבה]הּקרּבן .[בשעת ְַָָ

היּו אם - לחל ּופתּוחֹות ּבּקדׁש הּבנּויֹות ְְְִֶַַַַָָֹֹהּלׁשכֹות
ׁשוין חל,[מחוברין]ּגּגֹותיהן ּתֹוכן - העזרה קרקע עם ְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

חל; ּגּגֹותיהן אף - ׁשוין אינן ואם קדׁש; ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹוגּגֹותיהן
אין - אּלּו ּגּגים לפיכ נתקּדׁשּו. לא והעלּיֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשהּגּגֹות
קּלים. קדׁשים ׁשֹוחטין ולא קדׁשים, קדׁשי ׁשם ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹאֹוכלין

לאכילת קדׁש ּתֹוכן - לּקדׁש ּופתּוחֹות ּבחל ּבנּויֹות ְְֲִֶֶַַַַָָֹֹֹהיּו
קּלים; קדׁשים ׁשם ׁשֹוחטין אין אבל קדׁשים, ְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָקדׁשי

ּפטּור ּבטמאה, לׁשם ּדבר.והּנכנס לכל חל וגּגֹותיהן ; ְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹֻ
להרהּמ והּפתּוחֹות קדׁש; לעזרה, הּפתּוחֹות חּלֹות ְְְְְֲִֶַַַַָָָֹ

חל החֹומההּבית, ועבי החּלֹונֹות ּבין[קדושתם]. - ּכלפנים ְְֳִִִִֵַַַַַָָֹ
לטמאה. ּבין קדׁשים, קדׁשי ְְְֲִִֵֵַַָָָָֻלאכילת

על להֹוסיף ׁשרצּו ּדין של]ּבית אֹו[שטחה ירּוׁשלים, ְְִִִֵֶַַָָ
להן ויׁש מֹוסיפין; - העזרה על למׁש[ורשאין]להֹוסיף ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹ

ולמׁש[להרחיב] הּבית, מהר ׁשּירצּו מקֹום עד ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹהעזרה
ׁשּירצּו. מקֹום עד ירּוׁשלים ְְִִֶַַַָָחֹומת

העיר על מֹוסיפין ירושלים]אין -]- העזרֹות על אֹו ֲִִִֵַַָָָ
ּפי ועל ותּמים, ּובאּורים נביא, ּפי ועל ,מל ּפי על ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָֻאּלא
אׁשר "ּככל ׁשּנאמר: זקנים, ואחד ׁשבעים ׁשל ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹסנהדרין
רּבנּו ּומׁשה לדֹורֹות; ּתעׂשּו", וכן . . אֹות מראה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַֹאני

היה. ֶֶָָמל
ׁשּתי ּדין ּבית עֹוׂשין העיר? על מֹוסיפין [קרבני]וכיצד ְְִִִִִֵֵֵַַָ

ׁשּבהן חמץ לחם ולֹוקחין עמהם]תֹודֹות, הבאים -], ְְִֵֶֶֶֶָָ
ׁשּתי אחר ּדין ּבית הּתֹודֹות[לחמי]והֹולכים ּוׁשּתי הּתֹודֹות, ְְְְִִֵֵֵַַַַ

כוהנים] ב' ע"י ּבכּנֹורֹות[נישאות ועֹומדין זֹו; אחר ְְְִִַַזֹו
ואבן אבן ּכל ועל ּופּנה ּפּנה ּכל על ּובצלצל, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָּובנבלים
עד ּדּליתני", ּכי ה', ,ארֹוממ" ואֹומרין: ְְְֲִִִִִִִִֶַַָָׁשּבירּוׁשלים,

הּמקֹום לסֹוף לעיר]ׁשּמּגיעין אֹותֹו,[שהוסיפו ׁשּמקּדׁשין ְְְִִִֶֶַַַָ
מׁשּתי אחת ּתֹודה לחם ׁשם ואֹוכלין ׁשם. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָועֹומדין

ׂשֹורפין הּנביא ּפי ועל נׂשרפת. והּׁשנּיה זֹוהּתֹודֹות, את ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָ
זֹו. את ְְִֶואֹוכלין



ני           
      

ּבׁשירי אֹותּה מקּדׁשין העזרה, על הֹוסיפּו אם ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָוכן
ּבּה ׁשּנאכלת הּתֹודה ּירּוׁשלים, מה העיר]הּמנחה: [בכל ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

אּלא נאכלין ׁשאין הּמנחֹות ׁשירי העזרה, אף - ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָמקּדׁשּתּה
ּבסֹוף אֹותן ואֹוכלין ּבהן; אֹותּה ׁשּמקּדׁשין הן ְְְְְִִֵֶֶַָָָָּבּה

ׁשּקּדׁשּו. ְִֶַָהּמקֹום

לא - הּזה וכּסדר אּלּו ּבכל נעׂשה ׁשּלא מקֹום ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכל
ּגמּור קּדּוׁש עזראנתקּדׁש ׁשעׂשה וזה מבבל]. ׁשּתי[כשעלו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

הּמקֹום, נתקּדׁש ּבמעׂשיו ולא ׁשעׂשה; הּוא זכר ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹתֹודֹות,
נתקּדׁשה ּובּמה ותּמים. אּורים ולא מל לא ׁשם היה ?ׁשּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻ

ראׁשֹונה העזרהּבקדּׁשה קּדׁש ׁשהּוא - ׁשלמה ׁשּקּדׁשּה ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹֻ
לׁשעתּה לבֹוא[בזמנו]וירּוׁשלים לעתיד וקּדׁשה .[לנצח], ְְְִִִִִֶַָָָָָָ

ׁשם ׁשאין ּפי על אף ּכּלן הּקרּבנֹות מקריבין ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻלפיכ
ּפי על אף העזרה ּבכל קדׁשים קדׁשי ואֹוכלין מצּוי, ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָּבית
קּלים קדׁשים ואֹוכלין ּבמחּצה, מּקפת ואינּה חרבה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשהיא
חֹומה; ׁשם ׁשאין ּפי על אף ירּוׁשלים ּבכל ׁשני ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּומעׂשר
לבֹוא לעתיד וקּדׁשה לׁשעתּה, קּדׁשה הראׁשֹונה .ׁשּקדּׁשה ְְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָָָֻ

ראׁשֹונה ׁשּקדּׁשה וירּוׁשלים, ּבּמקּדׁש אֹומר אני ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֻולּמה
לענין יׂשראל ארץ ׁשאר ּובקדּׁשת לבֹוא, לעתיד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻקּדׁשּתן
לבֹוא? לעתיד קּדׁשה לא ּבהן, וכּיֹוצא ּומעׂשרֹות ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשביעית
ּוׁשכינה הּׁשכינה, מּפני - וירּוׁשלים הּמקּדׁש ׁשּקדּׁשת ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻלפי
מקּדׁשיכם"; את "והׁשּמֹותי אֹומר: הּוא והרי ּבטלה. ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָאינּה
הן ּבקדּׁשתן ׁשּׁשֹוממין, ּפי על 'אף חכמים: ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻואמרּו
אינֹו ּובמעׂשרֹות, ּבׁשביעית הארץ חּיּוב אבל ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָעֹומדין'.

רּבים ּכּבּוׁש ׁשהּוא מּפני שופטאּלא או נביא או מלך ע"י -] ְִִִֵֶֶַָ
ישראל] רוב ּבטלמדעת - מידיהם הארץ ׁשּנלקחה וכיון ;ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

הּׁשביעית, ּומן הּמעׂשרֹות מן הּתֹורה מן ונפטרה ְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָהּכּבּוׁש,
לא וקּדׁשּה, עזרא ׁשעלה וכיון יׂשראל. ארץ אינּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשהרי

ּבחזקה אּלא ּבכּבּוׁש ּבּה[בקנין]קּדׁשּה אחדׁשהחזיקּו [כל ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָ
ּבבלבמקומו] עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו מקֹום ּכל ּולפיכ ;ְְִִֵֶֶֶָָָָ

הּיֹום, מקּדׁש הּוא הרי - הּׁשנּיה עזרא ּבקדּׁשת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֻֻונתקּדׁש
ׁשּנלקחה ּפי על מּמּנּו[נקנתה]ואף ע"יהארץ [אח"כ ְְְִִִֶֶֶַַָָָ

ׁשּבארנּונכרי] הּדר על ּובמעׂשרֹות, ּבׁשביעית וחּיב ,ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
ּתרּומה. ְְְִָּבהלכֹות

    
ּומקּדׁשימצות" ׁשּנאמר: הּמקּדׁש, מן ליראה עׂשה ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ׁשּצּוה מּמי אּלא ירא, אּתה הּמקּדׁש מן ולא ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּתיראּו";
יראתֹו. ְִַָעל

אֹו ּבמקלֹו, הּבית להר יּכנס ׁשּלא יראתֹו? היא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹואיזֹו
באפנּדתֹו אֹו ׁשּברגליו, זיעה]ּבמנעלֹו לספיגת אֹו[חלוק , ְְְְְֲִֶַַָָָֻ

ּבסדינֹו לֹו הּצרּורין במעֹות אֹו רגליו, ׁשעל .[בבגדו]באבק ְְְְְִִִֶַַַָָָָ
אם אּלא הּבית; הר ּבכל לרק לֹו ׁשאסּור לֹומר צרי ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹואין
,ּדר הּבית הר יעׂשה ולא ּבכסּותֹו. מבליעֹו רק, לֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹנזּדּמן

ויצ זֹו מּפתח הּדר,ׁשּיּכנס לקּצר ּכדי ׁשּכנגדּה ּבפתח א ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
מצוה. לדבר אּלא לֹו יּכנס ולא מּבחּוץ. יּקיפֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאּלא

ּומּקיפין ימין ּדר נכנסין הּבית, להר הּנכנסין ְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָוכל
דבר ׁשארעֹו מּמי חּוץ - ׂשמאל ּדר אוויֹוצאין [אבל ְְְְִִִֵֶֶֶָָֹ

היּומנודה] לפיכ הּׂשמאל. על מּקיף ׁשהּוא [העוברין, ְְִִֶַַַָָֹ

-ושבין] הּׂשמאל'? על מּקיף ּל 'מה אֹותֹו: ְְֲִִַַַַֹׁשֹואלין
'ׁשאני[ומשיב] .'ינחמ הּזה ּבּבית 'הּׁשֹוכן - אבל'. ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ'ׁשאני

לדברי ותׁשמע ּבלּב יּתן הּזה ּבּבית 'הּׁשֹוכן - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֻמנּדה'
.'ויקרבּו ְֲִֵֶָחברי

יֹוצא[כהן]ּכל אינֹו לֹו, ונסּתּלק עבֹודה ׁשהׁשלים ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ
ּומהּל מעט, מעט אחֹורּנית מהּל אּלא להיכל, ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָואחֹוריו

צּדֹו לעזרה]על אנׁשי[כשפניו וכן העזרה. מן ׁשּיצא עד ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
מעמד[הכהונה]מׁשמר למעמדואנׁשי ישראל [שלוחי ְְְֲִֵַַָָ

מּדּוכנןההקרבה] מן[מזימרתם]ּולוּיים יֹוצאין הן ּכ - ְְִִִִִֵָָָ
ּתפּלה אחר ׁשּפֹוסע ּכמֹו עשרה]הּמקּדׁש, לאחֹוריו.[שמונה ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָ

הּמקּדׁש. מן ליראה זה ְְְִִִֶַָָָּכל
ראׁשֹו את אדם יקל ׁשל[בשחוק]לא מזרחי ׁשער ּכנגד ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

קדׁש ּכנגד מכּון ׁשהּוא מּפני ניקנֹור, ׁשער ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻעזרה
ׁשּמּתר ּבּמקֹום ּבנחת יהּל - לעזרה הּנכנס וכל ְְְְֲֳִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻהּקדׁשים.
ה' האדֹון לפני עֹומד ׁשהּוא עצמֹו ויראה לׁשם, להּכנס ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָלֹו
ּבאימה ּומהּל הּימים"; ּכל ׁשם ולּבי עיני "והיּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשאמר:
ּברגׁש". נהּל אלהים "ּבבית ׁשּנאמר: ּורעדה, ּופחד ְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹויראה

ּבעזרה יׁשיבה ואין העזרה; ּבכל ליׁשב אדם לכל ְְְְְֲֲִֵֵֵָָָָָָָָָָָָואסּור
וּיׁשב ּדוד, הּמל "וּיבא ׁשּנאמר: ּדוד, ּבית למלכי ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאּלא

הּגזית ּבלׁשּכת יֹוׁשבין ׁשהיּו והּסנהדרין ה'". [שחציהלפני ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
חול] וחציה חל.קודש ׁשל ּבחציּה אּלא יֹוׁשבין היּו לא ,ְְְִֶֶֶָָָֹֹ

אדם חּיב ּבעוֹונֹותינּו, חרב הּיֹום ׁשהּמקּדׁש ּפי על ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאף
לּמקֹום אּלא יּכנס לא ּבבנינֹו: ּבֹו נֹוהג ׁשהיה ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבמֹוראֹו
ּכנגד ראׁשֹו יקל ולא ּבעזרה, יׁשב ולא לׁשם, להּכנס ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֹֻׁשּמּתר

הּמזרח ּומקּדׁשיׁשער ּתׁשמרּו, ׁשּבתֹותי "את ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ
מקּדׁש מֹורא אף לעֹולם, ׁשּבת ּׁשמירת מה - ְְְִִִַַַַָָָָָּתיראּו"

ׁשחרב, ּפי על ואף עֹומד.לעֹולם; ּבקדּׁשתֹו ְְְִִֵֶַַַָָָֻ
את להקל לאדם לֹו אסּור - ּבנּוי הּמקּדׁש ׁשהיה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָּבזמן

מן ולפנים;[הר]ראׁשֹו לירּוׁשלים חּוץ ׁשהּוא הּצֹופים, ְְִִִִִִֶַַָֹ
ּבינֹו מפסיק ּגדר יהיה ולא הּמקּדׁש, את רֹואה ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹוהּוא

הּמקּדׁש. ְִֵַָּובין
ׁשּיּפנה לעֹולם לאדם לֹו ּבין[צרכיו]אסּור ייׁשן אֹו ְְִִֵֶֶַָָָָָ

הּכּסא ּבית קֹובעין ׁשאין לֹומר צרי ואין למערב; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמזרח
ּבּמערב. ׁשההיכל מּפני מקֹום, ּבכל למערב מזרח ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבין
ּכנגד ׁשהּוא לּמזרח ולא לּמערב, לא יּפנה לא ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלפיכ
הּמטיל וכל ויׁשנים. נפנים לדרֹום צפֹון ּבין אּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמערב,

קטנים]מים צרכים יׁשב[הר]מן[- לא - ולפנים הּצֹופים ְְִִִִִֵֵַַֹ
הּקדׁש ּכלּפי לּצדדין[המקדש]ּופניו הּמקּדׁש יסּלק אלא , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

המקדש] מול .[ולא
ּתבנית ּבית ׁשּיעׂשה לאדם ומידות]ואסּור [בדוגמת ְְְֲִִֶֶַַַָָָ

ׁשלחן העזרה, ּכנגד חצר אּולם, ּתבנית אכסדרה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהיכל,
מנֹורה עֹוׂשה אבל הּמנֹורה; ּכצּורת ּומנֹורה הּׁשלחן, ְְְְְְֲֶַַַַָָָָָֻּכצּורת
ׁשאינּה מנֹורה אֹו קנים, ׁשמֹונה ׁשל אֹו קנים, חמּׁשה ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָׁשל

ׁשּיׁש ּפי על אף מּתכת, קנים.ׁשל ׁשבעה לּה ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
,יׂשראל מחנה - ּבּמדּבר יׂשראל היּו מחנֹות ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹׁשלׁש

מחנֹות ארּבע ּבּה:[השבטים]והיא ׁשּנאמר לוּיה, ּומחנה ; ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָ
חצר מּפתח והיא ׁשכינה, ּומחנה יחנּו"; לּמׁשּכן ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ"וסביב
עד ירּוׁשלים מּפתח - לדֹורֹות ּוכנגּדן ולפנים. מֹועד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאהל

            
      

ּפתח עד הּבית הר ּומּפתח יׂשראל; ּכמחנה הּבית, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָהר
העזרה ּומּפתח לוּיה; ּכמחנה ניקנֹור, ׁשער ׁשהּוא ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהעזרה
יתרה מעלה הּנׁשים, ועזרת והחיל ׁשכינה. מחנה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָולפנים,

העֹולמים .[ביהמ"ק]ּבבית ְִֵָָ

היא ּומה הארצֹות. מּכל מקּדׁשת יׂשראל ארץ ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּכל
ׁשּמביאין ּוׁשּתי[קורבן]מּמּנה[רק]קדּׁשתּה? העמר ְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹֻ

ּכן[בשבועות]הּלחם מביאין ּׁשאין מה - והּבּכּורים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַ
הארצֹות. ְֲִָָָמּׁשאר

עירֹות מּזֹו: למעלה זֹו יׂשראל, ּבארץ הן קדּׁשֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻעׂשר
חֹומה נון]הּמּקפֹות בן יהושע הארץ[מימי מּׁשאר מקּדׁשֹות ְְִֶַָָָָָָֻֻ

ּבתֹוכן מת קֹוברין ואין המצרעין, את מּתֹוכן ׁשּמׁשּלחין -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
טֹובי ׁשבעה ׁשּירצּו העיר;[ממוני]עד אנׁשי ּכל אֹו העיר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

אֹותֹו מחזירין אין לעיר, חּוץ הּמת יצא אףואם לתֹוכּה ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָ
להחזירֹו. ּכּלן ׁשרצּו ּפי ְְִִֶַַָָֻעל

הּמדינה מן הּקבר להֹוציא העיר ּבני העיר]רצּו -], ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
אֹו נביא מּקבר חּוץ מפּנין, הּקברֹות וכל אֹותֹו; ְְְְִִִִֶֶַַַָָָמפּנין

העיר ׁשהּקיפּתּו קבר .לעיר]מל קדם מארּבע[והוא ּבין , ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
ּובין ּבינֹו היה אם - זֹו ּכנגד זֹו רּוחֹות מּׁשּתי ּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָרּוחֹותיו
מפּנין אין לכאן, וחמּׁשים לכאן אּמה מחמּׁשים יתר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהעיר
ירּוׁשלים אֹותֹו. מפּנין מּכאן, ּפחֹות ּכּלן; ׁשּירצּו עד ְְְִִִִֶַַַָָָָֻאֹותֹו
קדׁשים ׁשם ׁשאֹוכלין - הּמּקפֹות העירֹות מּׁשאר ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֻֻמקּדׁשת

דברים[קורבנות]קּלים ואּלּו מחֹומתּה. לפנים ׁשני ּומעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָ
מעבירין ואין הּמת, ּבּה מלינין אין ּבירּוׁשלים: ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנאמרּו
ואין ּבּתים, ּבתֹוכּה מׂשּכירין ואין אדם, עצמֹות ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָּבתֹוכּה

ּתֹוׁשב לגר מקֹום ּבּה נח]נֹותנין בני מצוות ז' ששומר ,[נכרי ְְִֵָָָ
חלּדה וקבר ּדוד ּבית מּקברי חּוץ קברֹות ּבּה מקּימין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻואין

נֹוטעין[הנביאה] ואין הראׁשֹונים, נביאים מימֹות ּבּה ְְְִִִִִִֵֶָָָׁשהיּו
ּתסרח ׁשּמא נחרׁשת ולא נזרעת ואינּה ּופרּדסים, ּגּנֹות ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּה

ורדים[מהזיבול] מּגּנת חּוץ אילנֹות ּבּה מקּימין ואין ,ְְְְִִִִִֵַַָָָ
ּבּה מקּימין ואין הראׁשֹונים, נביאים מימֹות ׁשם ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָׁשהיתה

זיזין מּמּנה מֹוציאין ואין הּׁשרצים, מּפני [קורות]אׁשּפֹות ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָ
מּפני[מרפסות]ּוגזּוזטראֹות הרּבים שיהיו]לרׁשּות [החשש ְְְְְִִִֵַָָ

ּכבׁשֹונֹות ּבּה עֹוׂשין ואין הּטמאה, מּפני[משרפות]אהל ְְְְִִִֵֵֶַָָֹֻ
ּתרנגֹולין ּבּה מגּדלין ואין שרצים]העׁשן, ללקט [שדרכן ְְְְְִִֵֶַַָָָ

ארץ ּבכל ּתרנגֹולין הּכהנים יגּדלּו לא וכן הּקדׁשים; ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹמּפני
ּבּה נחלט הּבית ואין הּטהרֹות. מּפני [נמכריׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבנגעיםלצמיתות] מּטּמא ואינֹו צרעת], נעׂשית[של ואינּה , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ
ׁשּלא לפי ערּופה עגלה מביאה ואינּה הּנּדחת, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹעיר

לּׁשבטים. ְְְִִַַָָנתחּלקה

נּדֹות וזבֹות זבין ׁשאין - מּמּנה מקּדׁש הּבית ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהר
טמאות]ויֹולדֹות שהן להכניס[- ּומּתר לׁשם; נכנסין ְְְְְְִִִַָָָֻ

מת טמא לֹומר צרי ואין הּבית, להר עצמֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָהּמת
לׁשם. נכנס ְְִֶָָׁשהּוא

נּדה ּובֹועל מת ּוטמא ּגֹויים ׁשאין - מּמּנּו מקּדׁש ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֻהחיל
לׁשם. ְְִִָָנכנסים

יֹום טבּול ׁשאין - החיל מן מקּדׁשת נׁשים [טמאעזרת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֻ
בלילה] ויטהר מּדבריהםשטבל זה ואּסּור לׁשם; [שלנכנס ְְְְִִִִֵֶֶָָ

למחנהחכמים] להּכנס יֹום טבּול מּתר הּתֹורה מן אבל ,ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָֻ
חּטאת. חּיב אינֹו הּנׁשים לעזרת ׁשּנכנס וטמא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלוּיה.

יׂשראל מחּסרעזרת ׁשאין - נׁשים מעזרת מקּדׁשת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻ
קרבנו]ּכּפּורים הביא שטרם לּה[- ׁשּנכנס וטמא לׁשם, נכנס ְְְְִִִִֵֶַָָָָ

ּכרת 50]חּיב גיל עד משמים מיתה -]. ֵַָָ
נכנסין יׂשראל ׁשאין - מּמּנה מקּדׁשת ּכהנים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻעזרת

לסמיכה צרכיהם, ּבׁשעת אּלא עללׁשם ידים סמיכת -] ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
ולתנּופההקורבן] הקורבן]ולׁשחיטה .[הגבהת ְְְְִִִָָ

מּומין ּבעלי ׁשאין - מּמּנה מקּדׁש ולּמזּבח האּולם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבין
ראׁש שער]ּופרּועי לׁשם.[מגודלי נכנסין ּבגדים ּוקרּועי ְְְְְִִִֵֵָָָֹ

נכנס ׁשאין - ולּמזּבח האּולם מּבין מקּדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻההיכל
רחּוץ אּלא ה]לׁשם בכיור 'מקודש' ורגלים.[- ידים ְְְְִִֶַַַָָָ

לׁשם נכנס ׁשאין - מּמּנּו מקּדׁש הּקדׁשים קדׁש ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּבית
העבֹודה ּבׁשעת הּכּפּורים ּביֹום ּגדֹול ּכהן .אּלא ְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ

ּבעלּיה ׁשהיה מ]מקֹום אין[בקומה - הּקדׁשים קדׁש על ֲֳִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּבׁשבּוע אחת ּפעם אּלא לֹו שנים]נכנסין מה[בשבע לידע , ְְִִֵֶַַַַַַַָָָ

ּבדקֹו לחּזק צרי לתקנו]הּוא הּבּנאין[- ׁשּנכנסין ּבׁשעה . ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ
מצוה - הּטמאה את מּׁשם להֹוציא אֹו ּבהיכל ּולתּקן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻלבנֹות
יּכנסּו ּתמימים, מצאּו לא ּתמימים; ּכהנים נכנסין ְְְְְְֲִִִִִִִִִֶָָָֹֹׁשּיהיּו
מצאּו לא לוּים; יּכנסּו ּכהנים, ׁשם אין ואם מּומין; ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָֹֹּבעלי
טהֹורים, מצאּו לא ּבטהֹורים; מצוה יׂשראל. יּכנסּו ְְְְְְְִִִִִִִִֵָָָָֹלוּים,
ּבעל יּכנס ואל טמא יּכנס - מּום ּובעל טמא טמאים. ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָיּכנסּו

ּבצּבּור ּדחּויה ׁשהּטמאה טמאים]מּום, וכל[שרובם . ְְְְִֶַָָָֻ
ּבתבֹות יּכנסּו לתּקן, להיכל בקודש]הּנכנסין יביטו ;[שלא ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ

- ּבתבֹות ׁשּיעׂשּו להם אפׁשר ׁשאי אֹו ּתבֹות, ׁשם אין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאם
ּפתחים. ּדר ְְִִֶֶָָיּכנסּו

ה'תש"ע תשרי כ"ט קודש שבת יום

    
ּפחד ׁשם ׁשאין ּפי על ואף עׂשה, מצות הּמקּדׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָׁשמירת

אינֹו לֹו; ּכבֹוד אּלא ׁשמירתֹו ׁשאין מּלסטים; ולא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹמאֹויב
ּפלטֹורין ׁשאין[ארמון]ּדֹומה לפלטֹורין ׁשֹומרין, עליו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשֹומרין. ְִָָעליו
הּלילה ּכל מצותּה זֹו הםּוׁשמירה והּׁשֹומרים ; ְְְְְִִִֵַַַָָָָָ

אהל לפני ,אּת ּובני "אּתה ׁשּנאמר: והּלוּים, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהּכהנים
נאמר: והרי לֹו. ׁשֹומרים ּתהיּו אּתם ּכלֹומר: ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָֻהעדת",
. . "והחנים ונאמר: מֹועד", אהל מׁשמרת את ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ"וׁשמרּו
ּובניו, ואהרן מׁשה מזרחה מֹועד אהל לפני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹקדמה

הּמקּדׁש". מׁשמרת ְְְִִִֶֶַָׁשֹומרים
:ׁשּנאמר תעׂשה, ּבלא עברּו זֹו ׁשמירה ּבּטלּו ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָֹואם

אזהרה - ׁשמירה ּולׁשֹון הּקדׁש", מׁשמרת את ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ"ּוׁשמרּתם
הא ּובּטּול[מכך]היא; עׂשה, מצות ׁשּׁשמירתֹו למדּת, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

תעׂשה. ּבלא ְְֲִֶַָֹׁשמירתֹו
מּבפניםתמצו ׁשֹומרים הּכהנים ׁשּיהיּו ׁשמירתֹו, ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָֹ

ועׂשרים[למקדש] וארּבע מּבחּוץ; של]והּלוּים [משמרות ְְְְְְִִִִֶַַַַ
עשרה]עדה ּבארּבעה[- ּתמיד לילה ּבכל אֹותֹו ׁשֹומרין ְְְְְִִֵַַָָָָָָ

והּלוּים מקֹומֹות, ּבׁשלׁשה הּכהנים - מקֹום ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָֹֹועׂשרים
מקֹום. ועׂשרים ְְְִֶֶָָּבאחד



נה             
      

ּפתח עד הּבית הר ּומּפתח יׂשראל; ּכמחנה הּבית, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָהר
העזרה ּומּפתח לוּיה; ּכמחנה ניקנֹור, ׁשער ׁשהּוא ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהעזרה
יתרה מעלה הּנׁשים, ועזרת והחיל ׁשכינה. מחנה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָולפנים,

העֹולמים .[ביהמ"ק]ּבבית ְִֵָָ

היא ּומה הארצֹות. מּכל מקּדׁשת יׂשראל ארץ ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּכל
ׁשּמביאין ּוׁשּתי[קורבן]מּמּנה[רק]קדּׁשתּה? העמר ְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹֻ

ּכן[בשבועות]הּלחם מביאין ּׁשאין מה - והּבּכּורים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַ
הארצֹות. ְֲִָָָמּׁשאר

עירֹות מּזֹו: למעלה זֹו יׂשראל, ּבארץ הן קדּׁשֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻעׂשר
חֹומה נון]הּמּקפֹות בן יהושע הארץ[מימי מּׁשאר מקּדׁשֹות ְְִֶַָָָָָָֻֻ

ּבתֹוכן מת קֹוברין ואין המצרעין, את מּתֹוכן ׁשּמׁשּלחין -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
טֹובי ׁשבעה ׁשּירצּו העיר;[ממוני]עד אנׁשי ּכל אֹו העיר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

אֹותֹו מחזירין אין לעיר, חּוץ הּמת יצא אףואם לתֹוכּה ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָ
להחזירֹו. ּכּלן ׁשרצּו ּפי ְְִִֶַַָָֻעל

הּמדינה מן הּקבר להֹוציא העיר ּבני העיר]רצּו -], ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
אֹו נביא מּקבר חּוץ מפּנין, הּקברֹות וכל אֹותֹו; ְְְְִִִִֶֶַַַָָָמפּנין

העיר ׁשהּקיפּתּו קבר .לעיר]מל קדם מארּבע[והוא ּבין , ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
ּובין ּבינֹו היה אם - זֹו ּכנגד זֹו רּוחֹות מּׁשּתי ּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָרּוחֹותיו
מפּנין אין לכאן, וחמּׁשים לכאן אּמה מחמּׁשים יתר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהעיר
ירּוׁשלים אֹותֹו. מפּנין מּכאן, ּפחֹות ּכּלן; ׁשּירצּו עד ְְְִִִִֶַַַָָָָֻאֹותֹו
קדׁשים ׁשם ׁשאֹוכלין - הּמּקפֹות העירֹות מּׁשאר ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֻֻמקּדׁשת

דברים[קורבנות]קּלים ואּלּו מחֹומתּה. לפנים ׁשני ּומעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָ
מעבירין ואין הּמת, ּבּה מלינין אין ּבירּוׁשלים: ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנאמרּו
ואין ּבּתים, ּבתֹוכּה מׂשּכירין ואין אדם, עצמֹות ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָּבתֹוכּה

ּתֹוׁשב לגר מקֹום ּבּה נח]נֹותנין בני מצוות ז' ששומר ,[נכרי ְְִֵָָָ
חלּדה וקבר ּדוד ּבית מּקברי חּוץ קברֹות ּבּה מקּימין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻואין

נֹוטעין[הנביאה] ואין הראׁשֹונים, נביאים מימֹות ּבּה ְְְִִִִִִֵֶָָָׁשהיּו
ּתסרח ׁשּמא נחרׁשת ולא נזרעת ואינּה ּופרּדסים, ּגּנֹות ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּה

ורדים[מהזיבול] מּגּנת חּוץ אילנֹות ּבּה מקּימין ואין ,ְְְְִִִִִֵַַָָָ
ּבּה מקּימין ואין הראׁשֹונים, נביאים מימֹות ׁשם ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָׁשהיתה

זיזין מּמּנה מֹוציאין ואין הּׁשרצים, מּפני [קורות]אׁשּפֹות ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָ
מּפני[מרפסות]ּוגזּוזטראֹות הרּבים שיהיו]לרׁשּות [החשש ְְְְְִִִֵַָָ

ּכבׁשֹונֹות ּבּה עֹוׂשין ואין הּטמאה, מּפני[משרפות]אהל ְְְְִִִֵֵֶַָָֹֻ
ּתרנגֹולין ּבּה מגּדלין ואין שרצים]העׁשן, ללקט [שדרכן ְְְְְִִֵֶַַָָָ

ארץ ּבכל ּתרנגֹולין הּכהנים יגּדלּו לא וכן הּקדׁשים; ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹמּפני
ּבּה נחלט הּבית ואין הּטהרֹות. מּפני [נמכריׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבנגעיםלצמיתות] מּטּמא ואינֹו צרעת], נעׂשית[של ואינּה , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ
ׁשּלא לפי ערּופה עגלה מביאה ואינּה הּנּדחת, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹעיר

לּׁשבטים. ְְְִִַַָָנתחּלקה

נּדֹות וזבֹות זבין ׁשאין - מּמּנה מקּדׁש הּבית ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהר
טמאות]ויֹולדֹות שהן להכניס[- ּומּתר לׁשם; נכנסין ְְְְְְִִִַָָָֻ

מת טמא לֹומר צרי ואין הּבית, להר עצמֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָהּמת
לׁשם. נכנס ְְִֶָָׁשהּוא

נּדה ּובֹועל מת ּוטמא ּגֹויים ׁשאין - מּמּנּו מקּדׁש ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֻהחיל
לׁשם. ְְִִָָנכנסים

יֹום טבּול ׁשאין - החיל מן מקּדׁשת נׁשים [טמאעזרת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֻ
בלילה] ויטהר מּדבריהםשטבל זה ואּסּור לׁשם; [שלנכנס ְְְְִִִִֵֶֶָָ

למחנהחכמים] להּכנס יֹום טבּול מּתר הּתֹורה מן אבל ,ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָֻ
חּטאת. חּיב אינֹו הּנׁשים לעזרת ׁשּנכנס וטמא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלוּיה.

יׂשראל מחּסרעזרת ׁשאין - נׁשים מעזרת מקּדׁשת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻ
קרבנו]ּכּפּורים הביא שטרם לּה[- ׁשּנכנס וטמא לׁשם, נכנס ְְְְִִִִֵֶַָָָָ

ּכרת 50]חּיב גיל עד משמים מיתה -]. ֵַָָ
נכנסין יׂשראל ׁשאין - מּמּנה מקּדׁשת ּכהנים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻעזרת

לסמיכה צרכיהם, ּבׁשעת אּלא עללׁשם ידים סמיכת -] ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
ולתנּופההקורבן] הקורבן]ולׁשחיטה .[הגבהת ְְְְִִִָָ

מּומין ּבעלי ׁשאין - מּמּנה מקּדׁש ולּמזּבח האּולם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבין
ראׁש שער]ּופרּועי לׁשם.[מגודלי נכנסין ּבגדים ּוקרּועי ְְְְְִִִֵֵָָָֹ

נכנס ׁשאין - ולּמזּבח האּולם מּבין מקּדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻההיכל
רחּוץ אּלא ה]לׁשם בכיור 'מקודש' ורגלים.[- ידים ְְְְִִֶַַַָָָ

לׁשם נכנס ׁשאין - מּמּנּו מקּדׁש הּקדׁשים קדׁש ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּבית
העבֹודה ּבׁשעת הּכּפּורים ּביֹום ּגדֹול ּכהן .אּלא ְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ

ּבעלּיה ׁשהיה מ]מקֹום אין[בקומה - הּקדׁשים קדׁש על ֲֳִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּבׁשבּוע אחת ּפעם אּלא לֹו שנים]נכנסין מה[בשבע לידע , ְְִִֵֶַַַַַַַָָָ

ּבדקֹו לחּזק צרי לתקנו]הּוא הּבּנאין[- ׁשּנכנסין ּבׁשעה . ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ
מצוה - הּטמאה את מּׁשם להֹוציא אֹו ּבהיכל ּולתּקן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻלבנֹות
יּכנסּו ּתמימים, מצאּו לא ּתמימים; ּכהנים נכנסין ְְְְְְֲִִִִִִִִִֶָָָֹֹׁשּיהיּו
מצאּו לא לוּים; יּכנסּו ּכהנים, ׁשם אין ואם מּומין; ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָֹֹּבעלי
טהֹורים, מצאּו לא ּבטהֹורים; מצוה יׂשראל. יּכנסּו ְְְְְְְִִִִִִִִֵָָָָֹלוּים,
ּבעל יּכנס ואל טמא יּכנס - מּום ּובעל טמא טמאים. ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָיּכנסּו

ּבצּבּור ּדחּויה ׁשהּטמאה טמאים]מּום, וכל[שרובם . ְְְְִֶַָָָֻ
ּבתבֹות יּכנסּו לתּקן, להיכל בקודש]הּנכנסין יביטו ;[שלא ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ

- ּבתבֹות ׁשּיעׂשּו להם אפׁשר ׁשאי אֹו ּתבֹות, ׁשם אין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאם
ּפתחים. ּדר ְְִִֶֶָָיּכנסּו

ה'תש"ע תשרי כ"ט קודש שבת יום

    
ּפחד ׁשם ׁשאין ּפי על ואף עׂשה, מצות הּמקּדׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָׁשמירת

אינֹו לֹו; ּכבֹוד אּלא ׁשמירתֹו ׁשאין מּלסטים; ולא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹמאֹויב
ּפלטֹורין ׁשאין[ארמון]ּדֹומה לפלטֹורין ׁשֹומרין, עליו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשֹומרין. ְִָָעליו
הּלילה ּכל מצותּה זֹו הםּוׁשמירה והּׁשֹומרים ; ְְְְְִִִֵַַַָָָָָ

אהל לפני ,אּת ּובני "אּתה ׁשּנאמר: והּלוּים, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהּכהנים
נאמר: והרי לֹו. ׁשֹומרים ּתהיּו אּתם ּכלֹומר: ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָֻהעדת",
. . "והחנים ונאמר: מֹועד", אהל מׁשמרת את ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ"וׁשמרּו
ּובניו, ואהרן מׁשה מזרחה מֹועד אהל לפני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹקדמה

הּמקּדׁש". מׁשמרת ְְְִִִֶֶַָׁשֹומרים
:ׁשּנאמר תעׂשה, ּבלא עברּו זֹו ׁשמירה ּבּטלּו ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָֹואם

אזהרה - ׁשמירה ּולׁשֹון הּקדׁש", מׁשמרת את ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ"ּוׁשמרּתם
הא ּובּטּול[מכך]היא; עׂשה, מצות ׁשּׁשמירתֹו למדּת, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

תעׂשה. ּבלא ְְֲִֶַָֹׁשמירתֹו
מּבפניםתמצו ׁשֹומרים הּכהנים ׁשּיהיּו ׁשמירתֹו, ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָֹ

ועׂשרים[למקדש] וארּבע מּבחּוץ; של]והּלוּים [משמרות ְְְְְְִִִִֶַַַַ
עשרה]עדה ּבארּבעה[- ּתמיד לילה ּבכל אֹותֹו ׁשֹומרין ְְְְְִִֵַַָָָָָָ

והּלוּים מקֹומֹות, ּבׁשלׁשה הּכהנים - מקֹום ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָֹֹועׂשרים
מקֹום. ועׂשרים ְְְִֶֶָָּבאחד



נו            
      

,אבטינס ּבבית ׁשֹומרים היּו ּכהנים ׁשֹומרים? היּו ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָֹוהיכן
הּניצֹוץ, ּובית אבטינס ּבית הּמֹוקד. ּובבית הּניצֹוץ, ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָּובבית

והרֹובין העזרה; ׁשערי ּבצד ּבנּויֹות עלּיֹות [פרחיהיּו ְְְֲֲֲִִֵַַָָָָָ
ּביתכהונה] וזקני ּבארץ; - הּמֹוקד ּבית ׁשם. ׁשֹומרים ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָהיּו

ּבידם. העזרה ּומפּתחֹות ׁשם, יׁשנים היּו הּיֹום אֹותֹו ׁשל ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָאב
אּלא כהּנה, ּבבגדי יׁשנים הּׁשֹומרים הּכהנים היּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻלא

אֹותם ולֹובׁשיןמקּפלין ראׁשיהן; ּכנגד אֹותם ּומּניחין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
חצרֹות ׁשֹומרי ּכל ּכדר הארץ, על ויׁשנים עצמם, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבגדי

הּמּטֹות. על ׁשּייׁשנּו לא ְְִִִֶַַַָֹהּמלכים,
ּבּמסּבה[טומאת]ארע הֹול מהם, לאחד [מחילה]קרי ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

לא הּבית להר הּפתּוחֹות ׁשהּמחּלֹות - הּקרקע ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַַֹׁשּתחת
עד הּכהנים אחיו אצל ויֹוׁשב וחֹוזר וטֹובל, - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹנתקּדׁשּו

לֹו. והֹול יֹוצא ּבּבקר, הּׁשערים ְְְִִֵֵֶֶַַָֹׁשּפֹותחין
הר ׁשערי חמּׁשה על ׁשֹומרים? הּלוּיים היּו ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָוהיכן

העזרה ּפּנֹות ארּבע ועל מּתֹוכֹו, ּפּנֹותיו ארּבע ועל ְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָהּבית,
העזרה ׁשערי חמּׁשה ועל ּבעזרה; ליׁשב ׁשאסּור ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמּבחּוץ,
הּמֹוקד ׁשער על ׁשֹומרים הּכהנים ׁשהרי לעזרה, ְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹחּוץ

מקֹום עׂשר ׁשמֹונה הרי הּניצֹוץ. ׁשער .ועל ְְֲִֵַַַַָָָָ
,הּפרכת ּובלׁשּכת הּקרּבן, ּבלׁשּכת ׁשֹומרים ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹועֹוד

הּכּפרת ּבית הקודשים]ואחֹורי .[קודש ֲֵֵֶַַַֹ
,הּׁשֹומרים הּמׁשמרֹות ּכל על אחד ממּנה ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֻּומעמידין

מׁשמר ּכל על מחּזר והיה נקרא; היה הּבית' הר ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָו'איׁש
מׁשמר וכל לפניו. ּדֹולקֹות ואבּוקֹות הּלילה, ּכל ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָָּומׁשמר
נּכר - 'עלי ׁשלֹום הּבית, הר 'איׁש ואֹומר: עֹומד ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשאינֹו
את לׂשרף לֹו היה ּורׁשּות ּבמקלֹו; חֹובטֹו יׁשן, ְְְְְִֵֶֶַָָָֹׁשהּוא

ּקֹול[בגדו]ּכסּותֹו 'מה ּבירּוׁשלים: אֹומרין ׁשהיּו עד , ְְִִִֶַַַָָ
לֹו ׁשּיׁשן נׂשרפין, ּובגדיו נלקה לוי ּבן קֹול - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָּבעזרה?

מׁשמרֹו'. ְִַָעל
יבֹוא - לֹו סמּו הּׁשחר, עּמּוד ׁשּיעלה קדם ֲֶֶֶַַַַַַַַָָֹּבּׁשחר,

הּכהנים על וידּפק מקּדׁש, ׁשל ׁשּבבית[הישנים]הממּנה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻ
את ּופתח הּמפּתח, את נטל לֹו. ּפֹותחין והן ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמֹוקד,
מּבית ונכנס העזרה, ּובין הּמֹוקד ּבית ׁשּבין הּקטן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּׁשער
ׁשל אבּוקֹות ּוׁשּתי הּכהנים אחריו ונכנסּו לעזרה, ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹהּמֹוקד
לּמזרח, הֹולכת ּכת - ּכּתֹות לׁשּתי ונחלקּו ּבידם, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָאֹור
ּכל את והֹולכין ּבֹודקין והיּו לּמערב; הֹולכת ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָוכת
עֹוׂשי ּבית למקֹום הּכּתֹות ׁשּתי ׁשּיּגיעּו עד ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָהעזרה,

הּכל[מנחת] 'ׁשלֹום, אֹומרין: ואּלּו אּלּו - הּגיעּו ְֲִִִִִֵֵַָָֹחבּתין.
חבּתין. לעׂשֹות חבּתין עֹוׂשי והעמידּו ְֱֲֲֲִִִִִֵֶַָׁשלֹום',

ׁשּבת מּלילי חּוץ לילה, ּבכל עֹוׂשין הּזה -ּכּסדר ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשם הּדלּוקין ּבנרֹות בֹודקין אּלא אֹור, ּבידם ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשאין

ׁשּבת. ֵֶֶַָמערב

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

  
 

עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשרה ארּבע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָיׁש

לעׂשֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְֲֲִֶֶֶַַָָֹּוׁשמֹונה
לסּו ׁשּלא (ג) ּכמֹוהּו; לעׂשֹות ׁשּלא (ב) הּמׁשחה; ְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשמן

(ה) הּקטרת; ּכמתּכנת לעׂשֹות ׁשּלא (ד) ׁשּלאמּמּנּו; ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ
לׂשאת (ו) הּקטרת; מן חּוץ הּזהב מזּבח על ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹלהקטיר
מּמּנּו; הּבּדים יסּורּו ׁשּלא (ז) הּכתף; על ֲִִֵֶֶַַַַָָָֹהארֹון
ּבמלאכת אחד יעׂשה ׁשּלא (ט) ּבּמקּדׁש; הּלוי ׁשּיעבד ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ(ח)
ּכל ׁשּיהיּו (יא) לעבֹודה; הּכהן לקּדׁש (י) ּבּמקּדׁש; ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹחברֹו
כהּנה ּבגדי ללּבׁש (יב) ּברגלים; ׁשוֹות ְְְְְִִִִֵַָָָָָֹֻהּמׁשמרֹות
החׁשן יּזח ׁשּלא (יד) הּמעיל; יּקרע ׁשּלא (יג) ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹלעבֹודה;

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור האפֹוד. ְְִִִֵֵֵֵֵַָָמעל

      
מּוכן ׁשּיהיה הּמׁשחה, ׁשמן לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָמצות

אֹותֹו "ועׂשית ׁשּנאמר: - ּבֹו מׁשיחה ׁשּצריכין ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָלּדברים
קדׁש". מׁשחת ְִֶֶֶַֹׁשמן

הּמר מן לקח ּבּמדּבר: רּבנּו מׁשה עׂשהּו ְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹוככה
מּׁשלׁשּתן אחד מּכל והּקּדה, חמׁש[במשקל]והּקּנמֹון ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ

הּבׂשם ּומּקנה הּקדׁש, ּבׁשקל ׁשקל [במשקל]מאֹות ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹ
ּבׂשם "וקּנמן ּבּתֹורה: ׁשּנאמר וזה ּומאתים; ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָחמּׁשים

אֹותֹו[במשקל]מחציתֹו ׁשּׁשֹוקלין - ּומאתים" חמּׁשים ְֲֲִִִִִֶַַָ
ּפעם. ּבכל ּומאתים חמּׁשים ּפעמים, ּכלּבׁשני וׁשֹוחק ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָ

זּכין ּבמים אֹותם וׁשרה הּכל, וערב לבּדֹו, ואחד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאחד
ׁשמן הּמים על ונתן ּבּמים; ּכחן ּכל ׁשּיצא עד ְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּומתּוקין,

לג ּכל לג, עׂשר ׁשנים והּוא - הין ארּבע[מכיל]זית ְְְִִֵַַַָָָֹֹ
ׁשאבדּו עד האׁש, על הּכל ּובּׁשל הּמים[התאדו]רביעּיֹות; ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

לדֹורֹות. ּבכלי והּניחֹו הּׁשמן. ְְְְְִִִִִֶֶַַונׁשאר

לּכל הּידּוע ׁשּבהדּו, ּבחּיה הּצרּור הּדם הּוא - ְְֶַַַַַַַָָָָֹֹֹהּמר
מקֹום ּבכל אדם ּבני ּבֹו העץׁשּמתּבּׂשמין הּוא - והּקּנמֹון . ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּומתּגמרים טֹוב ׁשריחֹו הדּו, מאּיי ּבני[מתבשמים]הּבא ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹ
הּדּקין הּקנים הן - ּבׂשם ּוקנה הּקׁשט. הּוא - והּקּדה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאדם.
מּמיני והן טֹוב, וריחן הדּו, מאּיי הּבאים האדּמים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּכּתבן

ּבּצרי הרֹופאים אֹותֹו ׁשּנֹותנין .[בתרופות]ּבׂשמים ְְְֳִִִִֶַָָ

ולא הּזה, וכּמׁשקל הּזה ּכּמעׂשה הּמׁשחה ׁשמן ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהעֹוׂשה
חּטאת מביא ּובׁשֹוגג, ּכרת; חּיב ּבמזיד, - ּגרע ולא ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהֹוסיף

והּוא[רגילה]קבּועה ּכמהּו". ירקח "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֶֶֶַַָָֹ
אֹו להתלּמד עׂשה אם אבל ּבֹו; להּמׁשח אֹותֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיעׂשה

ּפטּור. - לאחרים ְֲִִֵַָלּתנֹו

הּמׁשחה[המורח]הּס של]מּׁשמן -[בכמות ּכּזית ְִִִֶֶַַַַָָ
ׁשּנאמר: קבּועה, חּטאת מביא ּובׁשֹוגג, ּכרת; חּיב ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבמזיד,
ׁשמן על אּלא חּיבין ואין ונכרת". - זר על מּמּנּו יּתן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ"ואׁשר
ּבֹו: ׁשּנאמר מּזה "מּמּנּו", ׁשּנאמר: - מׁשה ׁשעׂשה ְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּמׁשחה
ׁשמן נעׂשה לא ּומעֹולם לי"; זה יהיה קדׁש מׁשחת ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ"ׁשמן

מׁשה. ּׁשעׂשה מּמה חּוץ אחר, ְִִֵֶֶַַַָָָֹהּמׁשחה
:ׁשּנאמר - אחרים את הּס ואחד עצמֹו, את הּס ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד

ׁשהן וגֹויים ּובהמה, ּכלים, הּס זר". על מּמּנּו יּתן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ"ואׁשר
אדם ּבׂשר "על ׁשּנאמר: ּפטּור, - מתים ּבֹו ׁשּס אֹו ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכבהמה,

."ייס ִָֹלא
,ּגדֹולים ּכהנים אּלא לדֹורֹות מּמּנּו מֹוׁשחין ְְְֲִִִִֵֶֶָֹאין

            
      

מלחמה ּבןּומׁשּוח ּכהן אפּלּו ּבלבד; ּדוד ּבית ּומלכי , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
הּמׁשיח[גדול]ּכהן "והּכהן ׁשּנאמר: אֹותֹו, מֹוׁשחין - ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ

וגֹו'". מּבניו ְְִַָָָּתחּתיו
הּמׁשחה ׁשמן ׁשם היה ׁשּלא ׁשני, הּכהןּבית היה - ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

מתרּבה ׁשהיה[מתמנה]ּגדֹול ּבלבד, הּבגדים ּבלביׁשת ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ
ּגדֹולה. כהּנה ּבגדי ְְְִֵֵָָֻלֹובׁש

וס ראׁשֹו, על הּׁשמן את צק הּכהן? את מֹוׁשחין ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹּכיצד
ּכמין עיניו ּגּבי על -]מּמּנּו אות -[צורת (כ) ּכזה יוני ּכף ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּומלכי אהרן". ראׁש על הּמׁשחה מּׁשמן "וּיּצק ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹׁשּנאמר:
נזר ּכמין אֹותן מֹוׁשחין ּדוד, סביב]על[כתר]ּבית ראׁשן.[- ְְִִִֵֵֶַָָָֹ
אחרֹות ּבמקֹומֹות ימׁשח ּבּׁשמן.[בגוף]ולא ירּבה ולא , ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַֹֹ

ׁשּכבר ּגדֹול ּכהן אֹו מל ּגּבי על הּמׁשחה מּׁשמן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנֹותן
זר" על מּמּנּו יּתן "ואׁשר ׁשּנאמר: - ּפטּור ואיןנמׁשחּו, , ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

למל[נחשבים]אּלּו אפּלּו מּמּנּו הּס אבל אצלֹו; זרים ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ
"ייס לא אדם ּבׂשר "על ׁשּנאמר: - חּיב ּגדֹול, ּכלוכהן , ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

וס מראׁשֹו הּמׁשחה ׁשמן ׁשּנטל ּגדֹול וכהן ּבמׁשמע. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאדם
בטנו]ּבמעיו על ּבכּזית.[- מּמּנּו ׁשּיּס והּוא ּכרת; חּיב - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּגּבי על אּלא הּמל את מֹוׁשחין ל:]אין מעין;[סמוך ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
לּמל ירּׁשה ׁשהּמלכּות - מל ּבן מל מֹוׁשחין ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻואין
ׁשם היתה ואם יׂשראל". ּבקרב ּובניו "הּוא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָלעֹולם,
לּכל ּולהֹודיע הּמחלקת לסּלק ּכדי אֹותֹו מֹוׁשחין - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹֹמחלקת
מחלקת מּפני ׁשלמה ׁשּמׁשחּו ּכמֹו לבּדֹו; הּמל הּוא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּזה
אחיו. יהֹויקים מּפני ויהֹואחז עתליה, מּפני ויֹואׁש ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָאדֹונּיהּו,
מׁשחֹו, הּמׁשחה ּבׁשמן לא - ליהּוא אליׁשע ׁשּמׁשח ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹוזה

החכמים. ּביד מסרת זה ודבר אפרסמֹון; ּבׁשמן ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא
נתקּדׁשּו לא - ּבּמדּבר מׁשה ׁשעׂשה הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּכל

"וּימׁשחם, ׁשּנאמר: הּמׁשחה, ּבׁשמן ּבלבד ּבמׁשיחתן ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
אתם" הּכליםויקּדׁש אּלא לדֹורֹות; נֹוהג אינֹו זה ודבר . ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

נתקּדׁשּו, ּבמלאכּתן, ּבּמקּדׁש ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁשּו ּכיון - ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּכּלן
מתקּדׁשין. הם ּבׁשרּות ּבּקדׁש", בם יׁשרתּו "אׁשר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

וכן הּמנחֹות, ּבהן ׁשּמקּבלין והּקערֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָהּכּפֹות
ׁשלהּמזרקֹות - הּׁשרת ּכלי ּוׁשאר הּדם, ּבהן ׁשּמקּבלין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מּתכֹות, ׁשאר ׁשל לעׂשֹותם ּומּתר היּו; זהב וׁשל ְְֲֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּכסף
- נׁשּברּו ואם ּבמלאכּתן; מתקּדׁשין וכּלן ׁשּבארנּו. ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֻּכמֹו
מסּתּלקת קדּׁשתן ואין אחר, ּכלי אֹותן ועֹוׂשה אֹותן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמּתי

לעֹולם. ְֵֶָמהן
,אֹותן סֹותמין אין - ׁשּנסּדקּו אֹו ׁשּנּקבּו הּקדׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹּכלי

חדׁשים אֹותן ועֹוׂשין אֹותן מּתיכין .אּלא ְֲִִִִֶַָָָָ
הּנּצב מן ׁשּנׁשמט אין[ידית]סּכין - ׁשּנפּגם אֹו , ְְִִִִִֵֶֶַַַַָ

אֹותֹו ּגֹונזין[לידית]מחזירין אּלא אֹותֹו, מׁשחיזין ואין ְְְֲִִִִִֵֶַַָ
ׁשאין אחרים; ועֹוׂשין לדרֹום, והאּולם הּקדׁש ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאֹותן

שתהיה] ּבמקֹום[ראוי שכולו]ענּיּות עׁשירּות.[המקדש ְֲֲִִִ
עּׂשרֹון,[סוגי]ׁשּתי חצי - ּבּמקּדׁש היּו יבׁש ׁשל מּדֹות ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ

מנחת ּבֹו לחלק העּׂשרֹון וחצי למנחֹות, העּׂשרֹון ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָֹועּׂשרֹון:
יֹום. ׁשּבכל ּגדֹול ְֵֶָָֹּכהן

ההין,[סוגי]וׁשבע וחצי הין, ׁשם: היּו לח ׁשל מּדֹות ְֲִִִִֶֶַַַַָָ
ּורביעית. לג, וחצי ולג, ההין, ּורביעית ההין, ְְְְֲִִִִִִִִִַַַֹֹּוׁשליׁשית
- ההין ּוׁשליׁשית ההין ּורביעית ההין חצי היּו? ְְְֲִִִִִִִִַַַָָָולּמה

ׁשמן למדידת - ולג זבחים; ׁשל הּנסכים ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָֹלמדידת
הּמנֹורה; מּנרֹות נר לכל ׁשמן למדידת - לג וחצי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּמנחֹות;

לחבּתין. הּׁשמן ּבּה לחּלק - ְְֲִִִִֵֶֶַַַָּורביעית

לנּו ּבֹו[שנצרך]ּדבר[במקדש]ואין של]למּדד [בכלי ְְִֵָָָֹ
מׁשה, ּבימי ּבּמקּדׁש והיה הֹואיל ׁשם? היה ולּמה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹהין;
ּבּמקּדׁש, ׁשהיה לג ּובחצי הּמׁשחה. לׁשמן ׁשמן ּבֹו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמדד

לתֹודה וׁשמן ׂשֹוטה למי מים מֹודדין תודה]היּו קורבן -]; ְְְְִִֵֶֶַָָָ
ּומים נזיר לחם ׁשמן מֹודדין היּו ׁשם, ׁשהיתה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָּוברביעית

נתקּדׁשּו אּלּו מעׂשים מּפני ולא מצרע. ,[הכלים]לטהרת ְְְְְְֲֳִִִֵֵַַַָָֹֹ
ׁשאמרנּו. מקּדׁש ׁשל הּמלאכֹות מּפני ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָאּלא

אּלא[כלי]ּכל הּׁשרת; ּומּכלי קדׁש, - האּלּו הּמּדֹות ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
נמׁשחּו הּלח המשחה]ׁשּמּדֹות ּוכלי[בשמן ּומּבחּוץ, מּבפנים ְְְְִִִִִִֵֶַַַ

ּברּוצי לפיכ מּבפנים. אּלא נמׁשחּו לא העודףהּיבׁש -] ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹ
מכלי] חל.הנשפך הּיבׁש, מּדֹות ּוברּוצי קדׁש; הּלח, ִִֵֵֵֶַַַָֹֹמּדֹות

      
נעׂשית מצות[מחדש]הּקטרת ועׂשּיתּה וׁשנה; ׁשנה ּבכל ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ

ארּבעה ּבּתֹורה ונתּפרׁשּו סּמים". ל "קח ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָעׂשה,
ּוׁשאר ּולבֹונה"; וחלּבנה ּוׁשחלת "נטף והן: ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָמּסּמניה,

מּסיני. למׁשה הלכה - ְֲִִֶֶַַָָָָֹסּמניה

ׁשעֹוׂשין והן ּבסיני, למׁשה לֹו נאמרּו סּמנין עׂשר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואחד
מכּון ּבמׁשקל מׁשקל[מדויק]אֹותן ּבלא עּמהן ּומֹוסיפין ; ְְְְְִִִִִֶַָָָָֹֻ

ׁשּמעלה[מדויק] אחד ועׂשב הּירּדן, וכּפת סדֹומית ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָמלח
יֹודעין היּו ולא ידּועים[מכירין]העׁשן; אנׁשים אּלא אֹותֹו ְְְֲִִִֶֶָָָָָֹ

הלכה[מסוימים] היה והּוא איׁש.[מסורת], מּפי איׁש ּבידם ְְֲִִִִָָָָָָ
וחלּבנה ּוׁשחלת נטף סּמניה: עׂשר אחד מׁשקל הּוא ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזה

והּמנה מנה; ׁשבעים מׁשקל אחד מּכל ,[משקלו:]ּולבֹונה, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ
אחד מּכל וכרּכם, נרּד וׁשּבלת ּוקציעה ּומר ּדינרין. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹמאה
ּתׁשע קּנמֹון, מנה; עׂשר ׁשנים קׁשט, מנה; עׂשר ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשּׁשה
מאֹות ׁשלׁש הּכל, מׁשקל מנים. ׁשלׁש קּלּופה, ְְִִִִֵַַָָָָֹֹֹמנים;

מנה. וׁשּׁשים לּהּוׁשמֹונה ּומֹוסיפין הדק; הּכל ׁשֹוחקין ְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹ
ּכל עׁשן ּומעלה הּירּדן, וכּפת סדֹומית, מלח הּקב ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹרבע

מעט]ׁשהּוא הּזהב[- מזּבח על יֹום ּבכל מּמּנה ּומקטיר . ְְְִִִֶֶַַַַָָָָ
ּכנגד יֹום, וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש - ימֹות[מספר]מנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָֹ

יֹום ערב אֹותן ׁשֹוחק - הּנׁשארֹות מנים והּׁשלׁש ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהחּמה.
חפניו, מלא מּמּנה ׁשּמֹוציא עד הּדּקה, מן ּדּקה ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּכּפּורים
הּקטרת מֹותר הּוא - והּנׁשאר הּכּפּורים. ּביֹום ְְְְְְִִִִֶַַַַַָֹלהקטיר

ּבׁשקלים שקלים]ׁשאמרנּו בהלכות -]. ְְִִֶַָָ
מהן ׁשּיֹוצא הּקטף עצי הּוא ּבּתֹורה, האמּור ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָ"נטף"

אדם[שרף]הּצרי ּבני ׁשּנֹותנין הּצּפרן היא והּׁשחלת, ; ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
קׁשה[בשמים]ּבּמגמרֹות וריחֹו ׁשחר, ּדבׁש ּכמֹו והחלּבנה, ; ְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָֹֻ

ּבלׁשֹון,[חזק] ׁשמתן הּוא וזה יון. ּבערי אילנֹות ׂשרף ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֹוהּוא
ּומסּך, ולּבן, ּומיעה, טיּב, ואצ'פאר ּבלסאן, עּוד ְְְְְְְְִִִַַַַַַַָֻערבי:
וקׁשר ועּוד, וקסט, וזעפראן, אלּנארדין, וסנּבל ְְְְְְְְְְְְְִִִַַַַָָָֻֻֻוקציעה,

וענּבר. ְְִַַַָסליּכ'ה,
מפּטמין קּבין[וכותשין]ּכיצד ּתׁשעת מביא הּקטרת? את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַֹ

ּכרׁשינה סבון]ּבֹורית וׁשף[מין הּצּפרן;[משפשף], את ּבּה ְְִִִֶֶַַָָָֹ
חזק יין ׁשל קב ועׂשרים ּבאחד הּצּפרן את ׁשֹורה ּכ ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹואחר
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מלחמה ּבןּומׁשּוח ּכהן אפּלּו ּבלבד; ּדוד ּבית ּומלכי , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
הּמׁשיח[גדול]ּכהן "והּכהן ׁשּנאמר: אֹותֹו, מֹוׁשחין - ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ

וגֹו'". מּבניו ְְִַָָָּתחּתיו
הּמׁשחה ׁשמן ׁשם היה ׁשּלא ׁשני, הּכהןּבית היה - ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

מתרּבה ׁשהיה[מתמנה]ּגדֹול ּבלבד, הּבגדים ּבלביׁשת ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ
ּגדֹולה. כהּנה ּבגדי ְְְִֵֵָָֻלֹובׁש

וס ראׁשֹו, על הּׁשמן את צק הּכהן? את מֹוׁשחין ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹּכיצד
ּכמין עיניו ּגּבי על -]מּמּנּו אות -[צורת (כ) ּכזה יוני ּכף ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּומלכי אהרן". ראׁש על הּמׁשחה מּׁשמן "וּיּצק ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹׁשּנאמר:
נזר ּכמין אֹותן מֹוׁשחין ּדוד, סביב]על[כתר]ּבית ראׁשן.[- ְְִִִֵֵֶַָָָֹ
אחרֹות ּבמקֹומֹות ימׁשח ּבּׁשמן.[בגוף]ולא ירּבה ולא , ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַֹֹ

ׁשּכבר ּגדֹול ּכהן אֹו מל ּגּבי על הּמׁשחה מּׁשמן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנֹותן
זר" על מּמּנּו יּתן "ואׁשר ׁשּנאמר: - ּפטּור ואיןנמׁשחּו, , ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

למל[נחשבים]אּלּו אפּלּו מּמּנּו הּס אבל אצלֹו; זרים ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ
"ייס לא אדם ּבׂשר "על ׁשּנאמר: - חּיב ּגדֹול, ּכלוכהן , ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

וס מראׁשֹו הּמׁשחה ׁשמן ׁשּנטל ּגדֹול וכהן ּבמׁשמע. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאדם
בטנו]ּבמעיו על ּבכּזית.[- מּמּנּו ׁשּיּס והּוא ּכרת; חּיב - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּגּבי על אּלא הּמל את מֹוׁשחין ל:]אין מעין;[סמוך ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
לּמל ירּׁשה ׁשהּמלכּות - מל ּבן מל מֹוׁשחין ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻואין
ׁשם היתה ואם יׂשראל". ּבקרב ּובניו "הּוא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָלעֹולם,
לּכל ּולהֹודיע הּמחלקת לסּלק ּכדי אֹותֹו מֹוׁשחין - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹֹמחלקת
מחלקת מּפני ׁשלמה ׁשּמׁשחּו ּכמֹו לבּדֹו; הּמל הּוא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּזה
אחיו. יהֹויקים מּפני ויהֹואחז עתליה, מּפני ויֹואׁש ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָאדֹונּיהּו,
מׁשחֹו, הּמׁשחה ּבׁשמן לא - ליהּוא אליׁשע ׁשּמׁשח ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹוזה

החכמים. ּביד מסרת זה ודבר אפרסמֹון; ּבׁשמן ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא
נתקּדׁשּו לא - ּבּמדּבר מׁשה ׁשעׂשה הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּכל

"וּימׁשחם, ׁשּנאמר: הּמׁשחה, ּבׁשמן ּבלבד ּבמׁשיחתן ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
אתם" הּכליםויקּדׁש אּלא לדֹורֹות; נֹוהג אינֹו זה ודבר . ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

נתקּדׁשּו, ּבמלאכּתן, ּבּמקּדׁש ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁשּו ּכיון - ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּכּלן
מתקּדׁשין. הם ּבׁשרּות ּבּקדׁש", בם יׁשרתּו "אׁשר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

וכן הּמנחֹות, ּבהן ׁשּמקּבלין והּקערֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָהּכּפֹות
ׁשלהּמזרקֹות - הּׁשרת ּכלי ּוׁשאר הּדם, ּבהן ׁשּמקּבלין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מּתכֹות, ׁשאר ׁשל לעׂשֹותם ּומּתר היּו; זהב וׁשל ְְֲֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּכסף
- נׁשּברּו ואם ּבמלאכּתן; מתקּדׁשין וכּלן ׁשּבארנּו. ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֻּכמֹו
מסּתּלקת קדּׁשתן ואין אחר, ּכלי אֹותן ועֹוׂשה אֹותן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמּתי

לעֹולם. ְֵֶָמהן
,אֹותן סֹותמין אין - ׁשּנסּדקּו אֹו ׁשּנּקבּו הּקדׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹּכלי

חדׁשים אֹותן ועֹוׂשין אֹותן מּתיכין .אּלא ְֲִִִִֶַָָָָ
הּנּצב מן ׁשּנׁשמט אין[ידית]סּכין - ׁשּנפּגם אֹו , ְְִִִִִֵֶֶַַַַָ

אֹותֹו ּגֹונזין[לידית]מחזירין אּלא אֹותֹו, מׁשחיזין ואין ְְְֲִִִִִֵֶַַָ
ׁשאין אחרים; ועֹוׂשין לדרֹום, והאּולם הּקדׁש ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאֹותן

שתהיה] ּבמקֹום[ראוי שכולו]ענּיּות עׁשירּות.[המקדש ְֲֲִִִ
עּׂשרֹון,[סוגי]ׁשּתי חצי - ּבּמקּדׁש היּו יבׁש ׁשל מּדֹות ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ

מנחת ּבֹו לחלק העּׂשרֹון וחצי למנחֹות, העּׂשרֹון ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָֹועּׂשרֹון:
יֹום. ׁשּבכל ּגדֹול ְֵֶָָֹּכהן

ההין,[סוגי]וׁשבע וחצי הין, ׁשם: היּו לח ׁשל מּדֹות ְֲִִִִֶֶַַַַָָ
ּורביעית. לג, וחצי ולג, ההין, ּורביעית ההין, ְְְְֲִִִִִִִִִַַַֹֹּוׁשליׁשית
- ההין ּוׁשליׁשית ההין ּורביעית ההין חצי היּו? ְְְֲִִִִִִִִַַַָָָולּמה

ׁשמן למדידת - ולג זבחים; ׁשל הּנסכים ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָֹלמדידת
הּמנֹורה; מּנרֹות נר לכל ׁשמן למדידת - לג וחצי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּמנחֹות;

לחבּתין. הּׁשמן ּבּה לחּלק - ְְֲִִִִֵֶֶַַַָּורביעית

לנּו ּבֹו[שנצרך]ּדבר[במקדש]ואין של]למּדד [בכלי ְְִֵָָָֹ
מׁשה, ּבימי ּבּמקּדׁש והיה הֹואיל ׁשם? היה ולּמה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹהין;
ּבּמקּדׁש, ׁשהיה לג ּובחצי הּמׁשחה. לׁשמן ׁשמן ּבֹו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמדד

לתֹודה וׁשמן ׂשֹוטה למי מים מֹודדין תודה]היּו קורבן -]; ְְְְִִֵֶֶַָָָ
ּומים נזיר לחם ׁשמן מֹודדין היּו ׁשם, ׁשהיתה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָּוברביעית

נתקּדׁשּו אּלּו מעׂשים מּפני ולא מצרע. ,[הכלים]לטהרת ְְְְְְֲֳִִִֵֵַַַָָֹֹ
ׁשאמרנּו. מקּדׁש ׁשל הּמלאכֹות מּפני ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָאּלא

אּלא[כלי]ּכל הּׁשרת; ּומּכלי קדׁש, - האּלּו הּמּדֹות ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
נמׁשחּו הּלח המשחה]ׁשּמּדֹות ּוכלי[בשמן ּומּבחּוץ, מּבפנים ְְְְִִִִִִֵֶַַַ

ּברּוצי לפיכ מּבפנים. אּלא נמׁשחּו לא העודףהּיבׁש -] ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹ
מכלי] חל.הנשפך הּיבׁש, מּדֹות ּוברּוצי קדׁש; הּלח, ִִֵֵֵֶַַַָֹֹמּדֹות

      
נעׂשית מצות[מחדש]הּקטרת ועׂשּיתּה וׁשנה; ׁשנה ּבכל ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ

ארּבעה ּבּתֹורה ונתּפרׁשּו סּמים". ל "קח ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָעׂשה,
ּוׁשאר ּולבֹונה"; וחלּבנה ּוׁשחלת "נטף והן: ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָמּסּמניה,

מּסיני. למׁשה הלכה - ְֲִִֶֶַַָָָָֹסּמניה

ׁשעֹוׂשין והן ּבסיני, למׁשה לֹו נאמרּו סּמנין עׂשר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואחד
מכּון ּבמׁשקל מׁשקל[מדויק]אֹותן ּבלא עּמהן ּומֹוסיפין ; ְְְְְִִִִִֶַָָָָֹֻ

ׁשּמעלה[מדויק] אחד ועׂשב הּירּדן, וכּפת סדֹומית ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָמלח
יֹודעין היּו ולא ידּועים[מכירין]העׁשן; אנׁשים אּלא אֹותֹו ְְְֲִִִֶֶָָָָָֹ

הלכה[מסוימים] היה והּוא איׁש.[מסורת], מּפי איׁש ּבידם ְְֲִִִִָָָָָָ
וחלּבנה ּוׁשחלת נטף סּמניה: עׂשר אחד מׁשקל הּוא ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזה

והּמנה מנה; ׁשבעים מׁשקל אחד מּכל ,[משקלו:]ּולבֹונה, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ
אחד מּכל וכרּכם, נרּד וׁשּבלת ּוקציעה ּומר ּדינרין. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹמאה
ּתׁשע קּנמֹון, מנה; עׂשר ׁשנים קׁשט, מנה; עׂשר ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשּׁשה
מאֹות ׁשלׁש הּכל, מׁשקל מנים. ׁשלׁש קּלּופה, ְְִִִִֵַַָָָָֹֹֹמנים;

מנה. וׁשּׁשים לּהּוׁשמֹונה ּומֹוסיפין הדק; הּכל ׁשֹוחקין ְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹ
ּכל עׁשן ּומעלה הּירּדן, וכּפת סדֹומית, מלח הּקב ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹרבע

מעט]ׁשהּוא הּזהב[- מזּבח על יֹום ּבכל מּמּנה ּומקטיר . ְְְִִִֶֶַַַַָָָָ
ּכנגד יֹום, וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש - ימֹות[מספר]מנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָֹ

יֹום ערב אֹותן ׁשֹוחק - הּנׁשארֹות מנים והּׁשלׁש ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהחּמה.
חפניו, מלא מּמּנה ׁשּמֹוציא עד הּדּקה, מן ּדּקה ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּכּפּורים
הּקטרת מֹותר הּוא - והּנׁשאר הּכּפּורים. ּביֹום ְְְְְְִִִִֶַַַַַָֹלהקטיר

ּבׁשקלים שקלים]ׁשאמרנּו בהלכות -]. ְְִִֶַָָ
מהן ׁשּיֹוצא הּקטף עצי הּוא ּבּתֹורה, האמּור ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָ"נטף"

אדם[שרף]הּצרי ּבני ׁשּנֹותנין הּצּפרן היא והּׁשחלת, ; ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
קׁשה[בשמים]ּבּמגמרֹות וריחֹו ׁשחר, ּדבׁש ּכמֹו והחלּבנה, ; ְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָֹֻ

ּבלׁשֹון,[חזק] ׁשמתן הּוא וזה יון. ּבערי אילנֹות ׂשרף ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֹוהּוא
ּומסּך, ולּבן, ּומיעה, טיּב, ואצ'פאר ּבלסאן, עּוד ְְְְְְְְִִִַַַַַַַָֻערבי:
וקׁשר ועּוד, וקסט, וזעפראן, אלּנארדין, וסנּבל ְְְְְְְְְְְְְִִִַַַַָָָֻֻֻוקציעה,

וענּבר. ְְִַַַָסליּכ'ה,
מפּטמין קּבין[וכותשין]ּכיצד ּתׁשעת מביא הּקטרת? את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַֹ

ּכרׁשינה סבון]ּבֹורית וׁשף[מין הּצּפרן;[משפשף], את ּבּה ְְִִִֶֶַַָָָֹ
חזק יין ׁשל קב ועׂשרים ּבאחד הּצּפרן את ׁשֹורה ּכ ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹואחר



נח           
      

ּבפני הּסּמנין מן ואחד אחד ּכל ׁשֹוחק ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּביֹותר;
היטב', הדק הדק, 'היטב אֹומר: ׁשֹוחק ּוכׁשהּוא הדק, ְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָעצמֹו

הּכל. ּומערב ׁשּׁשֹוחק; זמן ְְֵֵֶַַָָֹּכל

העזרה ּבתֹו ּבּקדׁש מעׂשיה הּקדׁשוכל ּומּׁשל בכלי, -] ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּפסּולה.שרת] החּלין, מן הּקטרת את והמפּטם ;ְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֻ

לּמכּתׁשת אֹותּה מחזירין היּו ּבּׁשנה הכתישה]ּפעמים .[כלי ְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָ
ּובימֹות ּתתעּפׁש, ׁשּלא ּכדי אֹותּה מפּזרין היּו החּמה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבימֹות

צֹוברין ריחּה.פים][אוסהּגׁשמים יפּוג ׁשּלא ּכדי אֹותּה ְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

ּפסלּה ׁשהּוא, ּכל ּדבׁש לתֹוכּה מּסּמניהנתן אחד חּסר ; ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
מעט מעט ּפּטמּה זרה. קטרת נעׂשית ׁשהרי מיתה, חּיב -ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

מין] הכללי]ּבמתּכנּתּה[מכל המשקל יחס -[לפי ּכׁשרה , ְְְְֵַָָֻ
ּפרס ּפּטם מנה]אפּלּו הערּבים.[חצי ּבין ּופרס ּבׁשחרית ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָ

מׁשקלֹות לפי אּלּו, סּמנין עׂשר אחד מן קטרת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהעֹוׂשה
על ּכרת חּיב - הריח ׁשּלא ּפי על ואף ּבּה, להריח ּכדי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹאּלּו,
קבּועה חּטאת מביא ּובׁשֹוגג, ּבמזיד; עׂשה אם ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָעׂשּיתּה,

אֹו[רגילה] חציֹו אּלא ּכּלֹו, הּמׁשקל עׂשה ׁשּלא ּפי על אף .ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ׁשּנאמר: - חּיב אּלּו, מׁשקלֹות לפי ועׂשה הֹואיל ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָׁשליׁשֹו,
- ּבּה להריח כמֹוה יעׂשה אׁשר איׁש תעׂשּו: לא ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ"ּבמתּכנּתּה

מעּמיו". ְְִֵַַָונכרת

להתלּמד ּפטּור;[להתאמן]עׂשה - לּצּבּור למסרּה אֹו ּבּה ְְְְִִֵַַָָָָָָ

הּנהנה ּכדין ּדינֹו אּלא ּכרת, חּיב אינֹו - עׂשה ולא ּבּה ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהריח
ּבמתּכנּתּה לעֹוׂשה אּלא ּכרת, ּתֹורה חּיבה לא הּקדׁש; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻמן

ּבּה. ְִַָָלהריח
.יֹום ּבכל הּקטרת מקטירין עליו - ׁשּבהיכל הּזהב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמזּבח

קטרת עליו הקטיר ואם אחר. ּדבר עליו מקריבין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹואין
ּכ ׁשאינּה ׁשהתנּדבאחרת ּכזֹו קטרת עליו ׁשהקטיר אֹו זֹו, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

נס הּסי אֹו קרּבן עליו הקריב אֹו רּבים, אֹו יחיד ְְִִִִִִֶֶַָָָָָָאֹותּה
משקה] זרה[ניסך קטרת עליו תעלּו "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְֱֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

וגֹו'". ּומנחה ְְְִָָועֹולה
את ׁשּמֹוליכין מֹוליכיןּבעת אין למקֹום, מּמקֹום הארֹון ְְִִִִִֵֵֶֶָָָָ

ּדוד ׁשּׁשכח ּולפי העגלֹות; על ולא הּבהמה על לא ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹֹאֹותֹו
ּבעּזא ּפרץ נפרץ העגלֹות, על מצוה[ומת]ּונׂשאֹו אּלא . ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֻ

עליהם, הּקדׁש עבֹודת "ּכי ׁשּנאמר: הּכתף, על ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלנטלֹו
יּׂשאּו". ִֵַָָּבּכתף

,ּפנים ּכנגד ּפנים נֹוׂשאין הּכתף, על אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכׁשּנֹוׂשאין
לפנים ּופניהם לחּוץ, הארון]ואחֹוריהם ונזהרים[לכיוון . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ

הּבּדים יּׁשמטּו אחד[המוטות]ׁשּלא ׁשהּמסיר הּטּבעֹות; מן ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הארן "ּבטּבעת ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּטּבעֹות מן הּבּדים ְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמן

מּמּנּו". יסרּו לא הּבּדים, ְִִִֶַַָֹֻיהיּו



       

ה'תש"ע תשרי כ"ד שני יום

   
לּמדינה חּוץ ׁשּבת מערב ׁשּיצא ועמד[עיר]מי , ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבמקֹום 'ׁשביתתי ואמר: ּבסֹופֹו, אֹו הּתחּום ּבתֹו ְְְְְְְִִַַָָָָּבמקֹום
מאֹותֹו למחר להּל לֹו יׁש - ׁשם ולן לעירֹו וחזר ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָזה',
ערּובי עּקר הּוא וזה רּוח. לכל אּמה אלּפים ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָמקֹום,
מזֹון ּבהּנחת לערב אמרּו ולא ּברגליו; לערב ְְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָֹתחּומין,
ולא יצא ׁשּלא ּפי על אף ּבּמקֹום, ּבלבד סעּודֹות ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹׁשּתי

ע להקל אּלא ׁשם, יׁשלחעמד אּלא יצא ׁשּלא העׁשיר, ל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
לֹו ויּניחּנּו אחר ּביד .ערּובֹו ְְִֵֵֶַַַ

ּכגֹון אצלֹו, ידּוע ּבמקֹום ׁשביתתֹו לקּבע נתּכּון אם ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹוכן
ּובינֹו ּבינֹו ויׁש מקֹומֹו, מּכיר ׁשהּוא ּגדר אֹו ּבית אֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָאילן
ּכדי והל ּבּדר והחזיק ּפחֹות, אֹו אּמה אלּפים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכׁשחׁשכה

מקֹום לאֹותֹו שבת]ׁשּיּגיע כניסת -[לפני ׁשביתה ּבֹו ויקנה ְְְְִִִֶֶַַָָ
חברֹו החזירֹו אּלא ׁשם, עמד ולא הּגיע ׁשּלא ּפי על ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאף

אצלֹו לֹוללּון יׁש - נתעּכב אֹו ללּון, מעצמֹו ׁשחזר אֹו , ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ
אּמה אלּפים מקֹום ּומאֹותֹו לֹו, ׁשּנתּכּון מקֹום עד ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלהּל
והחזיק ׁשביתתֹו, ׁשם לקּבע ּבלּבֹו ׁשּגמר ׁשּכיון רּוח; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלכל

ׁשם ערּובֹו ׁשהּניח אֹו ׁשם, ׁשעמד ּכמי נעׂשה ,ּבּדר. ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
אֹותֹו מטריחין ׁשאין ּבעני, אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָּבּמה

והיה ,ּבּדר ּבא ׁשהיה מי ּכגֹון ּבדחּוק, אֹו ערּוב; ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלהּניח
ּתחׁש ׁשּמא ׁשּיּגיעירא ּכדי הּיֹום מן ׁשּיּׁשאר והּוא, ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבכל רץ אם ,ׁשּתחׁש קדם ׁשביתה ּבֹו ׁשּקנה מקֹום ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹלאֹותֹו
אֹוּכחֹו אלּפים ,ּכׁשּתחׁש מקֹום אֹותֹו ּובין ּבינֹו ויהיה , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

מןּפחֹות נׁשאר ׁשּלא אֹו עני, ולא ּדחּוק היה לא אם אבל . ְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֹֹ
הּמקֹום ּבין ׁשהיה אֹו ּכחֹו, ּבכל רץ אפּלּו ׁשּיּגיע ּכדי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּיֹום
ּכׁשחׁשכה ּבֹו עֹומד ׁשהּוא הּמקֹום ּובין ּבֹו לׁשּבת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנתּכּון
ׁשביתה ּבֹו ׁשּקנה הּמקֹום ּכּון ׁשּלא אֹו אּמה, מאלּפים ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹיתר

מקֹום, ּברחּוק ׁשביתה קנה לא הרי אלּפים- אּלא לֹו ואין ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ּכׁשחׁשכה ּבֹו עֹומד ׁשהּוא מּמקֹום רּוח לכל .אּמה ְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

,ׁשביתה ׁשם וקנה הּיחיד, ּברׁשּות יֹום מּבעֹוד ׁשעמד ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָמי
הידּועה הּיחיד ּברׁשּות לׁשּבת ונתּכּון ּבּדר ּבא ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאֹו
וחּוצה ּכּלּה, את מהּל זה הרי - ׁשביתתֹו ׁשם וקבע ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאצלֹו,
מקֹום זֹו הּיחיד רׁשּות היתה ואם רּוח. לכל אּמה אלּפים ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָלּה
סאתים ּבית בּה היה אם - נקע אֹו ּתל, אֹו לדירה, הּקף ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּלא

חמישים] על אמה וחּוצה[מאה ּכּלּה, את מהּל ּפחֹות, ְְֵֶַָָָֻאֹו
סאתים, ּבית על יתר היתה ואם רּוח; לכל אּמה אלּפים ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָלּה
לכל אּמה אלּפים מהן וחּוצה אּמֹות, ארּבע אּלא ּבּה לֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאין

לדירהרּוח הּקף ׁשּלא ּבמקֹום ערּובֹו הּניח אם וכן .. ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֻ

סּים[קובע]הּקֹונה ולא מקֹום, ּברחּוק [ציין]ׁשביתה ְְְִִִֵֶַָָֹ
ּבא היה ּכיצד? ׁשם. ׁשביתה קנה לא - ׁשביתתֹו ְְְִִֵַָָָָָָָָֹמקֹום
'ּבבקעה אֹו ּפלֹונית', ּבׂשדה 'ׁשביתתי ואמר: ,ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָּבּדר
זה' מּמקֹומי 'אלּפים אֹו אּמה', אלף 'ּברחּוק אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָּפלֹונית',
אּלא לֹו ואין מקֹום; ּברחּוק ׁשביתה קנה לא זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹ
ּכׁשחׁשכה ּבֹו עֹומד ׁשהּוא מּמקֹום רּוח לכל אּמה .אלּפים ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

סלע 'ּתחת אֹו ּפלֹוני', אילן ּתחת 'ׁשביתתי ְְִִִִֶַַַַַַָָָאמר:
ׁשמֹונה סלע אֹותּה אֹו אילן אֹותֹו ּתחת יׁש אם - ְְִִִֵֶֶַַַָָּפלֹונית'
מקֹום ּכּון לא ׁשהרי ׁשביתה; קנה לא יתר, אֹו ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֹאּמֹות

           
      

ׁשּמא אּלּו, אּמֹות ּבארּבע לׁשּבת ּבא ׁשאם - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשביתתֹו
ׁשביתהּבאר ׁשּקנה הּוא האחרֹות אּלּו אּמֹות .ּבע ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ

אּמֹות ּבארּבע אֹו ּבעּקרֹו, לׁשּבת להתּכּון צרי ,ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹלפיכ
מּׁשמֹונה, ּפחֹות ּתחּתיו היה ואם ׁשּבצפֹונֹו. אֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָׁשּבדרֹומֹו,
ׁשני ׁשעּור ׁשם אין ׁשהרי קנה; - ּתחּתיו לׁשּבת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹונתּכּון
ּבאים ׁשנים היּו מסּים. מקֹומֹו מקצת והרי ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֻמקֹומֹות,
קֹובע ׁשהּוא מקֹום אֹו ּגדר אֹו אילן מּכיר מהן אחד ,ִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבּדר
מֹוסר מּכיר ׁשאינֹו זה - מּכיר אינֹו והּׁשני ׁשביתה, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּבֹו
ּבּמקֹום וחברֹו הּוא לׁשּבת מתּכּון והּמּכיר לּמּכיר, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָֹׁשביתתֹו

מּכיר .ׁשהּוא ִֶַ
ערּובן להן להֹולי מהן אחד ׁשּׁשלחּו העיר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאנׁשי

ידּוע והחזיק[מסוים]למקֹום הליכה], של בעיצומה [היה ְְְִֶַָָ
קנּו לא הן - ערּובן הֹולי ולא חברֹו, והחזירֹו ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּבּדר
להן ואין ערּובן, ׁשם הּנח לא ׁשהרי מקֹום, ּבאֹותֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻׁשביתה
קנה והּוא רּוח; לכל אּמה אלּפים אּלא מּמדינתן, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָלהּל
ׁשם, לׁשּבת ונתּכּון ,ּבּדר ּבא הּוא ׁשהרי - ערּוב ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשם
מקֹום, לאֹותֹו להּל למחר לֹו יׁש לפיכ ;ּבּדר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהחזיק

רּוח לכל אּמה אלּפים מּמּנּו ּולהּל. ְְְִִֵֶַַַַַָָ
מקֹום ּברחּוק ׁשביתה הּקֹונה ׁשּצרי ׁשאמרנּו, ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָזה

מן ירד אפּלּו אּלא ּבּׂשדה, ויל ׁשּיצא לא ,ּבּדר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיחזיק
הגג]העלּיה עלית ׁשּיצא[- וקדם מקֹום, לאֹותֹו ליל ְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹ

ׁשביתה וקנה החזיק, זה הרי - חברֹו החזירֹו החצר .מּפתח ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
לֹומר צרי אינֹו מקֹום, ּברחּוק ׁשביתה הּקֹונה ּכל ְְְִִִֵֵֶַַָָָָוכן

ּכיון אּלא ּפלֹוני', ּבמקֹום והחזיק'ׁשביתתי ּבלּבֹו ׁשּגמר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
ׁשביתה ׁשם קנה ׁשהּוא, ּכל מיּבּדר לֹומר, צרי ואין ; ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

צרי ׁשאינֹו ׁשביתה, ּבֹו ׁשּקנה ּבּמקֹום ועמד ּברגליו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּיצא
קנה ּבלּבֹו, ׁשּגמר ּכיון אּלא ּכלּום, .לֹומר ְְִֵֶֶַַָָָָָ

ּבּׂשדֹות ׁשּבת ּבלילי ואֹוכלין ׁשהֹולכין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּתלמידין
דרכים לעֹוברי מצּויה ׁשּפּתן הּבּתים ּבעלי אצל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּובּכרמים,
אלּפים מהּלכין - הּמדרׁש ּבבית ולנים ּובאים ׁשם, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָהּבאים
ׁשאּלּו האכילה; מּמקֹום לא הּמדרׁש, מּבית רּוח לכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹאּמה
ואין לּׂשדה; יֹוצאין היּו לא הּמדרׁש, ּבבית סעּודתן ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹמצאּו

מדרׁשם ּבית על אּלא לדירה, סֹומכת .ּדעּתן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ה'תש"ע תשרי כ"ה שלישי יום

   
,ּבמערב ואחד ּבמזרח אחד ערּובין, ׁשני מּניחין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאין

ּובׁשאר הערּובין, מּׁשני אחד על הּיֹום ּבמקצת ׁשּיהּל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכדי
ליֹום ערּובין ׁשני מערבין ׁשאין - הּׁשני הערּוב על ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהּיֹום

הּואאחד ּכמדּמה רּוחֹות, לׁשּתי וערב טעה שחשב]. מפני -] ְְְִִֵֵֶֶַָָָֻ
וערבּו 'צאּו לׁשנים: ׁשאמר אֹו רּוחֹות, לׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּמערבין
- לדרֹום עליו ערב ואחד לצפֹון עליו ערב אחד ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעלי',

ׁשניהם ּכרגלי מהּל. ְְְְֵֵֵֶַַ
אּלא ,להּל יכֹול ׁשאינֹו ׁשניהן? ּכרגלי מהּל ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד

ּברחּוק ערּובֹו האחד נתן ּבֹו; להּל לׁשניהן ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבמקֹום
מזרח, לרּוח אּמה ּברחּוקאלף ערּובֹו מהן הּׁשני והּניח ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

מהּל עליו ׁשערבּו זה אין - מערב לרּוח אּמה מאֹות ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחמׁש
ולא ּבמזרח, עליו ׁשערב מי ּכרגלי אּמה, אלף אּלא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבמערב

ׁשערב מי ּכרגלי מאֹות, וחמׁש אלף אּלא ּבמזרח ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָיהּל
ערּובין ׁשני עליו ערבּו אֹו ערב אם ,לפיכ ּבמערב. ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָעליו
אלּפים ּברחּוק ואחד למזרח, אלּפים ּברחּוק אחד ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָאּלּו,

מּמקֹומֹו יזּוז לא זה הרי - .למערב ְְֲֲִֵֶַָָֹ
:ואֹומר ּומתנה רּוחֹות, ּבׁשּתי ערּובין ׁשני אדם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָמערב

נלחצּתי אֹו מצוה ּדבר לי ארע מהגוים]'אם למחר[לברוח ְְְְְִִִִִֵַַַָָָ
עליו, סֹומ ׁשאני הּוא הערּוב זה זֹו, לרּוח ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָונצרכּתי
זֹו לרּוח נצרכּתי ואם כלּום; אינֹו הּׁשנית ׁשּברּוח ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוהערּוב
וׁשּברּוח עליו, סֹומ ׁשאני הּוא הערּוב זה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּׁשנית,
לי יׁש הרּוחֹות, לׁשּתי נצרכּתי ואם כלּום; אינֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָהראׁשֹונה
ואם ;אל ׁשארצה ּולאיזה ׁשארצה, ערּוב איזה על ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַֹלסמ
ׁשני אין - מּׁשּתיהן לרּוח נצרכּתי ולא ּדבר, לי ארע ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹלא
הריני אּלא מהן, אחד על סֹומ ואיני ערּוב, אּלּו ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָהערּובין
לחֹומה' מחּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים לי ׁשּיׁש עירי, .ּכבני ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּביֹום אסּור ּכ ּבׁשּבת, לּתחּום חּוץ לצאת ׁשאסּור ְְְְֵֵֶַַָָָָָּכׁשם
הּכּפּוריםטֹוב לרׁשּותּוביֹום מרׁשּות ׁשהּמֹוציא ּוכׁשם ; ְְְְִִִִֵֵֶַַ

חּיב הּכּפּורים ּביֹום הּמֹוציא ּכ חּיב, ּביֹוםּבׁשּבת אבל . ְְְֲִִִַַַַַָָָָָ
לרׁשּות מרׁשּות להֹוציא מּתר ערּוביטֹוב, מערבין ,לפיכ . ְְְְְְִִִִֵֵֵָָָֻ

ּכׁשּבת; הּכּפּורים, ליֹום ּבמבֹואֹות ּומׁשּתּתפין ְְְְְֲִִִִִֵַַַָחצרֹות
הּכּפּורים ליֹום תחּומין ערּובי טֹוביםּומערבין ,ּולימים ְְְְְִִִִִִֵֵַָָ
לׁשּבת. ׁשּמערבין ְְְְִֶֶֶַָָּכדר

ּבין מּלפניה ּבין לׁשּבת, סמּו להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָיֹום
לערב לֹו יׁש - ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ׁשני אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻמּלאחריה,
ׁשּירצה מהן זה אי על וסֹומ רּוחֹות, לׁשּתי ערּובין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַׁשני

הּׁשני לּיֹום הּׁשנית ׁשּברּוח הערּוב ועל הראׁשֹון, אֹולּיֹום ; ְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
מּׁשני לאחד עליו וסֹומ אחת, לרּוח אחד ערּוב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמערב
ערּוב, עׂשה לא ּוכאּלּו העיר ּכבני יהיה הּׁשני ּובּיֹום ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹימים,

רּוח לכל אּמה אלּפים לֹו ּבׁשניויׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אבל ּגלּיֹות; ׁשל טֹובים ְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֻימים
אּלא הּימים, לׁשני מערב ואינֹו אחד, ּכיֹום הן הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּׁשנה,

אחת .לרּוח ְַַַ
לׁשּבת 'ערּובי ואֹומר: ערּובֹו, על אדם מתנה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָוכן

לא אבל אחרת, 'לׁשּבת אחרת'; לׁשּבת לא אבל ְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹזֹו,
טֹובים, 'לימים טֹובים', לימים לא 'לׁשּבתֹות, ְְְְִִִִַָָָֹלזֹו',

לׁשּבתֹות' .לא ְַָֹ
,ׁשארצה מּכם איזה על מערב 'הריני לחמּׁשה: ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאמר

ׁשרצה ּפי על אף - 'יל לא רציתי לא ,יל ִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹרציתי
הערוב]מּׁשחׁשכה שחל אחר -]יל מּדברי, ׁשהּוא ּדבר ; ְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ּבררה ּבֹו יׁש רצהסֹופרים, שמלכתחילה מתברר [בסוף ְְִֵֵָ
'רציתילילך] ואמר: הּׁשנה, ּכל ׁשל לׁשּבתֹות המערב וכן .ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ׁשּבת ּכל - עירי' ּכבני אהיה אּלא ,אל לא רציתי לא ,ְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹאל
.מּׁשּתחׁש ׁשרצה ּפי על אף ,יל ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּירצה

ויֹום לׁשּבת אֹו ּגלּיֹות, ׁשל טֹובים ימים לׁשני ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻהמערב
הּימים לׁשני אחת לרּוח אחד ערּוב ׁשהּוא ּפי על אף - ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָטֹוב
ּובליל ראׁשֹון ּבליל מצּוי ּבמקֹומֹו הערּוב ׁשּיהיה צרי -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָ
ּבערב מֹוליכֹו עֹוׂשה? הּוא ּכיצד הּׁשמׁשֹות. ּבין ּכל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשני,

ּבידֹו ונֹוטלֹו עליו, ּומחׁשי ׁשּבת, ּבערב אֹו טֹוב [מפנייֹום ְְְְְִֶֶַַָָָָ
טֹובהגנבים] יֹום ליל היה אם לֹו, לטלטל]ּובא שמותר -]; ִֵָָָ
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ׁשּמא אּלּו, אּמֹות ּבארּבע לׁשּבת ּבא ׁשאם - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשביתתֹו
ׁשביתהּבאר ׁשּקנה הּוא האחרֹות אּלּו אּמֹות .ּבע ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ

אּמֹות ּבארּבע אֹו ּבעּקרֹו, לׁשּבת להתּכּון צרי ,ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹלפיכ
מּׁשמֹונה, ּפחֹות ּתחּתיו היה ואם ׁשּבצפֹונֹו. אֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָׁשּבדרֹומֹו,
ׁשני ׁשעּור ׁשם אין ׁשהרי קנה; - ּתחּתיו לׁשּבת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹונתּכּון
ּבאים ׁשנים היּו מסּים. מקֹומֹו מקצת והרי ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֻמקֹומֹות,
קֹובע ׁשהּוא מקֹום אֹו ּגדר אֹו אילן מּכיר מהן אחד ,ִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבּדר
מֹוסר מּכיר ׁשאינֹו זה - מּכיר אינֹו והּׁשני ׁשביתה, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּבֹו
ּבּמקֹום וחברֹו הּוא לׁשּבת מתּכּון והּמּכיר לּמּכיר, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָֹׁשביתתֹו

מּכיר .ׁשהּוא ִֶַ
ערּובן להן להֹולי מהן אחד ׁשּׁשלחּו העיר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאנׁשי

ידּוע והחזיק[מסוים]למקֹום הליכה], של בעיצומה [היה ְְְִֶַָָ
קנּו לא הן - ערּובן הֹולי ולא חברֹו, והחזירֹו ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּבּדר
להן ואין ערּובן, ׁשם הּנח לא ׁשהרי מקֹום, ּבאֹותֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻׁשביתה
קנה והּוא רּוח; לכל אּמה אלּפים אּלא מּמדינתן, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָלהּל
ׁשם, לׁשּבת ונתּכּון ,ּבּדר ּבא הּוא ׁשהרי - ערּוב ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשם
מקֹום, לאֹותֹו להּל למחר לֹו יׁש לפיכ ;ּבּדר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהחזיק

רּוח לכל אּמה אלּפים מּמּנּו ּולהּל. ְְְִִֵֶַַַַַָָ
מקֹום ּברחּוק ׁשביתה הּקֹונה ׁשּצרי ׁשאמרנּו, ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָזה

מן ירד אפּלּו אּלא ּבּׂשדה, ויל ׁשּיצא לא ,ּבּדר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיחזיק
הגג]העלּיה עלית ׁשּיצא[- וקדם מקֹום, לאֹותֹו ליל ְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹ

ׁשביתה וקנה החזיק, זה הרי - חברֹו החזירֹו החצר .מּפתח ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
לֹומר צרי אינֹו מקֹום, ּברחּוק ׁשביתה הּקֹונה ּכל ְְְִִִֵֵֶַַָָָָוכן

ּכיון אּלא ּפלֹוני', ּבמקֹום והחזיק'ׁשביתתי ּבלּבֹו ׁשּגמר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
ׁשביתה ׁשם קנה ׁשהּוא, ּכל מיּבּדר לֹומר, צרי ואין ; ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

צרי ׁשאינֹו ׁשביתה, ּבֹו ׁשּקנה ּבּמקֹום ועמד ּברגליו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּיצא
קנה ּבלּבֹו, ׁשּגמר ּכיון אּלא ּכלּום, .לֹומר ְְִֵֶֶַַָָָָָ

ּבּׂשדֹות ׁשּבת ּבלילי ואֹוכלין ׁשהֹולכין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּתלמידין
דרכים לעֹוברי מצּויה ׁשּפּתן הּבּתים ּבעלי אצל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּובּכרמים,
אלּפים מהּלכין - הּמדרׁש ּבבית ולנים ּובאים ׁשם, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָהּבאים
ׁשאּלּו האכילה; מּמקֹום לא הּמדרׁש, מּבית רּוח לכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹאּמה
ואין לּׂשדה; יֹוצאין היּו לא הּמדרׁש, ּבבית סעּודתן ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹמצאּו

מדרׁשם ּבית על אּלא לדירה, סֹומכת .ּדעּתן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ה'תש"ע תשרי כ"ה שלישי יום

   
,ּבמערב ואחד ּבמזרח אחד ערּובין, ׁשני מּניחין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאין

ּובׁשאר הערּובין, מּׁשני אחד על הּיֹום ּבמקצת ׁשּיהּל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכדי
ליֹום ערּובין ׁשני מערבין ׁשאין - הּׁשני הערּוב על ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהּיֹום

הּואאחד ּכמדּמה רּוחֹות, לׁשּתי וערב טעה שחשב]. מפני -] ְְְִִֵֵֶֶַָָָֻ
וערבּו 'צאּו לׁשנים: ׁשאמר אֹו רּוחֹות, לׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּמערבין
- לדרֹום עליו ערב ואחד לצפֹון עליו ערב אחד ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעלי',

ׁשניהם ּכרגלי מהּל. ְְְְֵֵֵֶַַ
אּלא ,להּל יכֹול ׁשאינֹו ׁשניהן? ּכרגלי מהּל ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד

ּברחּוק ערּובֹו האחד נתן ּבֹו; להּל לׁשניהן ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבמקֹום
מזרח, לרּוח אּמה ּברחּוקאלף ערּובֹו מהן הּׁשני והּניח ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

מהּל עליו ׁשערבּו זה אין - מערב לרּוח אּמה מאֹות ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחמׁש
ולא ּבמזרח, עליו ׁשערב מי ּכרגלי אּמה, אלף אּלא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבמערב

ׁשערב מי ּכרגלי מאֹות, וחמׁש אלף אּלא ּבמזרח ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָיהּל
ערּובין ׁשני עליו ערבּו אֹו ערב אם ,לפיכ ּבמערב. ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָעליו
אלּפים ּברחּוק ואחד למזרח, אלּפים ּברחּוק אחד ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָאּלּו,

מּמקֹומֹו יזּוז לא זה הרי - .למערב ְְֲֲִֵֶַָָֹ
:ואֹומר ּומתנה רּוחֹות, ּבׁשּתי ערּובין ׁשני אדם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָמערב

נלחצּתי אֹו מצוה ּדבר לי ארע מהגוים]'אם למחר[לברוח ְְְְְִִִִִֵַַַָָָ
עליו, סֹומ ׁשאני הּוא הערּוב זה זֹו, לרּוח ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָונצרכּתי
זֹו לרּוח נצרכּתי ואם כלּום; אינֹו הּׁשנית ׁשּברּוח ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוהערּוב
וׁשּברּוח עליו, סֹומ ׁשאני הּוא הערּוב זה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּׁשנית,
לי יׁש הרּוחֹות, לׁשּתי נצרכּתי ואם כלּום; אינֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָהראׁשֹונה
ואם ;אל ׁשארצה ּולאיזה ׁשארצה, ערּוב איזה על ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַֹלסמ
ׁשני אין - מּׁשּתיהן לרּוח נצרכּתי ולא ּדבר, לי ארע ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹלא
הריני אּלא מהן, אחד על סֹומ ואיני ערּוב, אּלּו ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָהערּובין
לחֹומה' מחּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים לי ׁשּיׁש עירי, .ּכבני ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּביֹום אסּור ּכ ּבׁשּבת, לּתחּום חּוץ לצאת ׁשאסּור ְְְְֵֵֶַַָָָָָּכׁשם
הּכּפּוריםטֹוב לרׁשּותּוביֹום מרׁשּות ׁשהּמֹוציא ּוכׁשם ; ְְְְִִִִֵֵֶַַ

חּיב הּכּפּורים ּביֹום הּמֹוציא ּכ חּיב, ּביֹוםּבׁשּבת אבל . ְְְֲִִִַַַַַָָָָָ
לרׁשּות מרׁשּות להֹוציא מּתר ערּוביטֹוב, מערבין ,לפיכ . ְְְְְְִִִִֵֵֵָָָֻ

ּכׁשּבת; הּכּפּורים, ליֹום ּבמבֹואֹות ּומׁשּתּתפין ְְְְְֲִִִִִֵַַַָחצרֹות
הּכּפּורים ליֹום תחּומין ערּובי טֹוביםּומערבין ,ּולימים ְְְְְִִִִִִֵֵַָָ
לׁשּבת. ׁשּמערבין ְְְְִֶֶֶַָָּכדר

ּבין מּלפניה ּבין לׁשּבת, סמּו להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָיֹום
לערב לֹו יׁש - ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ׁשני אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻמּלאחריה,
ׁשּירצה מהן זה אי על וסֹומ רּוחֹות, לׁשּתי ערּובין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַׁשני

הּׁשני לּיֹום הּׁשנית ׁשּברּוח הערּוב ועל הראׁשֹון, אֹולּיֹום ; ְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
מּׁשני לאחד עליו וסֹומ אחת, לרּוח אחד ערּוב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמערב
ערּוב, עׂשה לא ּוכאּלּו העיר ּכבני יהיה הּׁשני ּובּיֹום ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹימים,

רּוח לכל אּמה אלּפים לֹו ּבׁשניויׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אבל ּגלּיֹות; ׁשל טֹובים ְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֻימים
אּלא הּימים, לׁשני מערב ואינֹו אחד, ּכיֹום הן הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּׁשנה,

אחת .לרּוח ְַַַ
לׁשּבת 'ערּובי ואֹומר: ערּובֹו, על אדם מתנה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָוכן

לא אבל אחרת, 'לׁשּבת אחרת'; לׁשּבת לא אבל ְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹזֹו,
טֹובים, 'לימים טֹובים', לימים לא 'לׁשּבתֹות, ְְְְִִִִַָָָֹלזֹו',

לׁשּבתֹות' .לא ְַָֹ
,ׁשארצה מּכם איזה על מערב 'הריני לחמּׁשה: ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאמר

ׁשרצה ּפי על אף - 'יל לא רציתי לא ,יל ִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹרציתי
הערוב]מּׁשחׁשכה שחל אחר -]יל מּדברי, ׁשהּוא ּדבר ; ְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ּבררה ּבֹו יׁש רצהסֹופרים, שמלכתחילה מתברר [בסוף ְְִֵֵָ
'רציתילילך] ואמר: הּׁשנה, ּכל ׁשל לׁשּבתֹות המערב וכן .ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ׁשּבת ּכל - עירי' ּכבני אהיה אּלא ,אל לא רציתי לא ,ְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹאל
.מּׁשּתחׁש ׁשרצה ּפי על אף ,יל ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּירצה

ויֹום לׁשּבת אֹו ּגלּיֹות, ׁשל טֹובים ימים לׁשני ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻהמערב
הּימים לׁשני אחת לרּוח אחד ערּוב ׁשהּוא ּפי על אף - ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָטֹוב
ּובליל ראׁשֹון ּבליל מצּוי ּבמקֹומֹו הערּוב ׁשּיהיה צרי -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָ
ּבערב מֹוליכֹו עֹוׂשה? הּוא ּכיצד הּׁשמׁשֹות. ּבין ּכל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשני,

ּבידֹו ונֹוטלֹו עליו, ּומחׁשי ׁשּבת, ּבערב אֹו טֹוב [מפנייֹום ְְְְְִֶֶַַָָָָ
טֹובהגנבים] יֹום ליל היה אם לֹו, לטלטל]ּובא שמותר -]; ִֵָָָ



ס           
      

,ׁשּתחׁש עד ׁשם ּומּניחֹו מקֹום, לאֹותֹו מֹוליכֹו ְְְִִֶֶַַַָָָָּולמחר
אם טֹובואֹוכלֹו יֹום ליל היה אם מביאֹו אֹו ׁשּבת, ליל היה ְְְִִִֵֵַָָָָָ

ׁשּנאמר: ּכדי אחד, ּכיֹום ואינם קדּׁשֹות, ׁשּתי ׁשהן מּפני -ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֻ
ימים' לׁשני הערּוב קנה ראׁשֹון .'מּליל ְִִִִֵֵֵָָָָ

לֹו ואין לראׁשֹון, הערּוב קנה - ּבראׁשֹון הערּוב ְֱִִֵֵֵֶַָָָָָָנאכל
לּׁשני ּברגליוערּוב לערב צרי ּבראׁשֹון, ּברגליו ערב ; ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

ּבלּבֹוּבּׁשני ויחׁשב מקֹום, ּבאֹותֹו ויעמד ׁשּיל והּוא , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹֹ
ׁשביתה ׁשם לערבׁשּיקנה רצה אם - ּבראׁשֹון ּבפת ערב . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ערּוב זה הרי ּבּׁשני, צריּברגליו ּבפת, לערב רצה ואם ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
ׁש עצמּה הּפת ּבאֹותּה ּבראׁשֹוןלערב ּבּה .ערב ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ

,ׁשּבת לאחר אֹו ׁשּבת ערב להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָיֹום
ׁשּמקּדׁשין החודש]ּבזמן ראייתהראּיה[פי]על[את עדות -] ְְְְִִִֶַַַָָ

הלבנה] הן.מולד אחת ּוקדּׁשה אחד, ּכיֹום ׁשהן לי יראה -ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

ּבׁשּתי ערּובין ׁשני לערב לאדם לֹו ׁשּיׁש ׁשאמרנּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָזה
לכל להּגיע לֹו אפׁשר ׁשּיהיה והּוא הּימים, לׁשני ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָרּוחֹות

הראׁשֹון ּבּיֹום הערּובין מּׁשני לֹואחד אפׁשר אי אם אבל ; ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
הּׁשני ערּוב אין הראׁשֹון, ּבּיֹום הּׁשני יֹום ׁשל לערּוב ְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלהּגיע
מּבעֹוד הראּויה ּבסעּודה ׁשּיהיה מצותֹו ׁשהערּוב - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָערּוב
ּבּיֹום הערּוב לזה להּגיע יכֹול ואינֹו הֹואיל וזה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָיֹום,

יֹום. מּבעֹוד ראּויה אינּה זֹו הרי ְְֲִִֵֵָָָהראׁשֹון,

מּביתֹו אּמה אלּפים ּברחּוק ערּובֹו ׁשהּניח הרי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּכיצד?
ׁשני ערּוב והּניח ראׁשֹון, ליֹום עליו וסמ מזרח, ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָלרּוח
וסמ מערב, ּברּוח אלף אֹו מאה אֹו אחת אּמה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָּברחּוק
הראׁשֹון ּבּיֹום ׁשהרי ערּוב, הּׁשני זה אין - ׁשני ליֹום ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָעליו
יכֹול ׁשאינֹו לפי יֹום, מּבעֹוד לֹו ראּוי הּׁשני הערּוב זה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאין

ּכלּום. מערב ּברּוח לֹו נׁשאר לא ׁשהרי אליו, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָֹלהּגיע

אּמה מאֹות וחמׁש אלף ּברחּוק ערּובֹו הּניח אם ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאבל
ערּוב והּניח ראׁשֹון, ליֹום עליו וסמ מזרח, ּברּוח ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָמּביתֹו

ּב מערב לרּוח מּביתֹו רחֹוק אּמה,ׁשני מאֹות חמׁש תֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָ
לֹו אפׁשר ׁשהרי ערּוב, זה הרי - ׁשני ליֹום עליו ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוסמ

הראׁשֹון. ּבּיֹום לֹו ִִֶַַַָׁשּיּגיע

ערּוב עֹוׂשה אינֹו ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל טֹוב ְְִֵֵֶֶֶֶַָָיֹום
אּלא - תחּומין ערּובי ולא חצרֹות, ערּובי לא טֹוב, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶָֹֹּביֹום

טֹוב יֹום ערב ׁשהּוא חמיׁשי ּביֹום הּוא חלּומערב ואם . ְְְֲִִִֵֶֶֶָָ
מערב ׁשּבת, וערב ּבחמיׁשי ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשני
ולא ׁשכח ואם חצרֹות. וערּובי תחּומין ערּובי רביעי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָֹמּיֹום
ׁשּבת ּובערב ּבחמיׁשי חצרֹות ערּובי מערב זה הרי - ,ערב ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

תחּומין ערּובי לא אבל .ּומתנה; ְְֲִֵֵֶַָֹ

אין טֹוב, יֹום הּיֹום 'אם ּבחמיׁשי: אֹומר מתנה? ְֲִִִֵֵֵֶַַַַּכיצד
חֹוזר ּולמחר ערּוב'; זה הרי לאו, ואם ּכלּום; ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָּבדברי
מאמׁש, ערבּתי ּכבר טֹוב, יֹום הּיֹום 'אם ואֹומר: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָּומערב
זה הרי טֹוב, יֹום היה אמׁש ואם ּכלּום; הּיֹום ּבדברי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָואין
ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָערּוב'.
הן הרי הּׁשנה, ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אבל ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻּגלּיֹות;

טֹוב יֹום מערב אּלא להן מערב ואינֹו אחד, .ּכיֹום ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע תשרי כ"ו רביעי יום

  
ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ּבֹומצוֹות לׁשּבת ְְְְֲִִֶֶַָָֹֹ
(ב) (ג)מּמלאכה; מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות להתעּנֹותׁשּלא ְְְְֲִִֶַַָָָָֹ

(ד) הּמצוֹותּבֹו; ּכל ּובאּור ּבֹו. ולׁשּתֹות לאכל ְְְֱִִֵֶֶַָֹֹׁשּלא
אּלּו. ּבפרקים - ְִִֵֵָָהאּלּו

    
הּׁשביעימצות לחדׁש ּבעׂשֹור מּמלאכה לׁשּבת ,עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

לכם" היא ׁשּבתֹון "ׁשּבת בֹוׁשּנאמר: העֹוׂשה וכל ; ְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָ
תעׂשה לא על ועבר עׂשה, מצות ּבּטל ׁשּנאמר:מלאכה, , ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

תעׂשּו" לא מלאכה ּכל וגֹו' על"ּובעׂשֹור חּיב הּוא ּומה . ְְֲֶַַַַָָָָָֹ
זה ּביֹום מלאכה חּיבעׂשּית ּבזדֹון, ּברצֹונֹו עׂשה אם ? ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָ

קבּועה חּטאת קרּבן חּיב ּבׁשגגה, עׂשה ואם [בהמהּכרת; ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָָ
לעני] ובין לעשיר .בין

על חּיבין סקילה, ּבׁשּבת זדֹונּה על ׁשחּיבין מלאכה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָּכל
ּבׁשּבת, חּטאת קרּבן עליו ׁשחּיבין וכל ּכרת; ּבעׂשֹור ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָזדֹונּה

הּכּפּורים ּביֹום חּטאת קרּבן עליו ׁשאסּורחּיבין ּדבר וכל . ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָ
לעׂשֹותֹו אסּור מלאכה, ׁשאינֹו ּפי על אף ּבׁשּבת ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָלעׂשֹותֹו

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין עׂשה, ואם הּכּפּורים; [מלקותּביֹום ְְְִִִִַַַַַָָ
הּׁשּבתמדרבנן] על אֹותֹו ׁשּמּכין ׁשאסּורּכדר וכל . ְְִֶֶֶֶַַַַָָָ

הּכּפּורים ּביֹום לטלטלֹו אסּור ּבׁשּבת, וכללטלטלֹו ; ְְְְְְְְְִִַַַַָָָ
אסּור ּכ ּבׁשּבת, לכּתחּלה לעׂשֹותֹו אֹו לאמרֹו ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָׁשאסּור
ליֹום ׁשּבת ּבין אין ּדבר: ׁשל ּכללֹו הּכּפּורים. ְְְִִֵֵֶַַָָָָּביֹום
ּבׁשּבת מלאכה ׁשּזדֹון אּלא אּלּו, ּבענינים ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּכּפּורים

ּבכרת. הּכּפּורים ּוביֹום ְְְִִִִֵַָָּבסקילה,
הּמנחה מן הּכּפּורים, ּביֹום הּירק את לקּנב ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻּומּתר

המעּפׁשֹותּולמעלה העלין את ׁשּיסיר הּקּנּוב? הּוא ּומה ., ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
לאכילה אֹותֹו ויתּקן הּׁשאר ּבאגֹוזיןויקּצץ מפּצעין וכן . ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

נפׁש עגמת מּפני - ּומעלה הּמנחה מן ּברּמֹונים, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּומפררין
יותר] נפשו ּבׁשּבת,[שתתענה להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ויֹום .ְְְִִִֶַַָָ

ּכל רּמֹונים ּובפרירת אגֹוזים ּובפציעת ירק ּבקניבת ְְְֱִִִִִִִִִַַַָָָָאסּור
ּבׁשנער העם נהגּו ּוכבר [ארץּובּמערב[בבבל]הּיֹום. ְְְֲֲִַַַָָָָָָ

הריישראל] אּלא הּצֹום, ּביֹום אּלּו מּכל אחד יעׂשּו ׁשּלא ,ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
לּכל ּכׁשּבת .הּוא ְַַָֹ

עׂשה והיא)אחרתמצות הּכּפּורים, ּביֹום יׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַ
ּוׁשתּיה מאכילה ּבֹו נפׁשתיכם"לׁשּבת את "ּתעּנּו ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

הּׁשמּועה מּפי רבנו]- ממשה ׁשהּוא[שנמסרה עּנּוי למדּו, ְְִִִֶַָָ
עׂשה מצות קּים ּבֹו, הּצם וכל הּצֹום; זה וכללּנפׁש, . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

לא על ועבר עׂשה, מצות ּבּטל ּבֹו, ׁשֹותה אֹו ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹהאֹוכל
הּיֹוםתעׂשה ּבעצם תעּנה לא אׁשר הּנפׁש כל "ּכי ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֻ

ונכרתה" ׁשּלאהּזה, למי ּכרת הּכתּוב ׁשענׁש מאחר ; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
וכל ּוׁשתּיה. אכילה על ּבֹו אנּו ׁשּמזהרין למדנּו ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָֻנתעּנה,
קבּועה חּטאת קרּבן חּיב ּבׁשֹוגג, ּבֹו הּׁשֹותה אֹו .האֹוכל ְְְֵֵֶַַַַָָָָָ

לסּו אֹו ּבֹו לרחץ ׁשאסּור הּׁשמּועה, מּפי למדנּו ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹוכן

           
      

מּכל[שמן]ּבֹו לׁשּבת ּומצוה לבעל. אֹו הּסנּדל את לנעל ְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹֹאֹו
"ׁשּבת ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה, מאכילה ׁשּׁשֹובת ּכדר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאּלּו,
ואין אּלּו. לענינים וׁשּבתֹון מלאכה, לענין ׁשּבת - ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָׁשּבתֹון"
אם אבל ּוׁשתּיה; אכילה על אּלא קרּבן, אֹו ּכרת ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָחּיבין

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין ּבעל, אֹו נעל אֹו ס אֹו .רחץ ְִַַַַַַַָָָָ

ּכ - ּבּלילה ּובין ּבּיֹום ּבין ּבֹו, מלאכה ׁשּׁשבּות ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשם
ּבּלילה ּובין ּבּיֹום ּבין עּנּוי, ׁשל מחלׁשבּות להֹוסיף וצרי . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו קדׁש אתעל "ועּניתם ׁשּנאמר: , ְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּבערב" לחדׁש, ּבתׁשעה לצּוםנפׁשתיכם התחל ּכלֹומר, - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּביציאה וכן לעׂשירי; הּסמּו ּתׁשעה מערב ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּולהתעּנֹות
לעׂשירי, סמּו עׂשר אחד מּלילי מעט ּבעּנּויֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשֹוהה

ׁשּבּתכם" ּתׁשּבתּו ערב עד "מערב .ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַ

יֹודעֹות אינן והן ׁשחׁשכה, עד וׁשֹותֹות ׁשאֹוכלֹות ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָנׁשים
ׁשּלא ּבידן, ממחין אין - קדׁש על מחל להֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּמצוה
ּבבית ׁשֹוטר ׁשּיהיה אפׁשר אי ׁשהרי ּבזדֹון; לעׂשֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָיבֹואּו
ואל ׁשֹוגגין, ׁשּיהיּו להן והּנח נׁשיו; להזהיר ואחד אחד ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל

לזה הּדֹומה ּכל וכן מזידין. .יהיּו ְְְִִִֵֶֶַָָ

ה'תש"ע תשרי כ"ז חמישי יום

    
ּככֹותבת לאדם הראּויין מאכלין הּכּפּורים ּביֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהאֹוכל

גדול]הּגּסה ּבמעט[תמר מּכביצה ּפחֹות ׁשהיא זה, הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
זהחּיב לׁשעּור מצטרפין האכלים וכל הּׁשֹותה. וכן . ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּכל ׁשֹותה, ׁשל לגמיו ּכמלא אדם לׁשתּית הראּויין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֻמׁשקין
חּיב - לגמיו לפי ואחד ּכדיאחד לגמיו? מלא וכּמה ; ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֻֻ

ּבינֹוני ּבאדם זה וׁשעּור מלא; ויראה אחד לצד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיסּלקם
מרביעית ּפחֹות זה- לׁשעּור מצטרפין הּמׁשקין וכל .. ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

אחד. לׁשעּור מצטרפין אין ּוׁשתּיה, ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָואכילה

ּדברים ׁשאכל אֹו הּמּתרין, אכלים האֹוכל ְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָֻאחד
ּפּגּול ּכגֹון במחשבה]האסּורין, שנפסל [קרבןונֹותר[קרבן ְְֲִִָָ

אכילתו] זמן מעושרין]וטבלשעבר שאינן ּונבלֹות[פירות ְְֵֶֶ
וחלב לאדם,ּוטרפֹות הראּויין אכלים אכל הֹואיל ּדם, אֹו ְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָָ

הּכּפּורים ּביֹום אֹוכל מּׁשּום ּכרת חּיב זה .הרי ְֲִִִֵֵֵֶַַָָ

על אף ּכרת; חּיב אינֹו זה, מּׁשעּור ּפחֹות ׁשתה אֹו ִִֵֵֶַַַַָָָָָָאכל
ּכרת חּיבין אין ׁשעּור, ּבחצי הּתֹורה מן אסּור ׁשהּוא ֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּפי

ּכׁשעּור על מּכיןאּלא ׁשעּור, חצי הּׁשֹותה אֹו והאֹוכל . ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ
מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו .[מלקות ְַַַ

מּתחּלת יׁש אם - ואכל וחזר ואכל וחזר מעט ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָאכל
ׁשלׁש אכילת ּכדי אחרֹונה אכילה סֹוף עד ראׁשֹונה ְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָֹאכילה

איןּביצים לאו, ואם לכׁשעּור; מצטרפֹות אּלּו הרי , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָ
לכׁשעּור -מצטרפֹות וׁשתה וחזר וׁשתה וחזר מעט ׁשתה . ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָ

ּכדי אחרֹונה ׁשתּיה סֹוף עד ראׁשֹונה ׁשתּיה מּתחּלת יׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָאם
מצטרפין אין לאו, ואם לׁשעּור; מצטרפין רביעית, .ׁשתּית ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָ

עׂשבים ּכגֹון אדם, למאכל ראּויין ׁשאינן אכלים ְְְֲֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָאכל
ׂשרפיםהּמרים מאילנות]אֹו הּבאּוׁשין[הנוטפים ְְִִִַַָָ

ציר[מלוכלכים] ּכגֹון ראּויין, ׁשאינם מׁשקין ׁשּׁשתה אֹו ,ְְְִִִֵֶֶַָָָ

מלוח] דג מּוריס[מי מלוח]אֹו דג חי[שומן אפּלּווחמץ - ְְֲִֶַָֹ
מּכין אבל הּכרת; מן ּפטּור זה הרי הרּבה, מהן וׁשתה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאכל

מרּדּות מּכת .אֹותֹו ְַַַ

מזּוג חמץ חּיב[מעורב]ׁשתה הּכֹוססּבמים, [בפיו]. ְִֵֶַַַָָָָֹ
וזנּגביל אבל[קנמון]ּפלּפלין ּפטּור; ּבהן, וכּיֹוצא יבׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

חּיב רטב, ּפטּורזנּגביל גפנים, עלי אכל גפנים. לּולבי ; ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹ
רכים] גפן חּיב[ענפי ׁשּלבלבּו, ּכל גפנים? לּולבי הן ואּלּו . ְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ

זה על יתר הּכּפּורים; יֹום ועד הּׁשנה מראׁש יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבארץ
ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּופטּור. ּכעצים, הם הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַָֹ

ציר לּבׂשר; הּמלח מצטרף ּבמלח, צלי ׁשעל[מיץ]אכל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
עם המערבים האכל ׁשּמכׁשירי מּפני מצטרף; ירק, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּגּבי
ׁשאכל ּגּסה מאכילה ׂשבע היה חׁשּובין. הן ּכאכל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהאכל,
ׁשאכל ּכמי ּפטּור, - ׂשבעֹו על יתר ואכל ּבמזֹונֹו, ׁשּקץ ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָעד
ראּוי הּיתר ׁשּזה ּפי על ׁשאף לאכילה; ראּויין ׁשאינן ְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאכלין

ּכזה ׁשּׂשבע מי לכל ראּוי אינֹו .לרעב, ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשּׁשאל סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש ּביֹום[ביקש]חֹולה לאכל ְֱֵֶֶֶֶַַָָָֹ
'אינֹו אֹומרין הּבקיאין ׁשהרֹופאים ּפי על אף - ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָהּכּפּורים

'ּדי'צריך ׁשּיאמר עד עצמֹו, ּפי על אֹותֹו מאכילין - אמר' . ְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹ
מאכילין - 'צרי' אֹומר והרֹופא ,'צרי 'איני ְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָהחֹולה:

אּמן רֹופא ׁשּיהיה והּוא, ּפיו; על רֹופא[מומחה]אֹותֹו . ְְִִֵֵֶֶַָֻ
מאכילין - 'צרי 'אינֹו אֹומר ואחד ,'צרי' אֹומר ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאחד

אֹומריןאֹותֹו ּומקצתן ,'צרי' אֹומרין הרֹופאין מקצת ;ְְְְְִִִִִִָָָָָ
ּובלבד הּבקיאין; אחר אֹו הרב אחר הֹולכין - 'צרי ְְְִִִִִֵַַַַַַָָֹ'אינֹו
אני' צרי' אמר אם אבל אני'; צרי' החֹולה יאמר ֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
ונחלקּו ,צרי ׁשהּוא החֹולה אמר לא אֹותֹו. מאכילין -ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹ
ּכּמנין 'צרי' ׁשאמרּו ואּלּו ּבקיאין, ּכּלן והיּו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֻהרֹופאים

אֹותֹו. מאכילין - 'צרי 'אינֹו ְֲִִִֵֶַָָׁשאמרּו

מסוים]ׁשהריחה[מעוברת]עּברה לּה[מאכל לֹוחׁשין , ֲִִֵֶָָָָֻ
זה, ּבזּכרֹון ּדעּתּה נתקררה אם הּוא: הּכּפּורים ׁשּיֹום ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָּבאזנּה

נפׁשּה ׁשּתתיּׁשב עד אֹותּה מאכילין לאו, ואם וכןמּוטב; . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּבלמּוס ׁשאחזֹו הרעבון]מי עד[חולי אֹותֹו מאכילין , ְֲֲִִִֶַַָֻ

מּיד, אֹותֹו מאכילין ּוׁשקצים נבלֹות אפּלּו עיניו; ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָׁשּיאֹורּו
הּמּתרין ּדברים ׁשּימצאּו עד מׁשהין .ואין ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֻ

אֹותֹו מחּנכין ׁשנים, עׂשר ּובן ׁשנים ּתׁשע ּבן [לצום]קטן ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
מאכיליןׁשעֹות ּבּיֹום, ׁשעֹות ּבׁשּתי לאכל רגיל היה ּכיצד? . ְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּבארּבע. אֹותֹו מאכילין ּבׁשלׁש, רגיל היה ּבׁשלׁש; ְְְְֲִִִַַַָָָָָֹֹאֹותֹו
ּבׁשעתֹו. לעּנֹותֹו מֹוסיפין הּבן, ּכח עׂשרהלפי אחת ּבן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

סֹופרים, מּדברי ּומׁשלים מתעּנה - נקבה ּבין זכר ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשנה,
ּבמצוֹות לחּנכֹו .ּכדי ְְְְְִֵַ

עׂשרה ׁשלׁש ּובן אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבת
ׂשערֹות ׁשּתי ׁשהביאּו אחד ויֹום הן[למטה]ׁשנה הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ּומׁשלימין הּמצוֹות, לכל הצום]ּגדֹולים כל הּתֹורה[את ;מן ְְְְִִִִִַַַָָ
ואינן הן, קטּנים עדין - ׂשערֹות ׁשּתי הביאּו לא אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָֹאבל

סֹופרים מּדברי אּלא מּבןמׁשלימין ּפחֹות ׁשהּוא קטן . ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָ
יבֹואּו ׁשּלא ּכדי הּכּפּורים, ּביֹום אֹותֹו מעּנין אין - ְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹּתׁשע

סּכנה .לידי ִֵַָָ



סי            
      

מּכל[שמן]ּבֹו לׁשּבת ּומצוה לבעל. אֹו הּסנּדל את לנעל ְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹֹאֹו
"ׁשּבת ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה, מאכילה ׁשּׁשֹובת ּכדר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאּלּו,
ואין אּלּו. לענינים וׁשּבתֹון מלאכה, לענין ׁשּבת - ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָׁשּבתֹון"
אם אבל ּוׁשתּיה; אכילה על אּלא קרּבן, אֹו ּכרת ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָחּיבין

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין ּבעל, אֹו נעל אֹו ס אֹו .רחץ ְִַַַַַַַָָָָ

ּכ - ּבּלילה ּובין ּבּיֹום ּבין ּבֹו, מלאכה ׁשּׁשבּות ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשם
ּבּלילה ּובין ּבּיֹום ּבין עּנּוי, ׁשל מחלׁשבּות להֹוסיף וצרי . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו קדׁש אתעל "ועּניתם ׁשּנאמר: , ְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּבערב" לחדׁש, ּבתׁשעה לצּוםנפׁשתיכם התחל ּכלֹומר, - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּביציאה וכן לעׂשירי; הּסמּו ּתׁשעה מערב ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּולהתעּנֹות
לעׂשירי, סמּו עׂשר אחד מּלילי מעט ּבעּנּויֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשֹוהה

ׁשּבּתכם" ּתׁשּבתּו ערב עד "מערב .ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַ

יֹודעֹות אינן והן ׁשחׁשכה, עד וׁשֹותֹות ׁשאֹוכלֹות ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָנׁשים
ׁשּלא ּבידן, ממחין אין - קדׁש על מחל להֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּמצוה
ּבבית ׁשֹוטר ׁשּיהיה אפׁשר אי ׁשהרי ּבזדֹון; לעׂשֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָיבֹואּו
ואל ׁשֹוגגין, ׁשּיהיּו להן והּנח נׁשיו; להזהיר ואחד אחד ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל

לזה הּדֹומה ּכל וכן מזידין. .יהיּו ְְְִִִֵֶֶַָָ

ה'תש"ע תשרי כ"ז חמישי יום

    
ּככֹותבת לאדם הראּויין מאכלין הּכּפּורים ּביֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהאֹוכל

גדול]הּגּסה ּבמעט[תמר מּכביצה ּפחֹות ׁשהיא זה, הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
זהחּיב לׁשעּור מצטרפין האכלים וכל הּׁשֹותה. וכן . ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּכל ׁשֹותה, ׁשל לגמיו ּכמלא אדם לׁשתּית הראּויין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֻמׁשקין
חּיב - לגמיו לפי ואחד ּכדיאחד לגמיו? מלא וכּמה ; ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֻֻ

ּבינֹוני ּבאדם זה וׁשעּור מלא; ויראה אחד לצד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיסּלקם
מרביעית ּפחֹות זה- לׁשעּור מצטרפין הּמׁשקין וכל .. ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

אחד. לׁשעּור מצטרפין אין ּוׁשתּיה, ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָואכילה

ּדברים ׁשאכל אֹו הּמּתרין, אכלים האֹוכל ְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָֻאחד
ּפּגּול ּכגֹון במחשבה]האסּורין, שנפסל [קרבןונֹותר[קרבן ְְֲִִָָ

אכילתו] זמן מעושרין]וטבלשעבר שאינן ּונבלֹות[פירות ְְֵֶֶ
וחלב לאדם,ּוטרפֹות הראּויין אכלים אכל הֹואיל ּדם, אֹו ְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָָ

הּכּפּורים ּביֹום אֹוכל מּׁשּום ּכרת חּיב זה .הרי ְֲִִִֵֵֵֶַַָָ

על אף ּכרת; חּיב אינֹו זה, מּׁשעּור ּפחֹות ׁשתה אֹו ִִֵֵֶַַַַָָָָָָאכל
ּכרת חּיבין אין ׁשעּור, ּבחצי הּתֹורה מן אסּור ׁשהּוא ֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּפי

ּכׁשעּור על מּכיןאּלא ׁשעּור, חצי הּׁשֹותה אֹו והאֹוכל . ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ
מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו .[מלקות ְַַַ

מּתחּלת יׁש אם - ואכל וחזר ואכל וחזר מעט ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָאכל
ׁשלׁש אכילת ּכדי אחרֹונה אכילה סֹוף עד ראׁשֹונה ְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָֹאכילה

איןּביצים לאו, ואם לכׁשעּור; מצטרפֹות אּלּו הרי , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָ
לכׁשעּור -מצטרפֹות וׁשתה וחזר וׁשתה וחזר מעט ׁשתה . ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָ

ּכדי אחרֹונה ׁשתּיה סֹוף עד ראׁשֹונה ׁשתּיה מּתחּלת יׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָאם
מצטרפין אין לאו, ואם לׁשעּור; מצטרפין רביעית, .ׁשתּית ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָ

עׂשבים ּכגֹון אדם, למאכל ראּויין ׁשאינן אכלים ְְְֲֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָאכל
ׂשרפיםהּמרים מאילנות]אֹו הּבאּוׁשין[הנוטפים ְְִִִַַָָ

ציר[מלוכלכים] ּכגֹון ראּויין, ׁשאינם מׁשקין ׁשּׁשתה אֹו ,ְְְִִִֵֶֶַָָָ

מלוח] דג מּוריס[מי מלוח]אֹו דג חי[שומן אפּלּווחמץ - ְְֲִֶַָֹ
מּכין אבל הּכרת; מן ּפטּור זה הרי הרּבה, מהן וׁשתה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאכל

מרּדּות מּכת .אֹותֹו ְַַַ

מזּוג חמץ חּיב[מעורב]ׁשתה הּכֹוססּבמים, [בפיו]. ְִֵֶַַַָָָָֹ
וזנּגביל אבל[קנמון]ּפלּפלין ּפטּור; ּבהן, וכּיֹוצא יבׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

חּיב רטב, ּפטּורזנּגביל גפנים, עלי אכל גפנים. לּולבי ; ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹ
רכים] גפן חּיב[ענפי ׁשּלבלבּו, ּכל גפנים? לּולבי הן ואּלּו . ְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ

זה על יתר הּכּפּורים; יֹום ועד הּׁשנה מראׁש יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבארץ
ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּופטּור. ּכעצים, הם הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַָֹ

ציר לּבׂשר; הּמלח מצטרף ּבמלח, צלי ׁשעל[מיץ]אכל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
עם המערבים האכל ׁשּמכׁשירי מּפני מצטרף; ירק, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּגּבי
ׁשאכל ּגּסה מאכילה ׂשבע היה חׁשּובין. הן ּכאכל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהאכל,
ׁשאכל ּכמי ּפטּור, - ׂשבעֹו על יתר ואכל ּבמזֹונֹו, ׁשּקץ ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָעד
ראּוי הּיתר ׁשּזה ּפי על ׁשאף לאכילה; ראּויין ׁשאינן ְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאכלין

ּכזה ׁשּׂשבע מי לכל ראּוי אינֹו .לרעב, ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשּׁשאל סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש ּביֹום[ביקש]חֹולה לאכל ְֱֵֶֶֶֶַַָָָֹ
'אינֹו אֹומרין הּבקיאין ׁשהרֹופאים ּפי על אף - ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָהּכּפּורים

'ּדי'צריך ׁשּיאמר עד עצמֹו, ּפי על אֹותֹו מאכילין - אמר' . ְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹ
מאכילין - 'צרי' אֹומר והרֹופא ,'צרי 'איני ְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָהחֹולה:

אּמן רֹופא ׁשּיהיה והּוא, ּפיו; על רֹופא[מומחה]אֹותֹו . ְְִִֵֵֶֶַָֻ
מאכילין - 'צרי 'אינֹו אֹומר ואחד ,'צרי' אֹומר ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאחד

אֹומריןאֹותֹו ּומקצתן ,'צרי' אֹומרין הרֹופאין מקצת ;ְְְְְִִִִִִָָָָָ
ּובלבד הּבקיאין; אחר אֹו הרב אחר הֹולכין - 'צרי ְְְִִִִִֵַַַַַַָָֹ'אינֹו
אני' צרי' אמר אם אבל אני'; צרי' החֹולה יאמר ֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
ונחלקּו ,צרי ׁשהּוא החֹולה אמר לא אֹותֹו. מאכילין -ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹ
ּכּמנין 'צרי' ׁשאמרּו ואּלּו ּבקיאין, ּכּלן והיּו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֻהרֹופאים

אֹותֹו. מאכילין - 'צרי 'אינֹו ְֲִִִֵֶַָָׁשאמרּו

מסוים]ׁשהריחה[מעוברת]עּברה לּה[מאכל לֹוחׁשין , ֲִִֵֶָָָָֻ
זה, ּבזּכרֹון ּדעּתּה נתקררה אם הּוא: הּכּפּורים ׁשּיֹום ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָּבאזנּה

נפׁשּה ׁשּתתיּׁשב עד אֹותּה מאכילין לאו, ואם וכןמּוטב; . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּבלמּוס ׁשאחזֹו הרעבון]מי עד[חולי אֹותֹו מאכילין , ְֲֲִִִֶַַָֻ

מּיד, אֹותֹו מאכילין ּוׁשקצים נבלֹות אפּלּו עיניו; ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָׁשּיאֹורּו
הּמּתרין ּדברים ׁשּימצאּו עד מׁשהין .ואין ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֻ

אֹותֹו מחּנכין ׁשנים, עׂשר ּובן ׁשנים ּתׁשע ּבן [לצום]קטן ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
מאכיליןׁשעֹות ּבּיֹום, ׁשעֹות ּבׁשּתי לאכל רגיל היה ּכיצד? . ְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּבארּבע. אֹותֹו מאכילין ּבׁשלׁש, רגיל היה ּבׁשלׁש; ְְְְֲִִִַַַָָָָָֹֹאֹותֹו
ּבׁשעתֹו. לעּנֹותֹו מֹוסיפין הּבן, ּכח עׂשרהלפי אחת ּבן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

סֹופרים, מּדברי ּומׁשלים מתעּנה - נקבה ּבין זכר ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשנה,
ּבמצוֹות לחּנכֹו .ּכדי ְְְְְִֵַ

עׂשרה ׁשלׁש ּובן אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבת
ׂשערֹות ׁשּתי ׁשהביאּו אחד ויֹום הן[למטה]ׁשנה הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ּומׁשלימין הּמצוֹות, לכל הצום]ּגדֹולים כל הּתֹורה[את ;מן ְְְְִִִִִַַַָָ
ואינן הן, קטּנים עדין - ׂשערֹות ׁשּתי הביאּו לא אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָֹאבל

סֹופרים מּדברי אּלא מּבןמׁשלימין ּפחֹות ׁשהּוא קטן . ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָ
יבֹואּו ׁשּלא ּכדי הּכּפּורים, ּביֹום אֹותֹו מעּנין אין - ְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹּתׁשע

סּכנה .לידי ִֵַָָ



סי            
      

ה'תש"ע תשרי כ"ח שישי יום

    
יוםשישֿישבתקודשכ"חֿכ"טתשרי


ּבין ּבצֹונן, ּבין ּבחּמין ּבין - הּכּפּורים ּביֹום לרחץ ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹאסּור

אחד אבר ּבין ּגּופֹו קטּנהּכל אצּבע אפּלּו אסּור; , ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּכּלה, - ּפניהן את רֹוחצין והּכּלה והּמל ּבּמים. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהֹוׁשיטּה
ּביפיֹו ׁשּיראה ּכדי ,והּמל ּבעלּה; על ּתתּגּנה ׁשּלא ,ּכדי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

"עיני ּתחזינה ּביפיֹו מל" נקראתׁשּנאמר: ּכּמה ועד . ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
יֹום. ׁשלׁשים עד ְִַַָֹ'ּכּלה'?

הּטּנֹופת מקֹום רֹוחץ - טיט אֹו ּבצֹואה מלכל ׁשהיה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֻמי
חֹוׁשׁש ואינֹו ּבמים,ּכדרּכֹו, אחת ידּה אּׁשה ּומדיחה . ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ

לבנּה ּפת ׁשאינֹוונֹותנת ּפי על אף ּכדרּכֹו, רֹוחץ והחֹולה . ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ּבאבמסּכן ּבתׁשעה ּבין ּכדרּכן, טֹובלין טבילֹות חּיבי וכל . ְְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֻ

הּכּפּורים ּביֹום .ּבין ְִִֵַ

לח אם - הּכּפּורים יֹום ּבלילי הּזה ּבּזמן קרי ׁשראה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמי
- ׁשּנתלכל אֹו הּוא יבׁש ואם ודּיֹו; ּבמּפה מקּנח ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָהּוא,
לרחץ לֹו ואסּור ּומתּפּלל. ּבלבד, המלכלכין מקֹומֹות ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹֻרֹוחץ

לטּבל אֹו ּגּופֹו מּפניּכל טהֹור, הּזה ּבּזמן הּטֹובל ׁשאין ; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
אּלא הּזה ּבּזמן לתפּלה מּקרי הרחיצה ואין מת; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻטמאת
את לאסר אּלא האסּור ּדבר לבּטל מנהג ואין ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹמנהג,

טֹובל,הּמּתר הּכּפּורים יֹום ּבלילי קרי ׁשהרֹואה אמרּו ולא . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
קרּיין לבעלי טבילה ּכׁשּתּקנּו ּבארנּו;אּלא ׁשּבטלהּוכבר , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
זֹו. ַָָּתּקנה

ותעלה עליו ידֹו אדם ׁשּיּניח ּכדי ּביֹותר, לח ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָטיט
ּבּה ּתּדבק האחרת לידֹו אֹותּה הדּביק ׁשאם לחלּוחית ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבּה

ימ לא עליו. ליׁשב אסּור - חרׂשלחלּוחית ּכלי אדם ּלא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ּבֹו ויצטּנן גופו]מים אפּלּו[יקרר מּדפנֹו; נֹוזלים ׁשהּמים , ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָ

ּומּתר ּבׂשרֹו. על מים יּנתזּו ׁשּמא אסּור, מּתכֹות ְְְִִִֶַַַָָָָָָֻּכלי
ּבפרֹות .להצטּנן ְְְִֵֵַ

אֹותּה וׁשֹורה הּכּפּורים, יֹום מערב מטּפחת אדם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלֹוקח
ּומנּגבּה הּבגדים;[מייבשה]ּבמים, ּתחת ּומּניחּה מעט, ְְְְְִִִַַַַַַַָָָ

ׁשּיׁש ּפי על ואף חֹוׁשׁש, ואינֹו ּפניו, על מעבירּה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּולמחר
הרּבה קר .ּבּה ְֵַָֹ

ׁשהּוא מי ּפני אֹו אביו ּפני אֹו רּבֹו ּפני להקּביל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָההֹול
ּבחכמה מּמּנּו עֹוברּגדֹול - הּמדרׁש ּבבית לקרֹות אֹו , ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ

ׁשהל מצוה ועֹוׂשה חֹוׁשׁש. ואינֹו צּוארֹו, עד ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבּמים
לחזר לֹו ּתּתיר לא ׁשאם למקֹומֹו; ּבּמים וחֹוזר ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָֹֹלעׂשֹותּה,

נכׁשל ונמצא ,הֹול אינֹו ההֹול[נמנע]- וכן הּמצוה. מן ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָ
חֹוׁשׁש ואינֹו צּוארֹו, עד ּבּמים עֹובר - ּפרֹותיו ;לׁשמר ְְִִֵֵֵֵַַַַָָֹ

ּכדר בגדיהם, ׁשּולי מּתחת ידיהם יֹוציאּו ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹּובלבד
ּבחל .ׁשעֹוׂשין ְִֶֹ

אחת ּברגלֹו אפּלּו וסנּדל, מנעל לנעל ּומּתראסּור ; ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָֹֻ
ׁשעם ׁשל ּבסנּדל אלון]לצאת ּגמא[מעץ וכּיֹוצא[גומי]וׁשל ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

קׁשיּבהן ׁשהרי - ּבֹו ויֹוצא רגליו על ּבגד אדם וכֹור . ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
יחף ׁשהּוא ּומרּגיׁש לרגלֹו, מּגיע אףהארץ - הּתינֹוקֹות . ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

מֹונעין וסיכה, ּורחיצה ּוׁשתּיה ּבאכילה מּתרין ׁשהן ּפי ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָֻעל
וסנּדל מּמנעל .אֹותן ְְְִִַָָָ

וכּיֹוצא עקרב מחמת הּסנּדל את לנעל אדם לכל ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻמּתר
ּתּׁשכּנּו ׁשּלא ּכדי והחּיהּבּה, את[יולדת]. לנעל מּתרת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ

יֹום ׁשלׁשים ּכל צּנה, מּׁשּום ּבּההּסנּדל ּכּיֹוצא והחֹולה ;, ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ
סּכנה. ׁשם ׁשאין ּפי על ִֵֶַַַָָָאף

ּגּופֹו ּככל ּגּופֹו מקצת לסּו ּתענּוגאסּור ׁשל סיכה ּבין , ְְֲִִֵֶַָָָָָ
ּתענּוג ׁשל ׁשאינּה סיכה ּפיּבין על אף חֹולה, היה ואם . ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

סּכנה ּבֹו חטטיןׁשאין לֹו ׁשּיׁש אֹו -[אבעבועות], ּבראׁשֹו ְֲִֵֵֶֶַָָָֹ
חֹוׁשׁש ואינֹו ּכדרּכֹו, ס. ְְְֵֵַָ

יֹום ּבלילי הּנר את להדליק ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָיׁש
יבֹוא ולא מאׁשּתֹו ּפנים ּבׁשת לֹו ׁשּתהיה ּכדי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹהּכּפּורים,
להדליק, ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש הּמּטה; תׁשמיׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹלידי
תׁשמיׁש לידי ויבֹוא ּבעיניו חן ותּׂשא אׁשּתֹו יראה .ׁשּמא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
להדליק הּכל חּיבין ּבׁשּבת, להיֹות הּכּפּורים יֹום חל ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָֹואם

מקֹום חֹובהּבכל ּבׁשּבת נר ׁשהדלקת -. ְְְֵֶַַַָָָָָ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע תשרי כ"ט קודש שבת יום

   
וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשרה ׁשּתים ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ׁשלמצוֹות ּבראׁשֹון לׁשּבת ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָֹֹ
(ב) (ג)ּפסח; מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ּבּׁשביעיׁשּלא לׁשּבת ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹ

(ד) ּפסח; (ה)ׁשל מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ּביֹוםׁשּלא לׁשּבת ְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹ
(ו) הּׁשבּועֹות; (ז)חג מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות לׁשּבתׁשּלא ְְֲִֶַַַָָָֹֹ
(ח) הּׁשנה; (ט)ּבראׁש מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות לׁשּבתׁשּלא ְְְֲִֶַַָָָָֹֹֹ

(י) הּסּכֹות; חג ׁשל מלאכה;ּבראׁשֹון ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא ְֲִֶֶַַַָָָֹֻ
(יב)(יא) הּסּכֹות; חג ׁשל ּבּׁשמיני ּבֹולׁשּבת לעׂשֹות ׁשּלא ְְֲִִִֶֶַַַַֹֹֻ

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו ימים ׁשביתת ּובאּור ְְְִִִִֵֵֵַָָָָמלאכה.

     
הּכתּוב ׁשאסרן האּלּו הּימים מלאכׁשׁשת -ּבעׂשּית ה ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

חג ׁשל ּוׁשמיני וראׁשֹון ּפסח, ׁשל ּוׁשביעי ראׁשֹון ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַׁשהן
הן - הּׁשביעי לחדׁש ּובאחד הּׁשבּועֹות, חג ּוביֹום ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּסּכֹות,

טֹובים' 'ימים אסּוריןהּנקראין ׁשהן ׁשוה, ּכּלן ּוׁשביתת . ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֻ
עבֹודה מלאכת אכילה,ּבכל לצר ׁשהיא מּמלאכה חּוץ , ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶָָָָָֹ

". . נפׁש לכל יאכל אׁשר א" ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:
מצות קּים הרי מהן, ּבאחד עבֹודה מּמלאכת הּׁשֹובת ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל

"ׁשּבתֹון"עׂשה ּבהם נאמר ׁשהרי ׁשבֹות., ּכלֹומר: וכל, ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּכגֹון אכילה, לצר ׁשאינּה מלאכה מהן ּבאחד ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹהעֹוׂשה
מצות ּבּטל הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ארג אֹו הרס אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּבנה
עבדה מלאכת "ּכל ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ועבר ְְֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעׂשה;

תעׂשּו" עׂשהלא ואם בהם". יעׂשה לא מלאכה, "ּכל , ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ
הּתֹורהוהתראהּבעדים מן לֹוקה ,. ְְְִִֵֶַַָָָ

,אחת ּבהתראה טֹוב ּביֹום הרּבה מלאכֹות אבֹות ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָהעֹוׂשה
לֹוקה אינֹו - אחת ּבהתראה וארג וסתר ּובנה ׁשּזרע ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּכגֹון

אחת ש];אּלא מלאכֹו[משום לׁשּבתחּלּוק כלת על [לחייב ְְִֶַַַָָָ
ומלאכה] טֹובמלאכה ליֹום מלאכֹות חּלּוק ואין ,. ְְְִֵָ

            
      

ּביֹום אֹותּה עׂשה אם - ּבׁשּבת עליה ׁשחּיבין מלאכה ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָּכל
לֹוקה - אכילה לצר ׁשּלא מרׁשּותטֹוב מההֹוצאה חּוץ , ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

טֹוב ּביֹום הֹוצאה ׁשהּתרה ׁשּמּתֹו וההבערה; ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֻלרׁשּות
אכילה לצר ׁשּלא הּתרה אכילה, ּביֹוםלצר מּתר ,לפיכ ; ְְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָֹֹֹֻֻ

מפּתח אֹו ּתֹורה ספר אֹו קטן להֹוציא ּבאּלּו,טֹוב וכּיֹוצא ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
לרׁשּות. לצרמרׁשּות ׁשאינֹו ּפי על אף להבעיר, מּתר וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֻ

מּתר, - אכילה צר ּבֹו ׁשּיׁש ּכל - מלאכֹות ּוׁשאר ְְֲֲִִֵֶֶָָָָָָֹֻאכילה.
ּבהן ׁשאין וכל ּבהן; וכּיֹוצא וליׁשה ואפּיה ׁשחיטה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכגֹון

ּוכתיבה אריגה ּכגֹון אסּור, - אכילה ּבהן.צר וכּיֹוצא ּובנין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ׁשאפׁשר מלאכה ולאּכל טֹוב, יֹום מערב לעׂשֹות לּה ְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹ
אסרּו - מּבערב נעׂשת אם חּסרֹון ולא הפסד בּה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹיהיה

לצרחכמים ׁשהיא ּפי על אף טֹוב, ּביֹום אֹותּה לעׂשֹות ְְֲֲִִִֶֶַַַָָֹ
אדםאכילה יּניח ׁשּמא ּגזרה זה? ּדבר אסרּו ולּמה . ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

יֹום ונמצא טֹוב, ליֹום מּבערב לעׂשֹותן ׁשאפׁשר ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָמלאכֹות
מלאכֹות, אֹותן ּבעׂשּית הֹול ּכּלֹו יֹוםטֹוב מּׂשמחת ויּמנע ְְְֲִִִִֵַַַַָָָֻ

ולׁשּתֹות לאכל ּפנאי לֹו יהיה ולא .טֹוב, ְְְְְֱִִֶֶַֹֹ
טֹוב ּביֹום ההֹוצאה אסרּו לא עצמֹו, הּטעם ואףּומּזה , ְְְְִֶַַַַַַָָָֹ

מערב לעׂשֹותּה ׁשאפׁשר מלאכה היא הֹוצאה ׁשּכל ּפי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָעל
טֹוב. טֹוב,יֹום יֹום ּבׂשמחת להרּבֹות ּכדי אסרּוה? לא ְְְְְְֲִֵַַָָָָֹולּמה

ּכמי יהא ולא חפציו, ויׁשלים ּׁשּירצה, מה ּכל ויביא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹויֹולי
לעׂשֹותן ׁשאפׁשר מלאכֹות ׁשאר אבל אסּורֹות. ְְְֲֲֲֶֶֶַָָָָָָָׁשּידיו

עסק ּבהן ויׁש הֹואיל - אֹותן[התעסקות]מּבערב עֹוׂשין אין , ְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ
טֹוב. ְּביֹום

זֹוריןּכיצד ולא ּדׁשין, ולא קֹוצרין, אין ּבֹוררין? ולא ,, ְְְְְִִִִֵֵַָֹֹֹ
טֹוחנין מרּקדיןולא ולא החּטים, -[בנפה]את טֹוב ּביֹום ְְְְְֲִִִִֶַַֹֹ

ּבכ ואין מּבערב, לעׂשֹותן אפׁשר ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּכל
חּסרֹון ולא .הפסד ְְִֵֶָֹ

לׁשין ואֹופיןאבל וׁשֹוחטין, ּומבּׁשלין, ,- טֹוב ּביֹום ְְְְְֲֲִִִִַָָ
ׁשאין חּסרֹון; אֹו הפסד ּבכ יׁש מּבערב, אּלּו עׂשה ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשאם
מאמׁש ׁשּנאפה ּכלחם הּיֹום, ׁשּבּׁשל ּתבׁשיל אֹו חם ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָלחם

יו"ט] מאמׁש;[מערב ׁשּנתּבּׁשל ׁשּנׁשחטּוכתבׁשיל ּבׂשר ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
מאמׁש ׁשּנׁשחט ּכבׂשר וכןהּיֹום, ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

- מּבערב נעׂשּו אם חּסרֹון ּבהן ׁשּיׁש נפׁש אכל ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹמכׁשירי
טֹוב ּביֹום אֹותן ׁשחיקתעֹוׂשין ּכגֹון ּתבלין[כתישת], ְְְְִִִַָָ

ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא
ולא ּבחל; ּׁשּיאכל מה טֹוב, ּביֹום ּומבּׁשלין אֹופין ְְְְְִִֵֵֵֶַַָֹֹאין

ּבּה להנֹות ּכדי אּלא אכילה, לצר ׁשהיא מלאכה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻהּתרה
טֹוב לאכלּביֹום מּתר - והֹותיר טֹוב, ּביֹום לאכל ּכדי עׂשה . ְְְְֱֱִֵֶֶָָָֹֹֻ

ּבחל .הּמֹותר
יוםשבתקודשכ"טתשרי

ְַָֹ
אּלא צריכה ׁשאינּה ּפי על אף ּבׂשר, קדרה אּׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָממּלאה

ּפי על אף מים, ׁשל חבית נחּתֹום ּוממּלא אחת. ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָלחתיכה
ּפת, ּתּנּור אּׁשה ּוממּלאה אחד. לקיתֹון אּלא צרי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו
ׁשהּפת ׁשּבזמן - אחד לכּכר אּלא צריכה ׁשאינּה ּפי על ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאף

יפה נאפית היא ּבבתמרּבה, חתיכֹות ּכּמה אדם ּומֹולח . ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּכל וכן אחת. לחתיכה אּלא צרי ׁשאינֹו ּפי על אף ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹאחת,

ּבזה .ּכּיֹוצא ֵֶַָ
אֹו ּבּיֹום, ּבֹו לאכל ּכדי טֹוב ּביֹום האֹופה אֹו ְְְֱֵֵֶֶַַַָֹהמבּׁשל

זה הרי - והּפת הּתבׁשיל ונׁשאר ּבאּו, ולא אֹורחים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּזּמן

יערים ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין למחר לאכלֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻמּתר
לשייר] כוונה מתוך אסּור,[וירבה זה הרי - הערים ואם .ְֱֲִִֵֶֶָ

ּבּמערים ׁשהחמירּו מּפני טֹוב; יֹום ׁשאחר ּבׁשּבת ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָואפּלּו
הּמזיד מן .יֹותר ִִֵֵַ

מסּכנתמי ּבהמה לֹו למות]ׁשהיתה יׁשחט[נוטה לא - ְְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹֻ
אם אּלא טֹוב, ּביֹום מּמּנהאֹותּה לאכל ׁשּיכֹול יֹודע ּכן ְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

מה טֹוב ּביֹום יׁשחט ׁשּלא ּכדי יֹום; מּבעֹוד צלי ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹּכּזית
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבחל. .ּׁשּיאכל ְֵֵֶֶַַַָֹֹֹ

אֹו ּגֹוים להאכיל ּכדי טֹוב, ּביֹום ּומבּׁשלין אֹופין ְְְְְֲִִִִֵֵַַאין
לכם"ּכלבים יעׂשה לבּדֹו "הּוא ׁשּנאמר: ולא, "לכם", - ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

מזּמנין ,לפיכ לבהמה. ולא "לכם", את[לסעודה]לגֹוים; ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
ׁשּמא ּגזרה, - טֹוב ּביֹום אֹותֹו מזּמנין ואין ּבׁשּבת, ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָהּגֹוי
מה עּמהם אֹוכל - מאליו הּגֹוי ּבא אם אבל ּבׁשבילֹו. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָירּבה

הכינּוהּו ׁשּכבר אֹוכלין, .ּׁשהם ְְֱִִֵֶֶָ
מּתר - יׂשראל ׁשל וחציּה ּגֹוי ׁשל ׁשחציּה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻּבהמה

ּבׂשר ּכּזית מּמּנה לאכל אפׁשר ׁשאי טֹוב; ּביֹום ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹלׁשחטּה
- ליׂשראל וחציּה לגֹוי ׁשחציּה עּסה אבל ׁשחיטה. ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּבלא

הּבצק לחלק ׁשּיכֹול מּפני אֹותּה, לאפֹות החילאסּור ּבני . ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
טֹוב[-חיילים] ּביֹום ּפת להן לעׂשֹות ליׂשראל קמח ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנתנּו

מּתר מקּפידין, אין לתינֹוק ּפת מּמּנה ּכׁשּנֹותנין אם -ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֻ
טֹוב; ּביֹום להם עּסתלאפֹותֹו לתינֹוק. ראּויה ּופת ּפת ׁשּכל ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָ

טֹוב ּביֹום נאפית מּמּנה, אֹוכלין ׁשהרֹועים ּבזמן - .הּכלבים ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
לחל להּניח אֹו לבהמה אֹו לגֹוים טֹוב ּביֹום ְְְְְְִִִֵֵַַַַָֹהמבּׁשל

ּתבׁשיל אֹותֹו היה אֹורחים, לֹו ּבאּו ׁשאּלּו לֹוקה; אינֹו -ְְִִִֵֶֶַָָָ
להם מּמּנּוראּוי להאכיל מּתר והֹותיר, לנפׁשֹו עׂשה . ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻ

ולבהמה .לגֹוים ְְְִִֵָ
ועֹוׂשין ּוׁשתּיה, אכילה ּבכלל הן הרי - וסיכה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָרחיצה

נפׁש" לכל יאכל "אׁשר ׁשּנאמר: טֹוב, ּביֹום לכלאֹותן , ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
הּגּוף ּבהםׁשּבצר ורֹוחץ טֹוב, ּביֹום חּמין מחּמין ,לפיכ . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ורגליו ידיו מרחץּפניו ּגזרת מּׁשּום אסּור ּגּופֹו, ּכל אבל ; ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָ
לצורך] שלא יחם טֹוב,[שמא יֹום מערב ׁשהּוחּמּו וחּמין .ְִֵֶֶֶַַ

זה, ּדבר על ּגזרּו ׁשּלא - טֹוב ּביֹום ּגּופֹו ּכל ּבהן ְְֵֶֶֶַָָָָָֹרֹוחץ
ּבלבד ּבׁשּבת .אּלא ְְִֶַַָָ

למלאכה ּדֹומה ׁשהּוא מּׁשּום ּבין - ּבׁשּבת ׁשאסּור ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹּכל
ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ּבין מלאכה, לידי מביא [שחכמיםאֹו ְְִִִֵֵֵֶָָ

והשבתה] חומרה אּלאהוסיפו טֹוב, ּביֹום אסּור זה הרי -ְֲֵֶֶָָ
ׁשהן ּדברים אֹו ּבּה, וכּיֹוצא אכילה צר ּבֹו היה ּכן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאם

טֹוב ּביֹום ׁשאסּורמּתרין וכל אּלּו. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
לצר אּלא טֹוב, ּביֹום לטלטלֹו אסּור ּבׁשּבת, ְְְְְְְְְֶֶַַַָָָֹלטלטלֹו
טֹוב ּביֹום מּתר ּבׁשּבת, ׁשּמּתר וכל ּבּה. וכּיֹוצא .אכילה, ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֻֻ

מקצה אּסּור ּבׁשּבת, ּׁשאין מה טֹוב ּביֹום -[כדלקמן]ויׁש ְְְְִֵֵֶֶַַָֻ
ּבׁשּבת; ּומּתר טֹוב, ּביֹום אסּור ׁשּיֹוםׁשהּמקצה טֹובמּפני ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֻֻ

ּבֹו לזלזל יבֹואּו ׁשּמא - הּמקצה ּבֹו אסרּו מּׁשּבת, .קל ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻ
העֹומדת ּתרנגלת ּביצים[-המיועדת]ּכיצד? ,לגּדל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

לחריׁשה העֹומד ׁשֹובוׁשֹור ויֹוני העֹומדין, ּופרֹות , ְְְֲִִֵֵֵַָָָָ
לאכל ואסּור הן, מקצה ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכל - ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻלסחֹורה

מּבערב אֹותן ׁשּיכין עד טֹוב, ּביֹום ויחׁשב[החג]מהן , ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּבת, אצל מּוכן הּכל - ּבׁשּבת אבל לאכילה. ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעליהן



סי             
      

ּביֹום אֹותּה עׂשה אם - ּבׁשּבת עליה ׁשחּיבין מלאכה ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָּכל
לֹוקה - אכילה לצר ׁשּלא מרׁשּותטֹוב מההֹוצאה חּוץ , ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

טֹוב ּביֹום הֹוצאה ׁשהּתרה ׁשּמּתֹו וההבערה; ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֻלרׁשּות
אכילה לצר ׁשּלא הּתרה אכילה, ּביֹוםלצר מּתר ,לפיכ ; ְְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָֹֹֹֻֻ

מפּתח אֹו ּתֹורה ספר אֹו קטן להֹוציא ּבאּלּו,טֹוב וכּיֹוצא ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
לרׁשּות. לצרמרׁשּות ׁשאינֹו ּפי על אף להבעיר, מּתר וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֻ

מּתר, - אכילה צר ּבֹו ׁשּיׁש ּכל - מלאכֹות ּוׁשאר ְְֲֲִִֵֶֶָָָָָָֹֻאכילה.
ּבהן ׁשאין וכל ּבהן; וכּיֹוצא וליׁשה ואפּיה ׁשחיטה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכגֹון

ּוכתיבה אריגה ּכגֹון אסּור, - אכילה ּבהן.צר וכּיֹוצא ּובנין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ׁשאפׁשר מלאכה ולאּכל טֹוב, יֹום מערב לעׂשֹות לּה ְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹ
אסרּו - מּבערב נעׂשת אם חּסרֹון ולא הפסד בּה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹיהיה

לצרחכמים ׁשהיא ּפי על אף טֹוב, ּביֹום אֹותּה לעׂשֹות ְְֲֲִִִֶֶַַַָָֹ
אדםאכילה יּניח ׁשּמא ּגזרה זה? ּדבר אסרּו ולּמה . ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

יֹום ונמצא טֹוב, ליֹום מּבערב לעׂשֹותן ׁשאפׁשר ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָמלאכֹות
מלאכֹות, אֹותן ּבעׂשּית הֹול ּכּלֹו יֹוםטֹוב מּׂשמחת ויּמנע ְְְֲִִִִֵַַַַָָָֻ

ולׁשּתֹות לאכל ּפנאי לֹו יהיה ולא .טֹוב, ְְְְְֱִִֶֶַֹֹ
טֹוב ּביֹום ההֹוצאה אסרּו לא עצמֹו, הּטעם ואףּומּזה , ְְְְִֶַַַַַַָָָֹ

מערב לעׂשֹותּה ׁשאפׁשר מלאכה היא הֹוצאה ׁשּכל ּפי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָעל
טֹוב. טֹוב,יֹום יֹום ּבׂשמחת להרּבֹות ּכדי אסרּוה? לא ְְְְְְֲִֵַַָָָָֹולּמה

ּכמי יהא ולא חפציו, ויׁשלים ּׁשּירצה, מה ּכל ויביא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹויֹולי
לעׂשֹותן ׁשאפׁשר מלאכֹות ׁשאר אבל אסּורֹות. ְְְֲֲֲֶֶֶַָָָָָָָׁשּידיו

עסק ּבהן ויׁש הֹואיל - אֹותן[התעסקות]מּבערב עֹוׂשין אין , ְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ
טֹוב. ְּביֹום

זֹוריןּכיצד ולא ּדׁשין, ולא קֹוצרין, אין ּבֹוררין? ולא ,, ְְְְְִִִִֵֵַָֹֹֹ
טֹוחנין מרּקדיןולא ולא החּטים, -[בנפה]את טֹוב ּביֹום ְְְְְֲִִִִֶַַֹֹ

ּבכ ואין מּבערב, לעׂשֹותן אפׁשר ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּכל
חּסרֹון ולא .הפסד ְְִֵֶָֹ

לׁשין ואֹופיןאבל וׁשֹוחטין, ּומבּׁשלין, ,- טֹוב ּביֹום ְְְְְֲֲִִִִַָָ
ׁשאין חּסרֹון; אֹו הפסד ּבכ יׁש מּבערב, אּלּו עׂשה ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשאם
מאמׁש ׁשּנאפה ּכלחם הּיֹום, ׁשּבּׁשל ּתבׁשיל אֹו חם ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָלחם

יו"ט] מאמׁש;[מערב ׁשּנתּבּׁשל ׁשּנׁשחטּוכתבׁשיל ּבׂשר ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
מאמׁש ׁשּנׁשחט ּכבׂשר וכןהּיֹום, ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

- מּבערב נעׂשּו אם חּסרֹון ּבהן ׁשּיׁש נפׁש אכל ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹמכׁשירי
טֹוב ּביֹום אֹותן ׁשחיקתעֹוׂשין ּכגֹון ּתבלין[כתישת], ְְְְִִִַָָ

ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא
ולא ּבחל; ּׁשּיאכל מה טֹוב, ּביֹום ּומבּׁשלין אֹופין ְְְְְִִֵֵֵֶַַָֹֹאין

ּבּה להנֹות ּכדי אּלא אכילה, לצר ׁשהיא מלאכה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻהּתרה
טֹוב לאכלּביֹום מּתר - והֹותיר טֹוב, ּביֹום לאכל ּכדי עׂשה . ְְְְֱֱִֵֶֶָָָֹֹֻ

ּבחל .הּמֹותר
יוםשבתקודשכ"טתשרי

ְַָֹ
אּלא צריכה ׁשאינּה ּפי על אף ּבׂשר, קדרה אּׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָממּלאה

ּפי על אף מים, ׁשל חבית נחּתֹום ּוממּלא אחת. ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָלחתיכה
ּפת, ּתּנּור אּׁשה ּוממּלאה אחד. לקיתֹון אּלא צרי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו
ׁשהּפת ׁשּבזמן - אחד לכּכר אּלא צריכה ׁשאינּה ּפי על ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאף

יפה נאפית היא ּבבתמרּבה, חתיכֹות ּכּמה אדם ּומֹולח . ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּכל וכן אחת. לחתיכה אּלא צרי ׁשאינֹו ּפי על אף ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹאחת,

ּבזה .ּכּיֹוצא ֵֶַָ
אֹו ּבּיֹום, ּבֹו לאכל ּכדי טֹוב ּביֹום האֹופה אֹו ְְְֱֵֵֶֶַַַָֹהמבּׁשל

זה הרי - והּפת הּתבׁשיל ונׁשאר ּבאּו, ולא אֹורחים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּזּמן

יערים ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין למחר לאכלֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻמּתר
לשייר] כוונה מתוך אסּור,[וירבה זה הרי - הערים ואם .ְֱֲִִֵֶֶָ

ּבּמערים ׁשהחמירּו מּפני טֹוב; יֹום ׁשאחר ּבׁשּבת ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָואפּלּו
הּמזיד מן .יֹותר ִִֵֵַ

מסּכנתמי ּבהמה לֹו למות]ׁשהיתה יׁשחט[נוטה לא - ְְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹֻ
אם אּלא טֹוב, ּביֹום מּמּנהאֹותּה לאכל ׁשּיכֹול יֹודע ּכן ְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

מה טֹוב ּביֹום יׁשחט ׁשּלא ּכדי יֹום; מּבעֹוד צלי ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹּכּזית
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבחל. .ּׁשּיאכל ְֵֵֶֶַַַָֹֹֹ

אֹו ּגֹוים להאכיל ּכדי טֹוב, ּביֹום ּומבּׁשלין אֹופין ְְְְְֲִִִִֵֵַַאין
לכם"ּכלבים יעׂשה לבּדֹו "הּוא ׁשּנאמר: ולא, "לכם", - ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

מזּמנין ,לפיכ לבהמה. ולא "לכם", את[לסעודה]לגֹוים; ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
ׁשּמא ּגזרה, - טֹוב ּביֹום אֹותֹו מזּמנין ואין ּבׁשּבת, ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָהּגֹוי
מה עּמהם אֹוכל - מאליו הּגֹוי ּבא אם אבל ּבׁשבילֹו. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָירּבה

הכינּוהּו ׁשּכבר אֹוכלין, .ּׁשהם ְְֱִִֵֶֶָ
מּתר - יׂשראל ׁשל וחציּה ּגֹוי ׁשל ׁשחציּה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻּבהמה

ּבׂשר ּכּזית מּמּנה לאכל אפׁשר ׁשאי טֹוב; ּביֹום ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹלׁשחטּה
- ליׂשראל וחציּה לגֹוי ׁשחציּה עּסה אבל ׁשחיטה. ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּבלא

הּבצק לחלק ׁשּיכֹול מּפני אֹותּה, לאפֹות החילאסּור ּבני . ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
טֹוב[-חיילים] ּביֹום ּפת להן לעׂשֹות ליׂשראל קמח ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנתנּו

מּתר מקּפידין, אין לתינֹוק ּפת מּמּנה ּכׁשּנֹותנין אם -ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֻ
טֹוב; ּביֹום להם עּסתלאפֹותֹו לתינֹוק. ראּויה ּופת ּפת ׁשּכל ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָ

טֹוב ּביֹום נאפית מּמּנה, אֹוכלין ׁשהרֹועים ּבזמן - .הּכלבים ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
לחל להּניח אֹו לבהמה אֹו לגֹוים טֹוב ּביֹום ְְְְְְִִִֵֵַַַַָֹהמבּׁשל

ּתבׁשיל אֹותֹו היה אֹורחים, לֹו ּבאּו ׁשאּלּו לֹוקה; אינֹו -ְְִִִֵֶֶַָָָ
להם מּמּנּוראּוי להאכיל מּתר והֹותיר, לנפׁשֹו עׂשה . ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻ

ולבהמה .לגֹוים ְְְִִֵָ
ועֹוׂשין ּוׁשתּיה, אכילה ּבכלל הן הרי - וסיכה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָרחיצה

נפׁש" לכל יאכל "אׁשר ׁשּנאמר: טֹוב, ּביֹום לכלאֹותן , ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
הּגּוף ּבהםׁשּבצר ורֹוחץ טֹוב, ּביֹום חּמין מחּמין ,לפיכ . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ורגליו ידיו מרחץּפניו ּגזרת מּׁשּום אסּור ּגּופֹו, ּכל אבל ; ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָ
לצורך] שלא יחם טֹוב,[שמא יֹום מערב ׁשהּוחּמּו וחּמין .ְִֵֶֶֶַַ

זה, ּדבר על ּגזרּו ׁשּלא - טֹוב ּביֹום ּגּופֹו ּכל ּבהן ְְֵֶֶֶַָָָָָֹרֹוחץ
ּבלבד ּבׁשּבת .אּלא ְְִֶַַָָ

למלאכה ּדֹומה ׁשהּוא מּׁשּום ּבין - ּבׁשּבת ׁשאסּור ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹּכל
ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ּבין מלאכה, לידי מביא [שחכמיםאֹו ְְִִִֵֵֵֶָָ

והשבתה] חומרה אּלאהוסיפו טֹוב, ּביֹום אסּור זה הרי -ְֲֵֶֶָָ
ׁשהן ּדברים אֹו ּבּה, וכּיֹוצא אכילה צר ּבֹו היה ּכן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאם

טֹוב ּביֹום ׁשאסּורמּתרין וכל אּלּו. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
לצר אּלא טֹוב, ּביֹום לטלטלֹו אסּור ּבׁשּבת, ְְְְְְְְְֶֶַַַָָָֹלטלטלֹו
טֹוב ּביֹום מּתר ּבׁשּבת, ׁשּמּתר וכל ּבּה. וכּיֹוצא .אכילה, ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֻֻ

מקצה אּסּור ּבׁשּבת, ּׁשאין מה טֹוב ּביֹום -[כדלקמן]ויׁש ְְְְִֵֵֶֶַַָֻ
ּבׁשּבת; ּומּתר טֹוב, ּביֹום אסּור ׁשּיֹוםׁשהּמקצה טֹובמּפני ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֻֻ

ּבֹו לזלזל יבֹואּו ׁשּמא - הּמקצה ּבֹו אסרּו מּׁשּבת, .קל ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻ
העֹומדת ּתרנגלת ּביצים[-המיועדת]ּכיצד? ,לגּדל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

לחריׁשה העֹומד ׁשֹובוׁשֹור ויֹוני העֹומדין, ּופרֹות , ְְְֲִִֵֵֵַָָָָ
לאכל ואסּור הן, מקצה ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכל - ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻלסחֹורה

מּבערב אֹותן ׁשּיכין עד טֹוב, ּביֹום ויחׁשב[החג]מהן , ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּבת, אצל מּוכן הּכל - ּבׁשּבת אבל לאכילה. ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעליהן



סי          
      

ּכ טֹוב, ּביֹום אסּור ׁשהּמקצה ּוכׁשם הכנה. צרי ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֻואינֹו
שנשבר-]הּנֹולד כלי כגון ביו"ט, חדש מצב .אסּור[שנוצר ַָָ

טֹוב יֹום אין אבל טֹוב; ליֹום מכין וחל לׁשּבת, מכין ְְְֲִִֵֵֵַָָֹֹחל
טֹוב ליֹום מכינה ׁשּבת ולא לׁשּבת, ּביצהמכין ,לפיכ . ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹ

טֹוב ּביֹום -]ׁשּנֹולדה ּפי[שחל על אף אסּורה, - הּׁשּבת אחר ְְֲִֶַַַַַַָָָ
ּומאמׁש הֹואיל לאכילה; עֹומדת נגמרה[אתמול]ׁשהּתרנגלת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

יֹום ּבכל ואסרּוה טֹוב. ליֹום אֹותּה מכין ׁשּבת נמצא ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָהּביצה,
ׁשּנֹולדה ּביצה וכן ׁשּבת. ׁשאחר טֹוב יֹום מּׁשּום ּגזרה - ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָטֹוב

טֹוב יֹום ׁשאחר ׁשּבת מּׁשּום ּגזרה - אסרּוה ׁשּבת, .ּבכל ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָ

לטלטלּה אסּור ּכ לאכלּה, ׁשאסּור נתערבהּוכׁשם ואפּלּו . ְְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָ
ׁשּיׁש ּדבר וכל הּכל, יּתרּו למחר ׁשהרי אסּורֹות; ּכּלן - ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻֻּבאלף

מּתירין להתירו]לֹו אפשרות אינֹו[שיש אלפים ּבאלף אפּלּו , ְֲֲִִִִֵֶֶַָ
ּגמּורֹותּבטל ּביצים בּה ּומצא טֹוב, ּביֹום ּתרנגלת הּׁשֹוחט . ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ודבר[מוכנות] ּתמיד; מצּוי ּדבר זה ׁשאין מּתרֹות; אּלּו הרי -ְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָֻ
קרי אּלא מצּוי קרה]ׁשאינֹו ּבֹו[מקרה גזרּו לא ,. ְְִֵֶֶָָָֹ

,מאּלּו טֹוב יֹום ּכל לארץ, ּבחּוצה עֹוׂשין ׁשאנּו ְִֵֵֶֶֶָָָָָזה
הּוא מנהג - ימים הּואׁשני סֹופרים מּדברי ׁשני טֹוב ויֹום ;, ְְְְְִִִִִִֵֵֵָָ

יׂשראל ארץ ּבני עֹוׂשין ואין ּבּגלּות. ׁשּנתחּדׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּומּדברים
ּבלבד הּׁשנה ּבראׁש אּלא ימים, קּדּוׁשׁשני ּובהלכֹות . ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ

עֹוׂשיןהחדׁש טעם זה ּומאי זה, מנהג עּקר נבאר זה, מּספר ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
מקֹום. ּבכל ימים ׁשני הּׁשנה ְְִֵַָָָָָֹראׁש

ּכל - סֹופרים מּדברי ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשני טֹוב ְְִִִִִֵֵֶַַֹיֹום
ׁשני, טֹוב יֹום המחּלל וכל ּבּׁשני. אסּור ּבראׁשֹון, ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשאסּור

הּׁשנה ראׁש ׁשל ׁשבּות,ואפּלּו מּׁשּום ׁשהּוא ּבדבר ּבין - ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹ
מּכת אֹותֹו מּכין - לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ּבין ּבמלאכה, ְְִִֵֵֶַַַַָָָָּבין

מדרבנן]מרּדּות מן[מלקות היה לא אם אֹותֹו, מנּדין אֹו , ְְִִִַַָָֹ
החכמים]הּתלמידים ּבספד[של אסּור ׁשהראׁשֹון ּוכׁשם . ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

אּלא הפרׁש, ּביניהן ואין הּׁשני; ּכ ּבׂשמחה, וחּיב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָותענית
ּבלבד. הּמת ְְְִִֵַַַלענין

ּבקבּורתֹו יתעּסקּו ראׁשֹון, טֹוב ּביֹום הּמת ְְְְִִִֵֵַַַָּכיצד?
לֹו ועֹוׂשין יׂשראל; ּבֹו יתעּסקּו ׁשני, טֹוב ּוביֹום ְְְְְִִִִִֵֵַָּגֹוים;
ּוקציצת ּתכריכין ּותפירת הּמּטה עׂשּית ּכגֹון צרכיו, ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָּכל
לגּבי ׁשני טֹוב ׁשּיֹום - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהּבׂשמים
ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני ואפּלּו חׁשּוב, הּוא ּכחל ְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹהּמת

הּׁשנה .ראׁש ַָָֹ
,הן קדּׁשֹות ׁשּתי - ּגלּיֹות ׁשל אּלּו טֹובים ימים ְְְִִֵֵֵֵֶָָֻֻׁשני

טֹוב ּביֹום מקצה ׁשהיה ּדבר ,לפיכ אחד; ּכיֹום ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָֻואינן
זה הרי לּׁשני, אֹותֹו הכין אם - ּבראׁשֹון ׁשּנֹולד אֹו ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָראׁשֹון,

חּיהמּתר ּבּׁשני; ּתאכל ּבראׁשֹון, ׁשּנֹולדה ּביצה ּכיצד? . ְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ
ּבּׁשני יאכלּו ּבראׁשֹון, ׁשּנּצֹודּו לּקרקעועֹוף המחּבר ּדבר ; ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ

ּבראׁשֹון העיןׁשּנעקר את לכחל מּתר וכן ּבּׁשני. יאכל , ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
חלי ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ׁשני, טֹוב ּדבריםּביֹום ּבּמה . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ימים ׁשני אבל ּגלּיֹות; ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני ְְֲֲִִִִִֵֵֶָָָָֻאמּורים?
הן אחד ּוכיֹום הן, אחת קדּׁשה - הּׁשנה ראׁש ׁשל ְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻטֹובים
אבל ּבלבד. הּמת לענין אּלא הּדברים, אּלּו לכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָחׁשּובים
וכן ּבּׁשני; אסּורה הּׁשנה, ראׁש ׁשל ּבראׁשֹון ׁשּנֹולדה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּביצה

ּבזה ּכּיֹוצא ּביצהּכל ונֹולדה טֹוב, ליֹום הּסמּוכה ׁשּבת . ְְְְֵֵֶַַַָָָָָֹ
ואפּלּו ּבביצה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׁשני; אסּורה - מהן ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבאחד

לֹו הּסמּוכה ּבּׁשּבת ּתאכל לא ׁשני, טֹוב ּביֹום .נֹולדה ְְְִֵֵֵַַַָָָָֹ



      

ה'תש"ע תשרי כ"ד שני יום

    
     

― הק"מ לסּפֹורהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ
ּבּה והחזקנּו הארץ על מׁשלנּו מעת ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאתֿהּׁשנים
זֹו, ּומצוה הּיֹובל. ׁשנת עד ׁשנים ׁשבע ׁשבע ―ְְִִֵֶֶַַַַַָָ
לבית מסּורה היא ׁשמּטה, ׁשני ספירת ְְְְְְִִִֵֵַַָָּכלֹומר:
ׁשּסֹופרים הם ׁשהם ּגדֹולה, סנהדרי ּכלֹומר: ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָּדין,
ׁשּכלֿאחד ּכדר הּׁשנים, מחמּׁשים ׁשנה ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשנה
אמרֹו והּוא העמר, ימי מֹונה מּמּנּו ְְְְִֵֶֶֶֶָָָֹואחד
וגֹו'" ׁשנים ׁשּבתת ׁשבע ל "וספרּת ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹיתעּלה:

  ספרא ּולׁשֹון . יכֹול" : ְְִָָ
זֹו אחר זֹו ׁשמּטים ׁשבע יסּפר   ְְִִִֶַַַֹ

ׁשבע" לֹומר: ּתלמּוד יֹובל? ְְֲֵֶֶַַַַויעׂשה
ּפעמים" ׁשבע ׁשניׁשנים ׁשּיאמרּו עד הא , ְְְִִֵֶֶַַָָָֹ

ּכתּובים       ְִ

     לא לאו ואם ;ְִָָ
איכּות ּתּׂשג לא זֹו מצוה ּכלֹומר: ְְְִִֵַַַָָֹֻׁשמעינן",
הּׁשנים ׁשּנמנה הינּו ּכתּובים, מּׁשני אּלא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָעׂשּיתּה
ׁשאמר, ּכיון עּמהן. הּׂשמּטין ּגם ונמנה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלבּדן
מׁשמע ּכתּובים, מּׁשני אּלא יּׂשג לא זה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשענין
ׁשּתי היּו אּלּו ּכי אחת. מצוה ּבהחלט ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָׁשהיא
לא ― ׁשמּטין ּומנין ׁשנים מנין ּכלֹומר: ְְְְְִִִִִִַַַָֹֹמצות,
ּכ ּכי ּכתּובין', ׁשני ׁשּיאמרּו 'עד אֹומר ְְְִִֵֵֶַָָָֹהיה

 ּכלֿׁשּתי נלמדֹות ּכתּובים ְְְְִִִֵֵָָמּׁשני
ׁשּלּה. מּכתּוב ּומצוה ּכלֿמצוה וכן ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹמצות,
ׁשני ׁשּיאמרּו עד "הא אֹומרים אין ְְְְִֵֵֶַָָֹּולעֹולם
ידיעת נׁשלמת ׁשּלא אחת, ּבמצוה אּלא ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹּכתּובים"
ׁשאמר הּבכֹור ּכמֹו ּכתּובים, מּׁשני אּלא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּדיניה

הּכתּו לי"ּבֹו רחם "ּכלּֿפטר ב:  , ִֶֶֶֶַָָ
ּבין ― לה' ׁשהּבכֹור מֹורה, לבּדֹו זה ּכתּוב ְְִֵֶֶֶַַַָּכי
"הּזכרים אחר, ּכתּוב ּובא ― נקבה ּבין ְְִֵֵֵַַָָָָָָזכר

          
      

לה'"  ,מֹורה לבּדֹו זה ּופסּוק , ְֶֶַַָ
אבל ּפׁשּוט. ּבין ּבכֹור ּבין ― לה' ְֲֵֵֶַָָָָָׁשּכלֿזכר
ּבכֹור ׁשהּוא הּמצוה, ענין הּׂשג הּכתּובים ְְְְְִִִִֵֶַַַַָֻמּׁשני

ּבּמכלּתא. ׁשּבארּו ּכמֹו ּבלבד ְְְְֲִִֵֶַַָָָזכר

― הקל"ו אתהּמצוה לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ
עבֹודת ּבּה להׁשּבית ּכלֹומר: החמּׁשים, ְְְְֲֲִִִַַַַַָׁשנת
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּׁשמּטה. ּכמֹו ְְְְְֲִִֶַַָָָָָהאדמה

ׁשנה" החמּׁשים ׁשנת את "וקּדׁשּתם  , ְְְֲִִִֵֶַַַָָ
אמרּו ּובפרּוׁש  ׁשּנאמר "ּכׁשם : ְְְֱֵֵֶֶַָ

ּביניהם הׁשוה ּכלֹומר: ּבּיֹובל", נאמר ּכ ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבּׁשביעית,
ּכמֹו ּבלאו, ּביניהם הּכתּוב ׁשהׁשוה ּכׁשם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבעׂשה,

ׁשאבאר  ּוׁשנת יֹובל ׁשנת ודיני . ְְְֲִֵֵֵֶַַָ
ּכלֿ והפקרת האדמה עבֹודת ּבהׁשּבתת ְְְְְֲֲִַַַַַָָָָָָָׁשמּטה
האּלה הּדברים ואתֿׁשני ׁשוים. ― ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּצֹומח

   :אמרֹו ְֵָּכֹולל
ּבאר ּוכבר ׁשנה". החמּׁשים ׁשנת את ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ"וקּדׁשּתם
ּפרֹותיהן ׁשּיהיּו ּבהן, הּקדּׁשה ׁשענין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּכתּוב,
ּתהיה קדׁש היא יֹובל "ּכי ואמר: הפקר. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּותבּואתן

אתּֿתבּואתּה" ּתאכלּו מןֿהּׂשדה לכם . ְְִֶֶֶַָָָָֹ
ׁשּיהא ּובתנאי ּבארץ, אּלא נֹוהג אינֹו זה ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָיֹובל
ׁשּלֹו ּבחלק ּכלֹומר: ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב וׁשבט ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכלֿׁשבט

ּבזה. זה מערבין יהיּו ולא יׂשראל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹמארץ

― הקל"ז לתקעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
זֹו ׁשנה ׁשל ּבתׁשרי ּבעׂשרה ּבּׁשֹופר  ְְֲִֵֶַָָָָָָ

ויציאת לעבדים חרּות על ּבכלֿארצנּו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּולהכריז
זה, ּביֹום ּדמים, ּבלי לחפׁשי, עברי ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָּכלֿעבד
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, עׂשרה ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָּכלֹומר:
ּבעׂשֹור הּׁשבעי ּבחדׁש ּתרּועה ׁשֹופר ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹ"והעברּת
ּבכלֿארצכם" ׁשֹופר ּתעבירּו הּכּפרים ּביֹום ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֻלחדׁש

 "לכלֿיׁשביה ּבארץ ּדרֹור "ּוקראתם ואמר: ,ְְְְְֶֶֶַָָָָָָ
 נתּבאר ּוכבר ,  ׁש'ּׁשוה ְְִֵֶֶָָָ

ּוכבר ולברכֹות'. לתקיעה הּׁשנה לראׁש ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹהּיֹובל
ראׁש ּבמּסכת הּׁשנה ראׁש ּתקיעֹות ּדיני ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹנתּבארּו
אּלא אינה ּבּיֹובל זֹו ׁשּתקיעה וידּוע, ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּׁשנה.
והּוא מןֿההכרזה, חלק וׁשהיא החרּות, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָלפרסּום
ּכענין ענינּה ואין ּבארץ": ּדרֹור "ּוקראתם ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָאמרֹו:
ואּלה ה'", לפני "זּכרֹון ׁשהן הּׁשנה, ראׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּתקיעֹות

ׁשּבארנּו. ּכמֹו העבדים, ְְְְֲִִֵֶַָָלׁשחרּור

― הרכ"ד עבֹודתהּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָֻ

תזרעּו" "לא ּבּה: אמרֹו והּוא הּיֹובל, ּבׁשנת ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹהארץ
 ."תזרע לא ׂשד" ּבּׁשמּטה: ׁשאמר ּכמֹו ,ְְְְִִֶַַָָָָֹ

ּבין הארץ עבֹודת ּבין ּבּׁשמּטה ׁשאסּורה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּוכׁשם
"לא אמר ּולפיכ הּיֹובל, ּכ האילן, ְֲִִֵַַַָָָָָֹעבֹודת

ּכללי ּבלׁשֹון תזרעּו",     ְְְִִָָָ
   .והאילן הארץ לכלֹול ,ְְִִֶָָָָ

לֹוקה. ― זה על העֹובר ְֵֶֶַַָוגם

― הרכ"ה מּלקצֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבארנּו ּכדר הּׁשנים, ּכׁשאר יֹובל ׁשנת ספיחי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

 :יתעּלה אמרֹו והּוא ׁשביעית, ְְְְְִִִֶַָָָּבׁשנה
אתֿספיחיה" תקצרּו "ולא . ְְְְִִֶֶָֹ

― הרכ"ו ּכןהּמצוה ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ
ׁשאנּו ּכדר הּיֹובל ּבׁשנת האילן ּפרֹות ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּלאסֹוף
תבצרּו "ולא אמרֹו: והּוא הּׁשנים, ּבׁשאר ְְְְְְְִִִִַָָָֹאֹוספים

ׁשּבארנּואתֿנזריה" ּכדר ,   ְְְִֵֶֶֶֶֶַָ
ּובספרא ׁשביעית. ּבׁשנה  :אמרּו ְְְְְִִִָָָָ

ׁשּנאמרּו ּכׁשם ― תבצרּו ולא תקצרּו ְְְְְְְֱִִֵֶֶֹֹ"לא
ּבכלֿ ׁשהּדין ּכלֹומר: ּבּיֹובל", נאמר ּכ ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָּבּׁשביעית,
ּכּלם והּיֹובל הּׁשמּטה ודיני ׁשוה. האּלה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּלאוין

יׂשראל. ּבארץ אּלא חֹובה ְְִֵֵֶֶֶָָָָאינם

ה'תש"ע תשרי כ"ה שלישי יום

  
      

― הקל"ח ׁשּיחזרּוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶֶַַַַַָ
לבעליהם, ― זֹו ּבׁשנה הּמכּורים ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָּכלֿהּקרקעֹות
אמרֹו והּוא ּדמים. ּבלי הּקֹונים, ידי מּתחת ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָויצאּו
לארץ" ּתּתנּו ּגאּלה אחּזתכם ארץ "ּובכל ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻֻיתעּלה:

  ּבׁשנה ּתהיה זֹו ׁשּגאּלה לנּו, ּובאר .ְְְִֵֵֶֶָָָָֻ
אלֿ איׁש ּתׁשבּו הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ואמר: ְְִִֵֶַַַַָָֹֻזֹו

אחּזתֹו" מצוה ּבדיני הּכתּוב עסק ּוכבר . ְְְֲִִֵַַָָָָָֻ
הּוא אם הּקֹונה, עם הּמֹוכר ּדין יהיה אי ּובאר ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַזֹו
ׁשּתחּול קדם הּמכּורה אתֿאדמתֹו לפּדֹות ְְְִֶֶֶֶַַָָָֹרֹוצה
לקרקעֹות מיחד זה ׁשּדין ּגםּֿכן ּובאר הּיֹובל. ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻׁשנת
והּבּתים וׁשהחצרֹות הערים, לחֹומת מחּוץ ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהן
מּבפנים נבנּו ׁשּלא ּכיון ― ּבּכפרים ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹהּבנּוים
ּבּתי והם והּגּנֹות. הּׂשדֹות ּכדין ּדינם הרי ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָלחֹומה,
הארץ "עלֿׂשדה הּכתּוב: אמר ׁשעליהם ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהחצרים

יצא" ּובּיבל ּתהיהּֿלֹו ּגאּלה יחׁשב ּוכבר ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָֹֻ



סה           
      

לה'"  ,מֹורה לבּדֹו זה ּופסּוק , ְֶֶַַָ
אבל ּפׁשּוט. ּבין ּבכֹור ּבין ― לה' ְֲֵֵֶַָָָָָׁשּכלֿזכר
ּבכֹור ׁשהּוא הּמצוה, ענין הּׂשג הּכתּובים ְְְְְִִִִֵֶַַַַָֻמּׁשני

ּבּמכלּתא. ׁשּבארּו ּכמֹו ּבלבד ְְְְֲִִֵֶַַָָָזכר

― הקל"ו אתהּמצוה לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ
עבֹודת ּבּה להׁשּבית ּכלֹומר: החמּׁשים, ְְְְֲֲִִִַַַַַָׁשנת
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּׁשמּטה. ּכמֹו ְְְְְֲִִֶַַָָָָָהאדמה

ׁשנה" החמּׁשים ׁשנת את "וקּדׁשּתם  , ְְְֲִִִֵֶַַַָָ
אמרּו ּובפרּוׁש  ׁשּנאמר "ּכׁשם : ְְְֱֵֵֶֶַָ

ּביניהם הׁשוה ּכלֹומר: ּבּיֹובל", נאמר ּכ ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבּׁשביעית,
ּכמֹו ּבלאו, ּביניהם הּכתּוב ׁשהׁשוה ּכׁשם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבעׂשה,

ׁשאבאר  ּוׁשנת יֹובל ׁשנת ודיני . ְְְֲִֵֵֵֶַַָ
ּכלֿ והפקרת האדמה עבֹודת ּבהׁשּבתת ְְְְְֲֲִַַַַַָָָָָָָׁשמּטה
האּלה הּדברים ואתֿׁשני ׁשוים. ― ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּצֹומח

   :אמרֹו ְֵָּכֹולל
ּבאר ּוכבר ׁשנה". החמּׁשים ׁשנת את ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ"וקּדׁשּתם
ּפרֹותיהן ׁשּיהיּו ּבהן, הּקדּׁשה ׁשענין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּכתּוב,
ּתהיה קדׁש היא יֹובל "ּכי ואמר: הפקר. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּותבּואתן

אתּֿתבּואתּה" ּתאכלּו מןֿהּׂשדה לכם . ְְִֶֶֶַָָָָֹ
ׁשּיהא ּובתנאי ּבארץ, אּלא נֹוהג אינֹו זה ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָיֹובל
ׁשּלֹו ּבחלק ּכלֹומר: ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב וׁשבט ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכלֿׁשבט

ּבזה. זה מערבין יהיּו ולא יׂשראל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹמארץ

― הקל"ז לתקעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
זֹו ׁשנה ׁשל ּבתׁשרי ּבעׂשרה ּבּׁשֹופר  ְְֲִֵֶַָָָָָָ

ויציאת לעבדים חרּות על ּבכלֿארצנּו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּולהכריז
זה, ּביֹום ּדמים, ּבלי לחפׁשי, עברי ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָּכלֿעבד
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, עׂשרה ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָּכלֹומר:
ּבעׂשֹור הּׁשבעי ּבחדׁש ּתרּועה ׁשֹופר ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹ"והעברּת
ּבכלֿארצכם" ׁשֹופר ּתעבירּו הּכּפרים ּביֹום ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֻלחדׁש

 "לכלֿיׁשביה ּבארץ ּדרֹור "ּוקראתם ואמר: ,ְְְְְֶֶֶַָָָָָָ
 נתּבאר ּוכבר ,  ׁש'ּׁשוה ְְִֵֶֶָָָ

ּוכבר ולברכֹות'. לתקיעה הּׁשנה לראׁש ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹהּיֹובל
ראׁש ּבמּסכת הּׁשנה ראׁש ּתקיעֹות ּדיני ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹנתּבארּו
אּלא אינה ּבּיֹובל זֹו ׁשּתקיעה וידּוע, ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּׁשנה.
והּוא מןֿההכרזה, חלק וׁשהיא החרּות, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָלפרסּום
ּכענין ענינּה ואין ּבארץ": ּדרֹור "ּוקראתם ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָאמרֹו:
ואּלה ה'", לפני "זּכרֹון ׁשהן הּׁשנה, ראׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּתקיעֹות

ׁשּבארנּו. ּכמֹו העבדים, ְְְְֲִִֵֶַָָלׁשחרּור

― הרכ"ד עבֹודתהּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָֻ

תזרעּו" "לא ּבּה: אמרֹו והּוא הּיֹובל, ּבׁשנת ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹהארץ
 ."תזרע לא ׂשד" ּבּׁשמּטה: ׁשאמר ּכמֹו ,ְְְְִִֶַַָָָָֹ

ּבין הארץ עבֹודת ּבין ּבּׁשמּטה ׁשאסּורה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּוכׁשם
"לא אמר ּולפיכ הּיֹובל, ּכ האילן, ְֲִִֵַַַָָָָָֹעבֹודת

ּכללי ּבלׁשֹון תזרעּו",     ְְְִִָָָ
   .והאילן הארץ לכלֹול ,ְְִִֶָָָָ

לֹוקה. ― זה על העֹובר ְֵֶֶַַָוגם

― הרכ"ה מּלקצֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבארנּו ּכדר הּׁשנים, ּכׁשאר יֹובל ׁשנת ספיחי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

 :יתעּלה אמרֹו והּוא ׁשביעית, ְְְְְִִִֶַָָָּבׁשנה
אתֿספיחיה" תקצרּו "ולא . ְְְְִִֶֶָֹ

― הרכ"ו ּכןהּמצוה ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ
ׁשאנּו ּכדר הּיֹובל ּבׁשנת האילן ּפרֹות ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּלאסֹוף
תבצרּו "ולא אמרֹו: והּוא הּׁשנים, ּבׁשאר ְְְְְְְִִִִַָָָֹאֹוספים

ׁשּבארנּואתֿנזריה" ּכדר ,   ְְְִֵֶֶֶֶֶַָ
ּובספרא ׁשביעית. ּבׁשנה  :אמרּו ְְְְְִִִָָָָ

ׁשּנאמרּו ּכׁשם ― תבצרּו ולא תקצרּו ְְְְְְְֱִִֵֶֶֹֹ"לא
ּבכלֿ ׁשהּדין ּכלֹומר: ּבּיֹובל", נאמר ּכ ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָּבּׁשביעית,
ּכּלם והּיֹובל הּׁשמּטה ודיני ׁשוה. האּלה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּלאוין

יׂשראל. ּבארץ אּלא חֹובה ְְִֵֵֶֶֶָָָָאינם

ה'תש"ע תשרי כ"ה שלישי יום

  
      

― הקל"ח ׁשּיחזרּוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶֶַַַַַָ
לבעליהם, ― זֹו ּבׁשנה הּמכּורים ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָּכלֿהּקרקעֹות
אמרֹו והּוא ּדמים. ּבלי הּקֹונים, ידי מּתחת ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָויצאּו
לארץ" ּתּתנּו ּגאּלה אחּזתכם ארץ "ּובכל ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻֻיתעּלה:

  ּבׁשנה ּתהיה זֹו ׁשּגאּלה לנּו, ּובאר .ְְְִֵֵֶֶָָָָֻ
אלֿ איׁש ּתׁשבּו הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ואמר: ְְִִֵֶַַַַָָֹֻזֹו

אחּזתֹו" מצוה ּבדיני הּכתּוב עסק ּוכבר . ְְְֲִִֵַַָָָָָֻ
הּוא אם הּקֹונה, עם הּמֹוכר ּדין יהיה אי ּובאר ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַזֹו
ׁשּתחּול קדם הּמכּורה אתֿאדמתֹו לפּדֹות ְְְִֶֶֶֶַַָָָֹרֹוצה
לקרקעֹות מיחד זה ׁשּדין ּגםּֿכן ּובאר הּיֹובל. ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻׁשנת
והּבּתים וׁשהחצרֹות הערים, לחֹומת מחּוץ ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהן
מּבפנים נבנּו ׁשּלא ּכיון ― ּבּכפרים ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹהּבנּוים
ּבּתי והם והּגּנֹות. הּׂשדֹות ּכדין ּדינם הרי ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָלחֹומה,
הארץ "עלֿׂשדה הּכתּוב: אמר ׁשעליהם ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהחצרים

יצא" ּובּיבל ּתהיהּֿלֹו ּגאּלה יחׁשב ּוכבר ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָֹֻ



סו          
      

ּבערכים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .וגם ְְְֲֲִִִִֵַַָָָ
ּובזמן יׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת אינה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָהיא

נֹוהג. ֵֵֶַׁשהּיֹובל

― הרכ"ז מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא לצמיתּות, ּכנען ּבארץ ְְְְְְִִֵֶֶַַַָאדמֹותינּו

לצמתת" תּמכר לא "והארץ ּוכבר . ְְְִִִֵֶָָָָֹֻ
ערכין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו . ְְְֲֲִִִִֵָָָ

― הקל"ט ׁשּתהאהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָ
עד עיר, לחֹומת מּבפנים הּמכּורים הּקנינים ְְְְְִִִִִִִִַַַַַָּפדּית
ּבידי יתקּימּו הּׁשנה ואחרי ּבלבד, אחת ׁשנה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָלסֹוף
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּיֹובל, יצאּו ולא ְְְְְִֵֵֶֶַַַָֹהּקֹונה

וגֹו'" חֹומה עיר ּביתֿמֹוׁשב ימּכר ּכי "ואיׁש ְְְִִִִֵַָֹ
ּוכבר חֹומה. ערי ּבּתי ּדין היא זֹו ּומצוה ,ְְִִִֵֵָָָָָ

ערכים ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני והיאנתּבארּו : ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָ
ּבארץ. אּלא נֹוהגת ֵֶֶֶֶָָָָאינּה

ה'תש"ע תשרי כ"ו רביעי יום

    
  

      
― הקס"ט ּכלֿׁשבטהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

יׂשראל ּבארץ חלק מּלקחת לוי  ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
לּכהנים "לאֿיהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְֲִִִֶֶַַָֹֹ

ונחלה" חלק לוי ּכלֿׁשבט הלוּים  . ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

― וׁשבעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
ּבּבּזה חלק מּלקחת לוי ּכלֿׁשבט עֹוד ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשהזהר
אמרֹו והּוא יׂשראל. ארץ ּכּבּוׁש ּבׁשעת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָׁשּבֹוזזים
לוי ּכלֿׁשבט הלוּים לּכהנים "לאֿיהיה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹיתעּלה:

ספרי ּולׁשֹון ונחלה". חלק  : ְְְֲִֵֵֶַָ
להקׁשֹות ל אפׁשר ּבארץ". ונחלה ּבּבּזה, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ"חלק
מצות, ׁשּתי אּלּו ענינים ׁשני מנית לּמה ולֹומר: ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹעלי
והאזהרה ּבארץ חלק מּלקחת האזהרה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָוהם:
זה והרי אחד ּבלאו הם והלא ּבּבּזה, חלק ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמּלקחת

ׁשהקּדמּת ׁשּבכללּות לאו    ְְְִִֶֶַָָָ
 ׁשּכבר ּדע אחד? לאו נמנה ְְִֶֶֶֶַָָָׁשהּוא

לאֿיהיהּֿלֹו" "ונחלה ואמר: זה לאו נתחּלק ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ
:מהם האחד ׁשמֹות, ּבׁשני לאוין ׁשני הם והרי ,ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

והּוא ונחלה" חלק הלוּים לּכהנים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹ"לאֿיהיה

הארץ ּבבּזת חלק מּלקחת האזהרה ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
  ֿלא "ונחלה והּׁשני: ,ְְֲִֵַַָֹ

ּוכבר ּבארץ. חלק מּלקחת האזהרה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָיהיהּֿלֹו",
ּבּכהנים, עצמם אּלּו ענינים ׁשני על הּלאו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָֹנכּפל
תנחל לא "ּבארצם לאהרן: יתעּלה אמרֹו ְְְְְְְֲִִֶַַַָָָֹֹוהּוא

ּבתֹוכם" ל לאֿיהיה וחלק  ּובא , ְְְְִֵֶֶָָֹ
הּפרּוׁש   "תנחל לא "ּבארצם : ְְְִֵַַָָֹ

לאֿיהיהֿל "וחלק הארץ: חּלּוק ּבׁשעת ―ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹ
הּלאוין ׁשּׁשני ּתחׁשֹוב ואּולי ּבּבּזה". ― ְְְְִִֵֶַַַַָָָּבתֹוכם"
ראּוי ּולפיכ מצות ׁשּתי ּבּכהנים הּנזּכרים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹהאּלה

למנֹותם      ְִָ
:ּכללי ּבאפן ּבא ׁשהּלאו ׁשּכיון ּדע ―ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ואמנם ּבּכלל הּכהנים נכנסּו הרי לוי", ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ"ּכלֿׁשבט
לחּזּוק ּבּכהנים ּכפלֹו ּכלֿהּדֹומה וכן ְְְֲִִֵֶַַָָֹ

אֹו לחּזּוק אּלא נכּפל אינֹו והּפרט מןֿהּכלל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָלזה
ּבׁשלמּות הּדין הּׂשג ׁשּלא ּכיון הּדין, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻלהׁשלמת
לאהרן: אמרֹו מנינּו ואּלּו האחד. ְְְֲִִִֶַַָָָָָֹמןֿהּלאו
ּבתֹוכם" ל לאֿיהיה וחלק תנחל לא ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹ"ּבארצם
ּכי וגֹו', הלוּים" לּכהנים "לאֿיהיה אמרֹו: על ְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹֹנֹוסף

הּזה ההּקׁש לפי למנֹות נצטר אז  ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
ּכהן על והּזֹונה והחללה הּגרּוׁשה אּסּור ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָֹּבעצמֹו
ׁשּבאּו הּלאוין ׁשלׁשה על נֹוסף לאוין ׁשלׁשה ְְִִֶַַָָָָָָָֹֹּגדֹול
יאמר ואם הדיֹוט. ּבין ּגדֹול ּבין ּבכלל, ְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֹּבכלּֿכהן
לֹו: נאמר למנֹות, צרי ּבאמת ׁשּכ ְֱִִֵֶֶֶַָָָֹהאֹומר:
ׁשּתים: חּיב ּבגרּוׁשה ּגדֹול ּכהן יהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּבהכרח
לֹו, אסּורה והּגרּוׁשה ּכהן ׁשהּוא מּׁשּום ְְֲִֵֶַַַָָֹאחת
עליו אסּורה והיא ּגדֹול ּכהן ׁשהּוא מּׁשּום ְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹוהּׁשנּיה:
קּדּוׁשין ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ― אחר ּבלאו ְְְְִִִִֵֵַָָָָָעֹוד

הּכללי ׁשהּלאו נמצא אחת. אּלא חּיב ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשאינֹו
ּבאֹותֹו ׁשּיבֹוא אחר וכלֿלאו ׁשּנמנה הּוא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָּבלבד
אֹו ּדין, איזה ללּמד אּלא אינֹו ּבפרטּות ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָענין
קס"א ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכדר הענין, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָלהׁשלמת

ּבעצמֹו הּזה ּומןֿהּסּוג אּלּו. מּמצות קס"ה ְְְִִִֵֶַַַֹ
  אתֿהּכהנים ׁשהזהיר ְְֲִִִֶֶַַָָָֹהאזהרה

יגּלחּו לא זקנם ּופאת ּבראׁשם קרחה ְְְְְְְִֵֶַַָָָָָֹֹֹׁשּלאֿיקרחּו
ׂשרטת יׂשרטּו לא ּובבׂשרם  ּוׁשלׁשה , ְְְְִִֶָָָָָֹֹ

ּבכלל לכלֿיׂשראל קדמּו ּכבר ּבעצמם אּלּו ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָלאוין
תׁשחית" ולא ראׁשכם ּפאת תּקפּו "לא ואמר: ְְְְְִִֶַַַַָֹֹֹ

 "למת עיניכם ּבין קרחה "ולאֿתׂשימּו ,ְְִֵֵֵֵֶָָָָֹ
  "ּבבׂשרכם תּתנּו לא לנפׁש ְְְְִִֶֶֶֶֶַָֹ"וׂשרט

          
      

  הּדין להׁשלמת ּבּכהנים ונכּפלּו ,ְְְְְֲִִִַַַַָֹ
מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכׁשּנתּבארּוּבלבד, : ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

מיחדים לאוין היּו ואּלּו האּלה; הּמצות ׁשלׁש ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֻּדיני
מצות היּו אּלא ּדין להׁשלמת היּו ולא ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֹֹּבּכהנים
מהם ּכלֿמעׂשה על חּיב הּכהן היה אז ּכי ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹנפרדֹות,
ׁשהּוא ּומּׁשּום יׂשראלי ׁשהּוא מּׁשּום מלקּיֹות: ְְְְִִִִֵֵֶֶַֻׁשּתי
ּבלבד אחת מלקּות אּלא ּכן, הּדבר ואין ― ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּכהן
ּכלל והבן ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו יׂשראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָּכׁשאר

ודעהּו. ְֵֶָזה

― הקפ"ג עריםהּמצוה לּתן ׁשּנּצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֵֶַַַַָָ
והּוא ּבארץ, חלק להם ׁשאין ּכיון ּבהן, לדּור ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָללוּים
לׁשבת" ערים וגֹו' ללוּים "ונתנּו יתעּלה: ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָאמרֹו

  ,הלוּים ערי ּכלֹומר: אּלּו, ערים וגם .ְְְִִִֵֵַַַָָ
מקלט ערי הן      ְִֵֵָָ

   המיחדים ּבּתנאים ְְְְִִַַָָֻוקֹולטֹות
ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו .להן, ְְְִֵֶֶַָָ

― הרכ"ח מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
עריהם מגרׁש "ּוׂשדה אמרֹו: והּוא הלוּים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָמגרׁשי

יּמכר" לא  הּתֹורה לׁשֹון יֹודע ואּתה . ְְִֵֵַַַָָָֹ
  ּומגרׁש ערים ללוּים ְְְִִִִִֶַָָׁשּנֹותנים

ואלּפים מגרׁש אּמה אלף ּכלֹומר: מגרׁש, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּוׂשדה
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּוכרמים, לׂשדֹות להם חּוצה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָאּמה

סֹוטה מּלׁשּנֹותּבמּסכת ללוּים האזהרה ּובאה , ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ
מגרׁש אתֿהעיר יעׂשּו לבל האּלה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָאתֿהּגבּולֹות
הּמגרׁש ולא מגרׁש הּׂשדה ולא עיר, הּמגרׁש ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹֹולא
ּבּקּבלה ּבא יּמכר". "לא אמרֹו: והּוא ְְִֵֶַַָָָָָָֹׂשדה,
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׁשּנה. לא ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֹֻׁשענינֹו:

ערכין .ּבסֹוף ְֲִָ

― עׂשרים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ
ּתהיה ׁשּבֹו לעבֹודה ּביתֿהּבחירה [לעׂשֹות] ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָלבנֹות

ּתמיד האׁש והבערת ההקרבה  , ְְְִֵַַַַָָָָָ
והעלּיה החגיגה ּתהיה ּובֹו ההליכה ּתהיה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָואליו
והּוא ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ּבכלֿׁשנה, וההתקּבצּות ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָלרגל

מקּדׁש" לי "ועׂשּו יתעּלה: אמרֹו  . ְְְְִִִֶַָָָ
ספרי ּולׁשֹון  נצטּוּו מצות "ׁשלׁש : ְְְְִִִֵַָֹֹ

מל להם למּנֹות לארץ: ּכניסתם ּבׁשעת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָיׂשראל
ׁשל זרעֹו ּולהכרית הּבחירה, ּבית להם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָולבנֹות
מצוה הּבחירה ּבית ׁשּבנין ,ל נתּבאר הּנה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָעמלק".

ּבארנּו ּוכבר עצמּה. ּבפני  ׁשהּכללּות ְְְְְִֵֵֶַַַָָָ

הּזאת וׁשהּמנֹורה ּפרטים, ּכֹוללת ְְְִֶֶֶַַָָֹ
ּכ וזּולתם והּמזּבח הּמקּדׁשוהּׁשלחן מחלקי ּלם ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻֻ

לכלֿחלק צּוּוי נתיחד ּוכבר "מקּדׁש", נקרא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹוהּכל
אדמה "מזּבח הּמזּבח על אמרֹו אבל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָוחלק.

ּתעׂשהּֿלי"  על לחׁשב ׁשאפׁשר , ְְֲִֶֶֶַַַָֹ
מצות מּלבד עצמּה ּבפני מצוה ׁשהּוא זה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּפסּוק
ּפׁשטּה :ל ׁשאבאר ּכמֹו ענינֹו הרי ― ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָמקּדׁש
ׁשהיה הּבמֹות, הּתר ּבׁשעת מדּבר הּוא הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדקרא
ּבכלֿ אדמה מזּבח לעׂשֹות ההּוא ּבּזמן לנּו ְְְֲֲִַַַַַָָָָָֻמּתר
הּׁשלֹום עליהם אמרּו ּוכבר עליו; ּולהקריב ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָמקֹום
מחּבר מזּבח לבנֹות צּוה ׁשהּוא הּוא, הּדּבּור ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻׁשענין
ּבּמדּבר, ׁשהיה ּכמֹו מּטלטל יהא וׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבארץ,
ּפסּוק ּבפרּוׁש יׁשמעאל ּדרּבי ּבּמכלּתא אמרם ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָוהּוא
המחּבר מזּבח לי עׂשה לארץ "ּכׁשּתּכנס ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻזה:
נֹוהג צּוּוי הּוא הרי ― ּכ ׁשהּדבר ּכיון ֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָּבאדמה".
לֹומר: רצֹוני הּמקּדׁש, מחלקי הּוא והרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָלדֹורֹות

ּובּמכלּתא ּדוקא. מןֿהאבנים מזּבח ׁשּיבנה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
 ואםֿמזּבח" יתעּלה: אמרֹו ּבפרּוׁש ְְְְְְִִִֵֶַַָָאמרּו

אֹומר: יׁשמעאל "רּבי אמרּו: ּתעׂשהּֿלי" ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָאבנים
― מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה 'ואם' ְְְִִִֶַָָָֹּכלֿ'אם'
אמרּו: ּתעׂשהּֿלי". אבנים ואםֿמזּבח מהם: ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָאחד
חֹובה, אֹומר אּתה חֹובה. ― אבנים" מזּבח ְְֲִִִֵַַָָָָ"ואם
"אבנים לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? אּלא אינֹו ְְֲִֵֶַַָָאֹו

"אלהי ה' אתֿמזּבח ּתבנה ׁשלמֹות  , ְְְֱִִֵֶֶֶַֹ
ּבנין ּכלֹומר ּבכללם, זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָּוכבר

וחּלּוקֹו ותארֹו הּמקּדׁש    ְְְֳִִַָָ
 ּבּמּסכּתא ּומׁשּפטיו, הּמזּבח ּובנין .ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

נתּבאר וכן מּדֹות. מּסכת היא ,ּכ לׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻׁשחּברה
הּנחתם ּומקֹום הּזהב ּומזּבח והּׁשלחן הּמנֹורה ְְְְְִַַַַַַָָָָָָָֹֻּתאר

מנחֹות ּבגמרא ּבהיכל  ויֹומא. ְְְִֵַָָָָָ

ה'תש"ע תשרי כ"ז חמישי יום

    
― הע"ט מּלבנֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

אמרֹו והּוא ּברזל, ּבהן ׁשּנגע מאבנים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמזּבח
הנפּת חרּב ּכי ּגזית אתהן "לאֿתבנה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹיתעּלה:

וּתחללה" עליה  מזּבח מהן ּבנה ואם , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּוכבר עליו. מקריבים ואין ּפסּול הּוא הרי ―ְְְֲִִֵֵַָָָָ

מּמּדֹות ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו . ְְְֲִִִִִֵֶֶָָ

― ׁשמנים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִַַַַָָָָָֹ
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  הּדין להׁשלמת ּבּכהנים ונכּפלּו ,ְְְְְֲִִִַַַַָֹ
מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכׁשּנתּבארּוּבלבד, : ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

מיחדים לאוין היּו ואּלּו האּלה; הּמצות ׁשלׁש ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֻּדיני
מצות היּו אּלא ּדין להׁשלמת היּו ולא ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֹֹּבּכהנים
מהם ּכלֿמעׂשה על חּיב הּכהן היה אז ּכי ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹנפרדֹות,
ׁשהּוא ּומּׁשּום יׂשראלי ׁשהּוא מּׁשּום מלקּיֹות: ְְְְִִִִֵֵֶֶַֻׁשּתי
ּבלבד אחת מלקּות אּלא ּכן, הּדבר ואין ― ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּכהן
ּכלל והבן ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו יׂשראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָּכׁשאר

ודעהּו. ְֵֶָזה

― הקפ"ג עריםהּמצוה לּתן ׁשּנּצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֵֶַַַַָָ
והּוא ּבארץ, חלק להם ׁשאין ּכיון ּבהן, לדּור ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָללוּים
לׁשבת" ערים וגֹו' ללוּים "ונתנּו יתעּלה: ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָאמרֹו

  ,הלוּים ערי ּכלֹומר: אּלּו, ערים וגם .ְְְִִִֵֵַַַָָ
מקלט ערי הן      ְִֵֵָָ

   המיחדים ּבּתנאים ְְְְִִַַָָֻוקֹולטֹות
ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו .להן, ְְְִֵֶֶַָָ

― הרכ"ח מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
עריהם מגרׁש "ּוׂשדה אמרֹו: והּוא הלוּים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָמגרׁשי

יּמכר" לא  הּתֹורה לׁשֹון יֹודע ואּתה . ְְִֵֵַַַָָָֹ
  ּומגרׁש ערים ללוּים ְְְִִִִִֶַָָׁשּנֹותנים

ואלּפים מגרׁש אּמה אלף ּכלֹומר: מגרׁש, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּוׂשדה
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּוכרמים, לׂשדֹות להם חּוצה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָאּמה

סֹוטה מּלׁשּנֹותּבמּסכת ללוּים האזהרה ּובאה , ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ
מגרׁש אתֿהעיר יעׂשּו לבל האּלה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָאתֿהּגבּולֹות
הּמגרׁש ולא מגרׁש הּׂשדה ולא עיר, הּמגרׁש ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹֹולא
ּבּקּבלה ּבא יּמכר". "לא אמרֹו: והּוא ְְִֵֶַַָָָָָָֹׂשדה,
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׁשּנה. לא ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֹֻׁשענינֹו:

ערכין .ּבסֹוף ְֲִָ

― עׂשרים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ
ּתהיה ׁשּבֹו לעבֹודה ּביתֿהּבחירה [לעׂשֹות] ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָלבנֹות

ּתמיד האׁש והבערת ההקרבה  , ְְְִֵַַַַָָָָָ
והעלּיה החגיגה ּתהיה ּובֹו ההליכה ּתהיה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָואליו
והּוא ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ּבכלֿׁשנה, וההתקּבצּות ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָלרגל

מקּדׁש" לי "ועׂשּו יתעּלה: אמרֹו  . ְְְְִִִֶַָָָ
ספרי ּולׁשֹון  נצטּוּו מצות "ׁשלׁש : ְְְְִִִֵַָֹֹ

מל להם למּנֹות לארץ: ּכניסתם ּבׁשעת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָיׂשראל
ׁשל זרעֹו ּולהכרית הּבחירה, ּבית להם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָולבנֹות
מצוה הּבחירה ּבית ׁשּבנין ,ל נתּבאר הּנה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָעמלק".

ּבארנּו ּוכבר עצמּה. ּבפני  ׁשהּכללּות ְְְְְִֵֵֶַַַָָָ

הּזאת וׁשהּמנֹורה ּפרטים, ּכֹוללת ְְְִֶֶֶַַָָֹ
ּכ וזּולתם והּמזּבח הּמקּדׁשוהּׁשלחן מחלקי ּלם ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻֻ

לכלֿחלק צּוּוי נתיחד ּוכבר "מקּדׁש", נקרא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹוהּכל
אדמה "מזּבח הּמזּבח על אמרֹו אבל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָוחלק.

ּתעׂשהּֿלי"  על לחׁשב ׁשאפׁשר , ְְֲִֶֶֶַַַָֹ
מצות מּלבד עצמּה ּבפני מצוה ׁשהּוא זה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּפסּוק
ּפׁשטּה :ל ׁשאבאר ּכמֹו ענינֹו הרי ― ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָמקּדׁש
ׁשהיה הּבמֹות, הּתר ּבׁשעת מדּבר הּוא הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדקרא
ּבכלֿ אדמה מזּבח לעׂשֹות ההּוא ּבּזמן לנּו ְְְֲֲִַַַַַָָָָָֻמּתר
הּׁשלֹום עליהם אמרּו ּוכבר עליו; ּולהקריב ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָמקֹום
מחּבר מזּבח לבנֹות צּוה ׁשהּוא הּוא, הּדּבּור ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻׁשענין
ּבּמדּבר, ׁשהיה ּכמֹו מּטלטל יהא וׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבארץ,
ּפסּוק ּבפרּוׁש יׁשמעאל ּדרּבי ּבּמכלּתא אמרם ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָוהּוא
המחּבר מזּבח לי עׂשה לארץ "ּכׁשּתּכנס ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻזה:
נֹוהג צּוּוי הּוא הרי ― ּכ ׁשהּדבר ּכיון ֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָּבאדמה".
לֹומר: רצֹוני הּמקּדׁש, מחלקי הּוא והרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָלדֹורֹות

ּובּמכלּתא ּדוקא. מןֿהאבנים מזּבח ׁשּיבנה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
 ואםֿמזּבח" יתעּלה: אמרֹו ּבפרּוׁש ְְְְְְִִִֵֶַַָָאמרּו

אֹומר: יׁשמעאל "רּבי אמרּו: ּתעׂשהּֿלי" ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָאבנים
― מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה 'ואם' ְְְִִִֶַָָָֹּכלֿ'אם'
אמרּו: ּתעׂשהּֿלי". אבנים ואםֿמזּבח מהם: ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָאחד
חֹובה, אֹומר אּתה חֹובה. ― אבנים" מזּבח ְְֲִִִֵַַָָָָ"ואם
"אבנים לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? אּלא אינֹו ְְֲִֵֶַַָָאֹו

"אלהי ה' אתֿמזּבח ּתבנה ׁשלמֹות  , ְְְֱִִֵֶֶֶַֹ
ּבנין ּכלֹומר ּבכללם, זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָּוכבר

וחּלּוקֹו ותארֹו הּמקּדׁש    ְְְֳִִַָָ
 ּבּמּסכּתא ּומׁשּפטיו, הּמזּבח ּובנין .ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

נתּבאר וכן מּדֹות. מּסכת היא ,ּכ לׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻׁשחּברה
הּנחתם ּומקֹום הּזהב ּומזּבח והּׁשלחן הּמנֹורה ְְְְְִַַַַַַָָָָָָָֹֻּתאר

מנחֹות ּבגמרא ּבהיכל  ויֹומא. ְְְִֵַָָָָָ

ה'תש"ע תשרי כ"ז חמישי יום

    
― הע"ט מּלבנֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

אמרֹו והּוא ּברזל, ּבהן ׁשּנגע מאבנים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמזּבח
הנפּת חרּב ּכי ּגזית אתהן "לאֿתבנה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹיתעּלה:

וּתחללה" עליה  מזּבח מהן ּבנה ואם , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּוכבר עליו. מקריבים ואין ּפסּול הּוא הרי ―ְְְֲִִֵֵַָָָָ

מּמּדֹות ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו . ְְְֲִִִִִֵֶֶָָ

― ׁשמנים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִַַַַָָָָָֹ



סח           
      

יפסע ׁשּלא ּכדי ּבמעלֹות, לּמזּבח מּלעלֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַֹֻׁשהזהרנּו
ּבצד עקב יל אּלא עלּיתֹו, ּבׁשעת ּגּסֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּפסיעֹות
במעלת "לאֿתעלה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲֲִֶֶַַַָָֹֹֻּגּדל,

וגֹו'" עלֿמזּבחי הּמכלּתא ּולׁשֹון . ְְְְְְִִִַַָ
 לאֿתּגלה "אׁשר לֹומר: "מהּֿתלמּוד :ְֲִֶֶַַַָֹ

ּפֹוסע יהא לא לּמזּבח ׁשּכׁשעֹולה עליו"? ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹערות
ּוכבר ּגּדל". ּבצד עקב מהּל אּלא ּגּסה, ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֻּפסיעה
מּמּדֹות ג' ּבפרק ּבנינֹו ואי הּכבׁש צּורת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָנתּבארה

 עד הּמזּבח על ּגּסה ּפסיעה וכלֿהּפֹוסע .ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָ
לֹוקה. ― עליו ערותֹו ְִֶֶֶֶָָָָׁשּתּגלה

ה'תש"ע תשרי כ"ח שישי יום

  
יוםשישֿישבתקודשכ"חֿכ"טתשרי

― הכ"א מןהּמצוה ליראה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָ
ּבלּבנּו לֹו ׁשּנקּבע עד מאד, מאד הּזה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹהּמקּדׁש
מֹוראת היא וזֹו ― והּפחד הּיראה ְְְְִִַַַַַָָמקֹום
ּתיראּו" "ּומקּדׁשי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִִֶַָָָָמקּדׁש,

  ׁשהזּכירּו ּכמֹו זֹו יראה והגּדרת .ְְְְְִִִֶַַָָ
יּכנסּבּספרא לא מֹורא? הּוא "איזה : ְִִֵֵֶַָָָֹ

ּובאפנּדתֹו ּובמנעלֹו ּבמקלֹו הּבית להר ְְְְְְֲִִַַַַַָָֻ
        

   רגליו ׁשעל ְֶַַָָָָּובאבק
קּפנּדריא יעׂשּנּו ולא  , ְְְֲֶֶַַָָֹ

מּקלֿוחמר" ּורקיקה  ּוכבר . ְְִִֶַָָָֹ
ּבהחלט ׁשאסּור ּבּתלמּוד, מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָנתּבאר
ּבלבד; ּדוד ּבית למלכי אּלא ּבעזרה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָלׁשבת
ּתיראּו" "ּומקּדׁשי יתעּלה: ׁשאמר לפי ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָוכלֿזה
חרב ׁשהּוא הּזה ּבזמן אפּלּו לעֹולם, חֹובה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָוזֹו

ספרא ּולׁשֹון ׁשרּבּו. ליּבעונֹותינּו "אין : ְְֲִִֵֵֶַַָֹ
ּבית ׁשאין ּבזמן קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא
אתֿׁשּבתתי לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְִִִֶַַַַַַָֹהּמקּדׁש
ׁשּבת מהּֿׁשמירת ― ּתיראּו ּומקּדׁשי ְְְִִִִִַַַָָָֹּתׁשמרּו
אמרּו וׁשם לעֹולם". מקּדׁש מֹורא אף ְְְְְִַָָָָָָלעֹולם,
מּמי אּלא ירא, אּתה מןֿהּמקּדׁש "לא ְִִִִֵֶַַָָָָֹעֹוד:

הּמקּדׁש". על ְִֶַַַָָׁשּפקד

ה'תש"ע תשרי כ"ט קודש שבת יום

      
  

    
― הכ"ב אתֿהּמצוה לׁשמר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַָֹ

ּבמׁש ּבכלֿלילה ּתמיד סביבֹו ללכת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָהּמקּדׁש
והּוא ּולגּדלֹו, ּולרֹוממֹו לכּבדֹו, ּכדי ְְְְְְְְְֵַַַַָָּכלֿהּלילה
אהל לפני אּת ּובני "ואּתה לאהרן: יתעּלה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאמרֹו

העדת"  לפניו ּתהיּו אּתם ּכלֹומר: , ְְְִֵֶַַָָָֻ
והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר ְְְְִִִֵֶַַָָָּתמיד.

מֹועד" אהל אתֿמׁשמרת "וׁשמרּו אמרֹו: . ְְְְִֵֶֶֶֶָָֹ
ספרי ּולׁשֹון  אּת ּובני "אּתה : ְְִִֵֶַָָָ

והלוּים מּבפנים הּכהנים ― העדת אהל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָֹֹֻלפני
סביבֹו. ולהליכה לׁשמירה ּכלֹומר: ְְְְֲִִִִִַַַָָמּבחּוץ",
אתֿמׁשמרת "וׁשמרּו הּזה: ּכּלׁשֹון אמרּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּובּמכלּתא
ּבלאֿ מּנין ּבעׂשה, אּלא לי אין ― מֹועד ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹאהל
מׁשמרת את ּוׁשמרּתם לֹומר: ּתלמּוד ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַתעׂשה?

הּקדׁש" ― ׁשּׁשמירתֹו ל נתּברר הּנה ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
ׁשּיׁש לּמקּדׁש "ּגדּלה אמרּו: וׁשם עׂשה. ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻמצות

ּפלטֹורין ּדֹומה לא ׁשֹומרים. עליה  ְְִִֶַָָָֹ
ׁשֹומרין". עליה ׁשאין לפלטֹורין ׁשֹומרין עליה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיׁש
לֹומר: רצֹונֹו ההיכל ׁשם ― ׁשּפלטֹורין ְְְִֵֵֶַַַַָָוידּוע
ׁשֹומרים ׁשּיהיּו ורֹוממּותֹו, ההיכל ְְְְְִִִֵֶֶַַָֻׁשּמגדּלת
זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר עליו. ְְְְֲִִִִֵָָָָָָקבּועים

מּדֹות. ּובמּסכת ּתמיד מּמּסכת א' ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָּבפרק

― הס"ז מּלהׁשּביתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
והּוא ּכלֿלילה, ּתמיד ּבֹו ולסב ְְְְְִִִַַַָָָָָֹׁשמירתֿהּמקּדׁש

הּקדׁש" מׁשמרת את "ּוׁשמרּתם ּוכבראמרֹו: ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ
הּמקּדׁש ׁשּׁשמירת עׂשה, מּמצות כ"ב ּבמצוה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹּבארנּו
ּדבר ׁשּבּטּול ּכאן, נבאר וכ עׂשה; מצות ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָוהּסּבּוב
"וׁשמרּו הּמכלּתא: ּולׁשֹון לאֿתעׂשה, מצות ― ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָֹזה

מֹועד" אהל אתֿמׁשמרת אּלא לי אין , ְִִֵֵֶֶֶֶֶָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ― ּבלאֿתעׂשה? ּומּנין ְְֲֲִִֵֶַַַַַֹּבעׂשה,

הּקדׁש" מׁשמרת את "ּוׁשמרּתם ּוכבר , ְְְְִֵֶֶֶֶַַָֹ
ּומּדֹות. ּתמיד ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ְְְֲִִִִִֵֵָָָנתּבארּו

― הל"ה לנּוהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
המיחד הּתאּור ּכפי עׂשּוי ׁשמן   ְְִֵֶֶַַָָֻ

ּכמֹו ׁשּיתמּנה, ּגדֹול ּכלּֿכהן ּבֹו למׁשח ְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹמּוכן
עלֿ אׁשרֿיּוצק מאחיו הּגדֹול "והּכהן ְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאמר:

הּמׁשחה" ׁשמן ראׁשֹו  מֹוׁשחים וכן , ְְְִִֵֶֶַָֹ
הּמלכים מקצת ּבֹו    ּכמֹו , ְְְִִַַָ

ּבֹו נמׁשח ּוכבר זֹו. מצוה ּבהלכֹות ְְְְְְִִִִֵֶַָָָׁשּיתּבאר
אתֿ ּבֹו מֹוׁשחים אין אבל וכלּֿכליו; ְְְֲִִֵֵֶַָָָָהּמׁשּכן
ּבספרי אמרּו ׁשּבפרּוׁש לפי לדֹורֹות, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָהּכלים

  ּכלי ּכלֹומר ― אּלּו ׁשל ׁשּבמׁשיחתם ,ְְְְִֵֵֶֶַָָ

           
      

אמר לבֹוא, לעתיד ּכלֿהּכלים הקּדׁשּו ― ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָהּמׁשּכן
לדרתיכם" לי זה יהיה מׁשחתֿקדׁש "ׁשמן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹיתעּלה:

  ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֵָָָ
.ּכרתֹות ְֵ

― הפ"ג מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמׁשחה, ּכׁשמן ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָׁשמן

ּכמהּו" תעׂשּו לא "ּובמתּכנּתֹו על והעֹובר ְְְְֲֵַַַָָֹֹֻ
ׁשּבא ּכמֹו ּכרת, חּיב ― מזיד הּוא אם זה, ְִִֵֵֶֶַָָָָלאו

וכּו'" ּכמהּו אׁשרֿירקח "איׁש ּבּכתּוב: . ְְֲִִֶַַָָֹ

ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ְְְִֵַַָָָָואם
מּכרתֹות א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָ

― הפ"ד מּלמׁשחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
ּגדֹולים ּכהנים זּולת מׁשה ׁשעׂשה הּמׁשחה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹּבׁשמן
אדם "עלּֿבׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָּומלכים

"ייס לא ― ּבמזיד ּבֹו ׁשהּנמׁשח ּוברּור, . ְְִִִֵֶַָָָֹ
ונכרת" עלֿזר מּמּנּו יּתן "ואׁשר אמר: ּכרת, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָחּיב

ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם ;ְְְִֵַַָָָָ
ּכרתֹות ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם .נתּבארּו

יוםשבתקודשכ"טתשרי
ְְְְֲִִִֵֵֵַָָ
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אמר לבֹוא, לעתיד ּכלֿהּכלים הקּדׁשּו ― ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָהּמׁשּכן
לדרתיכם" לי זה יהיה מׁשחתֿקדׁש "ׁשמן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹיתעּלה:

  ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֵָָָ
.ּכרתֹות ְֵ

― הפ"ג מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמׁשחה, ּכׁשמן ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָׁשמן

ּכמהּו" תעׂשּו לא "ּובמתּכנּתֹו על והעֹובר ְְְְֲֵַַַָָֹֹֻ
ׁשּבא ּכמֹו ּכרת, חּיב ― מזיד הּוא אם זה, ְִִֵֵֶֶַָָָָלאו

וכּו'" ּכמהּו אׁשרֿירקח "איׁש ּבּכתּוב: . ְְֲִִֶַַָָֹ

ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ְְְִֵַַָָָָואם
מּכרתֹות א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָ

― הפ"ד מּלמׁשחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
ּגדֹולים ּכהנים זּולת מׁשה ׁשעׂשה הּמׁשחה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹּבׁשמן
אדם "עלּֿבׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָּומלכים

"ייס לא ― ּבמזיד ּבֹו ׁשהּנמׁשח ּוברּור, . ְְִִִֵֶַָָָֹ
ונכרת" עלֿזר מּמּנּו יּתן "ואׁשר אמר: ּכרת, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָחּיב

ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם ;ְְְִֵַַָָָָ
ּכרתֹות ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם .נתּבארּו

יוםשבתקודשכ"טתשרי
ְְְְֲִִִֵֵֵַָָ



אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה תשרי, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוב ארי' שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מערב חג הסוכות זמן שמחתנו,

ומה שכותב בנוגע לדעתי אודות תמיכת הממשלה בישיבות וישיבות קטנות ות"ת המתנהגים על 

טהרת הקדש.

כבר פרסמתי הטעמים וגם נדפס בירחון המאור, אשר בודאי נמצא אצל כת"ר,

וכללות הנקודה - מיוסדה על מאמר חז"ל, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו בה תשב"ר, 

ומי הוא זה ואיזהו אשר יערב לבו למנוע תמיכה כהאמורה, שבודאי עי"ז כמה מבני ישראל ובנות ישראל 

לא יוכלו להתקבל במוסדות האמורים, ואם בשביל בנין בית המקדש אסור לבטל תשב"ר עאכו"כ מפני 

חששות מדומים ועכ"פ רחוקים,

וראי' מוכחת איך צריכה להיות השקפת החרדים לדבר ה' בשאלה האמורה, גם מהמנגדים, שכל 

אלה שמלפני איזו שנים נלחמו בפאראקול סקולס וכל אלו המונעים שהפעדעריישאן של צדקה תתמוך 

במוסדות החרדים, וכל אלו הלוחמים נגד שיעור לימוד הדת בשביל תלמידי הפאבליק סקולס, נלחמים 

בכל תוקף נגד תמיכה האמורה, וד"ל.

ובתוקף  השפעתו  כל  שינצל  חזקה  ותקותי  למותר,  אך  האמור  בכל  האריכות  לדכוותי'  ובודאי 

המתאים לעזר תשב"ר חינוך בני ישראל על יסודי התורה שיהי' דרך דידן, ז. א. השקפת תורתנו תורת 

חיים, נצח. ואם המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא עאכו"כ כשהמדובר בעשיריות מאות 

ואולי גם אלפים.

בודאי ידוע לכת"ר גם מפורסמי אגודת ישראל בהאמור הראשי ישיבות כאן וכו'.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.
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(È).ÈÙ ˙‡ ÓÂ˘כך תפסיק, מתי מצפה

דתפסוק: עד לה אוריך ועלי יונתן: תרגמו
.ÓÂ˘כמו המתנה, יא)לשון לז שמר(בראשית :

הדבר, טז)את יד חטאתי:(איוב על תשמור לא :
(‚È).ÂÎ˘Ï ÈÏÚ ˘ÁÈÂרגילין היו שלא

בלחש: ‡„ÈÂ.(ÂË)להתפלל ‡Ïאדון לא
רוח שאין בעצמך גלית הזה, בדבר אתה
יין: שכורת שאיני שתדע עליך שורה הקודש

(ÊË).Í˙Ó‡ ˙‡ Ô˙˙ Ï‡לו שאמרה כלפי
הפקר יתננה שלא ופייסתו, חזרה קשה, דבר

בליעל: בת צרתה לפני ˘ÈÁÈ.ובזיון ÂÓ ÈÎ

קושי: לפניך שהוא˘ÈÁÈ.דברתי מקומות יש
אחר: דבר לב. אנינות ˘ÈÁÈ.לשון ÂÓ

אורכית וארגיזותי אקניותי מסגי ארי כתרגומו:
כען: עד אותי:ÈÒÚÎÂ.בצלו מכעסת שצרתי

.Ô˙˙ Ï‡כמו מסירה, יב)לשון כז אל(תהלים :
צרי: בנפש ˘Í˙Ï.(ÊÈ)תתנני א',‡˙ חסר

כמו בנים, לשון בו כז)לדרוש כח :(דברים
וגו': היוצאת ˘Í˙Ï.ובשליתה ˙‡ Ô˙Èְִָּבׂשרּה

תפלתה: ÔÁ.(ÁÈ)שנתקבלה Í˙ÁÙ˘ ‡ˆÓ˙
רחמים: עליה Ï.לבקש ÂÈ ‡Ï ÈÙÂפנים

זעם: של

 
(È).ÈÙ ˙‡ ÓÂ˘לשמור מסתכל היה לומר: רוצה

מדבריה: לשמוע שפתיה, חנהÁÂ.(È‚)מוצא אבל
מדברת כאלו בלחש, לומר: רוצה לבה, על מדברת היתה

לעלי: נשמע היה ולא לבה, ÂÎ˘Ï.אל ÈÏÚ ˘ÁÈÂ
ואין אומר ואין בשפתיו, לנענע השכור דרך כן כי

זה˙˘˙ÔÈÎ.(È„)דברים: השכרות את בעצמך תראי
מתי: ועד מרובה, ÍÈÈ.זמן ˙‡ ÈÈÒיין שתית אם

וכדומה: בשינה היין שכרות להסיר עסקי הרבה,
(ÂË).È„‡ ‡Ï,הדבר כן לא אדוני, אתה לומר: רוצה

ודאגה, מצרה לומר: רוצה רוח, קשת אשה אני אבל
כי כשכור, דעת מבלי ולא להתפלל, הנה באתי ומדעת

שתיתי: לא ושכר ÂÎÂ'.יין ÍÂÙ˘‡Âואל לומר: רוצה
לזולת: להשמיע קול להרים לי ומה נפשי, אשפוך ה' לפני הלא כי ישמע, לא וקולי נעות שפתי זה מה על תתמה

(ÊË).Ô˙˙ Ï‡בתפלה להאריך לי מה כדבריך, האמת אם כלומר, ה', לבית שכורה לבוא בליעל לבת תחשבני אל
כך: ÈÒÚÎÂ.כל ÈÁÈ˘ ÂÓ ÈÎעד ה' לפני דברתי אותי, מכעסת פנינה אשר והכעס התלאות ספור רוב בעבור כי

הם: רבים היות ˘Í˙Ï.(ÊÈ)הנה, ˙‡ Ô˙È:אמר תפלה ובדרך בקשתך, את הנה˙Óˆ‡.(ÁÈ)ימלא לומר: רוצה
בדבריה: טובה לו והחזיקה חן, למציאות לי יחשב רחמים, עלי שבקשת מה כי בעיניך, חן מעתהÏÎ‡˙Â.מצאתי

עלי: בתפלת בטחה כי מאז, לה שהיה הזעם עוד לה היה ולא צרכה, כל אכלה

 
(È).˙:רבוי Ï.(È‚)מלשון ÏÚ:לבה אל כמו

.˙ÂÚ:ונד נע אותה:˘ÁÈÂ.מלשון חשב
(ÂË).È˘Ù ˙‡ ÍÂÙ˘‡Âעולבן ואמרית יונתן: תרגם

וכן בצלו, א)נפשי קב שיחו:(תהלים ˙˙Ô.(ÊË)ישפוך Ï‡
כמו הדבר, על האמירה ח)ענין יח נתנו(לקמן ולי

ÏÚÈÏ.האלפים: ˙ ÈÙÏודוגמתו בליעל, לבת כמו
ה) ה להמלאך:(קהלת ומשפטו המלאך, לפני תאמר ואל

.ÏÚÈÏ:מקום של עול התלאות,˘ÈÁÈ.בלי ספור ענין
א)כמו קב שיחו:(תהלים ישפוך ה' .ולפני „Úעד

הזה: באל"ף:˘Í˙Ï.(ÊÈ)הזמן שאלתך כמו
(ÁÈ).ÈÙÂכמו זעם, יב)ענין ג בכם:(ירמיהו פני אפיל לא

     

  

         ©§©¬£¥¤−¥®Ÿ³Ÿ©«£Æ§¦§©´§Ÿ̈½¤«¡−̈§¥¨¬¨¥«
         §¨¦Á£¤¨¸£¥¤¹¥«£¥¤´©«Ÿ§¦´§¨«¥¤À¥«¨´§¨»

        ¥«¨´§¦§¨»§ª¦´§¦§¨¦¼§¦§©§¤´Ÿ½̈§³Ÿ¤§§Æ©«Ÿ̈½
        §¨«¨¤¬¤£¥¤−§©£¥¤®¬Ÿ©«£−§¬Ÿ¤§¨«§¦¥¿£©§¨´

        Ÿ¥Á¨¸Ÿ£¥¤¹§´Ÿ§©§Ÿ̈À§©§¨̧¤¦§¨¥¹©¨¦³§¥«§¨Æ
         §´Ÿ§©©¤½¤§«Ÿ§¦¬©«§¦¦−¦§¥¤®¦§´©«£½¦¦¬§Ÿ̈−¦©«

         ©§¦´©«£¥¥¿¨´§¥«¨Á§¥̧©¹§¦¨¤¥¨«©¦²©§«¨−̈
          ©¦§¨¨«©¨ÀŸ©©¦³¦«¨¨Æ¥½Ÿ¨´¨¤½£¬¨²¥¥¬¤©−̈

      ¥«£¨®§¦¨Æ§©§´¨½̈¦−¥¬¤«¦


(Ë).ÔÂ˘Ú˙ ‰Îכמו נו"ן הוסיף ולחוזק וזהירות זריזות ג')משום יפול(רות איך תדעין אשר עד
וכמו ל"ב)דבר יקצרון(בראשית אשר וגו' תדבקין וכה לעשו לאדני תאמרון ב')כה ÔÈ(È):(רות
.Ì„Ï Ì„:למזיד שוגג רציחת דם ‡Ì˙Â.בין Ì˙‰‰Â:אחיכם.ÌÎÈÁ‡ ÏÚÂ ÌÎÈÏÚ Ûˆ˜ ‰È‰Â

אחיכם: את והזהרתם תעשון כה ˙‡˘ÂÓ.לפיכך ‡ÏÂהאזהרה את תקבלו שאם מקום מכל אותם
עליכם המוטל חובתכם ועשיתם הואיל עליכם אשם דבר בשום יהיה לא ואף קצף לכם יהיה לא

‰ÂË.(È‡)לעשות: ÌÚ '‰ È‰ÈÂ:והישר הטוב עושה ÌÈÂÓÚ‰Ó.(‡)עם Ì‰ÓÚÂעמלק זה
וכן בישראל להלחם ובא בהם ונתערבו כעמונים ולשונו כסותו ששינה לפי עמונים נקראו ולמה
וגו' שעיר והר ומואב עמון בני על מארבים ה' נתן ותהלה ברינה החלו ובעת בענין למטה מוכח
זכור בפרשת הקליר שיסד והוא וכסותם לשונם ששינו עמלקים הם כאן שנאמר שהעמונים נמצא
שנחבא העריץ עמלק שעשה מה זכור כלומר כהובא גדי עין כרמי פרץ נחבא בעמונים עריץ זכור
ועין גדי עין היא תמר בחצצון והנם כדכתיב זמן באותו ישראל כרמי לפרוץ ובא העמונים בין

לך בלך שנאמר כמו עמלק של למחוז סמוך יד)גדי את(בראשית וגם העמלקי שדה כל את ויכו
תמר: בחצצון היושב ‚„È.()האמורי ÔÈÚ ‡È‰:לנו בקרוב כך כל באו כבר לו שאמרו כלומר

 
(Ë).Ì‰ÈÏÚ:ירושלים שופטי È‡˙על ÔÂ˘Ú˙ ‰Î

.'ÂÎÂ'ה ביראת אותה עשו המשפט דבר את תעשו כן
È.(È)וכו': ÏÎÂחולקין הערים שופטי יהיו כאשר

פיכם: את לשאול ויבואו מה Ì„Ï.בדבר Ì„ ÔÈלשוגג או מזיד דם הוא אם רציחה משפט בדבר מחולקים יהיו בין
ÂˆÓÏ‰.יחשב: ‰Â˙ ÔÈ:למקום אדם שבין ה' ממצות באחת הוראה בדבר בין לומר המצותÌÈ˜ÁÏ.רוצה הם

טעם: מבלי כחק לחבירו:ÌÈËÙ˘ÓÏÂ.שהמה אדם שבין ‡Ì˙Â.בדברים Ì˙‰‰Â:אתם שתאמרון כמו ÏÂ‡לעשות
.'‰Ï ÂÓ˘‡È:הם שאמרו כמו ÌÎÈÏÚ.לעשות Ûˆ˜ ‰È‰Â:אותם הזהרתם לא ‡ÌÎÈÁ.אם ÏÚÂ:בדבריהם שעמדו על
.ÔÂ˘Ú˙ ‰Î:בדבר ˙‡˘ÂÓ.להזהירם ‡ÏÂ:יחדלו ואם ישמעו אם והם שלכם את ועשיתם יתכן‡Â‰ÈÓ.(È‡)הואיל

הנזכר עזריה ה')שהוא הדורות:(בדה"א בחשבון מלכים בסוף ÌÎÈÏÚ.ועיין ˘‡‰יהיה הוא עליכם הראש הוא אשר
אליו: תביאו מכם הקשה דבר וכל ה' דבר ‰ÏÓ.לכל „ ÏÎÏ:המלוכה בחק הנוגע דבר בכל תשאלו פיו את

.ÌÎÈÙÏ:המשפט על העם את להכריח תצוום אשר לכל לפניכם ‰ÂË.מזומנים ÌÚבעיני והישר הטוב העושה עם
לעזיהוÌÈÂÓÚ‰Ó.(‡)ה': מנחה העמונים ויתנו נאמר וכן מקומה ע"ש נקראת אומה כ"ו)שם הפוך(לקמן הוא ואולי

המעונים ולבשומן התנכרו כי עמונים וקראם למטה האמור שעיר בני והם עמלקים שהם אמר ובמדרש שם שזכר
בן יהורם בימי שפשעו עד יהודה ממשלת תחת היו בכללם אדום בני כל כי ישראל בני יכירום שלא עמונים בגדי

ÌÈÏ.()יהושפט: ÚÓ:המלח ים ארם:Ì‡Ó.הוא מעבר באו מהלכם תמר:Ì‰Â.בדרך בחצצון עתה הם והנה

 
(È).‰Â˙:וחטא אשם מל' יאשמו. ולמוד: הוראה מל'

השופטים:ÌÈËÂ˘Â.(יא) דברי לקיים ונוגשים הרודים הם



עי      
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        ¥«¨´§¦§¨»§ª¦´§¦§¨¦¼§¦§©§¤´Ÿ½̈§³Ÿ¤§§Æ©«Ÿ̈½
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      ¥«£¨®§¦¨Æ§©§´¨½̈¦−¥¬¤«¦


(Ë).ÔÂ˘Ú˙ ‰Îכמו נו"ן הוסיף ולחוזק וזהירות זריזות ג')משום יפול(רות איך תדעין אשר עד
וכמו ל"ב)דבר יקצרון(בראשית אשר וגו' תדבקין וכה לעשו לאדני תאמרון ב')כה ÔÈ(È):(רות
.Ì„Ï Ì„:למזיד שוגג רציחת דם ‡Ì˙Â.בין Ì˙‰‰Â:אחיכם.ÌÎÈÁ‡ ÏÚÂ ÌÎÈÏÚ Ûˆ˜ ‰È‰Â

אחיכם: את והזהרתם תעשון כה ˙‡˘ÂÓ.לפיכך ‡ÏÂהאזהרה את תקבלו שאם מקום מכל אותם
עליכם המוטל חובתכם ועשיתם הואיל עליכם אשם דבר בשום יהיה לא ואף קצף לכם יהיה לא

‰ÂË.(È‡)לעשות: ÌÚ '‰ È‰ÈÂ:והישר הטוב עושה ÌÈÂÓÚ‰Ó.(‡)עם Ì‰ÓÚÂעמלק זה
וכן בישראל להלחם ובא בהם ונתערבו כעמונים ולשונו כסותו ששינה לפי עמונים נקראו ולמה
וגו' שעיר והר ומואב עמון בני על מארבים ה' נתן ותהלה ברינה החלו ובעת בענין למטה מוכח
זכור בפרשת הקליר שיסד והוא וכסותם לשונם ששינו עמלקים הם כאן שנאמר שהעמונים נמצא
שנחבא העריץ עמלק שעשה מה זכור כלומר כהובא גדי עין כרמי פרץ נחבא בעמונים עריץ זכור
ועין גדי עין היא תמר בחצצון והנם כדכתיב זמן באותו ישראל כרמי לפרוץ ובא העמונים בין

לך בלך שנאמר כמו עמלק של למחוז סמוך יד)גדי את(בראשית וגם העמלקי שדה כל את ויכו
תמר: בחצצון היושב ‚„È.()האמורי ÔÈÚ ‡È‰:לנו בקרוב כך כל באו כבר לו שאמרו כלומר

 
(Ë).Ì‰ÈÏÚ:ירושלים שופטי È‡˙על ÔÂ˘Ú˙ ‰Î

.'ÂÎÂ'ה ביראת אותה עשו המשפט דבר את תעשו כן
È.(È)וכו': ÏÎÂחולקין הערים שופטי יהיו כאשר

פיכם: את לשאול ויבואו מה Ì„Ï.בדבר Ì„ ÔÈלשוגג או מזיד דם הוא אם רציחה משפט בדבר מחולקים יהיו בין
ÂˆÓÏ‰.יחשב: ‰Â˙ ÔÈ:למקום אדם שבין ה' ממצות באחת הוראה בדבר בין לומר המצותÌÈ˜ÁÏ.רוצה הם

טעם: מבלי כחק לחבירו:ÌÈËÙ˘ÓÏÂ.שהמה אדם שבין ‡Ì˙Â.בדברים Ì˙‰‰Â:אתם שתאמרון כמו ÏÂ‡לעשות
.'‰Ï ÂÓ˘‡È:הם שאמרו כמו ÌÎÈÏÚ.לעשות Ûˆ˜ ‰È‰Â:אותם הזהרתם לא ‡ÌÎÈÁ.אם ÏÚÂ:בדבריהם שעמדו על
.ÔÂ˘Ú˙ ‰Î:בדבר ˙‡˘ÂÓ.להזהירם ‡ÏÂ:יחדלו ואם ישמעו אם והם שלכם את ועשיתם יתכן‡Â‰ÈÓ.(È‡)הואיל

הנזכר עזריה ה')שהוא הדורות:(בדה"א בחשבון מלכים בסוף ÌÎÈÏÚ.ועיין ˘‡‰יהיה הוא עליכם הראש הוא אשר
אליו: תביאו מכם הקשה דבר וכל ה' דבר ‰ÏÓ.לכל „ ÏÎÏ:המלוכה בחק הנוגע דבר בכל תשאלו פיו את

.ÌÎÈÙÏ:המשפט על העם את להכריח תצוום אשר לכל לפניכם ‰ÂË.מזומנים ÌÚבעיני והישר הטוב העושה עם
לעזיהוÌÈÂÓÚ‰Ó.(‡)ה': מנחה העמונים ויתנו נאמר וכן מקומה ע"ש נקראת אומה כ"ו)שם הפוך(לקמן הוא ואולי

המעונים ולבשומן התנכרו כי עמונים וקראם למטה האמור שעיר בני והם עמלקים שהם אמר ובמדרש שם שזכר
בן יהורם בימי שפשעו עד יהודה ממשלת תחת היו בכללם אדום בני כל כי ישראל בני יכירום שלא עמונים בגדי

ÌÈÏ.()יהושפט: ÚÓ:המלח ים ארם:Ì‡Ó.הוא מעבר באו מהלכם תמר:Ì‰Â.בדרך בחצצון עתה הם והנה

 
(È).‰Â˙:וחטא אשם מל' יאשמו. ולמוד: הוראה מל'

השופטים:ÌÈËÂ˘Â.(יא) דברי לקיים ונוגשים הרודים הם



עי        

             
              

        
            

     
   

    
     

     
      
      
     
      
     
      
      
     
      
      
     
       
      
     
      
     
      
       

      
   

      
    

      
      

      
     
                      

                            
                       

                            
                           

                        
                      

                           
                            

                         
                          

                           
                          

                              
                           

                             
                         

                            
                                
                              
                             

                        
                       

                          
             



























































































































             

          

              

              

      

       

        

         

       

       

        

       

        

       

      

       

     

      

      

       

        

      

      

      

      

   






















































        
      

     
        
        

       
       

      
      

        
        

         
        

        
         

        
     

             
             
              

             
              
          

















































              

             
         

      
          

       
          

            
           

     
         

         
        

          
         

           
          

        
      

             
        

        
   

          
         
         

           
         

   
       

            
           

              
            

 
             

          

         
          

           
         

           
         

        
            
            

        
         

        
          

          
           

           
           
           

         
         

         
           

          
      

         
      

           
            

          
          

         
          

        
        

           
    

















































































































































אגרות קודש

 ב"ה,  ז"ך תשרי, תש"כ

ברוקלין.

מר פנחס שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום השלישי, וכיון אשר שמא מילתא היא ושייך לגזע רבנו הזקן בעל 

התניא )פוסק בנסתר דתורה( והשולחן ערוך )פוסק בנגלה דתורה( תקותי חזקה אשר גזע צור מחצבתו 

ניכר במעשה ובפועל, ז.א. אשר נוסף על הנהגה הנדרשת מכל אחד ואחד מבני ישראל לדתו ותורתו, הרי 

בני משפחת הרב עליהם להוסיף ולהדר בזה כמובן, וזכות אבותיהם מסייעתם למלאות גם את זה, ואין 

לך דבר העומד בפני הרצון.

או  ידם  בכתב  קדם,  ימי  זכרונות  איזה  ומקרוביו  ששמע(  )או  מהוריו  נשמר  אם  לדעת  אתענין 

רשימות מאחרים, ות"ח על ההודעה בזה.

בכבוד ובברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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בבא בתרא. פרק שלישי - חזקת הבתים דף נב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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אגרות הקודש

 ב"ה,  ז"ך תשרי, תש"כ

ברוקלין.

מר פנחס שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום השלישי, וכיון אשר שמא מילתא היא ושייך לגזע רבנו הזקן בעל 

התניא )פוסק בנסתר דתורה( והשולחן ערוך )פוסק בנגלה דתורה( תקותי חזקה אשר גזע צור מחצבתו 

ניכר במעשה ובפועל, ז.א. אשר נוסף על הנהגה הנדרשת מכל אחד ואחד מבני ישראל לדתו ותורתו, הרי 

בני משפחת הרב עליהם להוסיף ולהדר בזה כמובן, וזכות אבותיהם מסייעתם למלאות גם את זה, ואין 

לך דבר העומד בפני הרצון.

או  ידם  בכתב  קדם,  ימי  זכרונות  איזה  ומקרוביו  ששמע(  )או  מהוריו  נשמר  אם  לדעת  אתענין 

רשימות מאחרים, ות"ח על ההודעה בזה.

בכבוד ובברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט תשרי, תשכ"א

ברוקלין.

 הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ יושב על מדין, 

מנהל עדתו במישרין מו"ה שלמה שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתב כת"ר מז"ך אלול, בו כותב אודות לימוד תורה ברבים, דברי אגדה ומוסר.

בנגלה  פסוק   - ערוך  והשולחן  דתורה,  בנסתר  פוסק   - בעל התניא  הזקן  רבנו  דברי  ידועים  והרי 

דתורה, באגה"ק שלו )תניא ח"]ד[ סי' כ"ג( אשר האגדה שבס' ע"י רוב סודות התורה גנוזין בה ומכפרת 

עונותיו של אדם כמבואר בכהאריז"ל - דברים נפלאים ונצורים.

רבנו  הגדול  וכהוראת המורה  לבב,  וטוב  ומתוך שמחה  וכהנה  כהנה  שיוסיף בהאמור  רצון  ויהי 

הרמב"ם בספרו יד החזקה בסיום וחותם הלכות לולב.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן 

כתבו, וזכות פעולתו האמורה, תעמוד לו לבשר טוב בכל האמור.

בברכה לבשו"ט.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום, והנני חותם בשמו.

כבקשתו נשלח לו בפ"ע ס' תניא קדישא ועוד.
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג תשרי, תש"כ

ברוקלין.

האברך עוסק בצ"צ רב פעלים כו' יצחק צבי שי'

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מאור ערב היום הקדוש, עם המצורף אליו, ות"ח ת"ח על הבשורה טובה 

מהענינים בעיר גנים, ובודאי ההצלחה דעד עתה - תוסיף בהם, ובכללות המתעסקים ומשתדלים בעניני 

הרשת, כחות נוספים וחזקים, להרחבת הענינים ככל האפשרי, ואם המקיים נפש אחת מישראל כאילו 

קיים עולם מלא, עאכו"כ שנים-שלשה ועוד. והרי נראה לעינים, שבהשתדלות מתאימה - אפשר להוסיף 

הנצחנות  ענין  להכניס  שלא  באופן  להעשות  צריך  שהנ"ל  מובן  וביה"ס.  בגן  תלמידים-ות  עשיריות  עוד 

בהכנגד, שהרי דברי ודרכי תורתנו הם דרכי נועם וכמודגש בתורת החסידות.

וע"פ האמור מובן, שנכון במאד וביותר - מה שעורכים בעיר גנים התועדות ושמחת בית השואבה 

וכיו"ב.

מצרים,  בלי  לנחלה  ועד  ונגבה,  וצפונה  וקדמה  ימה  לופרצת  ועד  האמור,  בכל  הצלחה  בברכת 

המחכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן
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צו   


             

    

Ï ÌÈÏÎ‡Ó Ì‰a ÈÏ È ˙Ó Ó Èa LÈL ÈÓ ÏÈ‡Ì ‰ È‰  ˙Ï ‰Óa Ï ‰È‰È ‡Ï ˙aL 
˙aL ÏL ÌÈÏÎ‡Ó‰ ÏÎÏÏ ˙Ó ˙‰L ˙Ó ÓÈa ‡a˙ÈL Ó ‰‰ ˙Ó È ‡È‰L 

:
ג סעיף המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי רסג, סימן ב' חלק

1

2

3

 
    ,בלבד שבת של מאכלים -

וקטניות פת שהם החול, ימות של למאכלים לא אבל
הפת. את בהם ללפת שדרכם

בכלל הם והרי - הסעודה מעיקר כחלק נחשבות שהקטניות

הנר לקניית וקודמים .הפת,
   אבל בלבד, שביעה כדי פת -

משנה ללחם קודמת אצלו) שאוכל אחד (נר הנר .הדלקת

 
יש37) אם לעיין ויש סק"ח: בדה"ש עד סימן השלחן קצות

דהא קודם, הנר אם - הפת ללפת דבר שום לו ואין לבד פת לו
חול שבתך עשה בכלל זה דאין . . יבש לחם לאכול לאדם צער
לכל קודם הנר ז"ל אדמו"ר ולשון . . מחול גרוע דהוא
דהא מיותרים לכאורה שבת' 'של תיבות שבת, של המאכלים
לא אבל שבת, למאכלי קודם דנר לדייק ואפשר בשבת, מיירי

וצ"ע. הפת ללפת בא הוא בחול שגם לקטניות
ליין38) או לפת מעות לו שיש מי לגבי ח סעיף רעא בסימן

יין במקום משנה לחם פת לקנות שיכול רבינו כתב לקידוש,
ועוד הפת, על לקדש שיכול משום שהוא בקו"א וביאר לקידוש,
רבינו השמיט כאן אמנם התורה, מן אסמכתא משנה ללחם שיש
שיש משמע בלבד, 'פת' אלא כתב ולא משנה', 'לחם המלים
סקי"ז. החיים בכף פסק וכן משנה, לחם על ביתו שלום להעדיף

תבשילין39) ומיני מעדנים מיני כל אדם אכל אפילו ה: סעיף

ג' חובת ידי יוצא אינו המינים מחמשת שהם אע"פ הרבה
שמברכין לחם שיאכל עד בשבת לסעוד אדם שחייב סעודות
הלחם הוא סעודה שעיקר (ועוד המזון וברכת המוציא עליו
ג' למדו שממנה המן אכילת שלגבי לפי האדם) יחיה שעליו
הלחם הוא משה אליהם ויאמר שנאמר לחם בה נאמר סעודות

וגו'. נתן אשר
יין לקנות משגת ידו שאין מי ח: סעיף רעא בסימן ועד"ז
הלילה קידוש הרי שביום, לקידוש ויין . . שבלילה לקידוש
הפת על לקדש שיכול אע"פ - התורה מן שהוא לפי לכל קודם
שעיקר כיון מקום מכל סופרים, מדברי אלא אינו היין על וגם -
מן חוץ - לכל קודם שלו היין גם - התורה מן הוא זה קידוש
קידוש של ליין קודמת היא משנה לחם פת לו אין שאם הפת,
סעודת מצות עיקר הוא שהפת לפי הפת על ויקדש הלילה,

פת. בלא כלל לקיימן אפשר שאי - השבת

•
    

ה'‡ רפאני הכתוב לשון הוא כו' הושיענו ונרפא ה' רפאנו
לומר אין לפיכך אתה תהלתי כי ואושעה הושיעני וארפא

הכתוב. בלשון אלא אלקינו ה' רפאנו

אומרים וכאן לרבים אותו מכנין אין ליחיד שהכתוב ואע"פ
הוא שהטעם אומרים יש יחיד בלשון שכתוב מה רבים בלשון
שאינו לתרגם או לקרות שמתכוין בזמן אלא אסרו שלא מפני
ובקשה תפלה דרך כשאומר אבל הכתוב מלשון לשנות רשאי
ובקשה התחנה ענין ולפי השעה צורך לפי הפסוק לשנות מותר
כשקורא אלא לשנות אסרו שלא מפני הוא שהטעם אומרים ויש
ובקשה תפלה דרך אפילו ואז כסדר הענין כל או המזמור כל
יכול והנה הנה פסוקים ואומר כשמתפלל אבל לשנות אסור
שלא כדבריהם להחמיר ויש ליחיד ומרבים לרבים מיחיד לשנות
תפלה דרך אפילו להיפך או לרבים מיחיד שלם מזמור לשנות
כמו ובקשה תפלה דרך כשאומרו אלא ישנה לא פסוק וגם

האחרונה לסברא שגם שאפשר (לפי הראשונה לסברא שנתבאר
זה): בדרך אלא התירו לא

אחד: סעיף ובו ודינה רפאנו ברכת פירוש קטז, סימן א חלק

ומפני‡ הגשמים בימות מטר בה לשאול צריך השנים ברכת
קבעוה פרנסה שהיא מתוך השנים בברכת השאלה קבעו מה

פרנסה. בברכת

שהיא לפי במרחשון ז' מליל ישראל בארץ לשאול ומתחילין
בה לשאול ראוי והיה החג אחר מיד לגשמים וצריכה הרים ארץ
כדי החג אחר ימים ט"ו השאלה שאיחרו אלא החג אחר מיד
שהוא פרת לנהר לביתו לרגל שעלה שבישראל האחרון שיגיע
(ואף הגשם יעצרנו ולא מירושלים רחוק היותר ישוב מקום
לרגל בירושלים הסביבות מכל ג"כ מתאספים היו החורבן לאחר
שתקנו חכמים תקנת בטלו לא לפיכך היום גם שעושים כמו

1
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במרחשון). בז' ישראל בארץ השאלה

וא"צ ישראל כארץ הרים ארץ שאינה בה וכיוצא ובבבל
תשרי תקופת אחר ס' בליל מתחילין החג אחר מיד לגשמים
ימים ב' לעולם נמצא הס' בכלל הם השאלה ויום התקופה ויום
בליל היא השאלה א' ביום התקופה שאם לשאלה התקופה בין
נפלה אפילו אלא לעת מעת אותם מונין אין אלו יום וס' ד'

זה. מיום ס' בליל לשאול מתחילין ביום התקופה

זה על וחלקו שתמהו ויש מקום בכל בבל כבני מנהגינו ואנו
כמותם ועושים מקום בכל בבל חכמי אחרי הולכים שאנו אף
שתלמוד מפני ישראל ארץ וחכמי בבל חכמי שנחלקו במקום
וטומאה ופטור וחיוב והיתר איסור בדבר זהו עיקר הוא בבלי
על לעבור שינוי בו ואין השעה בצורך התלוי בדבר אבל וטהרה
שבבל והזמן והמקומות השנים אחר לילך ראוי תורה דברי
זמן היה או לתקופה ס' עד לגשמים וא"צ רבים מים על שוכנת
מחצי הוא הזרע שזמן אלו בארצות אבל בבבל מאוחר הזרע
הזרע אחר מיד גשמים ירדו לא שאם ידוע הדבר ואילך תשרי
לא למה כולו יאכלוהו והעכברים שהעופות מתקלקל שהוא
כי במרחשון בז' הגשמים ששואלין ישראל ארץ כבני נעשה
שיתנו ישראל ארץ בני ובין בבל בני בין מחלוקת אין זה בדבר
שראוי טעם נותנים ואלו כך לעשות שראוי לדבריהם טעם אלו
ובארץ להם הצריך כפי עושים היו שבבבל אלא כמותן לעשות
ראוי ידים רחבת שהיא ארץ בכל וכן להם הצריך כפי ישראל
בימות גשמים לשאול אפילו לכולה הצורך כפי בה לעשות

לכולה. צריכים אם החמה

ארץ נקראים ואינם החמה בימות גשמים הצריכים מקומות אבל
מקום שהוא תפלה בשומע ושואלין דמי כיחידים עצמה בפני
בברכת אבל קי"ט בסי' שיתבאר כמו אדם של צרכיו כל שאלת
ולשאול עצמן צורך מפני הצבור מטבע לשנות רשאי אין השנים

שה בזמן בברכתמטר ושאלו טעו ואם העולם לרוב מזיק וא
אין תפלה בשומע וגם הטועה יחיד כמו אותם מחזירין השנים
ותן אומרים אין אבל לחש בתפלת לעצמו יחיד כל אלא שואלין
לפניו מרצין אלא הש"ץ חזרת שהיא הצבור בתפלת ומטר טל
ואין מטר של ופסוקים ובמזמורים ובסליחות בתענית יתברך
בשומע ומטר טל ותן בפירוש לומר הצבור ממטבע משנה הש"ץ

תפלה.

בכל מעולם נהגו שכבר זו סברא נתקבלה לא הלכה ולענין
ולפ"ז בזה בבל בני אחר לילך לארץ שבחוץ ישראל תפוצות
רחבת היא אפילו החמה בימות לגשמים צריכה אחת ארץ אם
רבות ארצות ואפילו בכללה ספר"ד או בכללה אשכנ"ז כמו ידים
ארץ אם מקום ומכל תפלה ובשומע הם כיחידים ידים רחבת
ושאל היחיד בה וטעה החמה בימות למטר צריכה כולה אחת
ואינו בדיעבד זו סברא על לסמוך יכול השנים בברכת מטר
נדבה בתורת ולהתפלל לחזור רוצה אם אלא לחזור מחויב
שנתבאר כמו הספק על שמתפלל כיון דבר בה לחדש (וא"צ
מטר ושאל היחיד טעה אלו בארצות אם וה"ה וק"ח) ק"ז בסי'

לחזור: מחויב אינו ואילך במרחשון מז'

טוב יום ערב של המנחה תפלת עד הגשמים שואלין מתי עד
שפוסקין כמו לשאול פוסקין ואילך ומשם פסח של הראשון
בליל והתחיל שטעה כגון להזכיר שפוסקין קודם ואפילו להזכיר
שהוא השנים ברכת שהתחיל אחר ונזכר חול תפלת טוב יום

בה יאמר לא רס"ח בסי' שיתבאר כמו ברכה אותה לגמור צריך
יום בליל להפסיק הדין מן היה להזכיר אף שהרי ומטר טל ותן
בבית מצויים העם כל שאין משום מוסף עד שאחרו אלא טוב
קי"ד בסי' שנתבאר כמו אגודות אגודות ויהיו בלילה הכנסת

ישאול. לא הוא אף שואלים הצבור שאין בשאלה א"כ

חול של והתפלל יחיד וטעה שבת בליל היא השאלה אם וכן
אחר נגרר שהיחיד עדיין התחילו לא שהצבור כיון ישאל לא

מקום: בכל הצבור

שנזכר‚ בין פסח של הראשון טוב יום אחר מטר שאל ואם
לראש לחזור צריך אח"כ שנזכר בין הברכה סיום קודם

נז לא ואם קי"ד בסי' שנתבאר מטעם לאחרהברכה עד כר
ולומר השנים ברכת לראש לחזור צריך אחרות ברכות חתימות

קי"ט: בסי' שיתבאר כמו הסדר על הברכות כל ואילך משם

אם„ אפילו אותו מחזירין הגשמים בימות מטר שאל לא אם
טל שכשהזכיר להזכרה דומה אינה שהשאלה טל שאל
שבחו סידור הוא שהזכרה לפי אותו מחזירין אין גשם במקום
כמו הגשם הורדת כמו לו שבח ג"כ היא הטל והורדת מקום של
המביאו דבר כל לשאול צריך בשאלה אבל קי"ד בסי' שנתבאר

גשם. במקום עולה טל ואין גשם הן טל הן ברכה לידי

הטל ששאלת אותו מחזירין אין טל שאל לא אם מקום ומכל
ולא בשאלה לא בטל כלל חייבו לא שחכמים מנהג אלא אינו

שם: שנתבאר מטעם בהזכרה

שואלו‰ בשופר תקע שהתחיל קודם ונזכר מטר שאל לא אם
שנתבאר כמו השנים ברכת בתוך שואלו כאלו ונחשב שם
שומע קודם בשופר תקע שהתחיל אחר נזכר ואם קי"ד בסי'
בהזכרה משא"כ תפלה בשומע ושואל אותו מחזירין אין תפלה
בתענית שרוי הוא ואם תפלה בשומע ענין לה ואין שבח שהוא
עננו קודם ומטר טל ותן יאמר תפלה בשומע עננו לומר וצריך
אותו מחזירין כלל אמרה לא שאם מעננו חמורה שהשאלה
שומע חתימת אחר נזכר ואם להקדימה ראוי לכך בעננו משא"כ
מתחיל ואח"כ ומטר טל ותן אומר רצה שהתחיל קודם תפלה

תפלה. בשומע שואלו כאלו ונחשב רצה

חוזר רגליו עקר לא אם רצה שהתחיל לאחר עד נזכר לא ואם
השלים ואם התפלה לראש חוזר רגליו עקר ואם השנים לברכת
עקר שלא אע"פ תפלתו אחר תחנונים לומר רגיל ואינו תפלתו
תחנוניו וסיים תחנונים לומר רגיל אם וה"ה כעקר דינו רגליו
היסח עשה זה פסוק שבאמירת וגו' לרצון יהיו אחריהם ואמר
בסי' שיתבאר כמו תפלתו ונשלמה תחנונים עוד מלומר הדעת

תכ"ב:

סעיפים: ה' ובו השנים ברכת דיני קיז, סימן א חלק

משא"כ‡ ומשפט צדקה אוהב מלך בה חותם שופטינו השיבה
בלבד במשפט אלא בחתימתן מלכות שאין ברכות בשאר

ארץ. יעמיד במשפט מלך שנאמר משום

יום עד השנה הואומראש ופירושו המשפט המלך חותם כפור
הברית הארון כמו לפעמים המקרא לשון הוא וכן המשפט מלך
תקפ"ב: בסי' יתבאר ומשפט צדקה אוהב מלך אמר ואם ודומיו

א: סעיף השיבה ברכת חתימת קיח, סימן א חלק
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צז    

במרחשון). בז' ישראל בארץ השאלה

וא"צ ישראל כארץ הרים ארץ שאינה בה וכיוצא ובבבל
תשרי תקופת אחר ס' בליל מתחילין החג אחר מיד לגשמים
ימים ב' לעולם נמצא הס' בכלל הם השאלה ויום התקופה ויום
בליל היא השאלה א' ביום התקופה שאם לשאלה התקופה בין
נפלה אפילו אלא לעת מעת אותם מונין אין אלו יום וס' ד'

זה. מיום ס' בליל לשאול מתחילין ביום התקופה

זה על וחלקו שתמהו ויש מקום בכל בבל כבני מנהגינו ואנו
כמותם ועושים מקום בכל בבל חכמי אחרי הולכים שאנו אף
שתלמוד מפני ישראל ארץ וחכמי בבל חכמי שנחלקו במקום
וטומאה ופטור וחיוב והיתר איסור בדבר זהו עיקר הוא בבלי
על לעבור שינוי בו ואין השעה בצורך התלוי בדבר אבל וטהרה
שבבל והזמן והמקומות השנים אחר לילך ראוי תורה דברי
זמן היה או לתקופה ס' עד לגשמים וא"צ רבים מים על שוכנת
מחצי הוא הזרע שזמן אלו בארצות אבל בבבל מאוחר הזרע
הזרע אחר מיד גשמים ירדו לא שאם ידוע הדבר ואילך תשרי
לא למה כולו יאכלוהו והעכברים שהעופות מתקלקל שהוא
כי במרחשון בז' הגשמים ששואלין ישראל ארץ כבני נעשה
שיתנו ישראל ארץ בני ובין בבל בני בין מחלוקת אין זה בדבר
שראוי טעם נותנים ואלו כך לעשות שראוי לדבריהם טעם אלו
ובארץ להם הצריך כפי עושים היו שבבבל אלא כמותן לעשות
ראוי ידים רחבת שהיא ארץ בכל וכן להם הצריך כפי ישראל
בימות גשמים לשאול אפילו לכולה הצורך כפי בה לעשות

לכולה. צריכים אם החמה

ארץ נקראים ואינם החמה בימות גשמים הצריכים מקומות אבל
מקום שהוא תפלה בשומע ושואלין דמי כיחידים עצמה בפני
בברכת אבל קי"ט בסי' שיתבאר כמו אדם של צרכיו כל שאלת
ולשאול עצמן צורך מפני הצבור מטבע לשנות רשאי אין השנים

שה בזמן בברכתמטר ושאלו טעו ואם העולם לרוב מזיק וא
אין תפלה בשומע וגם הטועה יחיד כמו אותם מחזירין השנים
ותן אומרים אין אבל לחש בתפלת לעצמו יחיד כל אלא שואלין
לפניו מרצין אלא הש"ץ חזרת שהיא הצבור בתפלת ומטר טל
ואין מטר של ופסוקים ובמזמורים ובסליחות בתענית יתברך
בשומע ומטר טל ותן בפירוש לומר הצבור ממטבע משנה הש"ץ

תפלה.

בכל מעולם נהגו שכבר זו סברא נתקבלה לא הלכה ולענין
ולפ"ז בזה בבל בני אחר לילך לארץ שבחוץ ישראל תפוצות
רחבת היא אפילו החמה בימות לגשמים צריכה אחת ארץ אם
רבות ארצות ואפילו בכללה ספר"ד או בכללה אשכנ"ז כמו ידים
ארץ אם מקום ומכל תפלה ובשומע הם כיחידים ידים רחבת
ושאל היחיד בה וטעה החמה בימות למטר צריכה כולה אחת
ואינו בדיעבד זו סברא על לסמוך יכול השנים בברכת מטר
נדבה בתורת ולהתפלל לחזור רוצה אם אלא לחזור מחויב
שנתבאר כמו הספק על שמתפלל כיון דבר בה לחדש (וא"צ
מטר ושאל היחיד טעה אלו בארצות אם וה"ה וק"ח) ק"ז בסי'

לחזור: מחויב אינו ואילך במרחשון מז'

טוב יום ערב של המנחה תפלת עד הגשמים שואלין מתי עד
שפוסקין כמו לשאול פוסקין ואילך ומשם פסח של הראשון
בליל והתחיל שטעה כגון להזכיר שפוסקין קודם ואפילו להזכיר
שהוא השנים ברכת שהתחיל אחר ונזכר חול תפלת טוב יום

בה יאמר לא רס"ח בסי' שיתבאר כמו ברכה אותה לגמור צריך
יום בליל להפסיק הדין מן היה להזכיר אף שהרי ומטר טל ותן
בבית מצויים העם כל שאין משום מוסף עד שאחרו אלא טוב
קי"ד בסי' שנתבאר כמו אגודות אגודות ויהיו בלילה הכנסת

ישאול. לא הוא אף שואלים הצבור שאין בשאלה א"כ

חול של והתפלל יחיד וטעה שבת בליל היא השאלה אם וכן
אחר נגרר שהיחיד עדיין התחילו לא שהצבור כיון ישאל לא

מקום: בכל הצבור

שנזכר‚ בין פסח של הראשון טוב יום אחר מטר שאל ואם
לראש לחזור צריך אח"כ שנזכר בין הברכה סיום קודם

נז לא ואם קי"ד בסי' שנתבאר מטעם לאחרהברכה עד כר
ולומר השנים ברכת לראש לחזור צריך אחרות ברכות חתימות

קי"ט: בסי' שיתבאר כמו הסדר על הברכות כל ואילך משם

אם„ אפילו אותו מחזירין הגשמים בימות מטר שאל לא אם
טל שכשהזכיר להזכרה דומה אינה שהשאלה טל שאל
שבחו סידור הוא שהזכרה לפי אותו מחזירין אין גשם במקום
כמו הגשם הורדת כמו לו שבח ג"כ היא הטל והורדת מקום של
המביאו דבר כל לשאול צריך בשאלה אבל קי"ד בסי' שנתבאר

גשם. במקום עולה טל ואין גשם הן טל הן ברכה לידי

הטל ששאלת אותו מחזירין אין טל שאל לא אם מקום ומכל
ולא בשאלה לא בטל כלל חייבו לא שחכמים מנהג אלא אינו

שם: שנתבאר מטעם בהזכרה

שואלו‰ בשופר תקע שהתחיל קודם ונזכר מטר שאל לא אם
שנתבאר כמו השנים ברכת בתוך שואלו כאלו ונחשב שם
שומע קודם בשופר תקע שהתחיל אחר נזכר ואם קי"ד בסי'
בהזכרה משא"כ תפלה בשומע ושואל אותו מחזירין אין תפלה
בתענית שרוי הוא ואם תפלה בשומע ענין לה ואין שבח שהוא
עננו קודם ומטר טל ותן יאמר תפלה בשומע עננו לומר וצריך
אותו מחזירין כלל אמרה לא שאם מעננו חמורה שהשאלה
שומע חתימת אחר נזכר ואם להקדימה ראוי לכך בעננו משא"כ
מתחיל ואח"כ ומטר טל ותן אומר רצה שהתחיל קודם תפלה

תפלה. בשומע שואלו כאלו ונחשב רצה

חוזר רגליו עקר לא אם רצה שהתחיל לאחר עד נזכר לא ואם
השלים ואם התפלה לראש חוזר רגליו עקר ואם השנים לברכת
עקר שלא אע"פ תפלתו אחר תחנונים לומר רגיל ואינו תפלתו
תחנוניו וסיים תחנונים לומר רגיל אם וה"ה כעקר דינו רגליו
היסח עשה זה פסוק שבאמירת וגו' לרצון יהיו אחריהם ואמר
בסי' שיתבאר כמו תפלתו ונשלמה תחנונים עוד מלומר הדעת

תכ"ב:

סעיפים: ה' ובו השנים ברכת דיני קיז, סימן א חלק

משא"כ‡ ומשפט צדקה אוהב מלך בה חותם שופטינו השיבה
בלבד במשפט אלא בחתימתן מלכות שאין ברכות בשאר

ארץ. יעמיד במשפט מלך שנאמר משום

יום עד השנה הואומראש ופירושו המשפט המלך חותם כפור
הברית הארון כמו לפעמים המקרא לשון הוא וכן המשפט מלך
תקפ"ב: בסי' יתבאר ומשפט צדקה אוהב מלך אמר ואם ודומיו

א: סעיף השיבה ברכת חתימת קיח, סימן א חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: אפילותוכןתוכןתוכןתוכן מישראל, אחד כל של היכולת

למטה יתברך שכינתו להמשיך הדיוט,

בחינת על ההסתר מסירים כיצד שנתבאר [לאחרי

אתישראל" זה, בפרק לבאר ימשיך - שבנשמה התוצאה"

התשובה.הרצוי' בעבודת זו ממדריגה

ובהקדמה:

ענין שעיקר היא, כה עד שנתבארה העיקרית הנקודה

" בחינת על המבדיל המסך להסיר הוא, "ישראלהתשובה

" שהיא חדשבאדם, מחמתהכולא אשר אלקות, עם "

כדי עד אהבה לה שתהי' ממשמוכרח נפש עבורומסירת

ית'.

הגיע אכן האדם אם האמיתית שהבחינה מובן, מזה

איכפת אם - היא באמת, זו מצבולתשובה רק לא לו,

כמה עד הפרטי השיהוא(הרוחני) אל יותר אלא"קרוב - ת

האם הקב"הבעיקר, של וחפצו כדבעי.רצונו מתמלאים

שהקב היא הבריאה תכלית כיצד יבאר ה"להלן

כולו,נתאווה" העולם כל את תמלא ית' ששכינתו "

הקב אל השב ""ולפיכך, של הפנימי תוכנה לפי "תשובהה

כולו, העולם בכל אלקות לגלות ונפש לב בכל יעסוק -

הקב"שעי של וחפצו רצונו ממלאים העולם."ז בבריאת ה

שימשיך:] וזה

        
      


היא ה' בעבודת השלימות שתכלית סובר ה"עולם"

שבלב- .הרגש

מצוות קיום ובוודאי בפועל התורה לימוד כי
הנעשים ממש" "פועל של ענינים רק הם מעשיות,
אדם להיות ויכול האדם, של החיצוניים בכוחות
וקדושה לרוחניות רגש שום לו אין שבפנימיותו
אלא גשמיות), לתאוות כאש בוער לבו (ואדרבה,
ללמוד עצמו את וכופה תאוותיו את כובש שלפועל

מצוות. ולקיים תורה

באמת מרגיש ובלבבו שבנפשו אדם משא"כ
"רוחני" יותר באמת נעשה הוא הרי להשם, אהבה
השלימות תכלית זוהי כן, ואם - השם אל וקרוב

האדם. בעבודת

האהבה דאין נכון, זה אין דבר של לאמיתו אך
השלימות. תכלית עצמה

התכלית:] באמת מהי ומסביר [והולך

       
      

הזה עולם בריאת שתכלית רז"ל שאמרו מה ידוע
בתחתונים", דירה לו להיות הקב"ה ש"נתאוה הוא
דירה ייעשה הגשמי הזה שעולם רצה שהקב"ה
עלי האדם עבודת עיקר ולפיכך יתברך, לשכינתו
היינו למטה", יתברך אלקותו "להמשיך הוא אדמות
השכינה הממשיכים הענינים באותם לעסוק
אצל כביכול תענוג הגורם הוא זה ודבר ב"תחתונים",
של ותשוקתו "תאוותו" נשלמה שבכך (מאחר הקב"ה

בתחתונים). דירה לו להיות הקב"ה

      
   

צריך בזה כן על הבריאה, תכלית שזוהי מאחר
האדם. התעסקות עיקר להיות

תמיד לזכור שצריך ומחשבתו, במוחו - כל קודם
"מלא כיצד באריכות הארץולהתבונן כבודו",כל

יתברך. כבודו מלא הגשמית הלזו שבארץ

ית' אחדותו בענין להתבונן האדם שעל היינו
לאלקות, מחוץ מציאות שום אין שבאמת האמיתית,
הלזו בארץ שגם כבודו", הארץ כל ש"מלא מאחר
(שזהו יתברך ממנו נפרד דבר שום אין התחתונה
הכל הוי' שם שמצד אחד", ב"הוי' הפנימי הפירוש

אלקות). עם חד" "כולא

בתחתונים, ית' לו דירה עושה גופא זה וע"י
ההתבוננות שעצם התניא, בספר בארוכה וכמבואר
מתחת בארץ אפילו אשר האמיתי, ה' ב"יחוד והאמונה
הלזו הארץ כל "מלא יתברך שהוא - מלבדו" עוד אין
כו' הוא לבדו והוא ממש חשיב כלא קמי' וכולא כו'
דירתו היא "זו - הזה" עולם בו שנברא הזה במקום גם

בתחתונים".

"תענוג גורמות בזה וההתבוננות זו ואמונה
העליון".

   
בקריאת הכוונה שעיקר חז"ל אמרו זה מטעם
באחד, המאריך "כל - "אחד" בתיבת צ"ל שמע
על מורה "אחד" תיבת כי - ושנותיו" ימיו לו מאריכין

יתברך אחדותו בפירושבעולםגילוי חז"ל וכמאמר ,
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של אלופו הקב"ה על קאי אל"ף אות - אח"ד אותיות
רוחות ד' - ד' ואות וארץ, רקיעים ז' - ח' אות עולם,
הקב"ה של אחדותו גילוי - אח"ד ענין וזהו העולם;
יהיו העולם רוחות ד' שכל עד וארץ, רקיעים ז' תוך

יתברך. כבודו מלאים

הענין: ועומק

שום אין ובעצמו בכבודו הקב"ה מצד האמת, לפי
ומה אלקות, עם חד" "כולא שהכל בלעדו, מציאות
מאלקות נפרד עצמו בפני למציאות העולם שנראה
עצמו את הסתיר שהקב"ה וההסתר, ההעלם מצד הוא

זולתו". ואין הוא לבדו ש"הוא האמת תתגלה שלא

דירה יתברך לו "להיות הבריאה כוונת היתה וזו
ידי על ישראל שבני רצה שהקב"ה בתחתונים",
יתברך אחדותו ויגלו הזה ההסתר את יסירו עבודתם
בכל ניכר שיהי' כך הזה, בעולם למטה גם האמיתית

אחד". ש"הוי' כולו העולם

ענין של הפנימי התוכן באחד,האריכותוזהו
"אחד", תיבת אמירת בעת לכוונה רק הכוונה שאין

לזכור ש"צריך הארץתמידאלא כל שמלא ולהתבונן
אל ישים רואה שהאדם ודבר דבר ש"בכל עד כבודו",

ית'". הבורא אחדות לבו

        
  

יתברך שכינתו ומגלים ממשיכים אכן איך אך
תורה ידי על זה הרי - כולו העולם בכל למטה בפועל

ומצות.

דמלכא", אברין "רמ"ח נקראות המצוות כי
שכמו לפי הוא לאברים המצוות שנמשלו שהטעם
הנפש כוחות מלובשים הגוף אברי שבתוך
גם ממילא בדרך נמשך הגוף מאברי אחד וכשמושכים
מצוה בכל כך ההוא, בהאבר שמלובש הנשמה כח
האור נמשך המצוה ובקיום אלקי, אור מלובש ומצוה
את המקיים באדם הן ההיא, במצוה המלובש האלקי

המצוה. נעשית שבו הגשמי בדבר וכן המצוה,

ממשיכים מעשיות מצוות קיום ידי שעל ונמצא,
למטה. אלקות

    
למטה, אלקות נמשך התורה לימוד ידי על וכן
של שמותיו הן כולה התורה שכל חז"ל אמרו שלכן

ידי שעל דכשם הוא, ה"שם" לענין שהקשר הקב"ה,
ידי על כך לקוראיו פונה הוא בשמו לאדם שקוראים

למטה. הקב"ה "נמשך" התורה לימוד

       
     

ה"עולם" מסברת ממש להיפך היא שהאמת ונמצא
העבודה. ענין עיקר מהו

הוא בעבודה המעלה עיקר העולם סברת שלפי
ואילו בלבו, להשם אהבה מעט עכ"פ מרגיש כשהאדם
חיצוניים ביטויים הם המצוות ומעשה התורה לימוד

בהשי"ת; ודביקות להתקשרות בפועל) (במעשה

העולם בבריאת השי"ת כוונת האמת, לפי אבל
נעשה שעי"ז למטה, אלקות ימשיך שהאדם היא
ע"י אלא אינה זו והמשכה יתברך, לו דירה העולם
הדיוט אדם כן, ואם המצוות, וקיום התורה לימוד
תורה לומד אבל בלבו, לה' אהבה שום מרגיש שאינו
הרי - מצוה מקיים וכן אגדה) דברי אפילו או (הלכה
שהוא (אף למטה אלקות בפועל המשיך מעשיו ע"י
מעשיו), ידי על שפעל מה להרגיש מסוגל אינו

הבריאה". "כוונת בכך השלים ובמילא

ונתעורר השם בגדלות שהתבונן האדם ואילו
כ עשה "לא אבל יתברך אליו אהבה הריברגשי - לום"

העיקר. את החסיר

      
        
       

      
שכוונתו מהדיוט), (אפילו נדרש זה עכ"פ אך
להמשיך כדי תהי' המצוות וקיום התורה בלימוד
- וכן השי"ת, עם תתאחד שנפשו עד בנפשו אלקות
דירה יתברך לו שיהי' עד העולם בכל אלקות לגלות

בתחתונים.

פירוש:

אלקות נמשך המצוות וקיום התורה לימוד ידי על
שהיא כפי נשמתו הארת גופולתוך באברי מלובשת

וכן מצוות), ומקיים תורה לומד הוא ידם (שעל
ידי ועל המצוות; מקיימים שבהם הגשמיים בדברים
אלקות להמשיך הגלות משך זמן כל ועבודתנו מעשינו
לעתיד סוףֿסוף יתגלה ומצוות), תורה ידי (על למטה

כולו. העולם בכל כל לעין ית' כבודו לבא
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צט    

של אלופו הקב"ה על קאי אל"ף אות - אח"ד אותיות
רוחות ד' - ד' ואות וארץ, רקיעים ז' - ח' אות עולם,
הקב"ה של אחדותו גילוי - אח"ד ענין וזהו העולם;
יהיו העולם רוחות ד' שכל עד וארץ, רקיעים ז' תוך

יתברך. כבודו מלאים

הענין: ועומק

שום אין ובעצמו בכבודו הקב"ה מצד האמת, לפי
ומה אלקות, עם חד" "כולא שהכל בלעדו, מציאות
מאלקות נפרד עצמו בפני למציאות העולם שנראה
עצמו את הסתיר שהקב"ה וההסתר, ההעלם מצד הוא

זולתו". ואין הוא לבדו ש"הוא האמת תתגלה שלא

דירה יתברך לו "להיות הבריאה כוונת היתה וזו
ידי על ישראל שבני רצה שהקב"ה בתחתונים",
יתברך אחדותו ויגלו הזה ההסתר את יסירו עבודתם
בכל ניכר שיהי' כך הזה, בעולם למטה גם האמיתית

אחד". ש"הוי' כולו העולם

ענין של הפנימי התוכן באחד,האריכותוזהו
"אחד", תיבת אמירת בעת לכוונה רק הכוונה שאין

לזכור ש"צריך הארץתמידאלא כל שמלא ולהתבונן
אל ישים רואה שהאדם ודבר דבר ש"בכל עד כבודו",

ית'". הבורא אחדות לבו

        
  

יתברך שכינתו ומגלים ממשיכים אכן איך אך
תורה ידי על זה הרי - כולו העולם בכל למטה בפועל

ומצות.

דמלכא", אברין "רמ"ח נקראות המצוות כי
שכמו לפי הוא לאברים המצוות שנמשלו שהטעם
הנפש כוחות מלובשים הגוף אברי שבתוך
גם ממילא בדרך נמשך הגוף מאברי אחד וכשמושכים
מצוה בכל כך ההוא, בהאבר שמלובש הנשמה כח
האור נמשך המצוה ובקיום אלקי, אור מלובש ומצוה
את המקיים באדם הן ההיא, במצוה המלובש האלקי

המצוה. נעשית שבו הגשמי בדבר וכן המצוה,

ממשיכים מעשיות מצוות קיום ידי שעל ונמצא,
למטה. אלקות

    
למטה, אלקות נמשך התורה לימוד ידי על וכן
של שמותיו הן כולה התורה שכל חז"ל אמרו שלכן

ידי שעל דכשם הוא, ה"שם" לענין שהקשר הקב"ה,
ידי על כך לקוראיו פונה הוא בשמו לאדם שקוראים

למטה. הקב"ה "נמשך" התורה לימוד

       
     

ה"עולם" מסברת ממש להיפך היא שהאמת ונמצא
העבודה. ענין עיקר מהו

הוא בעבודה המעלה עיקר העולם סברת שלפי
ואילו בלבו, להשם אהבה מעט עכ"פ מרגיש כשהאדם
חיצוניים ביטויים הם המצוות ומעשה התורה לימוד

בהשי"ת; ודביקות להתקשרות בפועל) (במעשה

העולם בבריאת השי"ת כוונת האמת, לפי אבל
נעשה שעי"ז למטה, אלקות ימשיך שהאדם היא
ע"י אלא אינה זו והמשכה יתברך, לו דירה העולם
הדיוט אדם כן, ואם המצוות, וקיום התורה לימוד
תורה לומד אבל בלבו, לה' אהבה שום מרגיש שאינו
הרי - מצוה מקיים וכן אגדה) דברי אפילו או (הלכה
שהוא (אף למטה אלקות בפועל המשיך מעשיו ע"י
מעשיו), ידי על שפעל מה להרגיש מסוגל אינו

הבריאה". "כוונת בכך השלים ובמילא

ונתעורר השם בגדלות שהתבונן האדם ואילו
כ עשה "לא אבל יתברך אליו אהבה הריברגשי - לום"

העיקר. את החסיר

      
        
       

      
שכוונתו מהדיוט), (אפילו נדרש זה עכ"פ אך
להמשיך כדי תהי' המצוות וקיום התורה בלימוד
- וכן השי"ת, עם תתאחד שנפשו עד בנפשו אלקות
דירה יתברך לו שיהי' עד העולם בכל אלקות לגלות

בתחתונים.

פירוש:

אלקות נמשך המצוות וקיום התורה לימוד ידי על
שהיא כפי נשמתו הארת גופולתוך באברי מלובשת

וכן מצוות), ומקיים תורה לומד הוא ידם (שעל
ידי ועל המצוות; מקיימים שבהם הגשמיים בדברים
אלקות להמשיך הגלות משך זמן כל ועבודתנו מעשינו
לעתיד סוףֿסוף יתגלה ומצוות), תורה ידי (על למטה

כולו. העולם בכל כל לעין ית' כבודו לבא
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ק   

בתוך אלקות להמשיך האדם עבודת שגם ונמצא,
שעי"ז - המצוות) וקיום התורה לימוד ידי (על נפשו
לשם ג"כ היא - השי"ת עם ההתאחדות בתכלית נעשה
ידי על כי בתחתונים, דירה ית' לו לעשות זו תכלית
שהם כפי ישראל בבני בגילוי היא יתברך שאחדותו
אחדותו לגלות ביכולתם גשמיים, בגופים למטה

כולו. העולם בכל יתברך

יכול שאינו מהדיוט (אפילו אדם מכל נדרש וזה
לכוין בלבו), בוערת ה' אהבת להיות לכך להגיע
לעשות זו, תכלית לשם מצוות ומקיים תורה שלומד

בתחתונים. דירה יתברך לו

        
     

בלימוד לכוון מהאדם נדרש שעכ"פ - זה ענין
יתברך אלקותו המשכת לשם המצוות וקיום התורה
הבריאה כוונת להשלים כדי העולם בכל ועי"ז בנפשו
הוא בריך קודשא יחוד "לשם אמירת תוכן הוא הוא -
הוא, זו כוונה שתוכן מצוה, כל קודם ושכינתי'"
לשם לא האדם כוונת להיות צריך מצוה שבעשיית

הרוחניתעצמותועלת והמעלה התועלת לשם (אפילו
לכבודו ורק אך אלא המצוות), ידי על באדם הנפעלת
כבודו לגלות היינו ושכינתי'), הקב"ה (לשם יתברך
בתחתונים. דירה לו שתהי' כדי בעולם יתברך ושכינתו

חפצתי לא ועמך בשמים לי "מי מ"ש כענין והוא
את רק רוצה שהאדם הוא בזה שהפירוש בארץ",

שאינ היינו בלבד, לעצמו,הקב"ה דבר שום רוצה ו
שיתמלא רק אלא שבשמים, רוחניים ענינים לא אפילו

בתחתונים. דירה לו שיהי' יתברך רצונו

        
  

תורה ע"י רק היא בעולם אלקות שהמשכת הטעם
גדרי בתוך בגילוי אלקות שיהי' שכדי לפי הוא ומצוות
ותורה - ב"כלים" להתלבש האלקי האור צריך העולם

יתברך. לאורו ה"כלים" הן הן ומצוות

       
      

וכמו יתברך, לאורו "כלים" הן התורה אותיות
שאותיות "כלים", שהן בפשטות, האותיות ענין
או שכלי רעיון (אם מסויים "תוכן" מכילות ותיבות

וכדומה). שבלב רגש תיאור

שונים מכלים "כלים בכתוב הפנימי הפירוש וזהו
אסתר במגלת הנזכר מלך שכל דידוע רב", מלכות ויין
"יינו" ומהו הקב"ה. המלכים מלכי מלך על גם קאי
השכינה השראת זוהי - רב" מלכות "ויין - הקב"ה של
רב" "יין להכיל לאדם לו אפשר וכיצד גבול; לה שאין
שהכלים שונים", מכלים "וכלים אומר זה על הנה זה?
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  ,שלפניו בפסוק עליו [שמדובר
עמו"] הוי' חלק "כי   

       
שהוא הקליפות, מקום על מורה דמדבר ידוע
בכלל) (וגשמיות הגוף כי וגם מאלקות, שמם מקום

שמם. למדבר נמשל ולכן ונפסד, הווה הוא

את להשיב - הוא התשובה עבודת של וענינה
ושרשו מקומו את לידע דורש שלזה לבבו", "אל עצמו
ענין וזהו - הראשון למקומו לחזור שיוכל כדי
עמו" ה' ה"חלק את למצוא מדבר", בארץ "ימצאהו

במדבר". ש"תועה

     
   

על המסתיר המסך את להסיר שכדי לעיל נתבאר
גדולים רחמים לעורר צריך שבו, "ישראל" בחינת
ממדידה למעלה שהם הרחמים" "אב מבחינת

והגבלה;

שהם ומקיף, סובב לשון - "יסובבנהו" ענין וזהו
(כמו מחכמה שלמעלה ה"כתר" מבחינת הרחמים
שהם שבראש), המוחין את ומקיף הסובב הכתר

וההגבלה. והמדידה החכמה מן שלמעלה רחמים

      
       

   

נתבאר להתעורראך היא, התשובה שתכלית לעיל
לו לעשות הבריאה כוונת להשלים ותשוקה ברצון
כל שמלא התבוננות ע"י בתחתונים, דירה יתברך

כבודו. הארץ

להיות שצריך "יבוננהו", בכתוב ממשיך זה ועל
כבודו" הארץ כל ש"מלא (יבוננהו) ההתבוננות ענין

ית' הלזומלא(שכבודו הארץ "ממלא") (היינו
שעל ומצוות בתורה עוסק מזה וכתוצאה הגשמית),

הגשמי. הזה בעולם למטה אלקות ממשיך ידן

ד הענינים ויבוננהו"[ב' בכתוביסובבנהו גם נרמזים "

" - גו'שלאחריו קנו יעיר :]"כנשר

    
שהקב"ה הוא קנו" יעיר ד"כנשר הפשוט פירוש
בניו", על רחמני הזה כנשר ובחמלה ברחמים "נהגם
העליונים רבים רחמים התעוררות ענין הוא ובעבודה

הרחמים". "אב מבחינת

     
וענין וגוזליו, הנשר מנוחת מקום הוא "קנו"

ד" קנוהפנימי התגלותיעיר - הוא ירחף" גוזליו ועל
ית'. לשבתו מכון נעשה שהעולם עד למטה אלקות

    
"הוי' - הכל לתכלית באים ינחנו",בדדועי"ז

לבדו ש"הוא האמיתי, יתברך אחדותו גילוי ענין שהוא
כולו. העולם בכל זולתו", ואין הוא
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הפלוגתא בענין תחלה להקדים יש זה כל להבין
קדמה ארץ או לארץ קדמו שמים אם שבגמרא
ב' הזכיר ושמים ארץ אלקי' ה' עשות ביום כמ"ש לשמי'
רק אמר לארץ שקדמו בשמים משא"כ אלקי' דה' שמו'
וביאור הארץ. ואח"כ השמים את אלקי' ברא בראשי'
מעשה וסוף דוקא בסופן תחלתן דנעוץ משום הדברים
התחלה מן יותר הסוף כח הי' לא א"כ אך כו' עבמ"ת
חוצבם ממקור יותר יעלו שלא למעלה העולי' מים וכמשל
[ש]זהו ואו"ח או"י בענין בפרדס כמ"ש ירידתם בראשית
להיות יוכל מאין אבל כו' לבד בתחלתן סופן נעוץ ענין

לשמי' קדמ' ארץ וכן הקדומ' למחשבה תחלה מעשה שסוף
תחלה ואו"ח או"י א' מדריגו' ב' שיש לומר צריך אלא כו',
כו', שקדמ' ארץ והוא משניהם למעלה והב' כו' דנעוץ וסוף
וים הקדמוני ים שנק' הנ"ל תחתוני' ומים במ"ע יובן וכמ"כ
א"ס בבחי' שהכל תחת ועומק רום] [עומק שהוא האחרון
חיים במים שהוא בממוצע כח יש בזה גם ולמטה למעלה
כו'. מארץ ודוקא יחד שניהם על שעולה לפי לחברם הנ"ל

בענין כנ"ל היינו וארוכה קצרה בדרך הדברי'
עד תמצא מאין דהחכמ' האמיתי וי"ש אי"ן
וזהו ויה"ק מ"ע נק' כו' קץ אין עד למעלה בתכלי' עומ"ר
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קי   

ושמי השמים שארובו' המבול בזמן וכמו לרום, שמים
דאפתחו צד"ע נח לחיי [ב]ת"ר (וכך כו' נפתחו השמים
דח"ת עמ"ת שזהו רבה תהום מעיינו' וגם כו' דח"ע ארובו'
כו', לאי"ן אחרון היותר היש ביטול להיות למטה שירדו
ועכ"ז הנ"ל ומ"ת מ"ע וח"ת ח"ע בחוץ חכמו' שא' וזהו
כשהן וח"ת דח"ע ואו"ח או"י שבחי' דגם כלל, מ"ח אינן
דאא"ס כידוע ולמטה למעלה שיעור בבלתי במקורן
לבחי' מגיעי' אינן עכ"ז כו' עד ולמטה כו' [עד] למעלה
בעצם להיותו המחברם והוא יחד שכוללם ממש מהו"ע
שבעצם חו"ג בחי' רק נק' לא הם כי מהם נעלה הרבה
שבכחו הממוצע בחי' ענין עכ"פ יובן מזה והנה כידוע.
שבעצמו' ועמ"ת עמ"ר דהיינו הללו ומ"ת מ"ע לחבר
מירושלי' מ"ח יצאו ההוא ביום מ"ש היינו ממש אא"ס
דח"ע האי"ן בחי' [עומק] דתכלי' הוא והענין דוקא,
מגיע זהו הנה בי"ש האי"ן בבחי' ירידתו ותכלי' למעלה
בעצם שהוא כמו האמיתי מי"ש שנמשך א"ס באור רק
עצמותו בחי' אבל כנ"ל, הללו מדריגו' מב' שכלול ממש
לו מגיע זה כל אין האמיתי י"ש שנק' שהוא כמו ומהותו
האמיתי מיש ממש י"ש אוהבי להנחיל בעוה"ב וז"ש כלל

כידוע, ממש במהו"ע שהוא כמו זה אלקינו הנה אךכמ"ש
ממש למהו"ע המגיע הוא דוקא מירושלי' שיצאו מ"ח
כנ"ל ויה"א דיה"ק ומ"ת למ"ע יחבר שבו חצאי' ב' וע"כ
כו', קדמה ארץ מ"ש והוא כנ"ל מאד שנתרחקו לאחר גם
בחידוש הארץ בבטן ממש שמתהווה הוא הללו מ"ח דהנה

דמ"ע אין מבחי' שרשם שהמי"ם לאי"ן דעפר מי"ש גמור
שזה מזה מוכרח אחרון היותר דעפר מי"ש ומתחדשי'
יגיע לא תחת שמעומק דמה הנ"ל, ועמ"ת מעמ"ר גבוה
הללו מ"ח אבל דתהום מ"ת היינו יותר ולא לעמ"ר רק
ומ"ת במ"ע עדיין הי' לא זה דעפר מיש ממש שמתחדשי'
ומ"ע דוקא חיי"ם מי"ם נק' וע"כ הוא גמור חידוש כי כלל
יש הארץ דעפר שיש מוכרח וכ"ז כלל, מ"ח אינם ומ"ת
ע"כ אשר הנ"ל ועמ"ת עמ"ר על עליון היותר מבחי' בו
שעולה והוא דוקא, חיים מים נק' בו שמתחדשי' הללו מים
כלל דמ"ע באין זה כח שאין אע"פ ממש האמיתי לי"ש
יה"ק ומ"ת למ"ע שמשפיע הוא דוקא דארץ במ"ח רק
ארץ מ"ע שבעה לא דארץ וזהו כנ"ל, יחד ומחברם ויה"א
קדמ' דארץ מטעם כנ"ל מ"ע אותו דמכסי' ים ולא דוקא
התורה על (וז"ש כו' די"ם ועמ"ת דשמי"ם לעמ"ר בשרשה
ח"ע שהן עמ"ת היא בי"ם ולא בעמ"ר היא בשמים לא
בגופי' דנש"י מעשה סוף והוא דוקא באר"ץ רק וח"ת
בפ"מ בתו"מ שלהם מ"ן העלא' שבחי' הארץ שמעפר
כו' [חציים] מירושלי' יצאו אשר מ"ח זהו דוקא בארץ
ומשפט חסד לעשו' כ"א כו' חכם יתהלל אל וז"ש כידוע,
ששרש מפני רק זה כל ואין דוקא), בארץ קוין ג' וצדקה
וזהו האמיתי יש בחי' שהוא בתחלתו נעוץ דארץ הי"ש
אוהבי להנחיל א' דוקא בפ"מ התו"מ מקיום שבעוה"ב
יותר שזה כו' ושמים ארץ אלקי' ה' וז"ש האמיתי, י"ש

וד"ל). כמשי"ת החטא קודם מאדה"ר עליון
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הוא אם הפוסקים בין מחלוקת יש התפלה. מצות
בס' שהובא וכמו מדרבנן או מדאורייתא מ"ע
הסמ"ק כמו המצות מוני רוב והנה תל"ג, מצוה החינוך
בכל דהתפלה העלו שם) בחינוך הרמב"ן (וכ"ד והרשב"ץ
מדאורייתא אך מדרבנן, מצוה הוא התפלה והנוסח יום
אשר העתים מן בעת ויבקש האדם שיתפלל המצוה הוא
היא אז וכיוצא, צרה בעת כמו הדברים מן לדבר יצטרך
ממנו זה האדם שיבקש בזה הש"י שציונו מדאורייתא מ"ע
לפי והוא האמונה משרשי וזהו ע"ז, שיושיעו לבד ית'
ומשגיח עולמו המנהיג לבדו הוא שהש"י ויבין ידע שעי"ז
וכמ"ש כו' להושיע היכולת לבדו לו וכי בריותיו פרטי בכל
יש ישראל כל במשנת בסנהדרין המשניות בפי' הרמב"ם
ע"ש, שלו עיקרים הי"ג מן החמישי בעיקר כו' חלק להם
לכל דייקא מיוחדת אינה התפלה שמצות הוא פשוט ועפ"ז

גם אלא וכיוצא, כצדיקים ה' לפני ועומד מקורב הוא אשר
מהש"י בקשתו שיבקש מ"ע לבקשה שצריך מי לכל
עד"מ כמו וה"ז לא, ופעמים בקשתו וימולא יקובל ופעמים
בקשה לו למסור איש כל שיוכל ב"ו למלך בקשה המוסר
משאלותיו המלך שימלא ואפשר מאד הערך מפחותי אף
אל דייקא לשמוע המלך של והחסד הטוב מטבע כי
והריחוק ההתקרבות ענין אל זאת לייחס ואין כו', השפלים
לפרטי לא אבל כו' גדול בדבר כלליות בבקשה כ"א כלל
שמתפללים התפלה בענין ית' הוא כן וכמו כו' האדם צרכי

כו': פה כל תפלת שומע הוא ממנו ומבקשים אליו
בפע"חב) ידוע התפלה, ענין מזעיר מעט להבין

ק"ש שע"י הוא לתפלה ק"ש בין דההפרש
ולפי דזו"נ, היחוד נעשה תפלה וע"י או"א יחוד נעשה
יותר גדולה ק"ש מצות לכן יותר נעלה הוא דאו"א שיחוד
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שפטור אע"פ בק"ש חייב אומנתו שתורתו מי שאפי' עד
שהיא בתפלה יתירה מעלה יש מ"מ אמנם התפלה, מן
שהיא הק"ש משא"כ ממש באצי' שזהו לפי בעמידה
לעורר כח בנו אין כי בבריאה עדיין שהיא לפי מיושב
בבריאה בהיותינו ורק אך באצי' בהיותינו דאו"א היחוד
ממושבותיכם בפי' וכמ"ש מושבותיכם נק' הבריאה ובחי'
זו"נ יחוד ענין שית' קודם והנה כו'. תנופה לחם תביאו
מגשמיותן הדברים להפשיט א' הערה להקדים יש מהו
שדברו מה שכל לכל הידוע ההפשטה מלבד דהנה
הגשמיים הכינויים בערכי ית' לאלקותו וכינו המקובלים
ומליצה משל הכל ודומיהן, כו' ורגלים וידים ראש כמו
וכמ"ש כו' תמונה כל ראיתם לא כי כתיב מלא ומקרא
מקור שהם לפי כן שנקראו אלקיי' כחו' שהם אלא באד"ר,
שמם על שנק' שבעוה"ז הגשמיי' הדברי' להתהוות דמקור
למעלה וענינם שמהותם לפי וגם בשל"ה, כמ"ש כן
האיברים פעולת דוגמת פעולת לפעול באלקו' ברוחניו'
ליתן פעולתו האדם שיד כמו כגון שמם על שנק' שבאדם
כח בחי' למעלה כמ"כ ממנו ליקח או לזולתו דבר בו
כו' ימינא דרועא נק' להנבראים ית' מאורו להשפיע החסד
הפשטה לדעת צריך זאת עוד אך הכינויים, בשארי וכעד"ז
למדות אלקיים שמות המקובלים שייחסו מה כי והוא
הכונה אין כו' בגבורה ואלקי' בחסד אל שם כמו פרטיים
אחרונים מקובלים קצת שדימו כמו ממש הספירה גוף על
א' מדה היא הספירה שהרי מאד מגושמת דעת והוא
כח או החסד כח כמו ממנו שנאצל אלקי כח והיא פרטיות
אינון מכל לאו ית' שהוא האלוה עצם ואינה כו', הגבורה
איך טובא בדוכתי היטב ומבואר כידוע כלל איהו מדות
ית' אליו כלל ערוך לה אין האצי' ראשית החכמה שאפי'
ח"ב בלק"א וכמ"ש כו' חכמ' ממהות ומתנשא המרומם
הספירות על קאי הנ"ל דהשמות לומר א"א וא"כ פ"ט,

קורי' וכשאנו פשוטו מידי יוצא מקרא אין שהרי ממש,
כוונתינו בהן נק' ית' שהוא הידועים השמות מן שם בתורה
כל הבורא ית' האלוה עצם על באמת הפי' הוא וכן
שמציאותו הראשון המצוי והוא המוחלט מהאין הנמצאי'
לבדו והוא ההעדר, אחר הנמצאים כל הממציא מעצמותו,
מהשמות שם שכל מאחר וא"כ ח"ו, העדר קדמו שלא
זה ששם לומר אפשר איך ממש, ית' עליו בו הכוונה הנ"ל
החסד והרי כו' בחסד אל כמו ידוע ספי' על רק מורה יהי'
הנמצאים כל כשאר ית' ממנו שנתהוה מציאות הוא
ונפרד, נברא ואיננו אלקי כח שהוא ואע"פ העדר, שקדמם
המחשבה עד"מ כמו והוא ממש, עצמותו ג"כ איננו מ"מ
מכחות שהוא אע"פ הנפש עצמות שאיננה באדם
להטעים דברים אריכות בזה ויש כו', הנפש והתפשטות
כדפרישית הוא כן ועכ"פ במ"א, נת' אבל למעלה הנמשל

עצמות אינם אלהות שהן אע"פ הנ"ל ממששהספי' הבורא
החסד ספי' ר"ל אל ששם לומר אפשר האיך וא"כ ח"ו,
ודאי אלא אינו, וזה ממש, הבורא על בו הפי' אין דא"כ
שכינה שם וכגון ממש, הבורא על הנ"ל בשמות הכוונה
אלקות עצמות באמת והרי דז"א נוק' הקבלה בלשון נק'
ושאל כו' שרי' שכינתא עשרה אכל כמארז"ל שכינה נק'
משל לו והשיב לכו אית שכינתא כמה גמליאל לרבן המין
אור היינו ששכינה זה מוהשיב מובן וא"כ כו' השמש לאור
ספי' ולא ממש המאור מעין שהאור ממש ב"ה מא"ס וגלוי
ללמוד שלא הבעש"ט ציוה הטעם ומזה ח"ו, פרטית ומדה
מגשמיותן הדברים להפשיט יודע שאינו מי כי הקבלה ס'
דעתו בעניות ציור כשנותן זה לימוד ע"י מאד מתגשם
האריז"ל שדברי ואע"פ פרטיים, מדות לפי ית' לאלקותו
הוא כן מל' למדת שכינה וכשקראו ואמיתיים נאמנים הם
בגבורה אלקים ושם בחסד אל שם באמת הוא וכן באמת,
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,אביכם ישראל אל ושמעו יעקב בני ושמעו
הוא אל אמר פנחס ר' פצ"ח במד"ר וארז"ל
בורא אביכם אף עולמות בורא הקב"ה מה אביכם, ישראל
במגילה ארז"ל וכן כו'. עולמות מחלק הקב"ה מה עולמות
שהקב"ה ישראל אלקי אל לו ויקרא ע"פ א' י"ח פ"ב
וישלח במד"ר וכ"ה אל, ליעקב קרא ישראל אלקי שהוא
בזח"א וכ"ה כו' אלקה ואתה בעליונים אלקה אני ספע"ט
בינה שהוא ישראל דאלקי המק"מ ופי' א', קל"ח תולדות
אל. ליעקב קראו והוא ישראל, הנק' ז"א של אלקה שהוא

שיש אל ג"כ שנק' עקב יו"ד מל' בחי' על קאי דיעקב וי"ל
ונמצא קדמה, ארץ שבמחשבה מז"א עליונה בחי' בה
להאיר בכדי והיינו המל' ע"י הוא בז"א אוא"ס שהמשכת
אבל ליש, מאין צמחה תוציא דוקא הארץ ולכן בבי"ע,
תמצא מאין והחכ' כמו כי להיות מאומה נצמח לא משמי'
וכל דוקא, מל' בארץ זה שכח בי"ע, מתהוה דמל' מאין כן
ז"א. ע"י שהוא למל' שפע בשביל הוא לז"א שנותני' מה
כי גם כו'. ברכאין מלקבל אבד הצדיק הגלות בזמן ולכן
אלקה ואתה וז"ע דבי"ע. בירורי' לברר יורדת המל'
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שפטור אע"פ בק"ש חייב אומנתו שתורתו מי שאפי' עד
שהיא בתפלה יתירה מעלה יש מ"מ אמנם התפלה, מן
שהיא הק"ש משא"כ ממש באצי' שזהו לפי בעמידה
לעורר כח בנו אין כי בבריאה עדיין שהיא לפי מיושב
בבריאה בהיותינו ורק אך באצי' בהיותינו דאו"א היחוד
ממושבותיכם בפי' וכמ"ש מושבותיכם נק' הבריאה ובחי'
זו"נ יחוד ענין שית' קודם והנה כו'. תנופה לחם תביאו
מגשמיותן הדברים להפשיט א' הערה להקדים יש מהו
שדברו מה שכל לכל הידוע ההפשטה מלבד דהנה
הגשמיים הכינויים בערכי ית' לאלקותו וכינו המקובלים
ומליצה משל הכל ודומיהן, כו' ורגלים וידים ראש כמו
וכמ"ש כו' תמונה כל ראיתם לא כי כתיב מלא ומקרא
מקור שהם לפי כן שנקראו אלקיי' כחו' שהם אלא באד"ר,
שמם על שנק' שבעוה"ז הגשמיי' הדברי' להתהוות דמקור
למעלה וענינם שמהותם לפי וגם בשל"ה, כמ"ש כן
האיברים פעולת דוגמת פעולת לפעול באלקו' ברוחניו'
ליתן פעולתו האדם שיד כמו כגון שמם על שנק' שבאדם
כח בחי' למעלה כמ"כ ממנו ליקח או לזולתו דבר בו
כו' ימינא דרועא נק' להנבראים ית' מאורו להשפיע החסד
הפשטה לדעת צריך זאת עוד אך הכינויים, בשארי וכעד"ז
למדות אלקיים שמות המקובלים שייחסו מה כי והוא
הכונה אין כו' בגבורה ואלקי' בחסד אל שם כמו פרטיים
אחרונים מקובלים קצת שדימו כמו ממש הספירה גוף על
א' מדה היא הספירה שהרי מאד מגושמת דעת והוא
כח או החסד כח כמו ממנו שנאצל אלקי כח והיא פרטיות
אינון מכל לאו ית' שהוא האלוה עצם ואינה כו', הגבורה
איך טובא בדוכתי היטב ומבואר כידוע כלל איהו מדות
ית' אליו כלל ערוך לה אין האצי' ראשית החכמה שאפי'
ח"ב בלק"א וכמ"ש כו' חכמ' ממהות ומתנשא המרומם
הספירות על קאי הנ"ל דהשמות לומר א"א וא"כ פ"ט,

קורי' וכשאנו פשוטו מידי יוצא מקרא אין שהרי ממש,
כוונתינו בהן נק' ית' שהוא הידועים השמות מן שם בתורה
כל הבורא ית' האלוה עצם על באמת הפי' הוא וכן
שמציאותו הראשון המצוי והוא המוחלט מהאין הנמצאי'
לבדו והוא ההעדר, אחר הנמצאים כל הממציא מעצמותו,
מהשמות שם שכל מאחר וא"כ ח"ו, העדר קדמו שלא
זה ששם לומר אפשר איך ממש, ית' עליו בו הכוונה הנ"ל
החסד והרי כו' בחסד אל כמו ידוע ספי' על רק מורה יהי'
הנמצאים כל כשאר ית' ממנו שנתהוה מציאות הוא
ונפרד, נברא ואיננו אלקי כח שהוא ואע"פ העדר, שקדמם
המחשבה עד"מ כמו והוא ממש, עצמותו ג"כ איננו מ"מ
מכחות שהוא אע"פ הנפש עצמות שאיננה באדם
להטעים דברים אריכות בזה ויש כו', הנפש והתפשטות
כדפרישית הוא כן ועכ"פ במ"א, נת' אבל למעלה הנמשל

עצמות אינם אלהות שהן אע"פ הנ"ל ממששהספי' הבורא
החסד ספי' ר"ל אל ששם לומר אפשר האיך וא"כ ח"ו,
ודאי אלא אינו, וזה ממש, הבורא על בו הפי' אין דא"כ
שכינה שם וכגון ממש, הבורא על הנ"ל בשמות הכוונה
אלקות עצמות באמת והרי דז"א נוק' הקבלה בלשון נק'
ושאל כו' שרי' שכינתא עשרה אכל כמארז"ל שכינה נק'
משל לו והשיב לכו אית שכינתא כמה גמליאל לרבן המין
אור היינו ששכינה זה מוהשיב מובן וא"כ כו' השמש לאור
ספי' ולא ממש המאור מעין שהאור ממש ב"ה מא"ס וגלוי
ללמוד שלא הבעש"ט ציוה הטעם ומזה ח"ו, פרטית ומדה
מגשמיותן הדברים להפשיט יודע שאינו מי כי הקבלה ס'
דעתו בעניות ציור כשנותן זה לימוד ע"י מאד מתגשם
האריז"ל שדברי ואע"פ פרטיים, מדות לפי ית' לאלקותו
הוא כן מל' למדת שכינה וכשקראו ואמיתיים נאמנים הם
בגבורה אלקים ושם בחסד אל שם באמת הוא וכן באמת,
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,אביכם ישראל אל ושמעו יעקב בני ושמעו
הוא אל אמר פנחס ר' פצ"ח במד"ר וארז"ל
בורא אביכם אף עולמות בורא הקב"ה מה אביכם, ישראל
במגילה ארז"ל וכן כו'. עולמות מחלק הקב"ה מה עולמות
שהקב"ה ישראל אלקי אל לו ויקרא ע"פ א' י"ח פ"ב
וישלח במד"ר וכ"ה אל, ליעקב קרא ישראל אלקי שהוא
בזח"א וכ"ה כו' אלקה ואתה בעליונים אלקה אני ספע"ט
בינה שהוא ישראל דאלקי המק"מ ופי' א', קל"ח תולדות
אל. ליעקב קראו והוא ישראל, הנק' ז"א של אלקה שהוא

שיש אל ג"כ שנק' עקב יו"ד מל' בחי' על קאי דיעקב וי"ל
ונמצא קדמה, ארץ שבמחשבה מז"א עליונה בחי' בה
להאיר בכדי והיינו המל' ע"י הוא בז"א אוא"ס שהמשכת
אבל ליש, מאין צמחה תוציא דוקא הארץ ולכן בבי"ע,
תמצא מאין והחכ' כמו כי להיות מאומה נצמח לא משמי'
וכל דוקא, מל' בארץ זה שכח בי"ע, מתהוה דמל' מאין כן
ז"א. ע"י שהוא למל' שפע בשביל הוא לז"א שנותני' מה
כי גם כו'. ברכאין מלקבל אבד הצדיק הגלות בזמן ולכן
אלקה ואתה וז"ע דבי"ע. בירורי' לברר יורדת המל'
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קי   

בביאור ע' אוא"ס גילוי ממשיכי' הבירורי' שע"י בתחתוני'
תשמורו. שבתותי את ע"פ

ÂÂנהירו הוא אל כי הוא, אל ליעקב שקרא מה ענין
בס"י מ"ש ע"פ הא' דרכי', בב' וי"ל דחכמתא,
ל"ב על נחלק שבד"כ כו', חקק חכ' פליאות נתיבות בל"ב
ידעו, שלא אחד נתיב שיש עיט, ידעו לא נתיב וכתי' נתי',
כ"א נתגלה לא החמישים שער דבינה שבשערי' וכמו
מאלקי' מעט ותחסרהו שעז"נ הסתלקותו קודם למשה
נדמה לעליוני' ולכן בהסתלקותו, עלייתו בעת רק דבינה,
עיט, ידעו לא אחד נתיב בחכ' כן החמישי', שער שזהו כו'

ש"י שהם דתר"ך ממחצה מעשר בחי' והוא ל"א, ונשארו
כי הוא הב' והדרך אל. ליעקב קראו וזהו דא"א, עולמות
מתר"ך מחצה ש"י עולה קנה ב"פ בינה קנה חכ' קנה
מעשר היינו אל ובחי' באו"א, שמתלבשי' דכתר אורות
מדות שהוא ביעקב הנמשך דאבא מל' בחי' והוא מיש,
לח לבנה מקל יעקב לו ויקח ע"פ בזהר וכמ"ש ת"ת דאצי'

יעקב שנק' מה וא"כ כו', אוא"סולוז יחוד ע"ד זהו אל
על זה יתכן איך צ"ל אך חד. וגרמוהי דאיהו דאצי' בכלי'
ז"א ולא דאצי' ז"א לת"ת מרכבה רק שהי' שלמטה יעקב

ממש.
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‡Â‰Âבאלקות והדביקות הקירוב היא האהבה כי להיות
בהשגה אלקות בעניני פרטית ידיעה ע"י הבאה
היום וידעת וכמ"ש הדעת ובהעמקת טובה והתבוננות
כ"א מתולדה כן שיהי' שייך ואינו כו' לבבך אל והשבות
ההתעסקות וע"י כו', להתבונן ה' את לידע ביגיעה תלוי
יכול זאת רק כו' למדרי' ממדריגה הולך ה"ה בזה והשקידה
מצד דהיינו שבלב לעבודה מסוגל הוא שמתולדתו להיות
ומקבל אלקות בעניני טובים חושים לו שיש נשמתו מעלת
עליו. ומסתיר מחשיך אינו הנה"ב וגם טוב כי האור את
אור גילוי בבחי' אמיתית היא ועבודתו כ"כ יגיעה א"צ וע"כ
עבודה צריך אבל לעבודה, שמסוגל רק וזהו בנפשו. ממש
באהבה יולד לא אבל כו' ולהבין ולהשכיל לידע ויגיעה
שמים מלכות עול קבלת ענין משא"כ בתולדתו, בטבעו
והיינו כנ"ל, מתולדתו בטבעו להיות יוכל אלקים ויראת
ובהשגה פרטית ידיעה באיזה תלוי זה שאין מפני
בנפשו נרגש בכלל שהאלקות אלקי, בהרגש כ"א והתבוננות

באמת (והוא אחד רגע אפילו ממנו נשכח שאינו תמיד
ממדריגות שלמעלה ב"ה אוא"ס עצמות בחי' הרגש
בכל הנה באהוי"ר דבאמת כו'. בהעלם שהוא רק פרטיות.
היא דאהבה מהאהבה, למעלה היא היראה שבהם המדרי'
במדריגות גם הוא שכן ב"ה. דאוא"ס וגילוים אורות בבחי'
גם והיראה במ"א וכמ"ש שבאהבה ונעלות גבוהות היותר
היא שיר"ע (רק ב"ה אוא"ס עצמות בבחי' היא יר"ת בחי'
גופא בזה ויש כו'. העלם בבחי' ויר"ת העצמות גילוי בבחי'
שהן ויר"א ליר"ח שמים מלכות עול קבלת בין הפרש
וכמשנת"ל האלקי הרגש בבחי' יותר היינו יותר בהתגלות
לגלותה צריך כו' שתבוא שכדי פמ"ב בסש"ב וז"ש פ"ב.
מבחי' ולמעלה ביטל בחי' היא בכלל היראה ולכן כו')
מלכות עול קבלת בו שאין דמי מובן וממילא כו') אהבה
מצד ובפרט נפשו פחיתות מצד מתולדתו ויר"א שמים
יגיעה זה על וצריך ומסתיר שמחשיך הנה"ב חומריות

דתפלה. שבלב עבודה זה אין כנ"ל בנפשו ועצות
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,‰p‰Âלהּדין הּׁשנה ּדראׁש ּומׁשּפט הּדין ּבין ההפרׁש זהּו ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
רחמנא מֹותֹו אחרי האדם את ׁשּׁשֹופטים ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָּומׁשּפט

ּדה הא' ענינים, ּבב' הּוא ּדהחילּוק ׁשאחרילּצלן. ּומׁשּפט ּדין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָ
והּדין והּנׁשמה, הּנפׁש מׁשּפט הּוא לּצלן רחמנא ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָמֹותֹו

חס אֹו יחיה אם הּגּוף מׁשּפט הּוא הּׁשנה ּדראׁש ְְְְִִִִֶַַַַָָָֹּומׁשּפט
הּנפׁש ותחיה ּתתקּים אם הינּו כּו', וחלילה וחס ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָוׁשלֹום
אֹו ּבנים לֹו יהיּו אם כּו', וחלילה וחס וׁשלֹום חס אֹו ְְְְְִִִִַַַָָָָּבהגּוף
חס אֹו ּבריאים ּביתֹו ּובני הּוא יהיּו ואם כּו', וׁשלֹום ְְְְְִִִִֵֵַַָחס
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וׁשלֹום ׁשחס אֹו ויתעּׁשר ּברוח ּפרנסתֹו ּתהיה אם כּו', ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוׁשלֹום
הענינים ּבכל וכן ּבדחק, ּפרנסתֹו וׁשלֹום חס ותהיה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹיעני
הּדין הּוא זה ועל ּבצער, וׁשלֹום חס אֹו ּבענג ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹהּגּופנּיים
ותֹובעים הרעים טענֹותיהם טֹוענים והּמקטרגים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּומׁשּפט,
ׁשל טֹובים הּמעׂשים ׁשהם יׁשר והּמליצי ּדין, וׁשלֹום ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹחס
זכּות הּדברי הּוא העּקר אבל ּבזכּותֹו, טֹוענים ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָהאדם
ׁשּבין הּׁשני והחּלּוק ּבעצמֹו. ּדין הּבעל ׁשל רחמים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָוהּבּקׁשת
להּדין לּצלן רחמנא האדם ׁשל מֹותֹו ׁשאחרי ּומׁשּפט ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּדין
אי הרי לּצלן רחמנא הּמיתה ּדאחרי הּׁשנה, ּדראׁש ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹּומׁשּפט
ּגדֹולים הּיֹותר הענׁשים אחד וזהּו ּתׁשּובה, לעׂשֹות ְְְְֲֳִִֵֶֶַַַַָָָָאפׁשר
ואין ּתׁשּובה לעׂשֹות ורֹוצים האמת עֹולם אל ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָּכׁשּבאים
ׁשֹוין מען וויל האמת עֹולם אין דארטען ּבידם, ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָמסּפיקים

ניט העלפט עס אּון ּתׁשּובה ּדראׁשלטאן ּומׁשּפט ּובהּדין , ְְְְְְִִִֶֶַָָָֹ
ּבעֹולם לעׂשתם", "הּיֹום ׁשּכתּוב ּכמֹו ּתׁשּובה מֹועלת ְְֲֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּׁשנה
טֹובים ּומעׂשים ּבתׁשּובה אחת ׁשעה "יפה וזהּו ּדוקא, ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּזה
פּון ׁשעה א ּדּור אז הּבא", העֹולם חּיי מּכל הּזה ְִֵֶַַַַַָָָָָָָָּבעֹולם
הֹויכע צּו צּו מען קּומט הּזה ּבעֹולם טֹובים ּומעׂשים ְְֲִִֶֶֶַַָָָּתׁשּובה

הּבא עֹולם אין אֹותֹו,לאמדרגֹות מסּיעין לּטהר והּבא , ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
מלכי ּומלך רצֹון עת ׁשהּוא הּׁשנה ּדראׁש ּביֹום ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּובפרט
ּבתחנּונים ּומתּפּיס מתרּצה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָהּמלכים
ּכאׁשר ולכן ׁשבים, לקּבל ּפתּוחה יתּבר ידֹו ּכי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּובדמעֹות
צריכה ּולזאת אֹותֹו, מקּבלים ּבתׁשּובה מתעֹורר ְְְְְְִִִִֵַָָָָָֹהאדם

האדם ּתפּלת ּגדֹול,להיֹות ּבקֹול הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ּבראׁש ְְְְְִִִִַַַָָָָָָֹ
הּׁשנה ּדבראׁש קא, סימן חּיים ארח יֹוסף ּבבית ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹוכדאיתא
ּבתפּלה קֹולם להׁשמיע יׂשראל ּכל נֹוהגים הּכּפּורים ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָויֹום
ּכתב ט אֹות ז"ל להרדּב"ז ּדוד מגן ּובספר ּתהּלים, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָואמירת
ויׁשר טֹוב אם כּו', האדם מּפי הּיֹוצא הּדּבּור ּכי לׁשֹונֹו: ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָוזה
והיה ׁשאמר מי לפני אֹותֹו מקריבין אז ּבקדּׁשה ויֹוצא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻהּוא
ּבראׁש ׁשּכן ּומּכל זמן, ּבכל ּדזהּו לׁשֹונֹו, ּכאן עד כּו' ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹהעֹולם
ּגניח ּגנּוחי ׁשֹופר ּתקיעת ענין ּדזהּו הּכּפּורים, ויֹום ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָהּׁשנה

הּגדֹול רּבינּו ּכמאמר יליל, הּבעללבילּולא ּבׁשם עדן נׁשמתֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
והּצעקֹות לּמקֹום, ּבנים הם ּדיׂשראל עדן, נׁשמתֹו טֹוב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשם
אּבא, "אּבא, אביו אל הּצֹועק ּכבן הּוא ׁשֹופר ּתקיעת ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבעת
לּצלן. רחמנא הּמקטרגים ׁשהם וׂשֹונאי", מאֹויבי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּצילני
האדם, ּברא יֹום ׁשהּוא הּׁשנה ּדראׁש ּדהּיֹום הּיֹום", "זה ְְְְֶֶֶַַַָָָָָֹֹוזהּו
ׁשהּוא האדם הּוא הּבריאה ׁשעּקר לפי ,"מעׂשי "ּתחּלת ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָהּוא
ּדבסדר ראׁשֹון, ליֹום זּכרֹון הּוא זה יֹום הּנה הּנבראים, ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָּבחיר
עֹוׂשה ׁשהאדם ידי ּדעל חסד, הּוא ראׁשֹון יֹום הרי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּימים
עצמֹו על ּומקּבל העבר על ּבחרטה לבבֹו את וׁשֹובר ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּתׁשּובה
קֹול ׁשֹומע הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּנה לטֹוב, ּדרּכֹו את ְְְִֵֵֶַַַַָָלׁשּנֹות

צּוּבראכנקייט ׁשברים הּוא ּדתרּועה יׂשראל, עּמֹו ,לגּתרּועת ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָ
צּו נעמט אֹויּבערׁשטער ּדילדּדער הינּו הּתׁשּובה, את ְְְְְִֶֶֶֶֶַַָ

ּכּסאלהצּוּבראכנקייט על ויֹוׁשב ּדין מּכּסא ועֹולה ּברצֹון, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ
חּיים. ׁשנת יׂשראל לכלל ונֹותן החסד, מּדת ּומגּביר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָרחמים,
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וׁשלֹום ׁשחס אֹו ויתעּׁשר ּברוח ּפרנסתֹו ּתהיה אם כּו', ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוׁשלֹום
הענינים ּבכל וכן ּבדחק, ּפרנסתֹו וׁשלֹום חס ותהיה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹיעני
הּדין הּוא זה ועל ּבצער, וׁשלֹום חס אֹו ּבענג ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹהּגּופנּיים
ותֹובעים הרעים טענֹותיהם טֹוענים והּמקטרגים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּומׁשּפט,
ׁשל טֹובים הּמעׂשים ׁשהם יׁשר והּמליצי ּדין, וׁשלֹום ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹחס
זכּות הּדברי הּוא העּקר אבל ּבזכּותֹו, טֹוענים ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָהאדם
ׁשּבין הּׁשני והחּלּוק ּבעצמֹו. ּדין הּבעל ׁשל רחמים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָוהּבּקׁשת
להּדין לּצלן רחמנא האדם ׁשל מֹותֹו ׁשאחרי ּומׁשּפט ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּדין
אי הרי לּצלן רחמנא הּמיתה ּדאחרי הּׁשנה, ּדראׁש ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹּומׁשּפט
ּגדֹולים הּיֹותר הענׁשים אחד וזהּו ּתׁשּובה, לעׂשֹות ְְְְֲֳִִֵֶֶַַַַָָָָאפׁשר
ואין ּתׁשּובה לעׂשֹות ורֹוצים האמת עֹולם אל ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָּכׁשּבאים
ׁשֹוין מען וויל האמת עֹולם אין דארטען ּבידם, ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָמסּפיקים

ניט העלפט עס אּון ּתׁשּובה ּדראׁשלטאן ּומׁשּפט ּובהּדין , ְְְְְְִִִֶֶַָָָֹ
ּבעֹולם לעׂשתם", "הּיֹום ׁשּכתּוב ּכמֹו ּתׁשּובה מֹועלת ְְֲֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּׁשנה
טֹובים ּומעׂשים ּבתׁשּובה אחת ׁשעה "יפה וזהּו ּדוקא, ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּזה
פּון ׁשעה א ּדּור אז הּבא", העֹולם חּיי מּכל הּזה ְִֵֶַַַַַָָָָָָָָּבעֹולם
הֹויכע צּו צּו מען קּומט הּזה ּבעֹולם טֹובים ּומעׂשים ְְֲִִֶֶֶַַָָָּתׁשּובה

הּבא עֹולם אין אֹותֹו,לאמדרגֹות מסּיעין לּטהר והּבא , ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
מלכי ּומלך רצֹון עת ׁשהּוא הּׁשנה ּדראׁש ּביֹום ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּובפרט
ּבתחנּונים ּומתּפּיס מתרּצה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָהּמלכים
ּכאׁשר ולכן ׁשבים, לקּבל ּפתּוחה יתּבר ידֹו ּכי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּובדמעֹות
צריכה ּולזאת אֹותֹו, מקּבלים ּבתׁשּובה מתעֹורר ְְְְְְִִִִֵַָָָָָֹהאדם

האדם ּתפּלת ּגדֹול,להיֹות ּבקֹול הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ּבראׁש ְְְְְִִִִַַַָָָָָָֹ
הּׁשנה ּדבראׁש קא, סימן חּיים ארח יֹוסף ּבבית ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹוכדאיתא
ּבתפּלה קֹולם להׁשמיע יׂשראל ּכל נֹוהגים הּכּפּורים ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָויֹום
ּכתב ט אֹות ז"ל להרדּב"ז ּדוד מגן ּובספר ּתהּלים, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָואמירת
ויׁשר טֹוב אם כּו', האדם מּפי הּיֹוצא הּדּבּור ּכי לׁשֹונֹו: ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָוזה
והיה ׁשאמר מי לפני אֹותֹו מקריבין אז ּבקדּׁשה ויֹוצא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻהּוא
ּבראׁש ׁשּכן ּומּכל זמן, ּבכל ּדזהּו לׁשֹונֹו, ּכאן עד כּו' ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹהעֹולם
ּגניח ּגנּוחי ׁשֹופר ּתקיעת ענין ּדזהּו הּכּפּורים, ויֹום ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָהּׁשנה

הּגדֹול רּבינּו ּכמאמר יליל, הּבעללבילּולא ּבׁשם עדן נׁשמתֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
והּצעקֹות לּמקֹום, ּבנים הם ּדיׂשראל עדן, נׁשמתֹו טֹוב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשם
אּבא, "אּבא, אביו אל הּצֹועק ּכבן הּוא ׁשֹופר ּתקיעת ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבעת
לּצלן. רחמנא הּמקטרגים ׁשהם וׂשֹונאי", מאֹויבי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּצילני
האדם, ּברא יֹום ׁשהּוא הּׁשנה ּדראׁש ּדהּיֹום הּיֹום", "זה ְְְְֶֶֶַַַָָָָָֹֹוזהּו
ׁשהּוא האדם הּוא הּבריאה ׁשעּקר לפי ,"מעׂשי "ּתחּלת ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָהּוא
ּדבסדר ראׁשֹון, ליֹום זּכרֹון הּוא זה יֹום הּנה הּנבראים, ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָּבחיר
עֹוׂשה ׁשהאדם ידי ּדעל חסד, הּוא ראׁשֹון יֹום הרי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּימים
עצמֹו על ּומקּבל העבר על ּבחרטה לבבֹו את וׁשֹובר ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּתׁשּובה
קֹול ׁשֹומע הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּנה לטֹוב, ּדרּכֹו את ְְְִֵֵֶַַַַָָלׁשּנֹות

צּוּבראכנקייט ׁשברים הּוא ּדתרּועה יׂשראל, עּמֹו ,לגּתרּועת ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָ
צּו נעמט אֹויּבערׁשטער ּדילדּדער הינּו הּתׁשּובה, את ְְְְְִֶֶֶֶֶַַָ

ּכּסאלהצּוּבראכנקייט על ויֹוׁשב ּדין מּכּסא ועֹולה ּברצֹון, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ
חּיים. ׁשנת יׂשראל לכלל ונֹותן החסד, מּדת ּומגּביר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָרחמים,
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חסידות מייסד הזקן, אדמו"ר זלמן, שניאור רבי של אביו להיות אותו הועידה שההשגחה ברוך,
מלמדי "מכל של האמיתית המשמעות את רב זמן כבר ידע זאת עם צעיר. בחור עדיין אז היה חב"ד,

מספרים. ולמד אנשים מפי שמע אשר כל את בצמא ובלע השכלתי",

השיטות את נכוחה ולהעריך להבין מעוניין, והיה מסוגל, היה אשר לאחר זו לדרגה הגיע הוא
יותר עוד התרשם לפיכך הבורא. בעבודת או התורה בלימוד שיטות היו הם אם בין - ביהדות השונות
בדרכו בגלוי או בסתר הלכו אשר אלה אודות ובמיוחד שונים, צדיקים אודות הסיפורים את שמע כאשר

ברוך. לאוזני להגיע החל שמעו גם אשר טוב, שם בעל ישראל רבי של

מצוינת כושר שעת לו הייתה מסוים, בפסח שהה שם בדוברומיסל, הנפח ראובן אליעזר של בביתו
בעבר הבורא בעבודת שונות שיטות ועל ומההווה, מהעבר שונים צדיקים אודות ולהתבונן לשמוע

ובהווה.

הנפח של חתנו שאול, יצחק ר' מפי ותלמידיו טוב שם הבעל אודות רבות שמע הוא הנה
תורתו. ומפיצי טוב שם הבעל מתלמידי אחד מהרקי, ניסן ר' של בנו היה ואשר הראשונים ומהחסידים

מוקסם. היה ברוך

של בנו מפי - ביהדות אחרת שיטה אחר נהרו אשר - צדיקים אודות מעשיות שם שמע גם הוא
ולסכם. להשוות יכול והיה להתבונן, במה רב חומר לברוך לו היה ישיבה. בחור נחום שמואל הנפח

מדוברובנה. הפרוש אודות נחום שמואל של סיפורו עליו עשה רב רושם

בחינה לעבור עליו היה המקומית. בישיבה ללמוד לדוברובנה נחום שמואל נסע כאשר זה היה
משה אברהם ר' לו יעץ לכן ממושך. זמן להמתין עליו היה המבחן מועד ועד לישיבה, יתקבל בטרם

בדוברובנה. הקרה" ב"סימטה הנמצא הזקן" הפרוש של הכנסת ב"בית מקום לעצמו לקבוע השמש

נחום שמואל חשב תחילה חיים. ר' והצדיק הזקן הפרוש את ברוך שם פגש לביתֿהכנסת בבואו
יותר עתיק המדרש בית כי לו התברר מכן לאחר אך הזה. הפרוש שם על הוא הכנסת בית של ששמו

הקודם. לדור השתייך המקום נקרא שמו על אשר הפרוש וכי הזקן, חיים ר' של שנותיו מימי

הצטיין אשר העניך, פייביש בשם ילד חי היה בדוברובנה לכן. קודם שנה שמוניםֿתשעים זה היה
שלו. השמים ביראת מאוד

ולכן, התלמוד. ים של הקשות בסוגיות להתעמק הכישרונות את לו היו ובקושי מעט, למד תורה
תהלים לומר הפסיק לא ממש הוא תהלים. מזמורי הזמן כל מהכלל יוצאת ובמתיקות חשק ברוב אמר

תמידיים. ובהשתפכותֿהנפש בהתלהבות אמר התהלים ואת

המדרש בית היה ולכן, ערב. בקול העניך פייביש התברך נאה, ומראה חסון גוף בעל היותו על ֵָנוסף
שמח, בקול המזמורים את אמר כאשר שלו. התהלים קריאת מקול הדהד תהלים, ואמר תמיד ישב ִֵבו
שופך בהם אשר למזמורים הגיע וכאשר עימו. הביא קולו אשר השמחה את לחוש יכולים כולם היו
היו ותחנונים, בעצבות חדור העניך פייביש של וקולו עולם של ריבונו לפני הכבד ליבו את המשורר

עיניהם. את מילאו ודמעות צער, מרוב מתכווצים שליבותיהם איך חשים השומעים
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אדם. בני עם לדבר וחדל הזה העולם מענייני ּפרש שנה ששֿעשרה העניך לפייביש מלאו ְַַָָכאשר
האנשים, קול את ישמע שלא כדי אוזניו את אטם מאכל, ריח אליהם יגיע שלא כדי נחיריו את סתם ַַָָהוא

במטפחת. עיניו את ְַָוקשר

סעד בערב ורק בתענית, ישב החול מימי יום בכל בעלֿפה. ידע התפילות ואת התהלים ספר ַָאת
קצת ממנו ואכל לחם כיכר על קידש שבת בליל נפשו. את לקיים כדי ּומים חרבה לחם בפת ליבו ִֵַַָאת
בשינה מאוד מיעט כן וחג. בשבת אפילו טעם לא מזה יותר השבת. ביום גם וכך חול, מביום ַָיותר
גופו, היה זאת כל למרות תענוג. כל מגופו למנוע כדי הכל עשה ובכלל באפשרותו, שהיה כמה עד

רבות. שנים נהג כך שפיר. היה מראהו וגם וחזק בריא הפלא, למרבה

הכפרים גויי ואפילו הסביבה, ועיירות ערי בכל גם אם כי דוברובנה בכל רק לא התפרסם שמו
הצעיר. התהלים" "אומר על בהתפעלות דיברו

צורר של בדעתו ישראל. שונא עלֿידי שנוהלה פריצית אחוזה הייתה מדוברובנה הרחק לא
לאחוזה, יד בחוזק להבאתו שידאג כך ידי על - המדובר ּבּפרּוש תעלול לבצע רעיון עלה הזה ַָהיהודים

בו. להתקלס כדי האחוזה אנשי כל יתכנסו שם

השליח התקרב אך ברם, הפרוש. את ולהביא לדוברובנה לנסוע מאנשיו אחד על אפוא, הטיל, הוא
העיז לא והוא ופחד, אימה עליו נפלה התלהבות, ברוב תהלים ואמר הפרוש ישב שבו המדרש, לבית

ני אשר הפרוש של קולו פנימה, דילהיכנס - ודביקות בהתלהבות תהלים באמרו המדרש מבית שא
אליו. לגשת אפשר שאי קדוש באדם מדובר כי לו ולומר הפריץ לאדונו נפחד לשוב להניעו כדי היה

לחצר. בכוח הבאתו על לא וכלֿשכן הצדיק, של בכבודו לפגיעה - הסיק - כלל מקום אין

שליחותו את למלא לסרב העז שלו שמשרת הדבר ייתכן הכיצד זעם: התמלא האכזר האחוזה מנהל
ישמעו למען בפומבי מלקות עשרה חמש הסרבן למשרת להעניק ציווה מיד לחצר? הפרוש את להביא

מצייתים. ואין במידה נענשים אשר וייראו,

כדי לבוא האוכלוסייה כל על אשר הפריץ צו את והביאו בסביבה פשטו חצוצרות עם רוכבים
שליחותו. את ביצע לא אשר השליח של בעונשו לחזות

אין כי הסרבן, בשליח הטיפול שיסתיים לאחר להמון, להראות הייתה האחוזה מנהל של תכניתו
בו. להתעלל כדי לאחוזה להביאו יצליח הכל למרות וכי כלל, מקום אצלו תופש הפרוש

שני ביום בו להתקיים אמורים היו זו במה על השמים, כיפת תחת גדולה עץ בימת בנה כך לשם
ומיד החוטא, המשרת בהלקאת הכל יצפו תחילה הסביבה: מכל שירוכזו התושבים כל לעיני מחזות,

וקלס. ללעג להעמידו כדי לבמה הפרוש יובא מכן לאחר

עם צמיתים הקהל. אל מופנה הערום גבו כאשר עבה עץ לקורת ונקשר לבמה הועלה המשרת
הצליפות: את ומונה עומד החצר סופר כאשר בהלקאה החלו מראש, הוכנו אשר מיוחדים שבטים

ארבע. שלוש, שתיים, אחת,

מתמזג האדיר קולה הד אשר קלוע, שוט של צליפה ידי על נבקע האוויר זו: אחר זו באו המלקות
השנייה. אחר אחת - כך אדם. של העירום גוו על המונחת עזה חבטה קול עם

לאחר ומייד הגוף, פני על אדומים פסים הראשונות, הצליפות עם נראים, כאלו, במקרים כרגיל
הגוף רחמים. ולבקש לבכות מרה, לזעוק להתחיל צריך המולקה דם. סילונות להתפרץ מתחילים מכן

נשמתו. את נופח אף או המעונה מתעלף המחזה של ובסיומו כבקדחת, רועד המוכה
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אדם. בני עם לדבר וחדל הזה העולם מענייני ּפרש שנה ששֿעשרה העניך לפייביש מלאו ְַַָָכאשר
האנשים, קול את ישמע שלא כדי אוזניו את אטם מאכל, ריח אליהם יגיע שלא כדי נחיריו את סתם ַַָָהוא

במטפחת. עיניו את ְַָוקשר

סעד בערב ורק בתענית, ישב החול מימי יום בכל בעלֿפה. ידע התפילות ואת התהלים ספר ַָאת
קצת ממנו ואכל לחם כיכר על קידש שבת בליל נפשו. את לקיים כדי ּומים חרבה לחם בפת ליבו ִֵַַָאת
בשינה מאוד מיעט כן וחג. בשבת אפילו טעם לא מזה יותר השבת. ביום גם וכך חול, מביום ַָיותר
גופו, היה זאת כל למרות תענוג. כל מגופו למנוע כדי הכל עשה ובכלל באפשרותו, שהיה כמה עד

רבות. שנים נהג כך שפיר. היה מראהו וגם וחזק בריא הפלא, למרבה

הכפרים גויי ואפילו הסביבה, ועיירות ערי בכל גם אם כי דוברובנה בכל רק לא התפרסם שמו
הצעיר. התהלים" "אומר על בהתפעלות דיברו

צורר של בדעתו ישראל. שונא עלֿידי שנוהלה פריצית אחוזה הייתה מדוברובנה הרחק לא
לאחוזה, יד בחוזק להבאתו שידאג כך ידי על - המדובר ּבּפרּוש תעלול לבצע רעיון עלה הזה ַָהיהודים

בו. להתקלס כדי האחוזה אנשי כל יתכנסו שם

השליח התקרב אך ברם, הפרוש. את ולהביא לדוברובנה לנסוע מאנשיו אחד על אפוא, הטיל, הוא
העיז לא והוא ופחד, אימה עליו נפלה התלהבות, ברוב תהלים ואמר הפרוש ישב שבו המדרש, לבית

ני אשר הפרוש של קולו פנימה, דילהיכנס - ודביקות בהתלהבות תהלים באמרו המדרש מבית שא
אליו. לגשת אפשר שאי קדוש באדם מדובר כי לו ולומר הפריץ לאדונו נפחד לשוב להניעו כדי היה

לחצר. בכוח הבאתו על לא וכלֿשכן הצדיק, של בכבודו לפגיעה - הסיק - כלל מקום אין

שליחותו את למלא לסרב העז שלו שמשרת הדבר ייתכן הכיצד זעם: התמלא האכזר האחוזה מנהל
ישמעו למען בפומבי מלקות עשרה חמש הסרבן למשרת להעניק ציווה מיד לחצר? הפרוש את להביא

מצייתים. ואין במידה נענשים אשר וייראו,

כדי לבוא האוכלוסייה כל על אשר הפריץ צו את והביאו בסביבה פשטו חצוצרות עם רוכבים
שליחותו. את ביצע לא אשר השליח של בעונשו לחזות

אין כי הסרבן, בשליח הטיפול שיסתיים לאחר להמון, להראות הייתה האחוזה מנהל של תכניתו
בו. להתעלל כדי לאחוזה להביאו יצליח הכל למרות וכי כלל, מקום אצלו תופש הפרוש

שני ביום בו להתקיים אמורים היו זו במה על השמים, כיפת תחת גדולה עץ בימת בנה כך לשם
ומיד החוטא, המשרת בהלקאת הכל יצפו תחילה הסביבה: מכל שירוכזו התושבים כל לעיני מחזות,

וקלס. ללעג להעמידו כדי לבמה הפרוש יובא מכן לאחר

עם צמיתים הקהל. אל מופנה הערום גבו כאשר עבה עץ לקורת ונקשר לבמה הועלה המשרת
הצליפות: את ומונה עומד החצר סופר כאשר בהלקאה החלו מראש, הוכנו אשר מיוחדים שבטים

ארבע. שלוש, שתיים, אחת,

מתמזג האדיר קולה הד אשר קלוע, שוט של צליפה ידי על נבקע האוויר זו: אחר זו באו המלקות
השנייה. אחר אחת - כך אדם. של העירום גוו על המונחת עזה חבטה קול עם

לאחר ומייד הגוף, פני על אדומים פסים הראשונות, הצליפות עם נראים, כאלו, במקרים כרגיל
הגוף רחמים. ולבקש לבכות מרה, לזעוק להתחיל צריך המולקה דם. סילונות להתפרץ מתחילים מכן

נשמתו. את נופח אף או המעונה מתעלף המחזה של ובסיומו כבקדחת, רועד המוכה
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תרפ"ד אלול דר"ח ב' ב"ה,

יע"א, לבן שדה בעיר ישראל עדת אל

יחיו עליהם ה'

וברכה שלום

מאד מאד הט' במח' טבילה בית אודות מכתבם על במענה

במאומה, זה בענין בעזרם להיות אוכל שלא זה על אצטער

ימצאון כאשר כי הנסיון הורה אשר את להודיע הנני ורק

אזרחי בקרב לעורר עצמם יתנדבו אשר אנשים חמשה שלשה

קצר בזמן כי הדבר לי ברור טבילה הבית דבר על הט' מחנם

והאפשר זה, לצורך הדרוש הסכום כל ית' בעזרתו להם יהי'

יהיו - ירבו כן - הט' כמחנם בישראל ואם בעיר אשר הדבר

יעזור והשי"ת הראוי' בהתעוררות התעוררו ובכן מקוה, בלא

ומתוקה טובה בשנה השי"ת יברכם הזה הדבר ובגלל לכם,

רויחא. ומזונא חייא בבני משולשת בברכה ומעוטרת

בגו"ר. בכוח"ט המברכם וידי"ע כאו"נ ושלו' ברכה והיו
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שותת שוכב היה וה"חוטא" המלקות, שהסתיימו לאחר אשר היה, כזה במקרה הרגיל ה"נוהג"
נעליו. עור את ולנשק לפריץ כוחותיו בשארית לזחול עדיין עליו היה נשימה, וחסר ומעונה חבול דם,
היה לביתו אותו שנשאו ולאחר הכרה, מחוסר העונש ביצוע אחר המוכה נשאר היה המקרים ברוב

במקצת. להתאושש שהצליח עד ושבועות ימים למיטתו רתוק

לא לספוג שהחל הצליפות כל אשר לראות הצופים כל נדהמו הסרבן, המשרת של זה במקרה אך
של גופו נראו. טרם האדומים הפסים אך צליפות, עשר כבר עליו הונחתו הערום. גבו על סימן כל השאירו
כלשהו. ּכאב הנידון חש לא כאילו עליו, הונחתו אשר האדירות החבטות מעוצמת נע ולא זע לא אף ְֵהמשרת

כוח? די המלקים לצמיתים אין שמא או מדי? רכים השבטים אולי הדבר? משמעות מה

את להנחית שהצטוו יותר, גברתנים וצמיתים חדשים שבטים להביא המנהל ציווה שבתו, ממרום
בו. פגעו לא כאילו המלקות את קיבל והמולקה כלום, הועיל לא זה כל אך כוחם. בכל הצליפות

לא כאילו עומדו על עומד נשאר מכבליו, שוחרר המולקה והמשרת הצליפות מכסת מלאה כאשר
לאחר נעליו. את לנשק מנת על הפריץ אל וזחל הבימה קרקע על ביוזמתו השתטח הוא דבר. אירע

ושלם. בריא לביתו וחזר קם מכן

בכיליון ציפו הכל שכן לכך, גרם ומה הדבר אירע כיצד לשאלה נתונים היו לא הציבור של הגיגיו
שהרבו כפי בו ינהג והפריץ הבמה, אל יובא כאשר לפרוש יארע מה לראות כדי הבא, למחזה עיניים

עצמם. את לבדר כדי לתעלוליהם קרבן ששימשו מסכנים ביהודים הפריצים אז לנהוג

קבלו ואשר בכיר, מפקד מונה עליהם כאשר פרשים, חמשה לדוברובנה המנהל שלח כן לפני עוד
בכוח. בשימוש כרוך הדבר יהיה אם ואפילו הפרוש, את מחיר בכל להביא נמרצת פקודה

השליחים. לבוא כולו, הציבור ואיתו האחוזה, מנהל ציפה הבימה, על עתה,

ריקות. בידיים - השליחים שבו והנה,

להבה. כאש בו בערה הפריץ של חמתו

התנצלות. סיפור היה הפרשים חוליית מפקד של שבפיו אלא
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(‡)˙È‡.צרי היה לא יצחק: רּבי אמר ¿≈ƒְִִִַַָָָָָֹ

לכם",להתחיל הּזה מ"החדׁש אּלא הּתֹורה את ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
יׂשראל. ׁשּנצטּוּו ראׁשֹונה מצוה ּטעםׁשהיא ּומה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

מּׁשּוםּפתח קי"א)ּבבראׁשית? מעׂשיו(תהלים "ּכח : ְֲִִִֵַַַָָֹ
יאמרּו ׁשאם ּגֹוים", נחלת להם לתת לעּמֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹהּגיד
ׁשּכבׁשּתם אּתם לסטים ליׂשראל: העֹולם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻאּמֹות
הארץ ּכל להם: אֹומרים הם ּגֹוים, ׁשבעה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָארצֹות
ּונתנּה ּבראּה הּוא היא. הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְִֶַָָָָָָׁשל
ּוברצֹונֹו להם, נתנּה ּברצֹונֹו ּבעיניו, יׁשר ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָלאׁשר

לנּו: ּונתנּה מהם ‡נטלּה ˙È‡.הּמקרא אין ְְֵֶָָָָָ¿≈ƒ»»ְִֵַָ
אּלא אֹומר חכמינּוהּזה ׁשּדרׁשּוהּו ּכמֹו ּדרׁשּוני, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּנקראת הּתֹורה ּבׁשביל לברכה: ח)זכרֹונם :(משלי ְְְְִִִִִֵֶַָָָָ
ׁשּנקראּו יׂשראל ּובׁשביל ּדרּכֹו", (ירמיה"ראׁשית ְְְְְִִִִִֵֵֶַָ

ּכפׁשּוטֹו,ב) לפרׁשֹו ּבאת ואם ּתבּואתה", "ראׁשית :ְְְְְִִִֵָָָָֹ
"והארץ וארץ, ׁשמים ּבריאת ּבראׁשית ּפרׁשהּו: ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכ
יהי אלהים וּיאמר וגֹו', וחׁש ובהּו תהּו ְְְְֱִִֶֶַָָָֹֹֹֹֹהיתה

הּמקר ּבא ולא לֹומראֹור", הּבריאה, סדר להֹורֹות א ְְְְִִֵֶַַַָָָֹ
לכּתב: לֹו היה ,ּכ להֹורֹות ּבא ׁשאם קדמּו, ְְְִִֵֶֶָָָָָֹׁשאּלּו
'ראׁשית' ל ׁשאין וגֹו', הּׁשמים את ּברא ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבראׁשֹונה
ּכמֹו: ׁשּלאחריו, לּתבה ּדבּוק ׁשאינֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָּבּמקרא
ממלכּתֹו", "ראׁשית יהֹויקים", ממלכת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ"ּבראׁשית
"ּבראׁשית אֹומר: אּתה ּכאן אף ."ּדגנ ְְְִִֵֵֵַַָָָ"ראׁשית
ּברא, ּבראׁשית ּכמֹו וגֹו'", הּׁשמים את אלהים ְְְְֱִִִֵֵַַָָָֹֹּברא

ּבהֹוׁשע", ה' ּדּבר "ּתחּלת לֹו: ּתחּלתודֹומה ּכלֹומר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַ
ה' "וּיאמר ּבהֹוׁשע: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְִֵֶֶַַַָָֹּדּבּורֹו
ׁשאּלּו ּבא, להֹורֹות ּתאמר ואם וגֹו'". הֹוׁשע ְְְִֵֵֶֶַַָֹאל

נבראּו, אּלּו,ּתחּלה ּברא הּכל ּבראׁשית ּופרּוׁשֹו ְְְְִִִֵֵֵַָָָֹ
ּתבה ּוממעטים לׁשֹונם ׁשּמקּצרים מקראֹות ל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָויׁש

מי ּפרׁש ולא ּבטני", ּדלתי סגר לא "ּכי ּכמֹו: ְְְְִִִִֵֵַַַַַָֹֹאחת,
ּפרׁש ולא ּדּמׂשק", חיל את "יּׂשא ּוכמֹו: ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּסֹוגר,
ּפרׁש ולא ּבּבקרים" יחרׁש "אם ּוכמֹו: יּׂשאּנּו, ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹמי
מראׁשית "מּגיד ּוכמֹו: ּבּבקרים, אדם יחרׁש ְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹאם
ּדבר. אחרית ּדבר מראׁשית מּגיד ּפרׁש ולא ְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹאחרית"
ׁשהרי קדמּו, הּמים ׁשהרי ,עצמ על ּתמּה ּכן, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָאם

ב)ּכתיב: א, ּפני(לקמן על מרחפת אלהים "ורּוח ְְְְֱִִֵֶֶַַַֹ
הּקֹודמים ּבסּדּור הּמקרא, ּגּלה לא ועדין ְְְֲִִִִִִַַַַַָָָֹהּמים",

היתה, מתי הּמים ּבריאת ּכלּום, האוהמאחרים ְְְְְִִִַַַַַָָָָָֻ
מאׁש ׁשהּׁשמים ועֹוד לארץ, הּמים ׁשּקדמּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלמדּת,
ּבסדר הּמקרא לּמד לא ּכרח על נבראּו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹּוממים

ּכלּום: והּמאחרים ‡È‰הּמקדמים ‡.ולא ְְְְִִַַָָֻֻ»»¡…ƒְֹ
ּברא לבראתֹואמר ּבמחׁשבה עלה ׁשּבּתחּלה ה', ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָֹ

והקּדים מתקּים, העֹולם ׁשאין וראה הּדין, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבמּדת
ּדכתיב והינּו הּדין, למּדת וׁשּתפּה רחמים ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָמּדת

וׁשמים ארץ אלהים ה' עׂשֹות ˙‰e()":"ּביֹום ְְֱֲִִֶֶָָֹ…
e‰Â.ּתֹוהה ׁשאדם וׁשּממֹון, ּתמּה לׁשֹון ּתהּו, »…ְְִֵֶֶַָָָֹ

ׁשּבּה ּבהּו על אׁשטורדיׁשו"ן.‰e˙:ּומׁשּתֹומם ְִֵֶַָֹ…
אחרים.e‰ּבלע"ז: (ּבספרים וצדּו ריקּות לׁשֹון ְַָ…ְְְֲִִִֵֵָָ
˙‰אינֹו): Èt .:הארץ ׁשעל הּמים ּפני על ֵ«¿≈¿ְִֵֶֶַַַַָָ

˙ÁÓ È‰‡ ÁeÂ.ּבאויר עֹומד הּכבֹוד ּכּסא ¿«¡…ƒ¿«∆∆ֲִִֵֵַַָ
הּקדֹוׁש ׁשל ּפיו ּברּוח הּמים ּפני על ְְְִִֵֵֶַַַַַַָּומרחף

הּוא הּקן,ּברּו על המרחפת ּכיֹונה ּובמאמרֹו, ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָ
ּבלע"ז: גאקובטי"ר ‡˙(„)תורה È‰‡ ‡iÂ ְַַ««¿¡…ƒ∆

iÂ  È ‡‰.לדברי צריכים אנּו ּבזה אף »ƒ««¿≈ְְְִִִֵֶַָָ
רׁשעיםאּגדה: ּבֹו להׁשּתּמׁש ּכדאי ׁשאינֹו 'ראהּו ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּכ ּפׁשּוטֹו, ּולפי לבא'. לעתיד לּצּדיקים ְְְְִִִִִִֶַַָָָֹוהבּדילֹו
ׁשּיהיּו ולחׁש לֹו נאה ואין טֹוב ּכי ראהּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּפרׁשהּו:
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לכם",להתחיל הּזה מ"החדׁש אּלא הּתֹורה את ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
יׂשראל. ׁשּנצטּוּו ראׁשֹונה מצוה ּטעםׁשהיא ּומה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

מּׁשּוםּפתח קי"א)ּבבראׁשית? מעׂשיו(תהלים "ּכח : ְֲִִִֵַַַָָֹ
יאמרּו ׁשאם ּגֹוים", נחלת להם לתת לעּמֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹהּגיד
ׁשּכבׁשּתם אּתם לסטים ליׂשראל: העֹולם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻאּמֹות
הארץ ּכל להם: אֹומרים הם ּגֹוים, ׁשבעה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָארצֹות
ּונתנּה ּבראּה הּוא היא. הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְִֶַָָָָָָׁשל
ּוברצֹונֹו להם, נתנּה ּברצֹונֹו ּבעיניו, יׁשר ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָלאׁשר

לנּו: ּונתנּה מהם ‡נטלּה ˙È‡.הּמקרא אין ְְֵֶָָָָָ¿≈ƒ»»ְִֵַָ
אּלא אֹומר חכמינּוהּזה ׁשּדרׁשּוהּו ּכמֹו ּדרׁשּוני, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּנקראת הּתֹורה ּבׁשביל לברכה: ח)זכרֹונם :(משלי ְְְְִִִִִֵֶַָָָָ
ׁשּנקראּו יׂשראל ּובׁשביל ּדרּכֹו", (ירמיה"ראׁשית ְְְְְִִִִִֵֵֶַָ

ּכפׁשּוטֹו,ב) לפרׁשֹו ּבאת ואם ּתבּואתה", "ראׁשית :ְְְְְִִִֵָָָָֹ
"והארץ וארץ, ׁשמים ּבריאת ּבראׁשית ּפרׁשהּו: ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכ
יהי אלהים וּיאמר וגֹו', וחׁש ובהּו תהּו ְְְְֱִִֶֶַָָָֹֹֹֹֹהיתה

הּמקר ּבא ולא לֹומראֹור", הּבריאה, סדר להֹורֹות א ְְְְִִֵֶַַַָָָֹ
לכּתב: לֹו היה ,ּכ להֹורֹות ּבא ׁשאם קדמּו, ְְְִִֵֶֶָָָָָֹׁשאּלּו
'ראׁשית' ל ׁשאין וגֹו', הּׁשמים את ּברא ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבראׁשֹונה
ּכמֹו: ׁשּלאחריו, לּתבה ּדבּוק ׁשאינֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָּבּמקרא
ממלכּתֹו", "ראׁשית יהֹויקים", ממלכת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ"ּבראׁשית
"ּבראׁשית אֹומר: אּתה ּכאן אף ."ּדגנ ְְְִִֵֵֵַַָָָ"ראׁשית
ּברא, ּבראׁשית ּכמֹו וגֹו'", הּׁשמים את אלהים ְְְְֱִִִֵֵַַָָָֹֹּברא

ּבהֹוׁשע", ה' ּדּבר "ּתחּלת לֹו: ּתחּלתודֹומה ּכלֹומר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַ
ה' "וּיאמר ּבהֹוׁשע: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְִֵֶֶַַַָָֹּדּבּורֹו
ׁשאּלּו ּבא, להֹורֹות ּתאמר ואם וגֹו'". הֹוׁשע ְְְִֵֵֶֶַַָֹאל

נבראּו, אּלּו,ּתחּלה ּברא הּכל ּבראׁשית ּופרּוׁשֹו ְְְְִִִֵֵֵַָָָֹ
ּתבה ּוממעטים לׁשֹונם ׁשּמקּצרים מקראֹות ל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָויׁש

מי ּפרׁש ולא ּבטני", ּדלתי סגר לא "ּכי ּכמֹו: ְְְְִִִִֵֵַַַַַָֹֹאחת,
ּפרׁש ולא ּדּמׂשק", חיל את "יּׂשא ּוכמֹו: ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּסֹוגר,
ּפרׁש ולא ּבּבקרים" יחרׁש "אם ּוכמֹו: יּׂשאּנּו, ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹמי
מראׁשית "מּגיד ּוכמֹו: ּבּבקרים, אדם יחרׁש ְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹאם
ּדבר. אחרית ּדבר מראׁשית מּגיד ּפרׁש ולא ְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹאחרית"
ׁשהרי קדמּו, הּמים ׁשהרי ,עצמ על ּתמּה ּכן, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָאם

ב)ּכתיב: א, ּפני(לקמן על מרחפת אלהים "ורּוח ְְְְֱִִֵֶֶַַַֹ
הּקֹודמים ּבסּדּור הּמקרא, ּגּלה לא ועדין ְְְֲִִִִִִַַַַַָָָֹהּמים",

היתה, מתי הּמים ּבריאת ּכלּום, האוהמאחרים ְְְְְִִִַַַַַָָָָָֻ
מאׁש ׁשהּׁשמים ועֹוד לארץ, הּמים ׁשּקדמּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלמדּת,
ּבסדר הּמקרא לּמד לא ּכרח על נבראּו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹּוממים

ּכלּום: והּמאחרים ‡È‰הּמקדמים ‡.ולא ְְְְִִַַָָֻֻ»»¡…ƒְֹ
ּברא לבראתֹואמר ּבמחׁשבה עלה ׁשּבּתחּלה ה', ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָֹ

והקּדים מתקּים, העֹולם ׁשאין וראה הּדין, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבמּדת
ּדכתיב והינּו הּדין, למּדת וׁשּתפּה רחמים ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָמּדת

וׁשמים ארץ אלהים ה' עׂשֹות ˙‰e()":"ּביֹום ְְֱֲִִֶֶָָֹ…
e‰Â.ּתֹוהה ׁשאדם וׁשּממֹון, ּתמּה לׁשֹון ּתהּו, »…ְְִֵֶֶַָָָֹ

ׁשּבּה ּבהּו על אׁשטורדיׁשו"ן.‰e˙:ּומׁשּתֹומם ְִֵֶַָֹ…
אחרים.e‰ּבלע"ז: (ּבספרים וצדּו ריקּות לׁשֹון ְַָ…ְְְֲִִִֵֵָָ
˙‰אינֹו): Èt .:הארץ ׁשעל הּמים ּפני על ֵ«¿≈¿ְִֵֶֶַַַַָָ

˙ÁÓ È‰‡ ÁeÂ.ּבאויר עֹומד הּכבֹוד ּכּסא ¿«¡…ƒ¿«∆∆ֲִִֵֵַַָ
הּקדֹוׁש ׁשל ּפיו ּברּוח הּמים ּפני על ְְְִִֵֵֶַַַַַַָּומרחף

הּוא הּקן,ּברּו על המרחפת ּכיֹונה ּובמאמרֹו, ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָ
ּבלע"ז: גאקובטי"ר ‡˙(„)תורה È‰‡ ‡iÂ ְַַ««¿¡…ƒ∆

iÂ  È ‡‰.לדברי צריכים אנּו ּבזה אף »ƒ««¿≈ְְְִִִֵֶַָָ
רׁשעיםאּגדה: ּבֹו להׁשּתּמׁש ּכדאי ׁשאינֹו 'ראהּו ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּכ ּפׁשּוטֹו, ּולפי לבא'. לעתיד לּצּדיקים ְְְְִִִִִִֶַַָָָֹוהבּדילֹו
ׁשּיהיּו ולחׁש לֹו נאה ואין טֹוב ּכי ראהּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּפרׁשהּו:
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:‡ÎBLÁ ÔÈe ‡B‰הÈÈ ‡e ¿»≈¬»¿»¿»
‡ ‡ÎBLÁÏÂ ‡ÓÓÈ ‡B‰Ïƒ¿»¿»»¿«¬»¿»
 ‰Â‰Â LÓ ‰Â‰Â ‡ÈÏÈÏ≈¿»«¬»¿««¬»¿«

:„Á ‡ÓBÈו‡ÚÈ È‰È ÈÈ Ó‡Â »»«¬«¿»¿ƒ¿ƒ»
ÔÈa LÈÓ È‰ÈÂ ‡iÓ ˙eÚÈÓaƒ¿ƒ«»ƒƒ«¿ƒ≈

:‡iÓÏ ‡iÓז‡ÚÈ ˙È ÈÈ „ÚÂ «»¿«»«¬«¿»»¿ƒ»
ÚÏÓ È ‡iÓ ÔÈa LÈ‡Â¿«¿≈≈«»ƒƒ¿«
ÏÚÓ È ‡iÓ ÔÈe ‡ÚÈÏƒ¿ƒ»≈«»ƒ≈«

:ÔÎ ‰Â‰Â ‡ÚÈÏחÈÈ ‡e ƒ¿ƒ»«¬»≈¿»¿»
‰Â‰Â LÓ ‰Â‰Â ‡iÓL ‡ÚÈÏƒ¿ƒ»¿«»«¬»¿««¬»

:ÔÈz ÌBÈ טÈÈ Ó‡Â ¿«ƒ¿»«¬«¿»
‡iÓL ˙BÁzÓ ‡iÓ ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿¿«»
‰Â‰Â ‡zLaÈ ÈÊÁ˙˙Â „Á ˙‡Ï«¬«»¿ƒ¿¬≈«∆¿»«¬»

:ÔÎי‡Ú‡ ‡zLaÈÏ ÈÈ ‡e ≈¿»¿»¿«∆¿»«¿»
ÈÓÓÈ ‡ ‡iÓ ˙eLÈk ˙ÈÏe¿≈¿ƒ«»¿»«¿≈

:Ë È‡ ÈÈ ‡ÊÁÂיאÈÈ Ó‡Â «¬»¿»¬≈»«¬«¿»
 ‡aÚ ‰‡˙È ‡Ú‡ ˙È‡„z«¿≈«¿»ƒ¿»ƒ¿»¿«


ּבּיֹום,מׁשּתּמׁשין ּתחּומֹו לזה וקבע ּבערּבּוביא, ְְְְְְְִִִֶַַַָָָ

ּבּלילה: ּתחּומֹו ‡È„Á(‰)ולזה ÌB.סדר לפי ְְְֶַַָָ∆»ְִֵֶ
ּכמֹו ראׁשֹון, יֹום לכּתב לֹו היה הּפרׁשה ְְְִִַָָָָָֹלׁשֹון
לּמה רביעי. ׁשליׁשי, ׁשני, הּימים: ּבׁשאר ְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָׁשּכתּוב
יחיד הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהיה לפי אחד? ְִִֶֶַַָָָָָָָּכתב
ּכ ׁשני, יֹום עד הּמלאכים נבראּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹּבעֹולמֹו,

רּבה: ּבבראׁשית ÚÈ(Â)מפרׁש È‰È.יתחזק ְְִִֵַָָֹ¿ƒ»ƒ«ְִֵַ
הראשֹון, ּביֹום ׁשמים ׁשּנבראּו ּפי על ׁשאף ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָהרקיע,
ּברּו הּקדֹוׁש מּגערת ּבּׁשני וקרׁשּו היּו, לחים ְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָעדין
"עּמּודי ׁשּכתּוב: וזהּו רקיע", "יהי ּבאמרֹו: ְְְְִִֵֶֶַַָָָהּוא,

ּובּׁשני:ׁשמים ראׁשֹון, יֹום ּכל "ויתמהּוירֹופפּו" ְְְְִִִִֵַַָָָ
הּמאּים מּגערת ועֹומד ׁשּמׁשּתֹומם ּכאדם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמּגערתֹו",

‰ÌÈÓעליו: CB˙a.ּבין הפרׁש ׁשּיׁש הּמים, ּבאמצע ָָ¿«»ƒְְְִֵֵֵֶֶֶַַַ
ׁשעלמים לּמים הרקיע ּבין ּכמֹו לרקיע, העליֹונים ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

:מל ׁשל ּבמאמרֹו ּתלּויים ׁשהם למדּת, הא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהארץ.
(Ê)ÚÈ‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ÚiÂ.,עמדֹו על ּתּקנֹו «««¡…ƒ∆»»ƒ«ְְִַָ

ּכמֹו: עׂשּיתֹו, צּפרניה":והיא את ÏÚÓ"ועׂשתה ְְְְְֲִִִֶֶָָָָָ≈«

ÚÈÏ.,"לרקיע "מעל אּלא נאמר, לא הרקיע על »»ƒ«ֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
"ּכי נאמר: לא מה ּומּפני ּבאויר. ּתלּויים ׁשהן ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹלפי

ׁשני? ּביֹום מלאכתטֹוב" נגמר היה ׁשּלא לפי ְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹ
ודבר ּבּׁשני ּבּה התחיל והרי ׁשליׁשי, יֹום עד ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָהּמים
ׁשּנגמרה ּובּׁשליׁשי וטּובֹו, ּבמּלּואֹו אינֹו נגמר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹׁשּלא
ּכפל אחרת, מלאכה וגמר והתחיל הּמים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָמלאכת
מלאכת לגמר אחד ּפעמים, ׁשּתי טֹוב", "ּכי ְְְְִִִֵֶֶֶַָָּבֹו

מל לגמר ואחד הּיֹום:הּׁשני iÂ‡(Á)אכת ְְְִִֵֶֶֶַַַָ«ƒ¿»
ÌÈÓL ÚÈÏ ÌÈ‰Ï‡.,מים אׁשׂשא מים, ׁשם ¡…ƒ»»ƒ«»»ƒִִֵַַָָ

(ּבספרים ׁשמים. מהם ועׂשה ּבזה זה ׁשערבן ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּומים
ּומים): אׁש אחר: ּדבר מים, ׁשם ׁשמים, ֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָאחרים:

(Ë)ÌÈn‰ eÂwÈ.הארץ ּכל ּפני על היּו ׁשטּוחין ƒ»««ƒְְִֵֶַָָָָ
הּיּמים: ׁשּבכל הּגדֹול הּים הּוא ּבאֹוקינֹוס, ְְְְִִֶַַַַָָָָָָוהקום

(È)ÌÈnÈ ‡.אחד ים אינֹווהלא אּלא הּוא? »»«ƒֲֵֶֶַָָָֹ
העֹולה לדג ּבעּכֹו הּים מן העֹולה ּדג טעם ְְִֶֶֶַַַַָָָָָּדֹומה

הּים L‡(È‡)ּבאסּפמיא:מן ‡‰ ‡L„z ְְְִַַַָָ«¿≈»»∆∆∆
Ú.,ּדׁשא לׁשֹון עׂשב ולא עׂשב לׁשֹון ּדׁשא לא ≈∆ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֹֹ

ziy`xa`oey`x mei qelwpe`

       ¤½©¥´§¦º³Ÿ¤§¦Æ§¦½£¤¬©§−
    ©¨®̈¤©«§¦¥«©¥̧¨¹̈¤Â¤¤

      ¥´¤©§¦³©¤̧©Æ§¦¥½§¥«Ÿ¤§¦²£¤¬
     ©§−§¦¥®©©¬§¡Ÿ¦−¦«

     ©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«
     ©´Ÿ¤¡Ÿ¦À§¦³§ŸŸÆ¦§¦´©©¨©½¦

      §©§¦¾¥¬©−¥´©¨®§¨§¨³§ŸŸÆ
    §´£¦½§¨¦−§¨¦«§¨³¦§ŸÆ

     ¦§¦´©©¨©½¦§¨¦−©¨¨®¤©«§¦¥«
    ©©´©¡Ÿ¦½¤§¥¬©§Ÿ−Ÿ©§Ÿ¦®

„Ú ÔÈÈt ÔÏÈ‡ ÚÊÓ ÚÊ«¿≈ƒ¿¿«ƒ«≈ƒ»≈
ÏÚ  ÚÊ  È ÊÏ ÔÈÈt≈ƒƒ¿≈ƒ««¿≈≈«

Ô ‰Â‰Â ‡Ú‡יב˙˜t‡Â «¿»«¬»≈¿«≈«
ÚÊ  ‡Ú ‰‡˙È ‡Ú‡«¿»ƒ¿»ƒ¿»¿««¿≈
ÔÈÈt „Ú ÔÏÈ‡Â È‰BÊÏ ÚÊÓƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒ«»≈≈ƒ
ÈÈ ‡ÊÂ È‰BÊÏ  ÚÊ ¿««¿≈≈ƒ¿ƒ«¬»¿»

Ë È‡יג‰Â‰Â Ó ‰Â‰Â ¬≈»«¬»¿««¬»
È‡˙ÈÏz ÌBÈ ˆידÈÈ Ó‡Â ¿«¿ƒ»≈«¬«¿»

‡Ó„ ‡ÚÈ˜ ÔÈB‰ ÔB‰È¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»
‡ÈÏÈÏ ÔÈe ‡ÓÓÈ ÔÈ ‡‡Ï¿«¿»»≈¿»»≈≈¿»
ÈÓÓÏe ÔÈÓÊÏe ÔÈ˙‡Ï ÔB‰ÈÂƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

ÔÈe ÔÈÓBÈ ÔB‰טוÔB‰ÈÂ ¿ƒ¿ƒƒ
‡Ó„ ‡ÚÈ˜ ÔÈB‰Ïƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»
Ô ‰Â‰Â ‡Ú‡ ÏÚ ‡‰‡Ï¿«¿»»««¿»«¬»≈

B‰‡טז ÔÈz ˙È ÈÈ „ÚÂ«¬«¿»»¿≈¿«»


ׁשּמיני הארץ, ּתעׂשיב לֹומר הּמקרא לׁשֹון היה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹולא
ּפלֹוני, עׂשב נקרא לעצמֹו אחד ּכל מחּלקין, ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֻּדׁשאין
ּדׁשא ׁשּלׁשֹון ּפלֹוני, ּדׁשא לֹומר לּמדּבר לׁשֹון ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָואין
מתמּלאת ּכׁשהיא ּבעׂשבים הארץ לביׁשת ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָהּוא

‰‡ıּבדׁשאים: ‡„z.לבּוׁש ותתּכּסה ּתתמּלא ְִִָ«¿≈»»∆ְְְְִִֵֶַַ
ּדׁשא נקרא לע"ז ּבלׁשֹון ּכּלןעׂשבים, ארבאז"י, ְְֲִִִֶֶַָָָָֻ

עׂשב: נקרא לעצמֹו ׁשרׁש וכל ÚÈÊÓּבערּבּוביא ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹ«¿ƒ«
ÚÊ.:אחר ּבמקֹום מּמּנּו לזרע זרע ּבֹו ıÚׁשּיגּדל ∆«ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹ≈
Èt.לא והיא הּפרי. ּכטעם העץ טעם ׁשּיהא ¿ƒְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹ

ּפרי" עׂשה ועץ וגֹו' הארץ "וּתֹוצא אּלא ּכן, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹעׂשתה
עונֹו, על אדם ּכׁשּנתקּלל לפיכ ּפרי, ועץ ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹולא
אחרים (ספרים ונתקּללה. עונּה על היא ּגם ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָֹנפקדה

ודֹו"ק): BBÚÊאינֹו, ‡.ּפרי ּכל ּגרעיני הן ְֵ¬∆«¿ְְִִֵֵַָ
אֹותֹו: ּכׁשּנֹוטעים צֹומח האילן BzÂˆ‡(È)ׁשּמהן ְְִִֵֵֶֶֶַָָ«≈

BÂ ı‡‰.ּבּדׁשאין למינהּו נאמר ׁשּלא ּפי על אף »»∆¿ְְֱִִִֵֶֶַַַַָֹ
ונׂשאּו ,ּכ על האילנֹות ׁשּנצטּוּו ׁשמעּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּבצּוּוייהן,

ּבעצמן, וחמר חּלין:קל ּבׁשחיטת ּבאּגדה ּכמפרׁש ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ
יג BÂ(È„)תורה ˙‡Ó È‰È.נבראּו ראׁשֹון מּיֹום ¿ƒ¿……¿ְְִִִ

ּכל וכן ּברקיע, להּתלֹות עליהם צּוה ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָּוברביעי
אחד וכל ראׁשֹון, ּביֹום נבראּו וארץ ׁשמים ְְְְְִִִֶֶַָָָָָּתֹולדֹות
"את ׁשּכתּוב: הּוא עליו, ׁשּנגזר ּבּיֹום נקּבע ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָואחד

הארץ", "ואת ּתֹולדֹותיהם, לרּבֹות ְְְִֵֵֶֶַַַָָָהּׁשמים",
ּתֹולדֹותיה: ‡Ó˙לרּבֹות È‰È.על ּכתיב, וי"ו חסר ְְֶַָ¿ƒ¿……ְִֵַָָ

הּוא ּבתינֹוקֹות, אסּכרה לּפל מארה, יֹום ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶַָָָֹׁשם
ׁשּלא אסּכרה, על מתעּנים היּו ּברביעי, ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּׁשנינּו:

ּבּתינֹוקֹות: ‰ÏÈ‰ּתּפל ÔÈe ÌB‰ ÔÈ ÏÈ‰Ï. ִִַֹ¿«¿ƒ≈«≈«»¿»
ּבראׁשית ימי ּבׁשבעת אבל הראׁשֹון, האֹור ,מּׁשּנגנז ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ
ּבּיֹום, ּבין יחד, הראׁשֹונים והחׁש האֹור ְְִִִֵֶַַַַָָֹׁשּמׁשּו

ּבּלילה: Ï‡˙˙ּובין eÈ‰Â.,לֹוקין ּכׁשהּמאֹורֹות ְֵַַָ¿»¿……ְְִֶַ
ׁשּנאמר לעֹולם, הּוא רע י)סימן "ּומאתֹות(ירמיה : ֱִֵֶֶַַָָָֹ

ּברּו הּקדֹוׁש רצֹון ּבעׂשֹותכם ּתחּתּו", אל ְְֲִֵֶַַַַַַָָָהּׁשמים
הּפרענּות: מן לדאג צריכין אּתם אין ְְְִִִִֵֶַַָֹֻהּוא,

ÌÈ„ÚBÓÏe.יׂשראל ׁשעתידים העתיד, ׁשם על ¿¬ƒְֲִִִִֵֵֶֶַָָ
הּלבנה: למֹולד נמנים והם הּמֹועדֹות, על ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָלהצטּוֹות

ÌÈÓÈÏe.הּלבנה וׁשּמּוׁש יֹום חצי החּמה ׁשּמּוׁש ¿»ƒְְֲִִִַַַָָָ
ׁשלם: יֹום הרי ימים.ÌÈÂחציֹו, שס"ה לסֹוף ְֲֵֵֶָ¿»ƒְִָ

ּבי"ב מהלכן יגמרּו יֹום), ּורביע אחרים: ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָ(ספרים
(ספרים ׁשנה. והיא אֹותם, הּמׁשרתים ְְְְִִִַַָָָָָָמּזלֹות
וחֹוזרים יֹום), ּורביע יֹום שס"ה והּוא ְְְְֲִִִֵַאחרים:
ּכמהלכן ּבּגלּגל לסּבב ׁשנּיה ּפעם ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָּומתחילים

B‡ÓÏ˙(ÂË)הראׁשֹון: eÈ‰Â.,יׁשּמׁשּו זאת עֹוד ִָ¿»ƒ¿…ְְַֹ
לעֹולם: BÂ(ÊË)ׁשּיאירּו ÌÈÏ„‰ ˙‡‰. ִֶָָָ«¿……«¿…ƒ¿
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ÏÚ  ÚÊ  È ÊÏ ÔÈÈt≈ƒƒ¿≈ƒ««¿≈≈«

Ô ‰Â‰Â ‡Ú‡יב˙˜t‡Â «¿»«¬»≈¿«≈«
ÚÊ  ‡Ú ‰‡˙È ‡Ú‡«¿»ƒ¿»ƒ¿»¿««¿≈
ÔÈÈt „Ú ÔÏÈ‡Â È‰BÊÏ ÚÊÓƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒ«»≈≈ƒ
ÈÈ ‡ÊÂ È‰BÊÏ  ÚÊ ¿««¿≈≈ƒ¿ƒ«¬»¿»

Ë È‡יג‰Â‰Â Ó ‰Â‰Â ¬≈»«¬»¿««¬»
È‡˙ÈÏz ÌBÈ ˆידÈÈ Ó‡Â ¿«¿ƒ»≈«¬«¿»

‡Ó„ ‡ÚÈ˜ ÔÈB‰ ÔB‰È¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»
‡ÈÏÈÏ ÔÈe ‡ÓÓÈ ÔÈ ‡‡Ï¿«¿»»≈¿»»≈≈¿»
ÈÓÓÏe ÔÈÓÊÏe ÔÈ˙‡Ï ÔB‰ÈÂƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

ÔÈe ÔÈÓBÈ ÔB‰טוÔB‰ÈÂ ¿ƒ¿ƒƒ
‡Ó„ ‡ÚÈ˜ ÔÈB‰Ïƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»
Ô ‰Â‰Â ‡Ú‡ ÏÚ ‡‰‡Ï¿«¿»»««¿»«¬»≈

B‰‡טז ÔÈz ˙È ÈÈ „ÚÂ«¬«¿»»¿≈¿«»


ׁשּמיני הארץ, ּתעׂשיב לֹומר הּמקרא לׁשֹון היה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹולא
ּפלֹוני, עׂשב נקרא לעצמֹו אחד ּכל מחּלקין, ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֻּדׁשאין
ּדׁשא ׁשּלׁשֹון ּפלֹוני, ּדׁשא לֹומר לּמדּבר לׁשֹון ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָואין
מתמּלאת ּכׁשהיא ּבעׂשבים הארץ לביׁשת ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָהּוא

‰‡ıּבדׁשאים: ‡„z.לבּוׁש ותתּכּסה ּתתמּלא ְִִָ«¿≈»»∆ְְְְִִֵֶַַ
ּדׁשא נקרא לע"ז ּבלׁשֹון ּכּלןעׂשבים, ארבאז"י, ְְֲִִִֶֶַָָָָֻ

עׂשב: נקרא לעצמֹו ׁשרׁש וכל ÚÈÊÓּבערּבּוביא ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹ«¿ƒ«
ÚÊ.:אחר ּבמקֹום מּמּנּו לזרע זרע ּבֹו ıÚׁשּיגּדל ∆«ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹ≈
Èt.לא והיא הּפרי. ּכטעם העץ טעם ׁשּיהא ¿ƒְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹ

ּפרי" עׂשה ועץ וגֹו' הארץ "וּתֹוצא אּלא ּכן, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹעׂשתה
עונֹו, על אדם ּכׁשּנתקּלל לפיכ ּפרי, ועץ ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹולא
אחרים (ספרים ונתקּללה. עונּה על היא ּגם ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָֹנפקדה

ודֹו"ק): BBÚÊאינֹו, ‡.ּפרי ּכל ּגרעיני הן ְֵ¬∆«¿ְְִִֵֵַָ
אֹותֹו: ּכׁשּנֹוטעים צֹומח האילן BzÂˆ‡(È)ׁשּמהן ְְִִֵֵֶֶֶַָָ«≈

BÂ ı‡‰.ּבּדׁשאין למינהּו נאמר ׁשּלא ּפי על אף »»∆¿ְְֱִִִֵֶֶַַַַָֹ
ונׂשאּו ,ּכ על האילנֹות ׁשּנצטּוּו ׁשמעּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּבצּוּוייהן,

ּבעצמן, וחמר חּלין:קל ּבׁשחיטת ּבאּגדה ּכמפרׁש ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ
יג BÂ(È„)תורה ˙‡Ó È‰È.נבראּו ראׁשֹון מּיֹום ¿ƒ¿……¿ְְִִִ

ּכל וכן ּברקיע, להּתלֹות עליהם צּוה ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָּוברביעי
אחד וכל ראׁשֹון, ּביֹום נבראּו וארץ ׁשמים ְְְְְִִִֶֶַָָָָָּתֹולדֹות
"את ׁשּכתּוב: הּוא עליו, ׁשּנגזר ּבּיֹום נקּבע ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָואחד

הארץ", "ואת ּתֹולדֹותיהם, לרּבֹות ְְְִֵֵֶֶַַַָָָהּׁשמים",
ּתֹולדֹותיה: ‡Ó˙לרּבֹות È‰È.על ּכתיב, וי"ו חסר ְְֶַָ¿ƒ¿……ְִֵַָָ

הּוא ּבתינֹוקֹות, אסּכרה לּפל מארה, יֹום ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶַָָָֹׁשם
ׁשּלא אסּכרה, על מתעּנים היּו ּברביעי, ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּׁשנינּו:

ּבּתינֹוקֹות: ‰ÏÈ‰ּתּפל ÔÈe ÌB‰ ÔÈ ÏÈ‰Ï. ִִַֹ¿«¿ƒ≈«≈«»¿»
ּבראׁשית ימי ּבׁשבעת אבל הראׁשֹון, האֹור ,מּׁשּנגנז ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ
ּבּיֹום, ּבין יחד, הראׁשֹונים והחׁש האֹור ְְִִִֵֶַַַַָָֹׁשּמׁשּו

ּבּלילה: Ï‡˙˙ּובין eÈ‰Â.,לֹוקין ּכׁשהּמאֹורֹות ְֵַַָ¿»¿……ְְִֶַ
ׁשּנאמר לעֹולם, הּוא רע י)סימן "ּומאתֹות(ירמיה : ֱִֵֶֶַַָָָֹ

ּברּו הּקדֹוׁש רצֹון ּבעׂשֹותכם ּתחּתּו", אל ְְֲִֵֶַַַַַַָָָהּׁשמים
הּפרענּות: מן לדאג צריכין אּתם אין ְְְִִִִֵֶַַָֹֻהּוא,

ÌÈ„ÚBÓÏe.יׂשראל ׁשעתידים העתיד, ׁשם על ¿¬ƒְֲִִִִֵֵֶֶַָָ
הּלבנה: למֹולד נמנים והם הּמֹועדֹות, על ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָלהצטּוֹות

ÌÈÓÈÏe.הּלבנה וׁשּמּוׁש יֹום חצי החּמה ׁשּמּוׁש ¿»ƒְְֲִִִַַַָָָ
ׁשלם: יֹום הרי ימים.ÌÈÂחציֹו, שס"ה לסֹוף ְֲֵֵֶָ¿»ƒְִָ

ּבי"ב מהלכן יגמרּו יֹום), ּורביע אחרים: ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָ(ספרים
(ספרים ׁשנה. והיא אֹותם, הּמׁשרתים ְְְְִִִַַָָָָָָמּזלֹות
וחֹוזרים יֹום), ּורביע יֹום שס"ה והּוא ְְְְֲִִִֵַאחרים:
ּכמהלכן ּבּגלּגל לסּבב ׁשנּיה ּפעם ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָּומתחילים

B‡ÓÏ˙(ÂË)הראׁשֹון: eÈ‰Â.,יׁשּמׁשּו זאת עֹוד ִָ¿»ƒ¿…ְְַֹ
לעֹולם: BÂ(ÊË)ׁשּיאירּו ÌÈÏ„‰ ˙‡‰. ִֶָָָ«¿……«¿…ƒ¿
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‡È È‡ Ï ‡‡ Ï ÁÈ¿»«««¿»««≈¿ƒ»
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ÌÈכג  ‰‰ LÓ ‰‰«¬»¿««¬»¿«
:È‡LÈÓÁכד ÈÈ Ó‡ ¬ƒ»≈«¬«¿»«≈
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נבראּו ׁשּקטרגהׁשוים על הּלבנה ונתמעטה ְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָ

ּבכתר ׁשּיׁשּתּמׁשּו מלכים לׁשני אפׁשר "אי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָואמרה:
‰ÌÈÎאחד": ˙‡.ידי הּלבנה,על את ׁשּמעט ֶָ¿≈«»ƒְְִֵֵֶֶַַָָ

ּדעּתּה: להפיס צבאיה יזהרּבה L(Î)תורה ְְְְִִֶַָָָָָ∆∆
‰iÁ.:חּיּות ּבּה ׁשאינֹו.Lׁשּיהא חי ּדבר ּכל «»ְִֵֶָ∆∆ֵֶַָָָ

זבּובים. ּכגֹון ּבעֹוף, ׁשרץ: קרּוי הארץ מן ְְִִֶֶֶַָָָָָֹּגבּה
נמלים ּכגֹון ותֹולעים.ּבׁשקצים, ּובּברּיֹותוחּפּוׁשים ְְְְְְִִִִִִִַָָָ

הּדגים: וכל ּבהם, וכּיֹוצא וחמט ועכּבר חלד ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכגֹון
(‡Î)ÌÈ‰.אּגדה ּובדברי ׁשּבּים, ּגדֹולים ּדגים ««ƒƒְְְִִִֵֶַַָָָָ

את והרג ּונקבה, זכר ׁשּבראם זּוגֹו, ּובן לויתן ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָהּוא
יפרּו ׁשאם לבא, לעתיד לּצּדיקים ּומלחּה ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּנקבה
ּכתיב: הּתּנינם ּבפניהם. העֹולם יתקּים לא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹוירּבּו

‰iÁ‰ L.:חּיּות ּבּה ׁשּיׁש È(Î)נפׁש ∆∆««»ִֵֶֶֶָ«¿»∆
Ì˙‡.ואֹוכלין מהם וצדין אֹותם, ׁשּמחּסרים לפי …»ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָ

לברכה, הצרכּו החּיֹות ואף לברכה, הצרכּו ְְְְְְְִִַַַָָָָָֻֻאֹותם,
ּברכן, לא לכ לקללה, ׁשעתיד הּנחׁש מּפני ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹאּלא

ּבּכלל: הּוא יהא עׂשּו.eׁשּלא ּכלֹומר ּפרי, לׁשֹון ְְֵֶַָֹ¿ְְְֲִַ
אחד.eeּפרֹות: היה "ּפרּו", אּלא אמר לא אם ֵ¿ְִֶֶַָָָָָֹ

מֹוליד ׁשאחד "ּורבּו", ּובא יֹותר, ולא אחד ְְִִֵֶֶֶָָָֹמֹוליד
כגהרּבה: ‰‡(Î„)תורה ‡.,ׁשּפרׁשּתי הּוא ְֵַ≈»»∆ְִֵֶַ

ראׁשֹון, מּיֹום נברא אּלאׁשהּכל הצרכּו ולא ְְְְִִִֶֶַָָֹֹֻ
iÁ‰להֹוציאם: L.:חּיּות ּבּה הם.Óׁשּיׁש ְִָ∆∆«»ִֵֶָ»∆∆ֵ

ונראים הארץ על ורֹומׂשים נמּוכים ׁשהם ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָׁשרצים,
רמׂש לׁשֹון ּכל נּכר. הּלּוכן ׁשאין נגררים, ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָּכאּלּו
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קונמוברי"ש: ּבלׁשֹוננּו ּתּקנם.NÚiÂ(Î‰)וׁשרץ ְְִֵֶֶ«««ְִָ

ּובקֹומתןּבצביֹונם, ‡„Ì(ÂÎ):ּבתּקּונן ‰NÚ. ְְְְִִָָָָ«¬∆»»
לפי מּכאן: למדנּו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְְְְִִֶַַַָָָָָענותנּותֹו
לפיכ ּבֹו, ויתקּנאּו הּמלאכים ּבדמּות הּוא ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָׁשהאדם
נמל הּוא הּמלכים את ּדן ּוכׁשהּוא ּבהם, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָנמל
לֹו ׁשאמר ּבאחאב, מצינּו ׁשּכן ׁשּלֹו, ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָּבפמליא
צבא וכל ּכסאֹו, על יֹוׁשב ה' את "ראיתי ְְְִִִִֵֶַָָָָמיכה:
יׁש וכי ּומּׂשמאלֹו". מימינֹו עליו עֹומד ְְִִִִִֵֵַַָָָֹהּׁשמים
ואּלּו לזכּות מימינים אּלּו אּלא לפניו? ּוׂשמאל ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹימין
ּפתּגמא עירין "ּבגזרת וכן לחֹובה, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָמׂשמאילים
ׁשּלֹו ּבפמליא ּכאן אף ׁשאלּתא". קּדיׁשין ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּובמאמר
אם ּכדמּותי. ּבעליֹונים יׁש להם: אמר רׁשּות, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָנטל
ּבמעׂשה קנאה יׁש הרי ּבּתחּתֹונים, ּכדמּותי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָאין

‡„Ìּבראׁשית: ‰NÚ.ּפי על סּיעּוהּואף ׁשּלא ְִֵ«¬∆»»ְִִֶַַֹ
נמנע לא לרּדֹות, לאּפיקֹורסים מקֹום ויׁש ְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹּביצירתֹו
הּגדֹול ׁשּיהא ענוה, ּומּדת ארץ ּדר מּללּמד ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּכתּוב
"אעׂשה ּכתב ואם הּקטן, מן רׁשּות ונֹוטל ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָנמל
אּלא ּדינֹו, ּבית עם מדּבר ׁשהיה למדנּו לא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאדם",

ּותׁשּובתֹו עצמֹו, אלהיםעם "וּיברא ּבצּדֹו: ּכתב ְְְְֱִִִִַַַָָָֹ

'וּיבראּו': ּכתב ולא האדם" ּבדפּוס.ÓÏˆaאת ְְְִֶַַָָָָָ¿«¿≈ְִ
ּולהׂשּכיל:.˙Ó„ׁשּלנּו: „a˙להבין ÈÂ ֶָƒ¿≈ְְְִִַָ¿ƒ¿ƒ¿«
Ìi‰.רּדּוי לׁשֹון הּזה ּבּלׁשֹון ירידה:יׁש ּולׁשֹון «»ְְְִִֵֶַַָָ

ירּוד נעׂשה זכה, לא ּובּבהמֹות, ּבחּיֹות רֹודה ְֲֵֶַַַַָָָָָָֹזכה,
ּבֹו: מֹוׁשלת והחּיה ‡ÌÈ‰Ï(ÊÎ)לפניהם ‡iÂ ְְִֵֶֶֶַַָ«ƒ¿»¡…ƒ

BÓÏˆa Ì„‡‰ נברא.‡˙ ׁשהּכל לֹו, העׂשּוי ּבדפּוס ∆»»»¿«¿ְְִִֶֶַָָֹ
ׁשּנאמר ּבידים, נברא והּוא קלט)ּבמאמר :(תהלים ְְְְֱֲִִֶֶַַַָָָ

ּכמטּבע ּבחֹותם נעׂשה ּכּפכה", עלי ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָ"וּתׁשת
וכן ּבלע"ז, קֹוני"ו ׁשּקֹורין רׁשם, ידי על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹהעׂשּויה

חֹותם": ּכחמר ּתתהּפ" אֹומר: ‡ÌÈ‰Ïהּוא ÌÏˆa ְְִֵֵֶַָֹ¿∆∆¡…ƒ
B˙‡ ‡a.צלם לֹו, הּמתּקן צלם ׁשאֹותֹו ל ּפרׁש »»…ְְֵֶֶֶֶֶַַָֻ

הּוא: יֹוצרֹו ‡˙Ìּדיֹוקן ‡a ‰ ÎÊ.ּולהּלן ְְַ»»¿≈»»»…»ְַָ
מדרׁש וגֹו'". מּצלעתיו אחת "וּיּקח אֹומר: ְְְִִִֵַַַַַַָֹהּוא
ראׁשֹונה, ּבריאה ּפרצּופים ׁשני ׁשּנבראּו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָאּגדה,
הֹודיע ּכאן מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו חּלקֹו. ּכ ְְְְֲִִִֶַַָָָואחר
ּברּיתן, ּכיצד ל ּפרׁש ולא ּבּׁשּׁשי, ׁשניהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשנבראּו

אחר: ּבמקֹום ל וי"ו,.ÎÂ‰(ÁÎ)ּופרׁש חסר ְְֵֵַַָ¿ƒ¿À»ֵָָ
ּתהא ׁשּלא הּנקבה את ּכֹובׁש ׁשהּזכר ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹללּמד

ׁשּדרּכֹו ׁשהאיׁש, ללּמד ועֹוד לכּבׁש,יצאנית. ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹ



קיי ziy`xa`oey`x mei qelwpe`

    §¦¨®©«§¦¥«©©´©¡Ÿ¦Á¤©©̧
     ̈¹̈¤§¦À̈§¤©§¥¨Æ§¦½̈§¥²¨
     ¤¬¤¨«£¨−̈§¦¥®©©¬§¡Ÿ¦−¦

     «©´Ÿ¤¡Ÿ¦½©«£¤¬¨¨²§©§¥−
     ¦§¥®§¦§Á¦§©̧©¹̈§´©¨©À¦
   ©§¥¨Æ§¨¨½̈¤§¨¨¤−¤¨«Ÿ¥¬

    ©¨¨«¤©¦§¨¸¡Ÿ¦³¤¨«¨¨Æ
      §©§½§¤¬¤¡Ÿ¦−¨¨´Ÿ®¨¨¬§¥−̈

     ¨¨¬Ÿ¨«©§¨¤́Ÿ¨»¡Ÿ¦¼©¸Ÿ¤
     ¨¤¹¡Ÿ¦À§¬§²¦§¬¤¨−̈¤

       §¦§ª®¨§º¦§©³©¨Æ§´©¨©½¦§¨©−̈¨«Ÿ¤¬¤

:ÔÎכה‡Ú‡ ˙ÂÁ ˙È ÈÈ „ÚÂ ≈«¬«¿»»≈««¿»
Ï ˙ÈÂ ÊÏ ‡ÈÚa ˙ÈÂ ÊÏƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ¿«¿»»
ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰BÊÏ ‡Ú‡„ ‡Áƒ¬»¿«¿»ƒ¿ƒ«¬»¿»

: È‡כו„ÈÚ ÈÈ Ó‡Â ¬≈»«¬«¿»«¬ƒ
‡˙Ó„ ‡ÓÏˆa ‡È‡≈»»¿«¿»»ƒ¿»»

Èa ÔÏÈÂ‡BÚ ‡È ¿ƒ¿¿¿≈«»¿»
‡Ú‡ ÏÎ ‡ÈÚ ‡iÓ„ƒ¿«»ƒ¿ƒ»¿»«¿»
:‡Ú‡ ÏÚ Á ‡Á ÏÎ¿»ƒ¬»¿»≈««¿»

ÓÏˆaכז Ì„‡ ˙È ÈÈ ‡¿»¿»»»»¿«¿≈
Î ˙È ‡a ÔÈ‰Ï‡ ÌÏˆa¿≈«¡»ƒ¿»»≈¿«

:ÔB‰˙È ‡a ‡ÂכחÈ ¿¿»¿»»¿»ƒ
 ÈÈ ÔB‰Ï Ó‡Â ÈÈ ÔB‰˙È»¿¿»«¬«¿¿»
ÏÚ ˙ ‡Ú‡ ˙È ÏÓ ¿¿»«¿»¿¬«
‡BÚ ‡È Èa Ï¿¿≈«»¿»
ÏÚ ‡Á ‡˙ÈÁ ÏÎ ‡iÓ„ƒ¿«»¿»«¿»¿»≈»«


קונמוברי"ש: ּבלׁשֹוננּו ּתּקנם.NÚiÂ(Î‰)וׁשרץ ְְִֵֶֶ«««ְִָ

ּובקֹומתןּבצביֹונם, ‡„Ì(ÂÎ):ּבתּקּונן ‰NÚ. ְְְְִִָָָָ«¬∆»»
לפי מּכאן: למדנּו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְְְְִִֶַַַָָָָָענותנּותֹו
לפיכ ּבֹו, ויתקּנאּו הּמלאכים ּבדמּות הּוא ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָׁשהאדם
נמל הּוא הּמלכים את ּדן ּוכׁשהּוא ּבהם, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָנמל
לֹו ׁשאמר ּבאחאב, מצינּו ׁשּכן ׁשּלֹו, ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָּבפמליא
צבא וכל ּכסאֹו, על יֹוׁשב ה' את "ראיתי ְְְִִִִֵֶַָָָָמיכה:
יׁש וכי ּומּׂשמאלֹו". מימינֹו עליו עֹומד ְְִִִִִֵֵַַָָָֹהּׁשמים
ואּלּו לזכּות מימינים אּלּו אּלא לפניו? ּוׂשמאל ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹימין
ּפתּגמא עירין "ּבגזרת וכן לחֹובה, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָמׂשמאילים
ׁשּלֹו ּבפמליא ּכאן אף ׁשאלּתא". קּדיׁשין ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּובמאמר
אם ּכדמּותי. ּבעליֹונים יׁש להם: אמר רׁשּות, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָנטל
ּבמעׂשה קנאה יׁש הרי ּבּתחּתֹונים, ּכדמּותי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָאין

‡„Ìּבראׁשית: ‰NÚ.ּפי על סּיעּוהּואף ׁשּלא ְִֵ«¬∆»»ְִִֶַַֹ
נמנע לא לרּדֹות, לאּפיקֹורסים מקֹום ויׁש ְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹּביצירתֹו
הּגדֹול ׁשּיהא ענוה, ּומּדת ארץ ּדר מּללּמד ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּכתּוב
"אעׂשה ּכתב ואם הּקטן, מן רׁשּות ונֹוטל ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָנמל
אּלא ּדינֹו, ּבית עם מדּבר ׁשהיה למדנּו לא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאדם",

ּותׁשּובתֹו עצמֹו, אלהיםעם "וּיברא ּבצּדֹו: ּכתב ְְְְֱִִִִַַַָָָֹ

'וּיבראּו': ּכתב ולא האדם" ּבדפּוס.ÓÏˆaאת ְְְִֶַַָָָָָ¿«¿≈ְִ
ּולהׂשּכיל:.˙Ó„ׁשּלנּו: „a˙להבין ÈÂ ֶָƒ¿≈ְְְִִַָ¿ƒ¿ƒ¿«
Ìi‰.רּדּוי לׁשֹון הּזה ּבּלׁשֹון ירידה:יׁש ּולׁשֹון «»ְְְִִֵֶַַָָ

ירּוד נעׂשה זכה, לא ּובּבהמֹות, ּבחּיֹות רֹודה ְֲֵֶַַַַָָָָָָֹזכה,
ּבֹו: מֹוׁשלת והחּיה ‡ÌÈ‰Ï(ÊÎ)לפניהם ‡iÂ ְְִֵֶֶֶַַָ«ƒ¿»¡…ƒ

BÓÏˆa Ì„‡‰ נברא.‡˙ ׁשהּכל לֹו, העׂשּוי ּבדפּוס ∆»»»¿«¿ְְִִֶֶַָָֹ
ׁשּנאמר ּבידים, נברא והּוא קלט)ּבמאמר :(תהלים ְְְְֱֲִִֶֶַַַָָָ

ּכמטּבע ּבחֹותם נעׂשה ּכּפכה", עלי ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָ"וּתׁשת
וכן ּבלע"ז, קֹוני"ו ׁשּקֹורין רׁשם, ידי על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹהעׂשּויה

חֹותם": ּכחמר ּתתהּפ" אֹומר: ‡ÌÈ‰Ïהּוא ÌÏˆa ְְִֵֵֶַָֹ¿∆∆¡…ƒ
B˙‡ ‡a.צלם לֹו, הּמתּקן צלם ׁשאֹותֹו ל ּפרׁש »»…ְְֵֶֶֶֶֶַַָֻ

הּוא: יֹוצרֹו ‡˙Ìּדיֹוקן ‡a ‰ ÎÊ.ּולהּלן ְְַ»»¿≈»»»…»ְַָ
מדרׁש וגֹו'". מּצלעתיו אחת "וּיּקח אֹומר: ְְְִִִֵַַַַַַָֹהּוא
ראׁשֹונה, ּבריאה ּפרצּופים ׁשני ׁשּנבראּו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָאּגדה,
הֹודיע ּכאן מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו חּלקֹו. ּכ ְְְְֲִִִֶַַָָָואחר
ּברּיתן, ּכיצד ל ּפרׁש ולא ּבּׁשּׁשי, ׁשניהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשנבראּו

אחר: ּבמקֹום ל וי"ו,.ÎÂ‰(ÁÎ)ּופרׁש חסר ְְֵֵַַָ¿ƒ¿À»ֵָָ
ּתהא ׁשּלא הּנקבה את ּכֹובׁש ׁשהּזכר ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹללּמד

ׁשּדרּכֹו ׁשהאיׁש, ללּמד ועֹוד לכּבׁש,יצאנית. ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹ
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האּׁשה: ולא ּורבּיה ּפרּיה על ÌÎÏ(ËÎ)מצּוה ְְְְִִִֶַָָָָֹֻ»∆
‡‰ ˙i ÏÎÏe ‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È.להם הׁשוה ƒ¿∆¿»¿»¿»««»»∆ְִֶָָ

ּולאׁשּתֹו לאדם הרׁשה ולא למאכל וחּיֹות ְְְְְְְְֲִִֵַַָָָָֹּבהמֹות
ּברּיה יאכלּולהמית עׂשב ירק ּכל א ּבׂשר, ולאכל ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ּבׂשר, להם הּתיר נח, ּבני ּוכׁשּבאּו ּכּלם. ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻיחד
"ּכירק וגֹו'", חי הּוא אׁשר רמׂש "ּכל ְְֱֲֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשּנאמר:
את לכם "נתּתי הראׁשֹון, לאדם ׁשהּתרּתי ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָעׂשב",

ל":ּכל ‰ÈMM(Ï‡)תורה ÌBÈ.,ּבּׁשּׁשי ה' הֹוסיף ֹ«ƒƒִִִַ
על עּמהם ׁשהתנה לֹומר ּבראׁשית, מעׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבגמר
ּתֹורה. חּמׁשי חמּׁשה יׂשראל עליהם ׁשּיקּבלּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֻמנת
עד ועֹומדים ּתלּויים ּכּלם הּׁשּׁשי", "יֹום אחר: ְְְִִִִֵַַַָָָֻּדבר
אחרים, (ספרים ּבסיון. ׁשּׁשי הּוא הּׁשּׁשי", ְְֲִִִִִִִֵַָָ"יֹום
נתחּזקּו הּתֹורה, יׂשראל ׁשּקּבלּו ּבסיון, ו' ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּביֹום
העֹולם נברא ּכאּלּו ונחׁשב ּבראׁשית, יצירת ְְְְְֱִִִִֵֶַָָָָָּכל

ּבסיון) ו' יֹום אֹותֹו ּבה"א, הּׁשּׁשי" "יֹום וזהּו ְְְִִִֵֶַַָָעּתה,
ּתֹורה: למּתן אהּמּוכן ÌBia()תורה ÌÈ‰Ï‡ ÏÎÈÂ ְַַַָָ«¿«¡…ƒ«

ÈÚÈM‰.:אֹומר ׁשמעֹון יֹודערּבי ׁשאינֹו ודם ּבׂשר «¿ƒƒְִִֵֵֵֶַַָָָָ
אבל הּקדׁש, על מחל להֹוסיף צרי ּורגעיו, ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹעּתיו

ע ׁשּיֹודע הּוא, ּברּו ּורגעיו,הּקדֹוׁש ּבֹוּתיו נכנס ְְִִֵֶַַָָָָָָ
הּׂשערה ּדברּכחּוט ּבּיֹום. ּבֹו ּכּלה ּכאּלּו ונראה ְְְְְִִִֶַַָָָָָ

ׁשּבת, ּבאת מנּוחה. חסר? העֹולם היה מה ְֵֵֶַַָָָָָָָָאחר:
הּמלאכה: ונגמרה ּכלתה מנּוחה, ÈÂ(‚)ּבאת ְְְְְְִַָָָָָָָ«¿»∆

Lc˜ÈÂ.,ּבּמן עמרּברכֹו להם ירד הּׁשבּוע ימי ׁשּכל «¿«≈ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ירד ׁשּלא ּבּמן וקּדׁשֹו מׁשנה, לחם ּובּׁשּׁשי ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻלּגלּגלת,

העתיד: על ּכתב והּמקרא ּבׁשּבת, a‡ּכלל L‡ ְְְְִִֶַַַַָָָָָ¬∆»»
˙BNÚÏ ÌÈ‰Ï‡.לעׂשֹות ראּויה ׁשהיתה הּמלאכה ¡…ƒ«¬ְְְֵֶַָָָָָָ

ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבּׁשּׁשי, ועׂשאּה ּכפל ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹּבׁשּבת,
רּבה: למעלה:האמּורים.‡l‰(„)ּבבראׁשית ְִִֵַָ≈∆ְְֲִַָָ
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˙Ú ÌÈa Ì‡a‰a ‡‰Â ÌÈÓ‰ ˙„Ï˙¿«»«ƒ¿»»∆¿ƒ»¿»¿¬

ׁשּכּלם.‰' אחר:ללּמד ּדבר ּבראׁשֹון. נבראּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ
צּור ה' "ּביּה ׁשּנאמר: ּבראם, ּבה"א ְְְְְֱִֵֶֶַָָָָָּבהּבראם,
ׁשני יצר הּׁשם, ׁשל אּלּו אֹותּיֹות ּבב' ְְִִֵֵֵֶַַָָעֹולמים",
ּבה"א. נברא הּזה ׁשהעֹולם ּכאן, ולּמד ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָעֹולמים,
למּטה, ּפתּוחה ׁשהה"א ּכמֹו רמז אחרים: ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ(ספרים
הּבא ועֹולם ּבתׁשּובה, לּׁשבים ּפתּוח העֹולם ְְִִַַַָָָָָָָָּכ
מּועטים זמן ׁשּבאֹותֹו ׁשּצּדיקים לֹומר ּביּו"ד, ְְְְִִִִֶֶַַַָָנברא
הרׁשעים ׁשּירדּו רמז ּבאֹותּיֹות) קטּנה ׁשהיא י' ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּכמֹו
מּכל ׁשּסתּומה זאת ּכה"א ׁשחת, לראֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָֹלמּטה

ׁשם: ּדר לרדת למּטה, ּופתּוחה Ì(‰)צדדיה ְְְֶֶֶֶֶַָָָָָָ∆∆
‡ ‰È‰È.הּוא לא' 'עד לׁשֹון ׁשּבּמקרא טרם ּכל ƒ¿∆»»∆ְְִֶֶֶַַָָֹ

ּכאׁשר הטרים, לֹומר נפעל, ואינֹו קדם, לׁשֹון ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַֹואינֹו
אחר: ועֹוד מֹוכיח. וזה הקּדים, טרםיאמר "ּכי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַֹ

עדין ּתפרׁש: זה ואף ּתיראּון, לא עדין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָֹּתיראּון",
ּבּׁשּׁשי העֹולם ּבריאת ּכׁשּנגמרה ּבארץ, היה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָֹלא

אדם: ׁשּנברא ‰„‰.קדם Ú ÏÎÂלא עדין ְִֶֶָָָֹ¿»≈∆«»∆ֲִַֹ
יצאּו, לא הארץ", "וּתֹוצא ׁשּכתּוב ּובּׁשליׁשי ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹצמח,

ולּמה?: ו', יֹום עד עמדּו הּקרקע ּפתח על Èkאּלא ְְְֶֶַַַַַַָָָָƒ
.ÈÓ‰ ‡Ïׁש"אדם לפי המטיר? לא ּטעם ּומה …ƒ¿ƒְְִִִֶַַַָָֹ

ׁשל ּבטֹובתן מּכיר ואין האדמה" את לעבד ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹאין
לעֹולם, צר ׁשהם וידע אדם ּוכׁשּבא ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֹּגׁשמים,
והּדׁשאים: האילנֹות וצמחּו וירדּו עליהם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָהתּפּלל

ÌÈ‰Ï‡ ׁשמֹו..‰' הּוא ׁשּליטה' ׁשהּוא אלהים, ¡…ƒְֱִִֶַֹ
ּכל, על לפיוׁשֹופט מקֹום ּבכל זה ּפרּוׁש וכן ְְְְִֵֵֵֶַָָֹ

אלהים: ׁשהּוא ה' ÏÚÈ‰(Â)ּפׁשּוטֹו: „‡Â.לענין ְֱִֶֹ¿≈«¬∆ְְִַ
ענניםּברּיתֹו והׁשקה הּתהֹום העלה אדם. ׁשל ְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָָ

ׁש זה, ּכגּבל אדם, ונברא העפר, מיםלׁשרֹות ּנֹותן ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ואחר "והׁשקה", ּכאן אף העּסה, את לׁש ּכ ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָואחר

"וּייצר ּכ:"(Ê)ˆÈiÂ.יצירה יצירֹות, ׁשּתי ִֶַָ«ƒ∆ְְְִִֵָ
הּמתים, לתחּית ויצירה הּזה ּבבהמה,לעֹולם אבל ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשני ּביצירתּה נכּתב לא לּדין, עֹומדת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשאינּה
‰‡„Ó‰יּודי"ן: Ó Ú.האדמה מּכל עפרֹו צבר ִ»»ƒ»¬»»ֲֲִַָָָָָָ

ּתהא ׁשם ׁשּימּות, מקֹום ׁשּבכל רּוחֹות, ְְְֵֵֶֶַַָָָָמארּבע
מּמקֹום עפרֹו נטל אחר: ּדבר לקבּורה. ְְֲִִֵַַַָָָָָָקֹולטּתֹו
אמר: לי", ּתעׂשה אדמה "מזּבח ּבֹו: ְֱֲֲִִֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר

לעמד: ויּוכל ּכּפרה לֹו ּתהיה ÂÈt‡aהלואי ÁtiÂ. ְְְֲִֶַַַַַָָֹ«ƒ«¿«»
מן ּגּוף העליֹונים, ּומן הּתחּתֹונים מן ְְֲִִִִִֶַַָָעׂשאֹו
ראׁשֹון ׁשּביֹום לפי העליֹונים. מן ּונׁשמה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָהּתחּתֹונים
לעליֹונים. רקיע ּברא ּבּׁשני, וארץ. ׁשמים ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָנבראּו
ּברביעי, לּתחּתֹונים. הּיּבׁשה" "ּתראה ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָּבּׁשליׁשי,
הּמים" "יׁשרצּו ּבחמּׁשי, לעליֹונים. מאֹורֹות ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָּברא
ּבעליֹונים ּבֹו לבראֹות ּבּׁשּׁשי הזקק ְְְְִִִִִֶַַַַָֻלּתחּתֹונים.
ּבראׁשית, ּבמעׂשה קנאה יׁש לאו, ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָּוּבּתחּתֹונים,

אחד: יֹום ּבבריאת אּלּו על רּבים אּלּו ׁשּיהיּו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָ∆∆
‰iÁ.זֹו א חּיה", "נפׁש נקראּו: וחּיה ּבהמה אף «»ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ
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‡Ú‡ Â‰ ‡Ï „Ú ‡Ï˜Á ÈÏÈ‡ƒ»≈«¿»«»¬¿«¿»
ÁÓˆ ‡Ï „Ú ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ ÏÎÂ¿»ƒ¿»¿«¿»«»¿»
ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡Ó ˙ÈÁ‡ ‡Ï È‡¬≈»»ƒƒ¿»¿»¡…ƒ
˙È ÁÏÓÏ ˙ÈÏ ‡Â ‡Ú‡ ÏÚ««¿»¿∆««ƒ¿ƒ¿«»

:‡˙Ó„‡וÓ ˜ÈÏÒ ‰Â‰ ‡ÚÂ «¿¿»«¬»»¬»»ƒƒ
Èt‡ Ïk ˙È È˜‡Â ‡Ú‡«¿»¿«¿≈»»«≈

:‡˙Ó„‡ז˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡ «¿¿»¿»¿»¡…ƒ»
Á ‡˙Ó„‡ Ó ‡Ú Ì„‡»»«¿»ƒ«¿¿»¿«
˙Â‰Â ÈiÁ„ ‡˙Ó È‰t‡a¿«¿ƒƒ¿¿»¿«≈«¬«


˙Ú ÌÈa Ì‡a‰a ‡‰Â ÌÈÓ‰ ˙„Ï˙¿«»«ƒ¿»»∆¿ƒ»¿»¿¬

ׁשּכּלם.‰' אחר:ללּמד ּדבר ּבראׁשֹון. נבראּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ
צּור ה' "ּביּה ׁשּנאמר: ּבראם, ּבה"א ְְְְְֱִֵֶֶַָָָָָּבהּבראם,
ׁשני יצר הּׁשם, ׁשל אּלּו אֹותּיֹות ּבב' ְְִִֵֵֵֶַַָָעֹולמים",
ּבה"א. נברא הּזה ׁשהעֹולם ּכאן, ולּמד ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָעֹולמים,
למּטה, ּפתּוחה ׁשהה"א ּכמֹו רמז אחרים: ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ(ספרים
הּבא ועֹולם ּבתׁשּובה, לּׁשבים ּפתּוח העֹולם ְְִִַַַָָָָָָָָּכ
מּועטים זמן ׁשּבאֹותֹו ׁשּצּדיקים לֹומר ּביּו"ד, ְְְְִִִִֶֶַַַָָנברא
הרׁשעים ׁשּירדּו רמז ּבאֹותּיֹות) קטּנה ׁשהיא י' ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּכמֹו
מּכל ׁשּסתּומה זאת ּכה"א ׁשחת, לראֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָֹלמּטה

ׁשם: ּדר לרדת למּטה, ּופתּוחה Ì(‰)צדדיה ְְְֶֶֶֶֶַָָָָָָ∆∆
‡ ‰È‰È.הּוא לא' 'עד לׁשֹון ׁשּבּמקרא טרם ּכל ƒ¿∆»»∆ְְִֶֶֶַַָָֹ

ּכאׁשר הטרים, לֹומר נפעל, ואינֹו קדם, לׁשֹון ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַֹואינֹו
אחר: ועֹוד מֹוכיח. וזה הקּדים, טרםיאמר "ּכי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַֹ

עדין ּתפרׁש: זה ואף ּתיראּון, לא עדין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָֹּתיראּון",
ּבּׁשּׁשי העֹולם ּבריאת ּכׁשּנגמרה ּבארץ, היה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָֹלא

אדם: ׁשּנברא ‰„‰.קדם Ú ÏÎÂלא עדין ְִֶֶָָָֹ¿»≈∆«»∆ֲִַֹ
יצאּו, לא הארץ", "וּתֹוצא ׁשּכתּוב ּובּׁשליׁשי ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹצמח,

ולּמה?: ו', יֹום עד עמדּו הּקרקע ּפתח על Èkאּלא ְְְֶֶַַַַַַָָָָƒ
.ÈÓ‰ ‡Ïׁש"אדם לפי המטיר? לא ּטעם ּומה …ƒ¿ƒְְִִִֶַַַָָֹ

ׁשל ּבטֹובתן מּכיר ואין האדמה" את לעבד ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹאין
לעֹולם, צר ׁשהם וידע אדם ּוכׁשּבא ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֹּגׁשמים,
והּדׁשאים: האילנֹות וצמחּו וירדּו עליהם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָהתּפּלל

ÌÈ‰Ï‡ ׁשמֹו..‰' הּוא ׁשּליטה' ׁשהּוא אלהים, ¡…ƒְֱִִֶַֹ
ּכל, על לפיוׁשֹופט מקֹום ּבכל זה ּפרּוׁש וכן ְְְְִֵֵֵֶַָָֹ

אלהים: ׁשהּוא ה' ÏÚÈ‰(Â)ּפׁשּוטֹו: „‡Â.לענין ְֱִֶֹ¿≈«¬∆ְְִַ
ענניםּברּיתֹו והׁשקה הּתהֹום העלה אדם. ׁשל ְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָָ

ׁש זה, ּכגּבל אדם, ונברא העפר, מיםלׁשרֹות ּנֹותן ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ואחר "והׁשקה", ּכאן אף העּסה, את לׁש ּכ ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָואחר

"וּייצר ּכ:"(Ê)ˆÈiÂ.יצירה יצירֹות, ׁשּתי ִֶַָ«ƒ∆ְְְִִֵָ
הּמתים, לתחּית ויצירה הּזה ּבבהמה,לעֹולם אבל ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשני ּביצירתּה נכּתב לא לּדין, עֹומדת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשאינּה
‰‡„Ó‰יּודי"ן: Ó Ú.האדמה מּכל עפרֹו צבר ִ»»ƒ»¬»»ֲֲִַָָָָָָ

ּתהא ׁשם ׁשּימּות, מקֹום ׁשּבכל רּוחֹות, ְְְֵֵֶֶַַָָָָמארּבע
מּמקֹום עפרֹו נטל אחר: ּדבר לקבּורה. ְְֲִִֵַַַָָָָָָקֹולטּתֹו
אמר: לי", ּתעׂשה אדמה "מזּבח ּבֹו: ְֱֲֲִִֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר

לעמד: ויּוכל ּכּפרה לֹו ּתהיה ÂÈt‡aהלואי ÁtiÂ. ְְְֲִֶַַַַַָָֹ«ƒ«¿«»
מן ּגּוף העליֹונים, ּומן הּתחּתֹונים מן ְְֲִִִִִֶַַָָעׂשאֹו
ראׁשֹון ׁשּביֹום לפי העליֹונים. מן ּונׁשמה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָהּתחּתֹונים
לעליֹונים. רקיע ּברא ּבּׁשני, וארץ. ׁשמים ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָנבראּו
ּברביעי, לּתחּתֹונים. הּיּבׁשה" "ּתראה ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָּבּׁשליׁשי,
הּמים" "יׁשרצּו ּבחמּׁשי, לעליֹונים. מאֹורֹות ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָּברא
ּבעליֹונים ּבֹו לבראֹות ּבּׁשּׁשי הזקק ְְְְִִִִִֶַַַַָֻלּתחּתֹונים.
ּבראׁשית, ּבמעׂשה קנאה יׁש לאו, ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָּוּבּתחּתֹונים,

אחד: יֹום ּבבריאת אּלּו על רּבים אּלּו ׁשּיהיּו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָ∆∆
‰iÁ.זֹו א חּיה", "נפׁש נקראּו: וחּיה ּבהמה אף «»ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ
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ÔÈ‰ ÈLÈ ‰Úa‡ÏיאÌeL ¿«¿¿»≈≈«¬ƒ
Ú‡ Ï ˙È ÈwÓ ‡e‰ ÔBLÈt „Á»ƒ«ƒ»»¬«
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Ôzיב Ë ‡È‰‰ ‡Ú‡c ‡‰„Â¿«¬»¿«¿»«ƒ»«»
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Cl‰Ó ‡e‰ ˙Ï‚Èc ‰‡˙ÈÏz¿ƒ»»ƒ¿«¿«≈
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ודּבּור: ּדעה לֹו ׁשּנּתֹוסף ׁשּבכּלן, חּיה – אדם, ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשל

(Á)Ì„wÓ.ואםּבמזרחֹו הּגן, את נטע עדן ׁשל ƒ∆∆ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
וגֹו'"? האדם את וגֹו' "וּיברא ּכתיב: והרי ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹּתאמר,
יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר רּבי ׁשל ּבבריתא ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָראיתי

נדרׁש ׁשהּתֹורה מּדֹות מל"ב אחתהּגלילי, וזֹו ת, ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ
ׁשל ּפרטֹו הּוא מעׂשה, ׁשּלאחריו ּכלל ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָמהן,
סתם ּכלל, זהּו האדם" את וגֹו' "וּיברא ְְְִִֶֶַַָָָָָָראׁשֹון:
ה' "וּייצר ּופרׁש חזר מעׂשיו. וסתם מהיכן ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבריאתֹו
עדן, ּבגן וּיּניחהּו עדן ּגן לֹו וּיצמח וגֹו'" ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹאלהים
מעׂשה ׁשהּוא סבּור הּׁשֹומע ּתרּדמה. עליו ְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָוּיּפל
אצל וכן ראׁשֹון. ׁשל ּפרטֹו אּלא ואינֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָאחר,
ּכל האדמה מן וגֹו' ה' "וּיצר וכתב: חזר ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָהּבהמה,
לקרֹות האדם" אל "וּיבא לפרׁש ּכדי הּׂשדה" ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָחּית
הרקק: מן ׁשּנבראּו העֹופֹות על ּוללּמד ְְְְִִֵֵֶַַָָָׁשם

(Ë)ÁÓˆiÂ.:מדּבר הּכתּוב הּגן ‰Ôbלענין CB˙a. ««¿«ְְְִֵַַַַַָ¿«»
הּגן: יּבאמצע נהר.ÔBLÈt(È‡)תורה נילּוס הּוא ְְֶַַָƒְִַ

ּומׁשקין ועֹולין מתּברכין ׁשּמימיו ׁשם ועל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָמצרים,
ּדבר ּפרׁשיו". "ּופׁשּו ּכמֹו ּפיׁשֹון, נקרא הארץ, ְְִִֶֶָָָָָָָָָאת
אצל ׁשּנאמר ּפׁשּתן, מגּדל ׁשהּוא "ּפיׁשֹון", ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאחר:

ּפׁשּתים עֹובדי "ּובֹוׁשּו יב":מצרים: תורה ְְְִִִִֵַ
(‚È)ÔBÁÈb.ּגדֹולה והמיתֹו והֹומה הֹול ׁשהיה ƒְְְְֵֶֶֶָָָָ

והֹומה: והֹול ׁשּמנּגח יּגח", "וכי ּכמֹו: ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַֹמאד,
(„È)Ï˜cÁ.:וקּלין חּדין ׁשּמימיו.t˙ׁשּמימיו ƒ∆∆ְִִֵֶַַָ¿»ֵֶָ

האדם: את ּומברין ורבין, e‡Â.ּפרין Leעדין ְְִִִֶַָָָָָ¿«ֲִַ
העתיד ׁשם על הּמקרא וכתב היּו, ˜„Ó˙:לא ְְִִֵֶַַַָָָָֹƒ¿«

e‡.אּׁשּור:למזרחּה ˙ׁשל ‡e‰.על החׁשּוב «ְְִֶַָָ¿»ֶַָ
הּנזּכר יׂשראל:ּכּלם, ארץ ׁשם .ÁwiÂ(ÂË)על ְְִִֵֵֶֶַַָָָֻ«ƒ«

ב"ר:לקחֹו ליּכנס. ּופּתהּו נאים טזּבדברים תורה ְְִִִִִֵָָָָָ
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(ÁÈ)'B‚Â ˙BÈ‰ BË‡Ï.ׁשּתי יאמרּו ׁשּלא …¡¿ְְֵֶֹֹ

ואין ּבעליֹונים יחיד הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הן, ְְִִֵֵֶַָָָָָֻרׁשּיֹות
זּוג: לֹו ואין ּבּתחּתֹונים וזה זּוג, B‚לֹו Ú. ְְְִֵֶַַ≈∆¿∆¿
להּלחם: ּכנגּדֹו – זכה לא עזר, – ˆiÂ(ËÈ)זכה ְְְִֵֵֶֶָָָָָֹ«ƒ∆

‰Ó„‡‰ ÔÓ 'B‚Â.האמּורה עׂשּיה היא יצירה, היא ¿ƒ»¬»»ְֲֲִִִִָָָָ
אּלא וגֹו'", הארץ חּית את אלהים "וּיעׂש ְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָֹלמעלה:
ׁשאמר לפי הרקק. מן נבראּו ׁשהעֹופֹות ּופרׁש ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּבא
האדמה מן אמר, וכאן נבראּו, הּמים מן ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָלמעלה,
ּבֹו מּיד יצירתן ׁשּבׁשעת ּכאן, לּמד ועֹוד, ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָנבראּו.
ּולדברי ׁשם, להם לקרֹות האדם אל הביאם ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָּבּיֹום
"ּכי ּכמֹו: וכּבּוׁש, רּדּוי לׁשֹון זֹו, יצירה ְְְְִִִִַָָָאּגדה:

אדם: ׁשל ידֹו ּתחת ׁשּכבׁשן עיר", אל ÏÎÂתצּור ְִֶֶֶַַָָָָָָ¿…
'B‚Â ‰iÁ LÙ Ì„‡‰ BÏ ‡È L‡.סרסהּו ¬∆ƒ¿»»»»∆∆«»¿ְֵָ

ׁשם, האדם לֹו יקרא אׁשר חּיה נפׁש "ּכל ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּופרׁשהּו:
לעֹולם ׁשמֹו Óˆ‡(ÎYÎ‡)":הּוא ‡Ï Ì„‡Ïe ְְָ¿»»…»»

‰Óz ÌÈ‰Ï‡ '‰ ÏiÂ .Ú.הביאן ּכׁשהביאן, ≈∆««≈¡…ƒ«¿≈»ְֱֱִִֶָָ
ּומי מין ּכל ּבןלפניו יׁש לכּלם אמר: ּונקבה, זכר ן ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֻ

"וּיּפל": מּיד: זּוג, ּבן אין ולי .ÂÈ˙ÚÏvÓזּוג, ְִִֵֵֶַַָƒ«¿…»
ׁשאמרּו:מּסטריו, זהּו הּמׁשּכן", "ּולצלע ּכמֹו: ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ

נבראּו": ּפרצּופין החתiÂ.:"ׁשני ÔLÈiÂמקֹום ְְְְִִֵַ«ƒ¿…ְֲַָ«ƒ»
ÁwiÂ.,נבראת ׁשּמּמּנּו הּבׂשר חתיכת יראה ׁשּלא «ƒ«ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

עליו: מּלמּטה.ÔiÂ(Î)ותתּבּזה רחבה ּכּבנין, ְְִֶַָָ«ƒ∆ְְְִִַַָָָָ
חּטים, ׁשל ּכאֹוצר הּולד, לקּבל מלמעלה, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָּוקצרה
יכּביד ׁשּלא מלמעלה, וקצר מּלמּטה רחב ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשהּוא

קירֹותיו: על B‚Â'מּׂשאֹו ÚÏv‰ ˙‡ 'B‚Â ÔiÂ ִַַָָ«ƒ∆¿∆«≈»¿
‰M‡Ï.ּגדעֹון אֹותֹו "וּיעׂש ּכמֹו: אּׁשה, להיֹות ¿ƒ»ְְְִִִַַַָ
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זּוג: לֹו ואין ּבּתחּתֹונים וזה זּוג, B‚לֹו Ú. ְְְִֵֶַַ≈∆¿∆¿
להּלחם: ּכנגּדֹו – זכה לא עזר, – ˆiÂ(ËÈ)זכה ְְְִֵֵֶֶָָָָָֹ«ƒ∆

‰Ó„‡‰ ÔÓ 'B‚Â.האמּורה עׂשּיה היא יצירה, היא ¿ƒ»¬»»ְֲֲִִִִָָָָ
אּלא וגֹו'", הארץ חּית את אלהים "וּיעׂש ְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָֹלמעלה:
ׁשאמר לפי הרקק. מן נבראּו ׁשהעֹופֹות ּופרׁש ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּבא
האדמה מן אמר, וכאן נבראּו, הּמים מן ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָלמעלה,
ּבֹו מּיד יצירתן ׁשּבׁשעת ּכאן, לּמד ועֹוד, ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָנבראּו.
ּולדברי ׁשם, להם לקרֹות האדם אל הביאם ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָּבּיֹום
"ּכי ּכמֹו: וכּבּוׁש, רּדּוי לׁשֹון זֹו, יצירה ְְְְִִִִַָָָאּגדה:

אדם: ׁשל ידֹו ּתחת ׁשּכבׁשן עיר", אל ÏÎÂתצּור ְִֶֶֶַַָָָָָָ¿…
'B‚Â ‰iÁ LÙ Ì„‡‰ BÏ ‡È L‡.סרסהּו ¬∆ƒ¿»»»»∆∆«»¿ְֵָ

ׁשם, האדם לֹו יקרא אׁשר חּיה נפׁש "ּכל ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּופרׁשהּו:
לעֹולם ׁשמֹו Óˆ‡(ÎYÎ‡)":הּוא ‡Ï Ì„‡Ïe ְְָ¿»»…»»

‰Óz ÌÈ‰Ï‡ '‰ ÏiÂ .Ú.הביאן ּכׁשהביאן, ≈∆««≈¡…ƒ«¿≈»ְֱֱִִֶָָ
ּומי מין ּכל ּבןלפניו יׁש לכּלם אמר: ּונקבה, זכר ן ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֻ

"וּיּפל": מּיד: זּוג, ּבן אין ולי .ÂÈ˙ÚÏvÓזּוג, ְִִֵֵֶַַָƒ«¿…»
ׁשאמרּו:מּסטריו, זהּו הּמׁשּכן", "ּולצלע ּכמֹו: ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ

נבראּו": ּפרצּופין החתiÂ.:"ׁשני ÔLÈiÂמקֹום ְְְְִִֵַ«ƒ¿…ְֲַָ«ƒ»
ÁwiÂ.,נבראת ׁשּמּמּנּו הּבׂשר חתיכת יראה ׁשּלא «ƒ«ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

עליו: מּלמּטה.ÔiÂ(Î)ותתּבּזה רחבה ּכּבנין, ְְִֶַָָ«ƒ∆ְְְִִַַָָָָ
חּטים, ׁשל ּכאֹוצר הּולד, לקּבל מלמעלה, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָּוקצרה
יכּביד ׁשּלא מלמעלה, וקצר מּלמּטה רחב ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשהּוא

קירֹותיו: על B‚Â'מּׂשאֹו ÚÏv‰ ˙‡ 'B‚Â ÔiÂ ִַַָָ«ƒ∆¿∆«≈»¿
‰M‡Ï.ּגדעֹון אֹותֹו "וּיעׂש ּכמֹו: אּׁשה, להיֹות ¿ƒ»ְְְִִִַַַָ
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Ób‡כג ‡ÓÊ ‡„‰ Ì„‡‰ Ó‡Â«¬«»»»¬»ƒ¿»«¿»
È˙È ‡„Ï ÈaÓ ‡e ÈÓbÓƒ«¿«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿≈
:‡„ ‡È ‡ÏÚaÓ È‡ ‡˙z‡ƒ¿»¬≈ƒ«¿»¿ƒ»»

Èa˙כד b BaLÈ Ôk ÏÚ«≈ƒ¿¿«≈
a„ÈÂ d‡Â È‰e‡ ÈkLÓƒ¿¿≈»ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿«
:„Á ‡Ï ÔB‰ÈÂ d˙z‡a¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»

‡„Ìכה ÔÈ‡ÏÈÚ ÔB‰ÈÂ˙ ÂB‰Â«¬«¿≈«¿ƒ»ƒ»»
:ÔÈÓlk˙Ó ‡ÏÂ d˙z‡Âא‡ÈÂÁÂ ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»

„Úc ‡a ˙ÂÁ ÏkÓ ÌÈkÁ ‰Â‰¬»«ƒƒ…≈«»»ƒ¬«
‡Lea ‡˙z‡Ï Ó‡Â ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡ƒ«¬«¿ƒ¿»¿¿»
ÔÏÈ‡ ÏkÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÈÈ Ó‡ È‡¬≈¬«¿»»≈¿ƒ…ƒ«

:‡˙Èbב‡ÈÂÁÏ ‡˙z‡ ˙Ó‡Â ƒ¿»«¬∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»
:ÏeÎÈ ‡˙Èb ÔÏÈ‡ ÈÈtÓƒ≈≈ƒ«ƒ¿»≈

eÚÈÓ˙ג Èc ‡ÏÈ‡ ÈÈtÓeƒ≈≈ƒ»»ƒƒ¿ƒ
dpÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÈÈ Ó‡ ‡˙Èbƒ¿»¬«¿»»≈¿ƒ≈
:Ôe˙eÓz ‡ÓÏÈc da Ôe˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿≈ƒ¿»¿

eÓ˙ד ‡Ï ‡˙z‡Ï ‡ÈÂÁ Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿ƒ¿»»
:Ôe˙eÓzהÈ‡ ÈÈ Ì„ ÈÏb È‡ ¿¬≈«≈√»¿»¬≈

ÔÁzt˙ÈÂ dpÓ ÔeÏÎÈ˙c ‡ÓBÈa¿»¿≈¿ƒ≈¿ƒ¿«¿«


אפֹוד: להיֹות ‰ÌÚt(Î‚)לאפֹוד", ˙‡Ê.מלּמד ְְִֵֵ…«««ְֵַ

ּדעּתֹו נתקררה ולא וחּיה, ּבהמה ּכל על אדם ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֹׁשּבא
חּוה: על ׁשּבא LÈ‡Óעד Èk ‰‡ ‡È ˙‡ÊÏ ֶַַַָָ¿…ƒ»≈ƒ»ƒ≈ƒ

'B‚Â.העֹולם ׁשּנברא מּכאן לׁשֹון, על נֹופל לׁשֹון ¿ְִִֵֶַָָָָָָ
הּקדׁש LÈ‡ŒÊÚÈ(Î„):ּבלׁשֹון Ôk ÏÚ.רּוח ְִֶַֹ«≈«¬»ƒַ

ּכן, אֹומרת העריֹות:הּקדׁש את נח ּבני על לאסר ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
„Á‡ Ï.נעׂשה וׁשם ׁשניהם, ידי על נֹוצר הּולד ¿»»∆»ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָ

אחד: eLLa˙È(Î‰)ּבׂשרם ‡ÏÂ.היּו ׁשּלא ְֶָָָ¿…ƒ¿…»ֶָֹ
על ואף לרע, טֹוב ּבין להבחין צניעּות, ּדר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַיֹודעים
יצר ּבֹו נּתן לא ׁשמֹות, לקרֹות ּדעה ּבֹו ׁשּנּתנה ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹּפי
וידע הרע, יצר ּבֹו ונכנס העץ, מן אכלֹו עד ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרע

לרע: טֹוב ּבין ÌeÚ(‡)מה ‰È‰ LÁp‰Â.מה ְֵַָ¿«»»»»»ָ
לאדם "וּיעׂש :לסמ לֹו היה לכאן, זה ְְְְִִֶַַַָָָָָָֹענין
מאיזֹו ,ללּמד אּלא וּילּבׁשם"? עֹור ּכתנֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָּולאׁשּתֹו

ערּמים אֹותם ראה עליהם, הּנחׁש קפץ ֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֻסּבה
לּה: ונתאּוה ּכל לעין ּבתׁשמיׁש ÌeÚועֹוסקים ְְְְְְְִִִֵַַָָֹ»

ÏkÓ.ערּום" מּפלּתֹו: היתה ּוגדּלתֹו, ערמתֹו לפי ƒ…ְְְְְִַַָָָָָָֻ
מּכל" "ארּור רבה]מּכל", Ó‡ŒÈk:[בראשית ‡ ִִָֹֹ«ƒ»«

'B‚Â.ואףׁשּמא וגֹו", מּכל תאכלּו "לא לכם: אמר ¿ְְְִֶֶַַָָָֹֹֹ
הרּבה ּפרֹות, מּׁשאר אֹוכלים אֹותם ׁשראה ּפי ְְְִִִִֵֶַָָָָָעל
ּבאֹותֹו לדּבר ויבא ׁשּתׁשיבּנּו ּכדי ּדברים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹעליה

בהעץ: Ba(‚)תורה eÚb˙ ‡ÏÂ.,הּצּוּוי על הֹוסיפה ֵָ¿…ƒ¿ִִַַָ
ׁשּנאמר: הּוא ּגרעֹון, לידי ּבאה ל)לפיכ (משלי ְֱִִֵֵֶֶַָָָָ

ּדבריו": על Ôe˙Óz(„)"אלּֿתֹוסף ˙BÓŒ‡Ï. ְְְַַָָ…¿À
מיתה ׁשאין 'ּכׁשם לּה: אמר ּבֹו, ׁשּנגעה עד ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָּדחפּה

ּבאכילה' מיתה אין ּכ רבה)ּבנגיעה, :(בראשית ְֲִִִִֵַָָָָ
(‰)Ú„È Èk.העץ מן אּמנּותֹו, ּבני ׂשֹונא אּמן ּכל ƒ…≈«ְִֵֵֵָָָָֻֻ

העֹולם את ּוברא רבה)אכל Ì˙ÈÈ‰Â:(בראשית ֶַָָָָָƒ¿ƒ∆
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Î ÔB‰˙e ÔBÎÈÈÚÔÈÓÈkÁ ÔÈ ≈≈¿¿«¿¿ƒ«ƒƒ
:LÈÏ Ë ÔÈaו‡˙z‡ ˙ÊÁÂ ≈«¿ƒ«¬«ƒ¿»

È‡ È‡Â ÏÎÈÓÏ ÔÏÈ‡ Ë È‡¬≈«ƒ»¿≈»«¬≈«≈
‡ÏÈ‡ ‚bÓe ÔÈÈÚÏ ‡e‰»≈ƒ¿««ƒ»»
da‡Ó ˙Èe d ‡Ïkz‡Ï¿ƒ¿«¿»≈¿ƒ«≈ƒ≈
dÚ dÏÚÏ ‡ ˙‰ÈÂ ˙ÏÎ‡Â«¬»«ƒ»««¿«¿«ƒ«

:ÏÎ‡ÂזÔB‰ÈÂ˙ ÈÈÚ ‡Áz˙‡Â «¬»¿ƒ¿«»»≈≈«¿≈
ÔeÈ‡ ÔÈ‡ÏÈËÚ È‡ eÚ„ÈÂƒ»¬≈«¿ƒ»ƒƒ
e„ÚÂ ÔÈ‡˙ ÈË ÔB‰Ï eËÈÁÂ¿«ƒ¿«¿≈¿≈ƒ«¬«

:ÔÈÊÊ ÔB‰ÏחÏ˜ ˙È eÚÓLe ¿¿»ƒ¿»»«
‡˙È‚a ‰Ó ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓÈÓ≈¿»«¿»¡…ƒ¿«≈¿ƒ¿»
d˙z‡Â Ì„‡ ËÈ‡Â ‡ÓBÈ ÁÓÏƒ¿«»¿ƒ««»»¿ƒ¿≈
ÔÏÈ‡ B‚a ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¡…ƒ¿ƒ«

:‡˙È‚טÌ„‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡˜e ƒ¿»¿»¿»¡…ƒ¿»»
:z‡ Ô‡ dÏ Ó‡ÂיÏ˜ ˙È Ó‡Â «¬«≈»»¿«¬«»«

˙ÈÏÈÁ„e ‡˙È‚a ˙ÈÚÓL ÓÈÓ≈¿»«¿ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ
:˙ÈËÈ‡Â ‡‡ È‡ÏÈËÚ È‡¬≈«¿ƒ«¬»¿ƒ«»ƒ

‡Èיא Ï ÈeÁ ÔÓ Ó‡Â«¬«»«ƒ»¬≈
‡ÏÈ‡ ÔÓ‰ z‡ È‡ÏÈËÚ«¿ƒ«»¿¬ƒƒ»»


ÌÈ‰Ï‡k.עֹולמֹות:יֹוצרי(Â)‰‡‰ ‡zÂ. ≈…ƒְֵָ«≈∆»ƒ»

ּדבריו והאמינּתּוראתה לּה והּנאּו נחׁש ׁשל ְְְְֱֲִִֶֶַָָָָָָָ
רבה) ‰Ú:(בראשית BË Èk.:ּכאלהים להיֹות ƒ»≈ְִִֵֹ

ÌÈÈÚÏ ‡e‰‰Â‡˙ ÈÎÂ.:לּה ׁשאמר ּכמֹו ¿ƒ«¬»»≈«ƒְֶַָָ
עיניכם": ÏÈk‰Ï"ונפקחּו „ÓÁÂ.ׁשאמר ּכמֹו ְְְִֵֵֶ¿∆¿»¿«¿ƒְֶַָ

ורע": טֹוב "יֹודעי dLÈ‡Ïלּה Ìb ÔzzÂ.ׁשּלא ְֵָָָ«ƒ≈«¿ƒ»ֶֹ
הּוא ויחיה היא, אחרת:ּתמּות לרּבֹות.Ìbויּׂשא ְְְִִִֶֶֶַָָ«ְַ

B‚Â(Ê)וחּיה:ּבהמה ‰Á˜zÂ.החכמה לענין ְְֵַָָ«ƒ»«¿»¿ְְְִַַָָ
הּמקרא וסֹוף מּמׁש, ראּיה לענין ולא הּכתּוב ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹּדּבר

‰Ìמֹוכיח: ÌÈÚ Èk eÚ„iÂ.יֹודע הּסּומא אף ִַ«≈¿ƒ≈Àƒ≈ֵַַַָ
הם"? ערּמים ּכי "וּידעּו מהּו אּלא ערם, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֻּכׁשהּוא
הימּנה ונתערטלּו ּבידם היתה אחת ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָמצוה

רבה) ˙‡‰:(בראשית ‰ÏÚ.ׁשאכלּו העץ הּוא ¬≈¿≈»ְֵֶָָ
נתקנּו ּבֹו ׁשּנתקלקלּו, ּבּדבר ע)מּמּנּו, ,(סנהדרין ְְְְְִִִֶֶַַָָ

ּומּפני עליהם. מּלּטל מנעּום העצים ׁשאר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹאבל
העץ? נתּפרסם לא הּואמה ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין ְְִֵֵֵֶַַָָָָֹ

'זהּו ויאמרּו: יכלימּוהּו ׁשּלא ּברּיה, להֹונֹות ְְְְְִִֵֶֶַָָֹֹחפץ

ידֹו' על העֹולם תנחומא)ׁשּלקה רבי :(מדרש ֶַָָָָָ
(Á)eÚÓLiÂ.ּוכבר רּבים, אּגדה מדרׁשי יׁש «ƒ¿¿ְְְִִֵֵַַָָָ

ּובׁשאר רּבה ּבבראׁשית מכֹונם על רּבֹותינּו ְְְְִִִִֵֵַַַָָָסּדרּום
מקרא, ׁשל לפׁשּוטֹו אּלא ּבאתי לא ואני ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹמדרׁשֹות,
על ּדבּור ּדבר הּמקרא ּדברי המיּׁשבת ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּולאּגדה

קֹול.eÚÓLiÂאפניו: את ׁשמעּו ּׁשמעּו? מה ְָָ«ƒ¿¿ְְֶַָָ
ּבּגן: מתהּל ׁשהיה הּוא, ּברּו ÁeÏהּקדֹוׁש ְִֵֶַַַַָָָָ¿«

ÌBi‰.ספרים) מּׁשם ּבאה ׁשהּׁשמׁש רּוח לאֹותֹו «ְְִִֶֶֶַַָָָָ
היא וזֹו עּקר), כן ּכי ודֹו"ק לׁשם, ְְְֲִִִִֵֵָָאחרים:

והם ּבּמערב, חּמה ערב ׁשּלפנֹות (שםמערבית, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבעׂשירית:לח) היכןיֹו.‡ki‰(Ë)סרחּו היה דע ְֲִִַָ«∆»ֵֵַָָָ

נבהל יהא ׁשּלא ּבדברים, עּמֹו לּכנס אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹהּוא,
ּפתאם יעניׁשהּו אם רבה)להׁשיב וכן(בראשית . ְְְֲִִִִֵֵַָֹ

לֹו: אמר ד)ּבקין וכן(בראשית ?"אחי הבל "אי ְְִִֵֵֶֶַַָָ
כב)ּבבלעם: עּמ"?(במדבר האּלה האנׁשים "מי ְְֲִִִִֵֶָָָָָ

ּבׁשלּוחי ּבחזקּיהּו, וכן ּבדברים, עּמהם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָָָלּכנס
ּבלאדן לט)מרֹוד י:(ישעיה ‰Èb„(È‡)תורה ÈÓ ְְֲַָָƒƒƒ
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Î ÔB‰˙e ÔBÎÈÈÚÔÈÓÈkÁ ÔÈ ≈≈¿¿«¿¿ƒ«ƒƒ
:LÈÏ Ë ÔÈaו‡˙z‡ ˙ÊÁÂ ≈«¿ƒ«¬«ƒ¿»

È‡ È‡Â ÏÎÈÓÏ ÔÏÈ‡ Ë È‡¬≈«ƒ»¿≈»«¬≈«≈
‡ÏÈ‡ ‚bÓe ÔÈÈÚÏ ‡e‰»≈ƒ¿««ƒ»»
da‡Ó ˙Èe d ‡Ïkz‡Ï¿ƒ¿«¿»≈¿ƒ«≈ƒ≈
dÚ dÏÚÏ ‡ ˙‰ÈÂ ˙ÏÎ‡Â«¬»«ƒ»««¿«¿«ƒ«

:ÏÎ‡ÂזÔB‰ÈÂ˙ ÈÈÚ ‡Áz˙‡Â «¬»¿ƒ¿«»»≈≈«¿≈
ÔeÈ‡ ÔÈ‡ÏÈËÚ È‡ eÚ„ÈÂƒ»¬≈«¿ƒ»ƒƒ
e„ÚÂ ÔÈ‡˙ ÈË ÔB‰Ï eËÈÁÂ¿«ƒ¿«¿≈¿≈ƒ«¬«

:ÔÈÊÊ ÔB‰ÏחÏ˜ ˙È eÚÓLe ¿¿»ƒ¿»»«
‡˙È‚a ‰Ó ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓÈÓ≈¿»«¿»¡…ƒ¿«≈¿ƒ¿»
d˙z‡Â Ì„‡ ËÈ‡Â ‡ÓBÈ ÁÓÏƒ¿«»¿ƒ««»»¿ƒ¿≈
ÔÏÈ‡ B‚a ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¡…ƒ¿ƒ«

:‡˙È‚טÌ„‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡˜e ƒ¿»¿»¿»¡…ƒ¿»»
:z‡ Ô‡ dÏ Ó‡ÂיÏ˜ ˙È Ó‡Â «¬«≈»»¿«¬«»«

˙ÈÏÈÁ„e ‡˙È‚a ˙ÈÚÓL ÓÈÓ≈¿»«¿ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ
:˙ÈËÈ‡Â ‡‡ È‡ÏÈËÚ È‡¬≈«¿ƒ«¬»¿ƒ«»ƒ

‡Èיא Ï ÈeÁ ÔÓ Ó‡Â«¬«»«ƒ»¬≈
‡ÏÈ‡ ÔÓ‰ z‡ È‡ÏÈËÚ«¿ƒ«»¿¬ƒƒ»»


ÌÈ‰Ï‡k.עֹולמֹות:יֹוצרי(Â)‰‡‰ ‡zÂ. ≈…ƒְֵָ«≈∆»ƒ»

ּדבריו והאמינּתּוראתה לּה והּנאּו נחׁש ׁשל ְְְְֱֲִִֶֶַָָָָָָָ
רבה) ‰Ú:(בראשית BË Èk.:ּכאלהים להיֹות ƒ»≈ְִִֵֹ

ÌÈÈÚÏ ‡e‰‰Â‡˙ ÈÎÂ.:לּה ׁשאמר ּכמֹו ¿ƒ«¬»»≈«ƒְֶַָָ
עיניכם": ÏÈk‰Ï"ונפקחּו „ÓÁÂ.ׁשאמר ּכמֹו ְְְִֵֵֶ¿∆¿»¿«¿ƒְֶַָ

ורע": טֹוב "יֹודעי dLÈ‡Ïלּה Ìb ÔzzÂ.ׁשּלא ְֵָָָ«ƒ≈«¿ƒ»ֶֹ
הּוא ויחיה היא, אחרת:ּתמּות לרּבֹות.Ìbויּׂשא ְְְִִִֶֶֶַָָ«ְַ

B‚Â(Ê)וחּיה:ּבהמה ‰Á˜zÂ.החכמה לענין ְְֵַָָ«ƒ»«¿»¿ְְְִַַָָ
הּמקרא וסֹוף מּמׁש, ראּיה לענין ולא הּכתּוב ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹּדּבר

‰Ìמֹוכיח: ÌÈÚ Èk eÚ„iÂ.יֹודע הּסּומא אף ִַ«≈¿ƒ≈Àƒ≈ֵַַַָ
הם"? ערּמים ּכי "וּידעּו מהּו אּלא ערם, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֻּכׁשהּוא
הימּנה ונתערטלּו ּבידם היתה אחת ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָמצוה

רבה) ˙‡‰:(בראשית ‰ÏÚ.ׁשאכלּו העץ הּוא ¬≈¿≈»ְֵֶָָ
נתקנּו ּבֹו ׁשּנתקלקלּו, ּבּדבר ע)מּמּנּו, ,(סנהדרין ְְְְְִִִֶֶַַָָ

ּומּפני עליהם. מּלּטל מנעּום העצים ׁשאר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹאבל
העץ? נתּפרסם לא הּואמה ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין ְְִֵֵֵֶַַָָָָֹ

'זהּו ויאמרּו: יכלימּוהּו ׁשּלא ּברּיה, להֹונֹות ְְְְְִִֵֶֶַָָֹֹחפץ

ידֹו' על העֹולם תנחומא)ׁשּלקה רבי :(מדרש ֶַָָָָָ
(Á)eÚÓLiÂ.ּוכבר רּבים, אּגדה מדרׁשי יׁש «ƒ¿¿ְְְִִֵֵַַָָָ

ּובׁשאר רּבה ּבבראׁשית מכֹונם על רּבֹותינּו ְְְְִִִִֵֵַַַָָָסּדרּום
מקרא, ׁשל לפׁשּוטֹו אּלא ּבאתי לא ואני ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹמדרׁשֹות,
על ּדבּור ּדבר הּמקרא ּדברי המיּׁשבת ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּולאּגדה

קֹול.eÚÓLiÂאפניו: את ׁשמעּו ּׁשמעּו? מה ְָָ«ƒ¿¿ְְֶַָָ
ּבּגן: מתהּל ׁשהיה הּוא, ּברּו ÁeÏהּקדֹוׁש ְִֵֶַַַַָָָָ¿«

ÌBi‰.ספרים) מּׁשם ּבאה ׁשהּׁשמׁש רּוח לאֹותֹו «ְְִִֶֶֶַַָָָָ
היא וזֹו עּקר), כן ּכי ודֹו"ק לׁשם, ְְְֲִִִִֵֵָָאחרים:

והם ּבּמערב, חּמה ערב ׁשּלפנֹות (שםמערבית, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבעׂשירית:לח) היכןיֹו.‡ki‰(Ë)סרחּו היה דע ְֲִִַָ«∆»ֵֵַָָָ

נבהל יהא ׁשּלא ּבדברים, עּמֹו לּכנס אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹהּוא,
ּפתאם יעניׁשהּו אם רבה)להׁשיב וכן(בראשית . ְְְֲִִִִֵֵַָֹ

לֹו: אמר ד)ּבקין וכן(בראשית ?"אחי הבל "אי ְְִִֵֵֶֶַַָָ
כב)ּבבלעם: עּמ"?(במדבר האּלה האנׁשים "מי ְְֲִִִִֵֶָָָָָ

ּבׁשלּוחי ּבחזקּיהּו, וכן ּבדברים, עּמהם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָָָלּכנס
ּבלאדן לט)מרֹוד י:(ישעיה ‰Èb„(È‡)תורה ÈÓ ְְֲַָָƒƒƒ
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dpÓ ÏÎÈÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a Cz„wÙcƒ«∆¿»¿ƒ¿»¿≈«ƒ≈
:zÏÎ‡יב‡˙z‡ „‡‰ Ó‡Â ¬«¿»«¬«»»»ƒ¿»

ÔÓ ÈÏ ˙‰È ‡È‰ ÈÚ z‰Ècƒ«¿»ƒƒƒ«¬«ƒƒ
:˙ÈÏÎ‡Â ‡ÏÈ‡יגÈÈ Ó‡Â ƒ»»«¬»ƒ«¬«¿»

˙„Ú ‡c ‰Ó ‡˙z‡Ï È‰Ï‡¡…ƒ¿ƒ¿»«»«¿»
˙ÈÈÚË‡ ‡ÈÂÁ ‡˙z‡ ˙Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒƒ

:˙ÈÏÎ‡ÂידÈ‰Ï‡ ÈÈ Ó‡Â «¬»ƒ«¬«¿»¡…ƒ
z‡ ËÈÏ ‡c z„Ú È‡ ‡ÈÂÁÏ¿ƒ¿»¬≈¬«¿»»ƒ«¿
ÏÚ ‡a ˙ÂÁ ÏkÓe ‡ÈÚa ÏkÓƒ»¿ƒ»ƒ…≈«»»«
ÈÓBÈ Ïk ÏeÎÈ˙ ‡ÙÚÂ ÏÈÊÈz CÚÓ¿»≈ƒ¿«¿»≈»≈

:CÈiÁטוÔÈe CÈa ÈÂL‡ e„e «»¿»∆«ƒ≈»≈
‡e‰ d‰a ÔÈe Ca ÔÈe ‡˙z‡ƒ¿»≈¿»≈¿»«
dÏ z„Úc ‰Ó CÏ ÈÎc È‰È¿≈¿ƒ»«ƒ¬«¿»≈
dÏ ÈË È‰z z‡Â ÔÈÓ„˜Óƒ¿«¿ƒ¿«¿¿≈»ƒ≈

:‡ÙBÒÏטז‰‡Ò‡ Ó‡ ‡˙z‡Ï ¿»¿ƒ¿»¬««¿»»
Úa ÈÎÈÈecÚÂ ÈÎÈÚ ÈÒ‡«¿≈«¬«¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿«
‡‰z CÏÚa ˙Âe ÔÈ È„Ïz≈¿ƒ¿ƒ¿««¿≈¿≈
:Ca ËÏLÈ ‡e‰Â CÈze‡zƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

˜zÏÈaיז È‡ Ó‡ „‡Ïe¿»»¬«¬≈«ƒ¿»
È‡ ÔÓ zÏÎ‡Â C˙z‡ ÓÈÓÏ‡Ï ¿≈«ƒ¿»«¬«¿»ƒƒ»»

ÏeÎÈ˙ ‡Ï ÓÈÓÏ Cz„ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»¿≈«»≈


EÏ.ּבעֹומד יׁש ּבׁשת מה לדעת ל ערם?:מאין ¿ְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

ıÚ‰ŒÔÓ‰.:ּבתמיהה(È)È„Ú ‰z˙ L‡. ¬ƒ»≈ְִִָ¬∆»«»ƒ»ƒ
ה) ּבּטֹובה:(ע"ז ּכפר הטעני,.‰È‡È(È‚)ּכאן ַַָָָƒƒ«ƒְִִַ
לו)ּכמֹו: חזקּיהּו(ישעיה לכם יּׁשיא Èk(È„)":"אל ְְִִִֶַַָָƒ

˙‡f ˙ÈNÚ.ׁשל ּבזכּותֹו מהּפכים ׁשאין מּכאן »ƒ»…ְְְִִִֵֶֶַָ
לֹו היה זאת? עׂשית לּמה ׁשאלֹו: ׁשאּלּו ְִִִֵֶָָָָָָָֹמסית,
מי ּדברי הּתלמיד, ודברי הרב ּדברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָלהׁשיב:

כט)ׁשֹומעין? iÁ˙:(סנהדרין ÏkÓe ‰Ó‰a‰ ÏkÓ ְִƒ»«¿≈»ƒ…««
‰„O‰.?ׁשּכן ּכל לא מחּיה נתקּלל, מּבהמה אם «»∆ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

ּבכֹורֹות ּבמּסכת זה מדרׁש רּבֹותינּו ח)העמידּו ,(דף ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָ
ׁשבע נחׁש ׁשל עּבּורֹו ׁשּימי EÁŒÏÚׁשנים:ללּמד ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ«¿…¿

CÏ˙.לֹו היּו ‡ÈL˙(ÂË)ונקצצּו:רגלים ‰È‡Â. ≈≈ְְְְִִַַָ¿≈»»ƒ
הּוא ּכׁשּיאכל אדם, ׁשּימּות אּלא נתּכּונּת לא ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹאּתה
חּוה אל לדּבר ּבאת ולא חּוה, את וּתּׂשא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּתחּלה,
להתּפּתֹות קּלֹות ּדעּתן ׁשהּנׁשים לפי אּלא ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּתחּלה,

"ואיבה :לפיכ ּבעליהן, את לפּתֹות ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָויֹודעֹות
ט).EÙeLÈאׁשית": ּכמֹו:(סוטה ,ט)יכּתת (דברים ִָ¿¿ְְְֶַ

יתּה': 'וׁשפית ותרּגּומֹו: אֹותֹו" z‡Â‰"ואּכת ְְְִֵֶַָָָֹ¿«»
˜Ú epÙeLz.קֹומה ל יהא ּבעקבֹו,לא ותּׁשכּנּו ¿∆»≈ְְְְֲִֵֵֶַָֹ

ּכמֹו: 'ּתׁשּופּנּו', ּולׁשֹון ּתמיתּנּו, מּׁשם (ישעיהואף ְְְְְִִֶֶַָ
נֹוׁשףמ) הּוא לנׁש ּבא ּכׁשהּנחׁש ּבהם", ְְִֵֶֶַַָָָָָֹ"נׁשף

הּלׁשֹון, על נֹופל ׁשהּלׁשֹון ּולפי ׁשריקה. ּכתבּכמין ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
ּבׁשניהם: נׁשיפה צער.CBÚ(ÊË)לׁשֹון זה ְְְִִֵֶָƒ¿≈ֶַַ

ּבנים: העּבּור:.C‰Âּגּדּול צער È„Ïzזה Úa ִִָ¿≈…≈ִֶַַָ¿∆∆≈¿ƒ
È.:הּלדה צער C˙˜eLzזה CLÈ‡ŒÏ‡Â. »ƒֵֶַַַָ¿∆ƒ≈¿»≈

ּבּפה, לתבעֹו מצח ל אין כן ּפי על ואף ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָלתׁשמיׁש,
ולא מּמּנּו הּכל ,"ימׁשלּֿב "הּוא מּמ:אּלא ְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ

C˙˜eLz.:ּכמֹו ,כט)ּתאות "ונפׁשֹו(ישעיה ¿»≈ְְְֲֵַַָ
EeÚa(ÊÈ)":ׁשֹוקקה ‰Ó„‡‰ ‰e‡.עלהּת ֵָ¬»»¬»»«¬∆ֲֶַ

ּופרעֹוׁשים זבּובים, ּכגֹון: ארּורים, ּדברים ְְְְְֲִִִִַָל
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והּברּיֹותּונמלים. רעה, לתרּבּות לּיֹוצא מׁשל ְְְְְִִֵַַַָָָָָ

מהם: ׁשּינק ׁשדים „Â(ÁÈ)מקּללֹות B˜Â ְְִֵֶֶַַַָָ¿¿«¿«
CÏ ÁÈÓˆz.ּתצמיח זרעים, מיני ּכׁשּתזרעּנה הארץ, «¿ƒ«»ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ידי על נאכלים והן ועּכבּיֹות, קּונּדס ודרּדר, ְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָקֹוץ
לד)ּתּקּון ‰„‰:(ביצה ÚŒ˙‡ zÏÎ‡Â.ּומה ִ¿»«¿»∆≈∆«»∆ַ

נתּתי "הּנה לֹו: נאמר ּבּברכה והלא זֹו, היא ְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹּקללה
אמּור מה אּלא וגֹו"? זרע זֹורע עׂשב ּכל את ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלכם
ּבעבּור האדמה "ארּורה הענין: ּבראׁש ְְֲֲֲִֶַָָָָָָָֹּכאן
ודרּדר "וקֹוץ העּצבֹון: ואחר ּתאכלּנה", ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹּבעּצבֹון
ּגּנה, ירקֹות אֹו קטניֹות, ּכׁשּתזרעּנה ,"ל ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָּתצמיח
עׂשבי ּוׁשאר ודרּדרים קֹוצים, ל ּתצמיח ְְְְְְִִִִִֵַַַָָהיא

ּתאכלם: ּכרח ועל ‡EÈt(ËÈ)הּׂשדה, ˙ÚÊa. ְְְֲֵֶַַָָֹ¿≈««∆
ּבֹו ׁשּתטריח ‰‡„Ì(Î)הרּבה:לאחר ‡˜Â. ְְְִֵֶַַַַַ«ƒ¿»»»»

האדם "וּיקרא הראׁשֹון: לענינֹו הּכתּוב ְְְִִִַַַָָָָָָָָחזר
קריאת ידי ׁשעל ללּמד אּלא הפסיק ולא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשמֹות",
לא "ּולאדם ׁשּכתּוב ּכמֹו חּוה, לֹו נזּדּוגה ְְְְִֵֶַַָָָָָֹׁשמֹות

ועל ּתרּדמה", "וּיּפל... :לפיכ ּכנגּדֹו". עזר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמצא
סמ ערּוּמים", ׁשניהם "וּיהיּו ׁשּכתב: ּפרׁשתידי לֹו  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

וראה ערּמים אֹותם ׁשראה ׁשּמּתֹו להֹודיע ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָֻהּנחׁש,
עליהם ּובא לּה נתאּוה ּבתׁשמיׁש, עסּוקים ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָאֹותם

ּובמרמה: חּיה,.eÁ‰ּבמחׁשבה לׁשֹון על נֹופל ְְְֲִַָָָ«»ְֵַַָ
ולדֹותיה, את ּתאמרׁשּמחּיה כב)ּכאׁשר ב :(קהלת ְְֲֶֶֶֶַַַָָָֹ

היה: ּבלׁשֹון לאדם" הוה BÚ(Î‡)"מה ˙B˙k. ְִֶֶָָָָָֹ»¿
אֹומרים: אּגדה ּדברי היּויׁש ּכצּפרן חלקים ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ

מן הּבא ּדבר אֹומרים: ויׁש עֹורן, על ְְְִִִֵַַָָָָָֻמדּבקים
ועׂשה וחם, ר ׁשהּוא הארנבים צמר ּכגֹון ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָהעֹור,

מּמּנּו: ּכּתנֹות epnÓ(Î)להם „Á‡k ‰È‰.הרי ֳִֶֶָֻ»»¿««ƒ∆ֲֵ
ּבעליֹונים, יחיד ׁשאני ּכמֹו ּבּתחּתֹונים, יחיד ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָהּוא

ּכן ּׁשאין מה ורע", טֹוב "לדעת יחידתֹו? היא ְִִֵֵֶַַַַָָָָּומה
וחּיה: B‚Â'ּבבהמה B„È ÁÏLÈŒÔt ‰zÚÂ.ּומּׁשּיחיה ְְִֵַָָ¿«»∆ƒ¿«»¿ְִִֶֶ

אחריו, הּברּיֹות להטעֹות קרֹוב הּוא הרי ְְְְֲֲִֵַַַָָָלעֹולם,
אין אבל אּגדה, מדרׁשי ויׁש אלֹוּה. הּוא אף ְְְְֱֲִֵֵֵַַַַָָָולֹומר
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והּברּיֹותּונמלים. רעה, לתרּבּות לּיֹוצא מׁשל ְְְְְִִֵַַַָָָָָ

מהם: ׁשּינק ׁשדים „Â(ÁÈ)מקּללֹות B˜Â ְְִֵֶֶַַַָָ¿¿«¿«
CÏ ÁÈÓˆz.ּתצמיח זרעים, מיני ּכׁשּתזרעּנה הארץ, «¿ƒ«»ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ידי על נאכלים והן ועּכבּיֹות, קּונּדס ודרּדר, ְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָקֹוץ
לד)ּתּקּון ‰„‰:(ביצה ÚŒ˙‡ zÏÎ‡Â.ּומה ִ¿»«¿»∆≈∆«»∆ַ

נתּתי "הּנה לֹו: נאמר ּבּברכה והלא זֹו, היא ְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹּקללה
אמּור מה אּלא וגֹו"? זרע זֹורע עׂשב ּכל את ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלכם
ּבעבּור האדמה "ארּורה הענין: ּבראׁש ְְֲֲֲִֶַָָָָָָָֹּכאן
ודרּדר "וקֹוץ העּצבֹון: ואחר ּתאכלּנה", ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹּבעּצבֹון
ּגּנה, ירקֹות אֹו קטניֹות, ּכׁשּתזרעּנה ,"ל ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָּתצמיח
עׂשבי ּוׁשאר ודרּדרים קֹוצים, ל ּתצמיח ְְְְְְִִִִִֵַַַָָהיא

ּתאכלם: ּכרח ועל ‡EÈt(ËÈ)הּׂשדה, ˙ÚÊa. ְְְֲֵֶַַָָֹ¿≈««∆
ּבֹו ׁשּתטריח ‰‡„Ì(Î)הרּבה:לאחר ‡˜Â. ְְְִֵֶַַַַַ«ƒ¿»»»»

האדם "וּיקרא הראׁשֹון: לענינֹו הּכתּוב ְְְִִִַַַָָָָָָָָחזר
קריאת ידי ׁשעל ללּמד אּלא הפסיק ולא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשמֹות",
לא "ּולאדם ׁשּכתּוב ּכמֹו חּוה, לֹו נזּדּוגה ְְְְִֵֶַַָָָָָֹׁשמֹות

ועל ּתרּדמה", "וּיּפל... :לפיכ ּכנגּדֹו". עזר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמצא
סמ ערּוּמים", ׁשניהם "וּיהיּו ׁשּכתב: ּפרׁשתידי לֹו  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

וראה ערּמים אֹותם ׁשראה ׁשּמּתֹו להֹודיע ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָֻהּנחׁש,
עליהם ּובא לּה נתאּוה ּבתׁשמיׁש, עסּוקים ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָאֹותם

ּובמרמה: חּיה,.eÁ‰ּבמחׁשבה לׁשֹון על נֹופל ְְְֲִַָָָ«»ְֵַַָ
ולדֹותיה, את ּתאמרׁשּמחּיה כב)ּכאׁשר ב :(קהלת ְְֲֶֶֶֶַַַָָָֹ

היה: ּבלׁשֹון לאדם" הוה BÚ(Î‡)"מה ˙B˙k. ְִֶֶָָָָָֹ»¿
אֹומרים: אּגדה ּדברי היּויׁש ּכצּפרן חלקים ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ

מן הּבא ּדבר אֹומרים: ויׁש עֹורן, על ְְְִִִֵַַָָָָָֻמדּבקים
ועׂשה וחם, ר ׁשהּוא הארנבים צמר ּכגֹון ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָהעֹור,

מּמּנּו: ּכּתנֹות epnÓ(Î)להם „Á‡k ‰È‰.הרי ֳִֶֶָֻ»»¿««ƒ∆ֲֵ
ּבעליֹונים, יחיד ׁשאני ּכמֹו ּבּתחּתֹונים, יחיד ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָהּוא

ּכן ּׁשאין מה ורע", טֹוב "לדעת יחידתֹו? היא ְִִֵֵֶַַַַָָָָּומה
וחּיה: B‚Â'ּבבהמה B„È ÁÏLÈŒÔt ‰zÚÂ.ּומּׁשּיחיה ְְִֵַָָ¿«»∆ƒ¿«»¿ְִִֶֶ

אחריו, הּברּיֹות להטעֹות קרֹוב הּוא הרי ְְְְֲֲִֵַַַָָָלעֹולם,
אין אבל אּגדה, מדרׁשי ויׁש אלֹוּה. הּוא אף ְְְְֱֲִֵֵֵַַַַָָָולֹומר
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˙È ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ d˙z‡ƒ¿≈¿«ƒ«ƒƒ«»

ÔÈ˜(ÔÓ) ‡‚ È˙È˜ ˙Ó‡Â «ƒ«¬∆∆»ƒƒ«¿»ƒ
:ÈÈ Ì„˜ב˙È „ÏÈÓÏ ˙ÙÈÒB‡Â √»¿»¿ƒ«¿≈«»

Ï‰ ˙È È‰BÁ‡ÈÚ Ï‰ ‰Â‰Â «ƒ»»∆«¬»∆∆»≈
:‡Ú‡a ÁÏt ‰Â‰ ÔÈ˜Â ‡Ú»»¿«ƒ¬»»«¿«¿»

˜ÔÈג È˙È‡Â ÔÈÓBÈ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒƒ¿«¿ƒ«ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡z˜z ‡Ú‡„ ‡a‡Ó≈ƒ»¿«¿»«¿À¿»√»¿»

ÈÈaÓד ‡e‰ Û‡ È˙È‡ Ï‰Â¿∆∆«¿ƒ«ƒ«ƒ≈
Óe dÚÔÓ ‡ÂÚ ˙Â‰Â ÔB‰ »≈ƒ«ƒ¿«¬««¿»ƒ

:dae˜Ïe Ï‰Ï ÈÈ Ì„√̃»¿»¿∆∆¿¿»≈
ÂÚ‡ה ˙Â‰ ‡Ï dae˜Ïe ÔÈ˜Ïe¿«ƒ¿¿»≈»¬««¿»

eLÈ˙‡Â ‡„ÁÏ ÔÈ˜Ï Û˜˙e¿≈¿«ƒ«¬»¿ƒ¿¿ƒ
:È‰Bt‡ו‡ÓÏ ÔÈ˜Ï ÈÈ Ó‡Â «ƒ«¬«¿»¿»ƒ¿»

:Èt‡ eLÈ˙‡ ‡ÓÏe Ï ÛÈ˜z¿ƒ»¿»ƒ¿¿ƒ«»
zLÈ˜ז „BÚ ÈÈz Ì‡ ‡Ï‰¬»ƒ≈ƒ»»ƒ¿¿≈

ÌBÈÏ „BÚ ÈÈ˙ ‡Ï Ì‡Â Ï»¿ƒ»≈ƒ»»¿
„È˙Ú„Â È ˙‡Á ‡Ècƒ»««¿ƒ¿ƒ¬ƒ


ּפׁשּוטֹו: על כגמיּׁשבין Ô„Ú(Î„)תורה ÔbÏ Ì„wÓ. ְְִַָֻƒ∆∆¿«≈∆

לּגן:ּבמזרחֹו חּוץ עדן, ּגן .‡˙ÌÈ‰Œׁשל ְְִֵֶֶַַַָ∆«¿Àƒ
חּבלה: ‰Ît‰˙˙מלאכי Á‰.לאּיםולּה להט ְֲֵַַָָ«∆∆«ƒ¿«∆∆ְְֵַַַָ

לּג עֹוד מּלּכנס ׁשלףעליו ּכמֹו ׁשנן, להט, ּתרּגּום ן. ְְְְִִֵַַַַַַַָָָ
לאמ"ה לע"ז ּובלׁשֹון ּומדרׁשי(קלינגע)ׁשננא, , ְְְְִִֵַָָָ

לפׁשּוטֹו: אּלא ּבא איני ואני יׁש, ְֲִִִֵֵֶַַָָָָאּגדה
(‡)Ú„È Ì„‡‰Â.קדם מעלה ׁשל הענין קדם ּכבר ¿»»»»«ְְְִֶֶֶַָָָָֹֹ

ׁשאם והּלדה, ההריֹון וכן עדן, מּגן ונטרד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשחטא
לֹו היּו ׁשּנטרד ׁשּלאחר נׁשמע אדם", "וּידע ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָּכתּוב

"קניתי":.˜ÔÈּבנים: ׁשם ‰'על ה',.‡˙ עם ּכמֹו ִָ«ƒִִֵַָ∆ְִ
ּבזה, אבל ּבראנּו, לבּדֹו איׁשי, ואת אֹותי ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָּכׁשּברא

עּמֹו אנּו לא)ׁשּתפים ‡˙ÂÈÁ‡Œ:(נדה ÔÈ˜Œ˙‡ ִִָָֻ∆«ƒ∆»ƒ
Ï‰Œ˙‡.ׁשּתאֹומה מלּמד הם, רּבּויים אתים ג' ∆»∆ְְִִִֵֵֶֶַָ

נאמר לכ ׁשּתים, נֹולדּו הבל ועם קין, עם ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָנֹולדה
רבה)"וּתסף" Ô‡():(בראשית ‰Ú.לפי ֶַֹ…≈…ְִ

מעבֹודתּה: לֹו ּפרׁש האדמה ÈtÓ(‚)ׁשּנתקּללה ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָƒ¿ƒ
‰Ó„‡‰.,הּגרּוע אּגדהמן 'זרעויׁש ׁשאֹומרת: »¬»»ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

לידֹו, ׁשּבא מאיזה מּפרי, אחר: (ּדבר היה'. ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּפׁשּתן
מבחר): ולא טֹוב "ואל.ÚLiÂ(„)לא וכן: וּיפן, ְְָֹֹֻ«ƒ«ְְִֵֶֶַ

לא יׁשעּו", "ואל וכן ּפנה. לא ׁשעה", לא ְְְְִִֵַָָָָָֹֹֹמנחתֹו
וכן: יד)יפנּו. מעליו:(איוב ּפנה מעליו", "ׁשעה ְְְְִֵֵֵֵֵָָָָ

ÚLiÂ.אׁש מנחתֹו:ירדה הולחכה ‰Ï‡(Ê)תורה «ƒ«ְְְֲִִֵָָָָ¬…
ÈÈz Ì‡.:ּפרּוׁשֹו ּכתרּגּומֹו ˙‡Á Á˙tÏ. ƒ≈ƒְְֵַ«∆««»…≈

ׁשמּור: חּטא קבר B˙˜eLzלפתח EÈÏ‡Â.ׁשל ְְְֲִֶַַָָ¿≈∆¿»ֶ
ּומתאּוה ׁשֹוקק ּתמיד הרע, יצר הּוא ְִִֵֵֶֶַַָָָָחּטאת,

:להכׁשילBaŒÏLÓz ‰z‡Â.ּתתּגּבר ּתרצה, אם ְְְִַ¿«»ƒ¿»ְְִִִֵֶַ
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„ÔÈיד ‡ÓBÈ È˙È ‡zÎÈ˙ ‡‰»»ƒ¿»»ƒ»≈
˙ÈÏ CÓ„˜ ÔÓe ‡Ú‡ Èt‡ ÏÚÓ≈««≈«¿»ƒ√»»≈
ÏËÏhÓ È‰‡Â ‡h‡Ï ‡∆¿»¿ƒ«»»»≈ƒƒ«¿«
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:ÈÈÏË˜ÈטוÔÎÏ ÈÈ dÏ Ó‡Â ƒ¿¿ƒ»ƒ«¬«≈¿»¿≈


˜ÔÈ(Á)עליו: Ó‡Â.ריב ּבדברי עּמֹו נכנס ָָ«…∆«ƒְְְִִִִֵַ
מדרׁשיּומּצה, ּבזה ויׁש להרגֹו, עליו להתעֹולל ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ

מקרא: ׁשל יּׁשּובֹו זה א ‰Ï(Ë)אּגדה, È‡ ְִִֶֶַַָָָ≈∆∆
EÈÁ‡.,יׁשּוב אּולי נחת, ּבדברי עּמֹו להּכנס »ƒְְְִִִֵֵַַַָָ

:'ל וחטאתי הרגּתיו 'אני ÈzÚ„Èויאמר: ‡Ï. ְְְְֲֲִִִַַָָֹ…»«¿ƒ
העליֹונה: ּדעת ּכגֹונב ‡ÈÁנעׂשה Ó‰.לׁשֹון ְְֲֵֶַַַָָָ¬…≈»ƒְ

ּפּת"ח: ּבחטף הּנקּודה ה"א ּכל וכן הּוא, ְְֲֵֵֵַַַַַָָָּתמּה
(È)EÈÁ‡ ÈÓc.,אחר ּדבר זרעּיֹותיו. ודם ּדמֹו ¿≈»ƒְְִֵַַַָָָָ

הרּבה, ּפצעים ּבֹו מהיכןׁשעׂשה יֹודע היה ׁשּלא ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
יֹוצאה לז)נפׁשֹו ‰‡„Ó‰(È‡):(סנהדרין ÔÓ.יֹותר ְְַָƒ»¬»»ֵ

ּבעונּה, ּכבר היא ּׁשּנתקּללה הֹוסיפהמּמה ּבזֹו וגם ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹ
‡˙ÈÓcלחטא: ˙Á˜Ï ‰Èt˙‡ ‰˙t ‡ ֲַֹ¬∆»¿»∆ƒ»»««∆¿≈

'B‚Â EÈÁ‡.לא" :אצל קללה לּה מֹוסיף והנני »ƒ¿ְְְְְִִִֶָָָֹ
אחד, ּדּבּור הּכל אחרים: (ספרים ּתתּֿכחּה" ְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹתסף

ּכאן): עד האדמה" Â„(È)מ"ּמן Ú.ל אין ֲִִַָָָָ»»»ְֵ
אחד: ּבמקֹום לדּור ÈÂÚ(È‚)רׁשּות ÏB„ ְְֶָָָ»¬…ƒ

‡BNpÓ.,ותחּתֹונים,ּבתמיהה עליֹונים טֹוען אּתה ƒ¿ְְְְִִִִֵֶַַָָ
לטען? ל אפׁשר אי יד:(ב"ר)ועוני ÔÎÏ(ÂË)תורה ְְְֲִִִֶַָֹֹ»≈

ÔÈ˜ ‚‰Ï.ׁשּקּצרּו הּמקראֹות מן אחד זה »…≈«ƒְְִִִֶֶֶַָָ
ורמזּו קין",ּדבריהם, ּכלֿהרג "לכן ּפרׁשּו: ולא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹ

ּפרׁש ולא ענׁשֹו, וכ ּכ לֹו יעׂשה ּכה ּגערה, ְְְְְֵֵֶַָָָָָָֹֹלׁשֹון
Èענׁשֹו: È˙Ú.להּנק רֹוצה מּקיןאיני ם ְָƒ¿»«ƒÀ»ְִִִִֵֵֶַָ

מּמּנּו, נקמתי נֹוקם אני ּדֹורֹות ׁשבעה לסֹוף ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָעכׁשו,
הּמקרא וסֹוף ויהרגהּו, ּבניו מּבני למ ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיעמד

הבל נקמת והּוא יּקם", "ׁשבעתים מּקין,ׁשאמר: ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻ
ּתהא ׁשּלא היא ּגערה לׁשֹון הּמקרא ׁשּתחּלת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹלמדנּו

ּבֹו וכּיֹוצא מּזיקּתּו, ה)ּברּיה ב ּדוד(שמואל "וּיאמר : ְְִִִֵֶַַַַָָֹ
ּיעׂשה מה ּפרׁש ולא ּבּצּנֹור", ויּגע יבּוסי מּכה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹּכל
וּיּגע יבּוסי מּכה "ּכל ּברמז, הּכתּוב ּדּבר אבל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלֹו,
העורים ואת וּיכּבׁשּנּו, הּׁשער אל וּיקרב ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָּבּצּנֹור
'העּור אמרּו: אׁשר על יּכה, אֹותם וגם ְְְֲִֵֶֶַַַָָָוגֹו'",
אּלּו, את הּמּכה הּבית', ּתֹו אל יבא לא ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹוהּפּסח
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:‡Ú‡ ÔÓ ÈÓ„˜ ÔÈÏÈa˜יאÔÚÎe «ƒƒ√»«ƒ«¿»¿«
˙È ˙Á˙c ‡Ú‡ ÔÓ z‡ ËÈÏƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿««»
ÔÓ CeÁ‡c dÓc ˙È ˙ÏÈa˜Â dÓet«¿«ƒ«»¿≈¿»ƒ

:C„Èיב‡Ï ‡Ú‡a ÁÏ˙ È‡ ¿»¬≈ƒ¿«¿«¿»»
ÏËÏhÓ CÏ dÏÈÁ ÔzÓÏ ÛÈÒB˙ƒ¿ƒ«≈«»ƒ«¿«
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„ÔÈיד ‡ÓBÈ È˙È ‡zÎÈ˙ ‡‰»»ƒ¿»»ƒ»≈
˙ÈÏ CÓ„˜ ÔÓe ‡Ú‡ Èt‡ ÏÚÓ≈««≈«¿»ƒ√»»≈
ÏËÏhÓ È‰‡Â ‡h‡Ï ‡∆¿»¿ƒ«»»»≈ƒƒ«¿«
ÈpÁÈc ÏÎ È‰ÈÂ ‡Ú‡a ÈÏ‚Â¿»≈¿«¿»ƒ≈»¿ƒ¿¿À»ƒ

:ÈÈÏË˜ÈטוÔÎÏ ÈÈ dÏ Ó‡Â ƒ¿¿ƒ»ƒ«¬«≈¿»¿≈


˜ÔÈ(Á)עליו: Ó‡Â.ריב ּבדברי עּמֹו נכנס ָָ«…∆«ƒְְְִִִִֵַ
מדרׁשיּומּצה, ּבזה ויׁש להרגֹו, עליו להתעֹולל ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ

מקרא: ׁשל יּׁשּובֹו זה א ‰Ï(Ë)אּגדה, È‡ ְִִֶֶַַָָָ≈∆∆
EÈÁ‡.,יׁשּוב אּולי נחת, ּבדברי עּמֹו להּכנס »ƒְְְִִִֵֵַַַָָ

:'ל וחטאתי הרגּתיו 'אני ÈzÚ„Èויאמר: ‡Ï. ְְְְֲֲִִִַַָָֹ…»«¿ƒ
העליֹונה: ּדעת ּכגֹונב ‡ÈÁנעׂשה Ó‰.לׁשֹון ְְֲֵֶַַַָָָ¬…≈»ƒְ

ּפּת"ח: ּבחטף הּנקּודה ה"א ּכל וכן הּוא, ְְֲֵֵֵַַַַַָָָּתמּה
(È)EÈÁ‡ ÈÓc.,אחר ּדבר זרעּיֹותיו. ודם ּדמֹו ¿≈»ƒְְִֵַַַָָָָ

הרּבה, ּפצעים ּבֹו מהיכןׁשעׂשה יֹודע היה ׁשּלא ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
יֹוצאה לז)נפׁשֹו ‰‡„Ó‰(È‡):(סנהדרין ÔÓ.יֹותר ְְַָƒ»¬»»ֵ

ּבעונּה, ּכבר היא ּׁשּנתקּללה הֹוסיפהמּמה ּבזֹו וגם ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹ
‡˙ÈÓcלחטא: ˙Á˜Ï ‰Èt˙‡ ‰˙t ‡ ֲַֹ¬∆»¿»∆ƒ»»««∆¿≈

'B‚Â EÈÁ‡.לא" :אצל קללה לּה מֹוסיף והנני »ƒ¿ְְְְְִִִֶָָָֹ
אחד, ּדּבּור הּכל אחרים: (ספרים ּתתּֿכחּה" ְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹתסף

ּכאן): עד האדמה" Â„(È)מ"ּמן Ú.ל אין ֲִִַָָָָ»»»ְֵ
אחד: ּבמקֹום לדּור ÈÂÚ(È‚)רׁשּות ÏB„ ְְֶָָָ»¬…ƒ

‡BNpÓ.,ותחּתֹונים,ּבתמיהה עליֹונים טֹוען אּתה ƒ¿ְְְְִִִִֵֶַַָָ
לטען? ל אפׁשר אי יד:(ב"ר)ועוני ÔÎÏ(ÂË)תורה ְְְֲִִִֶַָֹֹ»≈

ÔÈ˜ ‚‰Ï.ׁשּקּצרּו הּמקראֹות מן אחד זה »…≈«ƒְְִִִֶֶֶַָָ
ורמזּו קין",ּדבריהם, ּכלֿהרג "לכן ּפרׁשּו: ולא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹ

ּפרׁש ולא ענׁשֹו, וכ ּכ לֹו יעׂשה ּכה ּגערה, ְְְְְֵֵֶַָָָָָָֹֹלׁשֹון
Èענׁשֹו: È˙Ú.להּנק רֹוצה מּקיןאיני ם ְָƒ¿»«ƒÀ»ְִִִִֵֵֶַָ

מּמּנּו, נקמתי נֹוקם אני ּדֹורֹות ׁשבעה לסֹוף ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָעכׁשו,
הּמקרא וסֹוף ויהרגהּו, ּבניו מּבני למ ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיעמד

הבל נקמת והּוא יּקם", "ׁשבעתים מּקין,ׁשאמר: ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻ
ּתהא ׁשּלא היא ּגערה לׁשֹון הּמקרא ׁשּתחּלת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹלמדנּו

ּבֹו וכּיֹוצא מּזיקּתּו, ה)ּברּיה ב ּדוד(שמואל "וּיאמר : ְְִִִֵֶַַַַָָֹ
ּיעׂשה מה ּפרׁש ולא ּבּצּנֹור", ויּגע יבּוסי מּכה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹּכל
וּיּגע יבּוסי מּכה "ּכל ּברמז, הּכתּוב ּדּבר אבל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלֹו,
העורים ואת וּיכּבׁשּנּו, הּׁשער אל וּיקרב ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָּבּצּנֹור
'העּור אמרּו: אׁשר על יּכה, אֹותם וגם ְְְֲִֵֶֶַַַָָָוגֹו'",
אּלּו, את הּמּכה הּבית', ּתֹו אל יבא לא ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹוהּפּסח
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ÔÈ„ ‡ÚLÏ ÔÈ˜ ÏÈË˜ Ïk»»ƒ«ƒ¿«¿»»ƒ
‡˙‡ ÔÈ˜Ï ÈÈ ÈeLÂ dpÓ Ú˙Èƒ¿¿«ƒ≈¿«ƒ¿»¿«ƒ»»
Ïk d˙È ÏË˜ÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a¿ƒ¿»¿ƒ¿«»≈»

:dpÁkLÈ„טזÌ„˜ ÔÓ ÔÈ˜ ˜e ¿ƒ¿¿ƒ≈¿««ƒƒ√»
ÏËÏÓe ÈÏ ‡Ú‡a È˙ÈÂ ÈÈ¿»ƒƒ¿«¿»»≈ƒ«¿«
ÔÈÓ„˜ÏÓ È‰BÏÚ ‡„ÈÚ ‰Â‰cƒ¬»¬ƒ»¬ƒƒ¿«¿ƒ

:Ô„Ú„ ‡˙Ècיז˙È ÔÈ˜ Ú„ÈÂ ¿ƒ¿»¿≈∆ƒ««ƒ»
cÚÂ d˙z‡CBÁ ˙È ˙„ÈÏÈÂ ˙‡È ƒ¿≈¿«ƒ«ƒƒ«»¬

‡ÓL ‡˜e ‡z˜ Èa ‰Â‰Â«¬»»≈«¿»¿»¿»
:CBÁ da ÌeLk ‡z˜„¿«¿»¿¿≈¬

ÈÚ„יח ˙È CBÁÏ „ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¬»ƒ»
Ï‡ÈeÁÓ ˙È „ÈÏB‡ „ÈÚÂ¿ƒ»ƒ»¿»≈
Ï‡Le˙Ó ˙È „ÈÏB‡ Ï‡ÈiÁÓe¿ƒ»≈ƒ»¿»≈
:CÓÏ ˙È „ÈÏB‡ Ï‡Le˙Óe¿»≈ƒ»»∆

ÔÈLיט ÔÈzz CÓÏ dÏ Èe¿ƒ≈∆∆«¿≈¿ƒ


ּובדברי ּדבריו, קּצר ּכאן וׂשר, ראׁש אעׂשּנּו ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָֹאני

א' ו)הּימים ּולׂשר:(יא לראׁש יהיה ÌNiÂּפרׁש ְְְִִֵֵֶַַָֹ«»∆
˙B‡ ÔÈ˜Ï מּׁשמֹו.‰' אֹות לֹו ּבמצחֹו.חקק ¿«ƒְְְִִַָ

הּבהמֹות יהרגני", מֹוצאי "ּכל אחרים): ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ(ספרים
ׁשּיירא היּו לא עדין אדם ּבני אבל ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹוהחּיֹות,
ירא היה לא ּומהם ואּמֹו, אביו רק ְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹמהם,
ּפחּדתי היה עכׁשו עד אמר: אּלא ְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיהרגּוהּו,
וגֹו'", "ּומֹוראכם ׁשּכתּוב: ּכמֹו החּיֹות, ּכל ְְֲֶֶַַַַָָעל
החּיֹות מּמּני ייראּו לא זה עון ּבׁשביל ְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹועכׁשו,
החזיר אֹות", לקין ה' "וּיׂשם מּיד: ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָויהרגּוני,

הּכל: על ˜ÔÈ(ÊË)מֹוראֹו ‡ˆiÂ.יצא ַַָֹ«≈≈«ƒָָ
העליֹונה:ּבהכנעה, ּדעת B„ּכגֹונב ‡a. ְְְְֵֶַַַָָָָ¿∆∆

ׁשם: נדים הּגֹולים ׁשּכל Ô„Úּבארץ ˙Ó„˜.ׁשם ְִִֶֶֶַָָָƒ¿«≈∆ָ
"וּיׁשּכן ׁשּנאמר: עדן, מּגן ּכׁשּגרׁש אביו ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּגלה
ּדר ׁשמירת את לׁשמר וגֹו'", עדן לגן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַֹמּקדם
ּומצינּו ׁשם, אדם ׁשהיה ללמד ׁשּיׁש הּגן, ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹמבֹוא

מ הרֹוצחים,רּוח את מקֹום ּבכל קֹולטת זרחית ְְְִִִֶֶֶַָָָָ
ד)ׁשּנאמר: מזרחה(דברים וגֹו' מׁשה יבּדיל "אז ְְְְֱִִֶֶֶַַָָֹ

מקֹום ּכל נֹוד", "ּבארץ אחר: ּדבר ְֵֶֶֶַָָָָָׁשמׁש".
והּברּיֹות ּתחּתיו, מזּדעזעת הארץ היתה ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהל

אחיו את ׁשהרג זהּו מעליו, "סּורּו ":אֹומרים: ְִִֵֶֶֶַָָָָ
(ÊÈ)È‰ÈÂ.עיר "ּבנה העיר"קין ׁשם וּיקרא «¿ƒְִִִִֵֶַַָָֹ

:חנֹו ּבנֹו ÏÈ„(ÁÈ)לזכר „ÈÚÂ.מקֹום יׁש ְְֲֵֶ¿ƒ»»«ֵָ
ׁשהּוא מקֹום ויׁש 'הֹוליד', ּבזכר אֹומר ְְִֵֵֶֶָָָׁשהּוא
לׁשֹונֹות: ׁשּתי מׁשּמׁשת ׁשהּלדה 'ילד', ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָאֹומר
ּתֹולדֹות ּוזריעת ּבלע"ז, ניׁשטר"א האּׁשה, ְְְִִֵַַַַָָלדת
'הֹוליד', אֹומר ּכׁשהּוא ּבלע"ז. אינזינד"ר ְְִִֵֶַַָהאיׁש,
ּפלֹוני האּׁשה: ּבלדת מדּבר הפעיל, ְְְְְִִִִִֵֵַַָָּבלׁשֹון
אֹומר ּוכׁשהּוא ּבת, אֹו ּבן אׁשּתֹו, את ְְִִֵֵֶֶַהֹוליד
ּבלע"ז והּוא האיׁש, ּבזריעת מדּבר ְְְְִִִֵַַַַַָָ'ילד',

CÓÏ(ËÈ)אניידרי"ר: BÏ ÁwiÂ.היה לא «ƒ«∆∆ָָֹ
זה, ּכל לפרׁש העניןלֹו מּסֹוף למדנּו אּלא ְְְִִֵֶֶַָָָָָָ

ׁשאמר: הבטחתֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְִֵֶֶַַַָָָָָׁשּקּים
ׁשהֹוליד לאחר למ ועמד קין", יּקם ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֻ"ׁשבעתים
זהּו קין, את והרג ׁשביעי ּדֹור ועׂשה ְְְִִִִֶֶַַָָָָּבנים

וגֹו'": לפצעי הרגּתי איׁש "ּכי ÈzLׁשאמר ְְְְִִִִִֶַַָָ¿≈
ÌÈL.(ב"ר):הּמּבּול ּדֹור ׁשל ּדרּכן היה ּכ »ƒְֶַַַָָָָ

ׁשהיא זֹו לתׁשמיׁש, ואחת ּורבּיה לפרּיה ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָאחת
אחרים (ספרים עקרין ׁשל ּכֹוס מׁשקּה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָלּתׁשמיׁש

ּככּל ּומקּׁשטת ׁשּתעקר, ּכדי ּומאכילּהאינֹו), ה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
וזהּו ּכאלמנה. ואבלה נזּופה וחברּתּה ְְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָמעדּנים,

אּיֹוב כא)ׁשּפרׁש תלד,(כד לא עקרה "רֹועה : ֲִֵֵֵֵֶֶָָֹ
חלק: ּבאּגדת ׁשּמפרׁש ּכמֹו ייטיב", לא ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹואלמנה

‰„Ú.ׁשּמגּנה ׁשם על ּורבּיה, ּפרּיה ׁשל היא »»ְְְִִִֵֶֶַָָָֻ
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מּמאכלֹו). אחרים: (ספרים מאצלֹו ּומּוסרת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָעליו

סּורה ׁשל ּתרּגּום ׁשל.ˆl‰:עדה היא ְֶַָָָƒ»ִֶ
אּגדה ּדברי ּבצּלֹו, ּתמיד ׁשּיֹוׁשבת ׁשם על ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּתׁשמיׁש,

רּבה: ּבבראׁשית ˜Ó‰(Î)הם Ï‰‡ LÈ È‡. ְִִֵֵַָ¬ƒ…≈…∆ƒ¿∆
ּבהמֹות לרֹועי הראׁשֹון היה ויֹוׁשבהּוא ּבּמדּברֹות, ְְְְִִֵֵֵַָָָָ

צאנֹו, מרעה ּבׁשביל ּכאן וחדׁש ּכאן חדׁש ְְְִִִִֶֶֶָָָֹֹֹֹאהלים,
אהלֹו ותֹוקע הֹול זה, ּבמקֹום הּמרעה ְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַָָָּוכׁשּכלה
לעבֹודת ּבּתים ּבֹונה אּגדה: ּומדרׁש אחר. ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָּבמקֹום

אמר ּדאּת ּכמה ג)אלילים, ח "סמל(יחזקאל : ְְְֱִִֵֵֶַָָ
ועּוגב" ּכּנֹור "ּתפׂש אחיו: וכן הּמקנה", ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹהּקנאה

אלילים: לעבֹודת כאלזּמר ˜ÔÈ(Î)תורה Ï. ְֱֲִִֵַַַ««ƒ
ּתֹוּבל ּתבלין, לׁשֹון ּתּובל, קין, ׁשל אּמנּותֹו ְְִִֵֵֶַַַָֻּתֹוּבל
לרֹוצחים: זין ּכלי לעׂשֹות קין, ׁשל אּמנּותֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָֻוהתקין

Ï L LÏ LÏ.נחׁשת אּמנּות מחּדד …≈»…≈¿…∆«¿∆ְְֵֶַָֹֻ
ּכמֹו ט)ּוברזל, טז חרׁש,(איוב לי". עיניו "ילטׁש : ְְְִִֵֵֶַָֹֹ

(ּבצירי), ּפֹועל לׁשֹון אּלא (ּבסגֹו"ל) פעל לׁשֹון ְְְְֵֵֵֵֶֶֶָֹאינֹו
מחּדד ּכלֹומר למּטה, וטעמֹו קטן קמץ נקּוד ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָׁשהרי

אּמנּות ּכלי ּכל ּוברזל:נּומצחצח היא.ÓÚ‰חׁשת ְְְְְֵֵֶֶַַַָָֹֻ«¬»ִ
ׁשל רּבה:אׁשּתֹו ּבבראׁשית ˜ÈÏB(Î‚)נח, ÔÚÓL. ְְִִִֵֶַַָֹ¿««ƒ

את ׁשהרג לפי מּתׁשמיׁש, מּמּנּו ּפֹורׁשֹות נׁשיו ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשהיּו
ותּובל סּומא למ ׁשהיה ּבנֹו, קין ּתּובל ואת ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָקין
ואמר ּכחּיה, לֹו ונדמה קין את וראה מֹוׁשכֹו, ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָקין
קין ׁשהּוא ׁשּידע וכיון והרגֹו, ּבּקׁשת, למׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלאביו

והרגֹו, ּביניהם ּבנֹו את וספק ּכף אל ּכף הּכה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָזקנֹו,
מפּיסן: והּוא מּמּנּו ּפֹורׁשֹות נׁשיו ÔÚÓLוהיּו ְְְְְִֶַָָָָ¿««

ÈÏB˜.,הרגּתי אׁשר איׁש 'וכי לתׁשמיׁש: לי להּׁשמע ƒְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָ
ׁשּיהא מזיד, ּפצעּתיו אני וכי נהרג, הּוא ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַלפצעי
לחּברתי הרגּתי, אׁשר וילד ׁשמי? על קרּוי ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּפצע
ׁשֹוגג והלא ּבתמיהה. חּברתי, ידי על ּכלֹומר ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹֻנהרג?
חּברתי: זהּו ולא ּפצעי זהּו לא מזיד, ולא ְְְֲִִִִִֵֶֶַָֹֹֹֻאני

Úˆt.:ּבלע"ז מקאדור"ה חץ, אֹו חרב, מּכת ∆«ְֵֶֶַַַַ
(„Î)ÔÈ˜ È ÈÚL È.,מזיד ׁשהרג קין, ƒƒ¿»«ƒÀ«»ƒִִֵֶַַָ

לא ׁשֹוגג, ׁשהרגּתי אני ּדֹורֹות, ׁשבעה עד לֹו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹנתלה
הרּבה?: ׁשביעּיֹות לי ׁשיּתלה ׁשּכן ÈÚLּכל ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָƒ¿ƒ

‰ÚLÂ.רּבי ּדרׁש ּכ לֹו, אחז ׁשביעּיֹות רּבּוי לׁשֹון ¿ƒ¿»ְְִִִִַַַָָָ
למּתנח הרג לא רּבה: ּבראׁשית ּומדרׁש ּומא. ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּורבּיה, ּפרּיה מּׁשּקּימּו מּמּנּו ּפֹורׁשֹות ונׁשיו ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָּכלּום,
לאחר קין ׁשל זרעֹו לכּלֹות ּגזרה ׁשּנגזרה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָלפי
לּבהלה. יֹולדֹות אנּו 'מה אמרּו: ּדֹורֹות, ְְְִֶַָָָָָָׁשבעה
אֹומר והּוא הּכל'. את וׁשֹוטף ּבא הּמּבּול ְְְֵֵֶַַַָָָֹלמחר
את הרגּתי אני וכי לפצעי", הרגּתי איׁש "וכי ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָָלהן:
זרעי ׁשּיהא ּבׁשנים, וילד ּבקֹומה איׁש ׁשהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָהבל
ׁשבעה לֹו נתלה ׁשהרג, ּקין ּומה עון? ּבאֹותֹו ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹּכלה
לי ׁשּיּתלּו ׁשּכן ּכל לא הרגּתי, ׁשּלא אני ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹּדֹורֹות,
ּכן, אם ׁשטּות. ׁשל וחמר קל וזהּו הרּבה? ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשביעּיֹות
את ּומקּים חֹובֹו את ּגֹובה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְֵֵֶֶֶַַָָאין
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מּמאכלֹו). אחרים: (ספרים מאצלֹו ּומּוסרת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָעליו

סּורה ׁשל ּתרּגּום ׁשל.ˆl‰:עדה היא ְֶַָָָƒ»ִֶ
אּגדה ּדברי ּבצּלֹו, ּתמיד ׁשּיֹוׁשבת ׁשם על ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּתׁשמיׁש,

רּבה: ּבבראׁשית ˜Ó‰(Î)הם Ï‰‡ LÈ È‡. ְִִֵֵַָ¬ƒ…≈…∆ƒ¿∆
ּבהמֹות לרֹועי הראׁשֹון היה ויֹוׁשבהּוא ּבּמדּברֹות, ְְְְִִֵֵֵַָָָָ

צאנֹו, מרעה ּבׁשביל ּכאן וחדׁש ּכאן חדׁש ְְְִִִִֶֶֶָָָֹֹֹֹאהלים,
אהלֹו ותֹוקע הֹול זה, ּבמקֹום הּמרעה ְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַָָָּוכׁשּכלה
לעבֹודת ּבּתים ּבֹונה אּגדה: ּומדרׁש אחר. ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָּבמקֹום

אמר ּדאּת ּכמה ג)אלילים, ח "סמל(יחזקאל : ְְְֱִִֵֵֶַָָ
ועּוגב" ּכּנֹור "ּתפׂש אחיו: וכן הּמקנה", ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹהּקנאה

אלילים: לעבֹודת כאלזּמר ˜ÔÈ(Î)תורה Ï. ְֱֲִִֵַַַ««ƒ
ּתֹוּבל ּתבלין, לׁשֹון ּתּובל, קין, ׁשל אּמנּותֹו ְְִִֵֵֶַַַָֻּתֹוּבל
לרֹוצחים: זין ּכלי לעׂשֹות קין, ׁשל אּמנּותֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָֻוהתקין

Ï L LÏ LÏ.נחׁשת אּמנּות מחּדד …≈»…≈¿…∆«¿∆ְְֵֶַָֹֻ
ּכמֹו ט)ּוברזל, טז חרׁש,(איוב לי". עיניו "ילטׁש : ְְְִִֵֵֶַָֹֹ

(ּבצירי), ּפֹועל לׁשֹון אּלא (ּבסגֹו"ל) פעל לׁשֹון ְְְְֵֵֵֵֶֶֶָֹאינֹו
מחּדד ּכלֹומר למּטה, וטעמֹו קטן קמץ נקּוד ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָׁשהרי

אּמנּות ּכלי ּכל ּוברזל:נּומצחצח היא.ÓÚ‰חׁשת ְְְְְֵֵֶֶַַַָָֹֻ«¬»ִ
ׁשל רּבה:אׁשּתֹו ּבבראׁשית ˜ÈÏB(Î‚)נח, ÔÚÓL. ְְִִִֵֶַַָֹ¿««ƒ

את ׁשהרג לפי מּתׁשמיׁש, מּמּנּו ּפֹורׁשֹות נׁשיו ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשהיּו
ותּובל סּומא למ ׁשהיה ּבנֹו, קין ּתּובל ואת ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָקין
ואמר ּכחּיה, לֹו ונדמה קין את וראה מֹוׁשכֹו, ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָקין
קין ׁשהּוא ׁשּידע וכיון והרגֹו, ּבּקׁשת, למׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלאביו

והרגֹו, ּביניהם ּבנֹו את וספק ּכף אל ּכף הּכה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָזקנֹו,
מפּיסן: והּוא מּמּנּו ּפֹורׁשֹות נׁשיו ÔÚÓLוהיּו ְְְְְִֶַָָָָ¿««

ÈÏB˜.,הרגּתי אׁשר איׁש 'וכי לתׁשמיׁש: לי להּׁשמע ƒְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָ
ׁשּיהא מזיד, ּפצעּתיו אני וכי נהרג, הּוא ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַלפצעי
לחּברתי הרגּתי, אׁשר וילד ׁשמי? על קרּוי ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּפצע
ׁשֹוגג והלא ּבתמיהה. חּברתי, ידי על ּכלֹומר ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹֻנהרג?
חּברתי: זהּו ולא ּפצעי זהּו לא מזיד, ולא ְְְֲִִִִִֵֶֶַָֹֹֹֻאני

Úˆt.:ּבלע"ז מקאדור"ה חץ, אֹו חרב, מּכת ∆«ְֵֶֶַַַַ
(„Î)ÔÈ˜ È ÈÚL È.,מזיד ׁשהרג קין, ƒƒ¿»«ƒÀ«»ƒִִֵֶַַָ

לא ׁשֹוגג, ׁשהרגּתי אני ּדֹורֹות, ׁשבעה עד לֹו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹנתלה
הרּבה?: ׁשביעּיֹות לי ׁשיּתלה ׁשּכן ÈÚLּכל ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָƒ¿ƒ

‰ÚLÂ.רּבי ּדרׁש ּכ לֹו, אחז ׁשביעּיֹות רּבּוי לׁשֹון ¿ƒ¿»ְְִִִִַַַָָָ
למּתנח הרג לא רּבה: ּבראׁשית ּומדרׁש ּומא. ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּורבּיה, ּפרּיה מּׁשּקּימּו מּמּנּו ּפֹורׁשֹות ונׁשיו ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָּכלּום,
לאחר קין ׁשל זרעֹו לכּלֹות ּגזרה ׁשּנגזרה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָלפי
לּבהלה. יֹולדֹות אנּו 'מה אמרּו: ּדֹורֹות, ְְְִֶַָָָָָָׁשבעה
אֹומר והּוא הּכל'. את וׁשֹוטף ּבא הּמּבּול ְְְֵֵֶַַַָָָֹלמחר
את הרגּתי אני וכי לפצעי", הרגּתי איׁש "וכי ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָָלהן:
זרעי ׁשּיהא ּבׁשנים, וילד ּבקֹומה איׁש ׁשהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָהבל
ׁשבעה לֹו נתלה ׁשהרג, ּקין ּומה עון? ּבאֹותֹו ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹּכלה
לי ׁשּיּתלּו ׁשּכן ּכל לא הרגּתי, ׁשּלא אני ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹּדֹורֹות,
ּכן, אם ׁשטּות. ׁשל וחמר קל וזהּו הרּבה? ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשביעּיֹות
את ּומקּים חֹובֹו את ּגֹובה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְֵֵֶֶֶַַָָאין
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˙È ‡e  „ÈÏÈ˙‡ ‡e‰ ‡«ƒ¿¿ƒ«¿»»
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:ÈÈ„ ‡ÓL ‰‡Ó ‡LÈ‡≈»»ƒ¿«»»ƒ¿»«¿»

ÓBÈ‡א Ì„‡ ˙„Ïez  Èc≈¿«¿«»»¿»
ÌÈ‰Ï‡ ˙eÓ„ Ì„‡ ÈÈ ‡cƒ¿»¿»»»ƒ¿¡…ƒ

:˙È „Úבe‡ ‡eÂ Îc »≈»≈¿«¿¿»¿»
B‰ÓL ˙È ‡e B‰˙È Èe»ƒ»¿¿»»¿»

:e‡È˙‡„ ‡ÓBÈ Ì„‡ג‡ÈÁÂ »»¿»¿ƒ¿¿ƒ«¬»
„ÈÏB‡Â ÈL È˙Ï˙e ‰‡Ó Ì„‡»»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
ÓL ˙È ‡e Ï ÈÓ„c ˙eÓ„ƒ¿≈¿»≈≈¿»»¿≈

:˙Lד˙ Ì„‡ ÈÓBÈ BÂ‰Â ≈«¬≈»»»«
ÈL ‰‡Ó ÈÓz ˙L ˙È „ÈÏB‡c¿ƒ»≈«¿≈¿»¿ƒ

:e È „ÈÏB‡ÂהÏk BÂ‰Â ¿ƒ¿ƒ¿»«¬»
‰‡Ó ÚLz ‡iÁc Ì„‡ ÈÓBÈ≈»»ƒ«»¿«¿»

:˙ÈÓe ÈL È˙Ï˙eו˙L ‡ÈÁÂ ¿»ƒ¿ƒƒ«¬»≈
˙È „ÈÏB‡Â ÈL LÓÁÂ ‰‡Ó¿»«¬≈¿ƒ¿ƒ»

:LB‡ז„ÈÏB‡c ˙ ˙L ‡ÈÁÂ ¡«¬»≈»«¿ƒ
ÈL ÚLe ‰‡Ó ÈÓz LB‡ ˙È»¡«¿≈¿»¿«¿ƒ

:e È „ÈÏB‡ÂחÏk BÂ‰Â ¿ƒ¿ƒ¿»«¬»
ÈÚ ‡z˙Â ‰‡Ó ÚLz ˙L ÈÓBÈ≈≈¿«¿»¿«¿»«¿≈

:˙ÈÓe ÈLטLB‡ ‡ÈÁÂ ¿ƒƒ«¬»¡


B‚Â'(Î‰)ּדברֹו: Ì„‡ Ú„iÂ.אצל למ לֹו ּבא ְָ«≈«»»¿ֵֶֶֶָ

עליכם 'וכי להם: אמר נׁשיו, על וקבל הראׁשֹון ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָאדם
מקֹום? ׁשל ּגזרתֹו על מצותכם,לדקּדק עׂשּו אּתם ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָ

עצמ 'קׁשט לֹו: אמרּו ׁשּלֹו'. את יעׂשה ְְְְֲֶֶֶַַָָֹוהּוא
ׁשנה, ּוׁשלׁשים מאה זה מאׁשּת ּפרׁשּת והלא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹּתחּלה,
וגֹו'", אדם "וּידע מּיד: ,'יד על מיתה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָמּׁשּנקנסה

ּתאוה לֹו ׁשּנּתֹוספה ללּמד, עֹוד? ּתאותֹוּומהּו על ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָ

רבה) ‰ÏÁe(ÂÎ):(בראשית Ê‡.לקרא חּלין, לׁשֹון »«ְְִִֹֻ
ׁשל ּבׁשמֹו העצּבים ׁשמֹות ואת האדם ׁשמֹות ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָאת
אלהּות: ולקרֹותן אלילים לעׂשֹותן הּוא, ּברּו ְְֱֱֲִִִַַָָָָָהּקדֹוׁש

(‡)Ì„‡ ˙„ÏBz  ‰Ê.ּתֹולדֹות ספירת היא זֹו ∆≈∆¿…»»ְְִִַ
רּבים: יׁש אּגדה ּומדרׁשי B‚Â'אדם, ‡ ÌBÈ. ְְִִֵֵַַָָָָ¿¿…¿

ׁשּנברא, ׁשּביֹום בהֹוליד:מּגיד ÌÈLÏL(‚)תורה ְְִִִֶֶַָ¿…ƒ
‰L ˙‡Óe.האּׁשה מן ּפרׁש ּכאן ד:(ב"ר)עד תורה ¿«»»ִִֵֵַָָָ
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(„Î)CBÁ C‰˙Â.(ב"ר)ספרים) וקל היה צּדיק «ƒ¿«≈¬ְְִִַַָָָ

ּבדעּתֹו וקּבל) לפיכ,אחרים: ּולהרׁשיע. לׁשּוב ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ
זמּנֹו, קדם והמיתֹו וסּלקֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֱִִִֵֶֶַַָָֹמהר
ּבעֹולם "ואינּנּו" לכּתב: ּבמיתתֹו הּכתּוב ׁשּׁשּנה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹוזהּו
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È˙יג „ÈÏB‡ ˙ È ‡ÈÁÂ«¬»≈»»«¿ƒ»

È‡Â ‰‡Ó ÈÓ Ï‡ÏÏ‰Ó«¬«¿≈«¿≈¿»¿«¿¿ƒ
:e È „ÈÏB‡Â ÈLידBÂ‰Â ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¬

Â ‰‡Ó L È ÈÓBÈ Ïk»≈≈»¿«¿»«¬«
:˙ÈÓe ÈLטוÏ‡ÏÏ‰Ó ‡ÈÁÂ ¿ƒƒ«¬»«¬«¿≈
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:„Èטז˙ Ï‡ÏÏ‰Ó ‡ÈÁÂ »∆«¬»«¬«¿≈»«

‰‡Ó ÈÓ „È ˙È „ÈÏB‡¿ƒ»∆∆«¿≈¿»
:e È „ÈÏB‡Â ÈL È˙Ï˙e¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÈÓיז Ï‡ÏÏ‰Ó ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈«¬«¿≈«¿≈
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:CBÁ ˙È „ÈÏB‡Â ÈLיט‡ÈÁÂ ¿ƒ¿ƒ»¬«¬»

ÈÓ CBÁ ˙È „ÈÏB‡ ˙ „È∆∆»«¿ƒ»¬«¿≈
:e È „ÈÏB‡Â ÈL ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ó‡‰כ L „È ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈∆∆¿«¿»
:˙ÈÓe ÈL È˙Â ÈLÂ¿ƒƒ¿«¿≈¿ƒƒ

ÈLכא LÓÁÂ ÈL CBÁ ‡ÈÁÂ«¬»¬ƒƒ«¬≈¿ƒ
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„ÈÏB‡ ˙ ÈÈ„ ‡ÏÁ„ CBÁ¬¿««¿»«¿»»«¿ƒ
ÈL ‰‡Ó ˙Ï ÁÏLe˙Ó ˙È»¿∆«¿«¿»¿ƒ

:e È „ÈÏB‡ÂכגÏk ‰Â‰Â ¿ƒ¿ƒ¿»«¬»»
ÈLÂ ‰‡Ó ˙Ï CBÁ ÈÓBÈ≈¬¿«¿»¿ƒƒ

:ÈL LÓÁÂכדCBÁ CÈ‰Â «¬≈¿ƒ¿«ƒ¬
(‡Ï) È‡ È‰B˙ÈÏÂ ÈÈ„ ‡ÏÁ„¿««¿»«¿»¿≈ƒ¬≈»


(„Î)CBÁ C‰˙Â.(ב"ר)ספרים) וקל היה צּדיק «ƒ¿«≈¬ְְִִַַָָָ

ּבדעּתֹו וקּבל) לפיכ,אחרים: ּולהרׁשיע. לׁשּוב ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ
זמּנֹו, קדם והמיתֹו וסּלקֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֱִִִֵֶֶַַָָֹמהר
ּבעֹולם "ואינּנּו" לכּתב: ּבמיתתֹו הּכתּוב ׁשּׁשּנה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹוזהּו
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ÔÓ˙eכח ‰‡Ó CÓÏ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»¿»»
:a „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈz˙Â¿«¿≈¿ƒ¿ƒ»

ÔÈכט ÓÈÓÏ Á dÓL ˙È ‡˜e¿»»¿≈…«¿≈»≈
‡„È ˙e‡Óe ‡„BÚÓ ‡ÓÁÈ¿«¬ƒ»»≈»»»ƒ≈¿»»

:ÈÈ dËËÏ È ‡Ú‡ ÔÓל‡ÈÁÂ ƒ«¿»ƒ«¿«¿»«¬»
LÓÁ Á ˙È „ÈÏB‡ ˙a CÓÏ∆∆»«¿ƒ»…«¬≈
„ÈÏB‡Â ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚL˙Â ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ

:Ôe ÔÈaלאCÓÏ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â ¿ƒ¿»«¬»≈∆∆
ÔÈL ÚLe ÔÈÚLÂ ‰‡Ó ÚL¿«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ

:˙ÈÓeלבLÓÁ a Á ‰Â‰Â ƒ«¬»…««¬≈
˙È ÌL ˙È Á „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ…«»≈»

:˙ÙÈ ˙ÈÂ ÌÁאe‡ÈL „k ‰Â‰Â »¿»»∆«¬»«¿ƒ
‡Ú‡ È‡ ÏÚ ÈÓÏ ‡L‡ È¿≈¡»»¿ƒ¿≈««≈«¿»
:ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙‡ ‡˙e¿»»ƒ¿¿ƒ¿

התלישא* קודם הגריש יטעים הקורא


ׁשנֹותיו: ‡˙Bלמּלאֹות Á˜Ï Èk.:ּכמֹו זמּנֹו, לפני ְְְַָƒ»«…ְְְִֵַ

כד) עיני(יחזקאל מחמד את מּמ לֹוקח ":"הנני ְְְִִִֵֵֶֶַַַ
כה Ôa(ÁÎ)תורה „ÏBiÂ.נבנה העֹולם:ׁשּמּמּנּו «∆≈ְִִֶֶָָָ
(ËÎ)eÓÁÈ ‰.עד ידינּו. עּצבֹון את מּמּנּו יּניח ∆¿«¬≈ְִִִֵֶֶַַַָ

הכין והּוא מחרׁשה, ּכלי להם היה לא נח, ּבא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּלא
ודרּדרים קֹוצים מֹוציאה הארץ והיתה ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָלהם,
ּובימי הראׁשֹון, אדם ׁשל מּקללתֹו חּטים ְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָּכׁשּזֹורעים

,ּכ ּתפרׁשהּו לא ואם "ינחמנּו". וזהּו נחה. איןנח ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
ׁשמֹו לקרֹות צרי ואּתה הּׁשם, על נֹופל הּלׁשֹון ְְְִִֵֵַַַַַַָָָטעם

למנחם: L‰(Ï)תורה ˙B‡Ó LÓÁ Ôa.אמר ְֵַ∆¬≈≈»»ַָ
ׁשנה, לק' הֹולידּו הּדֹורֹות ּכל ּטעם מה יּודן: ְִִַַַַַָָָָרּבי

'אם הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר מאֹות? לחמׁש ְֲִֵֵֶַַַָָָוזה
ּב יאבדּו הם, (ספריםרׁשעים זה לצּדיק ורע ּמים ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹ

הם, צּדיקים ואם זה), צּדיק ׁשל לזרע ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַאחרים:
לעׂשֹות עליו מעינֹואטריח את ּכבׁש הרּבה? ּתבֹות ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָ

יהא ׁשּלא ּכדי ׁשנה, מאֹות חמׁש עד הֹוליד ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָֹֹולא
לענׁשין ראּוי ׁשּבבניו, הּגדֹול הּמּבּוליפת, לפני ְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּדכתיב:(ב"ר) סב), ׁשנה(ישעיה מאה ּבן הּנער "ּכי ְִִִֵֶַַַָָָ
ּתֹורה: מּתן לפני וכן לעתיד, לענׁש ראּוי ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹימּות",

˙ÙÈŒ˙‡Â ÌÁŒ˙‡ ÌLŒ˙‡.הּגדֹול יפת והלא ∆≈∆»¿∆»∆ֲֶֶַַָֹ
ּדֹורׁש אּתה ּבּתחּלה, אּלא צּדיק,הּוא?! ׁשהּוא את ְִִֵֶֶֶַַַָָָ

וכּו' מּמּנּו יצא וׁשאברהם מהּול ּכׁשהּוא ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָונֹולד
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Èc Ôk a ‡Â Ôep‡‰ ‡iÓBÈa¿«»»ƒ¿«»«≈ƒ
‡L‡ a ÂÏ ‡i Èa ÔÈÏÚ«ƒ¿≈«¿¿«»¿«¿«¡»»
‡ia Ôep‡ ÔB‰Ï Ô„ÈÏÈÂƒƒ»¿ƒƒ»«»
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רבה) א:(בבראשית ּבני.ÌÈ‰Ï‡‰ŒÈ()תורה ¿≈»¡…ƒְֵ

הם האלהים, ּבני אחר: ּדבר והּׁשֹופטים. ְְְֱִִִֵֵֵַַַָָָָֹהּׂשרים
היּו הם אף מקֹום, ׁשל ּבׁשליחּותֹו ההֹולכים ְְִִִִֵֶַַַָָָהּׂשרים
מרּות, לׁשֹון ׁשּבּמקרא 'אלהים' ּכל ּבהם. ְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָֹמתערבים

יֹוכיח: ד)וזה לאלהים",(שמות לֹו ּתהיה "ואּתה ְְְִִִֵֶֶַַָֹ
י) אלהים":(שם נתּתי ‰p‰"ראה  Èk.אמר ְְֱִִֵַֹƒ……≈»ַָ

מיטיבין ּכׁשהיּו ּכתיב, טבת יּודן: אֹותּהרּבי ְְִִִִֵֶַַָָָָ
ּובֹועלּה נכנס ּגדֹול היה לחּפה, ליּכנס ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֻֻמקּׁשטת

eÁa:(ב"ר)ּתחּלה L‡ ÏkÓ.,ּבעל ּבעּולת אף ְִָƒ…¬∆»»ְַַַַ
והּבהמה הּזכר ÈÁe(‚):(ב"ר)אף ÔB„ÈŒ‡Ï ְְֵַַַָָָ…»ƒ

Ì„‡.ּבׁשביל עלי רּוחי ויריב יתרעם האדם:לא »»»ְְְִִִִִֵַַָָָָָֹ
ÌÏÚÏ.אם ּבקרּבי נדֹון רּוחי הּנה ימים, לאר ¿…»ְְְִִִִִִֵֶָָֹ

לרחם, ואם ּברּוחילהׁשחית זה מדֹון יהיה לא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹ
ימים: לאר ּכלֹומר, Nלעֹולם, ‡e‰ ÌLa. ְְְִֶַָָֹ¿«»»»

ּבֹו, זאת ׁשּגם ּבׁשביל ּכלֹומר, ּבסגֹו"ל, ּבׁשּגם ְְְְְִִֶֶֶַַַֹּכמֹו
אם ּומה לפני, נכנע אינֹו כן ּפי על ואף ּבׂשר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהּוא

ּבֹו: ּכּיֹוצא קׁשה? ּדבר אֹו אׁש, ה)יהיה (שופטים ְִֵֵֶֶַָָָ
"ׁשאּתה וכן ׁשּקמּתי, ּכמֹו ּדבֹורה", ׁשּקמּתי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ"עד
ּבׁשּגם ּכמֹו "ּבׁשּגם" אף ׁשאּתה, ּכמֹו עּמי", :מדּבר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

'B‚Â ÂÈÓÈ eÈ‰Â.,אּפי להם אארי ׁשנה ק"כ עד ¿»»»¿ֲִִֶַַַָָָ

ּתאמר ואם מּבּול. עליהם אביא יׁשּובּו, לא ְְֲִִִֵֶַַָָֹֹואם
אין ׁשנה, מאה אּלא אינֹו הּמּבּול עד יפת ִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּׁשּנֹולד

ּבּתֹורה ּומאחר ו)מקּדם הּגזרה(פסחים היתה ּכבר . ְְְְְֵַַָָָָָָָֻֻ
וכן ּתֹולדֹות, נח ׁשהֹוליד קדם ׁשנה עׂשרים ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹּגזּורה
ּב"לא רּבים אּגדה מדרׁשי ויׁש עֹולם. ּבסדר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמצינּו

ּפׁשּוטֹו: צחצּוח הּוא זה אבל .‰ÌÈÏÙp(„)ידֹון", ְְֲִֶַָָ«¿ƒƒ
והּפילּו ׁשּנפלּו ׁשם עברית,על ּובלׁשֹון העֹולם, את ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ

הּוא: ענקים ‰‰Ìלׁשֹון ÌÈÓia.(ב"ר)ּדֹור ּבימי ְֲִָ«»ƒ»≈ִֵ
קין ּובני ‡ÔŒÈÁ:אנֹוׁש Ì‚Â.ׁשראּו ּפי על אף ְֱִֵַ¿««¬≈≈ִֶַַָ

ׁשליׁש והציף אֹוקינֹוס ׁשעלה אנֹוׁש, ּדֹור ׁשל ְְְְְֱִִֵֶֶָָָָָּבאבדן
מהם: ללמד הּמּבּול ּדֹור נכנע לא ‡Lהעֹולם, ְְִִֵֶַַַָָֹֹ¬∆

e‡È.:ּכמֹותם ענקים יֹולדֹות למרד.‰ÌÈaהיּו »…ְְֲִָָָ«ƒ…ƒְִֹ
‰Ì:ּבּמקֹום ÈL‡.,עירד ּבׁשמֹות: ׁשּנּקבּו אֹותם ַָ«¿≈«≈ְְִִֵֶָָ

אבדן, ׁשם על ׁשּנּקבּו מתּוׁשאל ׁשּנּמֹוחּומחּויאל, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ
את ׁשּׁשּממּו ׁשּממֹון, אנׁשי אחר: ּדבר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָוהּותׁשּו.

ההעֹולם: NÚŒÈk‰(Â)תורה '‰ ÌÁpiÂ.נחמה ָָ«ƒ»∆ƒ»»ֶָָ
מן היה ׁשאּלּו ּבּתחּתֹונים, ׁשּבראֹו לפניו ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָהיתה

רּבה: ּבבראׁשית ממרידן. היה .ÚiÂהעליֹונים, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָ«ƒ¿«≈
מקֹום..‡BaÏŒÏהאדם: ׁשלׁשל ּבמחׁשבּתֹו עלה ָָָ∆ƒְְֲֶֶַַָָָ

אחר: ּדבר אּונקלֹוס. ּתרּגּום זה להעציבֹו, ְְְְֲִֵֶַַַָָָמקֹום
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רבה) א:(בבראשית ּבני.ÌÈ‰Ï‡‰ŒÈ()תורה ¿≈»¡…ƒְֵ

הם האלהים, ּבני אחר: ּדבר והּׁשֹופטים. ְְְֱִִִֵֵֵַַַָָָָֹהּׂשרים
היּו הם אף מקֹום, ׁשל ּבׁשליחּותֹו ההֹולכים ְְִִִִֵֶַַַָָָהּׂשרים
מרּות, לׁשֹון ׁשּבּמקרא 'אלהים' ּכל ּבהם. ְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָֹמתערבים

יֹוכיח: ד)וזה לאלהים",(שמות לֹו ּתהיה "ואּתה ְְְִִִֵֶֶַַָֹ
י) אלהים":(שם נתּתי ‰p‰"ראה  Èk.אמר ְְֱִִֵַֹƒ……≈»ַָ

מיטיבין ּכׁשהיּו ּכתיב, טבת יּודן: אֹותּהרּבי ְְִִִִֵֶַַָָָָ
ּובֹועלּה נכנס ּגדֹול היה לחּפה, ליּכנס ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֻֻמקּׁשטת

eÁa:(ב"ר)ּתחּלה L‡ ÏkÓ.,ּבעל ּבעּולת אף ְִָƒ…¬∆»»ְַַַַ
והּבהמה הּזכר ÈÁe(‚):(ב"ר)אף ÔB„ÈŒ‡Ï ְְֵַַַָָָ…»ƒ

Ì„‡.ּבׁשביל עלי רּוחי ויריב יתרעם האדם:לא »»»ְְְִִִִִֵַַָָָָָֹ
ÌÏÚÏ.אם ּבקרּבי נדֹון רּוחי הּנה ימים, לאר ¿…»ְְְִִִִִִֵֶָָֹ

לרחם, ואם ּברּוחילהׁשחית זה מדֹון יהיה לא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹ
ימים: לאר ּכלֹומר, Nלעֹולם, ‡e‰ ÌLa. ְְְִֶַָָֹ¿«»»»

ּבֹו, זאת ׁשּגם ּבׁשביל ּכלֹומר, ּבסגֹו"ל, ּבׁשּגם ְְְְְִִֶֶֶַַַֹּכמֹו
אם ּומה לפני, נכנע אינֹו כן ּפי על ואף ּבׂשר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהּוא

ּבֹו: ּכּיֹוצא קׁשה? ּדבר אֹו אׁש, ה)יהיה (שופטים ְִֵֵֶֶַָָָ
"ׁשאּתה וכן ׁשּקמּתי, ּכמֹו ּדבֹורה", ׁשּקמּתי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ"עד
ּבׁשּגם ּכמֹו "ּבׁשּגם" אף ׁשאּתה, ּכמֹו עּמי", :מדּבר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

'B‚Â ÂÈÓÈ eÈ‰Â.,אּפי להם אארי ׁשנה ק"כ עד ¿»»»¿ֲִִֶַַַָָָ

ּתאמר ואם מּבּול. עליהם אביא יׁשּובּו, לא ְְֲִִִֵֶַַָָֹֹואם
אין ׁשנה, מאה אּלא אינֹו הּמּבּול עד יפת ִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּׁשּנֹולד

ּבּתֹורה ּומאחר ו)מקּדם הּגזרה(פסחים היתה ּכבר . ְְְְְֵַַָָָָָָָֻֻ
וכן ּתֹולדֹות, נח ׁשהֹוליד קדם ׁשנה עׂשרים ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹּגזּורה
ּב"לא רּבים אּגדה מדרׁשי ויׁש עֹולם. ּבסדר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמצינּו

ּפׁשּוטֹו: צחצּוח הּוא זה אבל .‰ÌÈÏÙp(„)ידֹון", ְְֲִֶַָָ«¿ƒƒ
והּפילּו ׁשּנפלּו ׁשם עברית,על ּובלׁשֹון העֹולם, את ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ

הּוא: ענקים ‰‰Ìלׁשֹון ÌÈÓia.(ב"ר)ּדֹור ּבימי ְֲִָ«»ƒ»≈ִֵ
קין ּובני ‡ÔŒÈÁ:אנֹוׁש Ì‚Â.ׁשראּו ּפי על אף ְֱִֵַ¿««¬≈≈ִֶַַָ

ׁשליׁש והציף אֹוקינֹוס ׁשעלה אנֹוׁש, ּדֹור ׁשל ְְְְְֱִִֵֶֶָָָָָּבאבדן
מהם: ללמד הּמּבּול ּדֹור נכנע לא ‡Lהעֹולם, ְְִִֵֶַַַָָֹֹ¬∆

e‡È.:ּכמֹותם ענקים יֹולדֹות למרד.‰ÌÈaהיּו »…ְְֲִָָָ«ƒ…ƒְִֹ
‰Ì:ּבּמקֹום ÈL‡.,עירד ּבׁשמֹות: ׁשּנּקבּו אֹותם ַָ«¿≈«≈ְְִִֵֶָָ

אבדן, ׁשם על ׁשּנּקבּו מתּוׁשאל ׁשּנּמֹוחּומחּויאל, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ
את ׁשּׁשּממּו ׁשּממֹון, אנׁשי אחר: ּדבר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָוהּותׁשּו.

ההעֹולם: NÚŒÈk‰(Â)תורה '‰ ÌÁpiÂ.נחמה ָָ«ƒ»∆ƒ»»ֶָָ
מן היה ׁשאּלּו ּבּתחּתֹונים, ׁשּבראֹו לפניו ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָהיתה

רּבה: ּבבראׁשית ממרידן. היה .ÚiÂהעליֹונים, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָ«ƒ¿«≈
מקֹום..‡BaÏŒÏהאדם: ׁשלׁשל ּבמחׁשבּתֹו עלה ָָָ∆ƒְְֲֶֶַַָָָ

אחר: ּדבר אּונקלֹוס. ּתרּגּום זה להעציבֹו, ְְְְֲִֵֶַַַָָָמקֹום
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ÈÈח Ì„ ÈÓ ‡ ¿…««¿««¬ƒ√»¿»
Ù Ù Ù


מּמּדת"וּיּנחם", מקֹום ׁשל מחׁשבּתֹו נהפכה ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

מה לפניו ּבמחׁשבה עלה הּדין, למּדת ְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָָרחמים
נחּום לׁשֹון ּכל וכן ּבארץ. ׁשעׂשה ּבאדם ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָּלעׂשֹות

ּלעׂשֹות: מה נמל לׁשֹון כג)ׁשּבּמקרא, (במדבר ְְְֲִִֶַַַָָ
ויתנחם", לב)"ּובןֿאדם עבדיו(דברים "ועל ְְְֲִֶֶַָָָָָ

לב)יתנחם", הרעה",(שמות על ה' (שמואל"וּיּנחם ְִִֶֶַַָָָָָ
טו) מחׁשבהא לׁשֹון ּכּלם המלכּתי". ּכי ְְְְֲִִִִִַַַָָָֻ"נחמּתי

הם: ‡aŒאחרת Ú˙.אבדן על נתאּבל ֵֶֶַ«ƒ¿«≈∆ƒְְִֵַַָָ
ּכמֹו: ידיו, יט)מעׂשה ב על(שמואל הּמל "נעצב ְֱֲֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשּׁשאל אחד אּפיקֹורֹוס לתׁשּובת ּכתבּתי וזה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָּבנֹו",
אּתם 'אין לֹו: אמר קרחה, ּבן יהֹוׁשע רּבי ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻאת
הּנֹולד'? את רֹואה הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ִֶֶֶַַָָָמֹודים
"וּיתעּצב ּכתיב 'והא לֹו: אמר 'הן', לֹו: ְְְִִֵֵַַַַָָָאמר
?'מּימי זכר ּבן ל 'נֹולד לֹו: אמר ְִִֵֶֶַַָָָָאלֿלּבֹו"?'

לֹו: אמר עׂשית'? 'ּומה לֹו: אמר 'הן', לֹו: ִֵֶַַַָָָָָאמר
הּכ את וׂשּמחּתי היית'ׂשמחּתי 'ולא לֹו: אמר ל'. ְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹ

– חדותא 'ּבׁשעת לֹו: אמר למּות'? ׁשּסֹופֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָיֹודע
ּכ' לֹו: אמר אבלא'. – אבלא ּבׁשעת ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָחדותא,
לפניו ׁשּגלּוי ּפי על אף הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְֲִֵֶַַַַָָָָָמעׂשה

מּלבראן נמנע לא ּולאּבדן, לחטא (ועייןׁשּסֹופן ְְְְְֲִִֶַַַָָָָֹֹ
הּצּדיקיםברא"ם) מהם':ּבׁשביל לעמד העתידים ְֲֲִִִִִִֵֶַַַָֹ

(Ê)Ì„‡‰Œ˙‡ ‰Ó‡ ‰ Ó‡.,עפר הּוא «…∆∆¿∆∆»»»ָָ
לׁשֹון נאמר לכ אֹותֹו, ואמחה מים עליו ְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָואביא

Ó‰aŒ„Ú‰מחּוי: Ì„‡Ó.ּדרּכם הׁשחיתּו הם אף ִ≈»»«¿≈»ְְִִֵַַָ
וכיון(ב"ר) אדם, ּבׁשביל נברא הּכל אחר: ּדבר .ְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹ

ּבאּלּו?: ּצר מה ּכלה, Èׁשהּוא ÈÓ È ְֵֶֶֶַָֹƒƒ«¿ƒƒ
Ì˙ÈNÚ.:עׂשיתים אׁשר על ּלעׂשֹות מה חׁשבּתי ¬ƒƒְֲֲֲִִִֶַַַַָ

ח בראשיתתורה פרשת חסלת

.rav`a ze`xdl epbdpn oi`  dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
             ¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

        Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily
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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¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley
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  ¥¬©§£−©¨«
el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

,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

ּבמהרה ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו:

,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:

.miwlg 8 ,zFTC 31 ,axrA 11 drW ,a lil :clFnd©¨¥¨¨¨¤¤©©¨¦
.daFhl Epilr `Ad ipWd mFiaE oFW`xd mFiA ,oeWgxn Wcg W`xŸŸ¤©§¤§¨©¨¦©©¥¦©¨¨¥§¨
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ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו:

,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:

.miwlg 8 ,zFTC 31 ,axrA 11 drW ,a lil :clFnd©¨¥¨¨¨¤¤©©¨¦
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קלי
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לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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לוח זמנים לשבוע פרשת בראשית בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:385:427:588:008:308:329:299:3017:1717:1017:4117:3416:5117:43באר שבע )ח(

5:385:427:587:598:308:329:299:2917:1517:0817:3917:3216:3917:42חיפה )ח(

5:355:397:577:588:288:299:279:2817:1617:0917:4017:3416:3117:41ירושלים )ח(

5:395:437:598:008:318:339:309:3017:1617:0917:4017:3316:5017:43תל אביב )ח(

7:047:139:199:229:509:5410:4710:4918:1718:0618:4718:3517:5018:49אוסטריה וינה )ק(

6:386:299:189:139:519:4610:5610:5219:3719:4220:0220:0919:2320:20אוסטרליה מלבורן )ק(

7:067:159:209:249:539:5610:5010:5118:2018:0918:4918:3817:5318:42אוקראינה אודסה )ק(

6:517:009:049:089:369:4010:3310:3518:0117:5018:3118:2017:3418:24אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

7:197:299:319:3510:0310:0710:5911:0218:2418:1218:5518:4317:5618:47אוק. ז׳יטומיר )ק(

7:117:209:239:279:5510:0010:5210:5418:1818:0518:4818:3617:4918:40אוקראינה קייב )ק(

6:396:478:538:579:259:2910:2210:2417:5117:4018:2118:1017:2418:14אוקראינה דונייצק )ק(

7:317:399:469:4910:1810:2211:1511:1718:4818:3719:1619:0618:2119:19איטליה מילאנו )ק(

5:505:488:238:228:538:529:569:5418:1118:1018:3318:3117:5218:35אקוואדור קיטו )ח(

6:146:068:538:489:259:2110:3010:2719:0719:1219:3219:3718:5319:48ארגנטינה ב. איירס )ח(

6:566:479:419:3610:1210:0711:1911:1520:0820:1420:3520:4219:5520:46ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

7:107:169:279:299:5910:0210:5710:5818:3518:2719:0118:5318:1018:57ארה״ב בולטימור )ק(

6:597:069:179:199:499:5110:4710:4818:2518:1618:5218:4317:5918:53ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

7:007:079:179:209:499:5210:4710:4818:2418:1518:5118:4217:5918:53ארה״ב ג׳רסי )ק(

7:377:449:549:5710:2610:2911:2311:2519:0018:5119:2719:1818:3419:29ארה״ב דטרויט )ק(

7:187:229:389:4010:1110:1211:1011:1018:5818:5119:2119:1518:3419:24ארה״ב היוסטן )ק(

6:516:569:119:139:439:4510:4210:4318:2718:2018:5218:4418:0318:53ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

7:157:189:379:3710:0910:1011:0911:0918:5918:5319:2219:1618:3619:26ארה״ב מיאמי )ק(

6:577:049:139:159:469:4810:4310:4418:1918:0918:4518:3617:5318:49ארה״ב ניו הייבן )ק(

6:547:019:129:159:439:4610:4110:4318:2018:1018:4618:3717:5418:47ארה״ב שיקאגו )ק(

5:585:548:378:359:079:0410:1110:0918:4118:4219:0219:0418:2419:08בוליביה לא פאס )ח(

7:578:0710:0810:1210:4110:4511:3711:3919:0018:4719:3119:1918:3119:35בלגיה אנטוורפן )ק(

7:568:0610:0810:1210:4010:4411:3611:3919:0218:4919:3319:2018:3319:35בלגיה בריסל )ק(

7:147:269:249:299:5610:0110:5110:5418:1017:5618:4418:3017:4018:34בלרוס ליובאוויטש )ק(

5:325:278:098:068:418:379:459:4218:1418:1718:3718:4017:5818:47ברזיל ס.פאולו )ח(

5:195:147:567:538:278:249:319:2918:0018:0318:2318:2617:4418:32ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

7:147:249:269:319:5810:0310:5410:5718:1918:0618:5118:3817:5018:53בריטניה לונדון )ק(

7:257:369:369:4110:0810:1311:0411:0718:2518:1118:5818:4417:5519:00בריטניה מנצ׳סטר )ק(

7:227:339:339:3810:0510:1011:0111:0418:2318:1018:5518:4217:5418:46גרמניה ברלין )ק(

7:377:469:509:5510:2210:2611:1911:2118:4618:3419:1719:0518:1819:09גרמניה פרנקפורט )ק(

6:306:318:538:539:259:2610:2510:2518:2118:1618:4318:3917:5918:43הודו בומביי )ח(

6:246:258:488:499:209:2110:2110:2018:1918:1418:4118:3617:5718:40הודו פונה )ח(

6:547:029:089:119:409:4310:3710:3818:0617:5518:3518:2417:3918:28הונגריה בודפשט )ק(

7:097:159:259:289:5710:0010:5510:5618:3218:2318:5918:5018:0718:54טורקיה איסטנבול )ק(

7:277:339:459:4710:1710:1911:1511:1618:5618:4719:2219:1318:3119:17יוון אתונה )ק(

7:157:239:289:3210:0110:0410:5810:5918:2718:1618:5618:4517:5918:49מולדובה קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת בראשית בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:227:249:519:5110:2110:2110:2210:2119:2419:1919:4619:4119:0219:45מקסיקו מ. סיטי )ק(

5:445:338:258:198:588:5210:0410:0018:5018:5719:1819:2518:3919:29ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:565:598:208:218:518:529:519:5117:4517:3918:0818:0217:2218:06נפאל קטמנדו )ח(

6:466:459:149:139:479:4510:4810:4718:5618:5519:1719:1618:3719:20סינגפור סינגפור )ח(

6:507:009:029:079:349:3910:3010:3317:5417:4118:2618:1317:2518:17פולין ורשא )ק(

5:435:408:148:128:478:459:509:4818:0618:0718:2818:2917:4918:33פרו לימה )ח(

7:487:5610:0410:0710:3610:3911:3311:3419:0618:5519:3419:2418:3919:36צרפת ליאון )ק(

8:018:1010:1510:1910:4710:5111:4411:4619:1219:0119:4219:3118:4519:44צרפת פריז )ק(

5:345:348:078:068:378:369:399:3817:5217:5018:1318:1117:3218:15קולומביה בוגוטה )ח(

7:237:319:409:4310:1210:1511:0911:1018:4418:3419:1219:0218:1819:13קנדה טורונטו )ק(

7:027:109:179:209:499:5310:4610:4818:1918:0818:4718:3717:5218:49קנדה מונטריאול )ק(

6:476:529:049:069:379:3910:3510:3618:1718:0918:4218:3417:5218:38קפריסין לרנקה )ק(

7:477:599:5810:0410:2910:3511:2511:2818:4418:2919:1819:0418:1419:20רוסיה מוסקבה )ק(

7:317:409:459:4810:1710:2111:1411:1618:4418:3219:1319:0218:1619:06רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

7:347:429:509:5310:2110:2511:1811:2018:5018:3919:1919:0818:2319:20שוייץ ציריך )ק(

6:066:068:318:309:039:0310:0410:0318:0318:0018:2518:2117:4218:25תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.



קלה
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לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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לוח זמנים לשבוע פרשת בראשית בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת
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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:227:249:519:5110:2110:2110:2210:2119:2419:1919:4619:4119:0219:45מקסיקו מ. סיטי )ק(

5:445:338:258:198:588:5210:0410:0018:5018:5719:1819:2518:3919:29ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:565:598:208:218:518:529:519:5117:4517:3918:0818:0217:2218:06נפאל קטמנדו )ח(

6:466:459:149:139:479:4510:4810:4718:5618:5519:1719:1618:3719:20סינגפור סינגפור )ח(

6:507:009:029:079:349:3910:3010:3317:5417:4118:2618:1317:2518:17פולין ורשא )ק(

5:435:408:148:128:478:459:509:4818:0618:0718:2818:2917:4918:33פרו לימה )ח(

7:487:5610:0410:0710:3610:3911:3311:3419:0618:5519:3419:2418:3919:36צרפת ליאון )ק(

8:018:1010:1510:1910:4710:5111:4411:4619:1219:0119:4219:3118:4519:44צרפת פריז )ק(

5:345:348:078:068:378:369:399:3817:5217:5018:1318:1117:3218:15קולומביה בוגוטה )ח(

7:237:319:409:4310:1210:1511:0911:1018:4418:3419:1219:0218:1819:13קנדה טורונטו )ק(

7:027:109:179:209:499:5310:4610:4818:1918:0818:4718:3717:5218:49קנדה מונטריאול )ק(

6:476:529:049:069:379:3910:3510:3618:1718:0918:4218:3417:5218:38קפריסין לרנקה )ק(

7:477:599:5810:0410:2910:3511:2511:2818:4418:2919:1819:0418:1419:20רוסיה מוסקבה )ק(

7:317:409:459:4810:1710:2111:1411:1618:4418:3219:1319:0218:1619:06רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

7:347:429:509:5310:2110:2511:1811:2018:5018:3919:1919:0818:2319:20שוייץ ציריך )ק(

6:066:068:318:309:039:0310:0410:0318:0318:0018:2518:2117:4218:25תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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