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Èz˜'וכּו ּומּכל החסדים רּבנּו1מּכל ּומבאר , »…¿ƒְְֲִִִֵֵַַָָָֹ
זה, הּמתחיל ּדּבּור הּקדׁש ּבאּגרת ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹהּזקן

מּפטרּבּורג ּביאתֹו אחר החסדים2ׁשּכתבּה ׁשּמּצד , ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
להיֹות האדם צרי אלקים קרבת ּבחינת ְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָֹׁשהם
ׁשאמר ּבאברהם ׁשּמצינּו ּכפי וׁשפלּות, ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָּבבּטּול

ואפר עפר אלקים3ואנכי ּדקרבת ׁשהענין הינּו, , ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
ׁשּכן ּומּכל וׁשפלּות, ּבּטּול ּבֹו ּפעל אצלֹו, ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָׁשהיה

האבֹות ּבחיר ׁשהיה ׁשהחסדים4ּביעקב וּדאי הרי , ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
קטנּתי אמרֹו ׁשּזהּו ּבנפׁשֹו, ּבּטּול ּפעלּו ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹׁשּלמעלה
רּבּוי מחמת ּבעיניו קטן ׁשּנעׂשה החסדים, ְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹמּכל
לחסד ּדקדּׁשה חסד ׁשּבין החּלּוק וזהּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻהחסדים.

ּדיׁשמעאל (חסד ּכל5ּדקלּפה ּדקלּפה ׁשּבחסד ,( ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ
וגּסּות ּבגֹובּה וגדל הֹול הּוא ּגדֹול ְְְֵֵֶֶֶַַַָָׁשהחסד
ּדקדּׁשה חסד ּכן ּׁשאין מה לּבֹו, ורֹוחב ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֻהרּוח
מן ּבאתי ולזאת ּבאּגרת: ּומסּים ּבּטּול. ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּפֹועל
רּום לבלּתי כּו' החסדים רּבּוי על כּו' ְְֲִִִִִִַַַָהּמֹודיעים
וׁשלֹום חס עליהם לׁשרֹוק אֹו כּו' מאחיהם ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָלבבם
ּבׂשיחה אדמֹו"ר חמי מֹורי כ"ק ׁשמבאר 6[ּוכפי ְְְְִִִִֵֶַָָָ
ּדקדּׁשה], ׁשריקה ּגם לׁשלֹול ּבזה ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֻׁשהּכּונה

חימה מׁשיב ר ּומענה האי7ּומסּים, וכּולי כּו', ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָ
ּכּמים אחיהם ּבלב ה' יּתן וגֹו'.8ואּולי הּפנים ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָ

‰p‰Â,מּובן מּפטרּבּורג, ּביאתֹו אחר הּזקן רּבנּו ּכתבּה זֹו ׁשאּגרת ּכיון ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ידּוע ׁשהרי חסידּות, ּפי על העבֹודה ענין ּכללּות עם קׁשּורה 9ׁשהיא ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
זכרֹונם רּבֹותינּו מאמר ּדר על הּוא דפטרּבּורג הּמאסר ענין ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּכללּות

ׁשעל10לברכה והינּו, ׁשמנֹו, מֹוציא הּוא אֹותֹו ּכׁשּכֹותׁשין הּזה הּזית ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָ
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יא.1) לב, (וישלח) ס"ב.2)פרשתנו אגה"ק כז.3)תניא יח, קיט,4)וירא זח"א א. פע"ו, ב"ר ראה

כה. כז, תולדות להאריז"ל שעה"פ ב. קמז, ב5)ב. קמה, תולדות חיים תורת ב. רמו, זח"ג ראה

ואילך).6)ואילך. א כ, ח"א (לקו"ד ס"י תרצ"ג כסלו י"ט חימה.7)שיחת ישיב (ושם: א טו, משלי

ועוד). א. רלב, יומא מסכת של"ה א. יז, בברכות כבפנים כ"ה תניא8)אבל וראה יט. כז, משלי

9.26)פמ"ו. ע' שלום תורת השיחות תצוה.10)ספר ר"פ שמו"ר סע"ב. נג, מנחות ראה

    
'eÎÂ ÏkÓe ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ Èz˜1,כהקדמה אבינו יעקב דברי - »…¿ƒƒ…«¬»ƒƒ»¿

מלקבל 'קטן' אני מרגיש - 'קטנתי' עשו: מאחיו שיצילו מהקב"ה לבקשתו

לי עשה שהקב"ה החסדים כל אחרי חסדים ‰Ô˜fעוד ea ‡Óe .¿»≈«≈«»≈
L„‰ ˙b‡a('ב'תניא ˙kL(הנדפסת ,‰Ê ÏÈÁ˙n‰ eac ¿ƒ∆∆«…∆ƒ««¿ƒ∆∆¿»»

eatÓ B˙‡Èa Á‡2 ««ƒ»ƒ∆∆¿¿
הלשנה לאחר במאסר שהה שם

חפשי יצא (וכאשר החסידות. על

זו איגרת שלח כסלו, בי"ט

‰ÌÈ„ÒÁלחסידים): „vnL∆ƒ««¬»ƒ
˙˜ ˙ÈÁa Ì‰L∆≈¿ƒ«ƒ¿«

ÌÈ˜Ï‡הקב"ה שעושה בחסד ¡…ƒ
קרוב האדם נעשה האדם, עם

ולכן הקב"ה אל CÈ»̂ƒיותר
Ïeha ˙BÈ‰Ï Ì„‡‰»»»ƒ¿¿ƒ

˙eÏÙLÂעצמו ולהחשיב ¿ƒ¿
eÈˆnLנמוך ÈÙk ,¿ƒ∆»ƒ

ÈÎ‡Â Ó‡L Ì‰‡a¿«¿»»∆»«¿»…ƒ
Ù‡Â ÙÚ3,eÈ‰ , »»»≈∆«¿

ÌÈ˜Ï‡ ˙˜c ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿ƒ¿«¡…ƒ
Ba ÏÚt ,BÏˆ‡ ‰È‰L∆»»∆¿»«
ÏkÓe ,˙eÏÙLÂ Ïehaƒ¿ƒ¿ƒ»
ÈÁa ‰È‰L ˜ÚÈa ÔkL∆≈¿«¬…∆»»¿ƒ

מ] ‰B‡‰4È˙[=המובחר , »»¬≈
ÌÈ„ÒÁ‰L È‡cÂ««∆«¬»ƒ
Ïeha eÏÚt ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»»¬ƒ
BÓ‡ e‰fL ,BLÙa¿«¿∆∆»¿
,ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ Èz»̃…¿ƒƒ…«¬»ƒ
ÂÈÈÚa Ô˜ ‰ÚpL∆«¬»»»¿≈»
.ÌÈ„ÒÁ‰ Èea ˙ÓÁÓ«¬«ƒ«¬»ƒ
באגרת: הזקן אדמו"ר וממשיך

„ÒÁ ÔÈaL ˜elÁ‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ∆≈∆∆
‰tÏ˜c „ÒÁÏ ‰M„˜cƒ¿À»¿∆∆ƒ¿ƒ»

Ï‡ÚÓLÈc „ÒÁ)5,( ∆∆¿ƒ¿»≈
Ïk ‰tÏ˜c „ÒÁaL∆¿∆∆ƒ¿ƒ»»
CÏB‰ ‡e‰ ÏB„b „ÒÁ‰L∆«∆∆»≈

‰ ˙eÂ Ba Ï„ÂÁe ¿»≈¿«¿«»«
BaÏ ÁBÂחסד זה ואין ¿«ƒ

ÒÁ„אמיתי Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,«∆≈≈∆∆
.Ïeha ÏÚBtL ‰M„˜cƒ¿À»∆≈ƒ
˙‡ÊÏÂ ˙b‡a ÌiÒÓe¿«≈»ƒ∆∆¿»…
'eÎ ÌÈÚÈ„Bn‰ ÔÓ È˙‡a»ƒƒ«ƒƒ
'eÎ ÌÈ„ÒÁ‰ Èea ÏÚ«ƒ«¬»ƒ
ÌÏ Ìe ÈzÏÏ¿ƒ¿ƒ¿»»

'eÎ Ì‰ÈÁ‡Óלהתגאות לא ≈¬≈∆
המנגדים אחיהם שגרמועל

הזקן, רבנו של ‡Bלמאסרו

ÈÓÁ ÈBÓ ˜Î ‡ÓL ÈÙÎe ÌBÏLÂ ÒÁ Ì‰ÈÏÚ ˜BLÏƒ¿¬≈∆«¿»¿ƒ∆¿»≈ƒ»ƒ
‰ÁÈa BÓ„‡6‰M„˜c ‰˜ÈL Ìb ÏBÏLÏ ‰Êa ‰ek‰L «¿¿ƒ»∆««»»»∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿À»

Yהדבר נובע כאשר גם הזולת על התנשאות של רגש כל שולל שרבינו

בביטול) להיות צריכה העבודה שעיקר במאמר (ויתבאר קדושה, של ],מסיבות
ÌiÒÓeאגרתו הזקן רבנו ¿«≈
ÈLÓבפסוק: C ‰ÚÓe«¬∆«≈ƒ
‰ÓÈÁ7'eÎאדם על (הכועס ≈»

מוריד רך, במענה לו משיב והלה

מעליו כעסו ‰‡Èבזה ÈÏeÎÂ ,(¿≈«
זאת] כל ÔzÈ[=אחרי ÈÏe‡Â¿«ƒ≈

ÌÈnk Ì‰ÈÁ‡ Ïa '‰8 ¿≈¬≈∆««ƒ
'BÂ ÌÈt‰לב כן לּפנים «»ƒ¿ִַָ

לאדם" המים.האדם שמן (כשם

של פניו וצורת דמותו משתקפים

ממש, כך במים, המביט האדם

אהבה האדם בלב שוכנת כאשר

הדבר מעורר אזי לזולתו נאמנה

חברו בלב דומה האהבה כן גם

הם נעשים כך ומתוך כלפיו,

לזה.) זה נאמנים .חברים
BÊ ˙b‡L ÔÂÈk ‰p‰Â¿ƒ≈≈»∆ƒ∆∆
Á‡ Ô˜f‰ ea ˙k¿»»«≈«»≈««
,ÔeÓ ,eatÓ B˙‡Èaƒ»ƒ∆∆¿¿»
˙eÏÏk ÌÚ ‰eL˜ ‡È‰L∆ƒ¿»ƒ¿»
Èt ÏÚ ‰„BÚ‰ ÔÈÚƒ¿»»¬»«ƒ
Úe„È È‰L ,˙e„ÈÒÁ9 ¬ƒ∆¬≈»«
Ò‡n‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkLשל ∆¿»ƒ¿»««¬»

הזקן ¿¿∆∆¿„eaÙאדמו"ר
Ó‡Ó Cc ÏÚ ‡e‰«∆∆«¬»
‰ÎÏ ÌBÎÊ eÈ˙Ba10 «≈ƒ¿»ƒ¿»»

מן ‰f‰משל ˙Èf‰««ƒ«∆
‡e‰ B˙B‡ ÔÈL˙BkLk¿∆¿ƒ

BÓL ‡ÈˆBÓידי שעל כשם ƒ«¿
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Èz˜'וכּו ּומּכל החסדים רּבנּו1מּכל ּומבאר , »…¿ƒְְֲִִִֵֵַַָָָֹ
זה, הּמתחיל ּדּבּור הּקדׁש ּבאּגרת ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹהּזקן

מּפטרּבּורג ּביאתֹו אחר החסדים2ׁשּכתבּה ׁשּמּצד , ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
להיֹות האדם צרי אלקים קרבת ּבחינת ְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָֹׁשהם
ׁשאמר ּבאברהם ׁשּמצינּו ּכפי וׁשפלּות, ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָּבבּטּול

ואפר עפר אלקים3ואנכי ּדקרבת ׁשהענין הינּו, , ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
ׁשּכן ּומּכל וׁשפלּות, ּבּטּול ּבֹו ּפעל אצלֹו, ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָׁשהיה

האבֹות ּבחיר ׁשהיה ׁשהחסדים4ּביעקב וּדאי הרי , ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
קטנּתי אמרֹו ׁשּזהּו ּבנפׁשֹו, ּבּטּול ּפעלּו ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹׁשּלמעלה
רּבּוי מחמת ּבעיניו קטן ׁשּנעׂשה החסדים, ְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹמּכל
לחסד ּדקדּׁשה חסד ׁשּבין החּלּוק וזהּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻהחסדים.

ּדיׁשמעאל (חסד ּכל5ּדקלּפה ּדקלּפה ׁשּבחסד ,( ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ
וגּסּות ּבגֹובּה וגדל הֹול הּוא ּגדֹול ְְְֵֵֶֶֶַַַָָׁשהחסד
ּדקדּׁשה חסד ּכן ּׁשאין מה לּבֹו, ורֹוחב ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֻהרּוח
מן ּבאתי ולזאת ּבאּגרת: ּומסּים ּבּטּול. ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּפֹועל
רּום לבלּתי כּו' החסדים רּבּוי על כּו' ְְֲִִִִִִַַַָהּמֹודיעים
וׁשלֹום חס עליהם לׁשרֹוק אֹו כּו' מאחיהם ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָלבבם
ּבׂשיחה אדמֹו"ר חמי מֹורי כ"ק ׁשמבאר 6[ּוכפי ְְְְִִִִֵֶַָָָ
ּדקדּׁשה], ׁשריקה ּגם לׁשלֹול ּבזה ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֻׁשהּכּונה

חימה מׁשיב ר ּומענה האי7ּומסּים, וכּולי כּו', ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָ
ּכּמים אחיהם ּבלב ה' יּתן וגֹו'.8ואּולי הּפנים ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָ

‰p‰Â,מּובן מּפטרּבּורג, ּביאתֹו אחר הּזקן רּבנּו ּכתבּה זֹו ׁשאּגרת ּכיון ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ידּוע ׁשהרי חסידּות, ּפי על העבֹודה ענין ּכללּות עם קׁשּורה 9ׁשהיא ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
זכרֹונם רּבֹותינּו מאמר ּדר על הּוא דפטרּבּורג הּמאסר ענין ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּכללּות

ׁשעל10לברכה והינּו, ׁשמנֹו, מֹוציא הּוא אֹותֹו ּכׁשּכֹותׁשין הּזה הּזית ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָ
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ו  

ׁשמנֹו, ּבחינת נתחּדׁש ּבפטרּבּורג הּמאסר ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָידי
ּכּמּובן ּתֹורה, ּדמּתן הענין ּכללּות על ְְְִֵֶַַַַָָָָָׁשרֹומז

רז"ל ּכל11מּמאמר ּתֹורה, ּדמּתן לחּדּוׁש ּבנֹוגע ְְֲִִֵַַַַַַַָָָ
אבל היּו, ריחֹות האבֹות לפני ׁשעׂשּו ְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָהּמעׂשים
ּדבחינת הּׁשּיכּות ּגם וזֹוהי ,ׁשמ ּתּורק ׁשמן ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָאנּו
מּתן הּוא ּכסלו ׁשי"ט ּכּידּוע ּכסלו, לי"ט ְְְְִִֵֵֶַַַַַָׁשמנֹו

הּתֹורה ּדפנימיּות זֹו12ּתֹורה ׁשּבאּגרת מּובן ּומּזה . ְְִִִִִֶֶֶֶַָָָ
הן חסידּות, ּפי על העבֹודה ענין ּכללּות ְְְֲֲִִִֵַָָָָָמבֹואר
טֹוב, ּדעׂשה לּקו ּבנֹוגע והן מרע ּדסּור לּקו ְְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַַַָּבנֹוגע
לּפעּולה ּבנֹוגע והן עצמֹו עם לעבֹודה ּבנֹוגע ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָהן
הּקו עצמֹו, לעבֹודת ׁשּבנֹוגע והינּו, הּזּלת. ְְְְֲֵֶַַַַַַַַַַֻעל
החסדים, מּכל קטנּתי ענין הּוא טֹוב ְְְֲֲִִִִֵַָָָֹֹּדעׂשה
לאדם עֹוׂשה הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש חסד ְֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּבכל
מרע ּדסּור והּקו ּבמאד, רּוח ׁשפל להיֹות ְְְְְִִִֵַַַַָָֹצרי
כּו'. מאחיהם לבבם רּום לבלּתי ּׁשּכתּוב מה ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָהּוא
הענין [מּצד הּזּלת על לּפעּולה ּבנֹוגע כן ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָֻּוכמֹו

ּבּתֹורה ּגדֹול ּכלל ׁשּזהּו יׂשראל היא13ּדאהבת זֹו , ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ
כּו' ּפרּוׁשּה ואיד ּכּלּה הּתֹורה ּבענין14ּכל ׁשּגם ,[ ְְְִִֵֶַַָָָָָָֻ

מענה טֹוב, ועׂשה מרע ּדסּור הּקּוין ב' נתּבארּו ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָזה
האי וכּולי מרע, ּדסּור הּקו הּוא חימה מׁשיב ְְִֵֵֵֵַַַַָָר
טֹוב. ּדעׂשה הּקו הּוא גֹו' הּפנים ּכּמים כּו' ְְֲִִֵַַַַַַָואּולי

CÈÂּבענין הּנ"ל ּבאּגרת ּׁשּכתּוב מה להבין ¿»ƒְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ
ּבזה [ׁשהּכּונה ּדיׁשמעאל החסד ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשלילת
ענין אצלֹו להיֹות ׁשּיכֹול הּיׂשראלי, לאיׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבנֹוגע
היא ׁשההׁשּפעה והינּו ּדיׁשמעאל, חסד ּכמֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהחסד
זה], ענין לׁשלֹול צרי ולכן כּו', להתיהר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָּכדי
החסד הׁשּפעת ׁשּתהיה ׁשּי אי מּובן אינֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּדלכאֹורה
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ובכ"מ.11) ואילך. קסד ע' תרע"ח ואילך. רסה ע' תרס"ב סה"מ וראה (א). ג פ"א, ראה12)שהש"ר

רכג ע' אג"ק לוי"צ לקוטי וראה שם. המערכת ובהערת ואילך ב] [צג, צד ע' ב חוברת "התמים"

יח.13)ואילך. יט, קדושים ופרש"י א.14)תו"כ לא, שבת

    
במאסר שהיו והיסורים הקטרוגים ידי על כך משובח שמן יוצא הזית כתישת

חסידות שמאמרי הסדר, ונשתנה החסידות של הפנימיות נגלה הזקן אדמו"ר

חסידות לומר החל פטרבורג ולאחר בתמציתיות ידו על נאמרו פטרבורג שלפני

ובהרחבה LcÁ˙בריבוי eaËa Ò‡‰ È„È ÏÚL ,eÈ‰Â ,¿«¿∆«¿≈««¬»¿∆∆¿¿ƒ¿«≈
L ,BÓL ˙ÈÁa'שמן' ¿ƒ««¿∆

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk ÏÚ ÊÓB≈«¿»»ƒ¿»
Ôek ,‰Bz ÔzÓc¿««»«»

Ï"Ê Ó‡Ó11ÚBa ƒ«¬»««¿≈«
Ïk ,‰Bz ÔzÓc LecÁÏ«ƒ¿««»»
ÈÏ eÚL ÌÈÚ‰««¬ƒ∆»¿»∆

eÈ‰ ˙BÁÈ ˙B‡‰המצוות »»≈»
לריח, נמשלו האבות שעשו

ככל ולכן הדבר, עצם אינו שריח

יחסר לא מה, דבר האדם שיריח

אצל המצוות כך מאומה, הדבר

שאינו הריח כדוגמת הוא האבות

הדבר ÔÓLעצם e‡ Ï‡ ,¬»»∆∆
ÓL ezהורקה מלשון =] «¿∆

עצמו הדבר הרקת לכלי] מכלי

ישראל עם כך הדבר), (עצם

עצמיות את תורה במתן קיבלו

והמצוות התורה È‰BÊÂ(שמן) ,¿ƒ
˙ÈÁc ˙eÎi‰ Ì«««»ƒ¿ƒ«
Úe„ik ,ÂÏÒk Ë"ÈÏ BÓL«¿¿ƒ¿≈«»«
ÔzÓ ‡e‰ ÂÏÒk Ë"ÈL∆ƒ¿≈««
‰Bz‰ ˙eÈÓÈc ‰Bz12 »ƒ¿ƒƒ«»

הוא הזה בעולם שהנצחון כיון

הסכימו בשמים שגם סימן

ו'שמן' חסידות. להפיץ שאפשר

הדומה המאסר לאחר רק יצא זה

ÔeÓל'כתישה' ‰Óe .ƒ∆»
BÊ ˙‡aLמיד שנכתבה ∆¿ƒ∆∆
המאסר eÏÏk˙לאחר ‡BÓ¿»¿»

‰„BÚ‰ ÔÈÚ('ה (עבודת ƒ¿»»¬»
ÚBa Ô‰ ,˙e„ÈÒÁ Èt ÏÚ«ƒ¬ƒ≈¿≈«
ÚBa Ô‰Â ÚÓ eÒc ÂwÏ««¿≈»¿≈¿≈«
Ô‰ ,BË ‰Úc ÂwÏ««¿¬≈≈
BÓÚ ÌÚ ‰„BÚÏ ÚBa¿≈«»¬»ƒ«¿

a Ô‰ÂÏÚ ‰ÏeÚtÏ ÚB ¿≈¿≈««¿»«
,eÈ‰Â .˙‰.אÚBaL «À«¿«¿∆¿≈«

Âw‰ ,BÓÚ ˙„BÚÏ«¬««¿««
ÔÈÚ ‡e‰ BË ‰Úc¿¬≈ƒ¿»
,ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ ÈzË»…¿ƒƒ…«¬»ƒ
LB„w‰L „ÒÁ ÏÎaL∆¿»∆∆∆«»
Ì„‡Ï ‰BÚ ‡e‰ Cea»∆»»»
Áe ÏL ˙BÈ‰Ï CÈ»ƒƒ¿¿««

ÌÏ Ìe ÈzÏÏ e˙k ‰Ó ‡e‰ ÚÓ eÒc Âw‰Â ,„‡Óaƒ¿…¿««¿≈»«∆»¿ƒ¿ƒ¿»»
להתנשא] eÎ'.[=לא Ì‰ÈÁ‡Ó.בÏÚ ‰ÏeÚtÏ ÚBa ÔÎ BÓÎe ≈¬≈∆¿≈¿≈««¿»«

ÏB„ ÏÏk e‰L Ï‡È ˙‰‡c ÔÈÚ‰ „Ó ˙‰«À«ƒ«»ƒ¿»¿«¬«ƒ¿»≈∆∆¿»»
‰Bza13'eÎ Let C„È‡Â k ‰Bz‰ Ïk ‡È‰ BÊ ,14,[ «»ƒ»«»À»¿ƒ»≈»

' e‡a˙ ‰Ê ÔÈÚa ÌL∆«¿ƒ¿»∆ƒ¿»¬
‰ÚÂ ÚÓ eÒc ÔÈew‰««ƒ¿≈»«¬≈
ÈLÓ C ‰ÚÓ ,BË«¬∆«≈ƒ

‰ÓÈÁולהשיב לכעוס שלא ≈»
רך eÒcבמענה Âw‰ ‡e‰««¿

È‡‰ ÈÏeÎÂ ,ÚÓכאשר ≈»¿≈«
בלבו נאמנה אהבה בלבו משכין

אזי eÎ'לזולתו, ÈÏe‡Âיעורר ¿«
B'הדבר ÌÈt‰ ÌÈk««ƒ«»ƒ

אוהבים להיות ‰e‡שיתהפכו
.BË ‰Úc Âw‰««¿¬≈

  

'דאברהם 'חסד .

חסד עושה אדם כאשר הוא

אשר כל שנתן אברהם כדוגמת

הדבר חיסר כאשר גם לזולתו לו

עליו שמסופר כפי מלחמו,

שעשה הקפותיו" פרע "בחזרתו

במצב היה שלעתים אף חסד

למחייתו. ללוות בעצמו שנצרך

עושה היה 'ישמעאל' לעומתו

וגם ורחבות עשירות מתוך חסד

שברשותו. המֹותר מן רק זאת

e˙k ‰Ó ÔÈ‰Ï CÈÂ¿»ƒ¿»ƒ»∆»
ÔÈÚa Ï"‰ ˙‡a»ƒ∆∆««¿ƒ¿»
Ï‡ÚÓLÈc „ÒÁ‰ ˙ÏÈÏL¿ƒ««∆∆¿ƒ¿»≈
ÚBa ‰Êa ‰ek‰L∆««»»»∆¿≈«
ÏBÎiL ,ÈÏ‡i‰ LÈ‡Ï»ƒ«ƒ¿¿≈ƒ∆»
„ÒÁ‰ ÔÈÚ BÏ‡ ˙BÈ‰Ïƒ¿∆¿ƒ¿»«∆∆
,Ï‡ÚÓLÈc „ÒÁ BÓk¿∆∆¿ƒ¿»≈

Â'דישמעאל 'חסד ‰eÈפירוש ¿«¿
‰ÚtL‰‰L(החסד (עשיית ∆««¿»»

,'eÎ ‰È˙‰Ï È„k ‡È‰ƒ¿≈¿ƒ¿«≈
ÔÈÚ ÏBÏLÏ CÈ ÔÎÏÂ¿»≈»ƒƒ¿ƒ¿»
ÔeÓ BÈ‡ ‰B‡ÎÏc ,[‰Ê∆¿ƒ¿»≈»

CiL CÈ‡‰È‰zL ≈«»∆ƒ¿∆
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להיֹות אפׁשר אי הּיׁשּות ׁשּמּצד והינּו, הּיׁשּות. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָמּצד
וגם להתיהר. ּכדי לא אפילּו ּכלל, הׁשּפעה ׁשל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹענין
חס עליהם ּדלׁשרֹוק הענין ּׁשּׁשֹולל מה להבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָצרי
פייף) (א לׁשריקה ּגם היא ּבזה ׁשהּכּונה ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָוׁשלֹום,
ׁשריקה ׁשּזֹוהי ּכיון ּדלכאֹורה, (ּכּנ"ל), ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֻּדקדּׁשה
ּדיׁשמעאל. חסד לבחינת זה ענין ּׁשּי מה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּדקדּׁשה,

ּדּבּורeÈÂב) ּתֹורה ּבלּקּוטי הּמבֹואר ּבהקּדים זה ¿»ְְְְִִִֵֶַַָָ
גֹו' ּובקעֹות הרים ארץ ׁשּׁשם15הּמתחיל , ְְִִֶֶֶַַָָָ

ּבאּגרת הּמבאר הענין יֹותר ּבאריכּות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹנתּבאר
היא ׁשארץ לבאר ּומתחיל ּכאן. ׁשּבּתניא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּקדׁש
ׁשם הּבעל מאמר ּפי על והּוא יׂשראל. ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָּכנסת

הּפסּוק16טֹוב חפץ,17על ארץ לי אּתם תהיּו ּכי ְִִִֵֶֶֶֶַַַָ
ׁשּבארץ ּדכׁשם לארץ, נמׁשלּו יׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשּבני
יכֹול אינֹו אחד ואף רּבים, אֹוצרֹות ְְִִֵֶַַָָָטמּונים
אּון ּדערגרּונטעווען זי) ּבעֹומק ְְְֲִֶֶֶֶַָלחפֹור
גם הּוא ּכן האֹוצרֹות, ּכל את ּולגּלֹות ְְֵֶֶַַָָָָּדערגראּבן)
וזהּו יׂשראל. ּבני אצל ׁשּיׁשנם לּמעלֹות ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבנֹוגע
ׁשּנקראת יׂשראל ׁשּבכנסת ּובקעֹות, הרים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָארץ
העבֹודה על קאי הרים ּובקעֹות. הרים יׁשנם ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָארץ,

ּבֹולט חֹותם ּבחינת ׁשהיא ּוכמֹו18ּבאהבה, , ְְְֲִִֵֶַַָָ
הר ׁשּקראֹו וכּידּוע19אברהם מאמר20, ּבפרּוׁש ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשּכל21רז"ל לׁשלֹוׁשה, אּלא אבֹות קֹורין אין ְִִֵֶֶַַָָָָ
להיֹות צריכים האבֹות אצל ׁשהיּו העבֹודה ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָעניני
אחד ּבכל יׁש ולכן מּיׂשראל, ואחד אחד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּבכל
הר, ׁשקראֹו ּדאברהם העבֹודה מּיׂשראל ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָואחד
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ואילך.15) תרכו ע' עקב אוה"ת גם וראה ואילך. ג יז, (קה"ת16)עקב טוב שם כתר וראה רפה. ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק

שם. ובהנסמן נז, סימן הוספות יב.17)תשנ"ט) ג, א.18)מלאכי מו, שה"ש לקו"ת גם כח,19)ראה ויצא פרש"י א. פח, פסחים

וארא.20)יז. ר"פ ב.21)תו"א טז, ברכות

    
L‡ È‡ eLi‰ „L ,eÈ‰Â .eLi‰ „Ó „ÒÁ‰ ÚtL‰«¿»««∆∆ƒ««≈¿«¿∆ƒ««≈ƒ∆¿»

‰È‰Ï È„k ‡Ï eÏÈ‡ ,ÏÏk ‰ÚtL‰ ÏL ÈÚ BÈ‰Ïכיון ƒ¿ƒ¿»∆«¿»»¿»¬ƒ…¿≈¿ƒ¿«≈
לזולתו חסד להשפיע ירצה מדוע עצמו בעיני חשוב כלֿכך הוא Ì‚Âשאם ?¿«

,ÌBÏLÂ ÒÁ Ì‰ÈÏÚ ˜BLÏc ÈÚ‰ ÏÏBMM ‰Ó È‰Ï CÈ»ƒ¿»ƒ«∆≈»ƒ¿»¿ƒ¿¬≈∆«¿»
Ì ‡È‰ ‰a ‰ek‰L∆««»»»∆ƒ«
(ÈÈ ‡) ‰˜ÈLÏƒ¿ƒ»««¿
,(Ï"pk) ‰M„˜cƒ¿À»««
È‰BL ÂÈk ,‰B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»∆ƒ

‰M„˜c ‰˜ÈLשאמרו ¿ƒ»ƒ¿À»
צריך חכם שבתלמיד חז"ל

שבשמינית שמינית אצלו שיהיה

כן ואם CiMשבגאווה, ‰Ó ,««»
„ÒÁ ÈÁÏ ‰ ÈÚƒ¿»∆ƒ¿ƒ«∆∆

.Ï‡ÚÓLÈc¿ƒ¿»≈
חילוק כי יתבאר המאמר בהמשך

ויעקב אברהם של חסד בין זה

ישמעאל של לחסד (ביטול)

שרשם בדוגמת הוא (יהירות)

בעולם שרשו אברהם למעלה:

בסיבת הוא החסד ששם התיקון

שרשו ישמעאל לעומתו הביטול.

הוא החסד ששם התהו בעולם

באריכות ויבאר הגדולה. בסיבת

הביטול מן הבא בחסד המעלה

'התנשאות נקראת היא שדווקא

חסד לעומת ואמיתית. עצמית'

שהיא היהירות מן הבא

חיצונית'. 'התנשאות

בסעיף מבאר זה לכל כהקדמה

קדושה - ה' בעבודת שגם הבא

הקשורה עבודה בתחילה ישנה –

עיקר אך האדם, של 'ישותו' עם

שהאדם היא העבודה ומטרת

ודווקא 'ביטול', של ברגש יהיה

וממשיך מעורר 'ביטול' עלֿידי

ועמוקה פנימית יותר הרבה דרגה

כך כל שולל ולכן למעלה.

אפילו 'יהירות' כל באגרת

קדושה. של וישות התנשאות

‰B ÈËeÏa ‡B‰ ÌÈc˜‰a ‰ eÈÂ (במאמרeac ¿»∆¿«¿ƒ«¿»¿ƒ≈»ƒ
B‚ BÚ˜e ÌÈ‰ ‡ ÏÈÁ‰15eÎÈ‡a ‡a ÌML , ««¿ƒ∆∆»ƒ¿»∆»ƒ¿»≈«¬ƒ

ÏÈÁÓe .‡k ‡ÈaL L„‰ ‡a ‡‰ ÈÚ‰ BÈ≈»ƒ¿»«¿…»¿ƒ∆∆«…∆∆««¿»»«¿ƒ

‡L ‡ÏברוחניותÓ Èt ÏÚ ‡e‰Â .Ï‡È Òk ‡È‰Ó‡ ¿»≈∆∆∆ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿«ƒ«¬»
BË ÌL ÏÚa‰16˜eÒt‰ ÏÚ17לבניֿישראל אומר Èkשהקב"ה : «««≈««»ƒ

Á ‡ ÈÏ Ì‡ eÈ‰[בכם שארצה בה. שחפצי ÈaL[=ארץ , ƒ¿«∆ƒ∆∆≈∆∆¿≈
,ÌÈa BB‡ ÌÈeÓË ‡aL ÌLÎc ,‡Ï eÏLÓ Ï‡Èƒ¿»≈ƒ¿¿¿∆∆ƒ¿≈∆»»∆¿ƒ»«ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ „Á‡ ‡Â¿«∆»≈»

) ˜ÓBÚa BÁÏ:ובאידיש «¬»∆
e‡ ÚÂÂÚËe‚Úc CÈƒ∆¿¿¿∆∆
‡ B‚Ïe (a‡‚Úc∆¿»¿«∆
Ì‚ ‡e‰ k ,BB‡‰ Ïk»»»≈«
ÌLiL BÏÚÏ Ú‚Ba¿≈«««¬∆∆¿»

Ï‡È Èa Ï‡אחד אף ≈∆¿≈ƒ¿»≈
להשיגם יכול ובהתאם.אינו

רבנו מבאר ב'ארץ' זה לביאור

הפסוק: ‡הזקן e‰Â¿∆∆∆
ÒÎaL ,BÚ˜e ÌÈ‰»ƒ¿»∆ƒ¿∆∆
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ז      

להיֹות אפׁשר אי הּיׁשּות ׁשּמּצד והינּו, הּיׁשּות. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָמּצד
וגם להתיהר. ּכדי לא אפילּו ּכלל, הׁשּפעה ׁשל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹענין
חס עליהם ּדלׁשרֹוק הענין ּׁשּׁשֹולל מה להבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָצרי
פייף) (א לׁשריקה ּגם היא ּבזה ׁשהּכּונה ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָוׁשלֹום,
ׁשריקה ׁשּזֹוהי ּכיון ּדלכאֹורה, (ּכּנ"ל), ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֻּדקדּׁשה
ּדיׁשמעאל. חסד לבחינת זה ענין ּׁשּי מה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּדקדּׁשה,

ּדּבּורeÈÂב) ּתֹורה ּבלּקּוטי הּמבֹואר ּבהקּדים זה ¿»ְְְְִִִֵֶַַָָ
גֹו' ּובקעֹות הרים ארץ ׁשּׁשם15הּמתחיל , ְְִִֶֶֶַַָָָ

ּבאּגרת הּמבאר הענין יֹותר ּבאריכּות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹנתּבאר
היא ׁשארץ לבאר ּומתחיל ּכאן. ׁשּבּתניא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּקדׁש
ׁשם הּבעל מאמר ּפי על והּוא יׂשראל. ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָּכנסת

הּפסּוק16טֹוב חפץ,17על ארץ לי אּתם תהיּו ּכי ְִִִֵֶֶֶֶַַַָ
ׁשּבארץ ּדכׁשם לארץ, נמׁשלּו יׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשּבני
יכֹול אינֹו אחד ואף רּבים, אֹוצרֹות ְְִִֵֶַַָָָטמּונים
אּון ּדערגרּונטעווען זי) ּבעֹומק ְְְֲִֶֶֶֶַָלחפֹור
גם הּוא ּכן האֹוצרֹות, ּכל את ּולגּלֹות ְְֵֶֶַַָָָָּדערגראּבן)
וזהּו יׂשראל. ּבני אצל ׁשּיׁשנם לּמעלֹות ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבנֹוגע
ׁשּנקראת יׂשראל ׁשּבכנסת ּובקעֹות, הרים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָארץ
העבֹודה על קאי הרים ּובקעֹות. הרים יׁשנם ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָארץ,

ּבֹולט חֹותם ּבחינת ׁשהיא ּוכמֹו18ּבאהבה, , ְְְֲִִֵֶַַָָ
הר ׁשּקראֹו וכּידּוע19אברהם מאמר20, ּבפרּוׁש ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשּכל21רז"ל לׁשלֹוׁשה, אּלא אבֹות קֹורין אין ְִִֵֶֶַַָָָָ
להיֹות צריכים האבֹות אצל ׁשהיּו העבֹודה ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָעניני
אחד ּבכל יׁש ולכן מּיׂשראל, ואחד אחד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּבכל
הר, ׁשקראֹו ּדאברהם העבֹודה מּיׂשראל ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָואחד
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ח  

ּובקעֹות ּבֹולט. חֹותם ּבחינת האהבה, ענין ְְְֲִִֵֶַַָָָָָׁשהּוא
חֹותם ּבחינת ויראה, ּדבּטּול העבֹודה על ְְְְֲִִִִַַָָָָָקאי
ידי (ועל אברהם אצל היה זה ענין ׁשּגם ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשֹוקע,
ׁשּכתּוב ּכמֹו מּיׂשראל), ואחד אחד ּבכל ּגם 3זה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּובקעֹות הרים ׁשּנאמר ּומה ואפר. עפר ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹואנכי
מהם אחד ׁשּבכל לפי זה הרי רּבים, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָלׁשֹון
ונחלקים מדרגֹות, ּכּמה יׁש ּוביראה) ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָ(ּבאהבה
רּבה, ואהבה זּוטא אהבה מדרגֹות, לב' ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָּבכללּות
וכּידּוע עּלאה. ויראה ּתּתאה יראה ּביראה, 22וכן ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָ
ּורחימּו ּדחילּו ׁשהם הוי' ׁשם אֹותּיֹות ד' ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָּבענין
ׁשּמּלמעלה ההמׁשכֹות והּנה, ּודחילּו. ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָרחימּו
ּדּלתּתא דאתערּותא העבֹודה ידי על ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָׁשּנמׁשכֹות
ּבֹולט חֹותם ׁשּבחינת הּמתהּפך, ּכחֹותם ְְְִִֵֵֵֶַַַָָהם
ׁשֹוקע, חֹותם ּבחינת מּלמעלה ממׁשי ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָּדּלמּטה
ּבחינת ׁשהיא ּדאהבה העבֹודה ידי ׁשעל ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָוהינּו,
ׁשּבא אֹור מּלמעלה נמׁש ּדּלמּטה, ּבֹולט ְְְְִִִֵֶַַַָָָָחֹותם
(חֹותם הּׁשקיעה ענין ׁשהּוא צמצּום, ְְְְִִִִִֶַַָָָּבבחינת
ּובּטּול ּדיראה העבֹודה ידי על ואּלּו ְְְְֲִִִֵֵַַָָָׁשֹוקע).
נמׁש ּדּלמּטה, ׁשֹוקע חֹותם ּבחינת ְְְִִִִֵֶַַַָָָׁשהיא
ענין ׁשהּוא ּבֹולט, חֹותם ּבחינת ְְְְִִִֵֶַַָָָמּלמעלה

נתּבאר לא ׁשּבּתניא הּקדׁש ּבאּגרת והּנה, מגּבל. ּבלּתי אֹור ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻהמׁשכת
ּבקעה, ּדבחינת העבֹודה אֹופן רק אּלא הר, ּדבחינת העבֹודה ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאפן
נכּתב הּתניא ׁשּספר לפי והינּו, ואפר, עפר ּדאנכי הּבּטּול ענין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהּוא

העבֹודה, ׁשל הּמכּון ּתכלית רק ּבֹו נתּבאר ולכן עניןּבקּצּור, ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ּפרטי נתּבארּו ּבאריכּות, הענין מבאר ׁשּׁשם ּתֹורה ּבלּקּוטי אבל ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹהּבּטּול.
האהבה, ענין ׁשהּוא ּדהר, העבֹודה ּגם להיֹות ׁשּצרי העבֹודה, ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָאֹופני
ּדבקעה, העבֹודה הּמכּון, לתכלית ּבאים ּומּזה ּבֹולט, חֹותם ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻּבחינת
ׁשעל ּדּלמּטה, ׁשֹוקע חֹותם ּבחינת ואפר, עפר ּדאנכי הּבּטּול ענין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשהּוא
וזהּו גבּול. ּבלי ּבבחינת מּלמעלה והּגּלּוי החסד אמּתית נמׁש זה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָידי
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Ì˙BÁ ˙ÈÁa ,‰‰‡‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,‰ B‡˜L Ì‰‡c¿«¿»»∆¿»«∆ƒ¿»»«¬»¿ƒ«»

.ËÏBaהפסוק הרים:והמשך ‰BÚ„‰ארץ ÏÚ È‡˜ ˙BÚ˜e ≈¿»»ƒ«»¬»
Ú˜BL Ì˙BÁ ˙ÈÁa ,‰‡ÈÂ Ïehcהוא נמצא 'ירא' האדם כאשר ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ«»≈«

שקיעה - כיווץ È„Èבתנועת ÏÚÂ) Ì‰‡ Ï‡ ‰È‰ ‰Ê ÔÈÚ ÌbL ,∆«ƒ¿»∆»»≈∆«¿»»¿«¿≈
„Á‡Â „Á‡ ÏÎa Ìb ‰Ê∆«¿»∆»¿∆»
e˙kL BÓk ,(Ï‡iÓ3 ƒƒ¿»≈¿∆»

עצמו על אמר ÈÎ‡Â¿»…ƒשאברהם
.Ù‡Â ÙÚלבאר ומוסיף »»»≈∆

שם: תורה' »Óe‰ב'לקוטי
Ó‡pLבפסוקÌÈ‰ ∆∆¡«»ƒ

È‰ ,ÌÈa ÔBLÏ ˙BÚ˜e¿»»«ƒ¬≈
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‡ËeÊ ‰‰‡[זעירה [=אהבה «¬»»
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È‡‰גדולה] ,‰‡Èa ÔÎÂ ,¿≈¿ƒ¿»ƒ¿»
‰‡zz[תחתונה=]‰‡ÈÂ «»»¿ƒ¿»
‰‡lÚ[עליונה=]Úe„iÎÂ .22 ƒ»»¿«»«

ÌL ˙Bi˙B‡ '„ ÔÈÚa¿ƒ¿»ƒ≈
'ÈÂ‰דרגות על המרמזות «¬»

ויראה eÏÈÁcבאהבה Ì‰L∆≈¿ƒ
eÏÈÁ„e eÓÈÁ eÓÈÁe¿ƒ¿ƒ¿ƒ
ויראה] ואהבה ואהבה .[=יראה
˙BÎLÓ‰‰ ,‰p‰Â¿ƒ≈««¿»
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‡˙eÚ˙‡„ ‰„BÚ‰ È„È¿≈»¬»¿ƒ¿»»

‡z˙lc.התחתון [=התעוררות ƒ¿«»
Ì˙BÁkהאדם] Ì‰≈¿»

Ít‰˙n‰החותם שצורת «ƒ¿«≈
צורה בשעווה הפוכהמטביעה

Ì˙BÁממנה ˙ÈÁaL ,∆¿ƒ«»
‰hÓlc ËÏBa- אהבה - ≈ƒ¿«»

˙ÈÁa ‰ÏÚÓlÓ ÈLÓÓ«¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ«
Ú˜BL Ì˙BÁבולט חותם כי »≈«

כנגדו 'שקיעה' eÈ‰Â,גורם ,¿«¿
‰„BÚ‰ È„È ÏÚL∆«¿≈»¬»
˙ÈÁa ‡È‰L ‰‰‡c¿«¬»∆ƒ¿ƒ«
‰hÓlc ËÏBa Ì˙BÁ»≈ƒ¿«»
של מציאותו נרגשת זו שבעבודה

שאוהב מי יש - כן,האדם ועל

B‡ ‰ÏÚÓlÓ LÓƒ¿«ƒ¿«¿»
ÈÁa˙מוגבל ‡aL∆»ƒ¿ƒ«

ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌeÓƒ¿∆ƒ¿»
.(Ú˜BL Ì˙BÁ) ‰ÚÈ˜M‰«¿ƒ»»≈«

Ì˙BÁ ˙ÈÁa ‡È‰L Ïehe ‰‡Èc ‰„BÚ‰ È„È ÏÚ el‡Â¿ƒ«¿≈»¬»¿ƒ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ«»
‰hÓlc Ú˜BLהאדם,ולכן של מציאותו מתבטלת זאת LÓשבעבודה ≈«ƒ¿«»ƒ¿»

ÈzÏa B‡ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,ËÏBa Ì˙BÁ ˙ÈÁa ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿ƒ«»≈∆ƒ¿»«¿»«ƒ¿ƒ
‡ÈzaL L„‰ ˙b‡a ,‰p‰Â .ÏaÓ(המאמר בתחילת (המובאת À¿»¿ƒ≈¿ƒ∆∆«…∆∆««¿»

‰„BÚ‰ ÔÙ‡ ‡a˙ ‡Ï…ƒ¿»≈…∆»¬»
‰ ˙ÈÁcאהבה -‡l‡ , ƒ¿ƒ««∆»

‰„BÚ‰ ÔÙB‡ ˜«∆»¬»
‡e‰L ,‰Ú˜a ˙ÈÁcƒ¿ƒ«ƒ¿»∆
ÙÚ ÈÎ‡c Ïeha‰ ÔÈÚƒ¿»«ƒ¿»…ƒ»»
ÙL ÈÙÏ ,eÈ‰Â ,Ù‡Â»≈∆¿«¿¿ƒ∆≈∆
,e˜a zÎ ‡Èz‰««¿»ƒ¿»¿ƒ
˜ Ba ‡a˙ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»≈«

ÔeÎn‰ ˙ÈÏÎz[מטרתה=] «¿ƒ«¿À»
ÔÈÚ ‡e‰L ,‰„BÚ‰ ÏL∆»¬»∆ƒ¿»
ÈËeÏa Ï‡ .Ïeha‰«ƒ¬»¿ƒ≈
ÔÈÚ‰ ‡Ó ÌML ‰Bz»∆»¿…»»ƒ¿»
ÈËt e‡a˙ ,˙eÎÈ‡a«¬ƒƒ¿»¬¿»≈
ÈL ,‰„BÚ‰ ÈÙB‡»≈»¬»∆»ƒ
,‰c ‰„BÚ‰ Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«»¬»¿«
,‰‰‡‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿»»«¬»
‰Óe ,ËÏBa Ì˙BÁ ˙ÈÁa¿ƒ«»≈ƒ∆

ÌÈ‡aאחרֿכך˙ÈÏÎ˙Ï »ƒ¿«¿ƒ
,‰Ú˜c ‰„BÚ‰ ,ÔeÎn‰«¿À»»¬»¿ƒ¿»
ÈÎ‡c Ïeha‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿»«ƒ¿»…ƒ
Ì˙BÁ ˙ÈÁa ,Ù‡Â ÙÚ»»»≈∆¿ƒ«»
È„È ÏÚL ,‰hÓlc Ú˜BL≈«ƒ¿«»∆«¿≈
„Á‰ ˙ÈzÓ‡ LÓ ‰Ê∆ƒ¿»¬ƒƒ«∆∆
˙ÈÁa ‰ÏÚÓlÓ Èelb‰Â¿«ƒƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«

.Ïe ÈÏa'ב שנתבאר אחרי ¿ƒ¿
'הר' בחינת העבודה, אופני
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ידי ׁשעל החסדים, מּכל ּדקטנּתי הּפרּוׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹּגם
ּבחינת הּבּטּול, ענין ׁשהּוא ּדקטנּתי, ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹהעבֹודה
החסדים, ּכל נמׁשכים ּדּלמּטה, ׁשֹוקע ְְֲִִִִֵַַַָָָָָחֹותם
ּבלי חסד ׁשהּוא ּדּלמעלה, ּבֹולט חֹותם ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָּבחינת
החסדים ׁשּמּצד רק מבאר ׁשּבתניא והינּו, ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹגבּול.
מּוכח ּתֹורה ּבלּקּוטי אבל ּדקטנּתי, הענין ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָֹנעׂשה
להמׁשכת ּגֹורם ּדקטנּתי ׁשהענין ּפרּוׁש, עֹוד ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּיׁש

החסדים. ֲִַָָּכל

ידּועÔÈ‰Ïeג) הּנה יֹותר, ּבעֹומק זה ּכל ¿»ƒְִֵֵֶֶַָָ
יׁש ׁשּלמעלה החסד ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָׁשּבבחינת

ּכמאמר מדרגֹות, ב' ואית23ּבכללּות חסד אית ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
ּובארּוכה ׁשם ּתֹורה ּבלּקּוטי וכּמבאר ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹחסד,

תער"ב 24ּבהמׁשּדארי חסד ּבחינת ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַ
הּנקרא ּדז"א חסד ּבחינת ויׁש חסד, רב ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנקרא

זּוטא חסד25חסד ּׁשּנקרא מה להבין צרי א . ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּדאצילּות הּמּדֹות ּכללּות זה ּדר ועל ְְֲִִֶֶֶַַַָָזּוטא,
ּדכיון אנּפין), זעיר (ז"א, זעיר ּבׁשם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשּנקראים
ּבעֹולם הם הּמּדֹות ּכללּות וכן החסד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבחינת
נקראים אי גבּול, ּבלי ּבבחינת ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָהאצילּות
גבּול ׁשהּבלי היֹות ועם ּוזעיר. זּוטא ְְְְְֱִִֵֵֶַָּבׁשם
מּכל עׂשיה, יצירה ּבריאה לגּבי רק הּוא ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָּדאצילּות
אפׁש אי הרי גבּול, ּבלי ׁשהּוא ּכיון רמקֹום, ְְְֲִִֵֵֶֶָָָ
ּומבאר הּידּוע ּדר ועל זּוטא. ּבׁשם ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹלקרֹותֹו

אחר מאד26ּבמקֹום ּדבכל האהבה ,27ּבענין ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
מאד גבּולׁשּפרּוׁשֹו ּבלי זה ׁשאין ּדאף , ְְְְִֵֵֶֶֶַֹ

מתיּׁשבת מּמּנּו ׁשּגדֹול מי אצל ׁשהרי ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָאמּתי,
זֹו ׁשאהבה ּכיון מקֹום, מּכל לּבֹו, ּבכלי זֹו ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָאהבה
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ואילך.23) א פב, תצוה תו"א ס"י. אגה"ק תניא גם וראה ב. קלג, (אד"ר) וראה24)זח"ג פר"מ. ח"א

ואילך). קעא ע' תשט"ז סה"מ (תו"מ ואילך פ"ד תשט"ז תלכו בחוקותי אם ד"ה גם25)גם ראה

קיח ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת קטנתי ד"ה ואילך. קצח ע' תרכ"ז סה"מ ואילך. א צ, וירא אוה"ת

ובכ"מ.26)ואילך). ואילך. ג לט, מקץ תו"א ה.27)ראה ו, ואתחנן

    
יעקב: דברי יתבארו למעלה, ופעולתם 'בקעה' ‰Leובחינת Ìb e‰ÊÂ¿∆««≈

˜c ‰„BÚ‰ È„È ÏÚL ,ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ ÈË˜c‡e‰L ,ÈË ¿»…¿ƒƒ…«¬»ƒ∆«¿≈»¬»¿»…¿ƒ∆
‰Óc Ú˜BL Ì˙BÁ ˙ÈÁa ,Ïea‰ ÔÈÚבתכלית שלביטול ƒ¿»«ƒ¿ƒ«»≈«ƒ¿«»

ÏÚÓc‰,האדם ËÏBa Ì˙BÁ ˙ÈÁa ,ÌÈ„ÒÁ‰ Ïk ÌÈÎLÓ ,ƒ¿»ƒ»«¬»ƒ¿ƒ«»≈ƒ¿«¿»
.Ïe ÈÏa „ÒÁ ‡e‰L∆∆∆¿ƒ¿
˜ ‡Ó ‡È˙aL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿«¿»¿…»«

ÌÈ„ÒÁ‰ „vnLהמתגלים ∆ƒ««¬»ƒ
‰ÔÈÚמלמעלה ‰Ú«¬∆»ƒ¿»
ÈË˜cקטן נעשה שהאדם - ¿»…¿ƒ

עצמו ÈËeÏaבעיני Ï‡ ,¬»¿ƒ≈
‰B(הסעיף בתחילת (המובא »

,Le „BÚ LL ÁÎeÓ«∆≈≈
תוצאה רק אינו שקטנתי

אלא «¿ÔÈÚ‰L∆»ƒמהחסדים,
˙ÎLÓ‰Ï ÌBb ÈË˜c¿»…¿ƒ≈¿«¿»«

.ÌÈ„ÒÁ‰ Ïkשנתבאר אחרי »«¬»ƒ
עבודה אופני ב' יהודי שבכל

ב' לבאר חוזר ו'בקעה', 'הר'

מן הבא חסד החסדים: סוגי

הבא וחסד ('אברהם') הביטול

שהן ('ישמעאל'), הגדולה מן

חסדים אופני מב' תוצאה

חסד - אצילות של חסד למעלה:

ולעומתו והכנעה, 'ביטול' מתוך

מתוך חסד - דאריך' 'חסד

אנפין. לאריך ורוממות 'גדולה'

  .

- ארוכות) (פנים אנפין אריך

שלמעלה שב'כתר' מידות

'אריך' בשם נקראות מאצילות
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ט      

ידי ׁשעל החסדים, מּכל ּדקטנּתי הּפרּוׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹּגם
ּבחינת הּבּטּול, ענין ׁשהּוא ּדקטנּתי, ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹהעבֹודה
החסדים, ּכל נמׁשכים ּדּלמּטה, ׁשֹוקע ְְֲִִִִֵַַַָָָָָחֹותם
ּבלי חסד ׁשהּוא ּדּלמעלה, ּבֹולט חֹותם ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָּבחינת
החסדים ׁשּמּצד רק מבאר ׁשּבתניא והינּו, ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹגבּול.
מּוכח ּתֹורה ּבלּקּוטי אבל ּדקטנּתי, הענין ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָֹנעׂשה
להמׁשכת ּגֹורם ּדקטנּתי ׁשהענין ּפרּוׁש, עֹוד ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּיׁש

החסדים. ֲִַָָּכל

ידּועÔÈ‰Ïeג) הּנה יֹותר, ּבעֹומק זה ּכל ¿»ƒְִֵֵֶֶַָָ
יׁש ׁשּלמעלה החסד ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָׁשּבבחינת

ּכמאמר מדרגֹות, ב' ואית23ּבכללּות חסד אית ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
ּובארּוכה ׁשם ּתֹורה ּבלּקּוטי וכּמבאר ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹחסד,

תער"ב 24ּבהמׁשּדארי חסד ּבחינת ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַ
הּנקרא ּדז"א חסד ּבחינת ויׁש חסד, רב ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנקרא

זּוטא חסד25חסד ּׁשּנקרא מה להבין צרי א . ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּדאצילּות הּמּדֹות ּכללּות זה ּדר ועל ְְֲִִֶֶֶַַַָָזּוטא,
ּדכיון אנּפין), זעיר (ז"א, זעיר ּבׁשם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשּנקראים
ּבעֹולם הם הּמּדֹות ּכללּות וכן החסד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבחינת
נקראים אי גבּול, ּבלי ּבבחינת ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָהאצילּות
גבּול ׁשהּבלי היֹות ועם ּוזעיר. זּוטא ְְְְְֱִִֵֵֶַָּבׁשם
מּכל עׂשיה, יצירה ּבריאה לגּבי רק הּוא ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָּדאצילּות
אפׁש אי הרי גבּול, ּבלי ׁשהּוא ּכיון רמקֹום, ְְְֲִִֵֵֶֶָָָ
ּומבאר הּידּוע ּדר ועל זּוטא. ּבׁשם ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹלקרֹותֹו

אחר מאד26ּבמקֹום ּדבכל האהבה ,27ּבענין ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
מאד גבּולׁשּפרּוׁשֹו ּבלי זה ׁשאין ּדאף , ְְְְִֵֵֶֶֶַֹ

מתיּׁשבת מּמּנּו ׁשּגדֹול מי אצל ׁשהרי ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָאמּתי,
זֹו ׁשאהבה ּכיון מקֹום, מּכל לּבֹו, ּבכלי זֹו ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָאהבה
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י  

מעֹורר הּוא הרי גבּול, ּבלי ּבבחינת היא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַאצלֹו
האמּתי, גבּול ּבלי ּבחינת זה ידי על ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָּוממׁשי
על אצלֹו גבּול ּבלי ׁשהּוא ּגּופא ׁשּזה לפי ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָוהינּו,
ּבלי ּבחינת נמצא ּובזה קׁשּור זה הרי ּפנים, ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָּכל
גבּול הּבלי ּבבחינת יּובן כן ּוכמֹו האמּתי. ְְְְְֲִִִִִֵַַָָגבּול
ּבריאה לגּבי רק גבּול ּבלי היֹותֹו ּדעם ְְְְְֱֲִִִִֵַַַָּדאצילּות,
על אחד ׁשּבפרט ּכיון מקֹום, מּכל עׂשיה, ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָיצירה
ּבחינת ּבזה נמצא הרי גבּול, ּבלי הּוא ּפנים ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָּכל
לכללּות ּבנֹוגע מּובן ּומּזה האמּתי. גבּול ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָּבלי
יֹומא ׁשהיא החסד מּדת ּובפרט דאצילּות, ְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָהּמּדֹות

יֹומין ּכּלהּו עם ּבׁשם28ּדאזיל לקרֹותּה ׁשּי ׁשּלא , ְְְְִִִִֵֶַָָָֹֻ
א האמּתי. גבּול ּבלי ּבחינת ּבּה ׁשּיׁש ּכיון ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָזּוטא,
ׁשּמה תער"ב), ּבהמׁש ׁשּמבאר (ּכפי הּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָהענין
ׁשהחסד מּפני זה אין זּוטא, חסד ּבׁשם ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשּנקרא
מּצד הּוא ׁשהחסד מּפני אּלא ּבהגּבלה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָהּוא
החסד הׁשּפעת ּוכמֹו והּבּטּול. (זּוטא) ְְְְִֶֶַַַַַַָָהּקטנּות
ׁשּלֹו והּׁשפלּות הּבּטּול ׁשּמּצד אבינּו, אברהם ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשל
ׁשּכתּוב ּכמֹו עצמֹו, ּבעיני ּכלל נחׁשב היה ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא
לכּלם. וחסד טֹוב מׁשּפיע היה ואפר, עפר ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻואנכי
דז"א, לחסד ּדארי חסד ׁשּבין ההפרׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָוזהּו
סעיף (ּכדּלקּמן הּבּטּול מּצד אינֹו ּדארי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשחסד
נקרא ולכן הּבּטּול, מּצד הּוא ּדז"א וחסד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָה),

זּוטא. חסד ְֵֶֶָּבׁשם

ר29זהÔeÈÂד) מאמר ּפי ׁשּלי30ז"לעל ׁשּלי ¿»ֲִִִֶֶֶַַַַָ
ויׁש ּבנֹונית, מּדה זֹו ׁשּל ְְִִֵֵֶֶָָָוׁשּל
סבירא קּמא ׁשּתּנא והינּו, סדֹום, מּדת זֹו ְְְְְִִִֶַַַַָָָאֹומרים
ּכאׁשר ההׁשּפעה מניעת רק היא סדֹום ׁשּמּדת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָליּה
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חיים28) עץ פרי ב. דרוש הצלם) דרושי (שער כה שער חיים עץ אֿב. קצא, אֿב. קג, זח"ג ראה

ועוד. ב. עו, האזינו לקו"ת ואמור. תרומה יתרו פ' רשב"י מאמרי שער פ"א. הסוכות בהבא29)שער

ואילך. סע"א צט, וירא אוה"ת גם וראה ואילך. פרמ"א שם תער"ב המשך ראה – אבות30)לקמן
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מניעת ּכאׁשר אבל חסר, לא וזה נהנה ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹזה
ׁשּלי ענין ׁשּזהּו חסר, ׁשּזה מּפני היא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָההׁשּפעה
והּיׁש ּבינֹונית. מּדה זֹו הרי ,ׁשּל וׁשּל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּלי
מּפני ההׁשּפעה מניעת ׁשּגם להּו סבירא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָאֹומרים
אינֹו ּכאׁשר רק לזּלתֹו ׁשּמׁשּפיע (הינּו חסר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻׁשּזה
ּבאֹופן הענין ּובאּור סדֹום. מּדת היא ְְְִִִֵֵֶַָָָחסר)
זה ּבחינת ּבין ׁשההפרׁש מּלמעלה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָההׁשּפעֹות
חסר, לא וזה נהנה זה לבחינת חסר וזה ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹנהנה
מּקיפים מאֹורֹות ההמׁשכה ׁשּבין ההפרׁש ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּוא
אֹור ׁשּבהמׁשכת ּפנימיים, מאֹורֹות ְְְְְִִִֵֶַַַָָָלהמׁשכה
ּבהמׁשכת ּכן ּׁשאין מה חסר, הּוא הּמׁשּפיע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּפנימי
ּפי על ויּובן חסר. הּמׁשּפיע אין מּקיף ְְִִִֵֵַַַַַָָאֹור

אחר ּבמקֹום לׁשפע,31הּמבאר אֹור ּבין ההפרׁש ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
הׁשּפעת ּכמֹו ּדבר, מהּות הׁשּפעת הּוא ְְְֶֶַַַַַָָָָָׁשּׁשפע
ׁשּנּוי ּופֹועל ּדבר, מציאּות ּבבחינת ׁשהּוא ְְִִִִֵֵֶֶַַָָהּׂשכל
ּבעת ההׁשּפעה, קֹודם ּדֹומה ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבהּמׁשּפיע,
ההׁשּפעה ׁשּקֹודם ההׁשּפעה, ּולאחרי ְְְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָָָָההׁשּפעה
ואי להׁשּפיע מה עצמֹו את להכין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָצרי
ּבהׁשּפעת הּוא טרּוד ההׁשּפעה ּובעת ְְְְְְִֵַַַַַַָָָָלהׁשּפיע,
ּפרק ּבתניא (ּכּמבאר ּומּקף ּדמּקיף ּבאֹופן ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻהּׂשכל
והרי כּו'. טרּוד הּוא ההׁשּפעה לאחר וגם ְְְֲֵַַַַַַָָָה),
הׁשּפעת ידי על מׁשּתּנה ׁשהּמׁשּפיע זה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָענין
ּבהׁשּפעת ׁשּכן ּומּכל חּסרֹון. ׁשל ענין הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׂשכל
הּמים ׁשּכאׁשר מים, ׁשפעת ּכמֹו ּגׁשמי, ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָּדבר
ׁשּזהּו הּקֹודם, ּבמקֹומם חסרים הם הרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָנמׁשכים
המׁשכת ּכן ּׁשאין מה חסר. וזה נהנה זה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָענין
לפי חסר, לא וזה נהנה ׁשּזה ּבאֹופן הּוא ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶָָֹהאֹור
ׁשּנּוי ׁשּום ּפֹועל ׁשאינֹו ּבלבד הארה הּוא ְִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהאֹור

האֹורּב ׁשּגם יֹותר, ּובעֹומק להאיר. מטרד אינֹו הּמאֹור ׁשהרי הּמאֹור, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשאין ּכׁשם הרי הּמאֹור, מעין הּוא ׁשהאֹור ּדמאחר מׁשּתּנה, אינֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעצמֹו
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ואילך.31) פנ"ג שם תער"ב המשך בארוכה ראה

    
‰ L‡kהמקבל‰Â ‰‰המשפיע ‡Ïלהשפיע רוצה שאינו «¬∆∆∆¡∆¿∆…»≈
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חסד מלהשפיע שנמנע »≈

ממנו תחסר שהנתינה מפני
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,‰ÏÚÓlÓ ˙BÚtL‰‰««¿»ƒ¿«¿»
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˙ÈÏ  ‰Â ‰‰∆¡∆¿∆»≈ƒ¿ƒ«
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המקבל ÈepLאל ÏÚBÙ≈ƒ
‰ÓB BÈ‡L ,ÚÈtLna««¿ƒ«∆≈∆
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‰ ˜t ‡È˙aהענין את ומבין המושכל, את ומקיף תופס האדם ששכל ¿«¿»∆∆

בשעה ובה צדדיו מכל השכלי

ההשכלה בתוך שכלו שרוי

בה ומוקף מקיף שהוא ),באופן
‡e‰ ‰ÚtL‰‰ ‡Ï ÌÂ¿«¿««««¿»»

„eהשכל דבר התקבל איך »
‰ ÔÈÚ È‰Â .eÎ«¬≈ƒ¿»∆
ÏÚ ‰pzLÓ ÚÈtLn‰L∆««¿ƒ«ƒ¿«∆«
‡e‰ ÏÎO‰ ˙ÚtL‰ È„È¿≈«¿»««≈∆

.ÔB ÏL ÔÈÚזה ושינוי ƒ¿»∆ƒ»
כאשר אפילו נגרם במשפיע

כגון רוחנית בהשפעה מדובר

שכל ÔkLהשפעת ÏkÓeƒ»∆≈
,ÈÓL  ˙ÚtL‰a¿«¿»«»»«¿ƒ

ÌÈÓ ˙ÚÙL BÓkהשפעה=] ¿ƒ¿««ƒ
מים] של L‡kLוהמשכה ,∆«¬∆

Ì‰ È‰ ÌÈÎLÓ ÌÈn‰««ƒƒ¿»ƒ¬≈≈
ÌÈעוד נמצאים שאינם ¬≈ƒ

e‰fL ,Ì„Bw‰ ÌÓB˜Óaƒ¿»«≈∆∆
‰ ÔÈÚ(המקבל)‰Â ‰‰ ƒ¿»∆∆¡∆¿∆
הוא.(המשפיע) זה וכל »≈

'שפע' Ôkבהמשכת ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈
‡e‰ B‡‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»
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È‡‰Ïללאהאור ממנו יוצא ¿»ƒ
המאור מצד מאמץ .שום

,˙BÈ ˜ÓBÚeרק לא ¿∆≈
שנשאר האור, (מקור 'המאור'

בצורך טרוד אינו במקומו)

אלא ‰‡Bלהאיר, ÌL∆«»
) BÓˆÚ(בחוץ להאיר היוצא «¿

‡Ó ,‰pzLÓ BÈ‡≈ƒ¿«∆¿≈««
B‡n‰ ÔÈÚÓ ‡e‰ B‡‰L∆»≈≈«»
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יי      

מניעת ּכאׁשר אבל חסר, לא וזה נהנה ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹזה
ׁשּלי ענין ׁשּזהּו חסר, ׁשּזה מּפני היא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָההׁשּפעה
והּיׁש ּבינֹונית. מּדה זֹו הרי ,ׁשּל וׁשּל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּלי
מּפני ההׁשּפעה מניעת ׁשּגם להּו סבירא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָאֹומרים
אינֹו ּכאׁשר רק לזּלתֹו ׁשּמׁשּפיע (הינּו חסר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻׁשּזה
ּבאֹופן הענין ּובאּור סדֹום. מּדת היא ְְְִִִֵֵֶַָָָחסר)
זה ּבחינת ּבין ׁשההפרׁש מּלמעלה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָההׁשּפעֹות
חסר, לא וזה נהנה זה לבחינת חסר וזה ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹנהנה
מּקיפים מאֹורֹות ההמׁשכה ׁשּבין ההפרׁש ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּוא
אֹור ׁשּבהמׁשכת ּפנימיים, מאֹורֹות ְְְְְִִִֵֶַַַָָָלהמׁשכה
ּבהמׁשכת ּכן ּׁשאין מה חסר, הּוא הּמׁשּפיע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּפנימי
ּפי על ויּובן חסר. הּמׁשּפיע אין מּקיף ְְִִִֵֵַַַַַָָאֹור

אחר ּבמקֹום לׁשפע,31הּמבאר אֹור ּבין ההפרׁש ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
הׁשּפעת ּכמֹו ּדבר, מהּות הׁשּפעת הּוא ְְְֶֶַַַַַָָָָָׁשּׁשפע
ׁשּנּוי ּופֹועל ּדבר, מציאּות ּבבחינת ׁשהּוא ְְִִִִֵֵֶֶַַָָהּׂשכל
ּבעת ההׁשּפעה, קֹודם ּדֹומה ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבהּמׁשּפיע,
ההׁשּפעה ׁשּקֹודם ההׁשּפעה, ּולאחרי ְְְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָָָָההׁשּפעה
ואי להׁשּפיע מה עצמֹו את להכין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָצרי
ּבהׁשּפעת הּוא טרּוד ההׁשּפעה ּובעת ְְְְְְִֵַַַַַַָָָָלהׁשּפיע,
ּפרק ּבתניא (ּכּמבאר ּומּקף ּדמּקיף ּבאֹופן ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻהּׂשכל
והרי כּו'. טרּוד הּוא ההׁשּפעה לאחר וגם ְְְֲֵַַַַַַָָָה),
הׁשּפעת ידי על מׁשּתּנה ׁשהּמׁשּפיע זה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָענין
ּבהׁשּפעת ׁשּכן ּומּכל חּסרֹון. ׁשל ענין הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׂשכל
הּמים ׁשּכאׁשר מים, ׁשפעת ּכמֹו ּגׁשמי, ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָּדבר
ׁשּזהּו הּקֹודם, ּבמקֹומם חסרים הם הרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָנמׁשכים
המׁשכת ּכן ּׁשאין מה חסר. וזה נהנה זה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָענין
לפי חסר, לא וזה נהנה ׁשּזה ּבאֹופן הּוא ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶָָֹהאֹור
ׁשּנּוי ׁשּום ּפֹועל ׁשאינֹו ּבלבד הארה הּוא ְִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהאֹור

האֹורּב ׁשּגם יֹותר, ּובעֹומק להאיר. מטרד אינֹו הּמאֹור ׁשהרי הּמאֹור, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשאין ּכׁשם הרי הּמאֹור, מעין הּוא ׁשהאֹור ּדמאחר מׁשּתּנה, אינֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעצמֹו
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יי  

ּדׁשמׁשא ּבאֹור, ּגם ׁשּנּוי אין ּכ ּבּמאֹור, ְְִִִֵַַָָָָׁשּנּוי
ניחא עלמא האׁשּפה,32אּכּלי ּבמקֹום ּגם ׁשּמאיר , ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻ

ידי על מׁשּתּנה ואינֹו ּבמהּותֹו נׁשאר מקֹום ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּומּכל
לׁשפע, אֹור ּבין ההפרׁש ּדר על והּנה, ּכלל. ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָזה
לאֹור ּפנימי אֹור ּבין עצמֹו ּבאֹור ההפרׁש ּגם ְְְְִִֵֵֶַַַָהּוא
זה ׁשּנּוי, ּבֹו (ׁשאין האֹור ענין דאמּתית ְֲִִִִִֵֶֶַַָָמּקיף,
מה מּקיף, אֹור ּבחינת הּוא חסר) לא וזה ְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹנהנה
מתצמצם ׁשהּוא ּכיון ּפנימי, אֹור ּבחינת ּכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּׁשאין
הּוא זה וכל חסר. הּוא הרי הּמקּבלים, ער ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָלפי
ּומּכל האֹור, ׁשּמּבחינת ההׁשּפעה ּבענין ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָאפּלּו
ׁשהיא ׁשּכיון הּכלים, ׁשּמּבחינת ּבהׁשּפעה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּכן
הרי כּו', לחלקים ׁשּמתחּלקת ּבהתחּלקּות, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּבאה
ּדאֹור הּבחינֹות ׁשּמג' וכּידּוע מּמׁש. חסר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָזה
למעלה, ׁשהם ּכפי וכלים ּפנימי אֹור ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָמּקיף
וכח חּיּות ּדאֹור הענינים ג' למּטה ,33מׁשּתלׁשלים ְְְְְְְִִִִַַַַָָָֹ

ּבחינת הּוא חּיּות מּקיף, אֹור ּבחינת הּוא ְְְִִִַַַַּדאֹור
הּכלים, מּצד ׁשּנמׁש מה הּוא וכח ּפנימי, ְְְִִִִִֵֶַַַַָֹאֹור
ּבכּמה אדמֹו"ר חמי מֹורי כ"ק ׁשמבאר ְְְְִִִֵֶַַָָָּכפי

ׁשּמתחּלק34ּדרּוׁשים מה הּוא הּכח ענין ׁשּגדר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
וזהּו ׁשּפֹועל. הּפעּלה ער לפי ּפרטּיים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻלחלקים
ּבהׁשּפעה הּוא ׁשעּקרֹו חסר, וזה נהנה זה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָענין
ּפנימי ּבאֹור ּכן ּׁשאין מה הּכלים, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַׁשּמּבחינת
נהנה ּדזה ּבאֹופן ׁשהּוא מּקיף, ּבאֹור ׁשּכן ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָּומּכל

חסר. לא ְֵֶָֹוזה

‰p‰Âרק לא הּוא הּנ"ל ּבחינֹות ג' ּבין החּלּוק ¿ƒ≈ְִִֵַַַַֹ
הּכלים ׁשּמּצד ההׁשּפעה ידי (ׁשעל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָּבּמׁשּפיע
ׁשּכן ּומּכל ּפנימי ּבאֹור ּכן ּׁשאין מה חסר, הּוא ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָהרי

יֹותר חסר ׁשהּמׁשּפיע ׁשּככל ּבּמקּבל, ּגם אּלא חסר), אינֹו מּקיף אזיּבאֹור ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
ׁשהּמׁשּפיע ּכיון מּקיף, אֹור ׁשּמּצד ׁשּבהמׁשכה והינּו, יֹותר. הּמקּבל ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָנהנה
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ׁשּנהנה ּבאֹופן זה אין המקּבל אצל ּגם הּנה חסר, ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹלא
ׁשּמבאר ואף ּבלבד. מּקיף ּבבחינת אּלא ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָֹּבפנימּיּות,

אחר מה35ּבמקֹום ּגם הּגּלּוי, ענין ׁשּכללּות ְְְִִֵֶַַַַָָָ
הּכלים, ידי על הּוא מּקיף, אֹור מּבחינת ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַׁשּנמׁש
והּוא ּכלל. ּבהתלּבׁשּות זה אין הרי מקֹום, ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָמּכל

מׁשל ּדר ׁשל36על אּמֹות ּבד' ׁשעֹומד מאדם ְֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
הּצּדיק ׁשל ׁשּתפּלתֹו ׁשּמתּפּלל, ּבׁשעה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָצּדיק
ׁשּגם ׁשּנּוי אצלֹו נעׂשה זה ידי ׁשעל עליו ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּפֹועלת
הרי כן ּפי על אף אבל אחר, ּבאֹופן מתּפּלל ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָהּוא
ׁשּנהנה ּבאֹופן ולא מּקיף, ּבבחינת רק ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַֹזה
חנּכה ּבדרּוׁשי מבאר זה ּומּטעם 37ּבפנימּיּות. ְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹֻ
אדם נסיכי ּדׁשמֹונה ההמׁשכה מסּפיק ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּלא
ּגם להיֹות צרי אּלא מּקיף, ּבחינת נמׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּמהם

רֹועים ּדׁשבעה ההמׁשכה38ההמׁשכה ענין ׁשהּוא , ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ
הּמּקיף מּבחינת ׁשּגם היֹות ּדעם והינּו, ְְְְְֱִִִִִִִֶַַַַַּבפנימּיּות.
אֹורֹות ּבחינת ּגם הּנה ׁשּלכן וגּלּוי, אֹור ְְְִִִֵֵֶֶַַָיׁשנֹו
הּמּקיפים ּכדגמת מהתיּׁשבּות ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָֹֻּדתהּו
וגּלּוי, אֹור ׁשל ענין ׁשהּוא אֹורֹות, ּבׁשם ְְְְִִִִֵֶֶָָנקראים
ּבפנימּיּות. הנאה ׁשל ענין זה אין מקֹום, ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָמּכל
מההמׁשכה הּוא ּבפנימּיּות ההנאה ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָוענין
ּגם יֹותר, ּובפרטיּות ּדוקא. ּפנימי אֹור ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָׁשּבבחינת
אינּה ּפנימי אֹור ׁשּבבחינת מההמׁשכה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָההנאה
הּכלים, ּבחינת ׁשּמּצד מההמׁשכה להנאה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּדֹומה

לכן ּביֹותר, חסר הּוא הּמׁשּפיע הּכלים ׁשּמּצד ׁשּבהמׁשכה ּדכיון ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָוהינּו,
יֹותר המקּבל הּׂשכ39נהנה הׁשּפעת ּבין ההפרׁש ּוכמֹו להׁשּפעת. ל ְְְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

אינֹו40הּטּפה עּקרּה ּבאֹותּיֹות, מלּבׁשת ּכׁשהיא ּגם הּׂשכל, ׁשהׁשּפעת , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ּכל הּמקּבל נהנה לא ּומּזה ּפנימי, אֹור ׁשהּוא הּׂשכל, אּלא ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהאֹותּיֹות
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יי      

ׁשּנהנה ּבאֹופן זה אין המקּבל אצל ּגם הּנה חסר, ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹלא
ׁשּמבאר ואף ּבלבד. מּקיף ּבבחינת אּלא ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָֹּבפנימּיּות,

אחר מה35ּבמקֹום ּגם הּגּלּוי, ענין ׁשּכללּות ְְְִִֵֶַַַַָָָ
הּכלים, ידי על הּוא מּקיף, אֹור מּבחינת ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַׁשּנמׁש
והּוא ּכלל. ּבהתלּבׁשּות זה אין הרי מקֹום, ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָמּכל

מׁשל ּדר ׁשל36על אּמֹות ּבד' ׁשעֹומד מאדם ְֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
הּצּדיק ׁשל ׁשּתפּלתֹו ׁשּמתּפּלל, ּבׁשעה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָצּדיק
ׁשּגם ׁשּנּוי אצלֹו נעׂשה זה ידי ׁשעל עליו ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּפֹועלת
הרי כן ּפי על אף אבל אחר, ּבאֹופן מתּפּלל ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָהּוא
ׁשּנהנה ּבאֹופן ולא מּקיף, ּבבחינת רק ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַֹזה
חנּכה ּבדרּוׁשי מבאר זה ּומּטעם 37ּבפנימּיּות. ְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹֻ
אדם נסיכי ּדׁשמֹונה ההמׁשכה מסּפיק ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּלא
ּגם להיֹות צרי אּלא מּקיף, ּבחינת נמׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּמהם

רֹועים ּדׁשבעה ההמׁשכה38ההמׁשכה ענין ׁשהּוא , ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ
הּמּקיף מּבחינת ׁשּגם היֹות ּדעם והינּו, ְְְְְֱִִִִִִִֶַַַַַּבפנימּיּות.
אֹורֹות ּבחינת ּגם הּנה ׁשּלכן וגּלּוי, אֹור ְְְִִִֵֵֶֶַַָיׁשנֹו
הּמּקיפים ּכדגמת מהתיּׁשבּות ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָֹֻּדתהּו
וגּלּוי, אֹור ׁשל ענין ׁשהּוא אֹורֹות, ּבׁשם ְְְְִִִִֵֶֶָָנקראים
ּבפנימּיּות. הנאה ׁשל ענין זה אין מקֹום, ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָמּכל
מההמׁשכה הּוא ּבפנימּיּות ההנאה ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָוענין
ּגם יֹותר, ּובפרטיּות ּדוקא. ּפנימי אֹור ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָׁשּבבחינת
אינּה ּפנימי אֹור ׁשּבבחינת מההמׁשכה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָההנאה
הּכלים, ּבחינת ׁשּמּצד מההמׁשכה להנאה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּדֹומה

לכן ּביֹותר, חסר הּוא הּמׁשּפיע הּכלים ׁשּמּצד ׁשּבהמׁשכה ּדכיון ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָוהינּו,
יֹותר המקּבל הּׂשכ39נהנה הׁשּפעת ּבין ההפרׁש ּוכמֹו להׁשּפעת. ל ְְְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

אינֹו40הּטּפה עּקרּה ּבאֹותּיֹות, מלּבׁשת ּכׁשהיא ּגם הּׂשכל, ׁשהׁשּפעת , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ּכל הּמקּבל נהנה לא ּומּזה ּפנימי, אֹור ׁשהּוא הּׂשכל, אּלא ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהאֹותּיֹות
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יד  

ׂשכל אצלֹו מתהּוה לא זה ידי על ׁשהרי ,ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹּכ
ּכיון הּטּפה, ּבהׁשּפעת ּכן ּׁשאין מה ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָחדׁש,
ההמׁשכה ענין ׁשהּוא ּגׁשמית, היא ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָׁשהּטּפה
העצם. נמׁש ּדוקא ּבזה הּנה הּכלים, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמּצד
נהנה יֹותר חסר ׁשהּמׁשּפיע ׁשּככל מּובן זה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּומּכל
ׁשההׁשּפעה הא', ּבזה, ענינים ּוׁשני יֹותר. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהמקּבל
ׁשההׁשּפעה והב', יֹותר, ּבפנימּיּות אצלֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמתקּבלת
ּבזה ׁשּנמׁש יֹותר, ּפנימי מּמקֹום ְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָנמׁשכת
הּטּפה. מּמׁשל ּכּמּובן הּמׁשּפיע, ְְְִִִֵַַַַַַַָָמעצמּות

ּדאריÏÚÂה) חסד ׁשּבין ההפרׁש יּובן זה ּפי ¿«ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָ
הּוא ּדארי חסד ּדהּנה, ּדז"א, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָלחסד
כּו', יניקה מּזה להיֹות אפׁשר ולכן מּקיף, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּבחינת

ּכאֹורה ּכחׁשכה נאמר זֹו ׁשּבבחינה לפי מה41והינּו , ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ונמׁש ּפנימי, אֹור הּוא ּדז"א חסד ּכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָּׁשאין
רז"ל מאמר ּפרּוׁש וזהּו ּדוקא. הּקדּׁשה 42ּבמקֹום ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָֻ
ּכּמה אחת על רצֹונֹו לעֹוׂשי ּכ רצֹונֹו לעֹוברי ְְְְְִֵֵַַַַָָאם
מּבחינת ההׁשּפעה נמׁשכת רצֹונֹו ּדלעֹוברי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָוכּמה,
ההׁשּפעה מקּבלים רצֹונֹו ועֹוׂשי מּקיף, ְְְְְִִֵַַַַָָאֹור
ּפנימי מאֹור ההנאה והרי ּפנימי, אֹור ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָמּבחינת
הן מּקיף, מאֹור ההנאה מאׁשר יֹותר ּגדֹולה ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָהיא
יֹותר, ּבפנימּיּות מתקּבלת ׁשההׁשּפעה זה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמּצד
ּפנימית מּבחינה הּוא עצמֹו ׁשהאֹור זה מּצד ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָוהן
לא ּפנימי אֹור ׁשּמּבחינת הּטעם [ׁשּזהּו ְְִִִִֵֶֶֶַַַַֹיֹותר
לפי מּקיף, מאֹור ּכמֹו לחיצֹונים יניקה ְְְְִִִִִִֵֶַָָתהיה

יֹותר הּפנימּיּות מּבחינת לעֹוׂשי43ׁשּלֹוקח וזהּו .[ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַ
ּומ יֹותר. נעלה ׁשרׁשֹו ּפנימי ׁשהאֹור ּכיון וכּמה, ּכּמה אחת על ּכלרצֹונֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

הקטנּות מּצד זה ׁשאין זּוטא, חסד ּבׁשם ּדז"א חסד נקרא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמקֹום
ׁשּבבחינת ׁשההׁשּפעה לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו אּדרּבה, ׁשהרי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוהּצמצּום,
ׁשּבבחינת מההׁשּפעה יֹותר ׁשּנהנה ּבאֹופן היא ּדז"א) (חסד ּפנימי ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאֹור
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ּבלבד זֹו ולא ,(ּדארי (חסד מּקיף ְְֲִִִֶֶֶַַֹאֹור
המקּבל ׁשל ּבפנימּיּותֹו מתקּבלת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשההׁשּפעה
ּבעמק ּגם נֹוגע ׁשּזה זאת, עֹוד אּלא ְֵֵֶֶֶֶַַָֹֹיֹותר,
הּטּפה הׁשּפעת מּמׁשל ּכּמּובן יֹותר, ְְְִִִֵַַַַַַַַָָָהּמׁשּפיע
מּפני זה הרי זּוטא חסד ּבׁשם ּׁשּנקרא ּומה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּנ"ל,

הּבּטּול. מּצד הּוא ִִֶֶֶַַַׁשהחסד

e‰ÊÂ44ּבׁשם ולא חסד ּבׁשם ּׁשּנקרא מה ּכן ּגם ¿∆ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
קראּו הראׁשֹונים ׁשּמקּבלים ּכּידּוע ְְְִִִֶַַָָָָָֻֻּגדּלה,

גג"ת, ּבׁשם העליֹונֹות ּתפארת,הּמּדֹות ּגבּורה ְְְְִִֵֶֶֶַָָ
חג"ת, ּבׁשם קראם האריז"ל ּגבּורהואּלּו ְְְְֲִִֵַָָָָ

הּכתּוב ׁשּלׁשֹון ּדאף והינּו, ל45ּתפארת, הּוא ְְְְְְִֶֶֶַַַָ
אֹומרים וכן גֹו', והּתפארת והּגבּורה הּגדּלה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻהוי'
מקֹום, מּכל כּו', הּגּבֹור הּגדֹול הא-ל ּבּתפּלה ְִִִֵַַַָָָָָָאנּו
ּבׁשם ולא חסד, ּבׁשם זֹו מּדה האריז"ל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹקֹורא
נקרא ּדארי חסד ׁשּבחינת ּבזה, והענין ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֻּגדּלה.

ּבלי ּבבחינת הּגדלּות מּצד היא ׁשההׁשּפעה לפי והינּו, ּגדּלה, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻּבׁשם
והינּו, ּגדּלה, ּבׁשם ולא חסד ּבׁשם נקרא ּדז"א חסד ּבחינת אבל ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻגבּול,
רּבנּו ׁשמבאר ּוכפי גבּול, ּבלי ּבבחינת הּוא ּדז"א חסד ׁשּגם היֹות ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדעם

והאמּונה הּיחּוד ּבׁשער והתּפּׁשטּות46הּזקן חסד מּדת היא ׁשהּגדֹול ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
החסד מּדת ּגם ּכן, ואם כּו', קץ לאין ּוברּואים העֹולמֹות ּבכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהחּיּות

הי מּצדּדז"א [ואּדרּבה, ּגדּלה ּבׁשם נקראת ולכן קץ, אין ּבבחינת א ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻ
מאׁשר יֹותר ז"א ּבבחינת הּוא גבּול הּבלי אמּתית עּקר הרי אחד ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּפרט
מּכל יֹותר], ּפנימית מּבחינה נמׁש ּפנימי ׁשאֹור ּכּנ"ל ,ארי ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָּבבחינת
הּגדלּות, מּצד (לא הּוא ׁשהחסד מּפני זּוטא, חסד ּבׁשם נקראת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹמקֹום,

הּבּטּול. מּצד ִִֶַַָאּלא)

ÏÚÂ,ּבכלים האֹורֹות ּבאים ׁשּבתּקּון לתּקּון, ּתהּו ּבין ההפרׁש הּוא זה ּדר ¿«ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
היּו ּבתֹוהּו ּכן ּׁשאין מה הּכלים, ער ׁשּלפי ּפנימי אֹור ּבחינת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּזהּו
[ׁשּזהּו מּקיף אֹור ּבחינת ּדר על ׁשּזהּו הּכלים, ער לפי ׁשּלא מרּבים ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֻאֹורֹות
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טו      

ּבלבד זֹו ולא ,(ּדארי (חסד מּקיף ְְֲִִִֶֶֶַַֹאֹור
המקּבל ׁשל ּבפנימּיּותֹו מתקּבלת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשההׁשּפעה
ּבעמק ּגם נֹוגע ׁשּזה זאת, עֹוד אּלא ְֵֵֶֶֶֶַַָֹֹיֹותר,
הּטּפה הׁשּפעת מּמׁשל ּכּמּובן יֹותר, ְְְִִִֵַַַַַַַַָָָהּמׁשּפיע
מּפני זה הרי זּוטא חסד ּבׁשם ּׁשּנקרא ּומה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּנ"ל,

הּבּטּול. מּצד הּוא ִִֶֶֶַַַׁשהחסד

e‰ÊÂ44ּבׁשם ולא חסד ּבׁשם ּׁשּנקרא מה ּכן ּגם ¿∆ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
קראּו הראׁשֹונים ׁשּמקּבלים ּכּידּוע ְְְִִִֶַַָָָָָֻֻּגדּלה,

גג"ת, ּבׁשם העליֹונֹות ּתפארת,הּמּדֹות ּגבּורה ְְְְִִֵֶֶֶַָָ
חג"ת, ּבׁשם קראם האריז"ל ּגבּורהואּלּו ְְְְֲִִֵַָָָָ

הּכתּוב ׁשּלׁשֹון ּדאף והינּו, ל45ּתפארת, הּוא ְְְְְְִֶֶֶַַַָ
אֹומרים וכן גֹו', והּתפארת והּגבּורה הּגדּלה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻהוי'
מקֹום, מּכל כּו', הּגּבֹור הּגדֹול הא-ל ּבּתפּלה ְִִִֵַַַָָָָָָאנּו
ּבׁשם ולא חסד, ּבׁשם זֹו מּדה האריז"ל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹקֹורא
נקרא ּדארי חסד ׁשּבחינת ּבזה, והענין ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֻּגדּלה.

ּבלי ּבבחינת הּגדלּות מּצד היא ׁשההׁשּפעה לפי והינּו, ּגדּלה, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻּבׁשם
והינּו, ּגדּלה, ּבׁשם ולא חסד ּבׁשם נקרא ּדז"א חסד ּבחינת אבל ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻגבּול,
רּבנּו ׁשמבאר ּוכפי גבּול, ּבלי ּבבחינת הּוא ּדז"א חסד ׁשּגם היֹות ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדעם

והאמּונה הּיחּוד ּבׁשער והתּפּׁשטּות46הּזקן חסד מּדת היא ׁשהּגדֹול ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
החסד מּדת ּגם ּכן, ואם כּו', קץ לאין ּוברּואים העֹולמֹות ּבכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהחּיּות

הי מּצדּדז"א [ואּדרּבה, ּגדּלה ּבׁשם נקראת ולכן קץ, אין ּבבחינת א ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻ
מאׁשר יֹותר ז"א ּבבחינת הּוא גבּול הּבלי אמּתית עּקר הרי אחד ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּפרט
מּכל יֹותר], ּפנימית מּבחינה נמׁש ּפנימי ׁשאֹור ּכּנ"ל ,ארי ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָּבבחינת
הּגדלּות, מּצד (לא הּוא ׁשהחסד מּפני זּוטא, חסד ּבׁשם נקראת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹמקֹום,

הּבּטּול. מּצד ִִֶַַָאּלא)

ÏÚÂ,ּבכלים האֹורֹות ּבאים ׁשּבתּקּון לתּקּון, ּתהּו ּבין ההפרׁש הּוא זה ּדר ¿«ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
היּו ּבתֹוהּו ּכן ּׁשאין מה הּכלים, ער ׁשּלפי ּפנימי אֹור ּבחינת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּזהּו
[ׁשּזהּו מּקיף אֹור ּבחינת ּדר על ׁשּזהּו הּכלים, ער לפי ׁשּלא מרּבים ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֻאֹורֹות
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.25 שבהערה ואילך) קיז ע' עטר"ת (סה"מ קטנתי יא.45)וד"ה כט, הימיםֿא פ"ד.46)דברי
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טז  

סדֹום מּדת זֹו ׁשּל וׁשּל ׁשּלי ׁשּלי ,47ענין ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָ
אבל חסר, אינֹו ּכאׁשר ּדוקא היא ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשההׁשּפעה
היא ׁשההׁשּפעה והינּו, מׁשּפיע, אינֹו חסר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּכאׁשר
היּו ׁשּבתהּו ּבפנימּיּות], ולא מּקיף, אֹור ְְְְִִִִִִֶַַָֹֹמּבחינת
ּבהם היה ׁשּלכן ּוביׁשּות, ּבהתּפּׁשטּות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָהּספירֹות
לחיצֹונים. כּו' יניקה נעׂשה ּומּזה הּׁשבירה, ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָענין
ּבאה ׁשּבהם ּדתיקּון הּספירֹות ּכן ּׁשאין ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָמה
אּון ּדערהערט האּבן (זיי העליֹונה הּכּונה ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָֻּבמרּגׁש
ׁשּיהיּו אצלם ּפעל זה הרי ּדערצּו), ּגעווען ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָמכּון
לפי נתצמצמּו זה ּומּצד העליֹונה, לּכּונה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבטלים
ּבזה הרי ׁשנתצמצמּו, אף אמנם, הּכלים. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָער
ּגם וזהּו גבּול. והּבלי הּגדלּות אמּתית היא ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָּדוקא
הּוא ׁשהחסד ּדיעקב, וחסד ּדאברהם חסד ענין ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּכן
הּבלי אמּתית הּוא ּדוקא ׁשּבזה הּבּטּול, ְְֲִִִִִֶֶַַַַָָמּצד

ְגבּול.

ׁשּמּצד48העניןe‡eו) החסד ּבהׁשּפעת ּדהּנה, , ≈ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
אֹופּנים, ב' יׁשנם ההתנׂשאּות ְְְְִִִֶַַַָָענין
עצמית, התנׂשאּות ׁשּמּצד החסד ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָהׁשּפעת
חיצֹונית. התנׂשאּות ׁשּמּצד החסד ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָוהׁשּפעת
הרי עצמית התנּׁשאּות ׁשּמּצד ׁשּביניהם, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַוהחּלּוק

הּמבארהּוא ּבאֹופן זה ׁשאין והינּו, לּכל. ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹֹמׁשּפיע
אחר אל49ּבמקֹום נמׁש להיֹות הּמרֹומם ׁשּטבע ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

ולא ּדוקא לעבד יׁשּפיע ׁשּלכן ּדוקא, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשפל
והן לּׂשר הן לכּלם, ׁשּמׁשּפיע ּבאפן אּלא ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻלׂשר,

אין ׁשּלגּביו מּפני אינּה לּׂשר ההׁשּפעה ׁשּסּבת והינּו, הּפׁשּוט. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָלעבד
מקֹום ּתֹופס היה אם ּגם אּלא ּכעבד, ונחׁשב ּכלל מקֹום ּתֹופס ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּׂשר
עצמית, ּבהתנׂשאּות ׁשּלהיֹותֹו הּוא, הּדבר וטעם לֹו. מׁשּפיע היה ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָאצלֹו,
מּצד ּכן ּׁשאין מה לכּלם. מׁשּפיע ולכן ּבהתּפּׁשטּות, הם עניניו ּכל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻהרי
מׁשּפיע ּכאׁשר וגם ּדוקא, לּׁשפל היא ההׁשּפעה אזי חיצֹונית ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָהתנׂשאּות
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פרל"ה.49)ואילך. שם תער"ב המשך ראה

    
ÌB„Ò ˙cÓ BÊ ClL ClLÂ47L‡k ‡˜Âc ‡È‰ ‰ÚtL‰‰L , ¿∆»∆»ƒ«¿∆««¿»»ƒ«¿»«¬∆

ÒÁ BÈ‡(ד סעיף תחילת ÚÈtLÓ,(כנ"ל BÈ‡ ÒÁ L‡k Ï‡ , ≈»≈¬»«¬∆»≈≈«¿ƒ«
,˙eiÓÈÙa ‡ÏÂ ,ÈÓ B‡ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ ‰ÚtL‰‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆««¿»»ƒƒ¿ƒ««ƒ¿…ƒ¿ƒƒ

˙eLÈe ˙eËMt˙‰a ˙BÈÙ‰ eÈ‰ e‰˙aLבהם באה לא כך ומפני ∆¿…»«¿ƒ¿ƒ¿«¿¿≈
העליונה הכוונה ,במורגש
ÔÈÚ Ì‰a ‰È‰ ÔÎlL∆»≈»»»∆ƒ¿»

‰ÈM‰הכלים שבירת - «¿ƒ»
אור לקבל מסוגלים (שאינם

אחרת fÓe‰מספירה ,(ƒ∆
eÎ ‰˜ÈÈ ‰Ú«¬»¿ƒ»
Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .ÌÈBˆÈÁÏ»ƒƒ«∆≈≈
Ì‰aL Ôe˜È˙c ˙BÈÙ‰«¿ƒ¿ƒ∆»∆
‰ek‰ LbÓa ‰‡a»»¿À¿»««»»
Ôa‡‰ ÈÈÊ ‰BÈÏÚ‰»∆¿»≈»¿
ÔeÎÓ Ôe‡ ËÚ‰Úc∆¿∆¿¿«≈

eˆÚc ÔÚÂÂÚbהרגישו [=הן ∆∆∆¿
לכך] Ê‰והתכוונו È‰ ,(¬≈∆

ÌÈÏËa eÈ‰iL ÌÏˆ‡ ÏÚt»«∆¿»∆ƒ¿¿≈ƒ
‰BÈÏÚ‰ ‰ekÏשהמטרה ««»»»∆¿»

כדי יתמעטו שהאורות היא

מבלי הכלים בתוך שיאירו

Ê‰לשוברם „vÓe ,ƒ«∆
CÚ ÈÙÏ eÓˆÓˆ˙ƒ¿«¿¿¿ƒ∆∆

ÌÈÏk‰שנ אצלםמכוון רגש «≈ƒ
העליונה ‡ÌÓ,המטרה .»¿»

eÓˆÓˆ˙L ‡נקרא זה אין «∆ƒ¿«¿¿
'קטנות' ≈¬‰Èואדרבהבשם

˙ÈzÓ‡ ‡È‰ ‡˜Âc ‰Êa»∆«¿»ƒ¬ƒƒ
.Ïe ÈÏa‰Â ˙eÏ„b‰««¿¿«¿ƒ¿
„ÒÁ ÔÈÚ Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈ƒ¿»∆∆
,˜ÚÈc „ÒÁÂ Ì‰‡c¿«¿»»¿∆∆¿«¬…
„vÓ ‡e‰ „ÒÁ‰L∆«∆∆ƒ«
‡e‰ ‡˜Âc ‰ÊaL ,Ïeha‰«ƒ∆»∆«¿»

.Ïe ÈÏa‰ ˙ÈzÓ‡עתה ¬ƒƒ«¿ƒ¿
חסד דווקא מדוע לבאר נותר

נקרא מהביטול כתוצאה הנמשך

הרי שלכאורה הגדלות', 'אמתית

להלן ומצומצם? מועט חסד הוא

הבא חסד כי יבאר ו' בסעיף
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אצלֹו, מקֹום ּתֹופס ׁשאינֹו מּפני רק זה הרי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָלּׂשר,
הּוא הרי אצלֹו, מקֹום ּתֹופס הּוא ּכאׁשר ְֲֲֲֵֵֶֶַָָאבל
אם וגם לֹו, יׁשּפיע לא ּובמילא אליו, ּומנּגד ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָֹסֹותר
על ׁשבירה ּבֹו ׁשּיפעֹול ּבאֹופן זה יהיה לֹו, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָיׁשּפיע
הּכלים ׁשבירת ּבענין ׁשּמצינּו ּוכמֹו ההׁשּפעה. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָידי
ׁשהם ּדתהּו מרּבים האֹורֹות ּגּלּוי ׁשּמּצד ְְִִִֵֵֶֶַָֹֹֻּדתהּו,
ׁשבירת נעׂשה (חיצֹונית), התנׂשאּות ְְְְֲִִִִִִַַַַָּבבחינת
האֹור ּגּלּוי מּצד היא ׁשהּׁשבירה והינּו, ְְְִִִִִֵֶַַַַָָהּכלים,
ׂשכל לתלמיד ׁשּמׁשּפיע הרב ּוכמׁשל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָּדוקא.
ּכלי מתּבלּבלים זה ידי ׁשעל ערּכֹו, לפי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַׁשאינֹו
היה לא אם ּכן ּׁשאין מה הּתלמיד, ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹׂשכלֹו
ׁשאינֹו ׂשכל מׁשּפיע ׁשהיה אֹו ּכלל, לֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמׁשּפיע
לא אפּלּו אצלֹו נרגׁש ׁשאינֹו עד ּכלל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹּבערּכֹו
ּכלי מתּבלּבלים היּו לא ׁשאז מּקיף, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹּבבחינת
ׁשאז חיצֹונית, ּבהתנׂשאּות הּוא זה וכל כּו'. ְְְְְִִִִֶֶַָָׂשכלֹו

ּבּמקּבל. ׁשבירה ׁשּפֹועלת ּבאֹופן היא לּזּלת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻההׁשּפעה

‰p‰Âענין ׁשהּוא דיׁשמעאל, חסד ּבחינת נמׁש ּדתהּו הּכלים מּׁשבירת ¿ƒ≈ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
הפ הּיׁשּות, ׁשּמּצד החסד הּבּטּולהׁשּפעת 50היא ההׁשּפעה ולכן , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

ּבאֹופן זה ׁשאין ּובוּדאי ׁשּלֹו, מהּמֹותרֹות רק ׁשּמׁשּפיע ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָּבאֹופן
ההתנׂשאּות51ׁשּמפּיסֹו ׁשּמּצד ואּדרּבה, הּצדקה, ׁשּבענין העּקר ׁשּזהּו , ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

רז"ל מאמר ּדר על הּמקּבל, את ׁשּׁשֹובר ּבאֹופן ההׁשּפעה 52נעׂשית ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
חסד ּבחינת ּכן ּׁשאין מה העֹולם. מן וטֹורדֹו ּפסיֹוני לאביו מאכיל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיׁש
הרי ואפר, עפר ׁשאנכי ּדכיון הּבּטּול, מּצד היא ׁשההׁשּפעה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּדאברהם
היא וההׁשּפעה לּזּלת, הּכל את נֹותן ולכן ּכלּום, צרי אינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻלעצמֹו
ּבבחינת מּגעת הּבּטּול ׁשּמּצד זֹו והׁשּפעה וכּו'. ׁשמפּיסֹו ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָּבאֹופן
ׁשּמּצד והינּו, חיצֹונית, מהתנׂשאּות ׁשּלמעלה עצמית ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָהתנׂשאּות
מה וזהּו כּו'. לּכל מׁשּפיע ולכן לֹו, סֹותר הּזּלת אין עצמית ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֻהתנּׁשאּות
זּוטא חסד ּבבחינת הּוא גבּול הּבלי ענין ׁשאמּתית לעיל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּׁשּנתּבאר
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אצלֹו, מקֹום ּתֹופס ׁשאינֹו מּפני רק זה הרי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָלּׂשר,
הּוא הרי אצלֹו, מקֹום ּתֹופס הּוא ּכאׁשר ְֲֲֲֵֵֶֶַָָאבל
אם וגם לֹו, יׁשּפיע לא ּובמילא אליו, ּומנּגד ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָֹסֹותר
על ׁשבירה ּבֹו ׁשּיפעֹול ּבאֹופן זה יהיה לֹו, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָיׁשּפיע
הּכלים ׁשבירת ּבענין ׁשּמצינּו ּוכמֹו ההׁשּפעה. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָידי
ׁשהם ּדתהּו מרּבים האֹורֹות ּגּלּוי ׁשּמּצד ְְִִִֵֵֶֶַָֹֹֻּדתהּו,
ׁשבירת נעׂשה (חיצֹונית), התנׂשאּות ְְְְֲִִִִִִַַַַָּבבחינת
האֹור ּגּלּוי מּצד היא ׁשהּׁשבירה והינּו, ְְְִִִִִֵֶַַַַָָהּכלים,
ׂשכל לתלמיד ׁשּמׁשּפיע הרב ּוכמׁשל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָּדוקא.
ּכלי מתּבלּבלים זה ידי ׁשעל ערּכֹו, לפי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַׁשאינֹו
היה לא אם ּכן ּׁשאין מה הּתלמיד, ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹׂשכלֹו
ׁשאינֹו ׂשכל מׁשּפיע ׁשהיה אֹו ּכלל, לֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמׁשּפיע
לא אפּלּו אצלֹו נרגׁש ׁשאינֹו עד ּכלל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹּבערּכֹו
ּכלי מתּבלּבלים היּו לא ׁשאז מּקיף, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹּבבחינת
ׁשאז חיצֹונית, ּבהתנׂשאּות הּוא זה וכל כּו'. ְְְְְִִִִֶֶַָָׂשכלֹו

ּבּמקּבל. ׁשבירה ׁשּפֹועלת ּבאֹופן היא לּזּלת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻההׁשּפעה

‰p‰Âענין ׁשהּוא דיׁשמעאל, חסד ּבחינת נמׁש ּדתהּו הּכלים מּׁשבירת ¿ƒ≈ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
הפ הּיׁשּות, ׁשּמּצד החסד הּבּטּולהׁשּפעת 50היא ההׁשּפעה ולכן , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

ּבאֹופן זה ׁשאין ּובוּדאי ׁשּלֹו, מהּמֹותרֹות רק ׁשּמׁשּפיע ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָּבאֹופן
ההתנׂשאּות51ׁשּמפּיסֹו ׁשּמּצד ואּדרּבה, הּצדקה, ׁשּבענין העּקר ׁשּזהּו , ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

רז"ל מאמר ּדר על הּמקּבל, את ׁשּׁשֹובר ּבאֹופן ההׁשּפעה 52נעׂשית ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
חסד ּבחינת ּכן ּׁשאין מה העֹולם. מן וטֹורדֹו ּפסיֹוני לאביו מאכיל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיׁש
הרי ואפר, עפר ׁשאנכי ּדכיון הּבּטּול, מּצד היא ׁשההׁשּפעה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּדאברהם
היא וההׁשּפעה לּזּלת, הּכל את נֹותן ולכן ּכלּום, צרי אינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻלעצמֹו
ּבבחינת מּגעת הּבּטּול ׁשּמּצד זֹו והׁשּפעה וכּו'. ׁשמפּיסֹו ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָּבאֹופן
ׁשּמּצד והינּו, חיצֹונית, מהתנׂשאּות ׁשּלמעלה עצמית ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָהתנׂשאּות
מה וזהּו כּו'. לּכל מׁשּפיע ולכן לֹו, סֹותר הּזּלת אין עצמית ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֻהתנּׁשאּות
זּוטא חסד ּבבחינת הּוא גבּול הּבלי ענין ׁשאמּתית לעיל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּׁשּנתּבאר
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מוגה בלתי

מאנ"ש [אחד שליט"א1. אדמו"ר כ"ק את וכיבד התאומים, לבניו ("אּפשערעניש") השערות גזיזת ָערך
הגז" אמר:]2ב"ראשית כך ואחר ,

פרטית בהשגחה הוא ישראל) בני בחיי (ובפרט דבר שכל הידוע פי למאורע3על בנוגע גם הוא כן הרי, ,
אדמו"ר של הגאולה יום כסלו, יו"ד – זה יום של לתוכנו שייכות לזה שיש עתה, שנערך השערות דגזיזת

כדלקמן. האמצעי,

אדמו"ר מו"ח מכ"ק שמענו – כסלו דיו"ד דהגאולה הענינים פרטי אודות בין4. הגיעה הגאולה שבשורת
כסלו ליו"ד כסלו –5טי"ת הגאולה בשורת באה השבת, ביום ההיא בשנה חל כסלו שט' וכיון המנחה, בזמן ,

אחד ושמך אחד אתה המתחיל דבור חיים אלוקים דברי מאמר האמצעי אדמו"ר שאמר בעת – המנחה .6בזמן
שאמירת גם ומה להגאולה, בשייכות אחד ושמך אחד אתה המתחיל דבור המאמר שבאמירת לומר, ויש

הסתלקותו היתה זה שלאחרי בשנה זה שביום כסלו, בט' היתה כל7המאמר עבד אשר עבודתו ושלימות גמר ,
חייו הגאולה.8ימי בעל של עבודתו בכללות עיקרי ענין מרומז –

:בזה והענין .
קאי – אחד" ו"שמך ("אתה"). יתברך ומהותו עצמותו מצד שהוא כפי האחדות ענין על קאי – אחד" "אתה

מצ שהוא כפי האחדות ענין והגילוי.על האור ענין הוא יתברך) (שמו "שמך" כי וגילויים, אורות ד

נאמר זה ("מי9ועל ישראל בני של שמעלתם – בארץ" אחד גוי כישראל כעמך ומי אחד ושמך אחד "אתה
שמצד בהאחדות לא ואפילו אחד"), ("שמך וגילויים אורות שמצד בהאחדות מסתפקים שאינם כישראל") כעמך

האחדות ענין את ממשיכים הם אלא אחד"), ("אתה יתברך ומהותו בארץ"),עצמותו ("אחד דוקא

אינו אחד" "אתה גם כי, – אחד" מ"אתה גם ולמעלה אחד", מ"שמך למעלה מגיעים זה ידי על ודוקא
להגיע וכדי ממש, עצמות " ה"אחד" המשכת ידי על זה בדרושיהרי המבואר דרך על דוקא, "

הזה"10חסידות בעולם . . לך ערוך "אין הוא11בפירוש לך" ערוך ד"אין הענין שאמיתית , .דוקא

:האמצעי אדמו"ר אצל במיוחד מודגש – יותר למעלה מגיעים "בארץ" ה"אחד" המשכת ידי שעל – זה וענין .
אדמו"ר מו"ח כ"ק דברי הראה12ובהקדם שהבעש"ט – הבעש"ט לגבי הזקן אדמו"ר של לחידוש בנוגע

יהודי לכל אפשר איך הדרך את והראה גילה הזקן אדמו"ר ואילו יתברך, השם את לעבוד יהודי כל צריך איך
(תורת שבתורה הגנוז האור את גילה שהבעש"ט – החסידות לתורת בנוגע זה דרך ועל יתברך. השם את לעבוד
חב"ד חסידות תורת ידי על בתורה הגנוז האור את גילה הזקן אדמו"ר ואילו בהעלם, אז עד שהיה החסידות)

שתבוא באופן .מישראל ואחד אחד לכל

ידי על ובהתפשטות בהתרחבות בפרטיות ניתוסף ובזה כידוע – כסלו) דיו"ד הגאולה 13(בעל

ובהתרחבות. באריכות מאמרים אומר היה האמצעי אדמו"ר ואילו קצרים, מאמרים אומר היה הזקן שאדמו"ר
אדמו"ר מו"ח כ"ק ספירת14וכדברי הוא הזקן שאדמו"ר – האמצעי לאדמו"ר הזקן אדמו"ר שבין החילוק אודות

חכמה שבין החילוק והרי החסידות, דתורת הבינה ספירת הוא האמצעי ואדמו"ר החסידות, דתורת החכמה
והתפשטות התרחבות של באופן הם באים ובבינה נקודות, של באופן הענינים כל באים שבחכמה הוא .13לבינה

חב"ד חסידות תורת בגילוי והתפשטות התרחבות נעשה האמצעי אדמו"ר ידי על שדוקא זה עם ביחד והנה,
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בלעסאפסקי.1) זלמן ר' הרה"ת
כב).2) ע' ח"ה באג"ק (הובא ב קסט, ח"א מהרי"ד סידור ראה
וש"נ.3) ואילך. סקע"ט בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
ע'4) קודש" "בד לקונטרס בהוספה הובא – הרב" בבית "מסורת

בהערה. 22
י"ט5) בין שהיתה כסלו, די"ט להגאולה ביחס מהשינוי ולהעיר

כלומר, וש"נ), .155 ע' ח"א תשמ"ח סה"ש (ראה כסלו לכ"ף כסלו
שלפניו. ביום התחיל – כסלו וביו"ד שלאחריו, ליום נמשך כסלו בי"ט

יד6) ע' שם (וראה בתחלתו קונטרסים אדהאמ"צ במאמרי נדפס
וש"נ). ואילך.

תקט.7) ע' ח"א מלוקט סה"מ גם ראה
סז"ך-וכ"ח.8) אגה"ק תניא ראה
דשבת.9) מנחה תפלת נוסח

(סה"מ10) תרצ"ד ערוך אין המתחיל דבור וסיום התחלת ראה
ובכ"מ. ואילך). 107 ע' תשי"א

שבת.11) שחרית תפלת נוסח
וש"נ.12) .190 ע' ח"א תו"מ וראה נח. ע' ח"ב "התמים"
וש"נ.13) .349 ע' חכ"ה לקו"ש ראה
(14.(19 ע' ריש תש"ב (סה"ש בסופה תש"ב כסלו יו"ד שיחת

וש"נ. שם. לקו"ש וראה

  

ּבבחינת ׁשרׁשּה זּוטא ׁשחסד ּכיון ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּדוקא,
עצמית. ְְְִִַַהתנׂשאּות

הּבּטּולe‰ÊÂז) ידי ׁשעל החסדים, מּכל קטנּתי ¿∆ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹ
ּכיון החסדים, ּכל המׁשכת נעׂשית ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָֹּדקטנּתי
התנׂשאּות ּבבחינת למעלה מּגיע ּדקטנּתי ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָֹׁשהּבּטּול
לׁשרֹוק ׁשּלא הּזקן רּבנּו ּׁשאֹומר מה ּגם וזהּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹעצמית.
ּדקדּׁשה, ׁשריקה ּגם ׁשֹולל ׁשּבזה וׁשלֹום, חס ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻעליהם
ּדקדּׁשה, ׁשריקה ּגם ּכֹולל ההתנׂשאּות, מּבחינת ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָֻּכי,
צריכה ולכן דיׁשמעאל, חסד ענין להסּתעף ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָיכֹול
להׁשּפיל ּדוקא, ּבּטּול ׁשל ּבאֹופן העבֹודה ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָלהיֹות
הּבּטּול ידי על ּדוקא ּכי וכּו', ר ּומענה כּו' ְְְֲִִֵֶַַַַַָָרּוחם
ּדי"ט הענין ּכללּות ּגם וזהּו העצם. ּבבחינת ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָמּגיעים
ׁשמנֹו מֹוציא אֹותֹו ׁשּכֹותׁשין זה ידי ׁשעל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַּכסלו,
הענין נתחּדׁש הּבּטּול ידי ׁשעל והינּו, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָ(ּכּנ"ל),

(ּכּידּוע חּוצה הּמעינֹות ּדהפצת53ּדהפצת ׁשהענין ְְְְִֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ּבעבֹודת ּגם הּוא וכן ּדפ"ב). הּמאסר ידי על נתחּדׁש חּוצה ְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַַַָָָהּמעינֹות
מּצד להיֹות צריכה הּמעינֹות ּבהפצת לּזּלת ׁשההׁשּפעה ואחד, אחד ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּכל

ּכּמים יהיה זה ידי ועל כּו', ר ּדמענה ּבאפן ּדוקא, הּפנים8הּבּטּול ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ
גֹו' ּבפנים ּפנים לבחינת ּגם ּבאים ּומּזה גֹו', ּכּלנּו54לּפנים ּכאׁשר ּכי, , ְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֻ

ּפני ּבאֹור אבינּו ּברכנּו אזי הּיעּוד55ּכאחד קּיּום ׁשּנעׂשה יּכנף56, ולא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
.מֹורי את רֹואֹות עיני והיּו מֹורי ְֵֶֶֶֶָעֹוד
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יובן עצמית, התנשאות מורגשת דווקא הביטול שבהרגשת זה ביאור עלֿפי

"קטנתי". בפסוק הזקן רבנו ביאור היטיב

ÈzË˜c Ïeha‰ È„È ÏÚL ,ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ ÈzË˜ e‰ÊÂ Ê¿∆»…¿ƒƒ…«¬»ƒ∆«¿≈«ƒ¿»…¿ƒ
Ïk ˙ÎLÓ‰ ˙ÈNÚ«¬≈«¿»«»
Ïeha‰L ÔÂÈk ,ÌÈ„ÒÁ‰«¬»ƒ≈»∆«ƒ
‰ÏÚÓÏ ÚÈbÓ ÈzË˜c¿»…¿ƒ«ƒ«¿«¿»
˙e‡N˙‰ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«ƒ¿«¿
‰Ó Ìb e‰ÊÂ .˙ÈÓˆÚ«¿ƒ¿∆««
‡L Ô˜f‰ ea ÓB‡M∆≈«≈«»≈∆…
ÒÁ Ì‰ÈÏÚ ˜BLÏƒ¿¬≈∆«
Ìb ÏÏBL ‰ÊaL ,ÌBÏLÂ¿»∆»∆≈«
,Èk ,‰M„˜c ‰˜ÈL¿ƒ»ƒ¿À»ƒ
,˙e‡N˙‰‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒ¿«¿
‰˜ÈL Ìb ÏÏBk≈«¿ƒ»
ÛÚzÒ‰Ï ÏBÎÈ ,‰M„˜cƒ¿À»»¿ƒ¿»≈
,Ï‡ÚÓLÈ„ „ÒÁ ÔÈÚƒ¿»∆∆¿ƒ¿»≈
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ»ƒ¿
Ïeha ÏL ÔB‡a ‰„BÚ‰»¬»¿∆∆ƒ
ÌÁe ÏÈL‰Ï ,‡˜Âc«¿»¿«¿ƒ»
Èk ,'eÎÂ  ‰ÚÓe 'eÎ«¬∆«¿ƒ
Ïeha‰ È„È ÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈«ƒ
.ÌˆÚ‰ ˙ÈÁa ÌÈÚÈbÓ«ƒƒƒ¿ƒ«»∆∆
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ¿∆«¿»»ƒ¿»
‰Ê È„È ÏÚL ,ÂÏÒk Ë"Èc¿ƒ¿≈∆«¿≈∆
‡ÈˆBÓ B˙B‡ ÔÈL˙BkL∆¿ƒƒ

Ï"pk) BÓLבסעיף «¿««
È„Èהראשון ÏÚL ,eÈ‰Â ,¿«¿∆«¿≈

ÔÈÚ‰ LcÁ˙ Ïeha‰«ƒƒ¿«≈»ƒ¿»
‰ˆeÁ ˙BÈÚn‰ ˙ˆ‰c¿«»«««¿»»

Úe„ik)53ÔÈÚ‰L «»«∆»ƒ¿»
‰ˆeÁ ˙BÈÚn‰ ˙ˆ‰c¿«»«««¿»»

˙„BÚa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ .‚eaËc Ò‡n‰ È„È ÏÚ LcÁ˙ƒ¿«≈«¿≈««¬»¿∆∆¿¿¿≈««¬«
‰ÎÈˆ ˙BÈÚn‰ ˙ˆ‰a ˙fÏ ‰ÚL‰‰L ,„Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»∆««¿»»«À»«¬»«««¿»¿ƒ»
‰Ê È„È ÏÚÂ ,'eÎ  ‰ÚÓc Ô‡a ,‡˜Âc Ïeha‰ „Ó ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ««ƒ«¿»¿…∆¿«¬∆«¿«¿≈∆

ÌÈnk ‰È‰È8'B‚ ÌÈÏ ÌÈ‰יתנהג הזולת וגם לאדם. האדם לב כן ƒ¿∆««ƒ«»ƒ«»ƒ
מידה ÌÈ‡aבאותה ‰fÓe ,ƒ∆»ƒ

ÌÈa ÌÈ ˙ÈÁÏ Ìb«ƒ¿ƒ«»ƒ¿»ƒ
'B‚54.עמכם ה' שהקב"הדיבר

של במצב יהיו ישראל ובני

פנים" אל L‡k"פנים ,Èk ,ƒ«¬∆
„Á‡k ekאהבת' עלֿידי - À»¿∆»

- ‡eÈישראל' eÎa ÈÊ‡¬«»¿≈»ƒ
È B‡a55מאיר הקב"ה - ¿»∆

פנים. אומריםלנו שאנו דרך על

‡ÂÈבתפילה ÂÎ"
"„Á‡Î ÂÏÎכולנו' שכאשר

"ברכנו הברכה נמשכת כאחד'

˜Ìeiאבינו" ‰NÚpL ,∆«¬»ƒ
„eÚi‰56ÛkÈ ‡ÏÂלא=] «ƒ¿…ƒ»≈
ÈBÓיתכסה] „BÚ∆

הדרך את המלמדך [=הקב"ה.

B‡B˙הישרה] ÈÈÚ eÈ‰Â¿»≈∆
.ÈBÓ ˙‡∆∆
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מוגה בלתי

מאנ"ש [אחד שליט"א1. אדמו"ר כ"ק את וכיבד התאומים, לבניו ("אּפשערעניש") השערות גזיזת ָערך
הגז" אמר:]2ב"ראשית כך ואחר ,

פרטית בהשגחה הוא ישראל) בני בחיי (ובפרט דבר שכל הידוע פי למאורע3על בנוגע גם הוא כן הרי, ,
אדמו"ר של הגאולה יום כסלו, יו"ד – זה יום של לתוכנו שייכות לזה שיש עתה, שנערך השערות דגזיזת

כדלקמן. האמצעי,

אדמו"ר מו"ח מכ"ק שמענו – כסלו דיו"ד דהגאולה הענינים פרטי אודות בין4. הגיעה הגאולה שבשורת
כסלו ליו"ד כסלו –5טי"ת הגאולה בשורת באה השבת, ביום ההיא בשנה חל כסלו שט' וכיון המנחה, בזמן ,

אחד ושמך אחד אתה המתחיל דבור חיים אלוקים דברי מאמר האמצעי אדמו"ר שאמר בעת – המנחה .6בזמן
שאמירת גם ומה להגאולה, בשייכות אחד ושמך אחד אתה המתחיל דבור המאמר שבאמירת לומר, ויש

הסתלקותו היתה זה שלאחרי בשנה זה שביום כסלו, בט' היתה כל7המאמר עבד אשר עבודתו ושלימות גמר ,
חייו הגאולה.8ימי בעל של עבודתו בכללות עיקרי ענין מרומז –

:בזה והענין .
קאי – אחד" ו"שמך ("אתה"). יתברך ומהותו עצמותו מצד שהוא כפי האחדות ענין על קאי – אחד" "אתה

מצ שהוא כפי האחדות ענין והגילוי.על האור ענין הוא יתברך) (שמו "שמך" כי וגילויים, אורות ד

נאמר זה ("מי9ועל ישראל בני של שמעלתם – בארץ" אחד גוי כישראל כעמך ומי אחד ושמך אחד "אתה
שמצד בהאחדות לא ואפילו אחד"), ("שמך וגילויים אורות שמצד בהאחדות מסתפקים שאינם כישראל") כעמך

האחדות ענין את ממשיכים הם אלא אחד"), ("אתה יתברך ומהותו בארץ"),עצמותו ("אחד דוקא

אינו אחד" "אתה גם כי, – אחד" מ"אתה גם ולמעלה אחד", מ"שמך למעלה מגיעים זה ידי על ודוקא
להגיע וכדי ממש, עצמות " ה"אחד" המשכת ידי על זה בדרושיהרי המבואר דרך על דוקא, "

הזה"10חסידות בעולם . . לך ערוך "אין הוא11בפירוש לך" ערוך ד"אין הענין שאמיתית , .דוקא

:האמצעי אדמו"ר אצל במיוחד מודגש – יותר למעלה מגיעים "בארץ" ה"אחד" המשכת ידי שעל – זה וענין .
אדמו"ר מו"ח כ"ק דברי הראה12ובהקדם שהבעש"ט – הבעש"ט לגבי הזקן אדמו"ר של לחידוש בנוגע

יהודי לכל אפשר איך הדרך את והראה גילה הזקן אדמו"ר ואילו יתברך, השם את לעבוד יהודי כל צריך איך
(תורת שבתורה הגנוז האור את גילה שהבעש"ט – החסידות לתורת בנוגע זה דרך ועל יתברך. השם את לעבוד
חב"ד חסידות תורת ידי על בתורה הגנוז האור את גילה הזקן אדמו"ר ואילו בהעלם, אז עד שהיה החסידות)

שתבוא באופן .מישראל ואחד אחד לכל

ידי על ובהתפשטות בהתרחבות בפרטיות ניתוסף ובזה כידוע – כסלו) דיו"ד הגאולה 13(בעל

ובהתרחבות. באריכות מאמרים אומר היה האמצעי אדמו"ר ואילו קצרים, מאמרים אומר היה הזקן שאדמו"ר
אדמו"ר מו"ח כ"ק ספירת14וכדברי הוא הזקן שאדמו"ר – האמצעי לאדמו"ר הזקן אדמו"ר שבין החילוק אודות

חכמה שבין החילוק והרי החסידות, דתורת הבינה ספירת הוא האמצעי ואדמו"ר החסידות, דתורת החכמה
והתפשטות התרחבות של באופן הם באים ובבינה נקודות, של באופן הענינים כל באים שבחכמה הוא .13לבינה

חב"ד חסידות תורת בגילוי והתפשטות התרחבות נעשה האמצעי אדמו"ר ידי על שדוקא זה עם ביחד והנה,
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בלעסאפסקי.1) זלמן ר' הרה"ת
כב).2) ע' ח"ה באג"ק (הובא ב קסט, ח"א מהרי"ד סידור ראה
וש"נ.3) ואילך. סקע"ט בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
ע'4) קודש" "בד לקונטרס בהוספה הובא – הרב" בבית "מסורת

בהערה. 22
י"ט5) בין שהיתה כסלו, די"ט להגאולה ביחס מהשינוי ולהעיר

כלומר, וש"נ), .155 ע' ח"א תשמ"ח סה"ש (ראה כסלו לכ"ף כסלו
שלפניו. ביום התחיל – כסלו וביו"ד שלאחריו, ליום נמשך כסלו בי"ט

יד6) ע' שם (וראה בתחלתו קונטרסים אדהאמ"צ במאמרי נדפס
וש"נ). ואילך.

תקט.7) ע' ח"א מלוקט סה"מ גם ראה
סז"ך-וכ"ח.8) אגה"ק תניא ראה
דשבת.9) מנחה תפלת נוסח

(סה"מ10) תרצ"ד ערוך אין המתחיל דבור וסיום התחלת ראה
ובכ"מ. ואילך). 107 ע' תשי"א

שבת.11) שחרית תפלת נוסח
וש"נ.12) .190 ע' ח"א תו"מ וראה נח. ע' ח"ב "התמים"
וש"נ.13) .349 ע' חכ"ה לקו"ש ראה
(14.(19 ע' ריש תש"ב (סה"ש בסופה תש"ב כסלו יו"ד שיחת

וש"נ. שם. לקו"ש וראה



כ        

ענין שזהו והשגה, הבנה של באופן היה בעצמו האמצעי) (אדמו"ר הוא הרי דוקא, 
:הזקן אדמו"ר מאשר יותר עוד

הסיפור מן15ידוע תינוק נפל שפעם בלימודו, שקוע בהיותו האמצעי אדמו"ר של דביקותו גודל אודות
אחר, בחדר שעה באותה שישב – הזקן אדמו"ר ואילו בדבר. הרגיש ולא בבכי, ופרץ בחדרו) (שעמדה העריסה
הרים האמצעי), (אדמו"ר בנו של לחדרו נכנס התינוק, צעקת שמע – ותפלה בתורה דביקותו באמצע גם והיה

לחדרו. וחזר בעריסה, והשכיבו הרגיעו התינוק, את

תהיה שלא הוא החסידות ענין שכל באמרו, בנו, את הזקן אדמו"ר הוכיח זמן שלאחר – הסיפור והמשך
וגם גשמי, דבר ירגישו נעלית הכי בדביקות נמצאים כאשר שגם היינו, גשמי, לענין רוחנית דביקות בין סתירה

נעלית. הכי בדביקות יהיו גשמי בדבר ועוסקים שמרגישים בשעה

ויחי פרשת סוף חיים תורת בספרו האמצעי אדמו"ר גם כותב ז"ל16וכך הבעש"ט בשבחי "מספרים :
ש"היה בשעה כי, נשמתו", עליות בעת דבר לשואלו להשיב שיוכל תעניתים והתענה תפלות כמה שהתפלל

במדרגה עולה התפללנשמתו ולזה . . לשואלו להשיב כלל למטה עצמו את להשפיל יכול היה לא . . מאד גבוה
כו'". יותר הגבוה כל כי . . למעלה הגבה נשמתו עליות בעת דוקא למטה לירד שיוכל תפלות כמה

למטה ההמשכה להיות שצריך – האמצעי אדמו"ר אצל במיוחד המודגש – בארץ" ד"אחד הענין תוכן גם וזהו
יותר. למעלה מגיעים זה ידי ועל דוקא), והשגה בהבנה החסידות תורת בגילוי והתפשטות (התרחבות דוקא

"לבנים "סימן – הדרך את שסללו – אבות" ו"מעשה סלולה:17. דרך להיותה זו בדרך לילך –
ה"אחד" בין וניגוד סתירה שאין היינו, בארץ", אחד ד"גוי באופן להיות צריכה שההנהגה – הענין ונקודת
ה"אחד" את שממשיכים כיון ב"אחד", חדורים ארציים, בענינים ועוסקים בארץ כשנמצאים גם שכן, ל"ארץ",

.18"בארץ"

אחד". ושמך אחד מ"אתה גם שלמעלה לדרגא מגיעים "בארץ" ה"אחד" המשכת ידי על דוקא – וכאמור

:השערות דגזיזת הענין עם גם זה לקשר ויש .
השערות הידור19גזיזת לא וגם דין, זה שאין כיון כו', ואחרונים בראשונים הפוסקים, בדברי נזכרה לא –

היא" ש"תורה ישראל" "מנהג אלא .20מצוה,

ישראל דמנהג העילוי גודל הידוע פי על לאחרי21ולכאורה, דוקא יהיה זה מנהג שקיום לומר מקום היה ,
וכו'. מצוה הידור של ובאופן בשלימות התורה דיני כל קיום שישנו

בפועל רואים כן, פי על ואף  הוא זה מנהג שקיום אלא עוד ולא זה, במנהג נוהגים
עתה שזה שנים שלש לו תלמודשמלאו הלכות בריש הזקן אדמו"ר שכתב [כמו התורה אותיות ללמוד

התורה"]. אותיות מלמדו שנים) ג' לו שמלאו לאחרי (היינו הרביעית ש"בשנה תורה

האמור דרך על מישראל), לתינוק (בנוגע למטה נמשך ישראל) (מנהג ביותר נעלה ענין שגם – הדברים ונקודת
"בארץ". ה"אחד" המשכת מישראל, ואחד אחד לכל והשגה הבנה של באופן החסידות תורת גילוי בענין לעיל

דגזיזת שהמנהג דידן, בנדון גם הוא כן יותר, למעלה מגיעים "בארץ" ה"אחד" המשכת ידי על שדוקא וכשם
אדמו"ר מו"ח כ"ק שכותב כפי ישראל, בני בחיי עיקריים ענינים לכמה היסוד נעשה הגזיזה22השערות ש"מיום

המזון וברכת השחר וברכת טליתֿקטן נשיאת בענין התינוק את להרגיל להדר נהגו הראש פאות והנחת ראשונה
וכו'). ידיים ונטילת הראש כיסוי על (נוסף המטה" שעל שמע וקריאת

וברוחניות]. בגשמיות בהרחבה, ופרנסה נחת, ברוב הבנים אבי את שליט"א אדמו"ר כ"ק ברך צאתו [טרם
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שם.15) ובהנסמן שסו, ע' חכ"ב אג"ק גם ראה
ג.16) רמט,
ועוד.17) ו. יב, לך לך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה
ס"ט.18) אגה"ק תניא גם ראה
(נדפס19) תשמ"ב סיון כ"ב מכתב גם ראה – לקמן בהבא

ואילך). רסג ע' מח חוברת (נ.י.) תורה" ב"יגדיל
שו"ע20) ב. כ, מנחות – נפסל המתחיל דיבור תוספות ראה

סט"ז. סתצ"ד סי"א. סתל"ב קפ. סו"ס או"ח אדה"ז

בביכל21) – נדפס* (שלא . . מ"מאמר שמביא הנ"ל מכתב ראה
"להבין א): רסז, נזכר94 שלא כו' ג"ש בן כשהוא הנער תגלחת ענין

שלמעלה גילוי ענין הוא זו שבחי' מפני שהוא ביאורו ותוכן (בנגלה),
לסוכות (דרושים מלקו"ת "ולהעיר המכתב: ובהמשך השתל'". מס'

(המו"ל). כו'" מנהג והוא ההקפות ענין מגודל ג) פ,
הובא22) – אייר) ד יום" ב"היום (נעתק שנה ע' חי"ג שלו אג"ק

ועוד. .19 ;2 הערות דלעיל במכתבים
רסז. ע' הנ"ל ב"יגד"ת" נעתק (*

   י כרך

איתא וגו' שבע מבאר יעקב ויצא הפסוק על
אמרבמדרש שבועה של מבארה - שבע "מבאר :

כשם לי השבע ויאמר אבימלך עלי יעמוד שלא (יעקב)
ז' בני בשמחת משהא ונמצאתי זקנך, לי שנשבע
ידי ועל לאבימלך נשבע ואברהם שהיות – דורות"
לארץ ישראל בני של כניסתם את עיכב השבועה

וירא פרשת במדרש כמבואר דורות, ז' [כיישראל
רבינו משה ידי על ועוג סיחון ארץ כיבוש עד מאברהם
ועל לאבימלך נשבע הוא גם ויצחק דורות], ז' עברו
כיבוש עד מיצחק [כי אחד דור עוד עכבם זה ידי
ונמצא דורות, ז' כן גם עברו יהושע ידי על הארץ
דורות הז' לאחרי אחד דור בעוד כניסתם שנתעכבה
הוא גם יצטרך שמא יעקב חשש לכן מאברהם],
בני של כניסתם תתעכב זה ידי ועל לאבימלך לישבע
דור עוד) א. ז. דורות", ("ז' ישראל לארץ ישראל

.נוסף
להבין: וצריך

לאבימלך, נשבעו יצחק וגם אברהם שגם מאחר
ישראל בני של כניסתם שנתעכבה לזה חששו ולא
מהמקום יצאו לא והם השבועה, ידי על ישראל לארץ
למה - לו לישבע יצטרכו שלא כדי אבימלך גר בו
ברית ולכרות לאבימלך לישבע שיירא הוא יעקב דוקא

כך שבשביל עד שלאיתו, "מבארה - שבע מבאר יצא
זו? שבועה"

גיסא: לאידך קשה וכן

מבלי לאבימלך נשבעו ויצחק שאברהם יתכן איך
לארץ? ישראל בני של כניסתם לעיכוב לחשוש

של מעלתם דרגת בין חילוק מצינו והביאור:
זה פי על אשר יעקב של מעלתו לדרגת ויצחק אברהם
אברהם של עבודתם בין יסודי הבדל כן גם יבואר

יעקב: של לזו ויצחק
- יצחק"אברהם ישמעאל, ממנוממנו

אברהםעשו" בני שהיו אף ועשו, שישמעאל היינו ,
ונפרדו לאבותיהם משייכותם "יצאו" זאת בכל ויצחק,

לאמהם ועבודתם ויצחק אברהם של הקדושה כי ,
לטוב שייהפכו בהם פעלו ולא אלו לבניהם ."הגיעו"

מעלה - יעקב עבודתושלימה""אבל כי ,
ושלמים "שלמים" שיהיו בניו י"ב בכל פעלה
ש"האבות היות ועם ומדריגתו. ליעקב בשייכותם

)"המרכבה הן הן (אחד כל של ונשמתו ,
האצילות מעולם היא ביניהם,מהאבות חילוק יש ,

הטוב היפך של בענינים לעבודתם בנוגע וגם
הרע וזיכוך בבירור בעיקר עסק יעקב והקדושה:
ויצחק. אברהם כן שאין מה לתמיד, לטוב והיפוכו

תשובה ישמעאל שעשה אף אומריםולכן ויש
נשקו - וישקהו (דיעקב) לקראתו עשו וירץ שכאשר

לבו קיום.בכל לזה היה לא -

בעבודת עסקו ויצחק שאברהם פי על ואף
רז"ל שאמרו וכמו הפסוקהבירורים, על (באברהם)

עולם אֿל ה' בשם שם ויקרא"ויקרא תקרא אל :
של לשמו אבינו אברהם שהקריא מלמד ויקריא אלא
מבואר זה דרך ועל כו'": ושב עובר כל בפי הקב"ה

בארות בחפירת יצחק של לעבודתו זאתבנוגע בכל -
דחיה בדרך וקליפה רע בעניני זו עבודתם היתה
לא אבל קדושה, לעניני ויפריעו ינגדו שלא - ושלילה
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ז.1) פס"ח, ב"ר
ד.2) פנ"ד, שם
לא3) (שיצחק הא' דלפי' פס"ח, שם כהונה במתנות הב' כפי'

שהיא הקדומה השבועה לו אמר רק מחדש נשבע "לא כי כלל עכבם
מתיירא הי' ויעקב אותה" תפר אל בינותינו תהא מאביך בינותינו

קשה:שיעכבם דורות) ז'
שבועת את לחדש יעקב גם יכול הי' לא למה כפיא)

לי השבע (אבימלך) ויאמר המדרש: לשון לפי ובפרט יצחק? שעשה
   .

לי שנשבע "כשם היא: הגירסה שם זוטא בראשית במדרש ב)
ואבימלךזקנך אחד, דור עכ"פ עכבם יצחק שגם מוכח מזה ,"

יצחק. שעשה כפי ג"כ יעשה שיעקב רצה
שלא4) פי' מפניביפ"ת לצאת מוכרח הי' שהרי יצא, זה

נמלט כי עוד הרויח זה שאגב אלא ואמו, אביו מצות ובשביל עשו
שבועה. של מבארה

עם ביחד ברכות" של "מבארה פי' מביא שם שבב"ר ממה אבל
זה בשביל הרי ברכות" של "מבארה הפי' שלפי שכמו משמע זה, פי'
שם, במ"כ שמשמע וכמו שבועה", של "מבארה לפי' ג"כ כ"ה יצא,
מפני שיצא הכתובים למשמעות סתירה ואי"ז המדרש. לשון וכפשטות

דיו. מהם וכאו"א טעמים, כמה מחמת שיצא אפ"ל כי וכו' עשו

ט.5) לב, שם ד. ו, דברים ספרי א. נו, פסחים ה. פל"ו, ויק"ר
ב.6) צג, וירא אוה"ת ראה
ישמעאל7) בין זה בענין חילוק שיש ,41 ובהערה 85 ע' לעיל ראה
ועשו.
(8.5 הערה לעיל שנסמנו המקומות בשאר וראה שם. ויק"ר
יתרו9) ותו"א ופל"ד, פכ"ג תניא וראה ו. פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר

להבין. ד"ה
שם.10) תו"א כה. סי' אגה"ק
ט.11) כה, ח"ש פרש"י
ד.12) לג, וישלח פרש"י ראה
ב.13) י, סוטה
לג.14) כא, וירא
ועוד.15) .29 ע' ח"א לקו"ש תולדות. ר"פ ותו"ח תו"א ראה



כי

   י כרך

איתא וגו' שבע מבאר יעקב ויצא הפסוק על
אמרבמדרש שבועה של מבארה - שבע "מבאר :

כשם לי השבע ויאמר אבימלך עלי יעמוד שלא (יעקב)
ז' בני בשמחת משהא ונמצאתי זקנך, לי שנשבע
ידי ועל לאבימלך נשבע ואברהם שהיות – דורות"
לארץ ישראל בני של כניסתם את עיכב השבועה

וירא פרשת במדרש כמבואר דורות, ז' [כיישראל
רבינו משה ידי על ועוג סיחון ארץ כיבוש עד מאברהם
ועל לאבימלך נשבע הוא גם ויצחק דורות], ז' עברו
כיבוש עד מיצחק [כי אחד דור עוד עכבם זה ידי
ונמצא דורות, ז' כן גם עברו יהושע ידי על הארץ
דורות הז' לאחרי אחד דור בעוד כניסתם שנתעכבה
הוא גם יצטרך שמא יעקב חשש לכן מאברהם],
בני של כניסתם תתעכב זה ידי ועל לאבימלך לישבע
דור עוד) א. ז. דורות", ("ז' ישראל לארץ ישראל

.נוסף
להבין: וצריך

לאבימלך, נשבעו יצחק וגם אברהם שגם מאחר
ישראל בני של כניסתם שנתעכבה לזה חששו ולא
מהמקום יצאו לא והם השבועה, ידי על ישראל לארץ
למה - לו לישבע יצטרכו שלא כדי אבימלך גר בו
ברית ולכרות לאבימלך לישבע שיירא הוא יעקב דוקא

כך שבשביל עד שלאיתו, "מבארה - שבע מבאר יצא
זו? שבועה"

גיסא: לאידך קשה וכן

מבלי לאבימלך נשבעו ויצחק שאברהם יתכן איך
לארץ? ישראל בני של כניסתם לעיכוב לחשוש

של מעלתם דרגת בין חילוק מצינו והביאור:
זה פי על אשר יעקב של מעלתו לדרגת ויצחק אברהם
אברהם של עבודתם בין יסודי הבדל כן גם יבואר

יעקב: של לזו ויצחק
- יצחק"אברהם ישמעאל, ממנוממנו

אברהםעשו" בני שהיו אף ועשו, שישמעאל היינו ,
ונפרדו לאבותיהם משייכותם "יצאו" זאת בכל ויצחק,

לאמהם ועבודתם ויצחק אברהם של הקדושה כי ,
לטוב שייהפכו בהם פעלו ולא אלו לבניהם ."הגיעו"

מעלה - יעקב עבודתושלימה""אבל כי ,
ושלמים "שלמים" שיהיו בניו י"ב בכל פעלה
ש"האבות היות ועם ומדריגתו. ליעקב בשייכותם

)"המרכבה הן הן (אחד כל של ונשמתו ,
האצילות מעולם היא ביניהם,מהאבות חילוק יש ,

הטוב היפך של בענינים לעבודתם בנוגע וגם
הרע וזיכוך בבירור בעיקר עסק יעקב והקדושה:
ויצחק. אברהם כן שאין מה לתמיד, לטוב והיפוכו

תשובה ישמעאל שעשה אף אומריםולכן ויש
נשקו - וישקהו (דיעקב) לקראתו עשו וירץ שכאשר

לבו קיום.בכל לזה היה לא -

בעבודת עסקו ויצחק שאברהם פי על ואף
רז"ל שאמרו וכמו הפסוקהבירורים, על (באברהם)

עולם אֿל ה' בשם שם ויקרא"ויקרא תקרא אל :
של לשמו אבינו אברהם שהקריא מלמד ויקריא אלא
מבואר זה דרך ועל כו'": ושב עובר כל בפי הקב"ה

בארות בחפירת יצחק של לעבודתו זאתבנוגע בכל -
דחיה בדרך וקליפה רע בעניני זו עבודתם היתה
לא אבל קדושה, לעניני ויפריעו ינגדו שלא - ושלילה
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ז.1) פס"ח, ב"ר
ד.2) פנ"ד, שם
לא3) (שיצחק הא' דלפי' פס"ח, שם כהונה במתנות הב' כפי'

שהיא הקדומה השבועה לו אמר רק מחדש נשבע "לא כי כלל עכבם
מתיירא הי' ויעקב אותה" תפר אל בינותינו תהא מאביך בינותינו

קשה:שיעכבם דורות) ז'
שבועת את לחדש יעקב גם יכול הי' לא למה כפיא)

לי השבע (אבימלך) ויאמר המדרש: לשון לפי ובפרט יצחק? שעשה
   .

לי שנשבע "כשם היא: הגירסה שם זוטא בראשית במדרש ב)
ואבימלךזקנך אחד, דור עכ"פ עכבם יצחק שגם מוכח מזה ,"

יצחק. שעשה כפי ג"כ יעשה שיעקב רצה
שלא4) פי' מפניביפ"ת לצאת מוכרח הי' שהרי יצא, זה

נמלט כי עוד הרויח זה שאגב אלא ואמו, אביו מצות ובשביל עשו
שבועה. של מבארה

עם ביחד ברכות" של "מבארה פי' מביא שם שבב"ר ממה אבל
זה בשביל הרי ברכות" של "מבארה הפי' שלפי שכמו משמע זה, פי'
שם, במ"כ שמשמע וכמו שבועה", של "מבארה לפי' ג"כ כ"ה יצא,
מפני שיצא הכתובים למשמעות סתירה ואי"ז המדרש. לשון וכפשטות

דיו. מהם וכאו"א טעמים, כמה מחמת שיצא אפ"ל כי וכו' עשו

ט.5) לב, שם ד. ו, דברים ספרי א. נו, פסחים ה. פל"ו, ויק"ר
ב.6) צג, וירא אוה"ת ראה
ישמעאל7) בין זה בענין חילוק שיש ,41 ובהערה 85 ע' לעיל ראה
ועשו.
(8.5 הערה לעיל שנסמנו המקומות בשאר וראה שם. ויק"ר
יתרו9) ותו"א ופל"ד, פכ"ג תניא וראה ו. פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר

להבין. ד"ה
שם.10) תו"א כה. סי' אגה"ק
ט.11) כה, ח"ש פרש"י
ד.12) לג, וישלח פרש"י ראה
ב.13) י, סוטה
לג.14) כא, וירא
ועוד.15) .29 ע' ח"א לקו"ש תולדות. ר"פ ותו"ח תו"א ראה



כי   

וקדושה לטוב ייהפכו עצמם תכליתהשהם הרי ,
בהם ופעולתם רע בעניני התעסקותם של ומטרתה

באו שלהיתה בירורפן ולא ההתנגדות ביטול :
חרוןמציאותם חרנה, וילך - ביעקב כן שאין מה ;

מקום של ופעולתואף עבודתו היתה ושם - בעולם
לקדושה. ולהפכם לבררם - חיובית פעולה

דרך ועבודתועל הצדיקים עבודת שבין ההפרש
עד רע, לעניני שייכות לו אין הצדיק תשובה: בעלי
נופלת אינה להוי', לא אשר זרה, מחשבה שגם

בארוכה בתניא כמבואר כןבמחשבתו, שאין מה ;
ועד לקדושה, הרע את גם להפוך ענינו תשובה בעל

כזכיות" לו נעשו .ש"זדונות

נתבררה לא ויצחק אברהם שבעבודת ולהיות
ורק וכו') (שבפלשתים הרע של מציאותו עדיין
שעצם האפשריות גם היתה הרי בטלה, התנגדותו

) של טוב והלא ועשומציאותם ישמעאל אפילו)
אבותיהם של בעבודתם יתברר ולא בתקפו ישאר
כלשהי משייכות שיצאו ממנו" "יצא (ואדרבה:

לעניני התנגדו לא גם שהם אלא וקדושתם), לעבודתם
בעבודתם אותם הפריעו ולא פנים,אבותיהם כל על .

שייכות לה אין כאשר עצמה, הקליפה מהות הרי
של עבודתם בה נגעה לא לה, מנגדת ואינה לקדושה
כשלעצמה מציאותה אין כן ואם ויצחק אברהם

זו. עבודתם מצד מושללת
באברהם שמצינו וכמו חת ,בני

ו"בתוכנו" אלקים" כ"נשיא הכירוהו אף ובכלוהם ,
לטוב, ייהפכו עצמם שהם בהם זה פעל לא זאת

חת" "בני בתוארם ההתיישבותונשארו לאחרי גם
מערת במכירת לבקשתו שנענו מה וגם ביניהם.

ה שלא רק זה הרי עניניוהמכפלה, בביצוע לו פריעו
של למציאות נהפכה לא שלהם מהותם אבל ,

.קדושה

לברר שתכליתה יעקב של בעבודתו כן שאין מה
הקליפה שמצד העולם עניני את גם ולזכך ולהפוך
עצם גם נשללת שבעבודתו היינו אחרא, וסטרא

שלימה". "מטתו היתה לכן - הרע של מציאותו

ברית כרתו ויצחק שאברהם מה יובן זה פי ועל
השבועה. ידי על עמו והשלימו אבימלך עם

היא הרי כזו וכריתתֿברית שבועה של תכליתה כי
יתנגד שלא מהצדדים אחד כל על תוקף בכל לפעול
היתה הלא והיא – עמו וילחום יתקוטט ולא לשני
לאבימלך שנשבעו במה ויצחק אברהם של כוונתם
יפריעם ולא להם יתנגד שלא הברית: את עמו וכרתו
השבועה של ענינה אין מאידך, אבל, בעבודתם;

שינוי לפעול הברית אבימלךוכריתת של
קדושה של למציאות .ולהפכו
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קליפה16) בבחי' שהיו עה"ד חטא קודם הקליפות מציאות וע"ד
היו מ"מ אבל דקדושה, בי"ע לגבול חוץ שהיו לפי לפרי, השומרת
בראשית רנא, ע' וישלח אוה"ת ב. יח, של"ה (ראה קליפה של מציאות

.(1162 ע'
עט,17) זח"א שם, מב"ר - ה יב, לך (רש"י מגייר דאברהם ואף

עולם אֿל ה' בשם שם ויקרא ה"ג, פ"א ע"ז הל' וברמב"ם ובכ"מ). ב.
ושתל אברהם בית אנשי והם ורבבות אלפים אליו שנתקבצו עד כו'
בנ"י ורק וקיום המשך להם הי' לא הרי - הזה" הגדול "העיקר בלבם
ובל' שם) רמב"ם (עיין ה'" את יודעת שהיא אומה "בעולם נעשו
וע"י סע"א) לג, וירא אריאל (חנה מהאמלי הרר"א וכו' הרה"ח
הקב"ה של טבעו מב"נ לבנה"א להודיע כו' אאע"ה של כו' עבודתו
כ"א והידיעה האמונה בזאת נתקיימו לא (כי שעה לפי עולם אֿל בחי'
שם ואוה"ת תו"ח ד. יא, לך תו"א ועייג"כ - אאע"ה). של אחריו ביתו

ואכ"מ. שם). תו"ח והב'. הא' - ידבר משה ד"ה מתו"א (וצע"ק
"אברהם רש"י שמ"ש ,*16 הערה 143 ע' ח"ה מלקו"ש ולהעיר
לגירות הכוונה דאין י"ל הנשים" את מגיירת ושרה האנשים את מגייר
כנפי תחת "שהכניסן למה כ"א - שלהם המציאות ושינוי ממש

השכינה".
של ניצוץ בו יש הגר אשר הידוע ע"פ גם לבאר אפשר לכאורה
מרוטנבורג מהר"ם תשובות (ראה שנתגייר קודם גם דקדושה נשמה
רפו, ע' - תשי"ד נויארק מכת"י תוס' בעלי תשובות בספר (הובא

" בכ"מ חז"ל לשון דיוק מובן ועפי"ז - החסיד) ר"י בשם סי"ט)
" ולא מע'שנתגייר" קדמות מדבר בס' (חיד"א וכיו"ב שנתגייר"

והיפוך בירור ענין אי"ז וכו' מגייר שאברהם מה וא"כ – ג') אות ג'
פדיית ה"ז – כיו"ב אתהפכא דבכל אינו, אבל – לקדושה הקלי'

שבו. דקדושה הניצוץ ובירור
א.18) קמז, זח"ג וראה נח. ס"פ רש"י
(1983 ע' לעיל וראה ב. כו, שם תו"ח ג. כא, ויצא תו"א ראה

בארוכה. ואילך
ואילך.20) פ"י תניא
ב.21) פו, יומא

הפי'22) ע"ד – למעליותא ממנו" "יצא בל' מרומז זה שגם וי"ל
(6 הערה לעיל נסמן – מאברהם.(אוה"ת ונפרד

ד.23) שם ורש"י ו כג, שרה חיי ראה
נביא".24) אתה כי "בעבור שם: ראב"ע וראה שם. ח"ש
מו.25) כז, תולדות ראה
אברהם26) שאמר שמה ז) כד, (ח"ש רש"י מ"ש עפ"ז ויל"פ

שכוונתו, הבריות", בפי "שהרגלתיו לפי הוא הארץ" "ואלקי לאליעזר
מ"מ הכנעני), בקרבו"(של "יושב שהי' שאף לאליעזר הסביר שאברהם

" מה רק היתה עליו השפעתו נשתנו לא אבל הבריות"
הכנעני" מבנות לבני אשה תיקח "לא ולכן הקודם, ממהותם בעצם

ואילך). 159 ע' חט"ו לקו"ש בארוכה (ראה
על לפעול השתדל שאברהם מצינו שלא מה מובן שעפ"ז וי"ל
"אל שאמר וכמו – בעבודתו אותו כשהפריע ורק לטוב. שייהפך לוט
"ויפרדו שעכ"פ פעל וגם בקש – וגו'" וביניך ביני מריבה תהי נא

אחיו". מעל איש
וכן27) הכריתתֿברית, את לחדש הוצרך שיצחק מזה גם וכמובן

כן. לעשות שיצטרך חשש יעקב

   

ויצחק, אברהם של עבודתם אופן הוא זה כל אמנם
עבודתו שאופן שלהיות ביעקב, כן שאין מה כנ"ל.
אתכפיא ידי על הקליפה, מציאות בשלילת היה
יכול היה לא הרי אחרא, וסטרא הקליפה של ואתהפכא
בציורו שנמצא כפי אבימלך עם ולהשלים ברית לכרות

.הוא

שבע מבאר יעקב "ויצא הכתוב המשך יבואר ובזה
שבע" ש"מבאר המדרש פירוש לפי - חרנה" וילך

שבועה" של "מבארה מ"בארהפירושו יציאתו כי - ;
יכול היה לא עבודתו שמצד מה ענינה שבועה" של
לא ולכן כנ"ל, בעולם, הרע מציאות עם להשלים
אלקיך ה' עיני גו' אשר ב"ארץ הוא, במקומו נשאר

וגו'" שלבה אף "חרון חרנה" "וילך אם כי –
לקדושה ולהפכו לבררו בעולם, .מקום"

לא ויצחק שאברהם מה גם יובן זה פי ועל
"משהאחששו זה ידי שעל היות עם לאבימלך, לישבע

(שהיא עצמה השבועה לא באמת כי בני"; בשמחת
של כניסתם לעיכוב הסיבה היא עבודתם) דרגת היא
באופן עבודתם שמצד אלא ישראל, לארץ ישראל בני
עדיין נשארה אבימלך, עם וכריתתֿברית שבועה של
שהרע זמן וכל - וישותה בתקפה הקליפה מציאות
ועיכוב מניעה זה הרי ואיתנו, במעמדו הוא דהעולם

לארץ ישראל בני של .לביאתן
של אף ב"חרון יעקב של גלותו לאחרי ודוקא
הקליפה עניני בבירור ועבודתו בעולם", מקום
בני" "שמחת להיות יכולה לקדושה, והיפוכם

ישראל. לארץ ישראל בני של ובכניסתם בגאולתם

,העתידה לגאולה בנוגע גם הענין הוא וכן
יעקב של עבודתו אופן ידי על דוקא שעלשתבוא :

"חרון וזיכוך בבירור הגלות זמן במשך עבודתינו ידי
המקדש בית לבנין נזכה בעולם" מקום של אף

שכתוב כיצחק ולא כו' הר בו שכתוב כאברהם "לא -
בית" שקראו כיעקב אלא כו' שדה בביאתבו -

צדקנו. משיח
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ברית28) כרת שיעקב שמה 28* ובהערה 794 ע' ח"ג לקו"ש ראה
תעבור לא ש"אתה באופן מלכתחילה זה הי' מד), לא, (ויצא לבן עם

וגו' לפרקמטיא"–אלי עובר אתה אבל עובר אתה אי
הו"ע ומסחר הפרקמטיא וענין שם), בפרש"י הובא ב"ר נב. שם (ויצא
וישב). ר"פ תו"א (ראה לנהורא חשוכא ואתהפכא הניצוצות בירור

ואילך. 129 ע' ח"ה לקו"ש וראה
נז.29) ע' התניא לס' והערות קיצורים ראה
יב.30) יא, דברים
ואילך.31) א כה, שם תו"ח שם. תו"א ראה

(32" הלשון דיוק גם אווזהו "דוחה" ולא בני" בשמחת
לא השבועה ע"י כי וכיו"ב, שלא"מעכב" כ"א לארץ הכניסה את

עדיין. להיות ראוי' היתה
שם.33) ותו"ח תו"א ראה
ובהע'34) תשל"א איכה ד"ה וראה שם. ובמהרש"א א פח, פסחים
שם. 5



כי    

ויצחק, אברהם של עבודתם אופן הוא זה כל אמנם
עבודתו שאופן שלהיות ביעקב, כן שאין מה כנ"ל.
אתכפיא ידי על הקליפה, מציאות בשלילת היה
יכול היה לא הרי אחרא, וסטרא הקליפה של ואתהפכא
בציורו שנמצא כפי אבימלך עם ולהשלים ברית לכרות

.הוא

שבע מבאר יעקב "ויצא הכתוב המשך יבואר ובזה
שבע" ש"מבאר המדרש פירוש לפי - חרנה" וילך

שבועה" של "מבארה מ"בארהפירושו יציאתו כי - ;
יכול היה לא עבודתו שמצד מה ענינה שבועה" של
לא ולכן כנ"ל, בעולם, הרע מציאות עם להשלים
אלקיך ה' עיני גו' אשר ב"ארץ הוא, במקומו נשאר

וגו'" שלבה אף "חרון חרנה" "וילך אם כי –
לקדושה ולהפכו לבררו בעולם, .מקום"

לא ויצחק שאברהם מה גם יובן זה פי ועל
"משהאחששו זה ידי שעל היות עם לאבימלך, לישבע

(שהיא עצמה השבועה לא באמת כי בני"; בשמחת
של כניסתם לעיכוב הסיבה היא עבודתם) דרגת היא
באופן עבודתם שמצד אלא ישראל, לארץ ישראל בני
עדיין נשארה אבימלך, עם וכריתתֿברית שבועה של
שהרע זמן וכל - וישותה בתקפה הקליפה מציאות
ועיכוב מניעה זה הרי ואיתנו, במעמדו הוא דהעולם

לארץ ישראל בני של .לביאתן
של אף ב"חרון יעקב של גלותו לאחרי ודוקא
הקליפה עניני בבירור ועבודתו בעולם", מקום
בני" "שמחת להיות יכולה לקדושה, והיפוכם

ישראל. לארץ ישראל בני של ובכניסתם בגאולתם

,העתידה לגאולה בנוגע גם הענין הוא וכן
יעקב של עבודתו אופן ידי על דוקא שעלשתבוא :

"חרון וזיכוך בבירור הגלות זמן במשך עבודתינו ידי
המקדש בית לבנין נזכה בעולם" מקום של אף

שכתוב כיצחק ולא כו' הר בו שכתוב כאברהם "לא -
בית" שקראו כיעקב אלא כו' שדה בביאתבו -

צדקנו. משיח
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ברית28) כרת שיעקב שמה 28* ובהערה 794 ע' ח"ג לקו"ש ראה
תעבור לא ש"אתה באופן מלכתחילה זה הי' מד), לא, (ויצא לבן עם

וגו' לפרקמטיא"–אלי עובר אתה אבל עובר אתה אי
הו"ע ומסחר הפרקמטיא וענין שם), בפרש"י הובא ב"ר נב. שם (ויצא
וישב). ר"פ תו"א (ראה לנהורא חשוכא ואתהפכא הניצוצות בירור

ואילך. 129 ע' ח"ה לקו"ש וראה
נז.29) ע' התניא לס' והערות קיצורים ראה
יב.30) יא, דברים
ואילך.31) א כה, שם תו"ח שם. תו"א ראה

(32" הלשון דיוק גם אווזהו "דוחה" ולא בני" בשמחת
לא השבועה ע"י כי וכיו"ב, שלא"מעכב" כ"א לארץ הכניסה את

עדיין. להיות ראוי' היתה
שם.33) ותו"ח תו"א ראה
ובהע'34) תשל"א איכה ד"ה וראה שם. ובמהרש"א א פח, פסחים
שם. 5

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

 הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מרץ כו'

מוה"ר יואל שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו, בו מודיע אודות עריכת המלוה מלכה בהימים שבין י"ט כסלו, יום ההילולא 

של הרב המגיד הגדול ונצחון תורת החסידות בגאולת רבנו הזקן בעל התניא והשו"ע, וימי החנוכה נצחון 

המאור שבתורה, וכדיוק הלשון להשכיחם תורתך.

הרי תשמש ההתעוררות בסעודתא דדוד מלכא אשר פדה בשלום נפשי כי ברבים היו עמדי. כפירוש 

הירושלמי שאפי' אנשי אבשלום הצד שכנגד באמית]יו[ת היו עמדי שכאו"א יעשה חלקו בהפצת מעיינות 

על  בגלוי  המנגדים  אלו  עמדי שאפילו  היו  ברבים  הרי  בהפנימיות  כי  יכולתו.  בכל  חוצה  טוב  הבעל שם 

זה, בפנימיות לבבם מכירים בפנימיות התורה נשמתא דאורייתא, וכשפותחים באיש הישראלי פתח אפי' 

כחודו של מחט הקב"ה עוזרו ופותח כפתחו של אולם.

בכבוד ובברכה.



כד             

כסלו ה' ראשון יום
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.22È Ó„ ˜ ."בידו דויקח בי"ת כמו 23È."['בנפשו'] Ó„ ˜ .רסצ"ח חאו"ח אדה"ז משו"ע "להעיר
ס"ס". פ"ד ת"ת 24È.הל' Ó„ ˜ ."ואילך ב קטז, שם הכוונה 25È."אולי Ó„ ˜ וצע"ק "בסופו.

˜ÈÈ„Ó„שם דוקא".Ê'ומני

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

 הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

שלמה שי'

שלום וברכה!

ובטח קבל מכתבי מענה על  והמוסגרים שבהם.  וג' כסלו  מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ה מ"ח 

מכתבו הקודם, וכן המכתבים להתלמידים המוסגרים בו.

ב( בודאי צריך הי' להתבונן בהאפשריות לסדר, אשר בכל הכתות של התלמידים )ויש מקום לומר 

אפי' של התלמידות( ילמדו דינים והלכות הצריכות בחיי היום יומים.

כיון שסוכ"ס זהו כל האדם ולא המדרש עיקר אלא המעשה. ומובן שכוונתי בזה לא רק לקסבלנקה 

בכל  אשר  ישראל  ובנות  בני  חינוך  מוסדות  בכל  זה  מנהיג  הייתי  חילי,  איישר  )אי  המוסדות  לכל  אלא 

העולם(. ומהנכון שיתדברו בזה כולם יחד וינהיגו זה בבתי ספר דאהלי"י אשר במרוקה.

לדאבון אין עוד עדיין חוברת דינים מיוחדים כמו אלו. אבל יש לבחור סימנים מסוימים בהקיצור 

שו"ע, ובסימנים אלו גופא יש סעיפים שאפשר לדלגם. וכדי לחזק לימוד הנ"ל כדאי לערוך בחינות במיוחד 

בדינים הצריכים, ואל בינתם אשען.

ג( בהנוגע לעיר אגדיר, עדיין לא הגיעתני כל ידיעה בזה.

ד( בהנוגע לרשימת המאסר. נכונה סברתו לרשום למעלה ליקוט לד' לה' לו' ובאמצע השער חלק 

א' ב' ג'. מובן מעצמו שההקדשה לזכות המנדב שנמצאה בהחוברת שנדפסה כאן אין לה מקום בהחוברות 

הנדפסות על ידו.

אינני יודע כמה חוברות יוצרך לו במרוקה. אבל כדאי שידפיס בכמות כזו שיוכל לשלוח 200 חוברות 

לאה"ק ת"ו - בתור מתנה ע"ש אגודת חב"ד, רחוב פיארברג 22, תל אביב, ועשרה אכסמפלרין לכאן.

לטובה,  ישראל  כל  ועל  עלינו  הבאים  כסלו  וי"ט  יו"ד  להחגים  הדרושות  הכנות  עושים  בודאי 

והשי"ת יצליחם.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

 ב"ה,  ו' כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... לפלא שכנראה לימוד התניא מוזנח קצת עכ"פ הן בסדרי הישיבה והן בהלימוד בפ"ע. אף שאינני 

יודע ברור הסדרים שהיו באטוואצק ווארשא, אבל בודאי גם שם תפס לימוד זה מקומו המתאים. ובודאי 

ימלאו זה בקרוב...
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כסלו ה' ראשון יום
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.22È Ó„ ˜ ."בידו דויקח בי"ת כמו 23È."['בנפשו'] Ó„ ˜ .רסצ"ח חאו"ח אדה"ז משו"ע "להעיר
ס"ס". פ"ד ת"ת 24È.הל' Ó„ ˜ ."ואילך ב קטז, שם הכוונה 25È."אולי Ó„ ˜ וצע"ק "בסופו.

˜ÈÈ„Ó„שם דוקא".Ê'ומני
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א.27. קי, "מצות28.מנחות לפנינו: גם‰בתניא וכ"ה כבפנים. "רמה", שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל ונשאה",
שלפנינו. כבדפוסים ולא כבפנים, "רמה", וכותב שלפנינו, זה לשון שם) (ומבאר שמעתיק תשבית, ולא ד"ה ויקרא לט.29.בלקו"ת ד, ואתחנן

ט.30. כח, א' הימים 31.28.דברי כד.32.שבהערה ו, 33.ואתחנן ÈÏ˘ Ó  ‰האתרוג מציאות בהשגת משא"כ -
העשי' בעולם (גם) המדובר שהרי - בגשמיות להשגה מביאה שאינה לבד לא - מהותה להשגת הקדמה במהות),‰‚˘ÈÓשהיא גם (ובמילא -

כאן]".ÍÙÈ‰Ïכ"א כו'" "והשגת... שייכות מובן - [עפ"ז מהות. להשיג והאפשרות הגשמיות התפשטות 3442.ענינה ע' חט"ו לקו"ש ראה
ובכ"מ. ואילך.
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א.27. קי, "מצות28.מנחות לפנינו: גם‰בתניא וכ"ה כבפנים. "רמה", שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל ונשאה",
שלפנינו. כבדפוסים ולא כבפנים, "רמה", וכותב שלפנינו, זה לשון שם) (ומבאר שמעתיק תשבית, ולא ד"ה ויקרא לט.29.בלקו"ת ד, ואתחנן

ט.30. כח, א' הימים 31.28.דברי כד.32.שבהערה ו, 33.ואתחנן ÈÏ˘ Ó  ‰האתרוג מציאות בהשגת משא"כ -
העשי' בעולם (גם) המדובר שהרי - בגשמיות להשגה מביאה שאינה לבד לא - מהותה להשגת הקדמה במהות),‰‚˘ÈÓשהיא גם (ובמילא -

כאן]".ÍÙÈ‰Ïכ"א כו'" "והשגת... שייכות מובן - [עפ"ז מהות. להשיג והאפשרות הגשמיות התפשטות 3442.ענינה ע' חט"ו לקו"ש ראה
ובכ"מ. ואילך.
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.41   עמוד) אחרי פרשה התורה" "באור שם הביאור תמצית ואילך". תקמ"ט אחרי אוה"ת עיין - לקמן "בהבא
מלמעלה המשכה, של אחת ובחינה למעלה, מלמטה העלאה, של בחינות שתי בחינות, שלש ישנן צדק": ה"צמח הרבי של ואילך) תקמט
"וכד בהקדמה) (תקו"ז כמאמר הכלים, לגבי "שממה" של ענין היא זו עליה מהכלים, המסתלקים האורות של והסתלקות עליה ישנה למטה:
של שני ענין נשמה. בלא כגוף הכלי נשאר מהכלי, מסתלק שהאור שבשעה נשמתא", בלא כגופא שמהן כולהו אשתארו מנייהו תסתלק אנת
היא שאז הכפורים, ויום בשבת העולמות בעליית שהדבר כפי דרך על העליונים, לאורות העולים הכלים של העליה - למעלה מלמטה העלאה
למטה עליונים אורות להמשיך למטה, מלמעלה המשכה - שלישי ענין וישנו העליונים. האורות אל בעליה אז הכלים שכן העולמות, עליית
שממה של ענין חסרון, היא האורות שעליית כיוון התורה": ב"אור שם שואל והוא דוקא. מעשיות מצוות ידי על נעשה שהדבר כפי בעולם,
הרי ויראה, אהבה גם וכן כלי, לגבי אור של ענין הן גופו, לגבי האדם של ונשמה רוח שנפש אחרון" ב"קונטרס אומר הוא והרי הכלים, לגבי
הרי - כך לומר יכולים כיצד ושלום; חס חסרון זה הרי מהכלים האורות העלאת לפעול מ"ן העלאת שהן האדם של ויראה אהבה ידי שעל

ומסב והמצוות? התורה לכל "עמוד" היא אךאהבה האורות, של העלאה היא זו שכן חסרון, זה זמני שבאופן למרות התורה": ב"אור שם יר
על אך שלו, והשכל המוחין של והסתלקות העלאה זה הרי שינתו, בשעת אדם למשל: יותר. עליונים אורות כך אחר נמשכים העלאה ידי על
של הענין השנה, שבראש העלאה זה דרך ועל שינתו. לפני מאשר טוב יותר שכל להבין יכול שהוא ומחודש, מרוענן שכלו נעשה זה ידי
של הענין ידי על דוקא זה אך עליון. אור - והתפלות שופר תקיעת ידי על - נמשך זה ידי שעל ושינה, דורמיטא של ענין דז"א", "דורמיטא
כאשר האהבה, בענין הדבר כך זה. לפני שהיתה ההעלאה בגלל יותר וגדולה עליונה המשכה ידה על נמשך מעשית, מצוה שהיא שופר תקיעת
ענין היא האמיתית הכוונה תכלית אך, עליון. אור - האהבה של האורות עליית ידי על אז, נמשך המצוות, וקיום העבודה ישנם האהבה אחרי
שהיה כפי הנפש" "כלות בין ההבדל התורה" ב"אור שם מסביר הוא בכך מעשיות. מצוות ידי על וזאת למטה, אלקות להמשיך המשכה, של
היא נפש מסירת זה ולעומת - העליונה הכוונה היתה זו שלא מפני לחטא, ונחשבה הנפש, כלות שהיתה ה'", לפני "בקרבתם ואביהו בנדב
ענין שבגלל לו, אמר מכן ולאחר בפועל, נפש מסירת של לענין שיזכה יוסף" ל"בית אמר שה"מגיד" רואים שאנו כפי ומצוות, מתורה למעלה
לפני היה שזה פעם אמר והרבי שם), התורה" ב"אור הלשון הוא (כך מגירסא" פומי' פסיק "לא היה הרי יוסף" וה"בית לכך. יזכה לא מסויים
ההבדל הרי זה. מכל למעלה היא נפש מסירת זאת ובכל - הבאים הדורות לכל ישראל כלל את וזיכה ערוך השולחן את חיבר יוסף" שה"בית
ומצוות, התורה קיום של עבודה שום אין מכן ולאחר הנשמה, של כלותה שזאת כיוון הנפש", ש"כלות הוא, נפש" ל"מסירת הנפש" "כלות בין
שבה נפש במסירת ואילו בעולם. אלקות להמשיך המשכה, הרי הוא העליון הרצון שכן האמיתית, הכוונה לפי זה אין הרי "שוב", בלי "רצוא"
האמיתית הכוונה לפי זה הרי - למטה המשכות הממשיך מעשה של ענין היא הגוף ומסירת ונפשו, גופו מוסר שהוא הגוף, מסירת גם הרי ישנה
להקדוש ישותו כל את מוסר שהוא כללית, העלאה היא שבכך שההעלאה וכיוון נפש. מסירת של ענין בהם שנדרש ובענינים בזמנים העליונה

ומצוות. תורה של שונים בענינים שישנה פרטית מהמשכה למעלה זה הרי - הוא 42.ברוך   בכת"י לחפש "יש
כבהנדפס". הוא באוה"ת גם אבל בחי'. דבי"ע בכלים כו' דבי"ע וכלים נשמה רוח בנפש וכן וצ"ל: כאן חסר דלכאורה א.43.דקו"א רמט,
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מג' פ' וירא, בו כותב אשר נמצא כבר... והתחיל במלאכתו. הרי יה"ר מהשי"ת 

שיהי' הכל כשורה ובהצלחה, ובודאי למותר לעוררו על המבואר בשו"ע רבנו הזקן ושו"ת הצמח צדק אשר 

שו"ב בזמן הזה צריך להיות ירא שמים ביותר וביותר.

בודאי הראה לו הוו"ח אי"א נו"נ מוה'... שי' את המכתב אשר כתבתי לו אודות ההכרח לעשות 

כ"ק מו"ח אדמו"ר  ובודאי ראה מכתב  עתה.  בפרט במקומם  ובהפצת החסידות  בכלל  היהדות  בהפצת 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בתוכן הכתוב מד' מצעדי גבר כוננו, ודרכו יחפץ ולפום גמלא שיחנא, וכיון שעל פי 

מכתבו שלשה הם במקומם עתה אשר זכו לטעום מתורת חסידות חב"ד, ע"פ שלשה עדים יקום דבר, דבר 

התורה הזאת אם רק יעשו בזה במרץ הראוי.

חנוכה  וימי  כסלו  י"ט  לימי  המתאים  ובאופן  מועד,  בעוד  להיכון  המועד  לפני  המועד  ובהלכות 

הבע"ל, נצחון וגילוי המאור שבתורה זוהי פנימיות התורה כמבואר בדרושי חנוכה בכמה מקומות.

י"ט כסלו  נפשנו  ופדות  יום גאולתנו  יחד ביום הבהיר  ולהתועד כולם  בפ"ש כל הנמצאים אתם 

הבע"ל.



היום יום . . . לו

ה'תש"דה כסלויום חמישי

חומש: ויצא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: אבל דוקא . . . 312 שם.

הּוא  ֱאֹלקּות. ַוֲהַגם ׁשֶ ָמה ּבֶ ׁשָ ל ַהּנְ רּות ׁשֶ ם ַהִהְתַקּשְׁ ה ִהיא ֻסּלַ ִפּלָ ב ַאְרָצה" – ּתְ ם ֻמּצָ ה ֻסּלָ "ְוִהּנֵ
ּטּול  ְבִחיַנת ּבִ ַמְיָמה", ּבִ יַע ַהּשָׁ הֹוָדָאה ְלַבד, ֲאָבל "ְוֹראׁשֹו ַמּגִ ה ִהיא ּבְ ִפּלָ ב ַאְרָצה", ַהְתָחַלת ַהּתְ "ֻמּצָ
ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ְרכֹות  ּבִ ִזְמָרה,  ּדְ ְפסּוֵקי  ּבִ ְוַהֲהָבָנה  ָגה  ַהַהּשָׂ ַמת  ַהְקּדָ ְיֵדי  ַעל  ָלֶזה  א  ּבָ ֲאָבל  ַעְצִמי. 

ַמע. ּוְקִריַאת ׁשְ

ה'תש"דו כסלויום שישי

חומש: ויצא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ועוד זאת . . . קנז לא יראו.

אאמו"ר אמר: קריאת שמע שעל המטה איז, אין זעיר אנפין, ווי דער ווידוי ווָאס 
קודם צאת הנפש מהגוף. נָאר יעמָאלט גייט מען שוין אינגַאנצען אוועק פון יריד, און 
עס ענדיגט זיך שוין דער מסחר פון היום לעשותם, און אין קשעהמ"ט פון יעדער נַאכט 

האלט מען נָאך אין מיטן יריד, און מען קען נָאך אויפטָאן.

אֹוֶפן  ין' ]=ּבְ 'ְזֵעיר ַאְנּפִ ה ִהיא ּבִ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ "ּב[ ָאַמר: ְקִריַאת ׁשְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ם  ּיֵ ִריד', ּוְכָבר ִמְסּתַ ָאז עֹוְזִבים ְלַגְמֵרי ֶאת ַה'ּיָ א ׁשֶ ֶפׁש ֵמַהּגּוף. ֶאּלָ ֶטֶרם ֵצאת ַהּנֶ ּבְ ּדּוי ׁשֶ ַהּוִ ָקָטן[ ּכְ
ִעיצּומֹו  ל ַלְיָלה, ֲעַדִין ִנְמָצִאים ּבְ ל ּכָ ה ׁשֶ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ל "ַהּיֹום ַלֲעׂשָֹתם", ּוִבְקִריַאת ׁשְ ְסָחר ׁשֶ ַהּמִ

ר ֲעַדִין ִלְפֹעל. ִריד, ְוֶאְפׁשָ ל ַהּיָ ׁשֶ

ה'תש"דז כסלושבת
ָמר. ָמר. ּוְבָנִביא ֶהֱעָלה - ּוְבָנִביא ִנׁשְ ה ׁשָ ְבַרח ַיֲעֹקב - ּוְבִאּשָׁ ָדי. ַוּיִ ְלֵמי ׂשָ י - ּתַ ַהְפטֹוָרה: ְוַעּמִ

חומש: ויצא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ובר מן . . . 314 הלכותיהן.

ים  ַהּגּוָפִנּיִ ִעְנָיִנים  ל  ּכָ ְוִתעּוב  ּקּוץ  ׁשִ ְיֵדי הֹוָרַאת  ַהֹחֶמר, ַעל  ּטּול  ּבִ ָחְכַמת  ֵהן:  ָחְכמֹות  ֹלׁש  ׁשָ
ים – ָחְכַמת ַהּמּוָסר. ְוַהָחְמִרּיִ

רּוב ֲאֵליֶהם – ָחְכַמת  לֹות ְוהֹוָרַאת ָאְפֵני ַהּקֵ ּכָ ׂשְ ּדֹות ּוַבּמֻ ּמִ ַרת ַמֲעַלת ַהּצּוָרה ְוָהרּוָחִני ּבַ ָחְכַמת ַהּכָ
ַהֲחִקיָרה.

ָעה  ְקּבְ ּנִ ׁשֶ ּכְ ַהּצּוָרה  ּוְבַמֲעַלת  ְך  ְמֻזּכָ ֹחֶמר  ַמֲעַלת  ּבְ הֹוָרָאה  ַהֹחֶמר,  ַעל  ַהּצּוָרה  ַרת  ַהְגּבָ ָחְכַמת 
סֹוָפן ְוסֹוָפן  ָתן ּבְ ִחּלָ י ָנעּוץ ּתְ ֵצא ֹראׁש ָוסֹוף, ִלְהיֹות ּכִ ר ִיּמָ ִלי ֲאׁשֶ לּוָתם ַיַחד ִמּבְ ּלְ ַהָחְמִרי, ְוִהְתּכַ ּבְ
ֶאָחד  ֵניֶהם ּכְ ֵרְך ִנְבָראּו ּוׁשְ ת ֶחְביֹון ֻעּזֹו ִיְתּבָ ָנה ַאַחת ְלַגּלֹות אֹור ְקֻדּשַׁ ָרָאם, ּוְלַכּוָ ָתן, ֵאל ֶאָחד ּבְ ְתִחּלָ ּבִ

ֵרְך – ָחְכַמת ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ר ָעָלה ּבִ ֵלמּות, ֲאׁשֶ ִליִמים אֹוָתּה ַהּשְׁ ְוָקא ַמׁשְ ּדַ

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק כט
עד פרק לד

יום 
שני
תהלים:
מפרק לה
עד פרק לח

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק לט
עד פרק מג



לז היום יום . . . 

ה'תש"דח כסלויום ראשון

חומש: וישלח, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: אך להבין . . . קנח וכה"ג.

קטן  אזא  אז  זיינען,  ב"ה  הבורא  חסדי  גרויס  ווי  זיין,  מתבונן  זיך  זָאל  מענש  א 
שבקטנים ווי דער מענש איז, קען ער מַאכען א נחת רוח גדול צום  גדול הגדולים 
וכמ"ש ולגדולתו אין חקר, דארף דער מענש זיין תמיד באגייסטערט און טָאן די  עבודה 

בלב ונפש חפצה.

הּוא  ׁשֶ ִפי  ּכְ ים  ַטּנִ ּקְ ּבַ ׁשֶ ָקָטן  ֶזה  ּכָ ׁשֶ רּוְך הּוא,  ּבָ ַהּבֹוֵרא  י  ַחְסּדֵ דֹוִלים  ּגְ ה  ּמָ ּכַ ָהָאָדם ַעד  ִיְתּבֹוֵנן 
תֹו ֵאין ֵחֶקר". ַעל ָהָאָדם  תּוב "ְוִלְגֻדּלָ ּכָ דֹוִלים, ּוְכמֹו ׁשֶ ָהָאָדם, ָיכֹול ִלְגֹרם ַנַחת רּוַח ָגדֹול ִלְגדֹול ַהּגְ

ֵלב ְוֶנֶפׁש ָחֵפָצה. ַע ֶאת ָהֲעבֹוָדה ּבְ ִמיד ִנְלָהב ּוְלַבּצֵ ִלְהיֹות ּתָ

ה'תש"דט כסלויום שני

חומש: וישלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: אך עוד . . . קנח מהנברא.

בֹוד  ּכָ ּוְמנּוָחתֹו  תקפ"ח.   – קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ְויֹום   – תקל"ד   – ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ֶאת  ֶדת  ֻהּלֶ יֹום 
ין. ִניֶעְזׁשִ ּבְ

ְנָיא(  ינֹוִנים )ּתַ ל ּבֵ ֶפר ׁשֶ ֶרק נ"ג ִמּסֵ ֵקן ַמֲאָמר – ְוהּוא ֵחֶלק ּפֶ נּו ַהּזָ ִכְסֵלו תקנ"ד ָאַמר ַרּבֵ ט' ּבְ
ִמיָרא  "ל ַעד ּגְ ֶרק ַהּנַ ַעם – ִסּיּום ּפֶ ִית ִראׁשֹון. ְלָמֳחָרתֹו ָאַמר ֲחִסידּות עֹוד ַהּפַ ַבר ּבַ ר ַעל ּדְ ַהְמַדּבֵ
ִלּקּוֵטי ֵעצֹות  ִנְכְללּו  ֶהם  ּבָ ר  )ֲאׁשֶ ְסֵלו תקנ"ד  ּכִ ָנה תק"ן ַעד י  ַהּשָׁ ֲאָמִרים ֵמֹראׁש  ַהּמַ י  ּכִ ]סֹופֹו[. 

ינֹוִנים. ל ּבֵ ְרֵקי ֵסֶפר ׁשֶ ִנים ַהּקֹוְדמֹות( ֵמֶהם ִנְסְדרּו נ"ג ּפִ ִמּשָׁ

ה'תש"די כסלויום שלישי

חומש: וישלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: משא"כ ההלכות . . . 316 אלקות.

ֻסּכֹות  ַהּמֹוֵעד  ֹחל  ּבְ ְסק.  ִוויטֶעּפְ ִעיר  ּבָ ֲאָסרֹו  ִמּמַ  – תקפ"ז   – ְלֵחרּות  ָיָצא  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר 
ִקיִדים  ּפְ ִלְוַית  ּבְ ָנַסע  ֵרי  ׁשְ ּתִ ֹנַח כח  ת  ָרׁשַ ּפָ יֹום א'  ּבְ ָהֶאְמָצִעי.  ַאְדמֹו"ר  ינּו ֶאת  ִהְלׁשִ ר  ֲאׁשֶ נֹוַדע 
ַחִיים[ "ַמִים  ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים  ם דַא"ח ]=ֲחִסידּות,  רָאִמיְסל, ָאַמר ׁשָ א ְלדָאּבְ ּבָ ֳהַרִים  ּצָ ּבַ יּוּבַאִוויְטׁש,  ִמּלְ
ם  י ּגֹו'", יֹום ג' ָנַסע ִמּשָׁ ּפֵ ֶפיָה ִרׁשְ ם דַא"ח "ְרׁשָ ם ַעד ִליָאְזָנא, ָאַמר ׁשָ ים ּגֹו'", יֹום ב' ָנַסע ִמּשָׁ ַרּבִ

ְסֵלו. ַלח י ּכִ ׁשְ פּוס ַעד יֹום א' ַוּיִ ם ּתָ ב ׁשָ ְסק, ְוָיׁשַ ְלִוויטֶעּפְ

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק מד

עד פרק מח

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק מט
עד פרק נד

יום 
שישי
תהלים:
מפרק נה

עד פרק נט



היום יום . . . לח

ה'תש"דיא כסלויום רביעי

חומש: וישלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: והטעם . . . 316 וגמרא.

ה" )ִעם ַהדַא"ח( : ֵחֶלק א'  ִפּלָ ּדּור "ֵסֶדר ַהּתְ "ּב[ ַעל ַהּסִ י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ הֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי  ֵמַהּגָ
ָלא  ּדְ א  ִחיַנת רדל"א" ]=ֵריׁשָ ּבְ ן  ּכֵ ֵאין  ּשֶׁ ית" )צט. א( : "ַמה  ה ְבֵראׁשִ רּוְך עֹוׂשֶ ְתִחיל "ּבָ ַהּמַ ּבּור  ּדִ

ִחיַנת רדל"א". רּוׁש ְוִעְנָין ּבְ ה יּוָבן ּפֵ ִאְתָיַדע[ – ִנְתַקן: "ּוֵמַעּתָ
ָנן  ַרְך" – ִנְתַקן: "ְלַרּבָ ּבֵ ָנן ַוֲהָלָכה כר"י ׁשֶ ל" )פח, ד( : "ְלַרּבָ ְתִחיל "ֵעד ַהּגַ ּבּור ַהּמַ ֵחֶלק ב' ּדִ

ַרְך". ִאם ּבֵ
ַעת ר"י ְוֵכן ָהֱאֶמת" – ֶהֱעִביר קֹוְלמֹוס ַעל "ְוֵכן ָהֱאֶמת". ם: "ּדַ ׁשָ

ֲעקּוִדים". הּו ּדַ הּו ִדְנקּוִדים" – ִנְתַקן: "ַהּתֹ ם )פט. א( : "ַהּתֹ ׁשָ

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק ס

עד פרק סה

            

ה'תש"ע כסלו ה' ראשון יום  

        
          
         

ההלכה: ביאור
סוכות של הראשון ביו"ט הרבים לרשות הלולב את המוציא
שבית (בזמן לולב נטילת מצות בו לקיים כדי בשבת שחל
ניטל לולב שאין הזה בזמן כן שאין מה קיים, היה המקדש
"ברשות כי חטאת מקרבן פטור – שבת שהיום ושכח בשבת),
טעה כך ומתוך במצוה... "טרוד בהיותו נעשתה השגגה הוציא",

שבת" שהיא ב)ושכח מא, סוכה .(רש"י
בגמרא א)ומבואר מב, את(שם נטל כבר זו הוצאה קודם שאם

טרוד היה לא ההוצאה שבעת נמצא חובה, ידי ויצא הלולב
חייב ולכן ברשות שלא היא וההוצאה המצוה, את לקיים

חטאת.
הגמרא: שואלת

חובה ידי יצא כבר לרה"ר לולב המוציא מקרה בכל והרי
שלא היא הלולב הוצאת מצב בכל כך, ואם משהגביהו,

'ברשות'?
הגבהה בלי הוצאה תתכן שבהם אופנים שני יש כי ומתרצת
מטה, כלפי כשראשו לולב המגביה א. חובה: ידי בה שיוצאים
נטילה זו אין בכלי, לולב המוציא ב. גדילתן". כדרך "שלא
בעת במצוה טרוד עדיין אלה באופנים והמוציא כשרה.

'ברשות'. מוציא ונחשב ההוצאה,
באחד רק אמורה זו שהלכה הרמב"ם ציין לא כן, אם מדוע,

אלו? מקרים משני
כוונה צריכות שמצוות היא הרמב"ם שיטת פ"בכי שופר (הל'

אתה"ד) לקיים בכוונתו אין הרבים לרשות הלולב את והמוציא
קיים לא גידולו בדרך יוציאו אם שגם כך זו בהגבהה המצוה

'ברשות'. שהוציא ונמצא המצוה, את
     

ה'תש"ע כסלו ו' שני יום   

         
         


ביהודה הנודע נ"ה)ושואל סי' יו"ד :(מהדו"ק

הרמב"ם הי"ד)לדעת פ"ח איסו"ב לוסת(הל' סמוך פרישה חיוב
בשעת שלא בביאה דם שראיית כשם כן, ואם מדרבנן. הוא
כי לוסת, סמוך בביאה גם להיות צריך כך לאונס נחשבת הוסת
שאין דבר על חטאת נחייבו ואיך ביניהם, חילוק אין התורה מן

התורה? מן איסורו
הראשונים מן ג')יש שער ז' בית הבית בדק על(רא"ה, שאף שביאר,

וממילא התורה, מן היא לוסת סמוך הפרישה דרבנן, שוסתות פי
חטאת. וחייב שוגג אלא אנוס אינו

ביהודה' ה'נודע ומבאר :(שם)ומוסיף
'חזקה הרי לוסת, חוששין אין התורה מן מדוע לכאורה,

בא' בזמנו א)אורח טז, ?(נדה
עתה שעד האשה של טהרה חזקת יש זו חזקה שכנגד אלא
לשעבר רק היא הטהרה חזקת אמנם, לטהורה. מוחזקת היתה
טהורה תהיה לעולם לא שהרי תראה, שלא חזקה לה אין אבל

הגמרא לדברי ב)(בדומה כח, שמא(גיטין חיישינן, לא מת "שמא
חיישינן"). ימות

סופר' ה'חתם קעט)וכתב סי' החיוב(יו"ד קבוע בוסת שאמנם ,
שאינו בוסת אבל התורה, מן הוא הוסת לעונת סמוך לפרוש

מדרבנן. הוא הפרישה חיוב קבוע

ה'תש"ע כסלו ז' שלישי יום  

         
          

    
רב א)לדעת פ, הביא(יבמות וטרם עשרה שלוש לגיל שהגיע מי

הוא הרי - סריס סימני הביא מכן ולאחר איסור ואכל שערות
ו"חייב". למפרע גדול

שמעתתא' ה'שב כך על פ"ג)וכתב א :(שמעתתא
הוא לחומרא" דאורייתא "ספיקא דין האם הראשונים נחלקו

א(ראהמדאורייתא אות ס"ס כללי קי סי' מדרבנןפר"ח או הל') (רמב"ם

יז) יח, ביאה האמורהאיסורי בהלכה "חייב" הראשונה, הדעה לפי .
חטאת. חייב השניה הדעה לפי ואילו מלקות חיוב היינו

שהיה בזמן עבירה על עבר אדם בו מצב שייתכן עולה, מזה
גדר לכך יש זאת ולמרות העבירה את עובר אכן הוא אם ספק

: הברטנורא בדברי גם טמון והדבר מזיד. של

במשנה י)אמרו פ"ב, כוי(ביכורים של שומןֿחלב לאכול שאסור
על חייבים אין אולם בהמה, כחלב בהמה] ספק חיה [=ספק
כוי האם גליא שמיא כלפי הרי השאלה: ונשאלת כרת. אכילתו
כרת! עליו ויש בהמה שהוא או כרת אכילתו על ואין חיה הוא
קרבן חיובי ללמדנו באה המשנה הברטנורא: ומבאר

בכרת. התלויים
יש - בהמה הוא כוי אכן שאם מובן משאלתו אופן, ובכל

כרת. חיוב בו
דאורייתא "ספיקא שדין לומר אפשר איך קשה: ועדיין
הספק! על תלוי אשם חייבה התורה הרי מדרבנן, הוא לחומרא"
אשם של חיוב קיים שבהם שבאופנים לומר בהכרח אלא
מדאורייתא לחומרא דאורייתא ספיקא הדעות לכל אכן תלוי,

מת טומאת הלכות ברמב"ם, מבואר .ספ"ט)(וכן
בדבר תנאים נחלקו אלו? אופנים הם א)ומה יח, (כריתות

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

ברכה ושלום!

זה לא כבר נתקבל מכתבה מענה על מכתבי שלי. אבל גם במכתבה השני אינני מוצא 

שזהו  וכיון  הכל.  פקע  פתאום  אשר  שכותבת  ולמה  השמחה.  להעדר  לה  שיש  היסוד  מהו 

דבר בלי יסוד הרי אין לו קיום ובין לילה הי' ובין לילה אבד. ובלבד שלא לגרות על עצמה 

מכל  הדורשת  חיים  תורת  תורתנו  הוראת  והיפך  האדם  טבע  היפך  שהם  כאלו  מחשבות 

אחד ואחת עבודת השי"ת )שלאמיתתה אפשרית וצריכה להיות בכל רגע ורגע מחיי האדם( 

בשמחה דוקא.

נגד  להלחם  קשה  לפעמים  אם  אשר  במוחש  שרואים  מהנסיון  גם  יודעת  ובודאי 

מצב רוח מסוים, העצה היעוצה היא היסח הדעת מהמצב, ולא בדרך מלחמה אלא על ידי 

עסק בענינים אחרים ובמחשבות אחרות, והסיסמה הכללית בזה היא, האלקים עשה את 

האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים. וכיון שהענין בא מהמה, הרי ההמה יכולים לבטלו 

בנקל...

כבקשתה אזכיר את אלו שכותבת אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ואסיים בעצה, כיון ששואלת לעצתי. להסיח הדעת מכל ענינים של חשבונות הנפש 

וללכת לבטח דרכה בחיים כיון שההשגחה פרטית מלוה את כל אחד ואחת מאתנו כולנו על 

כל צעד ושעל. ולא רק בענינים הנראים בעינינו גדולי ערך אלא בכל פרט ופרט בחיים, וכידוע 

שזהו אחד מיסודי תורת הבעל שם טוב שנתבארה אחר כך בארוכה בתורת חסידות חב"ד.

המחכה לבשו"ט.



לט             

ה'תש"ע כסלו ה' ראשון יום  

        
          
         

ההלכה: ביאור
סוכות של הראשון ביו"ט הרבים לרשות הלולב את המוציא
שבית (בזמן לולב נטילת מצות בו לקיים כדי בשבת שחל
ניטל לולב שאין הזה בזמן כן שאין מה קיים, היה המקדש
"ברשות כי חטאת מקרבן פטור – שבת שהיום ושכח בשבת),
טעה כך ומתוך במצוה... "טרוד בהיותו נעשתה השגגה הוציא",

שבת" שהיא ב)ושכח מא, סוכה .(רש"י
בגמרא א)ומבואר מב, את(שם נטל כבר זו הוצאה קודם שאם

טרוד היה לא ההוצאה שבעת נמצא חובה, ידי ויצא הלולב
חייב ולכן ברשות שלא היא וההוצאה המצוה, את לקיים

חטאת.
הגמרא: שואלת

חובה ידי יצא כבר לרה"ר לולב המוציא מקרה בכל והרי
שלא היא הלולב הוצאת מצב בכל כך, ואם משהגביהו,

'ברשות'?
הגבהה בלי הוצאה תתכן שבהם אופנים שני יש כי ומתרצת
מטה, כלפי כשראשו לולב המגביה א. חובה: ידי בה שיוצאים
נטילה זו אין בכלי, לולב המוציא ב. גדילתן". כדרך "שלא
בעת במצוה טרוד עדיין אלה באופנים והמוציא כשרה.

'ברשות'. מוציא ונחשב ההוצאה,
באחד רק אמורה זו שהלכה הרמב"ם ציין לא כן, אם מדוע,

אלו? מקרים משני
כוונה צריכות שמצוות היא הרמב"ם שיטת פ"בכי שופר (הל'

אתה"ד) לקיים בכוונתו אין הרבים לרשות הלולב את והמוציא
קיים לא גידולו בדרך יוציאו אם שגם כך זו בהגבהה המצוה

'ברשות'. שהוציא ונמצא המצוה, את
     

ה'תש"ע כסלו ו' שני יום   

         
         


ביהודה הנודע נ"ה)ושואל סי' יו"ד :(מהדו"ק

הרמב"ם הי"ד)לדעת פ"ח איסו"ב לוסת(הל' סמוך פרישה חיוב
בשעת שלא בביאה דם שראיית כשם כן, ואם מדרבנן. הוא
כי לוסת, סמוך בביאה גם להיות צריך כך לאונס נחשבת הוסת
שאין דבר על חטאת נחייבו ואיך ביניהם, חילוק אין התורה מן

התורה? מן איסורו
הראשונים מן ג')יש שער ז' בית הבית בדק על(רא"ה, שאף שביאר,

וממילא התורה, מן היא לוסת סמוך הפרישה דרבנן, שוסתות פי
חטאת. וחייב שוגג אלא אנוס אינו

ביהודה' ה'נודע ומבאר :(שם)ומוסיף
'חזקה הרי לוסת, חוששין אין התורה מן מדוע לכאורה,

בא' בזמנו א)אורח טז, ?(נדה
עתה שעד האשה של טהרה חזקת יש זו חזקה שכנגד אלא
לשעבר רק היא הטהרה חזקת אמנם, לטהורה. מוחזקת היתה
טהורה תהיה לעולם לא שהרי תראה, שלא חזקה לה אין אבל

הגמרא לדברי ב)(בדומה כח, שמא(גיטין חיישינן, לא מת "שמא
חיישינן"). ימות

סופר' ה'חתם קעט)וכתב סי' החיוב(יו"ד קבוע בוסת שאמנם ,
שאינו בוסת אבל התורה, מן הוא הוסת לעונת סמוך לפרוש

מדרבנן. הוא הפרישה חיוב קבוע

ה'תש"ע כסלו ז' שלישי יום  

         
          

    
רב א)לדעת פ, הביא(יבמות וטרם עשרה שלוש לגיל שהגיע מי

הוא הרי - סריס סימני הביא מכן ולאחר איסור ואכל שערות
ו"חייב". למפרע גדול

שמעתתא' ה'שב כך על פ"ג)וכתב א :(שמעתתא
הוא לחומרא" דאורייתא "ספיקא דין האם הראשונים נחלקו

א(ראהמדאורייתא אות ס"ס כללי קי סי' מדרבנןפר"ח או הל') (רמב"ם

יז) יח, ביאה האמורהאיסורי בהלכה "חייב" הראשונה, הדעה לפי .
חטאת. חייב השניה הדעה לפי ואילו מלקות חיוב היינו

שהיה בזמן עבירה על עבר אדם בו מצב שייתכן עולה, מזה
גדר לכך יש זאת ולמרות העבירה את עובר אכן הוא אם ספק

: הברטנורא בדברי גם טמון והדבר מזיד. של

במשנה י)אמרו פ"ב, כוי(ביכורים של שומןֿחלב לאכול שאסור
על חייבים אין אולם בהמה, כחלב בהמה] ספק חיה [=ספק
כוי האם גליא שמיא כלפי הרי השאלה: ונשאלת כרת. אכילתו
כרת! עליו ויש בהמה שהוא או כרת אכילתו על ואין חיה הוא
קרבן חיובי ללמדנו באה המשנה הברטנורא: ומבאר

בכרת. התלויים
יש - בהמה הוא כוי אכן שאם מובן משאלתו אופן, ובכל

כרת. חיוב בו
דאורייתא "ספיקא שדין לומר אפשר איך קשה: ועדיין
הספק! על תלוי אשם חייבה התורה הרי מדרבנן, הוא לחומרא"
אשם של חיוב קיים שבהם שבאופנים לומר בהכרח אלא
מדאורייתא לחומרא דאורייתא ספיקא הדעות לכל אכן תלוי,

מת טומאת הלכות ברמב"ם, מבואר .ספ"ט)(וכן
בדבר תנאים נחלקו אלו? אופנים הם א)ומה יח, (כריתות



מ            

ב"איקבע רק הוא תלוי שאשם האומרים כדעת פוסק והרמב"ם
שאחת וידוע חתיכות שתי לפנינו יש כאשר כלומר, איסורא".

אסורה. מהן
אלא איסורא", ב"איקבע מותנה אשם חיוב רק לא כן, אם

בכך. תלוי לספק עצמו להכניס האיסור גם - הרמב"ם לדעת –
איסורא" "איקבע כאן אין שהרי לקולא, ספיקא - אחת בחתיכה

לחומרא. ספיקא - חתיכות בשתי אבל
  

ה'תש"ע כסלו ח' רביעי יום      

         
        

אין התורה שמן אף הרמב"ם, שלדעת זו, הלכה לבאר יש
חיוב חל הקטן מעשה עלֿידי כאשר זאת בכל קטן, ילד על חיוב

חיוב חל – גדול על  הקטן מעשה זה במקרה כי ,
חיוב. של מעשה נחשב

בחיבורו: נוספים במקומות מופיע זה מסוג עיקרון
 ויש האב, על רק מוטלת חינוך שמצות אומרים יש

בחינוך. חייב עצמו הקטן אף מדרבנן כי אומרים
יכול קטן אם בשאלה הלכתית השלכה יש זו למחלוקת
הקטן אם מדרבנן: בה שחייב מי את המזון בברכת להוציא
ידי אחרים להוציא שביכולתו הרי מדרבנן, ברֿחיוב עצמו

אחרים. להוציא יכול הוא אין – לאו ואם חובה;

פסק שהרמב"ם הט"ו)ומאחר פ"ה ברכות יכול(הל' הקטן כי
החינוך חובת שלשיטתו נמצא מדרבנן, שחייב מי עבור לברך
מצות מתקיימת שבעשייתו כיון והטעם: הקטן. על גם חלה

עליו. גם חיוב בה יש האב, שעל החינוך
 חייב – לשני ראשון פסח בין 'ברֿמצוה' שנעשה קטן

שני בפסח ה"ז)להקריב פ"ה פסח קרבן אותו(הל' מינה אביו אם אבל .
הרמב"ם סבור – קטן בעודו ראשון, בפסח כבר עבורו ושחט

שני. בפסח מהקרבה נפטר הוא בכך כי
כלפי משמעותית הינה עבורו והשחיטה היות כאן: ואף
הקטן בנו עבור אף לשחוט ביכולתו כי הדגישה שהתורה האב,

הקטן. כלפי אף חיוב של שחיטה היא הרי –
      

ה'תש"ע כסלו ט' חמישי יום  

         
        
          

 
שבכתב בתורה המפורש דין הוא בו" מודין שהצדוקין "דבר
משיקול אותו יודעים שהכל או בפירוש מתוכה הנדרש או
ואין ספק. שום לגביו שאין ברור תורה דין כלומר, הדעת.
הוראה ולא הוראה, נחשבת בו מודים שהצדוקים בדבר הוראה
בהוראה ששגגו דין בית למשל, ולכן, בו. טעו אם בטעות
בפר חייבים אינם אסור, שהוא בו מודים שהצדוקים דבר והתירו
יודעים רבן בית של תינוקות אפילו כי ציבור, של דבר העלם
הייתה לא כאילו זו להוראה מתייחסים כן ועל אסור, שהדבר
אלא הוראה' 'שגגת זו שאין הרמב"ם כלשון או הוראה כל
גוף כל את לעקור הורה לא הדין בית אם ואפילו 'שכחה'.
הדין שבית חלק אותו אם הרי מקצתה, לבטל רק אלא המצוה,
אין בו, מודין שהצדוקין דבר בבחינת הוא לקיימו שלא הורה

חייבים. הם

פטרו הדין ובית הדין שנגמר לאחר אם נפשות, בדיני וכן
את מחזירים ואין דינו את סותרים אין - שטעו נודע הנידון, את
אבל בו, מודים הצדוקים שאין בדבר טעו אם רק וזאת, הדין.
ודנים הדין את מחזירים בו, מודים שהצדוקים בדבר טעו אם

לדין. נחשבת אינה זו מעין בסיסית טעות כי מחדש, אותו
שסוברים יש התוס')אכן, לדעת א ד, הוריות שבע שני(באר כאן שיש

שהצדוקין דבר ב) דין. בית בידי מצוה גוף עקירת א) דברים:
דין בית כאשר הפטור - הדינים שני בין תלות ואין בו. מודין
העיקרון ואילו מיוחדים, מפסוקים נלמד המצוה כל את עקר

סברא. הוא בו" מודין שהצדוקין "דבר של
זה על חולקים שם)יש הוריות אורה העקרון(קרן שגם ואומרים

מהם בתורה מהפסוקים נלמד בו" מודין שהצדוקין "דבר של
כי פטורים, הדין בית המצוה גוף כל שבעקירת לומדים
וביטלוהו, בתורה המפורש דבר שכל לומדים אלו מפסוקים

המצוה. של הגוף" כל "עקירת נקרא מקצתו, אפילו
     

ה'תש"ע כסלו י' שישי, יום    

        
          
           
        
           
        

          

  
הגמרא ב)בסוגיית לד, המשנה(שבת דברי את מבאר רש"י

זבים. במסכת
לטומאה ספק השמשות בין ימים שני "ראה במשנה:

רש"י ופירש ספק)(שבתולקרבן". ד"ה כלשם שראה לזב שהכוונה
השמשות שבין יתכן ספק: והדבר הימים. בשני השמשות בין
שייך השני השמשות בין ואילו שלפניו, ליום שייך הראשון

            

הימים. שני בין שמפסיק יום יש כן ואם שלאחריו. ליום
מלאכה שהעושה בפירוש שנינו הרי בתוספות: הקשו כך על

נפשך! ממה חטאת חייב השמשות בין בשני
במשך היתה לא שהראיה המשנה, את תם רבינו מפרש [ולכן
שייך זה זמן האם הוא והספק מועט לזמן אלא השמשות בין כל
לילה. וחציו יום חציו היה שמא או ללילה, כולו או ליום כולו
בין יום הפסק היה האם ספק ישנו כי - לטומאה ספק יש ולכן
השמשות בין בשני המלאכה דין ואילו היה, לא או הראיות שתי

עשו המקרים שבשני (או השמשות בין כל מלאכה בעשו אמור
השמשות)]. בין בתחילת המלאכה את

השמשות בין המושג את מפרש הרמב"ם דבר, של ביסודו
בהלכות וגם כאן כפרה מחוסרי בהלכות גם שכן רש"י, כפירוש

ה"ד)שבת בין(פ"ה מקצת לבין השמשות בין כל בין מחלק אינו
השמשות.

     

ה'תש"ע כסלו י"א קודש, שבת  

        
          

        
פרטים: מספר להקדים יש ההלכה להבנת

לעיל נתבאר ה"א)א) כפרה',(פ"א מ'מחוסרי הוא שהזב
– שמשו והעריב וטבל מטומאתו שטהר פי על "אף כלומר,
עד בקדשים, לאכול כדי טהרתו גמרה ולא חסר, הוא עדיין

קרבנו". שיביא
אחד יונה, בני שני או תורים שתי הבאת כולל הזב קרבן ב)

חטאת ואחד ה"ג)(לעילעולה והעולהפ"א לכהנים נאכלת החטאת .
למזבח. כליל עולה

חוץ מדעתן, אלא ידן על מקריבין אין קרבן מחוייבי "כל ג)
מביא אדם שהרי בעלים, דעת צריכים שאין כפרה ממחוסרי
ומאכילן כפרה מחוסרי היו אם הקטנים ובנותיו בניו על קרבן

ה"ה)בזבחים" פ"א .(לעיל
כאן: הרמב"ם דברי מובנים האמור פי על

"    " והשוטה; החרש על – "
 תהא לא זה בלי כי לטובתם, כן שעושים – "
לעולם תקנה קורקוס)להם "(מהר"י ; קרבן כדין – "
" רגיל; חטאת     יכול שאביו – "

בידיעתו. שלא אפילו קרבן עליו להביא



מי             

הימים. שני בין שמפסיק יום יש כן ואם שלאחריו. ליום
מלאכה שהעושה בפירוש שנינו הרי בתוספות: הקשו כך על

נפשך! ממה חטאת חייב השמשות בין בשני
במשך היתה לא שהראיה המשנה, את תם רבינו מפרש [ולכן
שייך זה זמן האם הוא והספק מועט לזמן אלא השמשות בין כל
לילה. וחציו יום חציו היה שמא או ללילה, כולו או ליום כולו
בין יום הפסק היה האם ספק ישנו כי - לטומאה ספק יש ולכן
השמשות בין בשני המלאכה דין ואילו היה, לא או הראיות שתי

עשו המקרים שבשני (או השמשות בין כל מלאכה בעשו אמור
השמשות)]. בין בתחילת המלאכה את

השמשות בין המושג את מפרש הרמב"ם דבר, של ביסודו
בהלכות וגם כאן כפרה מחוסרי בהלכות גם שכן רש"י, כפירוש

ה"ד)שבת בין(פ"ה מקצת לבין השמשות בין כל בין מחלק אינו
השמשות.

     

ה'תש"ע כסלו י"א קודש, שבת  

        
          

        
פרטים: מספר להקדים יש ההלכה להבנת

לעיל נתבאר ה"א)א) כפרה',(פ"א מ'מחוסרי הוא שהזב
– שמשו והעריב וטבל מטומאתו שטהר פי על "אף כלומר,
עד בקדשים, לאכול כדי טהרתו גמרה ולא חסר, הוא עדיין

קרבנו". שיביא
אחד יונה, בני שני או תורים שתי הבאת כולל הזב קרבן ב)

חטאת ואחד ה"ג)(לעילעולה והעולהפ"א לכהנים נאכלת החטאת .
למזבח. כליל עולה

חוץ מדעתן, אלא ידן על מקריבין אין קרבן מחוייבי "כל ג)
מביא אדם שהרי בעלים, דעת צריכים שאין כפרה ממחוסרי
ומאכילן כפרה מחוסרי היו אם הקטנים ובנותיו בניו על קרבן

ה"ה)בזבחים" פ"א .(לעיל
כאן: הרמב"ם דברי מובנים האמור פי על

"    " והשוטה; החרש על – "
 תהא לא זה בלי כי לטובתם, כן שעושים – "
לעולם תקנה קורקוס)להם "(מהר"י ; קרבן כדין – "
" רגיל; חטאת     יכול שאביו – "

בידיעתו. שלא אפילו קרבן עליו להביא

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר אברהם שי' שו"ב

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מא' כסלו. אין להתפעל ממה שלא כל אלו שהבטיחו לבוא לשיעור תורה באים, 

וכבר ידוע פסק רז"ל )ברכות ה' ע"א( אשר שלשה דברים באים ע"י יסורים ואחד מהם תורה, אבל חזקה 

לתעמולה שאינה חוזרת ריקם ובתעמולה המתאימה בודאי יתרבו המשתתפים בשיעורים.

בודאי למותר לעוררו על ההכנה המתאימה ליום הבהיר י"ט כסלו הוא יום גאולתנו ופדות נפשנו, 

וכיון שההשגחה  היציאה לחפשי של רבנו הזקן ואתו עמו נצחון תורת החסידות הכללית ותורת חב"ד. 

עליונה הביאתו למקום שהוא לע"ע אחד מחסידי חב"ד עליו גם למלאות התפקיד דהפצת המעיינות חוצה. 

ובודאי נודע לו האמור מהבעש"ט שזהו הכנה וכלי לגאולת כל ישראל גאולה השלימה והאמיתית. ויה"ר 

שתהי' ההתועדות בהצלחה ובקבלת החלטות טובות מר"ה לחסידות על כל השנה כולה.

בפ"ש כל הנמצאים אתו וביחוד הוו"ח אי"א נו"נ מוה"ר חיים שי' הערמאן שו"ב )אשר שתיקתו 

בודאי סימן הוא שהכל שלום אצלו(.



מי           
      

       

ה'תש"ע כסלו ה' ראשון יום

   
והּוא אחד, אחד לצאת והתחילּו לּדיר, צאן ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּמכניס

ׁשּבארנּו ּכמֹו אֹומֹונה לּׁשמיני וקרא ּבּמנין, וטעה , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
אֹו עׂשר לּׁשנים ׁשּקרא אֹו 'עׂשירי', מּמּנּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָלׁשּלמּטה
קרא אם אבל נתקּדׁשּו; לא - 'עׂשירי' מּמּנּו ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֹלׁשּלמעלה
מּפי זה, ודבר נתקּדׁשּו. - 'עׂשירי' עׂשר לאחד אֹו ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָלּתׁשיעי

רבינו]הּקּבלה ּבמעׂשר[ממשה מקּדׁשת ׁשהּטעּות נׁשמע, ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּלפניהן לא אבל מּמּנּו, וׁשּלמּטה מּמּנּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלמעלה
ולעׂשירי 'עׂשירי', לּתׁשיעי קרא אפּלּו ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָוׁשּלאחריהן.
- ּבכּונה ּבין ּבטעּות ּבין 'עׂשירי', עׂשר ולאחד ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ'ּתׁשיעי',

מקּדׁשין. ְְְִָָָֻׁשלׁשּתן
ּבמּומֹו נאכל אּלא קרב, אינֹו - הּתׁשיעי ּדינם? ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוהיא

מום] בו יקרב[כשיפול - עׂשר והאחד מעׂשר. והעׂשירי, ;ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָ
ּתמּורה עֹוׂשה ואינֹו ּכׁשלמים; נסכים וטעּון [אםׁשלמים, ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָ

מתקדש] אינו באחר, ּכתמּורה.מחליפו עצמֹו ׁשהּוא מּפני ,ְְְִִֵֶַָ
הּבהמֹות. ּבעל הּוא הּמֹונה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבּמה
ּבין ּבּתׁשיעי ּבין וטעה לֹו, לעּׂשר ׁשליח העֹוׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאבל
ּבלבד; הּוּדאי העׂשירי אּלא מתקּדׁש אין - עׂשר ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבאחד
ּכראּוי. לקּדׁש אּלא ּולהפסיד, לטעֹות ׁשליח עׂשהּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלא

ׁשאמרנּו -זה נתקּדׁש 'עׂשירי', עׂשר לאחד קרא ׁשאם , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
'עׂשירי', לעׂשירי קרא אם אבל 'ּתׁשיעי'. לעׂשירי ְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֶָָָָָָָּכׁשּקרא
עׂשר; אחד נתקּדׁש לא - 'עׂשירי' עׂשר לאחד אחריו ְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹוקרא
ואפּלּו מעליו. 'עׂשירי' ׁשם עקר לא הּוּדאי, העׂשירי ֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשהרי
עׂשר', 'אחד ולא 'עׂשירי' לא קראהּו, ולא העׂשירי, ְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָֹֹֹיצא
- 'עׂשירי' ּוקראהּו עׂשר, אחד יצא ּכ ואחר ׁשתק, ְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָאּלא
ׁשּלא ּפי על ואף יתקּדׁש; מעצמֹו ׁשהעׂשירי, נתקּדׁש; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹלא
אין מעליו, 'עׂשירי' ׁשם עקר ולא הֹואיל 'עׂשירי', ְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָֹקראהּו

מקּדׁש. עׂשר ְַַָָָֻאחד
ׁשניהןיצאּו ׁשּקרא ּבין - ּכאחד ועׂשירי ּתׁשיעי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ויאכלּו מקּדׁשין; ׁשניהן - 'עׂשירי' ׁשּקראן ּבין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻ'ּתׁשיעי',
עׂשר ואחד עׂשירי יצא אם וכן קרבין. ואינן ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָּבמּומן,
עׂשר ואחד עׂשירי הרי - 'עׂשירי' קראן אם - ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָּכאחד
ּבׁשלמים, ׁשּנתערב מעׂשר ּכמֹו והן ּבזה, זה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמערבין
הּמקּדׁשין ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמּומן, ;ׁשּיאכלּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ

זה מערבין והחּלין העׂשירי הרי - עׂשר' 'אחד קראן ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻואם
ּבמּומן. ויאכלּו ְְְֵֶָָָּבזה,

- וׁשני ראׁשֹון ׁשהן ׁשנים ּתחּלה ויצאּו למנֹות, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָהתחיל
מנין אם וכן עׂשירי; זּוג ּומקּדׁש זּוג, זּוג הּכל מֹונה זה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהרי
מקּדׁש - חמּׁשה חמּׁשה אֹו ופעם, ּפעם ּבכל ׁשלׁשה ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה

העׂשירית .הּכת ֲִִַַָ
הּׁשליׁשי וקרא 'אחד', אֹותן וקרא ׁשנים, ּבּתחּלה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָיצאּו

הרי - אחד אחד ּכדרּכֹו ּומנה 'ׁשני', אחריהן ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיצא
- הּתׁשיעי ּבמּומן: ויאכלּו מקּדׁשין, והעׂשירי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָֻהּתׁשיעי
ּבּתחּלה; יצאּו ׁשנים ׁשהרי הּוּדאי, העׂשירי ׁשהּוא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּפני

עׂשר לאחד והּקֹורא עׂשר, אחד הּוא - 'עׂשירי' ׁשּקראֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָוזה
נתקּדׁש ׁשּבארנּו.'עׂשירי', ּכמֹו , ְְְֲִִִֵֵֶַַ

ויצא 'עׂשרה', ואמר ראׁשֹון ׁשּיצא ּכגֹון למפרע, ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָמנין
הרי - 'אחד' ּומנה העׂשירי ׁשּיצא עד 'ּתׁשעה', ואמר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשני

מאל ׁשהעׂשירי קדֹוׁש; יתקּדׁשזה .יו ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ

הּתׁשיעי - ּבּדיר העׂשירי ונׁשאר 'עׂשירי', לּתׁשיעי ְְְְֲֲִִִִִִִִִִַַַַָָָקרא
ׁשּלא ּפי על אף מעׂשר, - ּבּדיר ׁשּנׁשאר וזה ּבמּומֹו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹיאכל

ּבררֹו ולא מת[קידשו]יצא מתקּדׁש. מאליו ׁשהעׂשירי, ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹ
ׁשּיצאּו הּׁשמֹונה וכל ּבמּומֹו; יאכל הּתׁשיעי ּבּדיר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהעׂשירי
לּקרב ׁשּלהן עׂשירי נתקּדׁש ׁשּלא ּפי על ואף ּפטּורין, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹונמנּו

ּפֹוטר הראּוי ׁשהּמנין - ׁשּיצא קדם מת ראוייםאּלא שהיו -] ְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
פטורים] .להיות

ּומת ,והֹול מֹונה והיה לּדיר, טלאים עׂשרה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָהכניס
עׂשירי, ּומקּדׁש ּכדרּכֹו ּומׁשלים מֹונה - הּמנּויין מן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָאחד

ּתׁשעה אּלא חּיים עּתה ׁשם ׁשאין ּפי על .אף ְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
מּפני ּפטּורין, ׁשּנמנּו אּלּו - הּדיר ׁשּבתֹו מאּלּו אחד ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָמת

הפריׁש ׁשּלא ּפי על אף ּפֹוטר, למעׂשר הראּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּמנין
לגרן מּניחן - הּדיר ׁשּבתֹו ואּלּו ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹעליהם,
עׂשר ארּבעה לֹו ׁשהיּו מי וכן לאחרים. ׁשּיצטרפּו עד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאחר,
ּבפתח אֹותן ּומנה ארּבעה, ויצאּו לּדיר, והכניסן ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָטלאים,
ׁשם ונׁשארּו אחר, מּפתח אֹותן ּומנה ׁשּׁשה ויצאּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָזה,
מן הּנׁשארים הארּבעה יצאּו אם - הּדיר ּבתֹו ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָארּבעה
ּפטּורין; וכּלן אחד, מהם נֹוטל - הּׁשּׁשה ּבֹו ׁשּיצאּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּפתח
הראּוי מנין ראׁשֹון, מּפתח ּתחּלה ׁשּיצאּו הארּבעה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשאֹותן
ׁשּיצאּו הּפתח מן הּנׁשארים הארּבעה אּלּו יצאּו ואם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּפטרן.
ּבּתחּלה, ׁשּיצאּו הארּבעה אֹותם הרי - ּתחּלה הארּבעה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָָּבֹו
ׁשּכל ּפטּורין, ׁשני, ּבפתח אחריהם ׁשּיצאּו הּׁשּׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָואֹותם
ׁשם נׁשארּו ׁשהרי למעׂשר, הראּוי מנין נמנה מהם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאחד

א הארּבעהּבּדיר אּלּו אבל ּולעּׂשר; הּמנין להׁשלים חרים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
אינֹו - הראׁשֹון מּפתח ונמנּו ׁשּיצאּו ּפי על אף - ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּנׁשארּו
ארּבעה יצאּו אחר. לגרן מצטרפין לפיכ הראּוי, ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹמנין
אם - ׁשּׁשה ׁשם ונׁשארּו ׁשני, מּפתח וארּבעה זה, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּפתח
אחד מהם נֹוטל - הּפתחים מּׁשני מאחד הּׁשּׁשה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיצאּו
- הּפתחים ּבׁשני הּׁשּׁשה יצאּו ואם ּפטּורין. וכּלן ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֻמעׂשר,
ּתחּלה ׁשּיצאּו והּׁשמֹונה אחר, לגרן מצטרפין הּׁשּׁשה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהרי
הראּוי מנין נמנּו מהן ארּבעה ׁשּכל ּפטּורין; ּומּכאן ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָמּכאן
נׁשארים ׁשם היּו ׁשּׁשה ׁשהרי ּולעּׂשר, עׂשרה עליו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָלהׁשלים

הּדיר ּבתֹו. ְִַ
ּתׁשעה ויצאּו הּדיר, ּבתֹו טלאים עׂשר ּתׁשעה לֹו ְְְְְְִִִִַָָָָָָָהיּו

מעׂשר, לׁשם האחד נֹוטל - ׁשני ּבפתח ותׁשעה זה, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבפתח
הראּוי מנין נמנּו הּתׁשעה ׁשאֹותם ּפטּורין; .וכּלן ְְְְְִִִִֶַָָָָָָֻ

וחזר הּדיר מן ורּבֹו ראׁשֹו הּטלה והֹוציא מֹונה, ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻהיה
ּדבר לכל ּכמנּוי הּוא הרי -. ְְֲֵָָָָ

אֹו עּמֹו, ׁשּדּבר חברֹו מּפני הּמנין והפסיק מֹונה, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָהיה
ּכ אחר מנינֹו ּומׁשלים חֹוזר זה הרי - ׁשּבת לילי .ׁשחׁשכה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

           
      

וקפץ עׂשירי, ּומקּדׁש אחד, אחד הּיֹוצאין מֹונה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
א לתֹו הּדיר, לתֹו הּמנּויין מן נמנּואחד לא ׁשעדין ּלּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹ

הּוא אם ספק מהם אחד ׁשּכל הּכל; נפטרּו - נתעּׂשרּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹולא
ּפטּורין הּמנּויין ׁשּכל ּבארנּו ּוכבר אחר, אֹו ׁשּקפץ .הּמנּוי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

עד ירעּו ּכּלן - הּדיר לתֹו העׂשירּיים מן אחד ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֻקפץ
ּבמּומן ויאכלּו מּום, ּבהן .ׁשּיּפל ְְְִֵֶֶָָָֹ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

 
ׁשּיקריב (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיׁש
אׁשם ׁשּיקריב (ב) ׁשגגתֹו; על קבּועה חּטאת קרּבן ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָהּיחיד
לֹו ׁשּיּודע עד חטא, לא אם חטא אם לֹו נֹודע ׁשּלא ִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמי
ׁשּיקריב (ג) ּתלּוי'; 'אׁשם הּנקרא הּוא וזה חּטאתֹו, ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָויביא
'אׁשם הּנקרא הּוא וזה ידּועֹות, עברֹות על אׁשם ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהחֹוטא
אם ידּועֹות; עברֹות על קרּבן החֹוטא ׁשּיקריב (ד) ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָוּדאי';
עׂשירית אֹו עֹוף - עני היה ואם ּבהמה, - עׁשיר ְְֲִִִִִֵָָָָָָָהיה
ׁשּיקריבּו (ה) ויֹורד'; עֹולה 'קרּבן הּנקרא הּוא וזה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהאיפה;
מן ּבאחת ּכהלכה ׁשּלא והֹורּו טעּו אם קרּבן, ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּסנהדרין

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְֲִִִֵֵֵַָהחמּורֹות.

   
ׁשּיׁש תעׂשה לא מּמצוֹות אחת על ּבׁשגגה העֹובר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכל

קרּבן להקריב חּיב זה הרי - ּכרת עליה ׁשחּיבין מעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבּה
ׁשגגתֹו. על חּטאתֹו ׁשּיקריב היא עׂשה ּומצות ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָחּטאת,

ׁשגגתּה על חּיבין ּכרת, זדֹונּה על ׁשחּיבין עברה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָוכל
מגּדף עברֹות, מּׁשלׁש חּוץ - ה']חּטאת מילה[את ּומבּטל ְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹ

עׂשה, מצוֹות ׁשהן מּפני - והּמילה הּפסח ּפסח; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוקרּבן
ׁשּנאמר: תעׂשה, לא ׁשגגת על אּלא חּטאת מביאין ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹואין
מּפני - והמגּדף תעׂשינה"; לא אׁשר ה' מּמצֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ"אחת
מגּדף, יצא ּבׁשגגה", "לעׂשה ונאמר: מעׂשה, ּבֹו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאין
ּבאלֹוּה זרה עבֹודה עליו המקּבל ,לפיכ מעׂשה. ּבֹו ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאין
אם - נסקל מזיד היה ואם ּכרת, חּיב ׁשהּוא ּפי על אף -ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
מעׂשה, עׂשה ׁשּלא לפי הּקרּבן; מן ּפטּור ּבׁשגגה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹקּבל

וכּו'". אחת "ּבעׂשתּה ְְֱֲֶַַַַָֹונאמר:
ׁשּבארנּו ּכרתֹות מּׁשלׁש חּוץ ׁשּבּתֹורה ּכרתֹות אםּכל - ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

קבּועה; חּטאת מביא ּבׁשגגה, מהן אחת על הּיחיד ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָעבר
מּטמא -חּוץ לּמקּדׁש ׁשּנכנס וטמא קדׁש, ׁשאכל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

עֹולה קרּבן אּלא קבּועה, חּטאת מביאין אין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּׁשניהם
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִֵֵֶָויֹורד,

וקרּבן ּבלבד. הּבהמה מן הּבאה היא קבּועה, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָחּטאת
עׁשיר היה אם אּלא קבּוע; ׁשאינֹו הּקרּבן הּוא ויֹורד, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעֹולה
אֹו עֹוף, מביא - עני היה ואם ּבהמה, חּטאת מביא -ְְִִִִֵֵֵַָָָָָ

האיפה מנחה]עׂשירית למד,[- נמצאת ׁשּיתּבאר. ּכמֹו , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָ
קבּועה, חּטאת ׁשגגתן על מביא ׁשהּיחיד העברֹות ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּכל
והּבא (ב) אּמֹו, על הּבא (א) הן: ואּלּו וארּבעים; ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹׁשלׁש
אם על והּבא (ד) אּמּה, אם על והּבא (ג) אׁשּתֹו, אם ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָעל
והּבא (ז) ּבּתֹו, ּבת על והּבא (ו) ּבּתֹו, על הּבא (ה) ְְִִִַַַַַַָָָָָאביה,
ּבת על והּבא (ט) אׁשּתֹו, ּבת על והּבא (ח) ּבנֹו, ּבת ְְְְִַַַַַַַַָָעל

אחֹותֹו, על הּבא (יא) ּבנּה, ּבת על והּבא (י) ְְֲִַַַַַָָָָּבּתּה,
על והּבא (יג) אביו, אׁשת ּבת ׁשהיא אחֹותֹו על והּבא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ(יב)
על והּבא (טו) אּמֹו, אחֹות על והּבא (יד) אביו, ְְֲֲִִַַַַָָָאחֹות
על והּבא (יז) אביו, אׁשת על והּבא (טז) אׁשּתֹו, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָאחֹות
על והּבא (יט) ּבנֹו, אׁשת על והּבא (יח) אביו, אחי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָאׁשת
על והּבא (כא) איׁש, אׁשת על והּבא (כ) אחיו, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָאׁשת
אביו, על הּבא (כג) זכּור, עם הּׁשֹוכב (כב) ִִִֵַַַַָָָָהּנּדה,
ּבהמה, עם הּׁשֹוכב (כה) אביו, אחי על הּבא ְֲִִִֵֵַַַָָָ(כד)
ּכרתֹות ּכל נמצאּו עליה; הּבהמה את המביאה האּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ(כו)
עׂשר; ׁשבעה העברֹות, ּובׁשאר ועׂשרים. ׁשּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָׁשּבעריֹות,
הּנֹותן (ב) ּבמעׂשה, זרה עבֹודה העֹובד (א) הן: ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָואּלּו

לּמל שורפו]מּזרעֹו אינו אך ע"ז לשם באש מעבירו ,[אביו ְִֶַַֹ
אֹוב ּבעל כישוף](ג) ּבמעׂשה[מין יּדעֹוני ּבעל (ד) [מין, ְְֲִִֶַַַַַ

ּביֹוםכישוף] מלאכה העֹוׂשה (ו) הּׁשּבת, את המחּלל (ה) ,ְְְֵֶֶַַַַָָָָ
האֹוכל (ח) הּכּפּורים, ּביֹום וׁשֹותה האֹוכל (ז) ְְִִִִֵֵֶַַָָהּכּפּורים,
האֹוכל (יא) ּדם, האֹוכל (י) חלב, האֹוכל (ט) ּבפסח, ְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָחמץ

זמנו]נֹותר שעבר ּפּגּול[קרבן האֹוכל (יב) שנפסל, [קרבן ִֵָָ
לזמנו] חוץ לעזרה,במחשבת חּוץ קדׁשים הּׁשֹוחט (יג) ,ֲִֵַָָָָָ

המפּטם (טו) לעזרה, חּוץ קרּבן הּמעלה את[עושה](יד) ְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָ
הּמׁשחה הּקטרת[עבורו]ׁשמן את המפּטם (טז) ,[עבורו], ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

עברֹות וארּבעים ׁשלׁש אּלּו הרי הּמׁשחה. ּבׁשמן הּס ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ(יז)
הּקרּבן הּוא ּומה קבּועה. חּטאת ׁשגגתן על ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָׁשּמביאין
- ׁשגג זרה ּבעבֹודה אם מאּלּו? ּבאחת הּׁשֹוגג ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשּמביא
'ׁשלח ּבפרׁשת האמּורה והיא לחּטאת, ׁשנתּה ּבת עז ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָמביא
מׁשיח ּכהן אֹו ,מל אֹו הדיֹוט, החֹוטא ׁשהיה ּבין ;'ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹל

[ - המשחה שמן משיחת ידי על שמונה בזמן גדול, הּכל[כהן -ַֹ
מּׁשאר ּבאחת ׁשגג אם אבל זרה. עבֹודה ּבׁשגגת ְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָָׁשוין
עּזים, ׂשעירת מביא - הדיֹוט היה אם - וארּבעים ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָהּׁשּתים
מעם אחד ׁשל חּטאת היא וזֹו הּכבׂשים; מן נקבה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
ׁשּׁשגג הּוא הּמל ואם 'וּיקרא'. ּבפרׁשת האמּורה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהארץ
ּכהן היה ואם לחּטאת. עּזים ׂשעיר מביא - מהן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבאחת

ּב ּבן ּפר מביא הּוא - ּכמֹומׁשיח נׂשרף, והּוא לחּטאת, קר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
ׁשם. ְִֵֶָָׁשּנתּפרׁש

מרּבין אֹו מאּלּו, ּבאחת ׁשּׁשגג יחיד ׁשּנאמר:אחד - ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ
אנׁשי ּכיצד? ּבׁשגגה". לעׂשה לכם, ּתהיה אחת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ"ּתֹורה
הּכּפּורים, יֹום הּוא והרי חל, ׁשהּיֹום ודּמּו ׁשּׁשגגּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹמדינה
ׁשּתי מביא ואחד אחד ּכל - מלאכה ועׂשּו אכלּו ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָֻוכּלן
והקטירּו ּכּלן ׁשגגּו אם וכן ׂשעירֹות; אֹו ּכבׂשֹות ְְְְְְִִִִֵַָָָָֻחּטאֹות,
ּבת עז מביא העֹובדים מן ואחד אחד ּכל - זרה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלעבֹודה

לחּטאת. ְְַָָָׁשנתּה

   
ׁשֹוגג ׁשּיהיה עד ׁשגגתֹו, על חּטאת חּיב אדם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

ּבּסֹוף, והזיד ּבּתחּלה ׁשגג אם אבל סֹוף; ועד ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָמּתחּלה
חּטאת. מּקרּבן ּפטּור - ּבּסֹוף וׁשגג ּבּתחּלה הזיד ְְְִִִֵַַַַַָָָָָאֹו

ּבׁשּבת לרׁשּות מרׁשּות חפץ ׁשהֹוציא ּכגֹון [כגון:ּכיצד? ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָ
הרבים] לרשות היחיד עקרמרשות היחיד], ּבזדֹון[מרשות ְַָָ

הרבים]והּניח והּניח[ברשות ּבׁשגגה ׁשעקר אֹו ּבׁשגגה, ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ



מי            
      

וקפץ עׂשירי, ּומקּדׁש אחד, אחד הּיֹוצאין מֹונה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
א לתֹו הּדיר, לתֹו הּמנּויין מן נמנּואחד לא ׁשעדין ּלּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹ

הּוא אם ספק מהם אחד ׁשּכל הּכל; נפטרּו - נתעּׂשרּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹולא
ּפטּורין הּמנּויין ׁשּכל ּבארנּו ּוכבר אחר, אֹו ׁשּקפץ .הּמנּוי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

עד ירעּו ּכּלן - הּדיר לתֹו העׂשירּיים מן אחד ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֻקפץ
ּבמּומן ויאכלּו מּום, ּבהן .ׁשּיּפל ְְְִֵֶֶָָָֹ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

 
ׁשּיקריב (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיׁש
אׁשם ׁשּיקריב (ב) ׁשגגתֹו; על קבּועה חּטאת קרּבן ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָהּיחיד
לֹו ׁשּיּודע עד חטא, לא אם חטא אם לֹו נֹודע ׁשּלא ִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמי
ׁשּיקריב (ג) ּתלּוי'; 'אׁשם הּנקרא הּוא וזה חּטאתֹו, ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָויביא
'אׁשם הּנקרא הּוא וזה ידּועֹות, עברֹות על אׁשם ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהחֹוטא
אם ידּועֹות; עברֹות על קרּבן החֹוטא ׁשּיקריב (ד) ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָוּדאי';
עׂשירית אֹו עֹוף - עני היה ואם ּבהמה, - עׁשיר ְְֲִִִִִֵָָָָָָָהיה
ׁשּיקריבּו (ה) ויֹורד'; עֹולה 'קרּבן הּנקרא הּוא וזה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהאיפה;
מן ּבאחת ּכהלכה ׁשּלא והֹורּו טעּו אם קרּבן, ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּסנהדרין

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְֲִִִֵֵֵַָהחמּורֹות.

   
ׁשּיׁש תעׂשה לא מּמצוֹות אחת על ּבׁשגגה העֹובר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכל

קרּבן להקריב חּיב זה הרי - ּכרת עליה ׁשחּיבין מעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבּה
ׁשגגתֹו. על חּטאתֹו ׁשּיקריב היא עׂשה ּומצות ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָחּטאת,

ׁשגגתּה על חּיבין ּכרת, זדֹונּה על ׁשחּיבין עברה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָוכל
מגּדף עברֹות, מּׁשלׁש חּוץ - ה']חּטאת מילה[את ּומבּטל ְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹ

עׂשה, מצוֹות ׁשהן מּפני - והּמילה הּפסח ּפסח; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוקרּבן
ׁשּנאמר: תעׂשה, לא ׁשגגת על אּלא חּטאת מביאין ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹואין
מּפני - והמגּדף תעׂשינה"; לא אׁשר ה' מּמצֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ"אחת
מגּדף, יצא ּבׁשגגה", "לעׂשה ונאמר: מעׂשה, ּבֹו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאין
ּבאלֹוּה זרה עבֹודה עליו המקּבל ,לפיכ מעׂשה. ּבֹו ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאין
אם - נסקל מזיד היה ואם ּכרת, חּיב ׁשהּוא ּפי על אף -ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
מעׂשה, עׂשה ׁשּלא לפי הּקרּבן; מן ּפטּור ּבׁשגגה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹקּבל

וכּו'". אחת "ּבעׂשתּה ְְֱֲֶַַַַָֹונאמר:
ׁשּבארנּו ּכרתֹות מּׁשלׁש חּוץ ׁשּבּתֹורה ּכרתֹות אםּכל - ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

קבּועה; חּטאת מביא ּבׁשגגה, מהן אחת על הּיחיד ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָעבר
מּטמא -חּוץ לּמקּדׁש ׁשּנכנס וטמא קדׁש, ׁשאכל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

עֹולה קרּבן אּלא קבּועה, חּטאת מביאין אין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּׁשניהם
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִֵֵֶָויֹורד,

וקרּבן ּבלבד. הּבהמה מן הּבאה היא קבּועה, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָחּטאת
עׁשיר היה אם אּלא קבּוע; ׁשאינֹו הּקרּבן הּוא ויֹורד, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעֹולה
אֹו עֹוף, מביא - עני היה ואם ּבהמה, חּטאת מביא -ְְִִִִֵֵֵַָָָָָ

האיפה מנחה]עׂשירית למד,[- נמצאת ׁשּיתּבאר. ּכמֹו , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָ
קבּועה, חּטאת ׁשגגתן על מביא ׁשהּיחיד העברֹות ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּכל
והּבא (ב) אּמֹו, על הּבא (א) הן: ואּלּו וארּבעים; ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹׁשלׁש
אם על והּבא (ד) אּמּה, אם על והּבא (ג) אׁשּתֹו, אם ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָעל
והּבא (ז) ּבּתֹו, ּבת על והּבא (ו) ּבּתֹו, על הּבא (ה) ְְִִִַַַַַַָָָָָאביה,
ּבת על והּבא (ט) אׁשּתֹו, ּבת על והּבא (ח) ּבנֹו, ּבת ְְְְִַַַַַַַַָָעל

אחֹותֹו, על הּבא (יא) ּבנּה, ּבת על והּבא (י) ְְֲִַַַַַָָָָּבּתּה,
על והּבא (יג) אביו, אׁשת ּבת ׁשהיא אחֹותֹו על והּבא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ(יב)
על והּבא (טו) אּמֹו, אחֹות על והּבא (יד) אביו, ְְֲֲִִַַַַָָָאחֹות
על והּבא (יז) אביו, אׁשת על והּבא (טז) אׁשּתֹו, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָאחֹות
על והּבא (יט) ּבנֹו, אׁשת על והּבא (יח) אביו, אחי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָאׁשת
על והּבא (כא) איׁש, אׁשת על והּבא (כ) אחיו, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָאׁשת
אביו, על הּבא (כג) זכּור, עם הּׁשֹוכב (כב) ִִִֵַַַַָָָָהּנּדה,
ּבהמה, עם הּׁשֹוכב (כה) אביו, אחי על הּבא ְֲִִִֵֵַַַָָָ(כד)
ּכרתֹות ּכל נמצאּו עליה; הּבהמה את המביאה האּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ(כו)
עׂשר; ׁשבעה העברֹות, ּובׁשאר ועׂשרים. ׁשּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָׁשּבעריֹות,
הּנֹותן (ב) ּבמעׂשה, זרה עבֹודה העֹובד (א) הן: ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָואּלּו

לּמל שורפו]מּזרעֹו אינו אך ע"ז לשם באש מעבירו ,[אביו ְִֶַַֹ
אֹוב ּבעל כישוף](ג) ּבמעׂשה[מין יּדעֹוני ּבעל (ד) [מין, ְְֲִִֶַַַַַ

ּביֹוםכישוף] מלאכה העֹוׂשה (ו) הּׁשּבת, את המחּלל (ה) ,ְְְֵֶֶַַַַָָָָ
האֹוכל (ח) הּכּפּורים, ּביֹום וׁשֹותה האֹוכל (ז) ְְִִִִֵֵֶַַָָהּכּפּורים,
האֹוכל (יא) ּדם, האֹוכל (י) חלב, האֹוכל (ט) ּבפסח, ְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָחמץ

זמנו]נֹותר שעבר ּפּגּול[קרבן האֹוכל (יב) שנפסל, [קרבן ִֵָָ
לזמנו] חוץ לעזרה,במחשבת חּוץ קדׁשים הּׁשֹוחט (יג) ,ֲִֵַָָָָָ

המפּטם (טו) לעזרה, חּוץ קרּבן הּמעלה את[עושה](יד) ְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָ
הּמׁשחה הּקטרת[עבורו]ׁשמן את המפּטם (טז) ,[עבורו], ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

עברֹות וארּבעים ׁשלׁש אּלּו הרי הּמׁשחה. ּבׁשמן הּס ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ(יז)
הּקרּבן הּוא ּומה קבּועה. חּטאת ׁשגגתן על ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָׁשּמביאין
- ׁשגג זרה ּבעבֹודה אם מאּלּו? ּבאחת הּׁשֹוגג ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשּמביא
'ׁשלח ּבפרׁשת האמּורה והיא לחּטאת, ׁשנתּה ּבת עז ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָמביא
מׁשיח ּכהן אֹו ,מל אֹו הדיֹוט, החֹוטא ׁשהיה ּבין ;'ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹל

[ - המשחה שמן משיחת ידי על שמונה בזמן גדול, הּכל[כהן -ַֹ
מּׁשאר ּבאחת ׁשגג אם אבל זרה. עבֹודה ּבׁשגגת ְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָָׁשוין
עּזים, ׂשעירת מביא - הדיֹוט היה אם - וארּבעים ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָהּׁשּתים
מעם אחד ׁשל חּטאת היא וזֹו הּכבׂשים; מן נקבה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
ׁשּׁשגג הּוא הּמל ואם 'וּיקרא'. ּבפרׁשת האמּורה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהארץ
ּכהן היה ואם לחּטאת. עּזים ׂשעיר מביא - מהן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבאחת

ּב ּבן ּפר מביא הּוא - ּכמֹומׁשיח נׂשרף, והּוא לחּטאת, קר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
ׁשם. ְִֵֶָָׁשּנתּפרׁש

מרּבין אֹו מאּלּו, ּבאחת ׁשּׁשגג יחיד ׁשּנאמר:אחד - ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ
אנׁשי ּכיצד? ּבׁשגגה". לעׂשה לכם, ּתהיה אחת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ"ּתֹורה
הּכּפּורים, יֹום הּוא והרי חל, ׁשהּיֹום ודּמּו ׁשּׁשגגּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹמדינה
ׁשּתי מביא ואחד אחד ּכל - מלאכה ועׂשּו אכלּו ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָֻוכּלן
והקטירּו ּכּלן ׁשגגּו אם וכן ׂשעירֹות; אֹו ּכבׂשֹות ְְְְְְִִִִֵַָָָָֻחּטאֹות,
ּבת עז מביא העֹובדים מן ואחד אחד ּכל - זרה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלעבֹודה

לחּטאת. ְְַָָָׁשנתּה

   
ׁשֹוגג ׁשּיהיה עד ׁשגגתֹו, על חּטאת חּיב אדם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

ּבּסֹוף, והזיד ּבּתחּלה ׁשגג אם אבל סֹוף; ועד ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָמּתחּלה
חּטאת. מּקרּבן ּפטּור - ּבּסֹוף וׁשגג ּבּתחּלה הזיד ְְְִִִֵַַַַַָָָָָאֹו

ּבׁשּבת לרׁשּות מרׁשּות חפץ ׁשהֹוציא ּכגֹון [כגון:ּכיצד? ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָ
הרבים] לרשות היחיד עקרמרשות היחיד], ּבזדֹון[מרשות ְַָָ

הרבים]והּניח והּניח[ברשות ּבׁשגגה ׁשעקר אֹו ּבׁשגגה, ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ



מד           
      

ּכל וכן ּבׁשגגה. ויּניח ּבׁשגגה ׁשּיעקר עד ּפטּור; - ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹּבזדֹון
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

תעׂשה ּבלא ׁשהיא וידע עברה, אסורה]עבר אבל[- , ְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּומב ׁשגגה, זֹו הרי - ּכרת עליה ׁשחּיבין יֹודע יאאינֹו ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ידע ולא ּבּקרּבן, וׁשגג ּבכרת, ׁשהיא ידע אם אבל ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹחּטאת;
ׁשּׁשגגת מזיד; זה הרי - לאו אם קרּבן, עליה חּיבין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאם

ּכרת. עליהן ׁשחּיבין אּלּו ּבעברֹות ׁשגגה אינּה ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָקרּבן,
ׁשל עצמֹו לֹו נֹודע ׁשּלא איזה]מי אף[- - ׁשחטא חטא ְְִֵֶֶֶַַַָָֹ

ּכרת, ּבֹו ׁשּיׁש תעׂשה לא על ׁשעבר ּבוּדאי ׁשּידע ּפי ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹעל
ּבּה", חטא "אׁשר ׁשּנאמר: חּטאת, מּקרּבן ּפטּור זה ְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהרי

ונֹותר חלב ּכיצד? ּבֹו. ׁשחטא החטא ׁשּידע הקרבןעד מן -] ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אכילתו] זמן ידּועאחר ואין מהן, אחד את ואכל ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָלפניו,

על ּובא וׁשגג ּבּבית, עּמֹו ואחֹותֹו נּדה אׁשּתֹו אכל, ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָאיזה
הּכּפּורים ויֹום ׁשּבת ּבעל, מהן איזֹו ידּוע ואין מהן, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאחת
מהן ּבאיזה ידּוע ואין מהן, ּבאחד מלאכה ועׂשה ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָלפניו,

חּטאת. מּקרּבן ּפטּור זה הרי - ְֲִֵֶַַָָָָָעׂשה
מביא זה הרי - ּוׁשכחֹו וחזר חטאֹו, לֹו ונֹודע ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָחטא,

ּׁשהּוא מה לׁשם חטאחּטאת איזה עבור שיהיה אומר -] ְֵֶַַָ
הּנאכלֹות.שחטא] חּטאֹות ּכׁשאר ותאכל ,ְְֱִֵֵֶַַָָָָ

ּבׁשם חּיב.[איסור]ׁשגג - ּגּופין ׁשני והן מהן, אחד ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
נּדֹות, ׁשּתי היא;ּכיצד? איזֹו ידּוע ואין מהן, ּבאחת וׁשגג ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ

- היא איזֹו ידּוע ואין מהן, ּבאחת וׁשגג אחיֹותיו, ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשּתי
ּדֹומה? זה למה חטא. ׁשל עצמֹו ידע ׁשהרי חּטאת, ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחּיב
נר איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ׁשּכּבה ּדֹולקֹות נרֹות ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָלׁשּתי

ּתמחּויין לׁשני אֹו מאחד[קערות]היא, ׁשאכל חלב ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּכל וכן חּיב. ׁשהּוא - אכל ּתמחּוי מאיזה ידּוע ואין ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמהן,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
קבּועה חּטאת המחּיב ועׂשה[רגילה]ּכל ׁשגגתֹו, על ְְְְִַַַָָָָָָָֻ

לֹו היתה ׁשּלא ּפי על אף - ׁשחטא אחר לֹו ונֹודע ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹּבׁשגגה,
ּכיצד? חּטאת. חּיב זה הרי הּוא, חטא ׁשּזה ּבּתחּלה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָידיעה
יׂשראל הם מה יֹודע ואינֹו וגדל הּגֹוים, לבין ׁשּנׁשּבה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּתינֹוק
וכּיֹוצא ודם חלב ואכל ּבׁשּבת, מלאכה ועׂשה ּדתם, ְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹולא
חּיב אּלּו, ּכל על ּומצּוה יׂשראלי, ׁשהּוא לֹו ּכׁשּיּודע - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּבהן
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ועברה. עברה ּכל על חּטאת ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָלהביא

חּיב - אסּורֹות ּבמאכלֹות אֹו ּבעריֹות, ּכּונה ּבלא ְְֲֲֲֵַַַַַָָָָָֹהּׁשֹוגג
מחּטאת ּפטּור ּובׁשּבת, עםחּטאת; מתעּסק היה ּכיצד? . ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ

עליו; ערוה היא והרי לבעילה, ּכּונה ּבלא ּובעלּה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹאּׁשה,
אכילה לׁשם ּכּונה ּבלא ּובלעֹו הּוא, רק ׁשּבפיו ׁשּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּדּמה
נתּכּון חּטאת. חּיב זה הרי - חלב הּוא והרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבעֹולם,

ּכּונה[בשבת] ּבלא המחּבר את וחת הּתלּוׁש, את ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹֻלהגּביּה
ּכמֹו ּתֹורה, אסרה מחׁשבת מלאכת ּפטּור; - ְְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָלחתיכתֹו

ּבמקֹומֹו. ְְִֵֶַׁשּבארנּו
נעׂשית עׂשּיתּה ּובכלל הּמצוֹות, מן מצוה העֹוׂשה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּכל

מּקרּבן ּפטּור זה הרי - ּבׁשגגה ּכרת, עליה ׁשחּיבין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָעברה
ּברׁשּות ׁשעׂשה מּפני יבמּתֹוחּטאת, על הּבא ּכיצד? [אשת. ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

בנים] בלא שמת הריאחיו - ידע לא והּוא נּדה, היא והרי ,ְֲֲִִֵֵַַָָֹ
נּדה היא והרי אׁשּתֹו, על ּבא אם אבל מחּטאת. ּפטּור ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָזה
אבל יבעל; ּכ ואחר ׁשאלּה, ׁשּלא מּפני חּטאת: חּיב -ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹ

לֹו ׁשהיּו מי וכן לּה. ׁשּיׁשאל ּכדי ּבּה רגיל אינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָיבמּתֹו,
ׁשּבת ּבערב למּול ואחד ּבׁשּבת למּול אחד ּתינֹוקֹות, ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשני
ּפטּור - ּבׁשּבת ׁשניהם ּומל וׁשכח, הּׁשּבת, אחר ְְְֵֶַַַַַַָָָָָאֹו
ּבׁשּבת, מהן אחד למּול רׁשּות לזה יׁש ׁשהרי ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמחּטאת;
ׁשהם ּפי על אף עׂשה; ּומצוה אצלֹו, היא ּדחּויה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוׁשּבת
לא אם אבל מדקּדק. אינֹו ּבהּול, ּוזמּנֹו הֹואיל ּגּופין, ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָֹׁשני
מי ּבׁשּבת ּומל וׁשכח ּבׁשּבת, למּול ראּוי מהן אחד ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהיה

חּטאת. חּיב - ּבׁשּבת למּולֹו ראּוי ְְֵֶַַַָָָָׁשאינֹו

מומחה]אּמן ּביֹום[מוהל הּיֹום לפנֹות למּול ׁשּבא ְְִֶַָָָֻ
ואם ׁשּתמּול, ּכדי ּבּיֹום ּפנאי נׁשאר 'לא לֹו: ואמרּו ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹהּׁשּבת,
חֹובל ונמצאת הּׁשּבת, יציאת עד ּתׁשלים לא למּול ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹּתתחיל
ּובמהרה וזריז, אני 'רגיל ואמר: מצוה', עֹוׂשה ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּבׁשּבת
זה הרי - הּׁשּבת יציאת עד אּלא הׁשלים לא אם - ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹאמּול'

ּבֹו. התרּו ׁשהרי חּטאת, ְֲִֵֶַַָָחּיב
הרבים]הּמֹוציא לרשות היחיד ּביֹום[מרשות הּלּולב את ְִֶַַָ

ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון המקדש,טֹוב בזמן -] ְְִִֶֶַָָָָ
בשבת] גם נוטלין ּבֹושהיו לצאת ּכדי המצוה], ,[חובת ְֵֵָ

ׁשהרי ּפטּור, - ּבׁשֹוגג הרּבים ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָוהעבירֹו
עׂשר ארּבעה ּביֹום הּפסח את הּׁשֹוחט וכן הֹוציא. ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּברׁשּות
את הּבעלים ׁשּמׁשכּו ּכן אחר לֹו ונֹודע ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשחל

בו]ידיהן ׁשחיטה,[מהשותפות קדם נטמאּו אֹו ׁשּמתּו אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶָֹ
הרי - ראה אֹו מעים נקּוב ּכגֹון ּבּסתר, טרפה ׁשּנמצא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאֹו
מּום, ּבעל נמצא אם אבל ּברׁשּות; ׁשּׁשחט מּפני ּפטּור, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָזה
ׁשהיה מּפני חּטאת, חּיב זה הרי - ּגלּויה טרפה ׁשהיתה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יׁשחט. ּכ ואחר לבּדק ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֹֹלֹו
לׁשמֹו ׁשּלא ּבׁשּבת הּפסח את אחר]ׁשחט קרבן לשם -] ְְִֶֶֶַַַַָָֹ

ּבטעּות ׁשמֹו ׁשעקירת ּכׁשר; ׁשהּזבח מּפני ּפטּור, - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבטעּות
הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו עקירה, אינּה -ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֻ

ראּויין אם - ּבטעּות ּפסח לׁשם אחרים זבחים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָׁשחט
ׁשּׁשחט מּפני חּטאת, מּקרּבן ּפטּור - ּפסח לקרּבן ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהם
ׁשּתים ּבן אֹו נקבה ׁשהיתה ּכגֹון ראּויין, אינם אם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּברׁשּות;
ׁשגג אם וכן הּפסח. למצות ראּוי אינֹו ׁשהרי חּטאת, חּיב -ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּבׁשּבת לשם]ּוׁשחטֹו לאֹוכליו[- יכוליםׁשּלא שלא [אנשים ְְְְֶַָָָֹ
חולים] כגון אֹולאכול למנּוייו, לערלים,[בעליו]ׁשּלא אֹו , ְֲִִֵֶַָֹ

לאֹוכליו, וׁשּלא לאֹוכליו ׁשחטֹו חּטאת. חּיב - לטמאים ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹאֹו
לטמאים ולערלים, למּולים למנּוייו, וׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹלמנּוייו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכׁשר. הּפסח ׁשהרי ּפטּור, - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָולטהֹורים

זה הרי - לׁשמן ׁשּלא הּצּבּור קרּבנֹות ּבׁשּבת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּׁשֹוחט
אמּורין ויקטיר חּטאת, ׁשחט[האברים]חּיב אם וכן לערב; ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּתֹוספת. על חּטאת חּיב הּיֹום, חֹובת על ֵֶֶַַַַַַַָָָיתר
ּבׁשּבת הּׁשּבת, את ּדֹוחין ׁשאין יחיד קרּבנֹות ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשחט

ּבהנאה מּתר והּבׂשר חּטאת, חּיב - ואיןּבׁשגגה . ְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָָֻ
הּדם את המזבח]זֹורקין ּדמן[על וזרק עבר ואם ; ְְְִִֶַַַָָָָָ

לׁשם לּבעלים עלּו - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָלׁשמן,
ויביא יאכל, והּבׂשר לערב; אמּורין ויקטיר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָחֹובה,

ׁשגגתֹו. על חּטאת ְִֵַַַָָהּׁשֹוחט
ואחת ּכחּוׁשה אחת צּבּור, ׁשל ּבהמֹות ׁשּתי לפניו ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהיּו

עֹולה, ּבין חּטאת ּבין ּבאחת, הּיֹום חֹובת והיתה ְְְְֵֵֵַַַַַָָָָָׁשמנה,

           
      

ּכ ואחר ּבּתחּלה, ּכחּוׁשה ׁשחט אם - הּׁשּתים וׁשחט ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָוׁשגג
אּלא עֹוד, ולא חּטאת; מּקרּבן ּפטּור - הּׁשמנה ְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹׁשחט
אם אבל לכּתחּלה. ּוׁשחט', ׁשמנה 'הבא לֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹׁשאֹומרים

ּתחּל הּׁשמנה עלׁשחט חּטאת חּיב - הּכחּוׁשה ּכ ואחר ה, ְְְְִֵַַַַַַַַָָָָָָָ
ּבבני[אם]הּתֹוספת. טרפה הּׁשמנה הראׁשֹונה נמצאת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּׁשחט ּבעת טרפה ׁשהיא ידע ׁשּלא ּפי על אף - ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמעים
האחרֹונה ונׁשחטה הֹואיל - נתּכּון לזה ולא ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהּכחּוׁשה,
מצּודה הּפֹורס וכן מחּטאת. ּפטּור זה הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכמצותּה,
- הּדגים עם ּתינֹוק והעלה ּבׁשגגה, הּים מן ּדגים ְְְֱֲִִִִִִֶַַַָָָָָָלהעלֹות
והעלה הֹואיל - ׁשמע ׁשּלא ּבין ּתינֹוק, ׁשּטבע ׁשּׁשמע ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבין
ּכּונתֹו היתה ׁשּלא ּפי על אף מחּטאת, ּפטּור זה הרי ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּתינֹוק,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹוגג. ׁשהיה מּפני לצּוד, ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא

מן ונֹותר ּפסח, ׁשל צלי הּפסח ּבלילי לפניו ׁשהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמי
ואכל וׁשגג מצוה, ׁשהיא צלי לאכל ונתּכּון ְְְְְֱֳִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּקדׁשים,
מצוה עׂשה לא ׁשהרי חּטאת, חּיב זה הרי - ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּנֹותר

זֹו ּבזה.ּבאכילה ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֲִֵֵֶַַָָָ

ה'תש"ע כסלו ו' שני יום

   
עליו ׁשחּיבין חטא ׁשחטא עדים עליו ׁשהעידּו ְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָמי

קבּועה 'אנּו[רגילה]חּטאת אמרּו: אּלא ּבֹו, התרּו ולא , ְְְְִֶַָָָָָֹ
והּוא חלב', ׁשאכלּת אֹו ּבׁשּבת מלאכה ׁשעׂשית ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָראינּו
חּיב אינֹו - זה' ּדבר עׂשיתי ׁשּלא ּבוּדאי יֹודע 'אני ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאֹומר:
הּקרּבן, מן יּפטר הייתי', 'מזיד יאמר: ואם הֹואיל ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹחּטאת;
'לא ּכאֹומר: נעׂשה עׂשיתי', ולא אכלּתי 'לא להם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹּכׁשאמר
ולא הּקרּבן, מן ּפטּור ׁשהּוא ּבזדֹון', אּלא ּבׁשגגה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָֹאכלּתי

העדים. את ְִִִֵֶָהכחיׁש
הפליג ולא הכחיש]ׁשתק, לא אפּלּו[- - העדים את ְְֲִִִִֵֶַָָֹ

אחת אּׁשה לֹו לעדות]אמרה שפסולה אֹו[- חלב', 'אכלּת : ְְִֵֶַַַָָָָָ
אמר חּטאת. להביא חּיב - וׁשתק ּבׁשּבת', מלאכה ְְְְִִַַַַַָָָָָָָָָָ'עׂשית
- ּבׁשגגה ואכלֹו וחזר וׁשתק, זה', הּוא 'חלב אחד: עד ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלֹו
ׁשעּקר ּפי על אף עליו, לֹוקה - ּבֹו התרּו ואם חּטאת; ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָמביא

אחד. ּבעד ְֵֵֶָָהעדּות
הּמקּדׁשין ּפסּולי ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשהּמפריׁשּכבר , ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻ

ׁשחּלל, הּׁשּבת על יביאּנה לא - ׁשאכל החלב על ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹחּטאתֹו
עּזים ׂשעירת קרּבנֹו "והביא ׁשּנאמר: ׁשאכל, הּדם על ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאֹו
לׁשם קרּבנֹו ׁשּיהיה עד - חטא" אׁשר חּטאתֹו על ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָוגֹו'
הקריב, ואם חטא. על מחטא ׁשּיקריבּנה לא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹחטאֹו,
ׁשאכל חלב על חּטאתֹו הפריׁש אמרּו: זה על יתר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּפסּולה.
(לא) הביא, ואם הּיֹום; ׁשאכל חלב על יביאּנה לא - ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹאמׁש
והיה ומת, אביו, הפריׁשּה ׁשאם לֹומר, צרי ואין ְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּכּפר.
חטאֹו, על הּבן יביאּנה ׁשּלא - החטא ּבאֹותֹו מחּיב ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻהּבן

ׁשם. ׁשּנתּבאר ְְִֵֶָָּכמֹו
ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - חטאים ׁשני על חּטאת ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּמביא

ותּמ חציּהמּום, ּובדמי זה, לחטא חציּה ּבדמי ויביא כר, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ
הּׁשני ׁשנילחטא על אחת חּטאת ׁשהביאּו ׁשנים וכן . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָ

זה ויביא ותּמכר, מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹחטאים
חציּה. ּבדמי חּטאתֹו זה ויביא חציּה, ּבדמי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָחּטאתֹו

,ׁשּירצה איזֹו יקריב - אחד חטא על חּטאֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהביא
לנדבה ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה .והּׁשנּיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

לׁשם ּתּׁשחט זֹו - חטאים ׁשני על חּטאֹות ׁשּתי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָהביא
הּׁשני החטא לׁשם והּׁשנּיה האחד, .החטא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

הּקרּבנֹות מעׂשה ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשהמׁשּמדּכבר , ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֻ
ּבפרהסיא ׁשּבתֹות לחּלל אֹו זרה אין[ברבים]לעבֹודה - ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָ

עברֹות מּׁשאר לעברה והמׁשּמד ּכלל; קרּבן מּמּנּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמקּבלין
מׁשּמד ּכיצד? החטא. אֹותֹו על חּטאת מּמּנּו מקּבלין אין -ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֻ
אין - חּטאתֹו והביא ּבׁשגגה, חלב ׁשאכל חלב, ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאכל
מׁשּמד היה אפּלּו ּבתׁשּובה. ׁשּיחזר עד מּמּנּו, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֻמקּבלין

לתאבֹון חלב להכעיס]לאכל בשביל ולא לתאווה -], ְֱֵֵֶֶָֹ
מקּבלין אין - קרּבן והביא ואכלֹו, ּבׁשּמן, חלב לֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻונתחּלף
הרי - לתאבֹון ּבין להכעיס ּבין ּבזדֹון, ׁשּמּׁשאכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמּמּנּו;

מׁשּמד -הּוא ּדם ואכל וׁשגג חלב, לאכל מׁשּמד היה . ְְְְֱֵֶֶַַָָָָָָָֹֻֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּמּנּו, ְְְְִִֵֶֶַַמקּבלין

וחזר נׁשּתּמד ּכ ואחר חּטאתֹו, והפריׁש ׁשּׁשגג ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָמי
ונׁשּתּפה וחזר נׁשּתּטה אֹו ּפי[נרפא]ּבתׁשּובה, על אף - ְְְְְִִִִַַַַַָָָָ

ונראה חזר הרי ּבינתים, הּקרּבן ראויׁשּנדחה [נהיה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבהלכֹותלהקרבה] ׁשּבארנּו ּכמֹו נדחין, חּיים ּבעלי ׁשאין ;ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַ

ׁשאם ּוכׁשם עצמּה. יקריבּנה ,לפיכ הּמקּדׁשין; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּפסּולי
נדחּו אם ּכ - לכׁשרּותֹו יחזר ונתרּפא, עֹובר מּום ּבֹו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹנֹולד

יקרב. ונראּו, וחזרּו ְְְְְְִִִַַָָהּבעלים
יֹום עליהן ׁשעבר וּדאין ואׁשמֹות חּטאֹות ֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָחּיבי

הּכּפּורים יֹום לאחר להביא חּיבין וחּיביהּכּפּורים, ; ְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָ
ּתלּויין חטאו]אׁשמֹות האם ׁשּנאמר:[שמסתפקים ּפטּורין, ְְֱֲִִֶֶַָ

מּפי למדּו ּכ - ּתטהרּו" ה' לפני חּטאתיכם ְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹֹ"מּכל
רבינו]הּׁשמּועה ממשה ּבֹו[מסורת מּכיר ׁשאין חטא ׁשּכל , ְְִֵֵֶֶַַָָ

עברה ספק ידֹו על ׁשּבא מי ,לפיכ לֹו. נתּכּפר ה', ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאּלא
חׁשכה עם אפּלּו הּכּפּורים, ּתלּוי;ּביֹום מאׁשם ּפטּור - ְֲֲִִִִֵֵַָָָָָ

הֹודע לא על מביאין ׁשאין למד, נמצאת מכּפר. הּיֹום ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּכל
עבירה] לא[ספק ּכן אם אּלא ּתלּוי, אׁשם הּכּפּורים יֹום ִִִֵֶֶַָָָָֹׁשל

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּכּפּורים, יֹום לֹו ְְִִִִֵֶֶַָּכּפר
,מכּפרין האׁשם ולא החּטאת ולא הּכּפּורים יֹום ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹאין

ּבהם, המבעט אבל ּבכּפרתן; הּמאמינים הּׁשבים על ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָאּלא
אֹו חּטאתֹו והביא מבעט, היה ּכיצד? לֹו. מכּפרין ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָאינם
- מכּפרין אּלּו ׁשאין ּבלּבֹו, מחּׁשב אֹו אֹומר והּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָאׁשמֹו,
ּוכׁשּיחזר לֹו. נתּכּפר לא ּכמצותן, ׁשּקרבּו ּפי על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹאף
וכן ואׁשמֹו. חּטאתֹו להביא צרי מּבעיטתֹו, ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָּבתׁשּובה
עליו. מכּפר הּכּפּורים יֹום אין הּכּפּורים, ּביֹום ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָהמבעט
הּכּפּורים, יֹום עליו ועבר ּתלּוי, ּבאׁשם נתחּיב אם ,ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָלפיכ
ּוכׁשּיחזר לֹו; נתּכּפר לא זה הרי - ּבֹו מבעט ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַֹֹוהּוא
ּתלּוי אׁשם ּכל להביא חּיב הּכּפּורים, יֹום אחר ְְִִִִַַַַָָָָָָָּבתׁשּובה

ּבֹו חּיב .ׁשהיה ֶַָָָ
הּכּפרה את מעּכבין ׁשּבּתֹורה, אׁשמֹות חּוץּכל - ְְֲִֶֶַַַַָָָָָ

ׂשֹוטה ּוספק ּכּפרה, מחּסרי ּוספק נזיר, ספק נזיר. ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֻמאׁשם
הּכּפּורים. יֹום אחר קרּבנֹותיהן מביאין ּכּלן -ְְְִִִִֵֶַַַָָֻ

להרג יֹוצא הּוא והרי אׁשם, אֹו חּטאת מחּיב ׁשהּוא ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻמי
זבּוח זבחֹו היה אם - ּדין עד[שחוט]מּבית אֹותֹו מׁשהין , ְְִִִִִֵַַַָָָ
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ּכ ואחר ּבּתחּלה, ּכחּוׁשה ׁשחט אם - הּׁשּתים וׁשחט ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָוׁשגג
אּלא עֹוד, ולא חּטאת; מּקרּבן ּפטּור - הּׁשמנה ְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹׁשחט
אם אבל לכּתחּלה. ּוׁשחט', ׁשמנה 'הבא לֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹׁשאֹומרים

ּתחּל הּׁשמנה עלׁשחט חּטאת חּיב - הּכחּוׁשה ּכ ואחר ה, ְְְְִֵַַַַַַַַָָָָָָָ
ּבבני[אם]הּתֹוספת. טרפה הּׁשמנה הראׁשֹונה נמצאת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּׁשחט ּבעת טרפה ׁשהיא ידע ׁשּלא ּפי על אף - ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמעים
האחרֹונה ונׁשחטה הֹואיל - נתּכּון לזה ולא ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהּכחּוׁשה,
מצּודה הּפֹורס וכן מחּטאת. ּפטּור זה הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכמצותּה,
- הּדגים עם ּתינֹוק והעלה ּבׁשגגה, הּים מן ּדגים ְְְֱֲִִִִִִֶַַַָָָָָָלהעלֹות
והעלה הֹואיל - ׁשמע ׁשּלא ּבין ּתינֹוק, ׁשּטבע ׁשּׁשמע ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבין
ּכּונתֹו היתה ׁשּלא ּפי על אף מחּטאת, ּפטּור זה הרי ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּתינֹוק,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹוגג. ׁשהיה מּפני לצּוד, ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא

מן ונֹותר ּפסח, ׁשל צלי הּפסח ּבלילי לפניו ׁשהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמי
ואכל וׁשגג מצוה, ׁשהיא צלי לאכל ונתּכּון ְְְְְֱֳִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּקדׁשים,
מצוה עׂשה לא ׁשהרי חּטאת, חּיב זה הרי - ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּנֹותר

זֹו ּבזה.ּבאכילה ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֲִֵֵֶַַָָָ

ה'תש"ע כסלו ו' שני יום

   
עליו ׁשחּיבין חטא ׁשחטא עדים עליו ׁשהעידּו ְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָמי

קבּועה 'אנּו[רגילה]חּטאת אמרּו: אּלא ּבֹו, התרּו ולא , ְְְְִֶַָָָָָֹ
והּוא חלב', ׁשאכלּת אֹו ּבׁשּבת מלאכה ׁשעׂשית ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָראינּו
חּיב אינֹו - זה' ּדבר עׂשיתי ׁשּלא ּבוּדאי יֹודע 'אני ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאֹומר:
הּקרּבן, מן יּפטר הייתי', 'מזיד יאמר: ואם הֹואיל ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹחּטאת;
'לא ּכאֹומר: נעׂשה עׂשיתי', ולא אכלּתי 'לא להם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹּכׁשאמר
ולא הּקרּבן, מן ּפטּור ׁשהּוא ּבזדֹון', אּלא ּבׁשגגה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָֹאכלּתי

העדים. את ְִִִֵֶָהכחיׁש
הפליג ולא הכחיש]ׁשתק, לא אפּלּו[- - העדים את ְְֲִִִִֵֶַָָֹ

אחת אּׁשה לֹו לעדות]אמרה שפסולה אֹו[- חלב', 'אכלּת : ְְִֵֶַַַָָָָָ
אמר חּטאת. להביא חּיב - וׁשתק ּבׁשּבת', מלאכה ְְְְִִַַַַַָָָָָָָָָָ'עׂשית
- ּבׁשגגה ואכלֹו וחזר וׁשתק, זה', הּוא 'חלב אחד: עד ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלֹו
ׁשעּקר ּפי על אף עליו, לֹוקה - ּבֹו התרּו ואם חּטאת; ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָמביא

אחד. ּבעד ְֵֵֶָָהעדּות
הּמקּדׁשין ּפסּולי ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשהּמפריׁשּכבר , ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻ

ׁשחּלל, הּׁשּבת על יביאּנה לא - ׁשאכל החלב על ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹחּטאתֹו
עּזים ׂשעירת קרּבנֹו "והביא ׁשּנאמר: ׁשאכל, הּדם על ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאֹו
לׁשם קרּבנֹו ׁשּיהיה עד - חטא" אׁשר חּטאתֹו על ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָוגֹו'
הקריב, ואם חטא. על מחטא ׁשּיקריבּנה לא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹחטאֹו,
ׁשאכל חלב על חּטאתֹו הפריׁש אמרּו: זה על יתר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּפסּולה.
(לא) הביא, ואם הּיֹום; ׁשאכל חלב על יביאּנה לא - ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹאמׁש
והיה ומת, אביו, הפריׁשּה ׁשאם לֹומר, צרי ואין ְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּכּפר.
חטאֹו, על הּבן יביאּנה ׁשּלא - החטא ּבאֹותֹו מחּיב ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻהּבן

ׁשם. ׁשּנתּבאר ְְִֵֶָָּכמֹו
ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - חטאים ׁשני על חּטאת ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּמביא

ותּמ חציּהמּום, ּובדמי זה, לחטא חציּה ּבדמי ויביא כר, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ
הּׁשני ׁשנילחטא על אחת חּטאת ׁשהביאּו ׁשנים וכן . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָ

זה ויביא ותּמכר, מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹחטאים
חציּה. ּבדמי חּטאתֹו זה ויביא חציּה, ּבדמי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָחּטאתֹו

,ׁשּירצה איזֹו יקריב - אחד חטא על חּטאֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהביא
לנדבה ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה .והּׁשנּיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

לׁשם ּתּׁשחט זֹו - חטאים ׁשני על חּטאֹות ׁשּתי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָהביא
הּׁשני החטא לׁשם והּׁשנּיה האחד, .החטא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

הּקרּבנֹות מעׂשה ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשהמׁשּמדּכבר , ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֻ
ּבפרהסיא ׁשּבתֹות לחּלל אֹו זרה אין[ברבים]לעבֹודה - ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָ

עברֹות מּׁשאר לעברה והמׁשּמד ּכלל; קרּבן מּמּנּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמקּבלין
מׁשּמד ּכיצד? החטא. אֹותֹו על חּטאת מּמּנּו מקּבלין אין -ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֻ
אין - חּטאתֹו והביא ּבׁשגגה, חלב ׁשאכל חלב, ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאכל
מׁשּמד היה אפּלּו ּבתׁשּובה. ׁשּיחזר עד מּמּנּו, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֻמקּבלין

לתאבֹון חלב להכעיס]לאכל בשביל ולא לתאווה -], ְֱֵֵֶֶָֹ
מקּבלין אין - קרּבן והביא ואכלֹו, ּבׁשּמן, חלב לֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻונתחּלף
הרי - לתאבֹון ּבין להכעיס ּבין ּבזדֹון, ׁשּמּׁשאכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמּמּנּו;

מׁשּמד -הּוא ּדם ואכל וׁשגג חלב, לאכל מׁשּמד היה . ְְְְֱֵֶֶַַָָָָָָָֹֻֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּמּנּו, ְְְְִִֵֶֶַַמקּבלין

וחזר נׁשּתּמד ּכ ואחר חּטאתֹו, והפריׁש ׁשּׁשגג ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָמי
ונׁשּתּפה וחזר נׁשּתּטה אֹו ּפי[נרפא]ּבתׁשּובה, על אף - ְְְְְִִִִַַַַַָָָָ

ונראה חזר הרי ּבינתים, הּקרּבן ראויׁשּנדחה [נהיה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבהלכֹותלהקרבה] ׁשּבארנּו ּכמֹו נדחין, חּיים ּבעלי ׁשאין ;ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַ

ׁשאם ּוכׁשם עצמּה. יקריבּנה ,לפיכ הּמקּדׁשין; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּפסּולי
נדחּו אם ּכ - לכׁשרּותֹו יחזר ונתרּפא, עֹובר מּום ּבֹו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹנֹולד

יקרב. ונראּו, וחזרּו ְְְְְְִִִַַָָהּבעלים
יֹום עליהן ׁשעבר וּדאין ואׁשמֹות חּטאֹות ֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָחּיבי

הּכּפּורים יֹום לאחר להביא חּיבין וחּיביהּכּפּורים, ; ְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָ
ּתלּויין חטאו]אׁשמֹות האם ׁשּנאמר:[שמסתפקים ּפטּורין, ְְֱֲִִֶֶַָ

מּפי למדּו ּכ - ּתטהרּו" ה' לפני חּטאתיכם ְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹֹ"מּכל
רבינו]הּׁשמּועה ממשה ּבֹו[מסורת מּכיר ׁשאין חטא ׁשּכל , ְְִֵֵֶֶַַָָ

עברה ספק ידֹו על ׁשּבא מי ,לפיכ לֹו. נתּכּפר ה', ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאּלא
חׁשכה עם אפּלּו הּכּפּורים, ּתלּוי;ּביֹום מאׁשם ּפטּור - ְֲֲִִִִֵֵַָָָָָ

הֹודע לא על מביאין ׁשאין למד, נמצאת מכּפר. הּיֹום ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּכל
עבירה] לא[ספק ּכן אם אּלא ּתלּוי, אׁשם הּכּפּורים יֹום ִִִֵֶֶַָָָָֹׁשל

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּכּפּורים, יֹום לֹו ְְִִִִֵֶֶַָּכּפר
,מכּפרין האׁשם ולא החּטאת ולא הּכּפּורים יֹום ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹאין

ּבהם, המבעט אבל ּבכּפרתן; הּמאמינים הּׁשבים על ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָאּלא
אֹו חּטאתֹו והביא מבעט, היה ּכיצד? לֹו. מכּפרין ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָאינם
- מכּפרין אּלּו ׁשאין ּבלּבֹו, מחּׁשב אֹו אֹומר והּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָאׁשמֹו,
ּוכׁשּיחזר לֹו. נתּכּפר לא ּכמצותן, ׁשּקרבּו ּפי על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹאף
וכן ואׁשמֹו. חּטאתֹו להביא צרי מּבעיטתֹו, ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָּבתׁשּובה
עליו. מכּפר הּכּפּורים יֹום אין הּכּפּורים, ּביֹום ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָהמבעט
הּכּפּורים, יֹום עליו ועבר ּתלּוי, ּבאׁשם נתחּיב אם ,ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָלפיכ
ּוכׁשּיחזר לֹו; נתּכּפר לא זה הרי - ּבֹו מבעט ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַֹֹוהּוא
ּתלּוי אׁשם ּכל להביא חּיב הּכּפּורים, יֹום אחר ְְִִִִַַַַָָָָָָָּבתׁשּובה

ּבֹו חּיב .ׁשהיה ֶַָָָ
הּכּפרה את מעּכבין ׁשּבּתֹורה, אׁשמֹות חּוץּכל - ְְֲִֶֶַַַַָָָָָ

ׂשֹוטה ּוספק ּכּפרה, מחּסרי ּוספק נזיר, ספק נזיר. ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֻמאׁשם
הּכּפּורים. יֹום אחר קרּבנֹותיהן מביאין ּכּלן -ְְְִִִִֵֶַַַָָֻ

להרג יֹוצא הּוא והרי אׁשם, אֹו חּטאת מחּיב ׁשהּוא ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻמי
זבּוח זבחֹו היה אם - ּדין עד[שחוט]מּבית אֹותֹו מׁשהין , ְְִִִִִֵַַַָָָ



מו           
      

הּזבח, נׁשחט לא עדין ואם יהרג; ּכ ואחר הּדם, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּיּזרק
עליו ׁשּיקריבּו עד אֹותֹו מׁשהין .אין ְְִִֵֶַַַָָ

   
אחד ּבעלם הרּבה עברֹות עלהעֹוׂשה ידע שלא -] ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָ

הּׁשלׁשאיסורם] עׂשה אפּלּו ואחת; אחת ּכל על חּטאת חּיב ,ְֲִַַַַַַַַָָָָָָֹ
וארּבעים ׁשלׁש מביא אחד, ּבעלם ׁשּמנינּו אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוארּבעים
מּׁשּום עליו חּיב ׁשהּוא אחד מעׂשה עׂשה אם וכן ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָחּטאֹות.

הרּבה איסורים]ׁשמֹות כמה שכולל וׁשם[- ׁשם ּכל על חּיב , ְֵֵֵֵַַַָָָ
מֹוסיף אּסּור אֹו ּכאחת, ּבאין ּכּלן האּסּורין ׁשּיהיּו והּוא, -ְְְִִִִִִֶַַָָָֻ

יבאר] חּוץ[- קדׁשים ּבהמת הּׁשֹוחט ּכיצד? ּכֹולל. אּסּור אֹו ,ֱִִֵֵֵֶַַַָָ
מּׁשּום חּטאֹות: ׁשלׁש חּיב - זרה לעבֹודה ּבׁשּבת ְֲֲִַַַַָָָָָָָָָָֹלעזרה
עֹובד ּומּׁשּום ׁשּבת, מחּלל ּומּׁשּום ּבחּוץ, קדׁשים ְִִִֵֵֵַַַָָָׁשֹוחט
ּבּמה ּכאחד. ּבאין האּסּורין ׁשלׁשת ׁשהרי - זרה ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹעבֹודה

זביחה 'ּבגמר ּבאֹומר: אמּורים? עֹובד[שחיטה]ּדברים הּוא ְְְְֲִִִִֵֵַָָ
זרה]אֹותּה' לעבודה -]- לכ ּכּונתֹו היתה לא אם אבל . ְְֲִַָָָָָָָֹ

חּיב ואינֹו ּתאסר, זרה, עבֹודה לׁשם מעט ּבּה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹמּׁשּיׁשחט
ׁשנים ׁשּיׁשחט עד ּבחּוץ ׁשֹוחט וושט]מּׁשּום רב[קנה אֹו ְְִִִֵֶַַַֹֹ

האסּורה ּבהמה ׁשחט הּׁשחיטה, ּכׁשּגמר ונמצא, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשנים;
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבחּוץ, ׁשֹוחט מּׁשּום עליה חּיב ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלקרּבן,
הּקנה חצי והיה העֹוף, חּטאת היתה הּקרּבנֹות. ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָּבמעׂשה

ּפגּום לׁשם[שחוט]ׁשּלּה ּבׁשּבת ׁשהּוא ּכל ּבֹו והֹוסיף , ְְְִֵֶֶַָָָָ
האּסּורין ׁשלׁשת ׁשהרי חּטאֹות, ׁשלׁש חּיב - זרה ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹעבֹודה
ׁשחל הּכּפּורים ּביֹום מלאכה העֹוׂשה וכן ּכאחת. ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבאים
האּסּורין ׁשּׁשני מּפני חּטאֹות, ׁשּתי חּיב - ּבׁשּבת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָלהיֹות

הּקּים אחיו, אׁשת על הּבא ּכאחת. נּדה[החי]ּבאין ּכׁשהיא , ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
אח אׁשת ּומּׁשּום איׁש, אׁשת מּׁשּום חּטאֹות: ׁשלׁש מביא -ִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשהּוא - נּדה ּומּׁשּום ּכאחת; הּבאים אּסּורין ׁשני והם -ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ

מֹוסיף לבעלּה,[נוסף]אּסּור זה אּסּור ּבּה ׁשּנּתֹוסף ׁשּמּתֹו , ְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ
ליבמּה בעלה]נֹוסף אביו,[אח על הּבא ּבזה. ּכּיֹוצא וכן . ְִִֵֵֶַַַַָָָָָ

אבי "ערות מּׁשּום - ׁשּתים ּומּׁשּום.חּיב תגּלה", לא . ְְְִִִִֵֶַַַַָָֹ
ׁשּתים חּיב אביו אחי על הּבא וכן תׁשּכב". לא זכר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ"ואת
הּזכּור, על הּבא תגּלה". לא אבי אחי "ערות ׁשּנאמר: -ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּגּופין, ׁשני ׁשהם ּפי על אף - אחד ּבעלם עליו, זכּור ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָוהביא
תׁשּכב" לא זכר "ואת ׁשּנאמר: אחת, חּטאת אּלא חּיב ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאינֹו
הּבהמה, על הּבא וכן הּוא. אחד ׁשם והּנׁשּכב, הּׁשֹוכב -ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחד ּבעלם עליו, ּבהמה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוהביא

ּבבה והּנׁשּכב הּׁשֹוכב עׂשּו אחת.אחת. ּכבעילה ּוזכּור, מה ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָ
.חּטאֹות ׁשמֹונה עליה וחּיב אחת, ּבעילה ּבֹועל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָיׁש

נׂשא ּתמנע; ּוׁשמּה מּזלּפה ּבת לֹו ׁשהיתה יעקב ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכיצד?
ּבת ללבן ואין סרח, ּוׁשמּה ּבת, מּמּנה והֹוליד ּתמנע, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלבן
ואחֹות יעקב, ּבת ּבת סרח נמצאת לבּדּה. רחל ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאּלא
נּׂשאת ּכאחת. הּבאין אּסּורין ׁשני והם מאביה; ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָאׁשּתֹו
אּסּור ּבּה נֹוסף יעקב; ּבני ׁשאר על ונאסרה לראּובן, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹסרח
סרח ונּׂשאת ּגרׁש, אֹו ראּובן, מת ּכּלתֹו. היא והרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹליעקב,
אחי ׁשאר על ׁשּנאסרה מּתֹו - מאּמֹו יעקב לאחי ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹזֹו
ּגרׁש, אֹו מת אחיו. אׁשת אּסּור ּבּה ליעקב נֹוסף ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹיעקב,
אחי ׁשאר על ׁשּנאסרה מּתֹו - ליׁשמעאל זֹו סרח ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָונּׂשאת

אביו. אחי אׁשת מּׁשּום ליעקב אּסּור ּבּה נֹוסף ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹיׁשמעאל,
יצחק לפני ליּבּום ונפלה יׁשמעאל, יצחקמת ועבר , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָ

על ׁשּנאסרה מּתֹו - לֹו ׁשנּיה ׁשהיא ּפי על אף ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָויּבמּה,
אביו, אׁשת מּׁשּום ליעקב אּסּור ּבּה נֹוסף אחיו, ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשאר
ׁשגג אם ּכאחד. ּבאין האּסּורין ׁשּׁשני איׁש; אׁשת ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּומּׁשּום
ּבעלּה יצחק ּבחּיי נּדה, ּכׁשהיא זֹו סרח על ּובא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹיעקב
ׁשמֹונה עליה חּיב זה הרי - יעקב אׁשת רחל ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּובחּיי
ּומּׁשּום אׁשּתֹו, אחֹות ּומּׁשּום ּבּתֹו, ּבת מּׁשּום ְֲִִִִִַַָחּטאֹות:
אביו, אחי אׁשת ּומּׁשּום אחיו, אׁשת ּומּׁשּום ֲִִִִִֵֵֶֶַָָָּכּלתֹו,
וכן נּדה. ּומּׁשּום איׁש, אׁשת ּומּׁשּום אביו, אׁשת ְִִִִִִֵֵֵֶֶָָּומּׁשּום

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָָּכל

צרי - מֹוסיף ּבאּסּור עליהן הערוה זֹו ׁשּתאסר אּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּכל
ׁשּתאסר ּכדי ּבעֹולם מצּויין האחרים האנׁשים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָׁשּיהּו

לזה.עליהן; אחר אּסּור יּתֹוסף עליהן, ׁשּתאסר ּומּתֹו ֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
לזה היה ואּלּו 'הֹואיל אֹומרין: אין מצּויין, אינם אם ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָאבל
אּסּור ּבּה יּתֹוסף עליהם, נאסרת היתה אחים, אֹו ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבנים

אחר]לּזקן' באיסור כבר לו אסורה שהיא לזה אין[- ׁשהרי ; ֲֵֵֵֶַָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אח. ולא ּבן לא עּתה ְְֵֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשם

אחת ׁשל אּמּה על ּובא נׁשים, ׁשלׁש נׂשּוי ׁשהיה ִִִֶֶַַַָָָָָָָֹמי
ׁשל אביה אם ׁשהיא ׁשנּיה, ׁשל אּמּה אם ׁשהיא ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָמהן,
חמֹותֹו, ואם חמֹותֹו, היא זֹו ׁשּזקנה ּפי על אף - ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָׁשליׁשית
אינֹו - היא אחת ּבת ואּסּור הם, ׁשמֹות ּוׁשלׁשה חמיו, ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָֹואם

אחת חּטאת אּלא ּבנּהחּיב ּובת ּובּתּה ּבאּׁשה ׁשּנאמר לפי , ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשלׁשה עׂשה הּכתּוב - היא" זּמה הּנה, "ׁשארה ּבּתּה: ְֲִִִֵַַַָָָָָָָָֹּובת
אחד. ּכׁשם ׁשמֹות הּׁשלׁשה יחׁשבּו לפיכ אחד, ּכגּוף ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּגּופין

אחֹות ׁשהיא אביו, אחֹות ׁשהיא אחֹותֹו, על הּבא ֲֲֲֲִִִֶֶַַָָָאבל
חּטאֹות ׁשלׁש חּיב - ּגּלה",אּמֹו אחתֹו "ערות ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

אחֹות ׁשהיא ּפי על ואף - עצמּה ּבפני אחֹותֹו על ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָלחּיב
אּמֹו, על ׁשּבא ּכגֹון זאת? ּתהיה והיא אביו. ואחֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹאּמֹו
והֹוליד מּבנֹותיו, אחת ּובעל ּבנֹות, ׁשּתי מּמּנה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָוהֹוליד
ׁשהיא הּׁשנית, הּבת על הּזה הּממזר ּכׁשּיבֹוא - ּבן ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמּמּנה
אחֹות ׁשהיא מאביו, אחֹותֹו ׁשהיא הּממזרת, אּמֹו ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָאחֹות

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּטאֹות. ׁשלׁש חּיב - מאּמֹו ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאביו

   
אחת ערוה על לו]הּבא שאסורה הרּבה[אשה ּביאֹות ְְִֵֶַַַַַָָ

אחד אחת]ּבעלם רצופה בשגגה - כולן ׁשהיה[- ּפי על אף - ְִֵֶֶֶַַָָָ
לֹו נֹודע ולא הֹואיל - הרּבה ימים ּובעילה ּבעילה ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹּבין
ואינֹו אחת, ׁשגגה הּכל הרי אחד, ּגּוף היא והרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּבינתים,
נֹודע ּכ ואחר ּבּה, ׁשגג אם אבל אחת. חּטאת אּלא ְֲִֶַַַַַַַַָָָָָָָחּיב

ּכל[האיסור]לֹו על חּיב - ּובעלּה עצמּה, ּבּה וׁשגג וחזר ,ְְְְַַַַַָָָָָָָָ
הּׁשגגֹות. מחּלקֹות ׁשהּידיעֹות, ּובעילה; ְְְְְְִִִֶַַַָָָּבעילה

הּנבעלת וזֹו אחד, ּבעלם הרּבה ּביאֹות הערוה על ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּבא
ידיעה לּה האיסור]היתה ּוביאה[על ּביאה ּכל [ואח"כּבין ְְִִִֵָָָָָָָ

הּואשכחה] - הרּבה ּבהעלמֹות אצלּה הּביאֹות ׁשּנמצאּו ,ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ
ּביאה ּכל על חּטאת מביאה והיא אחת, חּטאת ְְִִִִֵַַַַַָָָָָמביא
- אחד ּבהעלם והיא ּבינתים, ידיעֹות הּוא לֹו היּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּוביאה;

אחת. חּטאת מביאה והיא הרּבה, חּטאֹות מביא ְְְִִִֵֵַַַַַָָָהּוא

           
      

ׁשּכּלן ּפי על אף - אחד ּבעלם הרּבה עריֹות על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּבא
איסור]מּׁשם חּיב[סוג מחּלקין, ּגּופים והן הֹואיל - אחד ְְִִִִֵֵֶַָָָֻ

נּדֹות, נׁשים חמׁש ׁשּבעל הרי ּכיצד? ואחת. אחת ּכל ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָעל
ּבעלם ּבנֹותיו, חמׁש על אֹו אחיֹותיו, חמׁש על ׁשּבא ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו

וגּוף ּגּוף ּכל על חּיב - ׁשאמרּואחד ׁשּזה למד, אּתה מּכאן . ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
- אחד ּבעלם עליו זכּור והביא הּזכּור על 'הּבא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָחכמים:
אם אבל עצמֹו. הּזכּור אֹותֹו ּבׁשהיה אחת', חּטאת ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָחּיב
זה על ׁשּבא ּבין ׁשניהן, על ׁשּבא ּבין - אחר זכּור ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהיה
ּבבא הּדין והּוא וגּוף. ּגּוף ּכל על חּיב - עליו זה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָוהביא

עליו. ּבהמה והביא הּבהמה ְְְִֵֵֵַַָָָָעל

- אחד ּבעלם הרּבה ּבהמֹות עליה ׁשהביאה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהאּׁשה
ּגּופין הן ׁשהרי ּובהמה; ּבהמה ּכל על חּטאת ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחּיבת
אחד ּבעלם הרּבה לאנׁשים ׁשּנבעלה ּכמי זֹו והרי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמחּלקין.

ואיׁש איׁש ּכל על חּטאת חּיבת ׁשהיא -. ִִִֶֶֶַַַָָָ
הּים למדינת ּבעלּה ׁשהל וׁשמעה[לחו"ל]האּׁשה , ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָ

עצמּה ּפי על ּבין ונּׂשאת ׁשּמת, עדים ּבאּו אֹו [ע"פׁשּמת, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
עדים] ב' ּדיןעדות ּבית ּפי על אחד]ּבין עד ונֹודע[ע"פ , ְִִֵֵַַ

לאנׁשים נּׂשאת ואם אחד; קרּבן חּיבת - קּים ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבעלּה
זּנת אֹו על[זנתה]הרּבה, חּטאת חּיבת - הרּבה אנׁשים עם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ׁשהּכל ּפי על ואף מחּלקין, ּגּופין ׁשהן מּפני ואיׁש, איׁש ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּכל
מּנּדתּה וטהרה ּבׁשגגה, הּנּדה על הּבא אחת. ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָָָָּבׁשגגה
ׁשנּיה ּפעם עליה ּובא נּדה, ּדם וראת וחזרה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָָָוטבלה,
ּפי על אף ופעם, ּפעם ּכל על חּיב - עצמּה ׁשגגה ְְְִַַַַַַַַַָָָָָָָּבאֹותּה
חּוץ - זה נּדּות ׁשּזמן אחד; ּגּוף והּוא אחד ּבעלם ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשהּוא

נּדֹות.מּזמן נׁשים ּכׁשּתי הן והרי הּׁשני, נּדּות ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָ
וסּתּה ּבׁשעת ׁשּלא אׁשּתֹו על לראותהּבא כשרגילה לא -] ְְְִִִֶַַַָָֹ

וראתדם] מּקרּבן[ה], ּפטּורין אּלּו הרי - הּתׁשמיׁש ּבעת ּדם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ
היה ׁשהּׁשֹוגג, ׁשֹוגג; ואינֹו הּוא ּכאנּוס ׁשּזה מּפני ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָחּטאת,
ּבׁשאלֹות, ודקּדק יפה יפה ּבדק ואּלּו ּולדקּדק, לבּדק ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלֹו
וחקירה ּבדריׁשה טרח ׁשּלא ּולפי ׁשגגה; לידי ּבא היה ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹלא
לֹו היה מה זה, אבל ּכּפרה. צרי יעׂשה, ּכ ְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָואחר
אין ּבעל; וסּתּה ּבׁשעת וׁשּלא היתה, טהֹורה הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹלעׂשֹות?

עד על ּדם ׁשּנמצא ּבין ,לפיכ אנס. אּלא ׁשּלּה,[בגד]זה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
ּובא עבר, אם אבל ּפטּורין. - ׁשּלֹו עד על ׁשּנמצא ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבין
ּדם, ׁשּתראה קדם ויפרׁש ׁשּיבעל ודּמה לוסּתּה, סמּו ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹעליה
היא. ׁשגגה ׁשּזֹו ּבקרּבן; חּיבין - הּתׁשמיׁש ּבׁשעת ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָוראתה
וחּיבין טמאים, ׁשניהם - ׁשּלֹו עד על ּדם נמצא אם ,ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלפיכ
מּיד עצמּה קּנחה אם - ׁשּלּה עד על ּדם נמצא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָּבקרּבן;

ׁשהת ולא הּבעל, וחּיבין[ה]ּכׁשּפרׁש טמאים, ׁשניהם - ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
לתחת אֹו הּכר, לתחת ידּה ׁשּתֹוׁשיט ּכדי ׁשהת ואם ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָּבקרּבן.
ׁשניהם - עצמּה קּנחה ּכ ואחר ּבֹו, לבּדק עד ותּטל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּכסת,
מן ׁשּתרד ּכדי ׁשהת ואם מּקרּבן; ּופטּורין ּבספק, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָטמאים
ּדם ונמצא עצמּה קּנחה ּכ ואחר ּפניה, את ותדיח ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּמּטה

טהֹור. ּבעלּה -ֲַָָ
ּביאתֹו ׁשּתקּדם ּדעת על לּוסת, סמּו ּובעל ׁשעבר ְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמי

ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת ׁשּנטמאת האּׁשה והרּגיׁשה הּדם, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָלראּית
מתקּׁשה ּכׁשהּוא יפרׁש לא זה הרי - 'נטמאתי' לֹו: ,ואמרה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ
ׁשאסּור ידע לא ואם ּביאה. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכמֹו

חּטאֹות: ׁשּתי חּיב - מתקּׁשה ּכׁשהּוא ּופרׁש מּיד, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלפרׁש
יציאתֹו, על ואחת נּדה, ּבעל ׁשהרי ּכניסתֹו, על ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָאחת
ּבׁשּידע אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכביאתֹו. לֹו הנאה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּיציאתֹו
ּבעילתֹו ׁשּתקּדם ודּמה הּוסת, ּבׁשעת לבעל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשאסּור
ׁשּתי לֹו ׁשּנמצאּו - מּיד לפרׁש ׁשאסּור ידע ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹלראּיתּה,
לבעל ׁשאסּור ידע לא אם אבל הּבעילֹות. ּבׁשּתי ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹהעלמֹות
- הּטמאה מן מּיד לפרׁש ׁשאסּור ידע ולא הּוסת, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻּבׁשעת
חּטאת אּלא חּיב אינֹו מתקּׁשה, והּוא מּיד ׁשּפרׁש ּפי על ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאף
ּבעילֹות, ּכׁשּתי ׁשהן ויציאתֹו, ׁשּכניסתֹו מּפני ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָאחת;
הּדין והּוא הּכל. עׂשה אחד ּובהעלם הן, אחת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבׁשגגה
ׁשהיא ּדעת על הערוה על ּובא ׁשגג ׁשאם עריֹות, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּבׁשאר
לא - הּתׁשמיׁש ּבתֹו והּוא ערוה, ׁשהיא לֹו ונֹודע ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָֹֻמּתרת,
ידע לא ואם ּכביאתֹו. לֹו הנאה ׁשּיציאתֹו מּיד; ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹֹיפרׁש
אּלא חּיב אינֹו - מתקּׁשה והּוא ּופרׁש מּיד, לפרׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאסּור

היא. אחת ׁשגגה ׁשהּכל אחת; ְִֶַַַַַַָָָֹחּטאת

ה'תש"ע כסלו ז' שלישי יום

   
אם ,לפיכ הּבעילֹות; ׁשגגת ּכדין הּמאכלֹות, ׁשגגת ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָָּדין
מּׁשםאכ הרּבה אכילֹות איסור]ל אחד[של ּבעלם [-אחד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

אחת] בשגגה רּבים,הכל ימים ּביניהן ׁשּיׁש ּפי על אף -ִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ואכל הּיֹום, חלב אכל ּכיצד? אחת. חּטאת אּלא חּיב ְֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאינֹו
ׁשהן ּפי על אף - אחד ּבעלם למחר, וחלב למחר, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחלב

ּתמחּויין אחת.[קערות]ּבׁשלׁשה חּטאת אּלא חּיב אינֹו , ְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ
חלב, ּכזית ואכל וחזר לֹו, ונֹודע חלב, ּכזית אכל אם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאבל
ׁשהּידיעֹות, ואכילה; אכילה ּכל על חּיב - לֹו ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָונֹודע

הּׁשגגֹות מחייבת]מחּלקֹות ידיעה שאחר שכחה אכל[כל . ְְְַַַָָ
- אחד ּבעלם חלב זית ּכחצי ואכל וחזר חלב, זית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכחצי
ּביניהן ׁשהפסיק ּפי על ואף ּתמחּויין, ׁשני ׁשהם ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַאף
הּתמחּויין ׁשאין חּטאת; ּומביא מצטרפין, אּלּו הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

מּכדי יֹותר ּביניהן יׁשהה ׁשּלא והּוא, זמןמחּלקין. [שיעור ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹ
מאכלֹותשל] ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּביצים, ׁשלׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹאכילת

ּכ למלקּות, למזיד הּׁשעּור ׁשּמצטרף ׁשּכׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָאסּורֹות;
ּבקרּבן. לׁשֹוגג הּׁשעּור ְְְְִִֵֵַָָָמצטרף

נֹותר אכילתו]אכל זמן לאחר קרבן בשר מחמּׁשה[- ֲִֵַָָָ
ׁשאכלן ּפי על אף - אחד ּבעלם זבח, מּכל ּכזית ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָזבחים,
ׁשם ׁשּכּלן אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו ּתמחּויין, ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבחמּׁשה

הּזבחים[איסור] וגּופי מחּלקין. אינן והּתמחּויין הן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאחד
אֹו רּבים, מּזבחים ּבׂשר האֹוכל ׁשאחד - מחּלקין ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאינן

ּבחּוץ זבחים חמּׁשה הּׁשֹוחט וכן אחד. חוץמּזבח -] ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
האלמקדש] אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחד ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבעלם

צּורֹות לחמׁש למׁשּתחוה ּדֹומה? זה זרה]למה עבודה [של ְְְְֲִֵֶֶֶַָָ
אחד. ְֵֶֶָּבעלם

ּבעלם ּוׁשתין ּכֹוסֹות, ּבׁשני וקּבלֹו לבהמּתֹו, ּדם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָהּקיז
אחת חּטאת אּלא מביא אינֹו - .אחד ִֵֵֶֶַַַָָָ

הרּבה מּׁשמֹות הרּבה, מאכלֹות [מאיסוריםהאֹוכל ְְֲִֵֵֵֵַַַָָ
ּכגֹוןשונים] ּכיצד? וׁשם. ׁשם ּכל על חּיב - אחד ּבעלם ,ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּופּגּול ונֹותר ודם חלב שנפסל]ׁשאכל מּכל[קרבן ּכזית , ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
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ׁשּכּלן ּפי על אף - אחד ּבעלם הרּבה עריֹות על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּבא
איסור]מּׁשם חּיב[סוג מחּלקין, ּגּופים והן הֹואיל - אחד ְְִִִִֵֵֶַָָָֻ

נּדֹות, נׁשים חמׁש ׁשּבעל הרי ּכיצד? ואחת. אחת ּכל ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָעל
ּבעלם ּבנֹותיו, חמׁש על אֹו אחיֹותיו, חמׁש על ׁשּבא ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו

וגּוף ּגּוף ּכל על חּיב - ׁשאמרּואחד ׁשּזה למד, אּתה מּכאן . ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
- אחד ּבעלם עליו זכּור והביא הּזכּור על 'הּבא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָחכמים:
אם אבל עצמֹו. הּזכּור אֹותֹו ּבׁשהיה אחת', חּטאת ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָחּיב
זה על ׁשּבא ּבין ׁשניהן, על ׁשּבא ּבין - אחר זכּור ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהיה
ּבבא הּדין והּוא וגּוף. ּגּוף ּכל על חּיב - עליו זה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָוהביא

עליו. ּבהמה והביא הּבהמה ְְְִֵֵֵַַָָָָעל

- אחד ּבעלם הרּבה ּבהמֹות עליה ׁשהביאה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהאּׁשה
ּגּופין הן ׁשהרי ּובהמה; ּבהמה ּכל על חּטאת ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחּיבת
אחד ּבעלם הרּבה לאנׁשים ׁשּנבעלה ּכמי זֹו והרי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמחּלקין.

ואיׁש איׁש ּכל על חּטאת חּיבת ׁשהיא -. ִִִֶֶֶַַַָָָ
הּים למדינת ּבעלּה ׁשהל וׁשמעה[לחו"ל]האּׁשה , ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָ

עצמּה ּפי על ּבין ונּׂשאת ׁשּמת, עדים ּבאּו אֹו [ע"פׁשּמת, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
עדים] ב' ּדיןעדות ּבית ּפי על אחד]ּבין עד ונֹודע[ע"פ , ְִִֵֵַַ

לאנׁשים נּׂשאת ואם אחד; קרּבן חּיבת - קּים ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבעלּה
זּנת אֹו על[זנתה]הרּבה, חּטאת חּיבת - הרּבה אנׁשים עם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ׁשהּכל ּפי על ואף מחּלקין, ּגּופין ׁשהן מּפני ואיׁש, איׁש ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּכל
מּנּדתּה וטהרה ּבׁשגגה, הּנּדה על הּבא אחת. ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָָָָּבׁשגגה
ׁשנּיה ּפעם עליה ּובא נּדה, ּדם וראת וחזרה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָָָוטבלה,
ּפי על אף ופעם, ּפעם ּכל על חּיב - עצמּה ׁשגגה ְְְִַַַַַַַַַָָָָָָָּבאֹותּה
חּוץ - זה נּדּות ׁשּזמן אחד; ּגּוף והּוא אחד ּבעלם ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשהּוא

נּדֹות.מּזמן נׁשים ּכׁשּתי הן והרי הּׁשני, נּדּות ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָ
וסּתּה ּבׁשעת ׁשּלא אׁשּתֹו על לראותהּבא כשרגילה לא -] ְְְִִִֶַַַָָֹ

וראתדם] מּקרּבן[ה], ּפטּורין אּלּו הרי - הּתׁשמיׁש ּבעת ּדם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ
היה ׁשהּׁשֹוגג, ׁשֹוגג; ואינֹו הּוא ּכאנּוס ׁשּזה מּפני ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָחּטאת,
ּבׁשאלֹות, ודקּדק יפה יפה ּבדק ואּלּו ּולדקּדק, לבּדק ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלֹו
וחקירה ּבדריׁשה טרח ׁשּלא ּולפי ׁשגגה; לידי ּבא היה ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹלא
לֹו היה מה זה, אבל ּכּפרה. צרי יעׂשה, ּכ ְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָואחר
אין ּבעל; וסּתּה ּבׁשעת וׁשּלא היתה, טהֹורה הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹלעׂשֹות?

עד על ּדם ׁשּנמצא ּבין ,לפיכ אנס. אּלא ׁשּלּה,[בגד]זה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
ּובא עבר, אם אבל ּפטּורין. - ׁשּלֹו עד על ׁשּנמצא ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבין
ּדם, ׁשּתראה קדם ויפרׁש ׁשּיבעל ודּמה לוסּתּה, סמּו ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹעליה
היא. ׁשגגה ׁשּזֹו ּבקרּבן; חּיבין - הּתׁשמיׁש ּבׁשעת ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָוראתה
וחּיבין טמאים, ׁשניהם - ׁשּלֹו עד על ּדם נמצא אם ,ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלפיכ
מּיד עצמּה קּנחה אם - ׁשּלּה עד על ּדם נמצא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָּבקרּבן;

ׁשהת ולא הּבעל, וחּיבין[ה]ּכׁשּפרׁש טמאים, ׁשניהם - ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
לתחת אֹו הּכר, לתחת ידּה ׁשּתֹוׁשיט ּכדי ׁשהת ואם ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָּבקרּבן.
ׁשניהם - עצמּה קּנחה ּכ ואחר ּבֹו, לבּדק עד ותּטל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּכסת,
מן ׁשּתרד ּכדי ׁשהת ואם מּקרּבן; ּופטּורין ּבספק, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָטמאים
ּדם ונמצא עצמּה קּנחה ּכ ואחר ּפניה, את ותדיח ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּמּטה

טהֹור. ּבעלּה -ֲַָָ
ּביאתֹו ׁשּתקּדם ּדעת על לּוסת, סמּו ּובעל ׁשעבר ְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמי

ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת ׁשּנטמאת האּׁשה והרּגיׁשה הּדם, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָלראּית
מתקּׁשה ּכׁשהּוא יפרׁש לא זה הרי - 'נטמאתי' לֹו: ,ואמרה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ
ׁשאסּור ידע לא ואם ּביאה. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכמֹו

חּטאֹות: ׁשּתי חּיב - מתקּׁשה ּכׁשהּוא ּופרׁש מּיד, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלפרׁש
יציאתֹו, על ואחת נּדה, ּבעל ׁשהרי ּכניסתֹו, על ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָאחת
ּבׁשּידע אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכביאתֹו. לֹו הנאה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּיציאתֹו
ּבעילתֹו ׁשּתקּדם ודּמה הּוסת, ּבׁשעת לבעל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשאסּור
ׁשּתי לֹו ׁשּנמצאּו - מּיד לפרׁש ׁשאסּור ידע ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹלראּיתּה,
לבעל ׁשאסּור ידע לא אם אבל הּבעילֹות. ּבׁשּתי ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹהעלמֹות
- הּטמאה מן מּיד לפרׁש ׁשאסּור ידע ולא הּוסת, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻּבׁשעת
חּטאת אּלא חּיב אינֹו מתקּׁשה, והּוא מּיד ׁשּפרׁש ּפי על ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאף
ּבעילֹות, ּכׁשּתי ׁשהן ויציאתֹו, ׁשּכניסתֹו מּפני ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָאחת;
הּדין והּוא הּכל. עׂשה אחד ּובהעלם הן, אחת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבׁשגגה
ׁשהיא ּדעת על הערוה על ּובא ׁשגג ׁשאם עריֹות, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּבׁשאר
לא - הּתׁשמיׁש ּבתֹו והּוא ערוה, ׁשהיא לֹו ונֹודע ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָֹֻמּתרת,
ידע לא ואם ּכביאתֹו. לֹו הנאה ׁשּיציאתֹו מּיד; ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹֹיפרׁש
אּלא חּיב אינֹו - מתקּׁשה והּוא ּופרׁש מּיד, לפרׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאסּור

היא. אחת ׁשגגה ׁשהּכל אחת; ְִֶַַַַַַָָָֹחּטאת

ה'תש"ע כסלו ז' שלישי יום

   
אם ,לפיכ הּבעילֹות; ׁשגגת ּכדין הּמאכלֹות, ׁשגגת ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָָּדין
מּׁשםאכ הרּבה אכילֹות איסור]ל אחד[של ּבעלם [-אחד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

אחת] בשגגה רּבים,הכל ימים ּביניהן ׁשּיׁש ּפי על אף -ִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ואכל הּיֹום, חלב אכל ּכיצד? אחת. חּטאת אּלא חּיב ְֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאינֹו
ׁשהן ּפי על אף - אחד ּבעלם למחר, וחלב למחר, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחלב

ּתמחּויין אחת.[קערות]ּבׁשלׁשה חּטאת אּלא חּיב אינֹו , ְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ
חלב, ּכזית ואכל וחזר לֹו, ונֹודע חלב, ּכזית אכל אם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאבל
ׁשהּידיעֹות, ואכילה; אכילה ּכל על חּיב - לֹו ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָונֹודע

הּׁשגגֹות מחייבת]מחּלקֹות ידיעה שאחר שכחה אכל[כל . ְְְַַַָָ
- אחד ּבעלם חלב זית ּכחצי ואכל וחזר חלב, זית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכחצי
ּביניהן ׁשהפסיק ּפי על ואף ּתמחּויין, ׁשני ׁשהם ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַאף
הּתמחּויין ׁשאין חּטאת; ּומביא מצטרפין, אּלּו הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

מּכדי יֹותר ּביניהן יׁשהה ׁשּלא והּוא, זמןמחּלקין. [שיעור ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹ
מאכלֹותשל] ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּביצים, ׁשלׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹאכילת

ּכ למלקּות, למזיד הּׁשעּור ׁשּמצטרף ׁשּכׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָאסּורֹות;
ּבקרּבן. לׁשֹוגג הּׁשעּור ְְְְִִֵֵַָָָמצטרף

נֹותר אכילתו]אכל זמן לאחר קרבן בשר מחמּׁשה[- ֲִֵַָָָ
ׁשאכלן ּפי על אף - אחד ּבעלם זבח, מּכל ּכזית ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָזבחים,
ׁשם ׁשּכּלן אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו ּתמחּויין, ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבחמּׁשה

הּזבחים[איסור] וגּופי מחּלקין. אינן והּתמחּויין הן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאחד
אֹו רּבים, מּזבחים ּבׂשר האֹוכל ׁשאחד - מחּלקין ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאינן

ּבחּוץ זבחים חמּׁשה הּׁשֹוחט וכן אחד. חוץמּזבח -] ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
האלמקדש] אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחד ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבעלם

צּורֹות לחמׁש למׁשּתחוה ּדֹומה? זה זרה]למה עבודה [של ְְְְֲִֵֶֶֶַָָ
אחד. ְֵֶֶָּבעלם

ּבעלם ּוׁשתין ּכֹוסֹות, ּבׁשני וקּבלֹו לבהמּתֹו, ּדם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָהּקיז
אחת חּטאת אּלא מביא אינֹו - .אחד ִֵֵֶֶַַַָָָ

הרּבה מּׁשמֹות הרּבה, מאכלֹות [מאיסוריםהאֹוכל ְְֲִֵֵֵֵַַַָָ
ּכגֹוןשונים] ּכיצד? וׁשם. ׁשם ּכל על חּיב - אחד ּבעלם ,ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּופּגּול ונֹותר ודם חלב שנפסל]ׁשאכל מּכל[קרבן ּכזית , ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ



מח           
      

ּכל וכן חּטאֹות; ארּבע מביא - אחד ּבעלם ואחד, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאחד
ׁשמֹות ּבֹו ׁשּנתקּבצּו אחד ּכזית האֹוכל וכן ּבאּלּו. ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכּיֹוצא

מֹוסיף ּבאּסּור נתקּבצּו אם - אחד ּבעלם [שהאיסורהרּבה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
האיסור] תחומי את במשהו הרחיב ּכֹוללהנוסף ּבאּסּור אֹו ,ְִֵ

כיפור] ביום חלב ּבאּסּור[כגון אֹו ב], כולם אחת[שחלו ּבת ְִַַַ
חלב, ּכזית ׁשאכל הּטמא ,לפיכ וׁשם. ׁשם ּכל על חּיב -ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
חּטאת ואׁשם: חּטאֹות, ארּבע מביא - הּכּפּורים ּביֹום ְְְִִִֵַַַַַָָָָָנֹותר,
חלב, אֹוכל מּׁשּום ואחת קדׁש, ׁשאכל טמא מּׁשּום ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאחת
- הּכּפּורים יֹום מּׁשּום ואחת נֹותר; אֹוכל מּׁשּום ְְִִִִֵַַַַַָואחת
ׁשּיׁשלימֹו עד זה, ּכזית עם אחר אכל ׁשּיצטרף ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹוהּוא

כיפור]לכּכֹותבת ביום האיסור שיעור - אׁשם[כתמר ּומביא . ְִֵֶֶַָָ
ּבׁשגגה.ו ההקּדׁש מן נהנה ׁשהרי למעילה, ּדאי ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

חּיב אינֹו - אחד ּבעלם הּכּפּורים ּביֹום וׁשֹותה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהאֹוכל
היא אחת ּוׁשתּיה, אכילה אחת; חּטאת .אּלא ְֲִִִֶַַַַַָָָָ

- ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ּביֹום מלאכה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָהעֹוׂשה
ּכאחד הּבאין אּסּורין ׁשני ׁשהן מּפני חּטאֹות, ׁשּתי .חּיב ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

- אחד ּבעלם ּדם, זית וכחצי חלב, זית ּכחצי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאכל
למלקּות, מצטרפין האּסּורין ׁשאין ּכׁשם קרּבן; חּיב ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאינֹו

אסּורֹות מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו איןּכמֹו ּכ - ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָ
לקרּבן. ְְְְִִָָָמצטרפין

זית ּכחצי בשוגג]אכל לֹו[מאיסור ונֹודע וחזר[שאכל], , ְְֲִִַַַַַָָ
אסור]וׁשכח -[שזה ׁשני ּבעלם אחר זית ּכחצי ואכל , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

ׁשעּור לחצי ידיעה ויׁש ּבינתים, לֹו נֹודע ׁשהרי [-ּפטּור; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ
האכילות] שתי בין מחלקת אחתשהיא אֹות ּכתב אם וכן .ְִֵַַַָ

ׁשנּיה אֹות וכתב וׁשכח, וחזר לֹו, ונֹודע ּבׁשגגה, ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָּבׁשּבת
ּכל וכן חּטאת. מּקרּבן ּפטּור - ׁשני ּבעלם לּה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹסמּוכה

ּבזה הּמעבירּכּיֹוצא וכן הרבים]. אּמֹות[ברשות ׁשּתי ְְֲִֵֵֵֶַַַַָ
אם - ּבׁשֹוגג אּמֹות ּוׁשּתי ּבמזיד, אּמֹות ּוׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַּבׁשֹוגג,
אּלא ׁשעּור, לחצי ידיעה ׁשאין מּפני לא חּיב; ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבזריקה,
הידיעה לֹו הֹועילה לא ּולפיכ להחזירּה, ּבידֹו ׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמּפני
ׁשעּור, לחצי ידיעה ׁשּיׁש - ּפטּור ּבהעברה, ואם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבינתים.

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
לֹו ונֹודע אחד, ּבעלם חלב ּוכזית חלב ּכזית ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהאֹוכל

ׁשּתי מביא - הּׁשני על לֹו ונֹודע וחזר הראׁשֹון, ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָעל
מחּלקֹות ׁשהידיעֹות האכילות]חּטאֹות; בין שאינם ,[אפילו ְְְִֶַַַָ

לֹו נֹודע אם אבל הּקרּבן. הפריׁש לא ׁשעדין ּפי על ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָֹואף
ׁשהּוא לי יראה וכן אחת. חּטאת מביא ּכאחת, ׁשניהן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָעל

ּבּבעילֹות. ְִִַַהּדין
,ּכזית על לֹו ונֹודע אחד, ּבעלם ּומחצה ּכזית ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָאכל

אּלא חּיב אינֹו - ׁשני ׁשל ּבהעלמֹו זית חצי ואכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוחזר
לראׁשֹון, מצטרף האחרֹון זית חצי ׁשאין אחת; ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָחּטאת
מקצת על לֹו נֹודע ׁשהרי - ּבהעלמֹו ׁשהּוא ּפי על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָאף

ראׁשֹונה .העלמה ֲִַָָָ
אחד על לֹו ונֹודע אחד, ּבעלם חלב זיתי ׁשני ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאכל

והביא ׁשני, ׁשל ּבהעלמֹו אחר ּכזית ואכל וחזר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמהן,
ׁשליׁשי אבל מתּכּפרין, וׁשני ראׁשֹון - הראׁשֹון על ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָחּטאת
אחרת. חּטאת יביא עליו, לֹו ּכׁשּיּודע אּלא נתּכּפר; ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹלא
מתּכּפרין, וׁשני ׁשליׁשי - הּׁשליׁשי על חּטאת ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָהביא

הביא זֹו. ּבחּטאת נתּכּפר לא וראׁשֹון אחד; ּבעלם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּׁשניהן
ׁשהראׁשֹון מּפני מתּכּפרין, ׁשלׁשּתן - האמצעי על ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָחּטאת
הראׁשֹון על לֹו ּוכׁשּיּודע אמצעי; ׁשל ּבהעלמֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהּׁשליׁשי

ה אחרתועל חּטאת להביא צרי אינֹו .ּׁשליׁשי, ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ

חלב אם לֹו ונסּתּפק חתיכֹות, מּׁשּתי חתיכה ׁשאכל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָמי
חתיכֹות, מּׁשּתי אחרת חתיכה ואכל וחזר ׁשּמן, אֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻאכל
לֹו נֹודע ּכ ואחר ׁשּמן, אֹו אכל חלב אם לֹו ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻונסּתּפק
אּלא חּיב אינֹו - ּובּׁשנּיה ּבראׁשֹונה אכל ׁשחלב ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבוּדאי
ּפי על אף - ּבינתים לֹו היתה ספק ׁשּידיעת אחת; ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָחּטאת

לאׁשמֹות תלוי]ׁשּמחּלקת אשם בשתי אינּה[ומתחייב , ְֲֵֶֶֶַַָָ
לחּטאֹות. ְְֶֶַַָמחּלקת

   
אחד ּבעלם וזּבח, וקּטר ונּס זרה לעבֹודה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמׁשּתחוה

אחת] בשגגה ּפער[כולם אם וכן חּטאֹות; ארּבע חּיב -ְְִִֵֵַַַַָָ
צרכיו]עצמֹו עבודתה]לפעֹור[עשה שכך אבן[- וזרק ְְְִֶֶַַָ

עבודתה]למרקּוליס שכך ׁשּתים.[ע"ז חּיב - אחד ּבעלם , ְְְְִִֵֶֶַַַָָ
ּבּמה ועבֹודה. עבֹודה ּכל על חּיב יהא ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוכן
ּבעבֹודֹות וׁשגג זרה, ּבעבֹודה ּבׁשהזיד אמּורים? ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָּדברים

אסורות]אּלּו שהן ידע אּלּו,[שלא ּבעבֹודֹות הזיד אם אבל ; ֲֲִִֵֵֵַָ
ּכיצד? אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - זרה ּבעבֹודה ְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָוׁשגג
ידע לא אבל לעבדּה, וׁשאסּור זרה, עבֹודה ׁשּזֹו ְְְֲֲֶֶַַָָָָָָָָָֹידע
חּיב - ונּס והׁשּתחוה עבֹודה, והּנּסּו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשההׁשּתחויה

עבֹודֹות ׁשאּלּו ידע אחר,ׁשּתים; לאל ּבהן לעבד ואסּור הן, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
וזהב, ּכסף ׁשל היתה ׁשּלא לפי זרה, עבֹודה ׁשּזֹו ידע ְְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹולא
ּכסף ׁשל אּלא זרה עבֹודה קרּויה ׁשאין ּדעּתֹו על ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָועלה
אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - העבֹודֹות ּבכל ועבדּה ְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָָָָָוזהב,

ּבׁשּבת אמרּו ּגדֹול עּקרּכלל הּׁשֹוכח ּכל המושג]: את -] ְְְִֵַַַַָָָָָ
והּוא ׁשּנׁשּבה אֹו הּׁשּבת, על יׂשראל ׁשּנצטּוּו וׁשכח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבת,
על אף - הּגֹוים ּבין והּוא קטן נתּגּיר אֹו הּגֹוים, לבין ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָקטן
אּלא חּיב אינֹו - הרּבה ּבׁשּבתֹות הרּבה מלאכֹות ׁשעׂשה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּפי
אחת חּטאת חּיב וכן היא. אחת ׁשגגה ׁשהּכל אחת, ְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹחּטאת
ׁשאכל; ּדם ּכל על אחת חּטאת וחּיב ׁשאכל, חלב ּכל ְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָעל
אבל ׁשּבת, עּקר הּיֹודע וכל אּלּו. ּבעברֹות ּכּיֹוצא ּכל ְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹוכן
ׁשעׂשה ּפי על אף - חל ׁשהּוא ודּמה ׁשּבת, ׁשהּיֹום ְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשכח
וכן ּכּלֹו; הּיֹום ּכל על אחת חּטאת חּיב הרּבה, מלאכֹות ְְְֵֵַַַַַַַָָָָֻּבֹו

ּבֹו. ׁשּׁשגג וׁשּבת ׁשּבת ּכל על ְֶַַַַַָָָָָחּטאת,

ידע ולא ּבּמלאכֹות וׁשגג ׁשּבת, ׁשהּיֹום הּיֹודע ְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָֹוכל
אסּורֹות אּלּו ידעׁשּמלאכֹות ולא אסּורֹות ׁשהן ׁשּידע אֹו , ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָֹ

חּטאת חּיב - הרּבה מלאכֹות ועׂשה ּכרת, עליהן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשחּיבין
חסר הארּבעים עׂשה אפּלּו ּומלאכה; מלאכה אב ּכל ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָָָעל

חּטאֹות. ּוׁשלׁשים ּתׁשע מביא אחד, ּבעלם ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאחת
וׁש ׁשּבת, ׁשהּיֹום ידעׁשכח ולא ּבּמלאכֹות אף גג ְְְֶַַַַַַַָָָָָֹ

אחת חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אסּורֹות אּלּו .ׁשּמלאכֹות ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָ
אב מלאכה]העֹוׂשה לה]ותֹולדֹותיו[- שדומה [מלאכה ְְֶָָָ

לֹומר, צרי ואין אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחד ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבעלם
אּלא חּיב ׁשאינֹו אחד, אב ׁשל הרּבה ּתֹולדֹות ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהעֹוׂשה

אחת. ַַַָחּטאת

           
      

ּבעלם זה, אב ׁשל ותֹולדה זה, אב ׁשל ּתֹולדה ְְֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָעׂשה
חּטאֹות ׁשּתי חּיב ׁשהּוא לי יראה - .אחד ְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשּזרע ּכגֹון אחת, מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָעׂשה
והברי בקרקעונטע והשחילו לעץ המחובר ענף [כפף ְְְִִַָ

לחוץ] ראשו אחר]והרּכיבוהוציא בעץ עץ ענף ּבעלם[חיבר , ְְְִִֵֶ
ּבהלכֹות נתּבאר ּוכבר אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאחד
האבֹות. מעין ׁשהן והּמלאכֹות והּתֹולדֹות האבֹות ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּבת,

ּבׁשּבתֹות אחת, מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְֵֵֵַַַַָָָָָָעׂשה
ׁשּבת ּבׁשגגת ּבין מלאכֹות, וׁשגגת ׁשּבת ּבזדֹון ּבין - ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָהרּבה
ידע ּכיצד? ּומלאכה. מלאכה ּכל על חּיב - מלאכֹות ְְְְֵַַַַָָָָָָָָּוזדֹון
מלאכה, ׁשהּזריעה ידע ׁשּלא מּפני ּבֹו וזרע ׁשּבת, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהּיֹום
ׁשּלא מּפני ּבּה ונטע ׁשּבת, ׁשהּוא ידע ׁשנּיה ּבׁשּבת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכן
ׁשליׁשית ּבׁשּבת וכן מלאכה, מּׁשּום אסּורה ׁשהּנטיעה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָידע
ּכל על חּיב - מלאכה ׁשההברכה ידע ׁשּלא מּפני ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהברי

ׁשהיא ּפי על אף ואחת, מּפניאחת אחת; מלאכה מעין ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ
מחּלקין ּכגּופין עריותׁשהּׁשּבתֹות, כמה על הבא כדין -] ְְִִֶַַָָֻ

אחת] .בשגגה
ׁשהּזריעה יֹודע והּוא ּבֹו, וזרע ׁשּבת, ׁשהּיֹום ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשגג

ּבֹו, ונטע ׁשּבת, ׁשהּוא ׁשכח ׁשנּיה ּבׁשּבת וכן ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָמלאכה,
ׁשהּוא ׁשכח ּבּׁשליׁשית וכן מלאכה, ׁשהּנטיעה יֹודע ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּוא
הרי - מלאכה ׁשההברכה ׁשּיֹודע ּפי על אף ,והברי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבת,
לׁשּבת, ׁשּבת ׁשּבין ׁשהּימים ואחת; אחת ּכל על חּיב ְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָזה

לחּלק ּכידיעה הם בנפרד]הרי עליהם ולחייב השגגות בין -]. ְֲִִֵֵֵַָ
ּכגרֹוגרת וטחן ׁשּקצר כתאנה]מי שיעור ׁשּבת[- ּבׁשגגת ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ

וקצר וחזר אחת, חּטאת אּלא חּיב ׁשאינֹו מלאכֹות, ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָּוזדֹון
על חּיב ׁשהּוא מלאכֹות, וׁשגגת ׁשּבת ּבזדֹון ּכגרֹוגרת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָוטחן
ׁשּבת ׁשגגת ׁשל קצירה על לֹו ונֹודע ּומלאכה, מלאכה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָּכל

קצירה - מלאכֹות מלאכות]ּוזדֹון וזדון שבת שגגת [של ְְְִָָ
קצירה שבת]ּגֹוררת וזדון מלאכות שגגת ּוטחינה[של , ְְִִֶֶָָ

ּוזדֹון ׁשּבת ּבׁשגגת ארּבעּתן עׂשה ּוכאּלּו טחינה, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּגֹוררת
ׁשהקריב וכיון אחת, חּטאת אּלא חּיב ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמלאכֹות,
אינֹו ּכן, אחר ּוכׁשּידעם הּכל; על לֹו נתּכּפר - זֹו ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹחּטאת
על ּתחּלה לֹו נֹודע אם אבל אחרת. חּטאת להביא ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָצרי
- חּטאת והקריב מלאכֹות, וׁשגגת ׁשּבת זדֹון ׁשל ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָקצירה
הּקצירה ועל עליה, לֹו ׁשּנֹודע הּקצירה זֹו על לֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָנתּכּפר
ׁשּׁשּתיהן מּפני מלאכֹות, ּוזדֹון ׁשּבת ׁשגגת ׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהּטחינה

קצ ונגררה אחת, הּקצירה.ּכמלאכה עם ּוטחינה ירה ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָ
ויביא עליה, לֹו ׁשּיּודע עד ׁשּבת זדֹון ׁשל הּטחינה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָותּׁשאר
ּוזדֹון ׁשּבת ּבׁשגגת ּגרֹוגרת ּכחצי קצר ׁשנּיה. ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָחּטאת
וׁשגגת ׁשּבת ּבזדֹון ּגרֹוגרת ּכחצי וקצר וחזר ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָמלאכֹות,
וכן קצירה. ּגֹוררת קצירה מצטרפין; אּלּו הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָמלאכֹות

מלאכֹות. ּבׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ְְִֵֶַָָָֹּכל
הּתלּוׁש את לחּת הקרקע]הּמתּכּון את[מן וחת , ְְְִֵֶֶַַַַַָָֹ

עׂשה ולא הֹואיל - לחתיכה ׁשּנתּכּון ּפי על אף - ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻהמחּבר
ּכמתעּסק ׁשּזה החּטאת; מן ּפטּור לאמחׁשבּתֹו, [כאילו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָ

כלל] לעשות מלאכתנתכוון אּלא ּתֹורה אסרה ולא ,ְְְֶֶֶָָָָֹ
ּפעמים. ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָמחׁשבת,

העליֹונֹות את מכּבה ׁשהּוא ּבׁשּבת, ּגחלים ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָהחֹותה

חּיב ּולהבעיר, לכּבֹות נתּכּון אם - הּתחּתֹונֹות את ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָּומדליק
חּיב - מאליהן והבערּו מהן, להתחּמם ּגחלים חתה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּתים.
עליה, חּיב לגּופּה צריכה ׁשאינּה ׁשּמלאכה מּפני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּתים;

ׁשּבת ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכרת,ּכמֹו זדֹונּה על ׁשחּיב ּוכׁשם . ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
חּטאת. קרּבן ׁשגגתּה על חּיב ְְִַַַַָָָָָָּכ

   
קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין חטא ,[רגילה]ּכל ְְְִִֵֶַַַָָָָָ

הֹודע? לא הּוא ּומה ּתלּוי. אׁשם ׁשּלֹו הֹודע לא על ִֶַַַַַָָָָֹֹחּיבין
זה הרי - ׁשגג לא אֹו זה ּבדבר ׁשגג אם לֹו נסּתּפק ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאם
ונׂשא ואׁשם, ידע "ולא ׁשּנאמר: אׁשם, להקריב ְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻמצּוה
הּוא וזה לאׁשם". ּבערּכ הּצאן, מן ּתמים איל והביא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹעֹונֹו.
ותֹולה הּספק, על מכּפר ׁשהּוא מּפני - ּתלּוי' 'אׁשם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּנקרא
חּטאתֹו. ויקריב ּבׁשגגה, ׁשחטא ּבוּדאי לֹו ׁשּיּודע עד ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָלֹו,

קבּוע אּסּור ׁשם ׁשּיהיה עד ּתלּוי, ּבאׁשם חּיב [ברוראינֹו ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ
בפעולה] הוא והספק ומזוהה, וספקמוכר חלב, אכל ּכיצד? .ְֵֵֵֶַַָָ

חתיכת לפניו ׁשהיתה אֹו מּכזית, ּפחֹות אֹו ּכזית היה ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָאם
מהן איזה ידּוע ואין מהן אחת ואכל ׁשּמן, וחתיכת ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻחלב
ידּוע ואין מהן אחת ּבעל ּבּבית, עּמֹו ואחֹותֹו אׁשּתֹו ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָאכל,
מהן ּבאחד מלאכה ועׂשה חל, ויֹום ׁשּבת ּבעל, מהן ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאיזֹו
ולא ּבׁשּבת, מעׂשה ׁשעׂשה אֹו עׂשה, מהן ּבאיזה ידּוע ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹואין
ּתלּוי. אׁשם מביא זה הרי - עׂשה מלאכה איזֹו מעין ְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָידע
אחת, חתיכה לפניו היתה אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹוכן
ׁשהרי ּפטּור, - ואכלּה אליה, ׁשהיא ספק חלב ׁשהיא ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָספק

הּכֹוי חלב האֹוכל וכן קבּוע. אּסּור ּכאן ספקאין שהוא -] ְִֵֵֵֵֶַַָָָ
מותר] חלבה וחיה בהמה, או ׁשאיןחיה ּתלּוי, מאׁשם ּפטּור -ֵֵֶָָָָ

אֹו נּדה, ספק ׁשהיא אּׁשה על הּבא וכן קבּוע. אּסּור ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכאן
ע ּבׂשרספק קרּוב ׁשל משפחתית]רוה ּפטּור[קירבה - ְְֵֵֶֶָָָָ

עד על ּדם ׁשּנמצא האּׁשה ,לפיכ ּתלּוי. [מטלית]מאׁשם ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
חדׁשים ׁשלׁשה ּבתֹו יבמּתֹו והּנֹוׂשא זמן, לאחר ְְְְְְְֳִִֵֶַַַַָָָֹׁשּלּה

בעלה] ידּוע[מפטירת ואין וילדה, אביו:], ּבן[מיהו אם ְְְִֵֶַָָָ
-]ּתׁשעה עיבור יבוםלראׁשֹון[חודשי צריכה היתה לא [וא"כ ְִִָָ

עליו] ואסורה מן- ּפטּורין אּלּו הרי - לאחרֹון ׁשבעה ּבן ְְֲֲִִִֵֵֶַָָאֹו
קבּוע. אּסּור ׁשם אין ׁשהרי ּבאּלּו, ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹהּקרּבן.

חלב ׁשאכלּת, 'זה לֹו: אֹומר אחד ועד חתיכה, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאֹוכל
אֹומרת אּׁשה חלב', אכלּת 'לא אֹומר: אחד ועד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהיה',
האּסּור, ונקּבע הֹואיל - אכל' 'לא אֹומרת ואּׁשה ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ'אכל',
אׁשם מביא זה הרי - חטא לא אֹו חטא אם יֹודע אינֹו ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹוהּוא
'מת אֹומר אחד ׁשעד איׁש, אׁשת על הּבא ּכל וכן ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּתלּוי.
והּוא ּתלּוי. ּבאׁשם חּיבין - מת' 'לא אֹומר ואחד ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹּבעלּה',
ספק אבל האּסּור; נקּבע ׁשהרי מגרׁשת, לספק ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּדין

האּסּור. נקּבע לא ְְִִֶֶַָֹֻמקּדׁשת,

ׁשל ואחת חלב ׁשל אחת חתיכֹות, ׁשּתי לפניו ׁשהיּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמי
הּׁשנּיה, את ואכל ּכלב אֹו ּגֹוי ּובא מהן, אחת ואכל ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּמן,
ואכל יׂשראל ּובא הראׁשֹונה, את ּכלב אֹו ּגֹוי ׁשאכל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאֹו

הּׁשנּיה אֹואת ּבׁשגגה, ּוׁשנּיה ּבזדֹון ראׁשֹונה ׁשאכל אֹו , ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָ
ּבאׁשם חּיב זה הרי - ּבזדֹון ּוׁשנּיה ּבׁשגגה ראׁשֹונה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשאכל

קבּוע אּסּור ׁשם והיה הֹואיל ּבזדֹון,ּתלּוי, ׁשּתיהן אכל . ְְְִִֵֶַַָָָָָָָ
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ּבעלם זה, אב ׁשל ותֹולדה זה, אב ׁשל ּתֹולדה ְְֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָעׂשה
חּטאֹות ׁשּתי חּיב ׁשהּוא לי יראה - .אחד ְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשּזרע ּכגֹון אחת, מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָעׂשה
והברי בקרקעונטע והשחילו לעץ המחובר ענף [כפף ְְְִִַָ

לחוץ] ראשו אחר]והרּכיבוהוציא בעץ עץ ענף ּבעלם[חיבר , ְְְִִֵֶ
ּבהלכֹות נתּבאר ּוכבר אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאחד
האבֹות. מעין ׁשהן והּמלאכֹות והּתֹולדֹות האבֹות ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּבת,

ּבׁשּבתֹות אחת, מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְֵֵֵַַַַָָָָָָעׂשה
ׁשּבת ּבׁשגגת ּבין מלאכֹות, וׁשגגת ׁשּבת ּבזדֹון ּבין - ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָהרּבה
ידע ּכיצד? ּומלאכה. מלאכה ּכל על חּיב - מלאכֹות ְְְְֵַַַַָָָָָָָָּוזדֹון
מלאכה, ׁשהּזריעה ידע ׁשּלא מּפני ּבֹו וזרע ׁשּבת, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהּיֹום
ׁשּלא מּפני ּבּה ונטע ׁשּבת, ׁשהּוא ידע ׁשנּיה ּבׁשּבת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכן
ׁשליׁשית ּבׁשּבת וכן מלאכה, מּׁשּום אסּורה ׁשהּנטיעה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָידע
ּכל על חּיב - מלאכה ׁשההברכה ידע ׁשּלא מּפני ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהברי

ׁשהיא ּפי על אף ואחת, מּפניאחת אחת; מלאכה מעין ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ
מחּלקין ּכגּופין עריותׁשהּׁשּבתֹות, כמה על הבא כדין -] ְְִִֶַַָָֻ

אחת] .בשגגה
ׁשהּזריעה יֹודע והּוא ּבֹו, וזרע ׁשּבת, ׁשהּיֹום ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשגג

ּבֹו, ונטע ׁשּבת, ׁשהּוא ׁשכח ׁשנּיה ּבׁשּבת וכן ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָמלאכה,
ׁשהּוא ׁשכח ּבּׁשליׁשית וכן מלאכה, ׁשהּנטיעה יֹודע ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּוא
הרי - מלאכה ׁשההברכה ׁשּיֹודע ּפי על אף ,והברי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבת,
לׁשּבת, ׁשּבת ׁשּבין ׁשהּימים ואחת; אחת ּכל על חּיב ְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָזה

לחּלק ּכידיעה הם בנפרד]הרי עליהם ולחייב השגגות בין -]. ְֲִִֵֵֵַָ
ּכגרֹוגרת וטחן ׁשּקצר כתאנה]מי שיעור ׁשּבת[- ּבׁשגגת ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ

וקצר וחזר אחת, חּטאת אּלא חּיב ׁשאינֹו מלאכֹות, ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָּוזדֹון
על חּיב ׁשהּוא מלאכֹות, וׁשגגת ׁשּבת ּבזדֹון ּכגרֹוגרת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָוטחן
ׁשּבת ׁשגגת ׁשל קצירה על לֹו ונֹודע ּומלאכה, מלאכה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָּכל

קצירה - מלאכֹות מלאכות]ּוזדֹון וזדון שבת שגגת [של ְְְִָָ
קצירה שבת]ּגֹוררת וזדון מלאכות שגגת ּוטחינה[של , ְְִִֶֶָָ

ּוזדֹון ׁשּבת ּבׁשגגת ארּבעּתן עׂשה ּוכאּלּו טחינה, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּגֹוררת
ׁשהקריב וכיון אחת, חּטאת אּלא חּיב ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמלאכֹות,
אינֹו ּכן, אחר ּוכׁשּידעם הּכל; על לֹו נתּכּפר - זֹו ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹחּטאת
על ּתחּלה לֹו נֹודע אם אבל אחרת. חּטאת להביא ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָצרי
- חּטאת והקריב מלאכֹות, וׁשגגת ׁשּבת זדֹון ׁשל ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָקצירה
הּקצירה ועל עליה, לֹו ׁשּנֹודע הּקצירה זֹו על לֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָנתּכּפר
ׁשּׁשּתיהן מּפני מלאכֹות, ּוזדֹון ׁשּבת ׁשגגת ׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהּטחינה

קצ ונגררה אחת, הּקצירה.ּכמלאכה עם ּוטחינה ירה ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָ
ויביא עליה, לֹו ׁשּיּודע עד ׁשּבת זדֹון ׁשל הּטחינה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָותּׁשאר
ּוזדֹון ׁשּבת ּבׁשגגת ּגרֹוגרת ּכחצי קצר ׁשנּיה. ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָחּטאת
וׁשגגת ׁשּבת ּבזדֹון ּגרֹוגרת ּכחצי וקצר וחזר ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָמלאכֹות,
וכן קצירה. ּגֹוררת קצירה מצטרפין; אּלּו הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָמלאכֹות

מלאכֹות. ּבׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ְְִֵֶַָָָֹּכל
הּתלּוׁש את לחּת הקרקע]הּמתּכּון את[מן וחת , ְְְִֵֶֶַַַַַָָֹ

עׂשה ולא הֹואיל - לחתיכה ׁשּנתּכּון ּפי על אף - ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻהמחּבר
ּכמתעּסק ׁשּזה החּטאת; מן ּפטּור לאמחׁשבּתֹו, [כאילו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָ

כלל] לעשות מלאכתנתכוון אּלא ּתֹורה אסרה ולא ,ְְְֶֶֶָָָָֹ
ּפעמים. ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָמחׁשבת,

העליֹונֹות את מכּבה ׁשהּוא ּבׁשּבת, ּגחלים ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָהחֹותה

חּיב ּולהבעיר, לכּבֹות נתּכּון אם - הּתחּתֹונֹות את ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָּומדליק
חּיב - מאליהן והבערּו מהן, להתחּמם ּגחלים חתה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּתים.
עליה, חּיב לגּופּה צריכה ׁשאינּה ׁשּמלאכה מּפני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּתים;

ׁשּבת ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכרת,ּכמֹו זדֹונּה על ׁשחּיב ּוכׁשם . ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
חּטאת. קרּבן ׁשגגתּה על חּיב ְְִַַַַָָָָָָּכ

   
קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין חטא ,[רגילה]ּכל ְְְִִֵֶַַַָָָָָ

הֹודע? לא הּוא ּומה ּתלּוי. אׁשם ׁשּלֹו הֹודע לא על ִֶַַַַַָָָָֹֹחּיבין
זה הרי - ׁשגג לא אֹו זה ּבדבר ׁשגג אם לֹו נסּתּפק ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאם
ונׂשא ואׁשם, ידע "ולא ׁשּנאמר: אׁשם, להקריב ְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻמצּוה
הּוא וזה לאׁשם". ּבערּכ הּצאן, מן ּתמים איל והביא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹעֹונֹו.
ותֹולה הּספק, על מכּפר ׁשהּוא מּפני - ּתלּוי' 'אׁשם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּנקרא
חּטאתֹו. ויקריב ּבׁשגגה, ׁשחטא ּבוּדאי לֹו ׁשּיּודע עד ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָלֹו,

קבּוע אּסּור ׁשם ׁשּיהיה עד ּתלּוי, ּבאׁשם חּיב [ברוראינֹו ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ
בפעולה] הוא והספק ומזוהה, וספקמוכר חלב, אכל ּכיצד? .ְֵֵֵֶַַָָ

חתיכת לפניו ׁשהיתה אֹו מּכזית, ּפחֹות אֹו ּכזית היה ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָאם
מהן איזה ידּוע ואין מהן אחת ואכל ׁשּמן, וחתיכת ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻחלב
ידּוע ואין מהן אחת ּבעל ּבּבית, עּמֹו ואחֹותֹו אׁשּתֹו ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָאכל,
מהן ּבאחד מלאכה ועׂשה חל, ויֹום ׁשּבת ּבעל, מהן ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאיזֹו
ולא ּבׁשּבת, מעׂשה ׁשעׂשה אֹו עׂשה, מהן ּבאיזה ידּוע ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹואין
ּתלּוי. אׁשם מביא זה הרי - עׂשה מלאכה איזֹו מעין ְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָידע
אחת, חתיכה לפניו היתה אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹוכן
ׁשהרי ּפטּור, - ואכלּה אליה, ׁשהיא ספק חלב ׁשהיא ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָספק

הּכֹוי חלב האֹוכל וכן קבּוע. אּסּור ּכאן ספקאין שהוא -] ְִֵֵֵֵֶַַָָָ
מותר] חלבה וחיה בהמה, או ׁשאיןחיה ּתלּוי, מאׁשם ּפטּור -ֵֵֶָָָָ

אֹו נּדה, ספק ׁשהיא אּׁשה על הּבא וכן קבּוע. אּסּור ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכאן
ע ּבׂשרספק קרּוב ׁשל משפחתית]רוה ּפטּור[קירבה - ְְֵֵֶֶָָָָ

עד על ּדם ׁשּנמצא האּׁשה ,לפיכ ּתלּוי. [מטלית]מאׁשם ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
חדׁשים ׁשלׁשה ּבתֹו יבמּתֹו והּנֹוׂשא זמן, לאחר ְְְְְְְֳִִֵֶַַַַָָָֹׁשּלּה

בעלה] ידּוע[מפטירת ואין וילדה, אביו:], ּבן[מיהו אם ְְְִֵֶַָָָ
-]ּתׁשעה עיבור יבוםלראׁשֹון[חודשי צריכה היתה לא [וא"כ ְִִָָ

עליו] ואסורה מן- ּפטּורין אּלּו הרי - לאחרֹון ׁשבעה ּבן ְְֲֲִִִֵֵֶַָָאֹו
קבּוע. אּסּור ׁשם אין ׁשהרי ּבאּלּו, ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹהּקרּבן.

חלב ׁשאכלּת, 'זה לֹו: אֹומר אחד ועד חתיכה, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאֹוכל
אֹומרת אּׁשה חלב', אכלּת 'לא אֹומר: אחד ועד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהיה',
האּסּור, ונקּבע הֹואיל - אכל' 'לא אֹומרת ואּׁשה ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ'אכל',
אׁשם מביא זה הרי - חטא לא אֹו חטא אם יֹודע אינֹו ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹוהּוא
'מת אֹומר אחד ׁשעד איׁש, אׁשת על הּבא ּכל וכן ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּתלּוי.
והּוא ּתלּוי. ּבאׁשם חּיבין - מת' 'לא אֹומר ואחד ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹּבעלּה',
ספק אבל האּסּור; נקּבע ׁשהרי מגרׁשת, לספק ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּדין

האּסּור. נקּבע לא ְְִִֶֶַָֹֻמקּדׁשת,

ׁשל ואחת חלב ׁשל אחת חתיכֹות, ׁשּתי לפניו ׁשהיּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמי
הּׁשנּיה, את ואכל ּכלב אֹו ּגֹוי ּובא מהן, אחת ואכל ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּמן,
ואכל יׂשראל ּובא הראׁשֹונה, את ּכלב אֹו ּגֹוי ׁשאכל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאֹו

הּׁשנּיה אֹואת ּבׁשגגה, ּוׁשנּיה ּבזדֹון ראׁשֹונה ׁשאכל אֹו , ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָ
ּבאׁשם חּיב זה הרי - ּבזדֹון ּוׁשנּיה ּבׁשגגה ראׁשֹונה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשאכל

קבּוע אּסּור ׁשם והיה הֹואיל ּבזדֹון,ּתלּוי, ׁשּתיהן אכל . ְְְִִֵֶַַָָָָָָָ
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את אכל חּטאת; מביא ּבׁשגגה, ׁשּתיהן אכל מּקרּבן; ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּפטּור
- ּבׁשגגה הּׁשנּיה את ואכל אחר ּובא ּבׁשגגה, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָהראׁשֹונה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתלּוי. ּבאׁשם חּיבין ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשניהם

ונֹותר אכילתו]חלב זמן לאחר קרבן בשר אכל[- לפניו, ְְֵֶַָָָָ
ואחֹותֹו נּדה אׁשּתֹו אכל, מהן איזֹו ידּוע ואין מהן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאחת
ּבעל, מהן איזֹו ידּוע ואין מהן ּבאחת וׁשגג ּבּבית, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָעּמֹו
ׁשּביניהן הּׁשמׁשֹות ּבין מלאכה ועׂשה הּכּפּורים, ויֹום ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבת
אינֹו ׁשהרי חּטאת, מביא ואינֹו מּקרּבן, ּפטּור זה הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשל עצמֹו ה:]יֹודע מין מביא[- ואינֹו ׁשּבארנּו, ּכמֹו חטא ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַ
ׁשחטא. ּבוּדאי ידע ׁשהרי ּתלּוי, ְֲֵֶֶַַַָָָָָָאׁשם

חּיבין אחת, קבּועה חּטאת וּדאֹו על ׁשחּיבין ּדבר ְִִֶַַַַַַַָָָָָָָָּכל
על ׁשחּיבין ּדבר וכל אחד; ּתלּוי אׁשם ׁשּלֹו הֹודע לא ְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹעל
אׁשמֹות ׁשּלֹו הֹודע לא על חּיבין הרּבה, חּטאֹות ְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹוּדאֹו
אכל ׁשאם ּכׁשם ּכיצד? החּטאֹות. ּכמנין הרּבה, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּתלּויין

ּופּגּול ונֹותר ודם פסול]חלב אחד[קרבן [בשגגהּבעלם ְְְִֵֵֶֶֶָָָ
אכלן,אחת] אם לֹו נסּתּפק אם ּכ - חּטאֹות ארּבע חּיב ,ְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ

מביא - עּמהן ׁשהיּו הּתר ׁשל חתיכֹות אּלא אכל לא ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאֹו
ׁשּבא האּׁשה אם לֹו נסּתּפק אם וכן ּתלּויין. אׁשמֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָארּבעה

ׁשח עּמּה ׁשהיתה הערוה ּפלֹונית אֹו אׁשּתֹו, עליהעליה ּיב ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ
ּתלּויין. אׁשמֹות ׁשמֹונה מביא זה הרי - חּטאֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָׁשמֹונה

חלב ׁשל אם לֹו ונסּתּפק חתיכֹות, מּׁשּתי חתיכה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהאֹוכל
אכל הּספק, לֹו ׁשּנֹולד ואחר אכל, ׁשּמן ׁשל אֹו ְֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻאכל
חלב ׁשל אם לֹו ונסּתּפק אחרֹות, חתיכֹות מּׁשּתי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָחתיכה

ּתלּויין אׁשמֹות ׁשני מביא זה הרי - ׁשּמן ׁשל אֹו .אכל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻ
ּבינתים וּדאי ׁשּידיעת חתיכותּכׁשם שתי שאכל [כגון ְְְִִֵֵֶַַַַ

בנפרד] אחת כל על לו ונודע לחּטאֹותחלב [וחייבמחּלקת ְְֶֶַַָ
לפיכ,שתיים] לאׁשמֹות. מחּלקת ּבינתים ספק ידיעת ּכ ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ידיעת לֹו ונֹודע אחד, ּבעלם חלב זיתי חמּׁשה אכל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאם
על אחרת ספק ידיעת לֹו ונֹודע וחזר מהן, אחד על ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָספק
ּכל על ּתלּוי אׁשם חּיב - ואחד אחד ּכל על וכן ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּׁשני,

ואחד. ְֶֶָָאחד
ואין מהן אחת אכל חלב, ׁשל וחתיכה ׁשּמן ׁשל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻחתיכה

הּׁשנּיה את ואכל וחזר ּתלּוי, אׁשם והביא היא, איזֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָידּוע
מביא - הּׁשנּיה את אחר אכל אם וכן חּטאת. מביא -ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּתלּוי אׁשם ׁשּבארנּו.האחר ּכמֹו , ְְֵֵֶַַָָָָ
נֹותר חלב ׁשל וחתיכה חלב ׁשל שניחתיכה שבה -] ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

האיסורים] איזֹו ידּוע ואין מהן אחת את אכל מביא, - יא ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּׁשנּיה את אכל נֹותר. מּׁשּום ּתלּוי ואׁשם החלב, על ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָחּטאת
ׁשוה ּבּה היה ואם חּטאֹות; ׁשלׁש מביא - ׁשני ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבעלם
את אחד אכל מעילה. מּׁשּום וּדאי אׁשם מביא ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפרּוטה,
מביא זה - הּׁשנּיה את ואכל אחר ּובא מּׁשּתיהן, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאחת
ּכל וכן ּתלּוי; ואׁשם חּטאת מביא וזה ּתלּוי, ואׁשם ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָֹחּטאת

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

ה'תש"ע כסלו ח' רביעי יום

   
הּנקרא והּוא אׁשם, קרּבן מביאין עברֹות חמׁש ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָעל

על הן: ואּלּו ספק; מּׁשּום ּבא אינֹו ׁשהרי וּדאי', ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ'אׁשם

חרּופה חורין]ׁשפחה בת וחציה שפחה הּגזל,[חציה ועל , ְְֲִֵַַָָָ
ּכׁשּיטהר הּצרעת ועל נזיר, טמאת ועל הּמעילה, ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָֻועל
חרּופה, ׁשפחה על הּבא ּכיצד? חרּופה ׁשפחה על ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָמּמּנה.
הּׁשפחה ׁשּתהיה והּוא אׁשם. מביא - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבין
ׁשּתלקה, ּכדי - ּבעּולה ותהיה ּוברצֹונּה, ּומזידה, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָּגדֹולה,
לֹוקה היא אׁשמֹו", את והביא . . ּתהיה "ּבּקרת ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּנאמר:

קרּבן. מביא ְְִֵָָוהּוא

הּׁשמּועה רבינו]ּומּפי ממשה ׁשּבז[מסורת מןלמדּו, ְְְִִִֶַַָָ
ׁשהיא ּובזמן ּבקרּבן; חּיב הּוא מלקּות, חּיבת ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשהיא

הּקרּבן. מן ּפטּור הּוא הּמלקּות, מן ְְְִִַַַָָָָּפטּורה
על ׁשּבא אחד ויֹום ּתׁשע -ּבן חרּופה היאׁשפחה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

מביא, ׁשאינֹו לי, ויראה קרּבן; מביא והּוא לֹוקה, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ(הוא)
ּדעת. ּבן ויהיה ׁשּיגּדיל ְְְִִֶֶֶַַַַעד

אסּורֹות ּביאֹות ּבהלכֹות ּבארנּו הּׁשפחהּכבר היא מה , ְְְְְֲִִִִֵַַַָָ
ּכדרּכּה ׁשּיבעל עד חּיבין וׁשאינן ּבּתֹורה, האמּורה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחרּופה
חרּופה', ׁשפחה 'ּבעלּת ׁשנים: לֹו אמרּו אם ,לפיכ ְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָֹויגמר.
על קרּבן מביא ואינֹו נאמן, - ּבעלּתי' 'לא אֹומר: ְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָָָֹוהּוא
וזה ּגמר; לא אֹו ּביאתֹו, ּגמר אם יֹודע הּוא ׁשהרי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּפיהם;

ּגמרּתי'. 'לא ּכלֹומר: ּבעלּתי', 'לא ְְְִִֶַַַַָָָֹֹׁשאמר
אׁשם אּלא חּיב אינֹו הרּבה, ּביאֹות הּׁשפחה על ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּבא

אֹו ּבזדֹון, הרּבה ּביאֹות הּׁשפחה על הּבא ּכיצד? ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָאחד.
ּבׁשגגה, עליה ּובא וחזר לֹו, ונֹודע ּבׁשגגה, עליה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָׁשּבא
מקריב - העלמֹות ּבמאה ּפעמים מאה אפּלּו לֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָונֹודע
ועל ׁשּבּה, הּזדֹונֹות על הּכל: על לֹו ּומתּכּפר אחד, ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאׁשם

הּבאהּׁשגגֹות אבל אחת; ּבׁשפחה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָ
ׁשפחֹות ּכלעל על אׁשם חּיב - אחד ּבעלם אפּלּו הרּבה, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּובעלּה וחזר אׁשמֹו, והפריׁש ׁשפחה ּבעל וׁשפחה. ְְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָׁשפחה
ואחת; אחת ּכל על חּיב - אׁשמֹו ׁשהפריׁש ְְֲִִֶַַַַַַַַָָָאחר
ּבעל. ּכ ואחר ׁשהקריב ּכמי ונמצא מחּלקת, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשההפרׁשה

,אחת ּבׁשפחה אחד ּבעלם ּבעילֹות חמׁש ּבעל אם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוכן
על נֹודע ּכ ואחר אׁשמֹו, והפריׁש מהן, אחת על לֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָונֹודע
היּו אחד ׁשּבעלם ּפי על אף אחר; אׁשם מפריׁש - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשנּיה
ּכבֹועל נמצא ׁשהפריׁש, אחר אּלא לֹו נֹודע ולא הֹואיל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻּכּלן,
הּוא. אחד - ּבּׁשפחה והּמזיד הּׁשֹוגג ׁשּדין ׁשהפריׁש, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאחר

ּכיצד הּגזל ומעלהעל ּפרּוטה מּׁשוה ּבידֹו ׁשּיׁש מי ּכל ? ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשהפקידֹו ּבין ׁשּגנבֹו, ּבין ׁשּגזלֹו, ּבין יׂשראל, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָמּממֹון
ּדרכים, מּׁשאר אֹו ׁשּתפּות, מּׁשּום אֹו הלוהּו, אֹו ְְְְִִִִֶָָָָֻאצלֹו,

ּבֹו שקיבל]וכפר ּבין[הכחיש ּבזדֹון ּבין ׁשקר, על ונׁשּבע ְְְְִֵֵֶֶַַַָָ
הּנקרא הּוא וזה חּטאתֹו; על אׁשם מביא זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשגגה
זה, ּבאׁשם לֹו מתּכּפר ׁשאין ּבּתֹורה, ּומפרׁש ּגזלֹות'. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ'אׁשם

החמׁש אבל לבעליו; ׁשּבידֹו הּממֹון ׁשּיׁשיב [מהקרן,עד ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ
לקרן] ּבהלכֹותשבנוסף ּבארנּו ּכבר הּכּפרה. מעּכב אינֹו ,ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָ

עליה ׁשּמקריב זֹו ּבׁשבּועה חּיב יהיה אימתי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשבּועֹות,
מּמּנה, ּפטּור יהיה ואימתי זה, יתחּיבאׁשם ּדר איזֹו ועל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

לא ּדר איזֹו ועל הּׁשבּועֹות, חּיּוב ּכמנין רּבֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹאׁשמֹות
אחד. אׁשם אּלא חּיב ְִֶֶֶַָָָָָיהיה

מן ּפרּוטה ּבׁשוה הּנהנה ּכל ּכיצד? הּמעילה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָעל
ויקריב חמׁש; ויֹוסיף ּׁשּנהנה, מה מחזיר - ּבׁשגגה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹההקּדׁש

           
      

לֹו ויתּכּפר ׁשהּקרּבןאׁשם, מעילה, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
מעּכב. החמׁש ואין הּכּפרה, מעּכבין ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוהּקרן

ּתמחּויין ּבחמּׁשה ּבֹו, ׁשּמֹועלין מּדבר ְֲֲִִִִֵֶַַָָָָהאֹוכל
-[תבשילים] אחד מּזבח ׁשהּוא ּפי על אף - אחד ְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּבעלם

ּכל על אׁשם חּיב ּפרּוטה, ׁשוה ואכילה אכילה ּבכל יׁש ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָאם
ּכמינין הם והרי ּבמעילה, מחּלקין ׁשהּתמחּויין ואחד; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחד
חמרה הּכרתֹות. ּבחּיּוב מחּלקין ׁשאין ּפי על אף - ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֻהרּבה

ּכּנהנה המהּנה ּבּה עׂשה ׁשהרי - ּבמעילה יׁש [נתןיתרה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
מעל] הנותן - מרּבהלחבירו לזמן ּומצטרפת שיעור, חצי -] ְְְִִֶֶֶַָֻ

רב] זמן לאחר חצי ׁשליחּותֹולעוד ׁשעׂשה וׁשליח [ובכך, ְְִִֶַָָָ
האּסּורין.מעל] ּבׁשאר אּלּו ּדברים ּׁשאין מה המׁשּלח; ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחּיב

,ּתחּלה חטאֹו לֹו ׁשּיּודע צרי - וּדאי אׁשם המחּיב ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֻּכל
לֹו, ׁשּיּודע קדם הקריבֹו אם אבל אׁשמֹו; יקריב ּכ ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹואחר

לֹו עֹולה אינֹו - ׁשהקריב אחר לֹו ׁשחּיביןונֹודע חטא וכל . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
מׁשיח ּכהן אֹו ,הּמל אחד - וּדאי אׁשם גדולעליו [כהן ִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

בשמן] ּבֹו.שנמשח ׁשוין - הארץ עם ׁשאר אֹו ,ְִֶַָָָָ
אם לֹו נסּתּפק אם - וּדאי אׁשם עליו ׁשחּיבין חטא ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכל

ידֹו על הּבא ,לפיכ מּכלּום; ּפטּור עׂשהּו, לא אֹו ְְִִַַָָָָָָָָֹעׂשהּו
ּכלּום חּיב אינֹו - מעילה ּבמעילה.ספק ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

אכל הקּדׁש, ׁשל וחתיכה חּלין ׁשל חתיכה לפניו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהיתה
את ואכל חזר ּפטּור. - היא איזֹו ידּוע ואין מהן, ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאחת
הּׁשנּיה, את אחר אכל מעילתֹו; על אׁשם מביא ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשנּיה,

ּפטּורין .ׁשניהן ְְִֵֶ
- מהן אחת אכל הקּדׁש, ׁשל וחתיכה חלב ׁשל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָחתיכה

מביא - הּׁשנּיה את אכל חלב. מּׁשּום ּתלּוי אׁשם ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמביא
ּבא ההקּדׁש; על מעילה ׁשל וּדאי ואׁשם החלב, על ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת
חתיכה ּתלּוי. אׁשם מביא הּׁשני אף הּׁשנּיה, את ואכל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאחר
מביא - מהן אחת אכל הקּדׁש, חלב ׁשל וחתיכה חלב ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשל
- הראׁשֹונה על לֹו ׁשּנֹודע אחר הּׁשנּיה את אכל ְִִֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת.
ואכל אחר ּבא מעילתֹו; על וּדאי ואׁשם חּטאֹות, ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָמביא
ּכבר ּבלבד. חּטאת, מביא וזה חּטאת מביא זה - הּׁשנּיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת
אּסּור נֹוסף טעם מאיזה אסּורֹות, מאכלֹות ּבהלכֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָּבארנּו

האּסּורין ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן חלב; אּסּור על .הקּדׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

   
:הן ואּלּו ויֹורד; עֹולה קרּבן ׁשּיקריבּו מצותן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּׁשה,

העדּות ׁשבּועת והּנׁשּבע והּיֹולדת, ממוןהמצרע, עדות [ידע ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ
מהמעשה] יודע שאינו ונשבע להעיד ּביןומיאן ּבזדֹון ְֵֵָּבין

ּבׁשגגה לּׁשקר ּבּטּוי ׁשבּועת והּנׁשּבע דברּבׁשגגה, [על ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ
עשה] ולא שיעשה, או ּבׁשגגה,שעשה קדׁש ׁשאכל והּטמא ,ְְִֵֶֶַַָָָָֹ

ּבׁשגגה. לּמקּדׁש ׁשּנכנס ְְְְִִִֵֶַַַָָָָוהּטמא
ּבן ּכבׂש מביאה - עׁשירה היתה אם - הּיֹולדת ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָקרּבן

ידּה אין ואם לחּטאת. ּתֹור אֹו יֹונה ּובן לעֹולה, ְְְְִֵֶַָָָָָָׁשנתֹו
ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי ּומביאה יֹורד, קרּבנּה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמּׂשגת

חּטאת ואחד עֹולה אחד מּׂשגתיֹונה, ידּה היתה אפּלּו ; ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
עני. קרּבן מביאה - לנסכיו מּׂשגת ואינּה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָלׂשה,

ׁשני מהן ּבהמֹות, ׁשלׁש מביא - ּכׁשּיטהר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהמצרע
אין אם לחּטאת; וכבׂשה אׁשם, ואחד עֹולה אחד ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָּכבׂשים,

עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מביא - מּׂשגת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָידֹו
לאׁשם וכבׂש חּטאת, .ואחד ְְְֶֶֶַָָָָ

ׁשגגת ועל ּבּטּוי, ׁשבּועת ׁשגגת ועל העדּות, ׁשבּועת ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָעל
קדׁשיו וטמאת מקּדׁש שאכלטמאת או למקדש שנכנס [טמא ְְְְִַַָָָָֻֻ

החּטאֹותקודש] ּכׁשאר ׂשעירה, אֹו ּכׂשּבה מביא -ְְְִִִִֵַַָָָָ
ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מביא - מּׂשגת ידֹו אין ואם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָהּקבּועֹות;
מּׂשגת ידֹו אין ואם חּטאת; ואחד עֹולה אחד יֹונה, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבני
'מנחת הּקרּויה והיא סלת, האיפה עׂשירית מביא - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹלעֹוף
הּקרּבנֹות. מעׂשה ּבהלכֹות מעׂשיה נתּפרׁשּו ׁשּכבר ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָחֹוטא',

ׁשחּיב זה ּומפרׁש ּבּתֹורה, מפרׁשין האּלּו הּקרּבנֹות ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹּכל
ׁשּכ - קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש ׁשּנכנס מּטמא חּוץ ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלהביאן,
אֹו וגֹו' אלה קֹול וׁשמעה תחטא, ּכי "ונפׁש ׁשם: ְְְְְִֶֶֶָָָָָָָּכתּוב
תּׁשבע ּכי נפׁש אֹו וגֹו' טמא ּדבר ּבכל ּתּגע אׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָנפׁש
וגֹו'" מאּלה לאחת יאׁשם כי והיה וגֹו' ּבׂשפתים ;לבּטא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

הּׁשמּועה רבינו]מּפי ממשה ּכאן[מסורת ׁשחּיב ׁשּזה למדּו, ְְִִִֵֶֶֶַָָָ
והּוא קדׁש, אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס ּכׁשּנטמא - לּטמא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹקרּבן
ּכמפרׁש, הּוא הרי הּקּבלה, מּפי ׁשהּדבר ּפי על אף ידע. ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹלא
ולּטמא קדׁש, ׁשאכל לּטמא ּכרת ּתֹורה חּיבה ּבפרּוׁש ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהרי
ּבׂשר ּתאכל אׁשר "והּנפׁש נאמר: ּבאֹוכל לּמקּדׁש; ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנכנס
ונכרתה", - עליו וטמאתֹו לה', אׁשר הּׁשלמים ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֻמּזבח
הּקהל, מּתֹו ההוא הּנפׁש "ונכרתה נאמר: לּמקּדׁש ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּובּנכנס
על ּכרת ּתֹורה ׁשחּיבה וכיון טּמא". ה' מקּדׁש את ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכי
ׁשגגת על ׁשּמביאין הּקרּבן ּפרׁשה וקדׁשיו, מקּדׁש ן.טמאת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻ

ידיה על מביא ּבעלּה חּיבת, ׁשהאּׁשה קרּבנֹות ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכל
עׁשיר,[עבורה] היה ואם עני; קרּבן מביא עני, היה אם .ְְִִִִִִֵַָָָָָָָָ

ועל ּבנֹו ידי על אדם ּומביא עׁשיר. קרּבן ידיה על ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמקריב
ּבּזבחים. ּומאכילן עני, קרּבן וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ועל ּבּתֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָידי

מׁשיח וכהן בשמן]הּמל שנמשח גדול מביאין[כהן - ְְִִִֵֶֶַַָֹ
על אֹו ּבּטּוי, ׁשבּועת על אֹו העדּות, ׁשבּועת על ְְְִֵַַַַַָָָקרּבן
חּלק ׁשּלא ההדיֹוטֹות; ּכׁשאר וקדׁשיו, מקּדׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻטמאת
אּלא מׁשיח, ּכהן ּומּקרּבן הדיֹוט מּקרּבן מל קרּבן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּכתּוב
ׁשּבארנּו; ּכמֹו קבּועה, חּטאת ׁשגגתן על ׁשחּיבין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבּמצוֹות
ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר ׁשוין. ּכּלם ויֹורד, עֹולה ּבקרּבן ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֻאבל
ׁשגגת ועל העדּות ׁשבּועת על חּיב יהיה אימתי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשבּועֹות,
ּדר איזֹו ועל עליהן, ּפטּור יהיה ואימתי ּבּטּוי, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשבּועת
ּדר איזה ועל הּׁשבּועֹות, ּכמנין הרּבה קרּבנֹות חּיב ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָיהיה
ּכּפרה מחּסרי ּובהלכֹות אחד. קרּבן אּלא חּיב יהיה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻלא
הרּבה, קרּבנֹות והמצרע הּיֹולדת ּתתחּיב ּדר ּבאיזה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאבאר

אחד.ּו קרּבן מהם אחד ּכל יתחּיב ּדר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָבאיזה
,אנּוס היה אם - ּכׁשגגה הּזדֹון על קרּבן הּמביא ְְִִִֵַַַָָָָָָָָָּכל

הּקרּבן מן חּיבּפטּור ׁשאינֹו עברֹות ׁשאר לֹומר צרי ואין ; ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ּפטּור. אנּוס, היה ׁשאם - ׁשגגתן על אּלא ְִִֶֶַַָָָָָָָָחּטאת

וצר חּטאתֹו, ׁשל לכבׂשה מעֹות ׁשהפריׁש [נזקקמי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ
יותר] זולה ששעירה כגון ׂשעירה,להן, מביא זה הרי -ְֲִִֵֵֶָ

אם וכן ּבהן. ויהנה הּׂשעירה, על הּמעֹות אֹותן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָויחּלל
ּבהן. יהנה - ּכׂשּבה ולקח לּׂשעירה, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהפריׁש

ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי יּקח - והעני לבהמה, מעֹות ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַָָהפריׁש
הּמעֹות אֹותן עליהן ויחּלל יֹונה, הפריׁשּבני ּבהן. ויהנה , ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
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לֹו ויתּכּפר ׁשהּקרּבןאׁשם, מעילה, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
מעּכב. החמׁש ואין הּכּפרה, מעּכבין ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוהּקרן

ּתמחּויין ּבחמּׁשה ּבֹו, ׁשּמֹועלין מּדבר ְֲֲִִִִֵֶַַָָָָהאֹוכל
-[תבשילים] אחד מּזבח ׁשהּוא ּפי על אף - אחד ְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּבעלם

ּכל על אׁשם חּיב ּפרּוטה, ׁשוה ואכילה אכילה ּבכל יׁש ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָאם
ּכמינין הם והרי ּבמעילה, מחּלקין ׁשהּתמחּויין ואחד; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחד
חמרה הּכרתֹות. ּבחּיּוב מחּלקין ׁשאין ּפי על אף - ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֻהרּבה

ּכּנהנה המהּנה ּבּה עׂשה ׁשהרי - ּבמעילה יׁש [נתןיתרה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
מעל] הנותן - מרּבהלחבירו לזמן ּומצטרפת שיעור, חצי -] ְְְִִֶֶֶַָֻ

רב] זמן לאחר חצי ׁשליחּותֹולעוד ׁשעׂשה וׁשליח [ובכך, ְְִִֶַָָָ
האּסּורין.מעל] ּבׁשאר אּלּו ּדברים ּׁשאין מה המׁשּלח; ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחּיב

,ּתחּלה חטאֹו לֹו ׁשּיּודע צרי - וּדאי אׁשם המחּיב ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֻּכל
לֹו, ׁשּיּודע קדם הקריבֹו אם אבל אׁשמֹו; יקריב ּכ ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹואחר

לֹו עֹולה אינֹו - ׁשהקריב אחר לֹו ׁשחּיביןונֹודע חטא וכל . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
מׁשיח ּכהן אֹו ,הּמל אחד - וּדאי אׁשם גדולעליו [כהן ִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

בשמן] ּבֹו.שנמשח ׁשוין - הארץ עם ׁשאר אֹו ,ְִֶַָָָָ
אם לֹו נסּתּפק אם - וּדאי אׁשם עליו ׁשחּיבין חטא ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכל

ידֹו על הּבא ,לפיכ מּכלּום; ּפטּור עׂשהּו, לא אֹו ְְִִַַָָָָָָָָֹעׂשהּו
ּכלּום חּיב אינֹו - מעילה ּבמעילה.ספק ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

אכל הקּדׁש, ׁשל וחתיכה חּלין ׁשל חתיכה לפניו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהיתה
את ואכל חזר ּפטּור. - היא איזֹו ידּוע ואין מהן, ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאחת
הּׁשנּיה, את אחר אכל מעילתֹו; על אׁשם מביא ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשנּיה,

ּפטּורין .ׁשניהן ְְִֵֶ
- מהן אחת אכל הקּדׁש, ׁשל וחתיכה חלב ׁשל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָחתיכה

מביא - הּׁשנּיה את אכל חלב. מּׁשּום ּתלּוי אׁשם ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמביא
ּבא ההקּדׁש; על מעילה ׁשל וּדאי ואׁשם החלב, על ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת
חתיכה ּתלּוי. אׁשם מביא הּׁשני אף הּׁשנּיה, את ואכל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאחר
מביא - מהן אחת אכל הקּדׁש, חלב ׁשל וחתיכה חלב ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשל
- הראׁשֹונה על לֹו ׁשּנֹודע אחר הּׁשנּיה את אכל ְִִֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת.
ואכל אחר ּבא מעילתֹו; על וּדאי ואׁשם חּטאֹות, ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָמביא
ּכבר ּבלבד. חּטאת, מביא וזה חּטאת מביא זה - הּׁשנּיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת
אּסּור נֹוסף טעם מאיזה אסּורֹות, מאכלֹות ּבהלכֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָּבארנּו

האּסּורין ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן חלב; אּסּור על .הקּדׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

   
:הן ואּלּו ויֹורד; עֹולה קרּבן ׁשּיקריבּו מצותן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּׁשה,

העדּות ׁשבּועת והּנׁשּבע והּיֹולדת, ממוןהמצרע, עדות [ידע ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ
מהמעשה] יודע שאינו ונשבע להעיד ּביןומיאן ּבזדֹון ְֵֵָּבין

ּבׁשגגה לּׁשקר ּבּטּוי ׁשבּועת והּנׁשּבע דברּבׁשגגה, [על ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ
עשה] ולא שיעשה, או ּבׁשגגה,שעשה קדׁש ׁשאכל והּטמא ,ְְִֵֶֶַַָָָָֹ

ּבׁשגגה. לּמקּדׁש ׁשּנכנס ְְְְִִִֵֶַַַָָָָוהּטמא
ּבן ּכבׂש מביאה - עׁשירה היתה אם - הּיֹולדת ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָקרּבן

ידּה אין ואם לחּטאת. ּתֹור אֹו יֹונה ּובן לעֹולה, ְְְְִֵֶַָָָָָָׁשנתֹו
ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי ּומביאה יֹורד, קרּבנּה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמּׂשגת

חּטאת ואחד עֹולה אחד מּׂשגתיֹונה, ידּה היתה אפּלּו ; ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
עני. קרּבן מביאה - לנסכיו מּׂשגת ואינּה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָלׂשה,

ׁשני מהן ּבהמֹות, ׁשלׁש מביא - ּכׁשּיטהר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהמצרע
אין אם לחּטאת; וכבׂשה אׁשם, ואחד עֹולה אחד ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָּכבׂשים,

עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מביא - מּׂשגת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָידֹו
לאׁשם וכבׂש חּטאת, .ואחד ְְְֶֶֶַָָָָ

ׁשגגת ועל ּבּטּוי, ׁשבּועת ׁשגגת ועל העדּות, ׁשבּועת ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָעל
קדׁשיו וטמאת מקּדׁש שאכלטמאת או למקדש שנכנס [טמא ְְְְִַַָָָָֻֻ

החּטאֹותקודש] ּכׁשאר ׂשעירה, אֹו ּכׂשּבה מביא -ְְְִִִִֵַַָָָָ
ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מביא - מּׂשגת ידֹו אין ואם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָהּקבּועֹות;
מּׂשגת ידֹו אין ואם חּטאת; ואחד עֹולה אחד יֹונה, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבני
'מנחת הּקרּויה והיא סלת, האיפה עׂשירית מביא - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹלעֹוף
הּקרּבנֹות. מעׂשה ּבהלכֹות מעׂשיה נתּפרׁשּו ׁשּכבר ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָחֹוטא',

ׁשחּיב זה ּומפרׁש ּבּתֹורה, מפרׁשין האּלּו הּקרּבנֹות ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹּכל
ׁשּכ - קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש ׁשּנכנס מּטמא חּוץ ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלהביאן,
אֹו וגֹו' אלה קֹול וׁשמעה תחטא, ּכי "ונפׁש ׁשם: ְְְְְִֶֶֶָָָָָָָּכתּוב
תּׁשבע ּכי נפׁש אֹו וגֹו' טמא ּדבר ּבכל ּתּגע אׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָנפׁש
וגֹו'" מאּלה לאחת יאׁשם כי והיה וגֹו' ּבׂשפתים ;לבּטא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

הּׁשמּועה רבינו]מּפי ממשה ּכאן[מסורת ׁשחּיב ׁשּזה למדּו, ְְִִִֵֶֶֶַָָָ
והּוא קדׁש, אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס ּכׁשּנטמא - לּטמא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹקרּבן
ּכמפרׁש, הּוא הרי הּקּבלה, מּפי ׁשהּדבר ּפי על אף ידע. ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹלא
ולּטמא קדׁש, ׁשאכל לּטמא ּכרת ּתֹורה חּיבה ּבפרּוׁש ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהרי
ּבׂשר ּתאכל אׁשר "והּנפׁש נאמר: ּבאֹוכל לּמקּדׁש; ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנכנס
ונכרתה", - עליו וטמאתֹו לה', אׁשר הּׁשלמים ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֻמּזבח
הּקהל, מּתֹו ההוא הּנפׁש "ונכרתה נאמר: לּמקּדׁש ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּובּנכנס
על ּכרת ּתֹורה ׁשחּיבה וכיון טּמא". ה' מקּדׁש את ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכי
ׁשגגת על ׁשּמביאין הּקרּבן ּפרׁשה וקדׁשיו, מקּדׁש ן.טמאת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻ

ידיה על מביא ּבעלּה חּיבת, ׁשהאּׁשה קרּבנֹות ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכל
עׁשיר,[עבורה] היה ואם עני; קרּבן מביא עני, היה אם .ְְִִִִִִֵַָָָָָָָָ

ועל ּבנֹו ידי על אדם ּומביא עׁשיר. קרּבן ידיה על ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמקריב
ּבּזבחים. ּומאכילן עני, קרּבן וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ועל ּבּתֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָידי

מׁשיח וכהן בשמן]הּמל שנמשח גדול מביאין[כהן - ְְִִִֵֶֶַַָֹ
על אֹו ּבּטּוי, ׁשבּועת על אֹו העדּות, ׁשבּועת על ְְְִֵַַַַַָָָקרּבן
חּלק ׁשּלא ההדיֹוטֹות; ּכׁשאר וקדׁשיו, מקּדׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻטמאת
אּלא מׁשיח, ּכהן ּומּקרּבן הדיֹוט מּקרּבן מל קרּבן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּכתּוב
ׁשּבארנּו; ּכמֹו קבּועה, חּטאת ׁשגגתן על ׁשחּיבין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבּמצוֹות
ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר ׁשוין. ּכּלם ויֹורד, עֹולה ּבקרּבן ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֻאבל
ׁשגגת ועל העדּות ׁשבּועת על חּיב יהיה אימתי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשבּועֹות,
ּדר איזֹו ועל עליהן, ּפטּור יהיה ואימתי ּבּטּוי, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשבּועת
ּדר איזה ועל הּׁשבּועֹות, ּכמנין הרּבה קרּבנֹות חּיב ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָיהיה
ּכּפרה מחּסרי ּובהלכֹות אחד. קרּבן אּלא חּיב יהיה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻלא
הרּבה, קרּבנֹות והמצרע הּיֹולדת ּתתחּיב ּדר ּבאיזה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאבאר

אחד.ּו קרּבן מהם אחד ּכל יתחּיב ּדר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָבאיזה
,אנּוס היה אם - ּכׁשגגה הּזדֹון על קרּבן הּמביא ְְִִִֵַַַָָָָָָָָָּכל

הּקרּבן מן חּיבּפטּור ׁשאינֹו עברֹות ׁשאר לֹומר צרי ואין ; ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ּפטּור. אנּוס, היה ׁשאם - ׁשגגתן על אּלא ְִִֶֶַַָָָָָָָָחּטאת

וצר חּטאתֹו, ׁשל לכבׂשה מעֹות ׁשהפריׁש [נזקקמי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ
יותר] זולה ששעירה כגון ׂשעירה,להן, מביא זה הרי -ְֲִִֵֵֶָ

אם וכן ּבהן. ויהנה הּׂשעירה, על הּמעֹות אֹותן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָויחּלל
ּבהן. יהנה - ּכׂשּבה ולקח לּׂשעירה, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהפריׁש

ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי יּקח - והעני לבהמה, מעֹות ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַָָהפריׁש
הּמעֹות אֹותן עליהן ויחּלל יֹונה, הפריׁשּבני ּבהן. ויהנה , ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ



ני           
      

יביא - והעני לתֹורים, אֹו יֹונה לבני עׂשירית[מנחה]מעֹות ְְְֱֲִִִִִִֵֶָָָ
אם וכן ּבהן. ויהנה הּמעֹות, אֹותן עליהן ויחּלל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהאיפה,
יֹוסיף - והעׁשיר האיפה, לעׂשירית מעֹות והפריׁש עני, ְְְֱֲִִִִִִִֵֶַָָָָָָהיה
עליהן, יֹוסיף - והעׁשיר לעֹוף, הפריׁש עֹוף; ויביא ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָעליהן,
הרי - ּגֹוסס מֹוריׁשֹו היה אפּלּו ׂשעירה. אֹו ּכׂשּבה ְְְֲֲִִִִִֵֵָָָָָויביא

ויירׁשּנּו. מֹוריׁשֹו ׁשּימּות עד עני, ְִִִֶֶֶַָָָזה

אם - מּום ּבּה ונפל ׂשעירה, אֹו ּכׂשּבה ׁשהפריׁש ְְְְִִִִִִֶַָָָָָעׁשיר
ונפסל עֹוף, הפריׁש אם אבל עֹוף; ּבדמיה יביא לארצה, - ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹ
ּפדיֹון לעֹוף ׁשאין האיפה, עׂשירית ּבדמיו .יביא ְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָ

ׁשּלא עד אם - והעׁשיר האיפה, עׂשירית ְְֱֲִִִִִִֵֶֶַָָֹהפריׁש
ּבּכלי ותּפדה[שרת]קדׁשה הּמנחֹות, ּככל היא הרי - ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

צּורתּה ּתעבר - ּבּכלי ּומּׁשּקדׁשה ותצא[תפסל]ותאכל; , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ
הּׂשרפה. ְְֵֵַָלבית

קן ׁשהפריׁש ּבדמיה[עופות]עׁשיר ולּקח אֹותּה, למּכר ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ
ׁשהיא ּפי על אף זֹו, קן יביא - והעני ׂשעירה, אֹו ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָָּכׂשּבה

נדחית ׁשהיא ּדמים קרבןקדּׁשת להביא ראוי לא שעני [כיון ְְִִִֵֶַָֻ
נדחיתעשיר] לא ולּמה מעּקרֹו[בפועל]. ׁשּדחּוי מּפני ? ְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹ

עני[מלכתחילה] עּתה. לֹו זה קן נראה והרי ּדחּוי, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָאינֹו
עני, קרּבן ׁשהקריב ועׁשיר יצא; עׁשיר, קרּבן ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָׁשהקריב

יצא. ָָֹלא

   
וקדׁשיו מקּדׁש טמאת ּבׁשגגת יׁש שנכנסׁשּנּוי [טמא ְְְְְִִִֵַַָָָָֻ

קודש] אכל או ׁשּכללמקדש ּכרתֹות: ּבׁשאר ּכן ּׁשאין מה ,ְְִֵֵֵֶֶַָָ
ּפי על אף - ׁשחטא ּבּסֹוף לֹו ונֹודע ׁשּׁשגג ּכיון - ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּכרתֹות
אבל חּטאת; חּיב זה הרי ּבּתחּלה, ידיעה לֹו היתה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא
עד ויֹורד, עֹולה קרּבן מביא אינֹו - וקדׁשיו מקּדׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּבטמאת

לּמקּדׁשׁשּת אֹו לּקדׁש וידיעה לּטמאה ידיעה לֹו היה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבּסֹוף, לּמקּדׁש אֹו לּקדׁש וידיעה לּטמאה וידיעה ְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻּבּתחּלה,
קדׁש, אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס נטמא ּכיצד? ּבינתים. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהעלם
אֹו ׁשאכל ּבׁשעה טמא וׁשהיה ׁשּנטמא לֹו נֹודע ּכ ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָואחר
ׁשּנכנס זה היה מקּדׁש אֹו ׁשאכלֹו, זה היה וׁשּקדׁש ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנכנס,
קדׁש וׁשּזה ׁשּנטמא ׁשּידע עד מּקרּבן; ּפטּור זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלֹו
נטמא, ּכיצד? ׁשּיאכל. קדם אֹו ׁשּיּכנס קדם מקּדׁש, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹוׁשּזה
ּכ ואחר קדׁש, וׁשּזה מקּדׁש ׁשּזה וידע ׁשּנטמא, ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוידע
אֹו לּמקּדׁש ונכנס ׁשּנטמא, וׁשכח הּטמאה מּמּנּו ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻנעלמה
ׁשּׁשגג אֹו קדׁש, וׁשּזה מקּדׁש ׁשּזה יֹודע והּוא קדׁש, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאכל
ׁשהּוא יֹודע והּוא קדׁש, ּבׂשר ׁשּזה אֹו מקּדׁש ׁשּזה ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹוׁשכח
וׁשכח ׁשּנטמא, ׁשכח אֹו ׁשּׁשגג אֹו אכל, אֹו ונכנס ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָטמא,
נֹודע ּכ ואחר אכל, אֹו ונכנס מקּדׁש וׁשּזה קדׁש ּבׂשר ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּזה
עֹולה קרּבן מביא זה הרי - מּמּנּו ׁשּנתעּלמּו אּלּו ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָלֹו
ׁשגגת ׁשּדין ּומּנין אּלּו. מחלקֹות מּׁשׁש וצד צד ּבכל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָויֹורד,
ׁשגגֹות ּבׁשאר ׁשהרי הּוא? ּכ וקדׁשיו מקּדׁש ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָֻטמאת
תעׂשינה, לא אׁשר ה' מּמצֹות אחת "ּבעׂשתּה ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹנאמר:
ׁשּידע ּכיון - חטא" אׁשר חּטאתֹו אליו הֹודע אֹו ְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָואׁשם.
מקּדׁש ּובטמאת ּבּתחּלה; ידע ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹֻּבּסֹוף,
מאחר ואׁשם". ידע והּוא מּמּנּו, "ונעלם נאמר: ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוקדׁשיו
ידיעה ׁשם ׁשהיתה מּכלל מּמּנּו", "ונעלם ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:

ׁשהּוא למדּת, הא - ידע" "והּוא ונאמר: צריּבּתחּלה, ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָ
ּבינתים. והעלם ּבּסֹוף, וידיעה ּבּתחּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָידיעה

ׁשּנטמא וידע אבנטמא, ּבאיזה ידע לא אבל [סוג, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
אֹוטומאה] לּמקּדׁש נכנס ּכ ואחר ׁשּנטמא, וׁשכח ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָנטמא,

אב ּבאיזה ׁשאכל אחר אֹו ׁשּנכנס אחר לֹו ונֹודע קדׁש, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹאכל
ּבּתחּלה ידע ׁשּלא ּפי על ואף ּבקרּבן, חּיב זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹנטמא
ׁשם היתה הרי טמא, ׁשהּוא וידע הֹואיל נטמא; אב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבאיזה
טמאה הלכֹות מּמּנּו נעלמּו אם אבל ּבּתחּלה. טמאה ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֻֻידיעת
מטּמא ׁשהּׁשרץ וידע הּׁשרץ, מן ּבכעדׁשה ׁשּנטמא ּכגֹון -ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
אכל, אֹו ונכנס ּכלל ּבּׁשרץ ׁשּנגע וׁשכח ּבּׁשעּור, ידע ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹולא
ספק זה הרי - הּׁשרץ מן ּבכעדׁשה ׁשּנגע לֹו נֹודע ּכ ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָואחר
מּימיו, הּמקּדׁש ראה ׁשּלא מי וכן ּפטּור. אֹו קרּבן, חּיב ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹאם
ׁשּנטמא, וׁשכח ׁשּנטמא, וידע נטמא אם - מקֹומֹו הבין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹולא
ׁשהרי מקֹומֹו, הּוא ׁשּזה ּבּתחּלה ידע ולא לּמקּדׁש ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹונכנס
מקּדׁש ׁשּזה וידע הּטמאה, זכר ּכ ואחר מעֹולם, ראהּו ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלא
אֹו ידיעה, ּבעֹולם מקּדׁש ׁשּיׁש ידיעה אם ספק זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
ּבקרּבן החּיבין ׁשאּלּו לי, יראה ּתחּלה. מקֹומֹו ׁשּידע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעד
ואם לעזרה. חּלין יכניסּו ׁשּמא קרּבן, מביאין אינן - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֻמּספק
ואינּה הּספק, על ּבאה העֹוף חּטאת 'והלא ְֲֵֵַַַַַַָָָָָֹֹּתאמר:

אֹותּה ׁשהּמביא מּפני זבה]נאכלת'? ספק מחּסר[כגון ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֻ
מי אבל ּכּפרתֹו; ׁשּיביא עד ּבּקדׁשים לאכל ואסּור ְֱֲֳִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּכּפּורים,

ק מביא אינֹו ּכּפּורים, מחּסר מּספק.ׁשאינֹו רּבן ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
וׁשּזה ׁשּנטמא ּתחּלה ׁשּידע צרי - ּבעזרה ׁשּנטמא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָמי

זכּור הּוא והרי ׁשּנטמא כן אחרי מּמּנּו נעלם ואם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמקּדׁש,
ׁשכח ולא מקּדׁש ׁשּזה מּמּנּו ׁשּנעלם אֹו מקּדׁש, ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּזה
יביא לֹו, ּכׁשּיּודע - וזה זה מּמּנּו ׁשּנתעּלמּו אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנטמא,

ׁשּבארנּוקרּבן ּכמֹו ּכּׁשעּור, ׁשּיׁשהה והּוא ויֹורד; עֹולה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
הּמקּדׁש. ּביאת ְְְִִִַַָּבהלכֹות

זה הרי - ּכּׁשעּור ׁשהה ולא ּבמזיד, עצמֹו ׁשּטּמא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמי
הׁשּתחויה ׁשעּור אם השהיה]ספק שיעור ּבלבד,[- לאנּוס ְְְֲִִִִֵַַָָָָ

- ׁשהה ולא ויצא מּמּנּו, נעלם אם ,ּולפיכ למזיד; אף ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹו
הּדבר - עזרה ּבאויר עצמֹו ּתלה אם וכן קרּבן. מביא ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָאינֹו

ּכעזרה. אינֹו אֹו ּכעזרה, עזרה אויר אם ֲֲֲֲִִֵֵַַָָָָָָָספק
ּבטמאה קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש נכנס אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻמי

על קרּבן מביאין ׁשאין - ּתלּוי אׁשם מביא אינֹו לאו, ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָאֹו
הֹודע קבּועה.לא חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין ּבכרת אּלא , ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

- טהֹור ואחד טמא אחד ׁשבילים, ׁשני לפניו ׁשהיּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָמי
ׁש ּבּׁשני ׁשהל ּובעת ּבּׁשני, והל וחזר ּבראׁשֹון כחהל ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

אֹו לּמקּדׁש ונכנס זֹו, טמאה מּמּנּו ונעלמה ּבראׁשֹון, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהל
חּיב - קדׁש ידיעהאכל ּבּתחּלה לֹו היתה ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ׁשהל ידע לא ׁשהרי - ידיעה מקצת אּלא לטמאה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻּגמּורה
על ואף ּבוּדאי; טמא יהא ׁשניהן ׁשּבהּלּו ׁשבילין, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבׁשני
הל ידיעה. ּככל ידיעה, ׁשּמקצת - חּטאת חּיב כן ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָּפי
ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבראׁשֹון,

טמא. ְֵֵָספק
ּוׁשביעי ׁשליׁשי מת]הּזה ׁשּנכנס[כטמא אחר וטבל ְְְְִִִִִִֶַַַַָָ

ׁשהרי חּיב; - לּמקּדׁש ונכנס וחזר ּבּׁשני, והל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָלּמקּדׁש,
אֹו ראׁשֹונה ּבפעם אֹו ּבוּדאי, לּמקּדׁש טמא ּכׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָנכנס

           
      

היא, ידיעה ספק מהן ידיעה ׁשּכל ּפי על ואף ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשנּיה;
מקּדׁש ּבטמאת ּכאן - הּוא ספק מהן ׁשביל ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשהרי

ּכידיעה. ידיעה ספק עׂשּו ְְְִִִֵָָָָָָוקדׁשיו,

והּואהיה לּמקּדׁש', 'נכנסּת ׁשנים: לֹו ואמרּו טמא, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
ׁשאם קרּבן; מביא ואינֹו נאמן, - נכנסּתי' 'לא להן: ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאֹומר

הייתי' 'מזיד יאמר: 'לאירצה, היתה כוונתי [כלומר: ְִִִִֵֶַָֹ
בשוגג'] ּכׁשּנכנסּתנכנסתי היית 'טמא ׁשנים: לֹו אמרּו .ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

על אף - טמא' ׁשאּתה וידעּת נטמאת, ּובפנינּו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלּמקּדׁש,
לּמקּדׁש ּכניסתֹו ּובין ּבּה ׁשּמעידין זֹו טמאה ּבין ׁשהיה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּפי
הֹואיל טבלּתי', 'ּכבר ׁשּיאמר: לֹו ׁשאפׁשר רּבים, ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹימים

אּלּוו הרי מעֹולם', נטמאתי 'לא ואמר: העדים את הכחיׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹ
לידי ׁשנים הביאּוהּו אם ּפיהן; על קרּבן ּומביא ְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָנאמנין,
- הּקל קרּבן לידי ׁשּיביאּוהּו וחמר קל חמּורה, ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמיתה

הכחיׁשן. ְֲִִֵֶָׁשהרי
,ּבּתחּלה ידיעה לּה ׁשהיה - קדׁשיו אֹו מקּדׁש ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָֻטמאת

הּנעׂשה הּכּפּורים יֹום ׁשל ׂשעיר - ּבּסֹוף ידיעה לּה היה ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹולא
ּתֹולין הּכּפּורים ויֹום היסורים]ּבפנים מן ׁשּיּודע[מגינים עד , ְְִִִִִִֶַַַָ

אבל ּבּתחּלה, ידיעה ּבּה וׁשאין ויֹורד. עֹולה קרּבן ויביא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָלֹו
הּכּפּורים ּביֹום ּבחּוץ הּנעׂשה ׂשעיר - ּבּסֹוף ידיעה ּבּה ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָיׁש
ּבּתחּלה לא ידיעה, ּבּה ׁשאין ועל מכּפרין. הּכּפּורים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹויֹום
מכּפרין. חדׁשים ראׁשי ּוׂשעירי הרגלים ׂשעירי - ּבּסֹוף ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵַַָָָָֹולא
יֹום ׁשל ּגדֹול ּכהן ּפר - וקדׁשיו מקּדׁש טמאת זדֹון ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻועל
היה ואם הּכהנים; מן הּמזיד היה אם מכּפר, ְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹהּכּפּורים
- מכּפר הּכּפּורים ויֹום ּבפנים הּנעׂשה ׂשעיר ּדם ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָמּיׂשראל,

יׂשראל". ּבני מּטמאת הּקדׁש על "וכּפר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֻׁשּנאמר:

ה'תש"ע כסלו ט' חמישי יום

   
קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין ּדבר -[רגילה]ּכל ְְִִֶַַַָָָָָָָ

וׁשגגּו להּתירֹו, והֹורּו ּבהֹוראה, הּגדֹול ּדין ּבית ׁשגגּו ְְְְְְִִִֵַַָָָָָאם
ואחר הֹוראתן, על סֹומכין והם העם ועׂשּו ּבהֹוראתן, ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָָָהעם
להביא חּיבין ּדין ּבית הרי - ׁשּטעּו ּדין לבית נֹודע ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכ
עׂשּו ׁשּלא ּפי על ואף ּבהֹוראה, ׁשגגתן על חּטאת ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֹקרּבן
ּכלל, ּדין ּבית עׂשּית על מׁשּגיחין ׁשאין מעׂשה; ּבעצמן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהן
העם ּוׁשאר ּבלבד. הֹוריתן אּלא - עׂשּו לא ּבין עׂשּו ְְִֵֵֶַָָָָָָָָָֹּבין
ׁשּתלּו מּפני - העֹוׂשין ׁשהן ּפי על אף הּקרּבן, מן ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּפטּורין
אם זֹו? ׁשגגה על ׁשּמביאין הּקרּבן הּוא ּומה ּדין. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּבבית
וׂשעיר לעֹולה ּפר מביאין - והֹורּו ׁשגגּו זרה ְְְְְֲִִִַַָָָָָָּבעבֹודה
ּבפרׁשת האמּור הּוא זה וקרּבן וׁשבט; ׁשבט מּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָלחּטאת,
מּפי - לׁשגגה" נעׂשתה העדה מעיני אם "והיה, :ל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשלח

רבינו]הּׁשמּועה ממשה זרה[מסורת עבֹודה ׁשּבׁשגגת למדּו, ְְְְֲִֶַַָָָָָ
חּטאת ׁשגגתן על ׁשחּיבין ּכרתֹות ּבׁשאר ואם מדּבר. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּוא
חּטאת; ּפר וׁשבט ׁשבט ּכל מביא - והֹורּו ׁשגגּו ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָקבּועה
יׂשראל עדת ּכל "ואם וּיקרא: ּבפרׁשת האמּור הּוא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָוזה
ּבהֹוריה הּגדֹול ּדין ּבית ׁשגגּו ׁשאם למד, נמצאת ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָיׁשּגּו".
עֹולֹות, ּפרים עׂשר ׁשנים הּקהל ּכל מביאין - זרה ְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָּבעבֹודה
ּדמן ׁשהרי נׂשרפֹות, והן חּטאֹות; ׂשעירים עׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָּוׁשנים

לפנים הזהב]נכנס ומזבח הפרוכת על הּנק[להזות והן ראין; ְְְְִִִִִֵַָָ

מביאין ׁשגגּו, הּמצוֹות ּבׁשאר ואם זרה'. עבֹודה ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָ'ׂשעירי
נכנס ׁשּדמן מּפני נׂשרפֹות, והן חּטאֹות; ּפרים עׂשר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָׁשנים
צּבּור', ׁשל ּדבר העלם 'ּפר נקרא מהן ּפר וכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלפנים.
ׁשבט וכל וקהל; קהל ּכל - הּקהל" "והקריבּו ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּנאמר:
ּבקהל יהֹוׁשפט "ויעמד ׁשּנאמר: "קהל", קרּוי ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוׁשבט
ּבית ּפי על יׂשראל ׁשּבארץ יׂשראל ּכל ׁשעׂשּו ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיהּודה".
מעּוט ׁשהם ּפי על אף יׂשראל, רב ׁשעׂשּו ּבין ׁשהֹורּו, ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּדין
ׁשהן ּפי על אף הּׁשבטים, רב ׁשעׂשּו ּבין הּׁשבטים, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמנין
לכל ּפר הּׁשבטים ּכל ּכמנין מביאין - יׂשראל ּכל ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָמעּוט
וׁשבט; ׁשבט לכל וׂשעיר ּפר זרה ּובעבֹודה וׁשבט, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשבט
אפּלּו החֹוטאים. ידי על מביאין חטאּו, ׁשּלא אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹׁשאף
הּצּבּור ּכל הרי - הּקהל רב והּוא ּבלבד, אחד ׁשבט ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹעׂשה
ּפרים עׂשר ׁשנים זרה ּובעבֹודה ּפרים, עׂשר ׁשנים ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָָמביאין

ׂשעירים. עׂשר ְְִִֵָָּוׁשנים

ׁשגגּו לא אֹו ּבהֹוראה, ׁשגגּו אם להן ׁשּנסּתּפק ּדין ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבית
ּתלּוי ּבאׁשם חּיבין אינן עד- החּטאת"; "ונֹודעה ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּבּמה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבקרּבן, יתחּיבּו ּכ ואחר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּתּודע
ּפיהם על העֹוׂשים ואּלּו חּיבין, ּדין ׁשּבית אמּורים, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּדברים
ׁשל הּגדֹול ּדין ּבית הּמֹורים ּבׁשהיּו הּקרּבן? מן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּפטּורין

יׁשיבה ראׁש ויהיה ואחד; שבסנהדרין]ׁשבעים [מופלא ְְְְְִִִִֶֶָָֹ
להֹוריה ראּויין ּכּלן ויהיּו ּבהֹוריה; אֹועּמהן ּכּלם ויטעּו ; ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָֻֻ

לעם: ויאמרּו ּבפרּוׁש ויֹורּו ּבֹו; ׁשהֹורּו זה ּבדבר ְְְְְֵֶֶָָָָָֹֻרּבם
אם ּדין, ּבית מּפי ׁשּׁשמעּו אּלּו וכן לעׂשֹות', אּתם ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻ'מּתרין
אֹו הּקהל ּכל ויעׂשּו לעׂשֹות'; אּתם 'מּתרין לאחרים: ְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֻאמרּו
הֹורּו; ּכּדת ּבֹו ׁשהֹורּו ׁשהּדבר ּומדּמים ּפיהם; על ְִִֶֶֶַַַַָָָֻרּבֹו

הּגּוף ּכל ׁשּיעקרּו לא מקצת, לבּטל המצוה]ויֹורּו ;[כל ְְְְִֵֶַַַַָָֹ
ּבכל ּבׁשגגה. ּבֹו ׁשהֹורּו ּדבר ׁשל ּגּופֹו ידעּו להם, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּוכׁשּיּודע
ּבקרּבן, חּיבין ּדין ּבית ׁשּיהיּו הּוא - המארעים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹאּלּו
אּלּו מּכל אחד חסר אם אבל ּפטּור. ּפיהם על ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוהעֹוׂשה
ׁשּׁשגג מי וכל הּקרּבן, מן ּפטּורין ּדין ּבית הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּדרכים

ׁשגגתֹו. על קבּועה חּטאת מביא - מעׂשה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָועׂשה

   
יּפטרּו ׁשּבארנּו, הּדרכים אּלּו מּכל אחד חסר אם ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכיצד

אחד ׁשל ּדין ּבית ׁשהֹורּו הרי העֹוׂשים? ויתחּיבּו ּדין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּבית
מּתר הּקבה ׁשחלב להם הּׁשבטים אנׁשימן אֹותֹו ואכלּו , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ׁשאכל מי וכל ּפטּורין, ּדין ּבית אֹותֹו - ּפיהן על ְְְִִִִֵֶֶַַָָָמקֹומן
ּדין ּבית הֹורּו אם וכן ׁשגגתֹו. על קבּועה חּטאת ְְְִִִִֵֵֵַַָָָמביא

יׁשיבה ראׁש היה ולא מּתר, הּלב ׁשּדם [מופלאהּגדֹול ְְִֵֶַַַָָָָָֹֹֻ
להיֹותשבסנהדרין] ראּוי אינֹו מהן אחד ׁשהיה אֹו ְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָעּמהן,

ׁשּלא זקן אֹו ממזר אֹו ּגר ׁשהיה ּכגֹון ּבּסנהדרין, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻממּנה
ּבנים ּפיהם,[ערירי]ראה על העם ועׂשּו ּבהן, וכּיֹוצא ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ

ׁשאכל מי וכל ּפטּורין, ּדין ּבית הרי - הּלב ּדם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָואכלּו
מדּבר הּכתּוב ׁשאין ּומּנין ׁשגגתֹו. על קבּועה חּטאת ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמביא
יׂשראל עדת ּכל "ואם ׁשּנאמר: הּגדֹול? ּדין ּבבית ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא
להֹוריה? ראּויין ּכּלן ׁשּיהיּו ׁשעד ּומּנין וגֹו'". ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֻיׁשּגּו
ּכעינים; להם ׁשּיהיּו עד העדה", מעיני "ואם ְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
האמּורה העדה מה - העדה" "וׁשפטּו אֹומר: הּוא ְְְֲֵֵֵַָָָָָָָָָּולהּלן



ני            
      

היא, ידיעה ספק מהן ידיעה ׁשּכל ּפי על ואף ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשנּיה;
מקּדׁש ּבטמאת ּכאן - הּוא ספק מהן ׁשביל ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשהרי

ּכידיעה. ידיעה ספק עׂשּו ְְְִִִֵָָָָָָוקדׁשיו,

והּואהיה לּמקּדׁש', 'נכנסּת ׁשנים: לֹו ואמרּו טמא, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
ׁשאם קרּבן; מביא ואינֹו נאמן, - נכנסּתי' 'לא להן: ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאֹומר

הייתי' 'מזיד יאמר: 'לאירצה, היתה כוונתי [כלומר: ְִִִִֵֶַָֹ
בשוגג'] ּכׁשּנכנסּתנכנסתי היית 'טמא ׁשנים: לֹו אמרּו .ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

על אף - טמא' ׁשאּתה וידעּת נטמאת, ּובפנינּו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלּמקּדׁש,
לּמקּדׁש ּכניסתֹו ּובין ּבּה ׁשּמעידין זֹו טמאה ּבין ׁשהיה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּפי
הֹואיל טבלּתי', 'ּכבר ׁשּיאמר: לֹו ׁשאפׁשר רּבים, ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹימים

אּלּוו הרי מעֹולם', נטמאתי 'לא ואמר: העדים את הכחיׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹ
לידי ׁשנים הביאּוהּו אם ּפיהן; על קרּבן ּומביא ְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָנאמנין,
- הּקל קרּבן לידי ׁשּיביאּוהּו וחמר קל חמּורה, ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמיתה

הכחיׁשן. ְֲִִֵֶָׁשהרי
,ּבּתחּלה ידיעה לּה ׁשהיה - קדׁשיו אֹו מקּדׁש ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָֻטמאת

הּנעׂשה הּכּפּורים יֹום ׁשל ׂשעיר - ּבּסֹוף ידיעה לּה היה ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹולא
ּתֹולין הּכּפּורים ויֹום היסורים]ּבפנים מן ׁשּיּודע[מגינים עד , ְְִִִִִִֶַַַָ

אבל ּבּתחּלה, ידיעה ּבּה וׁשאין ויֹורד. עֹולה קרּבן ויביא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָלֹו
הּכּפּורים ּביֹום ּבחּוץ הּנעׂשה ׂשעיר - ּבּסֹוף ידיעה ּבּה ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָיׁש
ּבּתחּלה לא ידיעה, ּבּה ׁשאין ועל מכּפרין. הּכּפּורים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹויֹום
מכּפרין. חדׁשים ראׁשי ּוׂשעירי הרגלים ׂשעירי - ּבּסֹוף ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵַַָָָָֹולא
יֹום ׁשל ּגדֹול ּכהן ּפר - וקדׁשיו מקּדׁש טמאת זדֹון ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻועל
היה ואם הּכהנים; מן הּמזיד היה אם מכּפר, ְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹהּכּפּורים
- מכּפר הּכּפּורים ויֹום ּבפנים הּנעׂשה ׂשעיר ּדם ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָמּיׂשראל,

יׂשראל". ּבני מּטמאת הּקדׁש על "וכּפר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֻׁשּנאמר:

ה'תש"ע כסלו ט' חמישי יום

   
קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין ּדבר -[רגילה]ּכל ְְִִֶַַַָָָָָָָ

וׁשגגּו להּתירֹו, והֹורּו ּבהֹוראה, הּגדֹול ּדין ּבית ׁשגגּו ְְְְְְִִִֵַַָָָָָאם
ואחר הֹוראתן, על סֹומכין והם העם ועׂשּו ּבהֹוראתן, ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָָָהעם
להביא חּיבין ּדין ּבית הרי - ׁשּטעּו ּדין לבית נֹודע ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכ
עׂשּו ׁשּלא ּפי על ואף ּבהֹוראה, ׁשגגתן על חּטאת ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֹקרּבן
ּכלל, ּדין ּבית עׂשּית על מׁשּגיחין ׁשאין מעׂשה; ּבעצמן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהן
העם ּוׁשאר ּבלבד. הֹוריתן אּלא - עׂשּו לא ּבין עׂשּו ְְִֵֵֶַָָָָָָָָָֹּבין
ׁשּתלּו מּפני - העֹוׂשין ׁשהן ּפי על אף הּקרּבן, מן ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּפטּורין
אם זֹו? ׁשגגה על ׁשּמביאין הּקרּבן הּוא ּומה ּדין. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּבבית
וׂשעיר לעֹולה ּפר מביאין - והֹורּו ׁשגגּו זרה ְְְְְֲִִִַַָָָָָָּבעבֹודה
ּבפרׁשת האמּור הּוא זה וקרּבן וׁשבט; ׁשבט מּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָלחּטאת,
מּפי - לׁשגגה" נעׂשתה העדה מעיני אם "והיה, :ל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשלח

רבינו]הּׁשמּועה ממשה זרה[מסורת עבֹודה ׁשּבׁשגגת למדּו, ְְְְֲִֶַַָָָָָ
חּטאת ׁשגגתן על ׁשחּיבין ּכרתֹות ּבׁשאר ואם מדּבר. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּוא
חּטאת; ּפר וׁשבט ׁשבט ּכל מביא - והֹורּו ׁשגגּו ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָקבּועה
יׂשראל עדת ּכל "ואם וּיקרא: ּבפרׁשת האמּור הּוא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָוזה
ּבהֹוריה הּגדֹול ּדין ּבית ׁשגגּו ׁשאם למד, נמצאת ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָיׁשּגּו".
עֹולֹות, ּפרים עׂשר ׁשנים הּקהל ּכל מביאין - זרה ְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָּבעבֹודה
ּדמן ׁשהרי נׂשרפֹות, והן חּטאֹות; ׂשעירים עׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָּוׁשנים

לפנים הזהב]נכנס ומזבח הפרוכת על הּנק[להזות והן ראין; ְְְְִִִִִֵַָָ

מביאין ׁשגגּו, הּמצוֹות ּבׁשאר ואם זרה'. עבֹודה ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָ'ׂשעירי
נכנס ׁשּדמן מּפני נׂשרפֹות, והן חּטאֹות; ּפרים עׂשר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָׁשנים
צּבּור', ׁשל ּדבר העלם 'ּפר נקרא מהן ּפר וכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלפנים.
ׁשבט וכל וקהל; קהל ּכל - הּקהל" "והקריבּו ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּנאמר:
ּבקהל יהֹוׁשפט "ויעמד ׁשּנאמר: "קהל", קרּוי ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוׁשבט
ּבית ּפי על יׂשראל ׁשּבארץ יׂשראל ּכל ׁשעׂשּו ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיהּודה".
מעּוט ׁשהם ּפי על אף יׂשראל, רב ׁשעׂשּו ּבין ׁשהֹורּו, ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּדין
ׁשהן ּפי על אף הּׁשבטים, רב ׁשעׂשּו ּבין הּׁשבטים, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמנין
לכל ּפר הּׁשבטים ּכל ּכמנין מביאין - יׂשראל ּכל ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָמעּוט
וׁשבט; ׁשבט לכל וׂשעיר ּפר זרה ּובעבֹודה וׁשבט, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשבט
אפּלּו החֹוטאים. ידי על מביאין חטאּו, ׁשּלא אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹׁשאף
הּצּבּור ּכל הרי - הּקהל רב והּוא ּבלבד, אחד ׁשבט ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹעׂשה
ּפרים עׂשר ׁשנים זרה ּובעבֹודה ּפרים, עׂשר ׁשנים ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָָמביאין

ׂשעירים. עׂשר ְְִִֵָָּוׁשנים

ׁשגגּו לא אֹו ּבהֹוראה, ׁשגגּו אם להן ׁשּנסּתּפק ּדין ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבית
ּתלּוי ּבאׁשם חּיבין אינן עד- החּטאת"; "ונֹודעה ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּבּמה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבקרּבן, יתחּיבּו ּכ ואחר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּתּודע
ּפיהם על העֹוׂשים ואּלּו חּיבין, ּדין ׁשּבית אמּורים, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּדברים
ׁשל הּגדֹול ּדין ּבית הּמֹורים ּבׁשהיּו הּקרּבן? מן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּפטּורין

יׁשיבה ראׁש ויהיה ואחד; שבסנהדרין]ׁשבעים [מופלא ְְְְְִִִִֶֶָָֹ
להֹוריה ראּויין ּכּלן ויהיּו ּבהֹוריה; אֹועּמהן ּכּלם ויטעּו ; ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָֻֻ

לעם: ויאמרּו ּבפרּוׁש ויֹורּו ּבֹו; ׁשהֹורּו זה ּבדבר ְְְְְֵֶֶָָָָָֹֻרּבם
אם ּדין, ּבית מּפי ׁשּׁשמעּו אּלּו וכן לעׂשֹות', אּתם ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻ'מּתרין
אֹו הּקהל ּכל ויעׂשּו לעׂשֹות'; אּתם 'מּתרין לאחרים: ְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֻאמרּו
הֹורּו; ּכּדת ּבֹו ׁשהֹורּו ׁשהּדבר ּומדּמים ּפיהם; על ְִִֶֶֶַַַַָָָֻרּבֹו

הּגּוף ּכל ׁשּיעקרּו לא מקצת, לבּטל המצוה]ויֹורּו ;[כל ְְְְִֵֶַַַַָָֹ
ּבכל ּבׁשגגה. ּבֹו ׁשהֹורּו ּדבר ׁשל ּגּופֹו ידעּו להם, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּוכׁשּיּודע
ּבקרּבן, חּיבין ּדין ּבית ׁשּיהיּו הּוא - המארעים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹאּלּו
אּלּו מּכל אחד חסר אם אבל ּפטּור. ּפיהם על ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוהעֹוׂשה
ׁשּׁשגג מי וכל הּקרּבן, מן ּפטּורין ּדין ּבית הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּדרכים

ׁשגגתֹו. על קבּועה חּטאת מביא - מעׂשה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָועׂשה

   
יּפטרּו ׁשּבארנּו, הּדרכים אּלּו מּכל אחד חסר אם ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכיצד

אחד ׁשל ּדין ּבית ׁשהֹורּו הרי העֹוׂשים? ויתחּיבּו ּדין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּבית
מּתר הּקבה ׁשחלב להם הּׁשבטים אנׁשימן אֹותֹו ואכלּו , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ׁשאכל מי וכל ּפטּורין, ּדין ּבית אֹותֹו - ּפיהן על ְְְִִִִֵֶֶַַָָָמקֹומן
ּדין ּבית הֹורּו אם וכן ׁשגגתֹו. על קבּועה חּטאת ְְְִִִִֵֵֵַַָָָמביא

יׁשיבה ראׁש היה ולא מּתר, הּלב ׁשּדם [מופלאהּגדֹול ְְִֵֶַַַָָָָָֹֹֻ
להיֹותשבסנהדרין] ראּוי אינֹו מהן אחד ׁשהיה אֹו ְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָעּמהן,

ׁשּלא זקן אֹו ממזר אֹו ּגר ׁשהיה ּכגֹון ּבּסנהדרין, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻממּנה
ּבנים ּפיהם,[ערירי]ראה על העם ועׂשּו ּבהן, וכּיֹוצא ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ

ׁשאכל מי וכל ּפטּורין, ּדין ּבית הרי - הּלב ּדם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָואכלּו
מדּבר הּכתּוב ׁשאין ּומּנין ׁשגגתֹו. על קבּועה חּטאת ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמביא
יׂשראל עדת ּכל "ואם ׁשּנאמר: הּגדֹול? ּדין ּבבית ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא
להֹוריה? ראּויין ּכּלן ׁשּיהיּו ׁשעד ּומּנין וגֹו'". ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֻיׁשּגּו
ּכעינים; להם ׁשּיהיּו עד העדה", מעיני "ואם ְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
האמּורה העדה מה - העדה" "וׁשפטּו אֹומר: הּוא ְְְֲֵֵֵַָָָָָָָָָּולהּלן
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האמּורה עדה אף להֹוריה, ראּויין ּכּלן נפׁשֹות, ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָֻּבדיני
הֹורּו, אם וכן להֹוריה. ראּויין ּכּלן ׁשּיהיּו עד זֹו, ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֻּבׁשגגה
ורּבּו אּתם', 'טֹועים להן: ואמר ׁשּטעּו, מהן אחד ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוידע
מי וכל ּפטּורין, ּדין ּבית הרי - והּתירּו הּמּתירים, ְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָעליו
ׁשגגתֹו, על קבּועה חּטאת להביא חּיב ּפיהם על ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשעׂשה
ּכל ׁשּיׁשּגּו עד יׁשּגּו", יׂשראל עדת ּכל "ואם ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
ׁשּטעּו מעּוטן אֹו הּסנהדרין מן אחד ידע ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָהּסנהדרין.
חֹולק, ׁשם היה ולא והֹורּו הֹואיל - וׁשתקּו ְְְְִִִֵַַָָָָֹהּמּתירין,
קרּבן, חּיבין ּדין ּבית הרי - הּקהל ּברב ההֹוריה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָֹּופׁשטה
על עׂשּו אם - ׁשּׁשתקּו ואּלּו ּפטּור; ּפיהם על ׁשעׂשה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָוכל
ּבבית ּתלּו ׁשּלא מּפני חּיבין, אּלּו הרי - ׁשהֹורּו אּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹּפי
מּתר זה 'ּדבר ואמרּו: ּבּדבר, ונתנּו נׂשאּו אם וכן ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֻּדין.

'מּתר להם: אמרּו ולא לעם, הֹורּו ולא אּתםהּוא', ין ְְְִֶֶַָָָָָֹֹֻ
מּתר, ׁשהּדבר ׁשּגמרּו ּבעת מהם הּׁשֹומע וׁשמע ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻלעׂשֹות',
חּטאת חּיב העֹוׂשה ּכל הרי - ּׁשּׁשמע מה ּכפי ועׂשה ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָוהל
ּבפרּוׁש להם הֹורּו לא ׁשהרי ּפטּורין; ּדין ּובית ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָֹקבּועה,
ּפיהם, על הּקהל מעּוט ועׂשּו הֹורּו, אם וכן ְְֲִִִֵֶַַַָָָלעׂשֹות.
הּמעּוט ואּלּו ּפטּורין; ּדין ּבית הרי - הּׁשגגה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָונֹודעה

חּטאתֹו. מביא ואחד אחד וכל חּיבין, ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשעׂשּו

לרב מצטרפין אינן ּבהֹוריתן, ׁשעׂשּו עצמן ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוהּסנהדרין
רב עׂשּו הּסנהדרין. מן חּוץ ׁשעׂשּו, הרב ׁשּיהיּו עד ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּקהל;
העֹוׂשים ׁשאּלּו ּפי על אף ּפיהם, על יׂשראל ארץ ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאנׁשי
ׁשהם ּפי על אף הּׁשבטים, רב עׂשּו אם וכן אחד, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשבט

ּפטּורין והעֹוׂשין חּיבים, ּדין ּבית - הּקהל ּכיצד?מעּוט . ְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
והיּו ואחד, אלף מאֹות ׁשׁש יׂשראל ארץ יֹוׁשבי ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָהיּו
והרי ואחד, אלף מאֹות ׁשלׁש ּדין ּבית ּבהֹורית ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהעֹוׂשין
ׁשבעה ּבני העֹוׂשים ׁשהיּו אֹו ּבלבד, יהּודה ּבני ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻּכּלם
ּבית הרי - אלף מאה ּבהם ׁשּיׁש ּפי על אף ּכּלם, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשבטים
מׁשּגיחין ואין ּפטּורין. ּפיהם על העֹוׂשים וכל חּיבין, ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָּדין
ארץ ּבני אּלא קהל קרּוי ׁשאין לארץ, חּוצה יֹוׁשבי ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָעל
ׁשבטים ּכׁשני חׁשּובים אינם ואפרים מנּׁשה וׁשבט ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל;

אחד. ׁשבט ׁשניהם אּלא הּזה, ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָלענין
ּבׁשעת ּומעטין החטא, ּבׁשעת מרּבין העֹוׂשים ְְְְִִִִִֵַַַָָָֻֻהיּו

הידיעה ּבׁשעת ּומרּבין החטא, ּבׁשעת מעטין אֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֻֻהידיעה,
הּמעׂשה ׁשעת אחר הֹול הּכל -. ְֲֵֶַַַַַַֹ

ואכל מּתר, ׁשהּוא החלבים מן ּבחלב ּדין ּבית ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻהֹורּו
ּבהם וחזרּו ׁשחטאּו להם ונֹודע ּפיהם, על הּקהל ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָמעּוט

דין] מּתרת,[בית ּפלֹונית זרה ׁשעבֹודה הֹורּו ּכ ואחר ,ְְֲִֶֶֶַַָָָָֻ
ּוכׁשּיצטרפּו ּפיהם, על אחר מעּוט זרה עבֹודה אֹותּה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָועבד
על אף מצטרפין, אּלּו הרי - רב יהיּו לעֹובדים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹהאֹוכלים
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבינתים. ידיעה להם ׁשהיתה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּפי
ׁשהֹורה ּדין ּבית מת אם אבל אחד; ּדין ּבית הּמֹורה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבׁשהיה

לאּלּו. מצטרפין אּלּו אין - והֹורה אחר ועמד ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָּתחּלה,
וחלב חלב ּכגֹון אחד, ּבדבר ּדינים ּבּתי ׁשני הֹורּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאפּלּו

ודם ּדם ההֹוראהאֹו ּפי על ׁשֹוגגין העֹוׂשים היּו לא אם וכן . ְְִִִִֵַַָָָָָָָֹ
הֹורּו ּכיצד? חּיבין. העֹוׂשים וכל ּפטּורין, ּדין ּבית הרי -ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָ
ׁשּטעּו הּקהל מן אחד וידע ּכּלֹו, הּקבה חלב לאכל ּדין ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבית
על עֹולה ׁשהיה הֹוראתם, מּפני ואכלֹו אסּור, הּקבה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוׁשחלב

- טֹועים ׁשהם ּפי על אף ּדין, מּבית לׁשמע ׁשּמצוה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּדעּתן
ואינֹו אכילתֹו, על קבּועה חּטאת חּיב האֹוכל זה ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהרי
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפיהם. על הּׁשֹוגגים למנין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָמצטרף
להֹוראה; ׁשהּגיע ּתלמיד אֹו חכם ׁשּטעּו ׁשּידע זה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבׁשהיה
ידיעתֹו ׁשאין - ּפטּור זה הרי הארץ, עם היה אם ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָאבל
ּפיהם. על הּׁשֹוגגים לכלל ּומצטרף וּדאית, ידיעה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָּבאּסּור
חלב ואכל ׁשּמן, לאכל ונתּכּון ׁשּטעּו, ידע לא אם ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻוכן
הרי - הּקבה חלב ׁשהּוא ידע לא והּוא ׁשהּתירּוהּו, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּקבה

מּפ חּיב; ההֹוראה;זה מּפני לא ׁשגגתֹו, מּפני ׁשאכילתֹו ני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
"לכל ׁשּנאמר: - ּפיהם על הּׁשֹוגגים למנין מצטרף ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָואינֹו
ּתלה אם וכן לּכל. אחת ׁשגגה ׁשּתהיה עד ּבׁשגגה", ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהעם
מּפני לא להּתירֹו, ׁשהֹורּו הּקבה חלב ואכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבעצמֹו,
חּיב זה הרי - ּבדעּתֹו מּתר ׁשהּוא מּפני אּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהֹוראתם,
ּדין, ּבבית הּתֹולה ּכל הּכלל: זה עצמֹו. ּבפני קבּועה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָחּטאת
החּיב וכל ׁשּמנינּו; הּדרכים ּכל ׁשם ׁשּיהיּו והּוא, - ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָּפטּור

הּׁשֹוגגים. לרב מצטרף אינֹו עצמֹו, ְְְְְִִִֵֵֵַַָֹּבפני

הּקהל ועׂשּו ּבזדֹון, האסּור ּדבר להּתיר ּדין ּבית ְְְִִֵַַָָָָָָָָהֹורּו
ׁשהם מּפני הּקרּבן, מן ּפטּורין ּדין ּבית - ּבׁשגגה ּפיהם ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל

קרּבןמזידין חּיב ּפיהם, על העֹוׂשים מן ואחד אחד וכל ; ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ
ּבׁשגגה, ּדין ּבית הֹורּו ׁשֹוגג. ׁשהּוא מּפני עצמֹו, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָּבפני
ּפי על ואף מהם, לקּבל ראּוי וׁשאין ׁשּטעּו, הּקהל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוידעּו
הּקרּבן: מן ּפטּורין ואּלּו אּלּו - ּפיהם על הּקהל עׂשּו ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָכן
הֹוראתם מּפני הּקהל עׂשּו לא ׁשהרי ּפטּורין, ּדין ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּבית
ׁשהן מּפני הּקרּבן, מן ּפטּורין העֹוׂשים וכל אֹותן; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשהטעת

לעׂשֹות. ראּוי וׁשאין ׁשּטעּו, ידעּו ׁשהרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָמזידין

   
ּגּוף לעקר והֹורּו ׁשּׁשגגּו ּדין ּתֹורה,[מצוה]ּבית מּגּופי ְְֲִִֵֵֶַָָֹ

ואחד אחד וכל ּפטּורין, ּדין ּבית - ּפיהם על העם ּכל ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָועׂשּו
קבּועה חּטאת חּיב העֹוׂשים "ונעלם[רגילה]מן ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָ

פרט]ּדבר" הּגּוף.[- ּכל ולא , ְַָָָֹ

,חּיבין ּדין ּבית אין לבּטל[אלא]לעֹולם ׁשּיֹורּו עד ְְִִֵֵֵֶַַַָָ
ּומבארין מפרׁשין ׁשאינם ּבדברים מקצת, ּולקּים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹמקצת
והעֹוׂשים ּבקרּבן, חּיבין ּדין ּבית יהיּו ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָּבּתֹורה;
להׁשּתחוֹות ׁשּמּתר והֹורּו ׁשגגּו ּכיצד? ּפטּורין. ּפיהם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֻעל

מרׁשּות להֹוציא ׁשּמּתר אֹו זרה, לרׁשּות[היחיד]לעבֹודה ְְְֲִִֵֶַָָָָֻ
להפך] וכן יֹום[הרבים, ׁשֹומרת על לבֹוא ׁשּמּתר אֹו ְֶֶֶַַָָָֻּבׁשּבת,

יֹום הזבה]ּכנגד ׁשּבת[- 'אין ׁשאמרּו ּכמי אּלּו הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָ
ּבּתֹורה', נּדה 'אין אֹו ּבּתֹורה', זרה עבֹודה 'אין אֹו ֲִֵֵַַַָָָָָָָּבּתֹורה',
אּלא הֹוראה, ׁשגגת ּבזה וכּיֹוצא זֹו ואין הּגּוף, ּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשעקרּו
ּפיהם על העֹוׂשה וכל הּקרּבן, מן ּפטּורין ,לפיכ ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָׁשכחה.
ואמרּו: והֹורּו טעּו אם אבל עצמֹו. ּבפני חּטאת ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָחּיב
יצא "אל ׁשּנאמר: ׁשחּיב, הּוא לרׁשּות מרׁשּות ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ'הּמֹוציא
ׁשעקרּו אֹו מּתר', הּמֹוׁשיט, אֹו הּזֹורק אבל מּמקמֹו", ְְֲִִִֵֶַַָָָֹֻאיׁש
אּלּו הרי - מלאכה ׁשאינֹו והֹורּו מלאכֹות, מאבֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֶָָָָאב

'הּמׁשּתחוה ואמרּו: טעּו אם וכן זרהחּיבין. לעבֹודה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ
לא "ּכי ׁשּנאמר: החּיב, הּוא ורגלים ידים ְְְֱִִִִֶֶַַַַַַָָֹּבפּׁשּוט
ּפׁשט ולא הארץ על הּכֹורע אבל אחר", לאל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹתׁשּתחוה

           
      

טעּו אם וכן חּיבין. אּלּו הרי - מּתר' הּוא הרי ורגליו, ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָֻידיו
ּבּיֹום ּדם ׁשראתה יֹום ּכנגד יֹום ׁשֹומרת על 'הּבא ְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָואמרּו:
מּתר ּבּלילה, ראת אבל זֹובּה", ימי "ּכל ׁשּנאמר: חּיב, ְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּוא
נּדה אׁשּתֹו ׁשּפרׂשה ׁשּמי ואמרּו הֹורּו אם וכן עליה', ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלבֹוא
מתקּׁשה ּכׁשהּוא לׁשעתֹו מּמּנה לפרׁש מּתר ּתׁשמיׁש, ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻּבׁשעת
ׁשּיצא ּדם ׁשהאֹוכל ואמרּו טעּו אם וכן חּיבין. אּלּו הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
- מּתר הּלב, ּדם האֹוכל אבל החּיב, הּוא ׁשחיטה, ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֻּבׁשעת
ּבהן הֹורּו אם אּלּו, ּבטעּיֹות ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיבין. אּלּו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֻהרי
על קרּבן מביאין ּדין ּבית - ּפיהן על הּקהל רב ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹועׂשּו

ּפטּורין. ּפיהן על העֹוׂשין וכל ְְְִִִִֶַָָָָׁשגגתן,

ודּמּו החּמה, ׁשּנכסית לפי הּׁשּבת ׁשּיצא ּדין ּבית ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהֹורּו
אּלא הֹוראה, זֹו אין - החּמה זרחה ּולבּסֹוף ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּׁשקעה,

ּפטּורין ּדין ּבית אבל חּיב, מלאכה ׁשעׂשה וכל וכןטעּות; . ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָ
ׁשּמת ּבפניהם ׁשהעידּו לפי להּנׂשא איׁש אׁשת הּתירּו ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָאם
טעּות; אּלא הֹוראה, זֹו אין - ּבעלּה ּבא ּכ ואחר ְֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָּבעלּה,
ּכל וכן ׁשגגתן. על חּטאת חּיבין האחרֹון, ּובעלּה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָֹוהאּׁשה

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
ׁשהֹורּו חטא ׁשל עצמֹו וׁשכחּו ּבׁשגגה, ׁשהֹורּו ּדין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָּבית

ּבׁשג ׁשחטאּו ּבוּדאי יֹודעים ׁשהם ּפי על אף - ואףּבֹו גה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
וכ ּבכ' להם: ואֹומרים אֹותם מֹודיעין ׁשהעם ּפי ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָעל
ּבפני חּיבין ּפיהם על והעֹוׂשים ּפטּורין, - לנּו' ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָהֹוריתם

עליה" חטאּו אׁשר החּטאת "ונֹודעה ׁשּנאמר: לאעצמם, , ְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
הּקבה, חלב והּתירּו ׁשגגּו ּכיצד? החֹוטאים. אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּידעּו
ּבהֹוראה, ׁשּׁשגגּו ׁשּידעּו ואחר העם, רב אֹותֹו ְְְְְְֶֶַַָָָָָָָֹואכלּו
חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבים ּדבר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוׁשהּתירּו
מקצת אֹו הּתירּו, החלבים מקצת אם להם ונסּתּפק ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָקבּועה,
מביא ׁשאכל מי וכל ּפטּורין, אּלּו הרי - הּתירּו ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּדמים

קבּועה. ְַָָחּטאת
ּבין - ׁשגגתם להם ונֹודעה ּבׁשגגה, ׁשהֹורּו ּדין ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָּבית

ּכפי העֹוׂשה ּכל - ּכּפרתן הביאּו ׁשּלא ּבין ּכּפרתן, ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשהביאּו
מביא זה הרי ׁשּידעּו, מאחר הּצּבּור ּברב ׁשּפׁשטה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהֹוריתן
ּדברים על עת ּבכל לׁשאל לֹו והיה הֹואיל ּתלּוי; ְְְְִִִֵַָָָָָָָֹאׁשם
לֹו ׁשּנסּתּפק ּכמי זה הרי - ׁשאל ולא ּדין, ּבבית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּנתחּדׁשּו
ׁשהּוא ּבמי אמּורים? ּדברים ּבּמה חטא. לא אֹו חטא ְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹאם
והל ההֹוריה, ׁשראה מי אבל ּבּמדינה. ּדין ּבית ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָעם
ּפטּור; ׁשּידעּו, אחר ׁשעׂשה ּפי על אף - אחרת ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמדינה

לׁשאל לֹו אפׁשר אי והרי ּבהן, ׁשּתלה אּלאמּפני עֹוד, ולא . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
לּדר,[ממהר]הּנבהל יצא לא ׁשעדין ּפי על אף - לצאת ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּפטּור. זה הרי - ׁשּידעּו מאחר ּפיהן על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָועׂשה

ה'תש"ע כסלו י' שישי יום

   
ּבארנּו חּטאתּכבר עליה מביא ׁשההדיֹוט ׁשגגה ׁשּכל , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

מביא הּנׂשיא, ּבּה ׁשגג אם - ׂשעירה אֹו ּכׂשּבה ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהּקבּועה,
ּכהן ּבּה ׁשגג ואם בשמןמׁשיח[גדול]ׂשעיר; שנמשח -] ְִִִֵַַָָָָֹ

מׁשיחהמשחה] ׁשּכהן אמּורים ּדברים ּבּמה ּפר. מביא ,ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ועׂשה עצמֹו, ּבהֹוראת ּבׁשּטעה ׁשגגתֹו? על קרּבן ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָמביא
מפלא, חכם ׁשּיהיה והּוא, - לבּדּה הֹוראתֹו ּבׁשגגת ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֻמעׂשה

הרי העם", לאׁשמת יחטא, הּמׁשיח הּכהן "אם ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
חּיבין אינם ּדין, ּבית ׁשהם הּצּבּור מה ּכצּבּור: ְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמׁשיח
ּבהֹוראה, ויטעּו להֹוראה, ראּויין חכמים ׁשּיהיּו עד ְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָּבקרּבן
מקצת ּולקּים מקצת לבּטל ויֹורּו ּפיהם, על העֹוׂשים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָויעׂשּו

האּלּו. הּדרכים ּבכל הּמׁשיח, ּכ -ְְִִֵַַַָָָָָ

ודּמה לעצמֹו, ּבהֹוראה ׁשּטעה מׁשיח ּכהן ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּכיצד?
מרׁשּות להפך]לרׁשּות[היחיד]ׁשהּזֹורק וכן ּבׁשּבת[הרבים, ְְְִֵֵֶַַָ

לעצמֹו ּבהֹוראתֹו ּתֹולה והּוא לרׁשּות, מרׁשּות וזרק ְְְְְְְִֵֶַַָָָָֻמּתר,
ּתלה לא אם אבל לחּטאת. ּפר יביא חטאֹו, לֹו ּכׁשּיּודע -ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבהֹוראתֹו, ׁשּתלה אֹו ּבׁשגגה, וזרק ׁשגג אּלא ְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָָָּבהֹוראתֹו,

הּגּוףו ּכל ׁשעקר אֹו מפלא, חכם היה [המצוה]לא ְְֶַַָָָָָָָֹֻ
מקצת לבּטל ּבהֹוראתֹו ׁשּׁשגג אֹו לעצמֹו, [מפרטיּבהֹוראתֹו ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָ

עׂשההמצוה] אּלא הֹוראתֹו, על סֹומ והּוא עׂשה ולא ,ְְֵֶַָָָָָָָֹ
- ּבמעׂשה וׁשגג ּבהֹוראה מזיד ׁשהיה אֹו אחרת, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבׁשגגה
ּכדין עצמֹו, להֹוראת ׁשּדינֹו ּכלל; מּקרּבן ּפטּור זה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהרי
וׁשכח לעצמֹו, הֹורה ּדבר. לכל ּדין ּבית להֹוראת ְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָהּקהל
על עֹוׂשה 'הריני אמר: מעׂשה ּובׁשעת הֹורה, טעם ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָמאיזה

חּטאת. ּפר מביא זה הרי - הֹוראתי' ֲִִֵֵֶַַַַָָָּדעת
,זרה ּבעבֹודה מקצת ּולקּים מקצת לבּטל לעצמֹו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָהֹורה

ּכהדיֹוט ׂשעירה מביא זה הרי - הֹוראתֹו ּכפי והּוא,ועׂשה ; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָ
חּיב הּמׁשיח הּכהן ׁשאין - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבהֹוראה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּיׁשּגג
הּמעׂשה ׁשגגת עם ּבהֹוראה, ּדבר ּבהעלם אּלא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָקרּבן,
ּבין - הֹוראה ּבלא ּבלבד ּבמעׂשה ׁשגג אם אבל ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹּכצּבּור;
ּכלל. קרּבן מביא אינֹו - מצוֹות ּבׁשאר ּבין זרה, ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָּבעבֹודה

והם הּוא וׁשגג ּדין, ּבית עם הּמׁשיח הּכהן ְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹהֹורה
ׁשעׂשּו ּפי על אף - והציבור]ּבהֹוראה ההֹוראה[הוא ּפי על ְִִֶַַַַָָָָָ

על מעׂשה ּבׁשעת סמ ולא הֹואיל ּבּה, ׁשּטעּו ְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹהּזאת
הרי - ּדין ּבית הֹוראת עם הֹוראתֹו על אּלא לבּדּה, ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָהֹוראתֹו
ּבית היּו אם אּלא עצמֹו; ּבפני ּכּפרה צרי ואין ּפטּור. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָזה
היּו ואם הּצּבּור. ּבכלל לֹו מתּכּפר קרּבן, מביאין ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָּדין

קרּבן הּמביאים הם איןהעֹוׂשים ׁשהרי קרּבן, מביא אינֹו - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
עצמֹו. ּבפני ּכּפרה ְְִִֵַַָָָצרי

ּבחלב והּוא ּבדם הם וׁשגגּו ּבׁשגגה, ּדין ּבית עם ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָהֹורה
לעצמֹו ּפר מביא אּלא הּצּבּור, עם לֹו מתּכּפר אינֹו -. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ

ׁשגגת ׁשהיא זֹו ׁשגגה ׁשגג אם לֹו ׁשּנסּתּפק מׁשיח ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכהן
אׁשם מביא אינֹו - אֹותּה ׁשגג לא אֹו הּמעׂשה, עם ֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהֹוראה

אׁשם[מספק]ּתלּוי מביאין ׁשאינם ּכצּבּור, ּבּה ׁשהּוא מּפני , ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ
הֹודע לא על הּנׂשיא[-ספק]ּתלּוי אבל הֹוראה. ׁשגגת ׁשל ְֲִִֶַַַַָָָָָֹ

ּתלּוי אׁשם מביא - חטא לא אֹו חטא אם לֹו נסּתּפק אם -ְִִִִֵֵַָָָָָָָֹ
אי ּבהֹוראתֹו. ּתלּויה ׁשגגתֹו ׁשאין מּפני ההדיֹוטֹות, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכׁשאר
רׁשּות עליו ׁשאין מל זה ּבּתֹורה? האמּור נׂשיא הּוא ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָזה
ה' אּלא ּבמלכּותֹו מּמּנּו למעלה ואין מּיׂשראל, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמאדם
יׂשראל. ׁשבטי מּׁשאר אֹו ּדוד, מּבית ׁשהיה ּבין - ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹאלהיו
- חברֹו את עֹובד מהם אחד ואין רּבים, מלכים היּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָואם
זה ואי ׁשגגתֹו. על עּזים ׂשעיר מביא מהם ואחד אחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכל
הּמׁשחה, ּבׁשמן ׁשּנמׁשח ּגדֹול ּכהן זה מׁשיח? ּכהן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּוא

ּבבגדים המרּבה בגדים]לא ח' לבישת ע"י שהתמנה -]. ְְִִֶַָֹֻ
מּפני מעבֹודתֹו ועבר הּמׁשחה, ּבׁשמן ׁשּנמׁשח ּגדֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכהן



נה            
      

טעּו אם וכן חּיבין. אּלּו הרי - מּתר' הּוא הרי ורגליו, ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָֻידיו
ּבּיֹום ּדם ׁשראתה יֹום ּכנגד יֹום ׁשֹומרת על 'הּבא ְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָואמרּו:
מּתר ּבּלילה, ראת אבל זֹובּה", ימי "ּכל ׁשּנאמר: חּיב, ְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּוא
נּדה אׁשּתֹו ׁשּפרׂשה ׁשּמי ואמרּו הֹורּו אם וכן עליה', ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלבֹוא
מתקּׁשה ּכׁשהּוא לׁשעתֹו מּמּנה לפרׁש מּתר ּתׁשמיׁש, ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻּבׁשעת
ׁשּיצא ּדם ׁשהאֹוכל ואמרּו טעּו אם וכן חּיבין. אּלּו הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
- מּתר הּלב, ּדם האֹוכל אבל החּיב, הּוא ׁשחיטה, ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֻּבׁשעת
ּבהן הֹורּו אם אּלּו, ּבטעּיֹות ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיבין. אּלּו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֻהרי
על קרּבן מביאין ּדין ּבית - ּפיהן על הּקהל רב ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹועׂשּו

ּפטּורין. ּפיהן על העֹוׂשין וכל ְְְִִִִֶַָָָָׁשגגתן,

ודּמּו החּמה, ׁשּנכסית לפי הּׁשּבת ׁשּיצא ּדין ּבית ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהֹורּו
אּלא הֹוראה, זֹו אין - החּמה זרחה ּולבּסֹוף ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּׁשקעה,

ּפטּורין ּדין ּבית אבל חּיב, מלאכה ׁשעׂשה וכל וכןטעּות; . ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָ
ׁשּמת ּבפניהם ׁשהעידּו לפי להּנׂשא איׁש אׁשת הּתירּו ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָאם
טעּות; אּלא הֹוראה, זֹו אין - ּבעלּה ּבא ּכ ואחר ְֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָּבעלּה,
ּכל וכן ׁשגגתן. על חּטאת חּיבין האחרֹון, ּובעלּה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָֹוהאּׁשה

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
ׁשהֹורּו חטא ׁשל עצמֹו וׁשכחּו ּבׁשגגה, ׁשהֹורּו ּדין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָּבית

ּבׁשג ׁשחטאּו ּבוּדאי יֹודעים ׁשהם ּפי על אף - ואףּבֹו גה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
וכ ּבכ' להם: ואֹומרים אֹותם מֹודיעין ׁשהעם ּפי ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָעל
ּבפני חּיבין ּפיהם על והעֹוׂשים ּפטּורין, - לנּו' ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָהֹוריתם

עליה" חטאּו אׁשר החּטאת "ונֹודעה ׁשּנאמר: לאעצמם, , ְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
הּקבה, חלב והּתירּו ׁשגגּו ּכיצד? החֹוטאים. אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּידעּו
ּבהֹוראה, ׁשּׁשגגּו ׁשּידעּו ואחר העם, רב אֹותֹו ְְְְְְֶֶַַָָָָָָָֹואכלּו
חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבים ּדבר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוׁשהּתירּו
מקצת אֹו הּתירּו, החלבים מקצת אם להם ונסּתּפק ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָקבּועה,
מביא ׁשאכל מי וכל ּפטּורין, אּלּו הרי - הּתירּו ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּדמים

קבּועה. ְַָָחּטאת
ּבין - ׁשגגתם להם ונֹודעה ּבׁשגגה, ׁשהֹורּו ּדין ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָּבית

ּכפי העֹוׂשה ּכל - ּכּפרתן הביאּו ׁשּלא ּבין ּכּפרתן, ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשהביאּו
מביא זה הרי ׁשּידעּו, מאחר הּצּבּור ּברב ׁשּפׁשטה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהֹוריתן
ּדברים על עת ּבכל לׁשאל לֹו והיה הֹואיל ּתלּוי; ְְְְִִִֵַָָָָָָָֹאׁשם
לֹו ׁשּנסּתּפק ּכמי זה הרי - ׁשאל ולא ּדין, ּבבית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּנתחּדׁשּו
ׁשהּוא ּבמי אמּורים? ּדברים ּבּמה חטא. לא אֹו חטא ְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹאם
והל ההֹוריה, ׁשראה מי אבל ּבּמדינה. ּדין ּבית ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָעם
ּפטּור; ׁשּידעּו, אחר ׁשעׂשה ּפי על אף - אחרת ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמדינה

לׁשאל לֹו אפׁשר אי והרי ּבהן, ׁשּתלה אּלאמּפני עֹוד, ולא . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
לּדר,[ממהר]הּנבהל יצא לא ׁשעדין ּפי על אף - לצאת ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּפטּור. זה הרי - ׁשּידעּו מאחר ּפיהן על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָועׂשה

ה'תש"ע כסלו י' שישי יום

   
ּבארנּו חּטאתּכבר עליה מביא ׁשההדיֹוט ׁשגגה ׁשּכל , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

מביא הּנׂשיא, ּבּה ׁשגג אם - ׂשעירה אֹו ּכׂשּבה ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהּקבּועה,
ּכהן ּבּה ׁשגג ואם בשמןמׁשיח[גדול]ׂשעיר; שנמשח -] ְִִִֵַַָָָָֹ

מׁשיחהמשחה] ׁשּכהן אמּורים ּדברים ּבּמה ּפר. מביא ,ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ועׂשה עצמֹו, ּבהֹוראת ּבׁשּטעה ׁשגגתֹו? על קרּבן ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָמביא
מפלא, חכם ׁשּיהיה והּוא, - לבּדּה הֹוראתֹו ּבׁשגגת ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֻמעׂשה

הרי העם", לאׁשמת יחטא, הּמׁשיח הּכהן "אם ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
חּיבין אינם ּדין, ּבית ׁשהם הּצּבּור מה ּכצּבּור: ְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמׁשיח
ּבהֹוראה, ויטעּו להֹוראה, ראּויין חכמים ׁשּיהיּו עד ְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָּבקרּבן
מקצת ּולקּים מקצת לבּטל ויֹורּו ּפיהם, על העֹוׂשים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָויעׂשּו

האּלּו. הּדרכים ּבכל הּמׁשיח, ּכ -ְְִִֵַַַָָָָָ

ודּמה לעצמֹו, ּבהֹוראה ׁשּטעה מׁשיח ּכהן ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּכיצד?
מרׁשּות להפך]לרׁשּות[היחיד]ׁשהּזֹורק וכן ּבׁשּבת[הרבים, ְְְִֵֵֶַַָ

לעצמֹו ּבהֹוראתֹו ּתֹולה והּוא לרׁשּות, מרׁשּות וזרק ְְְְְְְִֵֶַַָָָָֻמּתר,
ּתלה לא אם אבל לחּטאת. ּפר יביא חטאֹו, לֹו ּכׁשּיּודע -ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבהֹוראתֹו, ׁשּתלה אֹו ּבׁשגגה, וזרק ׁשגג אּלא ְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָָָּבהֹוראתֹו,

הּגּוףו ּכל ׁשעקר אֹו מפלא, חכם היה [המצוה]לא ְְֶַַָָָָָָָֹֻ
מקצת לבּטל ּבהֹוראתֹו ׁשּׁשגג אֹו לעצמֹו, [מפרטיּבהֹוראתֹו ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָ

עׂשההמצוה] אּלא הֹוראתֹו, על סֹומ והּוא עׂשה ולא ,ְְֵֶַָָָָָָָֹ
- ּבמעׂשה וׁשגג ּבהֹוראה מזיד ׁשהיה אֹו אחרת, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבׁשגגה
ּכדין עצמֹו, להֹוראת ׁשּדינֹו ּכלל; מּקרּבן ּפטּור זה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהרי
וׁשכח לעצמֹו, הֹורה ּדבר. לכל ּדין ּבית להֹוראת ְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָהּקהל
על עֹוׂשה 'הריני אמר: מעׂשה ּובׁשעת הֹורה, טעם ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָמאיזה

חּטאת. ּפר מביא זה הרי - הֹוראתי' ֲִִֵֵֶַַַַָָָּדעת
,זרה ּבעבֹודה מקצת ּולקּים מקצת לבּטל לעצמֹו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָהֹורה

ּכהדיֹוט ׂשעירה מביא זה הרי - הֹוראתֹו ּכפי והּוא,ועׂשה ; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָ
חּיב הּמׁשיח הּכהן ׁשאין - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבהֹוראה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּיׁשּגג
הּמעׂשה ׁשגגת עם ּבהֹוראה, ּדבר ּבהעלם אּלא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָקרּבן,
ּבין - הֹוראה ּבלא ּבלבד ּבמעׂשה ׁשגג אם אבל ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹּכצּבּור;
ּכלל. קרּבן מביא אינֹו - מצוֹות ּבׁשאר ּבין זרה, ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָּבעבֹודה

והם הּוא וׁשגג ּדין, ּבית עם הּמׁשיח הּכהן ְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹהֹורה
ׁשעׂשּו ּפי על אף - והציבור]ּבהֹוראה ההֹוראה[הוא ּפי על ְִִֶַַַַָָָָָ

על מעׂשה ּבׁשעת סמ ולא הֹואיל ּבּה, ׁשּטעּו ְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹהּזאת
הרי - ּדין ּבית הֹוראת עם הֹוראתֹו על אּלא לבּדּה, ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָהֹוראתֹו
ּבית היּו אם אּלא עצמֹו; ּבפני ּכּפרה צרי ואין ּפטּור. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָזה
היּו ואם הּצּבּור. ּבכלל לֹו מתּכּפר קרּבן, מביאין ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָּדין

קרּבן הּמביאים הם איןהעֹוׂשים ׁשהרי קרּבן, מביא אינֹו - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
עצמֹו. ּבפני ּכּפרה ְְִִֵַַָָָצרי

ּבחלב והּוא ּבדם הם וׁשגגּו ּבׁשגגה, ּדין ּבית עם ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָהֹורה
לעצמֹו ּפר מביא אּלא הּצּבּור, עם לֹו מתּכּפר אינֹו -. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ

ׁשגגת ׁשהיא זֹו ׁשגגה ׁשגג אם לֹו ׁשּנסּתּפק מׁשיח ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכהן
אׁשם מביא אינֹו - אֹותּה ׁשגג לא אֹו הּמעׂשה, עם ֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהֹוראה

אׁשם[מספק]ּתלּוי מביאין ׁשאינם ּכצּבּור, ּבּה ׁשהּוא מּפני , ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ
הֹודע לא על הּנׂשיא[-ספק]ּתלּוי אבל הֹוראה. ׁשגגת ׁשל ְֲִִֶַַַַָָָָָֹ

ּתלּוי אׁשם מביא - חטא לא אֹו חטא אם לֹו נסּתּפק אם -ְִִִִֵֵַָָָָָָָֹ
אי ּבהֹוראתֹו. ּתלּויה ׁשגגתֹו ׁשאין מּפני ההדיֹוטֹות, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכׁשאר
רׁשּות עליו ׁשאין מל זה ּבּתֹורה? האמּור נׂשיא הּוא ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָזה
ה' אּלא ּבמלכּותֹו מּמּנּו למעלה ואין מּיׂשראל, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמאדם
יׂשראל. ׁשבטי מּׁשאר אֹו ּדוד, מּבית ׁשהיה ּבין - ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹאלהיו
- חברֹו את עֹובד מהם אחד ואין רּבים, מלכים היּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָואם
זה ואי ׁשגגתֹו. על עּזים ׂשעיר מביא מהם ואחד אחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכל
הּמׁשחה, ּבׁשמן ׁשּנמׁשח ּגדֹול ּכהן זה מׁשיח? ּכהן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּוא

ּבבגדים המרּבה בגדים]לא ח' לבישת ע"י שהתמנה -]. ְְִִֶַָֹֻ
מּפני מעבֹודתֹו ועבר הּמׁשחה, ּבׁשמן ׁשּנמׁשח ּגדֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכהן



נו           
      

ּפר מביא - זֹו ּבׁשגגה וחטא ּבהן, וכּיֹוצא זקנה אֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָמּום
ׁשגגתֹו לכהןעל המׁשּמׁש מׁשיח ּכהן ּבין ׁשאין לפי ; ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

ׁשל האיפה ועׂשירית הּכּפּורים יֹום ּפר אּלא ׁשעבר, ֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמׁשיח
ּבכהּנה המׁשּמׁש ּכהן אּלא אֹותם, מקריב ׁשאין - יֹום ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּכל

ּבֹו. הם ׁשוים הּמצוֹות, ּכל על הּבא ּפר אבל ְְֲִִֵַַַַָָָָָּגדֹולה;
זה הרי ּדין, ּבית ּבהֹוראת הּצּבּור עם ׁשעׂשה ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָנׂשיא

על ׁשהקריבּו הם ּדין ּבית היּו ׁשאם - העם ּבכלל לֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמתּכּפר
ׁשּבארנּו ּכמֹו הּקרּבן מן ּפטּורין והּמל העם ּכל ;ׁשגגתם, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

והיה ּבקרּבן, ׁשחּיבין הם ּדין ּבית ּפי על העֹוׂשים היּו ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָואם
נׂשיא ׁשּׂשעיר ׂשעיר, מביא זה הרי - העֹוׂשים מן ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָהּמל

עֹומד. הּוא הדיֹוט ׁשל ׂשעירה אֹו ּכׂשּבה ְְְְִִִֵֶֶָָּבמקֹום
מּנׂשיאּותֹו עבר ׁשּנצטרע, ׁשעברנׂשיא ונׂשיא ; ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ועבר נׂשיא, ּכׁשהיה חטא ּכהדיֹוט. הּוא הרי ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָמּנׂשיאּותֹו,
אׁשר חּטאתֹו "על ׁשּנאמר: ׂשעיר, מביא זה הרי - ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּגדּלתֹו

מביא. הּוא חּטאתֹו ּכׁשעת ְִִֵַַָָָחטא",
על אף - נתמּנּו ׁשּלא עד ׁשחטאּו מל אֹו מׁשיח ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּכהן

נֹו ׁשּלא ּכהדיֹוטּפי אּלּו הרי ׁשּנתמּנּו, אחר אּלא להם ,דע ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
יחטא" הּמׁשיח הּכהן "אם יחטא", נׂשיא "אׁשר ֱֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
אם ,לפיכ מׁשיח. ּוכׁשהּוא נׂשיא ּכׁשהּוא ׁשּיחטא עד -ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
אחר ספקֹו על לֹו ונֹודע הדיֹוט, ּכׁשהּוא חלב ספק ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָאכל
חצי אכל ּתלּוי. אׁשם מביא זה הרי - ּגדֹול ּכהן ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּנתמּנה
ּבעלם נׂשיא, ּכׁשהּוא זית וחצי הדיֹוט ּכׁשהּוא חלב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָזית
אחר זית וחצי נׂשיא ּכׁשהּוא זית חצי ׁשאכל אֹו ְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָאחד,
ּכׁשהּוא זית חצי אכל ּופטּור. מצטרף, אינֹו - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשעבר
הרי - הדיֹוט ּכׁשהּוא זית חצי ואכל ועבר, ונתמּנה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָהדיֹוט,

הּנׂשיאּות. הפסיקה ּכבר אֹו מצטרף, אם ספק ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָזה
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

  
ׁשּתקריב (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָיׁש
ּכׁשּתטהר הּיֹולדת ׁשּתקריב (ב) קרּבן; ּכׁשּתטהר ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּזבה
ׁשּיקריב (ד) קרּבן; ּכׁשּיטהר הּזב ׁשּיקריב (ג) ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָקרּבן;
ּתּגמר קרּבנֹותיהן, ׁשּיקריבּו ואחר קרּבן. ּכׁשּיטהר ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּמצרע

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְֳִִִֵֵֵָָָָטהרתן.

    
,והּיֹולדת הּזבה, - ּכּפרה' 'מחּסרי הּנקראין הם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻארּבעה

והּמצרע אחדוהּזב, ׁשּכל ּכּפרה'? 'מחּסרי נקראּו ולּמה . ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ
ׁשמׁשֹו והעריב וטבל, מּטמאתֹו, ׁשּטהר ּפי על אף - ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻמהן

השמש] ּכדי[שקעה טהרתֹו ּגמר ולא חסר, הּוא עדין -ְְֲֳִֵֵַַָָָָֹ
ּכּפרתֹו, ׁשּיביא וקדם קרּבנֹו; ׁשּיביא עד ּבּקדׁשים ְְֱֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלאכל
הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּקדׁשים, לאכל הּוא ְְְְֱֳִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻאסּור

ּפי על אף - קרּבנֹו הביא לא ועדין וטבל, ׁשּמל ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּגר
אינֹו קרּבנֹו, ׁשּיביא עד ּבּקדׁשים לאכל אסּור ְֱֳִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
ולהיֹות ּגמּור, ּגר להיֹות עּכבֹו ׁשּקרּבנֹו ּכּפרה; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻמּמחּסרי
ׁשעדין ּבּקדׁשים, אֹוכל אינֹו זה ּומּפני יׂשראל, ּכׁשרי ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּככל
ויעׂשה קרּבנֹו, ׁשּיביא וכיון יׂשראל. ּככׁשרי נעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹלא

ּבּקדׁשים אֹוכל - ּכׁשר אחתיׂשראל ּפרידה הביא או. [תור ְְֳִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

יונה] ּבּקדׁשיםבן אֹוכל להביאּבׁשחרית, שחייב [אע"פ ְֲֳִִֵַַָ
ולערבשניים] ;[- הערביים בין ערב, ּפרידה[לקראת יביא ְְִִֶֶָָָ

אֹו יֹונה ּבני ׁשני אֹו ּבהמה, עֹולת ּגר ׁשל ׁשּקרּבנֹו - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשנּיה
הּקרּבנֹות. ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ּכמֹו עֹולה, ּוׁשניהן ּתֹורים, ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּתי

ּתֹורים ׁשּתי מהן אחד ּכל קרּבן - והּזבה ׁשניהּזב אֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
חּטאת ואחד עֹולה אחד יֹונה, קרּבנּהּבני - והּיֹולדת . ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

מּׂשגת ידּה אין ואם חּטאת; ּתֹור אֹו יֹונה ּובן עֹולה, ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכבׂש
ואחד עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מביאה -ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ
עֹולה אחד - ּכבׂשים ׁשלׁשה קרּבנֹו והּמצרע, ְְְְְִֶַַָָָָָָָָֹֹחּטאת.
מביא - מּׂשגת ידֹו אין ואם לחּטאת; וכׂשּבה אׁשם, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָואחד

יונה]קן בני או תורים שתי חּטאת,[- ואחד עֹולה אחד , ְֵֶֶַָָָָ
לאׁשם. ְְֶֶָָוכבׂש

מּׁשלׁשּתן אחד ּכל מביא - והּמצרע והּזבה, ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹהּזב,
סֹופר מהן אחד ׁשּכל לטהרתֹו; הּׁשמיני ּבּיֹום ְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכּפרתֹו
ׁשמׁשֹו ּומעריב הּׁשביעי, ּבּיֹום וטֹובל טהרה, ימי ְְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַַָָׁשבעת

השמש] בשקיעת הּׁשמיני.[נטהר ּבּיֹום קרּבנֹותיו ּומקריב ,ְְְְִִִַַַָָ
אֹו לזכר, ארּבעים ּביֹום קרּבנּה מביאה אינּה - ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָהּיֹולדת

ּומביאה ׁשמׁשּה, מערבת אּלא לנקבה; ׁשמֹונים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָּביֹום
אחד ויֹום לזכר וארּבעים אחד יֹום ׁשהּוא למחר, ְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָָָקרּבנּה
ימי "ּובמלאת ּבֹו: ׁשּנאמר הּיֹום והּוא לנקבה, ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָֹּוׁשמֹונים
ּבתֹו קרּבנּה הביאה ואם וגֹו'". ּתביא לבת, אֹו לבן ְְְְְְֳִִִֵֵַָָָָָָָטהרּה,

מלאת הארבעים]ימי על[בתוך הביאה אפּלּו יצאת. לא , ְְֲִִֵֵַָָָֹֹ
הראׁשֹונים רב]ולדֹות זמן לפני מלאת[שנולדו ימי ּבתֹו ְְְְִִֵָָֹ

ּכּפרתן הביאּו ולא אּלּו, ימים עברּו יצאת. לא זה, ולד ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹׁשל
ׁשּלא זמן וכל זמן. לאחר ּכּפרתן מקריבין אּלּו הרי -ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
העֹולה אבל ּבּקדׁשים; לאכל אסּורים חּטאתם, ְֱֲֲֳִִִִֶַַָָָָָָֹהקריבּו
ׁשּכל הּקרּבנֹות, ּבמעׂשה ּבארנּו ּכבר מעּכבין. אינן ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָוהאׁשם,
חּוץ - מּדעּתם אּלא ידם על מקריבין אין קרּבן, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמחּיבי
אדם ׁשהרי ּבעלים; ּדעת צריכין ׁשאין ּכּפרה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמּמחּסרי
מחּסרי היּו אם הּקטּנים, ּובנֹותיו ּבניו על קרּבן ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻמביא

ּבזבחים. ּומאכילם ְֲִִִַַָָָָּכּפרה,
,זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ּדמּה ׁשּזב זֹו זבה? היא ְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאיזֹו

נּדתּה עת נידה']ּבלא כ'ימי המוגדרים בימים היא[שלא וזֹו ; ְְִִֵָָֹ
ׁשבעה ספירת ׁשּצריכה ּגדֹולה, נקיים]זבה וחּיבת[ימים ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ

זבה האּׁשה ּתהיה אימתי הּנּדה, ּבענין ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָּבקרּבן.
אֹו נּדה אּלא זבה ּתהיה לא ואימתי ׁשּתראה, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבּדמים

זבה. ספק ּתהיה ּומתי זבהטהֹורה, ׁשהיא ׁשאמרנּו מקֹום ּכל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
וחּטאתּה קרּבן, להביא חּיבת היא הרי - ׁשבעה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָוסֹופרת
מביאה זֹו הרי - זבה ספק ׁשהיא ׁשאמרנּו מקֹום וכל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָנאכלת.
העֹוף ׁשחּטאת ּבארנּו, ׁשּכבר נאכלת; חּטאתּה ואין ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָקרּבן,
אֹו האּׁשה ּתלד מה ּבארנּו וׁשם ּתּׂשרף. הּספק, על ְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָהּבאה
ּתהיה ולא ּתּפיל, אֹו ּתלד ּומה לדה, טמאה ותהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּתּפיל,
זֹו הרי - לדה טמאה ׁשהיא ׁשאמרנּו מקֹום וכל לדה. ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָטמאה
ׁשאינּה ׁשאמרנּו מקֹום וכל נאכלת; וחּטאתּה קרּבן, ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמביאה

הּקרּבן. מן ּפטּורה זֹו הרי לדה, ְְְֲִֵֵֵַָָָָָטמאה
מה ידעה ולא והּפילה עּברה, החזקה ׁשּלא ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹֻֻהאּׁשה

קרּבן עליו ׁשחּיבת נפל אם צורתהּפילה, לו שיש [כגון ְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
יֹולדת,אדם] ספק זֹו הרי - עליו חּיבת ׁשאינּה ּדבר אֹו ,ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

           
      

נׁשים ׁשּתי וכן נאכלת. חּטאתּה ואין קרּבן; ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּומביאה
והּנפל עליו, להקריב ראּוי אחד נפל נפלים, ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּפילּו
ּכל - נפלּה מּכירה מהן אחת ואין עליו, ּפטּורה ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהאחר
אחת חּטאת ואין מּספק; קרּבן מביאה מּׁשּתיהן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאחת
נׂשרפת, הּספק על הּבאה העֹוף ׁשחּטאת - נאכלת ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמּׁשּתיהן
ׁשּנׁשחטּו חּלין זֹו חּטאת ונמצאת חּיבת, אינּה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּמא
ׁשחיטה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבהניה אסּורין ׁשהן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבעזרה,

הרּבה ולדֹות אֹו אחד ולד הּמּפלת, ואחת הּיֹולדת ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחת
ּכּלן ׁשּתלד והּוא, לכּלן. אחד קרּבן מביאה היא הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻֻ
מביאה מלאת, ימי אחר הּפילה אם אבל מלאת; ימי ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹֹּבתֹו
מּיֹום ׁשּתּפיל נפלים ּכל - נקבה ילדה ּכיצד? הּׁשני. על ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאף
הּולד עם נחׁשבין הן הרי - ׁשמֹונים יֹום סֹוף עד ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּלדה
מביאה ואינּה זה; אחר זה ּתאֹומים ילדה ּוכאּלּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹון,

אחד קרּבן ּומּיֹוםאּלא ּוׁשמֹונים, אחד ּבליל נפל הּפילה . ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
ראּוי היה אם - והלאה ּוׁשמֹונים שתתחייב]אחד [הנפל ְְִִֶָָָָָָָ

נקבה, ילדה עצמֹו. ּבפני עליו מביאה זֹו הרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָָלקרּבן,
ּכל - ׁשנּיה נקבה הּפילה יֹום ׁשבעים אֹו יֹום ׁשּׁשים ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָּולאחר
ּפטּורה הּׁשנּיה, זֹו נקבה ׁשל ׁשמֹונים ּבתֹו ׁשּתּפיל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָנפל
אֹו ׁשּׁשים אחר ׁשליׁשית נקבה הּפילה אם וכן ְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָעליו.
ּבתֹו ׁשּתּפיל נפל ּכל הרי - ׁשנּיה נקבה ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשבעים
ׁשהּוא מּפני עליו; ּפטּורה ׁשליׁשית, נקבה ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשמֹונים
הּׁשני, עם חׁשּוב הּׁשליׁשי והּנפל הּׁשליׁשי, הּנפל עם ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָחׁשּוב
עם חׁשּוב והּׁשני ׁשּלֹו, מלאת ימי ּבתֹו ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹמּפני

הּכל. על אחד קרּבן אּלא מביאה ואינּה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהראׁשֹונה;
טמטּום ניכר]הּיֹולדת מינו ואין אנּדרֹוגינס[סתום אֹו ְְְִֶֶַַַֻ

ונקבה] זכר סימני בו מּיֹום[יש ארּבעים אחר נפל והּפילה ,ְְִִִִֵֶַַַָָ
הּוא זכר ׁשּמא זה, נפל על קרּבן מביאה זֹו הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלדתֹו
נאכלת, חּטאתּה ואין מלאת; אחר הּפילה והרי ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהראׁשֹון,

ׁשה הּפילה, מלאת ּובתֹו הראׁשֹונה, היא נקבה יאׁשּמא ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֹ
ׁשני. מּקרּבן ְְִִֵָָָּפטּורה

חמׁש ספק אֹו לדֹות, חמׁש ספק עליה ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָהאּׁשה
הּׁשאר ואין ּבּזבחים; ואֹוכלת אחד, קרּבן מביאה - ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָזיבֹות

חֹובה. זיבֹותעליה וחמׁש וּדאּיֹות, לדֹות חמׁש עליה היּו ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָ
והּׁשאר ּבּזבחים; ואֹוכלת אחד, קרּבן מביאה - ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָוּדאּיֹות
וּדאּיֹות, לדֹות חמׁש עליה היּו ּבּזב. הּדין וכן חֹובה. ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעליה
זיבֹות וחמׁש וּדאּיֹות, לדֹות חמׁש אֹו ספק, לדֹות ְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָוחמׁש
ּוׁשאר ונאכל, הּוּדאי על אחד קרּבנֹות: ׁשני מביאה - ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָספק
ואין נאכל, ואינֹו הּספק על ואחד חֹובה; עליה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּוּדאּיֹות

ּבּזבחים. ואֹוכלת חֹובה. עליה ְְְִֶֶֶַַָָָָָהּׁשאר
נתּגּירה ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּירה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהאּׁשה

מּספק, קרּבן מביאה זֹו הרי - ילדה מּׁשּנתּגּירה אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָילדה,
נאכלת חּטאתּה ׁשּכלואין ׁשגגֹות, ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר . ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

חּיבין - הּכּפּורים יֹום עליהם ׁשעבר מּספק ּכּפרה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמחּסרי
לאכל מכׁשירן זה, ׁשּקרּבן הּכּפּורים; יֹום אחר ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹלהביא

מביאהּבּקדׁשים. - זיבה אֹו לדה עליה ׁשּיׁש האּׁשה ְֳִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
הּקּנים תורים]מעֹות שתי ּבּׁשֹופר[- ונֹותנת ,[קופה], ְִִֶֶַַָָ

ּכהנים ׁשל ּדין ּבית ׁשאין - חזקה לערב; ּבּקדׁשים ְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹואֹוכלת
מּׁשם מהמזבח]עֹומדין הּמעֹות[יורדים ּכל ׁשּיכלּו עד , ְְִִִֶַַָָָ

ּבׁשקלים ׁשּבארנּו ּכמֹו קּנים, ּכנגּדן ויקריבּו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּבּׁשֹופר,
ּבֹו. והעֹובדין הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְְִִִֵַָָּובהלכֹות

הּיֹורׁשים יביאּו - ומתה חּטאתּה, ׁשהביאה ְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהאּׁשה
ּכברעֹולתּה מחּיים, אֹותּה הפריׁשה ׁשּלא ּפי על אף ; ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

הּוא. ּתֹורה ּדין - והּׁשעּבּוד לּקרּבן, נכסיה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָנׁשּתעּבדּו

    
ּבּתֹורה האמּור מחליהּזב הּבאה זרע ׁשכבת היא , ְֳִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

בגוף]החללים החלולים ּבהם.[המקומות מתקּבצת ׁשהיא ְֲִִִֶֶֶֶַַָָ
ואין זרע, ּכׁשכבת ּבקּׁשּוי יֹוצא אינֹו הּזֹוב, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַּוכׁשּיֹוצא
ׁשל ּבצק ּכמֹו ויֹורד נגרר אּלא הניה; ולא ּתאוה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּביציאתֹו

הּמּוזרת ּביצה ּכלבן דיהה מזכר]ׂשעֹורים, נולדה אבל[שלא . ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹ
מּוזרת. ׁשאינּה ּביצה ּכלבן קׁשּורה לבנה, - זרע ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשכבת

זב להיֹות לֹו הּגֹורמֹות הּזֹוב ראּיֹות ראיההרֹואה -] ְְְִִֶַַָָ
חלישניה] מחמת זב,[הגוף], אינֹו - ּבהן וכּיֹוצא אנס אֹו ְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

ּבׂשרֹו מחמת - מּבׂשרֹו" "זב אבריׁשּנאמר: חולשת [מפני ְְֱֲִֵֶֶַַָָָ
אמרּו,הזרע] מּכאן אחר. ּדבר מחמת לא טמא, ׁשּיהיה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהיא

ּובמׁשּתה, ּבמאכל, - הּזב את ּבֹודקין ּדרכים ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָּבׁשבעה
אכל ּכיצד? ּובהרהּור. ּובמראה, ּבחלי, ּובקפיצה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹּבמּׂשא,

ּגּסה ׁשתה[מרובה]אכילה אֹו ׁשאכל אֹו הרּבה, ׁשתה אֹו , ְֲִֵֶַַַָָָָָָָ
ׁשּנׂשא אֹו זרע, ׁשכבת לידי הּמביאין מׁשקין אֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָאֹוכלין
אם זה ּדבר ּובכלל למקֹום, מּמקֹום ׁשּקפץ אֹו ּכבד, ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָמּׂשֹוי
והתאּוה אּׁשה ׁשראה אֹו חֹולה, ׁשהיה אֹו ּגּבֹו, על ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּכה
הרהר ׁשּלא ּפי על אף ּבעילה, ּבעסקי ׁשהרהר אֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשכיבתּה,
אּלּו, מּכל אחד קדם אם - מּכירּה ׁשהּוא אּׁשה ְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבבעילת

טמא. ואינֹו ּבֹו, ּתֹולין - זֹוב ׁשל ראּיה ְְְִִֵֵֶָָָָוראה

לעת מעת ּבזֹוב מּטּמא אינֹו - קרי זֹוהרֹואה ׁשראּיה , ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ
זרע ׁשכבת מחמת זֹוב הקרי]ׁשל למראה[- וכן היא; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַ

אבל לעת. מעת ּבהן ּתֹולין ּולמׁשּתהּולהרהּור, למאכל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ׁשּמצטער זמן ּכל ּבהן ּתֹולין ולקפיצה, עדייןּולמּׂשא [שחש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

מהן] .חולשה
- יׂשראל ּבין ּגֹוי ּבין זֹוב, ראה ּכ ואחר ׁשּמל, ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָמי

לֹו ונתּגּירּתֹולין קרי, ׁשראה ּגֹוי ׁשּמצטער. זמן ּכל ּבּמילה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
אין - קטן לעת. מעת לֹו ּתֹולין ואין מּיד, ּבזיבה מטּמא -ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָ
מראה לּקטן ׁשאין ּבהרהּור, ולא ּבמראה לא לֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּתֹולין
ּבחמּׁשה אֹותֹו ּבֹודקין ,לפיכ זֹוב; לידי הּמביא ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָוהרהּור
לֹו ּתֹולין ּכ ּבחליֹו, לקטן ׁשּתֹולין ּוכׁשם ּבלבד. ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָּדרכים

לאּמֹו. צרי אֹו מּמּנה, יֹונק היה אם - אּמֹו ְֳִִִִִִֵֶָָָָָּבחלי
?אּלּו ּבדרכים הּזב את ׁשּבֹודקין אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּבּמה

אבל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו זב, יעׂשה ׁשּבּה זֹוב, ׁשל ׁשנּיה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּבראּיה
הּׁשנּיה ּוראּיה ּבאנס, אֹותּה ראה אפּלּו ראׁשֹונה, ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָֹראּיה

ּבׂשרֹו הזרע]מחמת אברי טמאת[מחולשת טמא זה הרי - ְְֲֲֵֵֵֶַַָָֻ
למנֹות ּכדי ּבראׁשֹונה, אֹותֹו ּבֹודקין כן ּפי על ואף ְְְְִִִִִֵֵַַָָזיבּות.
ּבֹודקין אין - ׁשליׁשית ראּיה קרּבן. לחּיבֹו ראּיֹות ׁשלׁש ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹּבּה
ונזקק הֹואיל אנס, מחמת אֹותּה ראה אפּלּו אּלא ּבּה, ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹותֹו
היה; ּבׂשרֹו מחמת זב ּבהן ׁשּנעׂשה ראּיֹות ׁשהרי ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻלטמאה,

ּבקרּבן. יתחּיב ְְְְִִֵַָָָּולפיכ
קרי ּכבעל הּוא הרי זֹוב, ׁשל אחת ראּיה ראההרֹואה . ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
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נׁשים ׁשּתי וכן נאכלת. חּטאתּה ואין קרּבן; ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּומביאה
והּנפל עליו, להקריב ראּוי אחד נפל נפלים, ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּפילּו
ּכל - נפלּה מּכירה מהן אחת ואין עליו, ּפטּורה ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהאחר
אחת חּטאת ואין מּספק; קרּבן מביאה מּׁשּתיהן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאחת
נׂשרפת, הּספק על הּבאה העֹוף ׁשחּטאת - נאכלת ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמּׁשּתיהן
ׁשּנׁשחטּו חּלין זֹו חּטאת ונמצאת חּיבת, אינּה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּמא
ׁשחיטה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבהניה אסּורין ׁשהן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבעזרה,

הרּבה ולדֹות אֹו אחד ולד הּמּפלת, ואחת הּיֹולדת ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחת
ּכּלן ׁשּתלד והּוא, לכּלן. אחד קרּבן מביאה היא הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻֻ
מביאה מלאת, ימי אחר הּפילה אם אבל מלאת; ימי ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹֹּבתֹו
מּיֹום ׁשּתּפיל נפלים ּכל - נקבה ילדה ּכיצד? הּׁשני. על ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאף
הּולד עם נחׁשבין הן הרי - ׁשמֹונים יֹום סֹוף עד ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּלדה
מביאה ואינּה זה; אחר זה ּתאֹומים ילדה ּוכאּלּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹון,

אחד קרּבן ּומּיֹוםאּלא ּוׁשמֹונים, אחד ּבליל נפל הּפילה . ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
ראּוי היה אם - והלאה ּוׁשמֹונים שתתחייב]אחד [הנפל ְְִִֶָָָָָָָ

נקבה, ילדה עצמֹו. ּבפני עליו מביאה זֹו הרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָָלקרּבן,
ּכל - ׁשנּיה נקבה הּפילה יֹום ׁשבעים אֹו יֹום ׁשּׁשים ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָּולאחר
ּפטּורה הּׁשנּיה, זֹו נקבה ׁשל ׁשמֹונים ּבתֹו ׁשּתּפיל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָנפל
אֹו ׁשּׁשים אחר ׁשליׁשית נקבה הּפילה אם וכן ְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָעליו.
ּבתֹו ׁשּתּפיל נפל ּכל הרי - ׁשנּיה נקבה ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשבעים
ׁשהּוא מּפני עליו; ּפטּורה ׁשליׁשית, נקבה ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשמֹונים
הּׁשני, עם חׁשּוב הּׁשליׁשי והּנפל הּׁשליׁשי, הּנפל עם ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָחׁשּוב
עם חׁשּוב והּׁשני ׁשּלֹו, מלאת ימי ּבתֹו ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹמּפני

הּכל. על אחד קרּבן אּלא מביאה ואינּה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהראׁשֹונה;
טמטּום ניכר]הּיֹולדת מינו ואין אנּדרֹוגינס[סתום אֹו ְְְִֶֶַַַֻ

ונקבה] זכר סימני בו מּיֹום[יש ארּבעים אחר נפל והּפילה ,ְְִִִִֵֶַַַָָ
הּוא זכר ׁשּמא זה, נפל על קרּבן מביאה זֹו הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלדתֹו
נאכלת, חּטאתּה ואין מלאת; אחר הּפילה והרי ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהראׁשֹון,

ׁשה הּפילה, מלאת ּובתֹו הראׁשֹונה, היא נקבה יאׁשּמא ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֹ
ׁשני. מּקרּבן ְְִִֵָָָּפטּורה

חמׁש ספק אֹו לדֹות, חמׁש ספק עליה ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָהאּׁשה
הּׁשאר ואין ּבּזבחים; ואֹוכלת אחד, קרּבן מביאה - ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָזיבֹות

חֹובה. זיבֹותעליה וחמׁש וּדאּיֹות, לדֹות חמׁש עליה היּו ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָ
והּׁשאר ּבּזבחים; ואֹוכלת אחד, קרּבן מביאה - ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָוּדאּיֹות
וּדאּיֹות, לדֹות חמׁש עליה היּו ּבּזב. הּדין וכן חֹובה. ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעליה
זיבֹות וחמׁש וּדאּיֹות, לדֹות חמׁש אֹו ספק, לדֹות ְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָוחמׁש
ּוׁשאר ונאכל, הּוּדאי על אחד קרּבנֹות: ׁשני מביאה - ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָספק
ואין נאכל, ואינֹו הּספק על ואחד חֹובה; עליה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּוּדאּיֹות

ּבּזבחים. ואֹוכלת חֹובה. עליה ְְְִֶֶֶַַָָָָָהּׁשאר
נתּגּירה ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּירה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהאּׁשה

מּספק, קרּבן מביאה זֹו הרי - ילדה מּׁשּנתּגּירה אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָילדה,
נאכלת חּטאתּה ׁשּכלואין ׁשגגֹות, ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר . ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

חּיבין - הּכּפּורים יֹום עליהם ׁשעבר מּספק ּכּפרה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמחּסרי
לאכל מכׁשירן זה, ׁשּקרּבן הּכּפּורים; יֹום אחר ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹלהביא

מביאהּבּקדׁשים. - זיבה אֹו לדה עליה ׁשּיׁש האּׁשה ְֳִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
הּקּנים תורים]מעֹות שתי ּבּׁשֹופר[- ונֹותנת ,[קופה], ְִִֶֶַַָָ

ּכהנים ׁשל ּדין ּבית ׁשאין - חזקה לערב; ּבּקדׁשים ְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹואֹוכלת
מּׁשם מהמזבח]עֹומדין הּמעֹות[יורדים ּכל ׁשּיכלּו עד , ְְִִִֶַַָָָ

ּבׁשקלים ׁשּבארנּו ּכמֹו קּנים, ּכנגּדן ויקריבּו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּבּׁשֹופר,
ּבֹו. והעֹובדין הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְְִִִֵַָָּובהלכֹות

הּיֹורׁשים יביאּו - ומתה חּטאתּה, ׁשהביאה ְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהאּׁשה
ּכברעֹולתּה מחּיים, אֹותּה הפריׁשה ׁשּלא ּפי על אף ; ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

הּוא. ּתֹורה ּדין - והּׁשעּבּוד לּקרּבן, נכסיה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָנׁשּתעּבדּו

    
ּבּתֹורה האמּור מחליהּזב הּבאה זרע ׁשכבת היא , ְֳִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

בגוף]החללים החלולים ּבהם.[המקומות מתקּבצת ׁשהיא ְֲִִִֶֶֶֶַַָָ
ואין זרע, ּכׁשכבת ּבקּׁשּוי יֹוצא אינֹו הּזֹוב, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַּוכׁשּיֹוצא
ׁשל ּבצק ּכמֹו ויֹורד נגרר אּלא הניה; ולא ּתאוה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּביציאתֹו

הּמּוזרת ּביצה ּכלבן דיהה מזכר]ׂשעֹורים, נולדה אבל[שלא . ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹ
מּוזרת. ׁשאינּה ּביצה ּכלבן קׁשּורה לבנה, - זרע ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשכבת

זב להיֹות לֹו הּגֹורמֹות הּזֹוב ראּיֹות ראיההרֹואה -] ְְְִִֶַַָָ
חלישניה] מחמת זב,[הגוף], אינֹו - ּבהן וכּיֹוצא אנס אֹו ְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

ּבׂשרֹו מחמת - מּבׂשרֹו" "זב אבריׁשּנאמר: חולשת [מפני ְְֱֲִֵֶֶַַָָָ
אמרּו,הזרע] מּכאן אחר. ּדבר מחמת לא טמא, ׁשּיהיה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהיא

ּובמׁשּתה, ּבמאכל, - הּזב את ּבֹודקין ּדרכים ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָּבׁשבעה
אכל ּכיצד? ּובהרהּור. ּובמראה, ּבחלי, ּובקפיצה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹּבמּׂשא,

ּגּסה ׁשתה[מרובה]אכילה אֹו ׁשאכל אֹו הרּבה, ׁשתה אֹו , ְֲִֵֶַַַָָָָָָָ
ׁשּנׂשא אֹו זרע, ׁשכבת לידי הּמביאין מׁשקין אֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָאֹוכלין
אם זה ּדבר ּובכלל למקֹום, מּמקֹום ׁשּקפץ אֹו ּכבד, ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָמּׂשֹוי
והתאּוה אּׁשה ׁשראה אֹו חֹולה, ׁשהיה אֹו ּגּבֹו, על ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּכה
הרהר ׁשּלא ּפי על אף ּבעילה, ּבעסקי ׁשהרהר אֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשכיבתּה,
אּלּו, מּכל אחד קדם אם - מּכירּה ׁשהּוא אּׁשה ְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבבעילת

טמא. ואינֹו ּבֹו, ּתֹולין - זֹוב ׁשל ראּיה ְְְִִֵֵֶָָָָוראה

לעת מעת ּבזֹוב מּטּמא אינֹו - קרי זֹוהרֹואה ׁשראּיה , ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ
זרע ׁשכבת מחמת זֹוב הקרי]ׁשל למראה[- וכן היא; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַ

אבל לעת. מעת ּבהן ּתֹולין ּולמׁשּתהּולהרהּור, למאכל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ׁשּמצטער זמן ּכל ּבהן ּתֹולין ולקפיצה, עדייןּולמּׂשא [שחש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

מהן] .חולשה
- יׂשראל ּבין ּגֹוי ּבין זֹוב, ראה ּכ ואחר ׁשּמל, ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָמי

לֹו ונתּגּירּתֹולין קרי, ׁשראה ּגֹוי ׁשּמצטער. זמן ּכל ּבּמילה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
אין - קטן לעת. מעת לֹו ּתֹולין ואין מּיד, ּבזיבה מטּמא -ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָ
מראה לּקטן ׁשאין ּבהרהּור, ולא ּבמראה לא לֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּתֹולין
ּבחמּׁשה אֹותֹו ּבֹודקין ,לפיכ זֹוב; לידי הּמביא ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָוהרהּור
לֹו ּתֹולין ּכ ּבחליֹו, לקטן ׁשּתֹולין ּוכׁשם ּבלבד. ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָּדרכים

לאּמֹו. צרי אֹו מּמּנה, יֹונק היה אם - אּמֹו ְֳִִִִִִֵֶָָָָָּבחלי
?אּלּו ּבדרכים הּזב את ׁשּבֹודקין אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּבּמה

אבל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו זב, יעׂשה ׁשּבּה זֹוב, ׁשל ׁשנּיה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּבראּיה
הּׁשנּיה ּוראּיה ּבאנס, אֹותּה ראה אפּלּו ראׁשֹונה, ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָֹראּיה

ּבׂשרֹו הזרע]מחמת אברי טמאת[מחולשת טמא זה הרי - ְְֲֲֵֵֵֶַַָָֻ
למנֹות ּכדי ּבראׁשֹונה, אֹותֹו ּבֹודקין כן ּפי על ואף ְְְְִִִִִֵֵַַָָזיבּות.
ּבֹודקין אין - ׁשליׁשית ראּיה קרּבן. לחּיבֹו ראּיֹות ׁשלׁש ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹּבּה
ונזקק הֹואיל אנס, מחמת אֹותּה ראה אפּלּו אּלא ּבּה, ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹותֹו
היה; ּבׂשרֹו מחמת זב ּבהן ׁשּנעׂשה ראּיֹות ׁשהרי ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻלטמאה,

ּבקרּבן. יתחּיב ְְְְִִֵַָָָּולפיכ
קרי ּכבעל הּוא הרי זֹוב, ׁשל אחת ראּיה ראההרֹואה . ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ



נח            
      

ספיר צרי זב, זה הרי - חּייםׁשּתים מים ּוביאת ׁשבעה, ת ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָ
דווקא] במעיין ׁשלׁש[טבילה ראה ּבקרּבן. חּיב ואינֹו ;ְְְֵַָָָָָָֹ

ׁשראה זב ּבין ואין ּבקרּבן. וחּיב ּגמּור, זב זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָראּיֹות
אּלּו, ּודברים ּבלבד. קרּבן אּלא ׁשלׁש, לרֹואה ראּיֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּתי

מּסיני. רּבנּו מׁשה מּפי קּבלה ּדברי ְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻּכּלן

אחר זֹו אחת ּבׁשעה ׁשלׁש, אֹו הראּיֹות ׁשּתי הרֹואה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאחד
זב; זה הרי - זה אחר זה יֹום, ּבכל ראּיה ׁשראה אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָזֹו,
זֹוב יזּוב "ּכי ׁשּנאמר: ּבימים, הּזבה את הּכתּוב ׁשּתלה ְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָלפי

רּבים" ימים ּבימים.ּדמּה אֹותֹו ּתלה לא והּזב, ; ְְִִִַַָָָָָָָֹ

אינן - ּגמּור יֹום לראּיה ראּיה ּבין הּזב הפסיק ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָואם
ּבׁשני ׁשנּיה ּוראּיה ּבׁשּבת, ראּיה ראה ּכיצד? ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָמצטרפֹות.
ראּיה ראה אם וכן זב. ואינֹו מצטרפֹות, אין - ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָּבּׁשּבת
ּבּׁשּבת ּבׁשליׁשי ׁשליׁשית ראּיה וראה ּבּׁשּבת, ּבאחד ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָׁשנּיה
ׁשהרי לּׁשּתים, מצטרפת זֹו ׁשאין ּבקרּבן; חּיב אינֹו -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

אחד יֹום ּביניהן ואחתהפסיק הּיֹום, אחת ראה אם אבל . ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
לֹומר, צרי ואין מצטרפֹות; אּלּו הרי - ׁשּלאחריו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבּלילה
מצטרפֹות. ׁשהן - ּבּיֹום ּוׁשנּיה ּבּלילה, אחת ראה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאם
- זה אחר זה לילֹות, ּבׁשלׁש ראּיֹות ׁשלׁש ראה אם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹוכן

מצטרפֹות.הר אּלּו י ְְֲִֵֵָ

טמא ׁשהּוא ּכל הרֹואה אּלא ׁשעּור, לּה אין - הּזֹוב ,ראּית ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מטּמא. ּבבׂשרֹו, נּכר ׁשהּוא ּכל - ּבׂשרֹו" "החּתים ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:

מּתחּלת יׁש אם - ּפסק ולא ויֹוצא, נגרר הּזֹוב ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹהיה
ּוסּפּוג טבילה ּכדי סֹופּה, עד הרי[ניגוב]הראּיה - יתר אֹו ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ

ואם ּכׁשּתים; ארּכה והיא הֹואיל ראּיֹות, ּכׁשּתי נחׁשבת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָֻזֹו
זֹו הרי ּבינתים, הּזֹוב ּפסק אפּלּו - הּזה ּכּׁשעּור הארכה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹלא
ראּיֹות, ּכׁשלׁש ארּכה אחת ראּיה היתה אם וכן אחת. ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹֻראּיה
- סּפּוגין ּוׁשני טבילֹות ּכׁשּתי סֹופּה ועד מּתחּלתּה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָׁשּנמצא

קרּבן. ויביא ראּיֹות, ּכׁשלׁש נחׁשבת זֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָֹהרי

ּכ ואחר וסּפּוג, טבילה ּכדי והפסיק אחת, ראּיה ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָראה
אֹו ׁשּתים ׁשראה אֹו ּכׁשּתים; ארּכה אחת אֹו ׁשּתים, ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻראה
ּכ ואחר ּוסּפּוג, טבילה ּכדי והפסיק ּכׁשּתים, מרּבה ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֻאחת

ּגמּור זב זה הרי - אחת .ראה ֲֵֶַַָָָָ

ּבתחּלת ּומקצתּה הּיֹום ּבסֹוף מקצתּה אחת, ראּיה ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָראה
ׁשּתי אּלּו הרי - ּכׁשּתים ארּכה ׁשאינּה ּפי על אף - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻהּלילה

הראּיה מחּלקין ׁשהּימים ראּיהראּיֹות, הרֹואה ,לפיכ . ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָ
הרי - הּלילה ּומן הּיֹום מן ספק ׁשהּוא הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָאחת

לטמאה. ספק ְְֵֶָָֻזה

זה הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין ואחת ּבּיֹום, אחת ראּיה ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָראה
לקרּבן וספק לטמאה, וּדאי נאכל.זב ואינֹו קרּבן, ּומביא ; ְְְְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻ

ׁשנּיה ּוראּיה ׁשּבת, ׁשל הּׁשמׁשֹות ּבין אחת ראּיה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָראה
לטמאה, ספק זה הרי - ׁשּבת מֹוצאי ׁשל הּׁשמׁשֹות ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּבין

לקרּבן היתהוספק ראׁשֹונה ראּיה ׁשּמא - לטמאה ספק : ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָֻ
ׁשּבת הפסיק והרי ׁשּבת, ּבמֹוצאי והּׁשנּיה ׁשּבת, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבערב
- לקרּבן ספק הּוא והרי ּכלל. זיבּות ּכאן ואין ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָּביניהן,
ׁשהיא ּבּלילה, ּומקצתּה ּבּיֹום מקצתּה היה מהן אחת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּמא
חּיב ׁשהּוא ראּיֹות, ׁשלׁש ראה והרי ּכׁשּתים, ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹחׁשּובה

נאכל. ואינֹו קרּבן, מביא ,ּולפיכ ְְְְְֱִִֵֵֶָָָָָָּבקרּבן;

ה'תש"ע כסלו י"א קודש שבת יום

    
.טמא הּוא הרי זיבּות, ּבהם רֹואה ׁשהּזב הּימים ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל

וטֹובל ּכזבה, נקּיים ימי ׁשבעת מֹונה הּזיבּות, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּוכׁשּיפסק
ׁשמׁשֹו ּומעריב השמש]ּבּׁשביעי, כשתשקע ;[נטהר ְְֲִִִִַַ

ואם ראּיֹות. ׁשלׁש ּבעל היה אם קרּבנֹו, מביא ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹּובּׁשמיני
ׁשּטבל אחר ׁשביעי יֹום ּבסֹוף אפּלּו זֹוב, ׁשל ראּיה ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָראה
מאחר נקּיים ימי ׁשבעת למנֹות ּומתחיל הּכל, סֹותר -ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַֹ

האחרֹונה. ראּיה ְֲִַָָָיֹום

סֹותר אינֹו - הּספירה ימי מּׁשבעת ּבאחד קרי ׁשראה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזב
קרּבנֹו. ּומביא ימים ׁשבעת ּומׁשלים ּבלבד, יֹומֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָאּלא
ׁשלׁשה אחריו סֹופר - החמיׁשי ּבּיֹום קרי ראה ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּכיצד?

ּברביעי קרּבנֹו ּומביא ּבּׁשליׁשי, וטֹובל .ימים, ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָ

ולא טהֹור, ּומצא הּספירה, מימי ראׁשֹון ּביֹום ׁשּבדק ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹזב
זה הרי - טהֹור ּומצא ּבדק הּׁשביעי ּובּיֹום ׁשבעה, ּכל ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָּבדק

טהֹור עצמֹוּבחזקת הּטמאה ּביֹום ּבדק אפּלּו [לאחר. ְְְְְֲִֶַַַַָָָֻ
ּבתחּלתשנטמא] למחר ּבדק ולא הּזֹוב, ּופסק טהֹור, ּומצא ,ְְְִִַַַַָָָָָָָֹ

עלּו - טהֹור ּומצא ּבּׁשמיני, אֹו ּבּׁשביעי ּובדק הּספירה, ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָימי
טהרה. ּבחזקת זה והרי הּספירה, ימי ְְְְֲֳִֵֵֶֶַַַָָָלֹו

קרּבן לידי מביאה אינּה סֹותרת, ׁשהיא ראּיה .ּכל ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
יֹומים, אֹו יֹום והפסיק ּבלבד, ראּיֹות ׁשּתי ראה ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָּכיצד?
ראה הּׁשבעה ּובתֹו נקּיים, ימי ׁשבעת מֹונה הּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָוהרי
סֹותרת; אּלא לּׁשּתים, מצטרפת אינּה - זֹוב ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָראּיה

ׁשּבארנּו ּכמֹו למנֹות, ימיּומתחיל ּבתֹו ראה אפּלּו . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ
ּביֹום אֹותן ראה אפּלּו זֹו, אחר זֹו ראּיֹות ׁשלׁש ְְְֲִִִַַַָָָָָֹהּספירה
ׁשבעת ׁשל ׁשביעי יֹום ּבסֹוף ראּיֹות ׁשלׁש ראה אפּלּו ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹאחד,
הן. לסתירה אּלּו, ׁשראּיֹות קרּבן; מביא אינֹו - נקּיים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָימי
ראּיֹות ׁשאין קרּבן, מביא - ׁשמיני ּבליל ראּיֹות ׁשלׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹראה
ראּיֹות. ׁשּתי ּבעל ּבזב אמּורים? ּדברים ּבּמה סֹותרין. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָאּלּו
ׁשאחר ׁשמיני ּבליל ראּיֹות ׁשלׁש ׁשראה ׁשלׁש ּבעל זב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹאבל
ראּיֹות ׁשלׁש על ׁשני קרּבן מביא אינֹו - נקּיים ימי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹׁשבעת
ּפי על ׁשאף הראׁשֹונֹות; הּׁשלׁש על אחד קרּבן אּלא ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּלּו,
ׁשראּוי לזמן יצא לא הרי סֹותרֹות, אחרֹונֹות ׁשלׁש ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשאין
מּיֹולדת חּוץ - לּכל הּוא זמן מחּסר והּלילה ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָֹֻלקרּבן;
ׁשני, קרּבן מביאה ׁשהיא ּוׁשמֹונים, אחד ּבליל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשהּפילה

הּקּבלה מּפי זה, ודבר ׁשּבארנּו. החכמים]ּכמֹו ביד .[מסורת ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
ׁשמיני ּביֹום ראּיֹות ּוׁשּתי ׁשמיני, ּבליל אחת ראּיה ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָראה

זֹו זיבּות על ׁשני קרּבן ּומביא מצטרפין, אּלּו הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָ
זרע ּכׁשכבת זב, ּכל ׁשל ראׁשֹונה ראּיה ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהאחרֹונה;
עּמהן מצטרפת ׁשּתים, אחריה ראה ואם חׁשּובה, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָהיא
ׁשמיני ּביֹום ואחת ׁשמיני, ּבליל ׁשּתים ראה אם אבל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָלקרּבן.
האחרֹונה זֹו זיבּות על קרּבן מביא ואינֹו מצטרפֹות, אין -. ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָ

ּבזיבה מתטּמאין והּגרים,הּכל יֹומֹו, ּבן קטן אפּלּו - ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹ
ּכּפרהוהעבדים עליהן ׁשּמביאין לי ויראה וׁשֹוטה. וחרׁש , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ּכקטן הן ׁשהרי נאכלת, וחּטאתן ּבּקדׁשים; להאכילן ְְְְֱֲֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכדי
ּוסריס ּדעת. ּבן ע"י]ׁשאינֹו חּמה[שנסתרס ּוסריס אדם ְְִִֵֶֶַַַָָָ

האנׁשים.[מלידה] ּככל ּבזיבה מתטּמאין ,ְְְְֲִִִִַָָָָ

            
      

ניכר]הּטמטּום מינו ואין בווהאנּדרֹוגינֹוס[סתום [יש ְְְְִַַָֻ
ונקבה] זכר וחמריסימני האיׁש חמרי עליהן נֹותנין -ְְְְֲִִֵֵֵֶָֻֻ

וטמאתן ּכאנׁשים; ּובלבן ּכנׁשים, ּבדם מתטּמאין ְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹֻהאּׁשה:
ראּיֹות, ׁשלׁש ּבעל זב מהן אחד היה אם ,לפיכ ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבספק.
מביאין - זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ּדם ׁשראת זבה ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹאֹו
ללבן, נקּיים ימי ׁשבעת מֹונה היה נאכל. ואינֹו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹקרּבן,
סֹותר. אינֹו זה הרי - לבן וראה לאדם, אֹו אדם, ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹוראה

    
ּבעץ אֹותֹו ׁשּמטהרין אחר מּצרעּתֹו, הּצרּוע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשּיתרּפא

ּכל את ּומגּלחין צּפרים, ּוׁשּתי ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָארז
לירּוׁשלם, יּכנס זאת, ּכל אחר - אֹותֹו ּומטּבילין ְְִִִִִֵַַַַָָָָֹּבׂשרֹו,
ׁשנּיה ּתגלחת מגּלח הּׁשביעי ּובּיֹום ימים, ׁשבעת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָּומֹונה
ּומעריב יֹום, טבּול הּוא והרי וטֹובל; הראׁשֹונה, ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָּכּתגלחת

השמש]ׁשמׁשֹו כשתשקע ּפעם[נטהר טֹובל ּבּׁשמיני ּולמחר . ְְְִִִֵַַַָָ
טֹובל מה ּומּפני קרּבנֹותיו. מקריבין ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָׁשנּיה,

רגיל ׁשהיה מּפני מאמׁש? ׁשּטבל אחר [לגעת]ּבּׁשמיני, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
חלטֹו ּבימי כמצורע]ּבטמאה מּׁשּום[בידודו נזהר ואינֹו , ְְְְֲִִִֵֵָָָֻ

ּבּׁשמיני טֹובל לפיכ ׁשּטבל, אחר נטמא וׁשּמא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻטמאה,
ׁשּלא ּפי על אף ׁשּׁשם, המצרעים ּבלׁשּכת הּנׁשים ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעזרת

ּדעּתֹו מטומאה]הּסיח .[ונזהר ְִִַַ

ּכּמה אחר אֹו ּבּׁשמיני וגּלח ּבּׁשביעי, ּגּלח ולא ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַַָֹנתאחר
יביא ּולמחר ׁשמׁשֹו, ויעריב יטּבל ׁשּיגּלח ּבּיֹום - ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹימים

ׁשנּיה ּפעם ׁשּיטּבל אחר ּכיצדקרּבנֹותיו ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ּפתח ּכנגד יׂשראל לעזרת חּוץ עֹומד הּמצרע לֹו? ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעֹוׂשין
ּבעת ּכּפרה מחּסרי ּכל עֹומדין וׁשם למערב; ּופניו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָֻמזרחי,
לֹוקח והּכהן הּׂשֹוטֹות. את מׁשקין וׁשם אֹותם, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּמטהרין
הּׁשמן לג עם אֹותֹו ּומניף חי, ּכׁשהּוא מצרע ׁשל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהאׁשם
וזה עצמֹו ּבפני זה הניף ואם הּתנּופֹות; ּכל ּכדר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבמזרח,
עד למצרע האׁשם את מביא ּכ ואחר יצא. - עצמֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבפני

ּומכניס עליו,[המצורע]הּפתח, וסֹומ לעזרה, ידיו ׁשּתי ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָ
אחד - ּדמֹו את ּכהנים ׁשני ּומקּבלין מּיד. אֹותֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹוׁשֹוחטין
הימנית, ּבידֹו ואחד הּמזּבח, ּגּבי על לזרקֹו ּבכלי, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמקּבל

ּומּזה הּׂשמאלית, לידֹו המצורע]ּומערה ּבאצּבעֹו[על ְְְְְִֶֶֶַַָָָָ
הּכהן ּפסל. ּתחּלה, ּבׂשמאל וקּבל ׁשּנה ואם ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹהימנית;
הּמזּבח על וזֹורקֹו מֹוליכֹו, - ּבּכלי הּדם מקצת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשּקּבל
אצל ּבכּפֹו הּדם ׁשּקּבל הּכהן יבֹוא ּכ ואחר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּתחּלה.
הּמצרע ּומכניס מּבחּוץ; והּמצרע מּבפנים הּכהן ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָֹֹֹֹהּמצרע,

הפנימי]ראׁשֹו החלל ׁשּבכּפֹו[לתוך הּדם מן הּכהן ונֹותן , ְְִֵֵֶַַַָֹֹ
הימנית אזנֹו ּתנּו האוזן]על שבתוך הקשה ואחר[הבשר , ְְְְִַַַַָָ

יכניס ּכ ואחר ידֹו, ּבהן על ויּתן הימנית, ידֹו יכניס ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּכ
הּׂשמאל, על נתן ואם רגלֹו. ּבהן על ויּתן הימנית, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹֹרגלֹו
ׁשּיּתן ואחר ועֹולתֹו. חּטאתֹו מקריב ּכ ואחר יצא. ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹלא
לתֹו ויֹוצק הּׁשמן, מּלג הּכהן נֹוטל הּבהֹונֹות, על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹהּדם
יצא. עצמֹו, ּכף לתֹו יצק ואם הּׂשמאלית; חברֹו ׁשל ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָּכּפֹו
ּפעמים ׁשבע ּומּזה ׁשּבכּפֹו, ּבּׁשמן הימנית אצּבעֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָוטֹובל
אצּבע טבילת הּזיה, ּכל על - הּקדׁשים קדׁש ּבית ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכנגד

ּכ ּכּון ולא הּזה, ואם -ּבּׁשמן; הּקדׁשים קדׁש ּבית נגד ְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

על הּׁשמן מן ויּתן הּמצרע, אצל יבֹוא ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכׁשרֹות.
והּנֹותר רגל; ּובהן יד ּובהן אזן ּבתנּו האׁשם, ּדם ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹמקֹום
נתן, לא ואם הּמּטהר. ראׁש על יּתנּנּו ׁשּבכּפֹו, הּׁשמן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמן

לּכהנים. מתחּלק הּלג, ּוׁשאר ּכּפר. ְְֲִִִֵֵַַַָֹֹֹלא

ּכׁשאר ּכהּנה, לזכרי ּבעזרה אּלא נאכל אינֹו - הּלג ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻׁשירי
קדׁשים מּלגקדׁשי לאכל ואסּור לאׁשם. הּקׁש ׁשהרי ; ְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֻ

אכל ואם ּבהֹונֹות; ּומּתן ׁשבע מּתן מּמּנּו ׁשּיּתן עד ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָהּׁשמן,
זריקה. קדם קדׁשים ּכאֹוכל לֹוקה, -ְְִִֵֶֶָָָֹ

   
האמצעי ּגדר זה אזן? ּתנּו הּוא הקשהאיזה [הבשר ְְִֵֵֶֶֶֶָָָֹ

האוזן] הּבהֹונֹותשבפנים צּדי על נתן הציפורן]. ,[בצידי ְִֵַַַָ
צּדיהן צּדי על נתן הציפורן]ּכׁשר; שכנגד ּבין[בצד ּפסּול. , ִִֵֵֵֵֶַַָָָ

מּלמעלה עצמֹו האׁשם ּדם על הּׁשמן הדםׁשּנתן ואין [כשר, ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשּיּתןחוצץ] קדם הּדם נתקּנח אפּלּו - הּדם ּבצד ׁשּנתן ּבין ,ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

הּׁשמ נֹותן - ּדםהּׁשמן מקֹום "על ׁשּנאמר: הּבהֹונֹות, על ן ְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַ
אֹו ימנית, רגל ּבהן אֹו ימנית, יד ּבהן לֹו אין ְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹהאׁשם".

עֹולמית. טהרה לֹו אין - ימנית אזן לֹו ְֳִִֵֵֶֶָָָָֹׁשאין

לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו מצרע עולה]אׁשם לשם אֹו[כגון , ְְְֲִֶֶַָָֹֹ
לּמזּבח, עֹולה זה הרי - ּבהֹונֹות ּגּבי על מּדמֹו נתן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
אׁשם הּמצרע וצרי מצרע; אׁשם ּכנסּכי נסכים ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֹֹוטעּון

להכׁשירֹו. ְְִֵַַאחר

אחד[שחיטת]הקּדים יהיה לא - לאׁשמֹו חּטאתֹו ְְֲִִִֶֶַַָָָֹ
ישחטוּבדמּה[מערבב]ממרס ובינתיים ייקרש, [שלא ְְֵָָָ

צּורתּההאשם] ּתעּבר אּלא בלינה], תיפסל או ,[תתעפש ְֶָָָָֻ
הּׂשרפה. לבית ְְְֵֵֵֵַָותצא

ולּגֹו הּיֹום, אׁשמֹו להביא לאדם השמן]יׁש [לוג ְְְֲִֵַָָָָֻ
מצרע לאׁשם הּלג לׁשּנֹות רצה ואם ימים; עׂשרה ְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָֹֹאחר
עד הּלג חסר ּבּכלי. ׁשּקדׁש ּפי על אף מׁשּנה, - ְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹאחר

יצק הכהן]ׁשּלא ׁשּיצק,[לכף מאחר חסר ימּלאּנּו; , ְְֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּכּתחּלה אחר .יביא ְִִֵַַָָ

אם - הּלג ונׁשּפ להּזֹות, והתחיל לכּפֹו, הּׁשמן מן ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָֹיצק
ׁשבע מּתן ּגמר ׁשּלא אחר,[הזיות]עד יביא - הּלג נׁשּפ ְִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

יביא - הּלג ונׁשּפ ׁשבע מּתן ּגמר ׁשבע; ּבמּתן ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַַָָֹויתחיל
ונׁשּפ ּבּבהֹונֹות, התחיל ּבּבהֹונֹות; לכּתחּלה ויתחיל ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָאחר,
ּבּבהֹונֹות. לכּתחּלה ויתחיל אחר, יביא - ׁשּיגמר קדם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהּלג
ׁשאר ׁשּיּתן קדם הּלג, נׁשּפ ּכ ואחר הּבהֹונֹות, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּגמר
לג להביא צרי אינֹו - הּמּטהר ראׁש על ׁשּבכּפֹו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהּׁשמן
"והּנֹותר ׁשּנאמר: - מעּכבת אינּה הראׁש ׁשּמּתנת ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאחר;

הּׁשמן". "ּומּיתר ִֶֶֶֶֶֶַַּבּׁשמן",
ויחזר ׁשמן, הּלג ימּלא - הּדם למּתן הּׁשמן מּתן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹהקּדים

הּבהֹונֹות על הּׁשמן מּתן הקּדים הּדם; אחר הּׁשמן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָויּתן
ׁשבע הקדשים]למּתן קודש כנגד הּלג,[ההזיות ימּלא - ְְֵֶַַַַַֹ

"זאת ׁשּנאמר: ׁשבע, מּתן אחר הּבהֹונֹות על ויּתן ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַֹֹויחזר
הּסדר. על ּתֹורתֹו ּכל ׁשּתהיה הּמצרע", ּתֹורת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּתהיה

לׁשמן ׁשּלא הּמּתנֹות ׁשבע זה]נתן מצורע לשם -[לא ְִֶֶַַַַָָָֹ
הּמצרע. והכׁשר הרצה, ְְְְַַָָֹֹֻֻלא

צרי אׁשמֹו, ׁשהביא אחר ׁשּנתנּגע אחרמצרע קרּבן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
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ניכר]הּטמטּום מינו ואין בווהאנּדרֹוגינֹוס[סתום [יש ְְְְִַַָֻ
ונקבה] זכר וחמריסימני האיׁש חמרי עליהן נֹותנין -ְְְְֲִִֵֵֵֶָֻֻ

וטמאתן ּכאנׁשים; ּובלבן ּכנׁשים, ּבדם מתטּמאין ְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹֻהאּׁשה:
ראּיֹות, ׁשלׁש ּבעל זב מהן אחד היה אם ,לפיכ ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבספק.
מביאין - זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ּדם ׁשראת זבה ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹאֹו
ללבן, נקּיים ימי ׁשבעת מֹונה היה נאכל. ואינֹו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹקרּבן,
סֹותר. אינֹו זה הרי - לבן וראה לאדם, אֹו אדם, ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹוראה

    
ּבעץ אֹותֹו ׁשּמטהרין אחר מּצרעּתֹו, הּצרּוע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשּיתרּפא

ּכל את ּומגּלחין צּפרים, ּוׁשּתי ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָארז
לירּוׁשלם, יּכנס זאת, ּכל אחר - אֹותֹו ּומטּבילין ְְִִִִִֵַַַַָָָָֹּבׂשרֹו,
ׁשנּיה ּתגלחת מגּלח הּׁשביעי ּובּיֹום ימים, ׁשבעת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָּומֹונה
ּומעריב יֹום, טבּול הּוא והרי וטֹובל; הראׁשֹונה, ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָּכּתגלחת

השמש]ׁשמׁשֹו כשתשקע ּפעם[נטהר טֹובל ּבּׁשמיני ּולמחר . ְְְִִִֵַַַָָ
טֹובל מה ּומּפני קרּבנֹותיו. מקריבין ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָׁשנּיה,

רגיל ׁשהיה מּפני מאמׁש? ׁשּטבל אחר [לגעת]ּבּׁשמיני, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
חלטֹו ּבימי כמצורע]ּבטמאה מּׁשּום[בידודו נזהר ואינֹו , ְְְְֲִִִֵֵָָָֻ

ּבּׁשמיני טֹובל לפיכ ׁשּטבל, אחר נטמא וׁשּמא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻטמאה,
ׁשּלא ּפי על אף ׁשּׁשם, המצרעים ּבלׁשּכת הּנׁשים ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעזרת

ּדעּתֹו מטומאה]הּסיח .[ונזהר ְִִַַ

ּכּמה אחר אֹו ּבּׁשמיני וגּלח ּבּׁשביעי, ּגּלח ולא ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַַָֹנתאחר
יביא ּולמחר ׁשמׁשֹו, ויעריב יטּבל ׁשּיגּלח ּבּיֹום - ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹימים

ׁשנּיה ּפעם ׁשּיטּבל אחר ּכיצדקרּבנֹותיו ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ּפתח ּכנגד יׂשראל לעזרת חּוץ עֹומד הּמצרע לֹו? ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעֹוׂשין
ּבעת ּכּפרה מחּסרי ּכל עֹומדין וׁשם למערב; ּופניו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָֻמזרחי,
לֹוקח והּכהן הּׂשֹוטֹות. את מׁשקין וׁשם אֹותם, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּמטהרין
הּׁשמן לג עם אֹותֹו ּומניף חי, ּכׁשהּוא מצרע ׁשל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהאׁשם
וזה עצמֹו ּבפני זה הניף ואם הּתנּופֹות; ּכל ּכדר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבמזרח,
עד למצרע האׁשם את מביא ּכ ואחר יצא. - עצמֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבפני

ּומכניס עליו,[המצורע]הּפתח, וסֹומ לעזרה, ידיו ׁשּתי ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָ
אחד - ּדמֹו את ּכהנים ׁשני ּומקּבלין מּיד. אֹותֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹוׁשֹוחטין
הימנית, ּבידֹו ואחד הּמזּבח, ּגּבי על לזרקֹו ּבכלי, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמקּבל

ּומּזה הּׂשמאלית, לידֹו המצורע]ּומערה ּבאצּבעֹו[על ְְְְְִֶֶֶַַָָָָ
הּכהן ּפסל. ּתחּלה, ּבׂשמאל וקּבל ׁשּנה ואם ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹהימנית;
הּמזּבח על וזֹורקֹו מֹוליכֹו, - ּבּכלי הּדם מקצת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשּקּבל
אצל ּבכּפֹו הּדם ׁשּקּבל הּכהן יבֹוא ּכ ואחר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּתחּלה.
הּמצרע ּומכניס מּבחּוץ; והּמצרע מּבפנים הּכהן ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָֹֹֹֹהּמצרע,

הפנימי]ראׁשֹו החלל ׁשּבכּפֹו[לתוך הּדם מן הּכהן ונֹותן , ְְִֵֵֶַַַָֹֹ
הימנית אזנֹו ּתנּו האוזן]על שבתוך הקשה ואחר[הבשר , ְְְְִַַַַָָ

יכניס ּכ ואחר ידֹו, ּבהן על ויּתן הימנית, ידֹו יכניס ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּכ
הּׂשמאל, על נתן ואם רגלֹו. ּבהן על ויּתן הימנית, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹֹרגלֹו
ׁשּיּתן ואחר ועֹולתֹו. חּטאתֹו מקריב ּכ ואחר יצא. ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹלא
לתֹו ויֹוצק הּׁשמן, מּלג הּכהן נֹוטל הּבהֹונֹות, על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹהּדם
יצא. עצמֹו, ּכף לתֹו יצק ואם הּׂשמאלית; חברֹו ׁשל ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָּכּפֹו
ּפעמים ׁשבע ּומּזה ׁשּבכּפֹו, ּבּׁשמן הימנית אצּבעֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָוטֹובל
אצּבע טבילת הּזיה, ּכל על - הּקדׁשים קדׁש ּבית ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכנגד

ּכ ּכּון ולא הּזה, ואם -ּבּׁשמן; הּקדׁשים קדׁש ּבית נגד ְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

על הּׁשמן מן ויּתן הּמצרע, אצל יבֹוא ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכׁשרֹות.
והּנֹותר רגל; ּובהן יד ּובהן אזן ּבתנּו האׁשם, ּדם ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹמקֹום
נתן, לא ואם הּמּטהר. ראׁש על יּתנּנּו ׁשּבכּפֹו, הּׁשמן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמן

לּכהנים. מתחּלק הּלג, ּוׁשאר ּכּפר. ְְֲִִִֵֵַַַָֹֹֹלא

ּכׁשאר ּכהּנה, לזכרי ּבעזרה אּלא נאכל אינֹו - הּלג ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻׁשירי
קדׁשים מּלגקדׁשי לאכל ואסּור לאׁשם. הּקׁש ׁשהרי ; ְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֻ

אכל ואם ּבהֹונֹות; ּומּתן ׁשבע מּתן מּמּנּו ׁשּיּתן עד ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָהּׁשמן,
זריקה. קדם קדׁשים ּכאֹוכל לֹוקה, -ְְִִֵֶֶָָָֹ

   
האמצעי ּגדר זה אזן? ּתנּו הּוא הקשהאיזה [הבשר ְְִֵֵֶֶֶֶָָָֹ

האוזן] הּבהֹונֹותשבפנים צּדי על נתן הציפורן]. ,[בצידי ְִֵַַַָ
צּדיהן צּדי על נתן הציפורן]ּכׁשר; שכנגד ּבין[בצד ּפסּול. , ִִֵֵֵֵֶַַָָָ

מּלמעלה עצמֹו האׁשם ּדם על הּׁשמן הדםׁשּנתן ואין [כשר, ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשּיּתןחוצץ] קדם הּדם נתקּנח אפּלּו - הּדם ּבצד ׁשּנתן ּבין ,ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

הּׁשמ נֹותן - ּדםהּׁשמן מקֹום "על ׁשּנאמר: הּבהֹונֹות, על ן ְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַ
אֹו ימנית, רגל ּבהן אֹו ימנית, יד ּבהן לֹו אין ְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹהאׁשם".

עֹולמית. טהרה לֹו אין - ימנית אזן לֹו ְֳִִֵֵֶֶָָָָֹׁשאין

לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו מצרע עולה]אׁשם לשם אֹו[כגון , ְְְֲִֶֶַָָֹֹ
לּמזּבח, עֹולה זה הרי - ּבהֹונֹות ּגּבי על מּדמֹו נתן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
אׁשם הּמצרע וצרי מצרע; אׁשם ּכנסּכי נסכים ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֹֹוטעּון

להכׁשירֹו. ְְִֵַַאחר

אחד[שחיטת]הקּדים יהיה לא - לאׁשמֹו חּטאתֹו ְְֲִִִֶֶַַָָָֹ
ישחטוּבדמּה[מערבב]ממרס ובינתיים ייקרש, [שלא ְְֵָָָ

צּורתּההאשם] ּתעּבר אּלא בלינה], תיפסל או ,[תתעפש ְֶָָָָֻ
הּׂשרפה. לבית ְְְֵֵֵֵַָותצא

ולּגֹו הּיֹום, אׁשמֹו להביא לאדם השמן]יׁש [לוג ְְְֲִֵַָָָָֻ
מצרע לאׁשם הּלג לׁשּנֹות רצה ואם ימים; עׂשרה ְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָֹֹאחר
עד הּלג חסר ּבּכלי. ׁשּקדׁש ּפי על אף מׁשּנה, - ְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹאחר

יצק הכהן]ׁשּלא ׁשּיצק,[לכף מאחר חסר ימּלאּנּו; , ְְֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּכּתחּלה אחר .יביא ְִִֵַַָָ

אם - הּלג ונׁשּפ להּזֹות, והתחיל לכּפֹו, הּׁשמן מן ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָֹיצק
ׁשבע מּתן ּגמר ׁשּלא אחר,[הזיות]עד יביא - הּלג נׁשּפ ְִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

יביא - הּלג ונׁשּפ ׁשבע מּתן ּגמר ׁשבע; ּבמּתן ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַַָָֹויתחיל
ונׁשּפ ּבּבהֹונֹות, התחיל ּבּבהֹונֹות; לכּתחּלה ויתחיל ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָאחר,
ּבּבהֹונֹות. לכּתחּלה ויתחיל אחר, יביא - ׁשּיגמר קדם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהּלג
ׁשאר ׁשּיּתן קדם הּלג, נׁשּפ ּכ ואחר הּבהֹונֹות, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּגמר
לג להביא צרי אינֹו - הּמּטהר ראׁש על ׁשּבכּפֹו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהּׁשמן
"והּנֹותר ׁשּנאמר: - מעּכבת אינּה הראׁש ׁשּמּתנת ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאחר;

הּׁשמן". "ּומּיתר ִֶֶֶֶֶֶַַּבּׁשמן",
ויחזר ׁשמן, הּלג ימּלא - הּדם למּתן הּׁשמן מּתן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹהקּדים

הּבהֹונֹות על הּׁשמן מּתן הקּדים הּדם; אחר הּׁשמן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָויּתן
ׁשבע הקדשים]למּתן קודש כנגד הּלג,[ההזיות ימּלא - ְְֵֶַַַַַֹ

"זאת ׁשּנאמר: ׁשבע, מּתן אחר הּבהֹונֹות על ויּתן ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַֹֹויחזר
הּסדר. על ּתֹורתֹו ּכל ׁשּתהיה הּמצרע", ּתֹורת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּתהיה

לׁשמן ׁשּלא הּמּתנֹות ׁשבע זה]נתן מצורע לשם -[לא ְִֶֶַַַַָָָֹ
הּמצרע. והכׁשר הרצה, ְְְְַַָָֹֹֻֻלא

צרי אׁשמֹו, ׁשהביא אחר ׁשּנתנּגע אחרמצרע קרּבן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
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אׁשמֹו, והביא ונתנּגע, אׁשמֹו, הביא אם וכן ׁשנּיה; ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלצרעת
ואחת אחת ּכל על קרּבן צרי - נתנּגע,ונתנּגע אם אבל . ְְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָָָָ

והביא ונתרּפא, ונתנּגע, וחזר צּפרים, והביא ְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָונתרּפא,
לכּלן. אחד קרּבן - ְְֳִִֶָָָָֻצּפרים

,והעני עׁשיר אֹו והעׁשיר, עני, קרּבן ׁשהביא ְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹמצרע
היה אם האׁשם: אחר הֹול הּכל - קרּבנֹותיו ׁשּיקריב ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹקדם
היה ואם עׁשיר; קרּבן יׁשלים עׁשיר, האׁשם ׁשחיטת ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָָָּבׁשעת

עני קרּבן יׁשלים .עני, ְְִִִַַָָָ
אחת ּדם ונזרק קרּבנֹותיהן, ׁשּנתערבּו מצרעין ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשני

- המצרעים מן אחד מת ּכ ואחר ׁשּלהן, החּטאֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמּׁשּתי
אינֹו ּבהמה, חּטאת להביא החי? הּמצרע זה עֹוׂשה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּכיצד

מביאין ואין היא, חּטאתֹו ּדמּה ׁשּנזרק זֹו ׁשּמא - ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָיכֹול
יכֹול אינֹו העֹוף, חּטאת ּולהביא הּספק; על ּבהמה ְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָחּטאת

יצא לא עני, קרּבן ׁשהביא ׁשעׁשיר יכּתב- יעׂשה? וכיצד . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
מּספק, העֹוף חּטאת ויביא עני, ונמצא לאחר, נכסיו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָּכל

ּבּקדׁשים. אֹוכל ונמצא ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּתאכל, ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַָָָֹולא
והיה עלי', זה מצרע ׁשל 'קרּבנֹו ׁשאמר: ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָֹעׁשיר

ׁשהרי עׁשיר, קרּבנֹות ידֹו על מביא זה הרי - עני ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּמצרע
עלי', זה מצרע ׁשל 'קרּבנֹו ׁשאמר: ועני מּׂשגת. הּנֹודר ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹיד
עׁשיר, קרּבנֹות ידֹו על מביא זה הרי - עׁשיר הּמצרע ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוהיה

זה עׁשיר.ׁשהרי ּבקרּבנֹות חּיב (הנֹודר) ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָ
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי



       

ה'תש"ע כסלו ה' ראשון יום

    
ּומחצה יֹום ועׂשרים ּתׁשעה - לבנה ׁשל ְְְְְֱִִֶֶֶָָָָָָחדׁשּה

ׁשּבארנּווחלקים ּכמֹו החדׁש, ׁשראׁש לֹומר אפׁשר ואי . ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ׁשעבר מחדׁש הּיֹום מקצת ׁשּיהיה עד הּיֹום, ּבמקצת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹיהיה

ימים" חדׁש "עד ׁשּנאמר: מהּבא, הּׁשמּועהּומקצתֹו מּפי - ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשעֹות מחּׁשב אּתה ואי לחדׁש, מחּׁשב אּתה ׁשּימים .למדּו, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּתׁשעה חסר חדׁש מהם הּלבנה, חדׁשי עֹוׂשין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹלפיכ
זה על יתר לבנה ׁשל ׁשחדׁשּה ּפי על ואף ּבלבד, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָועׂשרים
ׁשחדׁשּה ּפי על ואף יֹום, מּׁשלׁשים מלא וחדׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּבׁשעֹות,
ּבחדׁש לחּׁשב ׁשּלא ּכדי - ּבׁשעֹות מּזה ּפחֹות לבנה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשל

ׁשלמים. ימים אּלא ְִִֵֶָָָׁשעֹות,
יֹום ועׂשרים ּתׁשעה לבנה ׁשל חדׁשּה היה ְְְְְִִִֶֶָָָָָָָאּלּו

חסר, וחדׁש מלא חדׁש הּׁשנים ּכל היּו ּבלבד, ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּומחצה
יֹום, וחמּׁשים ארּבעה מאֹות ׁשלׁש הּלבנה ׁשנת ימי ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹוהיּו
החלקים מּפני אבל מלאים; וׁשּׁשה חסרים חדׁשים ְְְֲֲֲֳִִִִִִִֵֵֵַָָָָָׁשּׁשה
מהם יתקּבץ הּיֹום, חצי על יֹותר וחדׁש חדׁש ּבכל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּיׁש
חסרים חדׁשים הּׁשנים מקצת ׁשּיהיּו עד וימים, ְְְֲֳִִִִִִֵֶַַָָָָָׁשעֹות
יֹותר מלאים חדׁשים הּׁשנים ּובמקצת הּמלאים, על ְְְְֳִִִִִֵֵֵֵַַַָָָיֹותר

החסרים .על ֲִֵַַ
ּבחׁשּבֹון חדׁש ראׁש אֹותֹו עֹוׂשין לעֹולם ׁשלׁשים, ְְְְִִֶֶָֹֹֹיֹום

ראׁש ׁשלׁשים יֹום יהיה חסר, ׁשעבר החדׁש היה אם ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹזה:
יֹום יהיה מלא, ׁשעבר החדׁש היה ואם הּבא. ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהחדׁש

חדׁש ראׁש ויהיהׁשלׁשים חדׁש, ראׁש ּומקצתֹו הֹואיל , ְְְְִִִִֶֶֶָֹֹֹֹֹ
ּוׁשלׁשים אחד יֹום ויהיה ׁשעבר; הּמלא החדׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּתׁשלּום

הּמנין הּוא ּומּמּנּו הּבא, החדׁש הּקביעה.ראׁש יֹום והּוא , ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹ
יֹום אחד חדׁש זה, ּבחׁשּבֹון חדׁשים ראׁשי עֹוׂשין ְְְֳִִִֵֶֶֶֶָָָָֹּולפיכ

ימים. ׁשני אחד וחדׁש ּבלבד, ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹאחד
ּכ זה, חׁשּבֹון לפי והחסרים הּמלאים החדׁשים ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָסדר

חסר; לעֹולם טבת, וחדׁש מלא; לעֹולם ּתׁשרי, ְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָֹהּוא:
הּסדר. על חסר ואחד מלא אחד חדׁש ,ואיל ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּומּטבת

חסר אדר מלא, ׁשבט חסר, טבת אּירּכיצד? מלא, ניסן , ְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָָ
חסר אלּול מלא, אב חסר, ּתּמּוז מלא, סיון ּובּׁשנהחסר, . ֱִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָָ

חסר ׁשני ואדר מלא, ראׁשֹון אדר .המעּברת, ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

ּפעמים - וכסלו מרחׁשון ׁשהם החדׁשים, ׁשני ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָנׁשארּו
ּופעמיםיהיּו חסרים, ׁשניהם יהיּו ּופעמים מלאים, ׁשניהם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָ

ׁשני ּבּה ׁשּיהיּו וׁשנה ׁשלם. וכסלו חסר מרחׁשון ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָיהיה
וׁשנה 'ׁשלמים'; חדׁשיה ׁשּנקראּו היא מלאים, אּלּו ְְְְְֳֳִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָחדׁשים
חדׁשיה נקראּו חסרים, אּלּו חדׁשים ׁשני ּבּה ְְְְֲֳֳִִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשּיהיּו
מלא, וכסלו חסר מרחׁשון ּבּה ׁשּיהיה וׁשנה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ'חסרין';

'ּכסדרן' חדׁשיה .נקראּו ְְְְֳִִֶָָָ

אֹו חסרים, אֹו מלאים, חדׁשיה אם הּׁשנה, ידיעת ְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדר
ׁשּנקּבע יֹום ּתחּלה ּתדע הּוא: ּכ - זה חׁשּבֹון לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכסדרן
ׁשּבארנּו ּכמֹו חדׁשיה, סּדּור לידע ׁשּתרצה הּׁשנה ראׁש ְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבֹו
הּׁשנה ראׁש ּבֹו ׁשּיּקבע יֹום ותדע ׁשביעי; ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבפרק
מּיֹום חּוץ ׁשּביניהן הּימים מנין ּותחּׁשב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּלאחריה,
ימים, ׁשני ּביניהם ּתמצא אם זֹו. וׁשל זֹו ׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָהּקביעה
ׁשלׁשה ּביניהם ּתמצא ואם חסרים; הּׁשנה חדׁשי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹיהיּו
ימים, ארּבעה ּביניהם ּתמצא ואם ּכסדרם; יהיּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָימים,

ׁשלמים. ְְִִֵיהיּו
לידע ׁשּתרצה הּׁשנה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבּמה

ּתמצא אם - מעּברת היתה אם אבל ּפׁשּוטה. חדׁשיה ְְְְֲֳִִִִֶֶֶָָָָָָָֻסּדּור
ארּבעה ׁשּלאחריה ׁשנה קביעת יֹום ּובין קביעתּה יֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבין
ּתמצא ואם חסרים; המעּברת ׁשנה אֹותּה חדׁשי יהיּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻימים,
ׁשּׁשה, ּביניהם ּתמצא ואם ּכסדרם; יהיּו חמּׁשה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּביניהם

ׁשלמים. ְְִִֵיהיּו
והיה זֹו, ׁשנה חדׁשי סּדּור לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּכיצד?

הּׁשנה וראׁש ּפׁשּוטה, והיא ּבחמיׁשי הּׁשנה ְְְֲִִִַַַָָָָָֹֹראׁש
ידענּו ימים, ׁשלׁשה ּביניהן נמצא ּבׁשּבת; ּבׁשני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלאחריה
ׁשּלאחריה הּׁשנה ראׁש היה ואּלּו ּכסדרם. חדׁשיה זֹו ְְְְֲֳִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹׁשּׁשנה

זֹו ׁשנה חדׁשי היּו ראׁשּבׁשליׁשי, היה ואּלּו ׁשלמים; ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָֹ
ּבׁשּבת, ּבׁשליׁשי ׁשּלאחריה ּובּׁשנה ּבׁשּבת, זֹו ּבׁשנה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּׁשנה

           
      

לּׁשנה ּתחּׁשב זֹו ּדר ועל חסרין. זֹו ׁשנה חדׁשי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיּו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶֶֶַַֻהמעּברת,

ּתטעה ׁשּלא ּכדי עליהם ׁשּתסמ סימנין ׁשם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹיׁש
זה עּקרי על ּבנּויין והן הּׁשנה, חדׁשי סּדּור ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבחׁשּבֹון
ּכל הן: ואּלּו ּדרּכם; ׁשּבארנּו והּדחּיֹות והּקביעֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהחׁשּבֹון
לעֹולם ּתהיה ּבׁשליׁשי, ּבּה הּׁשנה ראׁש ׁשּיהיה ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשנה
ואם מעּברת; ּבין ּפׁשּוטה, ּבין זה, חׁשּבֹון לפי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֻּכסדרם
ּכסדרם ּתהיה לא ּבׁשני, אֹו ּבׁשּבת הּׁשנה ראׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹיהיה
ראׁש יהיה ואם ּבמעּברת; ּבין ּבפׁשּוטה, ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹֻלעֹולם,
ׁשּיהיּו אפׁשר אי היא, ּפׁשּוטה אם - ּבחמיׁשי ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָהּׁשנה
אי היא, מעּברת ואם זה, חׁשּבֹון לפי חסרים ְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶֶֶָָֻחדׁשיה

זה. חׁשּבֹון לפי ּכסדרם חדׁשיה ׁשּיהיּו ְְְְְְֳִִִֶֶֶֶֶָָָָאפׁשר

ה'תש"ע כסלו ו' שני יום

    
החּמה ׁשהיאׁשנת אֹומר, ׁשהּוא יׂשראל מחכמי יׁש - ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשׁש ׁשהּוא יֹום, ּורביע יֹום וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַָֹׁשלׁש
הּיֹום.ׁשעֹות מרביע ּפחֹות ׁשהיא אֹומר, ׁשהּוא מהם ויׁש ; ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

זה. ּבדבר מחלקת ּביניהם יׁש ּופרס, יון חכמי ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוכן
יֹום וׁשּׁשים וחמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ׁשהיא אֹומר ׁשהּוא ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֹמי

ׁשעה ׁשנה, עׂשרה ּתׁשע ׁשל מחזֹור מּכל יּׁשאר יֹום, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּורביע
ּוׁשאחת וחמּׁשה מאֹות ׁשאמרנּווארּבע ּכמֹו חלקים, .מֹונים ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָ

ׁשעֹות וׁשבע יֹום ותׁשעים אחד לתקּופה, ּתקּופה ּבין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָויהיה
ׁשעה ּומּׁשּתדעוחצי ׁשעה; ואיזֹו יֹום ּבאיזה אחת ּתקּופה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּומן ׁשאחריה, הּׁשנּיה לּתקּופה מּמּנה למנֹות ּתתחיל ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָהיא,
העֹולם. סֹוף עד לּׁשליׁשית, ְְִִִַַַָָָהּׁשנּיה

ּבֹוניסןּתקּופת ׁשּתּכנס והחלק הּׁשעה היא , ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
לתחּלת הּׁשמׁשטלהמּזלהּׁשמׁש היֹות ּתּמּוז, ּותקּופת ; ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָ

ּבראׁש הּׁשמׁש היֹות ּתׁשרי, ּותקּופת סרטן; מּזל ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָֹּבתחּלת
מּזל ּבראׁש הּׁשמׁש היֹות טבת, ּותקּופת מאזנים; ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַַֹֹמּזל
יצירה ׁשל הראׁשֹונה ּבּׁשנה היתה ניסן ּותקּופת ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָּגדי.
ותׁשע ימים ּבׁשבעה ניסן מֹולד קדם זה, חׁשּבֹון ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלפי

וארּבעים ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ז'חלקיםׁשעֹות סימנּה - ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ
תרמ"ב. ט'

ּכּמה ּתחּלה ּתדע הּוא: ּכ הּתקּופה, חׁשּבֹון ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּדר
עד היצירה מּׁשנת ׁשלמים וקחמחזֹורמחזֹורין ׁשּתרצה, ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָ

וחמּׁשה מאֹות וארּבע אחת ׁשעה מהם מחזֹור ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָלכל
הּׁשעֹות וכל ׁשעֹות, החלקים ּכל וקּבץ חלקים; ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָּוׁשמֹונים
וׁשׁש ׁשעֹות ותׁשע ימים ׁשבעה הּכל מן ותגרע ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹימים,
על אֹותֹו ּתֹוסיף והּׁשאר חלקים; וארּבעים ּוׁשנים ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָמאֹות

יצא הּמחזֹור, מן ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל ניסן ּבאיזֹומֹולד ל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
הּׁשנה אֹותּה ׁשל ניסן ּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש ּובכּמה ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשעה
אחד למנֹות ּתתחיל ּומּמּנה מחזֹור. ּבאֹותֹו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָהראׁשֹונה
ּותקּופה. ּתקּופה לכל ּומחצה, ׁשעֹות וׁשבע יֹום ְְְְְְֱִִֶֶַָָָָָותׁשעים
ּכ ׁשנת ׁשהיא זֹו ׁשנה ׁשל ניסן ּתקּופת לידע ּתרצה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָואם
הּׁשלמים הּמחזֹורין לכל קח ּבֹו, עֹומד ׁשאּתה ּבּמחזֹור ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָוכ
מחזֹור; לכל חלקים ּוׁשמֹונים וחמּׁשה מאֹות וארּבע ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָׁשעה
ימים עׂשרה הּמחזֹור, מן ׁשּׁשלמּו הּגמּורֹות הּׁשנים ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָּולכל

ׁשנה; לכל חלקים וארּבעה ּומאתים ׁשעֹות ועׂשרים ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָואחת
וׁשׁש ׁשעֹות ותׁשע ימים ׁשבעה מּמּנּו ותגרע הּכל, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹוקּבץ
חדׁשי ּתׁשליכם והּׁשאר חלקים, וארּבעים ׁשנים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָמאֹות
ּוׁשבע ׁשעֹות עׂשרה ּוׁשּתים יֹום ועׂשרים ּתׁשעה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָלבנה
לבנה, מחדׁש ּפחֹות והּנׁשאר חלקים. ותׁשעים ׁשלׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹמאֹות
זמן ותדע הּׁשנה, אֹותּה ׁשל ניסן מֹולד על אֹותֹו ְְִִֵֶַַַַַָָָָּתֹוסיף
היא ּבחדׁש יֹום ּבכּמה הּׁשנה, אֹותּה ׁשל ניסן ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹּתקּופת
לעֹולם אינּה זה, חׁשּבֹון לפי ניסן ּתקּופת ׁשעה. ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָּובכּמה
ּבתחּלת אֹו הּלילה, ּבחצי אֹו הּלילה, ּבתחּלת אֹו ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָאּלא
אּלא אינּה לעֹולם ּתּמּוז, ּותקּופת הּיֹום; ּבחצי אֹו ְְֲִֵֶַַַַַָָָהּיֹום,
ּבין ּומחצה, אחת ּבׁשעה אֹו ּומחצה, ׁשעֹות ּבׁשבע ְְֱֱֵֶֶֶַַַָָָָָאֹו
אֹו אּלא אינּה לעֹולם ּתׁשרי, ּותקּופת ּבּלילה; ּבין ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָּבּיֹום,
ּבּלילה; ּבין ּבּיֹום, ּבין ׁשעֹות, ּבׁשלׁש אֹו ׁשעֹות, ְְְֵֵֵַַַַָָָָֹּבתׁשע
ּומחצה, ׁשעֹות ּבעׂשר אֹו אּלא אינּה לעֹולם טבת, ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּותקּופת

ּבּלילה ּבין ּבּיֹום, ּבין ּומחצה, ׁשעֹות ּבארּבע אםאֹו . ְְְֱִֵֵֶַַַַַָָָ
ּתהיה ׁשעה ּובאיזֹו הּׁשבּוע מימי יֹום ּבאיזה לידע ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּתרצה
עד היצירה מּׁשנת ׁשעברּו ּגמּורֹות ׁשנים קח - ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָהּתקּופה
ׁשמֹונה ועׂשרים ׁשמֹונה הּכל והׁשל ׁשּתרצה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשנה
ׁשנה לכל קח ועׂשרים, מּׁשמֹונה ּפחֹות והּנׁשאר ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָועׂשרים;
עליו והֹוסף הּכל, וקּבץ ׁשעֹות, וׁשׁש אחד יֹום ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָֹוׁשנה
הּימים מן והּנׁשאר ׁשבעה; ׁשבעה הּכל והׁשל ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹׁשלׁשה,
ּבׁשּבת אחד ליל מּתחּלת למנֹותֹו ּתתחיל הּׁשעֹות, .ּומן ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

ּבֹו החׁשּבֹון, יּגיע ולּמהולאׁשר ניסן. ּתקּופת ּתהיה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָ
היצירה ׁשנת ׁשל ראׁשֹונה ׁשּתקּופה לפי ׁשלׁשה? ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹמֹוסיפין

רביעי. ליל ּבתחּלת ְְְִִִִֵַָָהיתה

ׁשלׁשים ׁשנת ׁשל ניסן ּתקּופת לידע ׁשרצינּו הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכיצד?
הּכל ּכׁשּתׁשלי - ליצירה אלפים וארּבעת מאֹות ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָֹּותׁשע
ּתּקח אחת; ׁשנה ּתּׁשאר ועׂשרים, ׁשמֹונה ועׂשרים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשמֹונה
נמצאת ׁשלׁשה, עליו ותֹוסיף ׁשעֹות, וׁשׁש אחד יֹום ְְְְִִֵֵֶָָָָָָֹלּה
ּוכׁשּתֹוסיף ּבּלילה. ׁשעֹות ׁשׁש חמיׁשי ּבליל ניסן, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּתקּופת
ּבׁשעה ּתּמּוז ּתקּופת ּתהיה ּומחצה, ׁשעֹות ׁשבע ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָעליה
ׁשעֹות ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף חמיׁשי; מּיֹום ְֱֲִִִִֶֶֶֶַָָָָּומחצה
חמיׁשי; מּיֹום ׁשעֹות ּבתׁשע ּתׁשרי ּתקּופת ּתהיה ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּומחצה,
טבת ּתקּופת ּתהיה ּומחצה, ׁשעֹות ׁשבע עליה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּוכׁשּתֹוסיף
ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף ׁשּׁשי; מּליל ּומחצה ׁשעֹות ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבארּבע
יֹום ּבתחּלת הּבאה ניסן ּתקּופת ּתהיה ּומחצה, ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָׁשעֹות
ּתקּופה. אחר ּתקּופה העֹולם, סֹוף עד זֹו, ּדר ועל ְְְִִֶֶַַַַָָָָׁשּׁשי.

ניסן ּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש יֹום ּבכּמה לידע ּתרצה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאם
ּתהיה, הּׁשבּוע מימי יֹום ּבאיזה ּתחּלה ּתדע - זֹו ׁשנה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשל
ּגמּורֹות ׁשנים וכּמה זֹו, ׁשנה ׁשל ניסן יּקבע יֹום ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּובאיזה
על ותֹוסיף עׂשר, אחד ׁשנה לכל ותּקח הּמחזֹור; מן ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָעברּו
הּכל והׁשל אּלּו, ּבזמּנים ימים ׁשבעה הּימים ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹסכּום
למנֹותֹו ּתתחיל מּׁשלׁשים, ּפחֹות והּנׁשאר ׁשלׁשים; ְְְְְְְִִִִִִִַַָָֹֹֹׁשלׁשים
ואם מּוטב; הּתקּופה, ליֹום יּגיע אם ניסן. חדׁש ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹמראׁש
הּמנין, על ימים ׁשלׁשה אֹו ימים ׁשני אֹו יֹום הֹוסף ְְְִִִֵֵַַָָָָָֹלאו,
מעּברת, הּׁשנה ּתהיה ואם הּתקּופה. ליֹום ׁשּיּגיע ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻעד
ׁשּיּגיע ולּיֹום ׁשני; אדר חדׁש מראׁש למנֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּתתחיל

הּתקּופה. ּתהיה החדׁש מן הּיֹום ּבאֹותֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַָֹהחׁשּבֹון,



סי            
      

לּׁשנה ּתחּׁשב זֹו ּדר ועל חסרין. זֹו ׁשנה חדׁשי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיּו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶֶֶַַֻהמעּברת,

ּתטעה ׁשּלא ּכדי עליהם ׁשּתסמ סימנין ׁשם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹיׁש
זה עּקרי על ּבנּויין והן הּׁשנה, חדׁשי סּדּור ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבחׁשּבֹון
ּכל הן: ואּלּו ּדרּכם; ׁשּבארנּו והּדחּיֹות והּקביעֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהחׁשּבֹון
לעֹולם ּתהיה ּבׁשליׁשי, ּבּה הּׁשנה ראׁש ׁשּיהיה ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשנה
ואם מעּברת; ּבין ּפׁשּוטה, ּבין זה, חׁשּבֹון לפי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֻּכסדרם
ּכסדרם ּתהיה לא ּבׁשני, אֹו ּבׁשּבת הּׁשנה ראׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹיהיה
ראׁש יהיה ואם ּבמעּברת; ּבין ּבפׁשּוטה, ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹֻלעֹולם,
ׁשּיהיּו אפׁשר אי היא, ּפׁשּוטה אם - ּבחמיׁשי ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָהּׁשנה
אי היא, מעּברת ואם זה, חׁשּבֹון לפי חסרים ְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶֶֶָָֻחדׁשיה

זה. חׁשּבֹון לפי ּכסדרם חדׁשיה ׁשּיהיּו ְְְְְְֳִִִֶֶֶֶֶָָָָאפׁשר

ה'תש"ע כסלו ו' שני יום

    
החּמה ׁשהיאׁשנת אֹומר, ׁשהּוא יׂשראל מחכמי יׁש - ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשׁש ׁשהּוא יֹום, ּורביע יֹום וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַָֹׁשלׁש
הּיֹום.ׁשעֹות מרביע ּפחֹות ׁשהיא אֹומר, ׁשהּוא מהם ויׁש ; ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

זה. ּבדבר מחלקת ּביניהם יׁש ּופרס, יון חכמי ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוכן
יֹום וׁשּׁשים וחמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ׁשהיא אֹומר ׁשהּוא ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֹמי

ׁשעה ׁשנה, עׂשרה ּתׁשע ׁשל מחזֹור מּכל יּׁשאר יֹום, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּורביע
ּוׁשאחת וחמּׁשה מאֹות ׁשאמרנּווארּבע ּכמֹו חלקים, .מֹונים ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָ

ׁשעֹות וׁשבע יֹום ותׁשעים אחד לתקּופה, ּתקּופה ּבין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָויהיה
ׁשעה ּומּׁשּתדעוחצי ׁשעה; ואיזֹו יֹום ּבאיזה אחת ּתקּופה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּומן ׁשאחריה, הּׁשנּיה לּתקּופה מּמּנה למנֹות ּתתחיל ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָהיא,
העֹולם. סֹוף עד לּׁשליׁשית, ְְִִִַַַָָָהּׁשנּיה

ּבֹוניסןּתקּופת ׁשּתּכנס והחלק הּׁשעה היא , ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
לתחּלת הּׁשמׁשטלהמּזלהּׁשמׁש היֹות ּתּמּוז, ּותקּופת ; ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָ

ּבראׁש הּׁשמׁש היֹות ּתׁשרי, ּותקּופת סרטן; מּזל ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָֹּבתחּלת
מּזל ּבראׁש הּׁשמׁש היֹות טבת, ּותקּופת מאזנים; ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַַֹֹמּזל
יצירה ׁשל הראׁשֹונה ּבּׁשנה היתה ניסן ּותקּופת ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָּגדי.
ותׁשע ימים ּבׁשבעה ניסן מֹולד קדם זה, חׁשּבֹון ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלפי

וארּבעים ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ז'חלקיםׁשעֹות סימנּה - ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ
תרמ"ב. ט'

ּכּמה ּתחּלה ּתדע הּוא: ּכ הּתקּופה, חׁשּבֹון ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּדר
עד היצירה מּׁשנת ׁשלמים וקחמחזֹורמחזֹורין ׁשּתרצה, ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָ

וחמּׁשה מאֹות וארּבע אחת ׁשעה מהם מחזֹור ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָלכל
הּׁשעֹות וכל ׁשעֹות, החלקים ּכל וקּבץ חלקים; ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָּוׁשמֹונים
וׁשׁש ׁשעֹות ותׁשע ימים ׁשבעה הּכל מן ותגרע ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹימים,
על אֹותֹו ּתֹוסיף והּׁשאר חלקים; וארּבעים ּוׁשנים ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָמאֹות

יצא הּמחזֹור, מן ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל ניסן ּבאיזֹומֹולד ל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
הּׁשנה אֹותּה ׁשל ניסן ּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש ּובכּמה ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשעה
אחד למנֹות ּתתחיל ּומּמּנה מחזֹור. ּבאֹותֹו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָהראׁשֹונה
ּותקּופה. ּתקּופה לכל ּומחצה, ׁשעֹות וׁשבע יֹום ְְְְְְֱִִֶֶַָָָָָותׁשעים
ּכ ׁשנת ׁשהיא זֹו ׁשנה ׁשל ניסן ּתקּופת לידע ּתרצה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָואם
הּׁשלמים הּמחזֹורין לכל קח ּבֹו, עֹומד ׁשאּתה ּבּמחזֹור ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָוכ
מחזֹור; לכל חלקים ּוׁשמֹונים וחמּׁשה מאֹות וארּבע ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָׁשעה
ימים עׂשרה הּמחזֹור, מן ׁשּׁשלמּו הּגמּורֹות הּׁשנים ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָּולכל

ׁשנה; לכל חלקים וארּבעה ּומאתים ׁשעֹות ועׂשרים ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָואחת
וׁשׁש ׁשעֹות ותׁשע ימים ׁשבעה מּמּנּו ותגרע הּכל, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹוקּבץ
חדׁשי ּתׁשליכם והּׁשאר חלקים, וארּבעים ׁשנים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָמאֹות
ּוׁשבע ׁשעֹות עׂשרה ּוׁשּתים יֹום ועׂשרים ּתׁשעה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָלבנה
לבנה, מחדׁש ּפחֹות והּנׁשאר חלקים. ותׁשעים ׁשלׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹמאֹות
זמן ותדע הּׁשנה, אֹותּה ׁשל ניסן מֹולד על אֹותֹו ְְִִֵֶַַַַַָָָָּתֹוסיף
היא ּבחדׁש יֹום ּבכּמה הּׁשנה, אֹותּה ׁשל ניסן ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹּתקּופת
לעֹולם אינּה זה, חׁשּבֹון לפי ניסן ּתקּופת ׁשעה. ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָּובכּמה
ּבתחּלת אֹו הּלילה, ּבחצי אֹו הּלילה, ּבתחּלת אֹו ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָאּלא
אּלא אינּה לעֹולם ּתּמּוז, ּותקּופת הּיֹום; ּבחצי אֹו ְְֲִֵֶַַַַַָָָהּיֹום,
ּבין ּומחצה, אחת ּבׁשעה אֹו ּומחצה, ׁשעֹות ּבׁשבע ְְֱֱֵֶֶֶַַַָָָָָאֹו
אֹו אּלא אינּה לעֹולם ּתׁשרי, ּותקּופת ּבּלילה; ּבין ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָּבּיֹום,
ּבּלילה; ּבין ּבּיֹום, ּבין ׁשעֹות, ּבׁשלׁש אֹו ׁשעֹות, ְְְֵֵֵַַַַָָָָֹּבתׁשע
ּומחצה, ׁשעֹות ּבעׂשר אֹו אּלא אינּה לעֹולם טבת, ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּותקּופת

ּבּלילה ּבין ּבּיֹום, ּבין ּומחצה, ׁשעֹות ּבארּבע אםאֹו . ְְְֱִֵֵֶַַַַַָָָ
ּתהיה ׁשעה ּובאיזֹו הּׁשבּוע מימי יֹום ּבאיזה לידע ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּתרצה
עד היצירה מּׁשנת ׁשעברּו ּגמּורֹות ׁשנים קח - ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָהּתקּופה
ׁשמֹונה ועׂשרים ׁשמֹונה הּכל והׁשל ׁשּתרצה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשנה
ׁשנה לכל קח ועׂשרים, מּׁשמֹונה ּפחֹות והּנׁשאר ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָועׂשרים;
עליו והֹוסף הּכל, וקּבץ ׁשעֹות, וׁשׁש אחד יֹום ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָֹוׁשנה
הּימים מן והּנׁשאר ׁשבעה; ׁשבעה הּכל והׁשל ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹׁשלׁשה,
ּבׁשּבת אחד ליל מּתחּלת למנֹותֹו ּתתחיל הּׁשעֹות, .ּומן ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

ּבֹו החׁשּבֹון, יּגיע ולּמהולאׁשר ניסן. ּתקּופת ּתהיה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָ
היצירה ׁשנת ׁשל ראׁשֹונה ׁשּתקּופה לפי ׁשלׁשה? ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹמֹוסיפין

רביעי. ליל ּבתחּלת ְְְִִִִֵַָָהיתה

ׁשלׁשים ׁשנת ׁשל ניסן ּתקּופת לידע ׁשרצינּו הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכיצד?
הּכל ּכׁשּתׁשלי - ליצירה אלפים וארּבעת מאֹות ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָֹּותׁשע
ּתּקח אחת; ׁשנה ּתּׁשאר ועׂשרים, ׁשמֹונה ועׂשרים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשמֹונה
נמצאת ׁשלׁשה, עליו ותֹוסיף ׁשעֹות, וׁשׁש אחד יֹום ְְְְִִֵֵֶָָָָָָֹלּה
ּוכׁשּתֹוסיף ּבּלילה. ׁשעֹות ׁשׁש חמיׁשי ּבליל ניסן, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּתקּופת
ּבׁשעה ּתּמּוז ּתקּופת ּתהיה ּומחצה, ׁשעֹות ׁשבע ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָעליה
ׁשעֹות ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף חמיׁשי; מּיֹום ְֱֲִִִִֶֶֶֶַָָָָּומחצה
חמיׁשי; מּיֹום ׁשעֹות ּבתׁשע ּתׁשרי ּתקּופת ּתהיה ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּומחצה,
טבת ּתקּופת ּתהיה ּומחצה, ׁשעֹות ׁשבע עליה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּוכׁשּתֹוסיף
ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף ׁשּׁשי; מּליל ּומחצה ׁשעֹות ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבארּבע
יֹום ּבתחּלת הּבאה ניסן ּתקּופת ּתהיה ּומחצה, ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָׁשעֹות
ּתקּופה. אחר ּתקּופה העֹולם, סֹוף עד זֹו, ּדר ועל ְְְִִֶֶַַַַָָָָׁשּׁשי.

ניסן ּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש יֹום ּבכּמה לידע ּתרצה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאם
ּתהיה, הּׁשבּוע מימי יֹום ּבאיזה ּתחּלה ּתדע - זֹו ׁשנה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשל
ּגמּורֹות ׁשנים וכּמה זֹו, ׁשנה ׁשל ניסן יּקבע יֹום ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּובאיזה
על ותֹוסיף עׂשר, אחד ׁשנה לכל ותּקח הּמחזֹור; מן ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָעברּו
הּכל והׁשל אּלּו, ּבזמּנים ימים ׁשבעה הּימים ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹסכּום
למנֹותֹו ּתתחיל מּׁשלׁשים, ּפחֹות והּנׁשאר ׁשלׁשים; ְְְְְְְִִִִִִִַַָָֹֹֹׁשלׁשים
ואם מּוטב; הּתקּופה, ליֹום יּגיע אם ניסן. חדׁש ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹמראׁש
הּמנין, על ימים ׁשלׁשה אֹו ימים ׁשני אֹו יֹום הֹוסף ְְְִִִֵֵַַָָָָָֹלאו,
מעּברת, הּׁשנה ּתהיה ואם הּתקּופה. ליֹום ׁשּיּגיע ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻעד
ׁשּיּגיע ולּיֹום ׁשני; אדר חדׁש מראׁש למנֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּתתחיל

הּתקּופה. ּתהיה החדׁש מן הּיֹום ּבאֹותֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַָֹהחׁשּבֹון,



סי               
      

ׁש הרי ּתקּופתּכיצד? ּתהיה ּבחדׁש ּבכּמה לידע רצינּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ּתׁשיעית ׁשנה ׁשהיא מאֹות, ּותׁשע ׁשלׁשים ׁשנת ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹניסן
נקּבע ניסן חדׁש ראׁש מצאנּו - וׁשּׁשים מאתים ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹֹמּמחזֹור
זֹו ׁשנה ׁשהיתה ּולפי ּבחמיׁשי, ניסן ּותקּופת ּבחמיׁשי, ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָָּבּה
ּכׁשּתּקח ׁשמֹונה; הּגמּורֹות הּׁשנים יהיּו לּמחזֹור, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָּתׁשיעית
ׁשמֹונה הּימים ּכל יהיּו יֹום, עׂשר אחד מהן ׁשנה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָלכל
ותׁשעים; חמּׁשה הּכל הרי ׁשבעה, ּתֹוסיף ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָֹּוׁשמֹונים;
ימים; חמּׁשה נׁשארּו ׁשלׁשים, ׁשלׁשים הּכל ְְְְֲֲִִִִִִַַָָֹֹֹּתׁשלי
ׁשהיה ניסן חדׁש מראׁש ימים חמּׁשה למנֹות ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכׁשּתתחיל
ׁשאין ידענּו ּוכבר ׁשני. ליֹום החׁשּבֹון יּגיע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבחמיׁשי,
יֹום ּתֹוסיף לפיכ ּבחמיׁשי; אּלא ּבׁשּבת, ּבׁשני ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָהּתקּופה
- הּתקּופה יֹום ׁשהּוא לחמיׁשי ׁשּתּגיע עד יֹום, ְֲִִִֶֶַַַַַַַָאחר
ניסן. מחדׁש ׁשמיני ּביֹום זֹו, ּבׁשנה ניסן ּתקּופת ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹנמצאת

וׁשנה. ׁשנה ּבכל ּתעׂשה הּזאת הּדר ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָֹועל

ליֹום ׁשּתּגיע עד יֹום אחר יֹום 'ּתֹוסיף ׁשאמרנּו ְְִִֶֶֶַַַַַַָזה
אחד יֹום אּלא להֹוסיף צרי ּתהיה לא לעֹולם ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹהּתקּופה',
צרי ׁשּתהיה הּוא, ּגדֹול ּופלא ׁשלׁשה; אֹו ׁשנים ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹאֹו
על יתר להֹוסיף צרי ׁשאּתה מצאת ואם ארּבעה. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָלהֹוסיף

ּבדקּדּוק. ותחׁשב ותחזר ּבחׁשּבֹון, ׁשּטעית ּתדע ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹזה,

ה'תש"ע כסלו ז' שלישי יום

    
מרביע ּפחֹות ׁשהיא אֹומר ׁשהּוא למי החּמה, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשנת

וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ׁשהיא אֹומר יׂשראל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹמחכמי
חלקים ותׁשעים ׁשבעה מאֹות ּותׁשע ׁשעֹות וחמׁש ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָיֹום
וׁשבעים מּׁשּׁשה אחד והרגע, רגע; וארּבעים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּוׁשמֹונה
ׁשנת על החּמה ׁשנת ּתֹוספת ּתהיה זה, חׁשּבֹון ּולפי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָּבחלק.

ּומ ׁשעה ועׂשרים ואחת ימים עׂשרה ואחדהּלבנה אה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
רגע וארּבעים ּוׁשמֹונה חלק כ"אועׂשרים י' להן סימן - ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

עׂשרה ּתׁשע ׁשל ּבּמחזֹור ּתֹוספת ּתמצא ולא מ"ח. ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָֹקכ"א
ׁשני עם החּמה ׁשני יׁשלמּו מהם מחזֹור ּבכל אּלא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלל,

והמעּברֹות. הּפׁשּוטֹות ְְְְַַַָָָֻהּלבנה
ותׁשעים אחד זה, חׁשּבֹון לפי ּותקּופה ּתקּופה ּכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָּבין

ואחד חלקים עׂשר ותׁשעה מאֹות וחמׁש ׁשעֹות וׁשבע ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָיֹום
ּוכׁשּתדע ל"א. תקי"ט ז' צ"א להם סימן - רגע ְְִִֵֶֶֶַַָָֹּוׁשלׁשים
מנין רגע מאֹותֹו ּתחׁשב היתה, אימתי הּתקּופֹות מן ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּתקּופה
ּבתקּופת ׁשּבארנּו הּדר על ׁשאחריה, ּתקּופה ותדע ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָזה,

רביע. ׁשהיא ְִִֶַַָָהּׁשנה
ׁשל ראׁשֹונה ּבׁשנה היתה זה, חׁשּבֹון לפי ניסן ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָּתקּופת

ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ּבתׁשע ניסן מֹולד קדם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹיצירה
לעֹולם היא וכן תרמ"ב. ט' להם סימן - חלקים ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָוארּבעים
ּבתׁשע ניסן מֹולד קדם מחזֹור, ּכל ׁשל ראׁשֹונה ׁשנה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבכל

חלקים. וארּבעים ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ְְְְֲִִִֵֵַַָָָׁשעֹות
,הּמחזֹור מן ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל ניסן ּתקּופת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּכׁשּתדע

מאֹות וחמׁש ׁשעֹות וׁשבע יֹום ותׁשעים אחד מּמּנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּתחׁשב
ּתקּופה לכל רגע ּוׁשלׁשים ואחד חלקים עׂשר ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָֹותׁשעה

הּמחזֹור. סֹוף עד ְֲַַַָּותקּופה,
חׁשּבֹון לפי ניסן ּתקּופת ּתהיה מתי לידע ּתרצה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָאם

ותּקח הּמחזֹור, מן ׁשעברּו ּגמּורֹות ׁשנים ּתחּלה ּתדע ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָזה,

וקּבץ מ"ח; קכ"א כ"א י' והיא ּתֹוספּתּה, מהן ׁשנה ְְְְִֵֵֶַַָָָָלכל
הרגעים הּׁשעֹותּכל וכל ׁשעֹות, החלקים וכל חלקים, ְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָָ

ּתׁשע הּכל מן ותגרע ּבּמֹולדֹות; ׁשּתחׁשב ּכדר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹימים,
- והּנׁשאר חלקים, וארּבעים ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָׁשעֹות
ּתֹוסיף לבנה, חדׁש ּבֹו ׁשאין והּנׁשאר לבנה; חדׁשי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּתׁשליכֹו
ּבֹו ׁשּיּגיע ּוברגע ׁשנה. אֹותּה ׁשל ניסן מֹולד על ִִֶֶֶַַַַַָָָָָאֹותֹו

הּׁשנה. אֹותּה ׁשל ניסן ּתקּופת ּתהיה ְְְִִִֶֶַַַָָָָָהּמנין,

סֹומכין היּו זֹו ּתקּופה חׁשּבֹון ׁשעל הּדברים, לי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָמראין
ׁשהן מצּוי, הּגדֹול ּדין ׁשּבית ּבעת הּׁשנה עּבּור ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלענין
זה, ׁשחׁשּבֹון לפי - הּצר מּפני אֹו הּזמן, מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹמעּברין
מּדברים קרֹוב והּוא הראׁשֹון, מן יֹותר האמת ְְֱִִִִֵֶָָָָהּוא
ׁשהיתה הראׁשֹון החׁשּבֹון מן יֹותר ּבאצטגנינּות ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּנתּבארּו
יֹום. ּורביע יֹום וׁשּׁשים וחמּׁשה מאֹות ׁשלׁש החּמה ׁשנת ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָֹּבֹו

הּכל ּדרּכם, ׁשּבארנּו האּלּו הּתקּופֹות ׁשּתי ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹוחׁשּבֹון
ּבמקֹומּה לא האמצעי, הּׁשמׁש ּובמהל הּוא, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבקרּוב
ניסן ּתקּופת ּתהיה - האמּתי הּׁשמׁש ּבמקֹום אבל ְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָהאמּתי;
ׁשּיֹוצאין הּתקּופֹות ׁשּתי קדם ימים ׁשני ּבכמֹו אּלּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹּבזמּנים
ּבין ּגמּור, יֹום רביע ׁשּמחּׁשב מי ּבחׁשּבֹון ּבין זה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּבחׁשּבֹון

יֹום. מרביע לפחֹות ׁשּמחּׁשב ְְְְִִֵֵֶַַָלמי

ה'תש"ע כסלו ח' רביעי יום

    
מחּׁשבין היּו ּדין ׁשּבית אּלּו, ּבהלכֹות ׁשאמרנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלפי

יראה לא אֹו הּירח יראה אם ויֹודעים [בלילּבדקּדּוק ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
נכֹונהשלושים] ׁשרּוחֹו מי ׁשּכל ידענּו לדברי- ּתאב ולּבֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ

הּסֹודֹות על ולעמד העיבור]החכמֹות לידע[של יתאּוה , ְְְֲִֵֶַַַַַַָֹ
יראה אם אדם ׁשּידע עד - ּבהם ׁשּמחּׁשבין הּדרכים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאֹותן

יראה. לא אֹו זה, ּבליל ְֵֵֵֶֶַַָָֹהּירח

חכמי ּבין ּגדֹולֹות מחלֹוקֹות ּבהם יׁש החׁשּבֹון, ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָודרכי
הּתקּופֹות חׁשּבֹון על ׁשחקרּו הּקדמֹונים הקפתהּגֹוים [זמן ְְְְִִֶֶַַַַַָ

ומתמטיקה]והּגימטרּיֹותהשמש] חכמים[הנדסה ואנׁשים . ְְֲֲִִִִַַַָָ
להם ונֹולדּו ּדברים מהם ונתעּלמּו ּבהם, נׁשּתּבׁשּו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּגדֹולים
הּנכֹונה ּבּדר ּפגע ולא הרּבה, ׁשּמדקּדק מי ויׁש ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹספקֹות;
והעלה אּדירים, ּבמים צלל אּלא הּירח, ראּית ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבחׁשּבֹון

ּבידֹו .חרׂש ְֶֶָ
נֹודע והחקירֹות, הּבדיקֹות ורב הּימים אר ְְְְֲִִִִֶַַַַָֹֹּולפי

ּבעּקרים לנּו ׁשּיׁש ועֹוד, זה; חׁשּבֹון ּדרכי החכמים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלמקצת
ּבּספרים נכּתבּו ׁשּלא ּוראיֹות החכמים מּפי קּבלֹות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹאּלּו
לבאר ּבעיני ּכׁשר הּדברים, אּלּו ּכל ּומּפני לּכל. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹהידּועים
לּבֹו ׁשּמלאֹו מי לכל נכֹון ׁשּיהיה ּכדי זה, חׁשּבֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּדרכי

אֹותּה לעׂשֹות הּמלאכה אל .לקרבה ְְְֲֶַַָָָָָ

אנּו ׁשאין מּפני ,ּבעיני קּלים אּלּו ּדרכים יהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָואל
רחֹוקים ּדרכים הּדרכים, ׁשאּלּו הּזה; ּבּזמן להם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָצריכין

והּוא הם, העּבּורועמּקים הּגדֹוליםסֹוד החכמים ׁשהיּו ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻ
אֹותֹו לסמּוכיםיֹודעים אּלא אדם לכל אֹותֹו מֹוסרין ואינן , ְְְְְִִִִֵֶָָָָָ

אנבֹונים על. לקּבע ּדין ּבית ׁשאין ּבזמן החׁשּבֹון זה בל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות אפּלּו הּיֹום, ּבֹו מחּׁשבין ׁשאנּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָהראּיה

ימים. ארּבעה ּבׁשלׁשה סֹופֹו, עד מּגיעין ְְִִִִַַַַָָָָָֹרּבן

           
      

יׂשראל מחכמי אֹו האּמֹות, מחכמי חכם יתּבֹונן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשּמא
לראּית ּבהן מחּׁשב ׁשאני אּלּו ּבדרכים יון, חכמת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלמדּו
על ויעלה הּדרכים, ּבמקצת מעט קרּוב ויראה - ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּירח
ּבאֹותּה ׁשּיׁש ידענּו ולא זה ּדבר מּמּנּו ׁשּנתעּלם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּדעּתֹו
ׁשּלא ּדבר ּכל אּלא - ּדעּתֹו על זה יעלה אל קרּוב. ְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּדר

הּגימטרּיֹות ּבעּקרי ׁשּידענּו מּפני ּבֹו, [החשבונות]ּדקּדקנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ
הראּיה, ּבידיעת מפסיד זה ּדבר ׁשאין ּברּורֹות, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבראיֹות

ּבֹו. ּדקּדקנּו לא לפיכ לֹו; חֹוׁשׁשין ְְְְְִִִֵַָֹואין

מחׁשּבֹון מעט חּסרֹון הּדרכים מן ּבדר ּכׁשּיראה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָוכן
ּכנגּדֹו ׁשּיׁש לפי זה; עׂשינּו ּבכּונה - הּדר לאֹותּה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהראּוי
ּבדרכים לאמּתֹו הּדבר ׁשּיצא עד אחרת, ּבדר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיתרֹון
האדם יּבהל ׁשּלא ּכדי - אר חׁשּבֹון ּבלא ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹֹֹקרֹובים
מֹועילין ׁשאין החׁשּבֹונֹות ּברב אּלּו, ּבדברים רגיל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשאינֹו

הּירח. ְִִֵַַַָּבראּית
חׁשּבֹונֹות לכל ּתחּלה אֹותם לידע אדם ׁשּצרי ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָהעּקרים

ּדברים לׁשאר ּבין הראּיה, חׁשּבֹון לדרכי ּבין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאצטגנינּות,
הּגלּגל, הם: אּלּו מעלֹות- וׁשּׁשים מאֹות ּבׁשלׁש ;מחּלק ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָֹֻ

מּזל מּתחּלת וההתחלה מעלֹות, ׁשלׁשים ּומּזל מּזל ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָֹּכל
וכל וחלק,מעלהטלה. חלק וכל חלקים; ׁשּׁשים ּומעלה, ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

וכן ׁשליׁשּיֹות. ׁשּׁשים ּוׁשנּיה, ׁשנּיה וכל ׁשנּיֹות; ְְְְְְִִִִִִִִִֵָָָׁשּׁשים
ׁשּתרצה. זמן ּכל ּותחּלק החׁשּבֹון, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָּתדקּדק

מקֹומֹו ּפלֹוני ׁשּכֹוכב ּבחׁשּבֹון ל יצא אם ,ְְְְְְִִִֶֶָָָָלפיכ
ׁשנּיֹות, וארּבעים חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות ּבׁשבעים ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָֹּבּגלּגל
אחת מעלת ּבחצי ּתאֹומים ּבמּזל הּוא זה ׁשּכֹוכב ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָּתדע
ּומּזל מעלֹות, ׁשלׁשים טלה ׁשּמּזל לפי - זה מּמּזל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹעׂשרה
ּתאֹומים, מּמּזל ּומחצה מעלֹות עׂשר נׁשאר ׁשלׁשים, ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָֹׁשֹור

האחרֹון. הּמעלה מחצי ׁשנּיֹות ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָוארּבעים
ּב מקֹומֹו יצא אם ועׂשריםּגלּגלוכן מאֹות ּבׁשלׁש ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

ועל ּבֹו. מעלה ּבעׂשרים ּדלי ּבמּזל זה ׁשּכֹוכב ּתדע ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָמעלֹות,
ׁשֹור, טלה, הּוא: ּכ הּמּזלֹות, וסדר הּמנינֹות. ּבכל זֹו, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּדר
ּגדי, קׁשת, עקרב, מאזנים, ּבתּולה, אריה, סרטן, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹּתאֹומים,

ּדגים .ּדלי, ְִִָ
אֹו לׁשארית ׁשארית ּכׁשּתקּבץ ּכּלם, החׁשּבֹונֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֻּבכל

הּׁשנּיֹות מינֹו: עם מין ּכל ּתקּבץ - מנין על מנין ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָּכׁשּתֹוסיף
עם והּמעלֹות החלקים, עם והחלקים הּׁשנּיֹות, ְְְֲֲֲִִִִִִַַַַַָָעם
חלק ּתׂשים ׁשּׁשים, הּׁשנּיֹות מן ׁשּיתקּבץ זמן וכל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמעלֹות.
- ׁשּׁשים החלקים מן ׁשּיתקּבץ וכל החלקים; על ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָֹותֹוסיף
ּוכׁשּתקּבץ הּמעלֹות; על אֹותּה ותֹוסיף מעלה, אֹותֹו ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָּתׂשים
מאֹות ׁשלׁש וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש אֹותן ּתׁשלי ְְְְֲִִִֵֵַַַָֹֹהּמעלֹות,
הּוא ּולמּטה, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש והּנׁשאר ְְְְְְִִִִִִֵַַָָֹוׁשּׁשים,

לחׁשּבֹון. ְְְִֶֶׁשּתֹופסין
אם - מּמנין מנין לגרע ּכׁשּתרצה ּכּלם, החׁשּבֹונֹות ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻוכל

אפּלּו מּמּנּו ׁשּגֹורעין זה על יתר אֹותֹו ׁשּגֹורעין זה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָיהיה
מאֹות ׁשלׁש מּמּנּו ׁשּגֹורעין זה על ּתֹוסיף - אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹּבחלק
מּמּנּו. הּמנין זה לגרע אפׁשר ׁשּיהא ּכדי מעלֹות, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוׁשּׁשים

מעלֹות מאתים לגרע החׁשּבֹון ׁשהצריכ הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּכיצד?
מּמאה מ', נ' ר' סימן ׁשנּיֹות, וארּבעים חלקים ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָוחמּׁשים
- ל' כ' ק' סימנן ׁשנּיֹות, ּוׁשלׁשים חלקים ועׂשרים ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָֹמעלֹות

ארּבע הּמעלֹות יהיּו וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש הּמאה על ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָֹּתֹוסיף
ּתבֹוא הּׁשנּיֹות. מן הּׁשנּיֹות לגרע ותתחיל וׁשּׁשים; ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָֹמאֹות
מן אחד חלק ּתרים אפׁשר; אי מּׁשלׁשים, ארּבעים ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹלגרע
על ותֹוסיף ׁשנּיֹות, ׁשּׁשים אֹותֹו ותעׂשה החלקים, ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָעׂשרים
הארּבעים, מהם ּתגרע ּתׁשעים; הּׁשנּיֹות ונמצאּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָֹהּׁשלׁשים,
חלקים החמּׁשים לגרע ותחזר ׁשנּיֹות. חמּׁשים ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַַָָֹֹיּׁשאר
אחד חלק מהם הרימֹות ׁשּכבר חלקים, עׂשר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָמּתׁשעה
עׂשר; מּתׁשעה חמּׁשים לגרע אפׁשר ואי - ׁשנּיֹות ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַָָָָֹועׂשיתֹו
אֹותּה ותעׂשה הּמעלֹות, מן אחת מעלה ּתרים ,ְְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָָלפיכ
החלקים ונמצאּו עׂשר, הּתׁשעה על ותֹוסיף חלקים, ְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָָָָׁשּׁשים
ּתׁשעה יּׁשאר החמּׁשים, מהן ּתגרע וׁשבעים; ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָּתׁשעה
ארּבע מן מעלֹות הּמאתים לגרע ותחזר חלקים. ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָֹֹועׂשרים
אחת מעלה הרימֹות ׁשּכבר מעלֹות, וחמּׁשים ותׁשע ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָמאֹות
מעלֹות. וחמּׁשים ותׁשע מאתים יּׁשאר חלקים; ְֲֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָועׂשיתּה
ּגרעֹון ּבכל זֹו, ּדר ועל נ'. כ"ט רנ"ט סימנֹו הּׁשאר, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָונמצא

והּירח, הּׁשמׁש ְְֵֵֶֶַַַָָוגרעֹון.

ואחד אחד ּכל מהל - ּכֹוכבים הּׁשבעה ׁשאר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָוכן
ולא קּלּות, לא ּבֹו אין ׁשוה: מהל ׁשּלֹו, ּבּגלּגל ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמהן
ּכמֹו אמׁש, מהלכֹו ּכמֹו הּיֹום, ּכמהלכֹו אּלא - ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָּכבדּות
ׁשל וגלּגּלֹו ויֹום. יֹום ּבכל מהלכֹו ּכמֹו למחר, ְְְְְֲֲֶַַַַָָָָָָמהלכֹו
אין העֹולם, את מּקיף ׁשהּוא ּפי על אף מהם, אחד ִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכל

ּבאמצעֹו .הארץ ְְֶֶָָָ
ּתער אם ,המזלות]לפיכ לגלגל ביחס מהל[תשווה ְֲֲִִַַַָֹ

ּבאמצעֹו, ׁשהארץ העֹולם את הּמּקיף לּגלּגל מהם אחד ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכל
הּמּזלֹותׁשהּוא ּביֹוםּגלּגל מהלכֹו ונמצא הּלּוכֹו, יׁשּתּנה - ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָ

על אֹו אמׁש מהלכֹו על יֹותר אֹו ּפחֹות הּמּזלֹות ּבגלּגל ְְֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָזה
למחר. ְֲַָָָמהלכֹו

הּירח אֹו הּׁשמׁש אֹו הּכֹוכב ׁשּמהּל הּׁשוה ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּמהל
' הּנקרא הּוא הּמהלּבגלּגּלֹו, ׁשּיהיה'אמצע והּמהל ; ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ

הּוא - חסר ּופעמים יֹותר ּפעמים ׁשהּוא הּמּזלֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּבגלּגל
האמּתיה מקֹוםּמהל אֹו הּׁשמׁש מקֹום יהיה ּובֹו , ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָ

האמּתי. ֲִִֵַַָָהּירח
אמרנּו ּבהלכֹותּכבר מבארים ׁשאנּו הּדרכים ׁשאּלּו , ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ

עׂשינּו ,לפיכ ּבלבד; הּירח ראּית לחׁשּבֹון אּלא אינן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאּלּו,
החשבון]העּקר יתחיל שממנו הרמב"ם מתקופת [תאריך ִָָ

חמיׁשי ליל מּתחּלת זה, לחׁשּבֹון לעֹולם מתחילין ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָׁשּמּמּנּו
ׁשבע ׁשנת ׁשהיא - זֹו מּׁשנה ניסן לחדׁש ׁשליׁשי יֹום ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּיֹומֹו
ׁשמֹונה ׁשנת ׁשהיא וׁשּׁשים, מאתים מּמחזֹור ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָעׂשרה
ׁשנת ׁשהיא ליצירה, אלפים וארּבעת מאֹות ּותׁשע ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹּוׁשלׁשים
ׁשנת ׁשהיא לׁשטרֹות, ואלף מאֹות וארּבע ּוׁשמֹונים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָּתׁשע
ׁשאנּו הּׁשנה היא וזֹו ׁשני. ּבית לחרּבן ואלף ּומאה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻּתׁשע

זה. ּבחׁשּבֹון העּקר' 'ׁשנת אֹותּה ְְְְִִֶֶַָָָקֹוראים
ּבארץ אּלא ּתהיה לא ׁשהראּיה ּכמֹוּולפי יׂשראל, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

עיר על ּבנּויים זה חׁשּבֹון ּדרכי ּכל עׂשינּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבארנּו,
ׁשּׁשה ּבכמֹו אֹותּה הּסֹובבין הּמקֹומֹות ולׁשאר ְְְְְְִִִִִַַַָָָָירּוׁשלים,
ּובאים ּתמיד, הּירח את רֹואין ׁשּבהם - ימים ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשבעה
הּקו מּתחת נֹוטה הּוא זה ּומקֹום ּדין. ּבבית ְְִִִִֵֶֶַַַַָּומעידים
ּבכמֹו צפֹונית, רּוח ּכנגד העֹולם ּבאמצע המסּבב ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּׁשוה



סי            
      

יׂשראל מחכמי אֹו האּמֹות, מחכמי חכם יתּבֹונן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשּמא
לראּית ּבהן מחּׁשב ׁשאני אּלּו ּבדרכים יון, חכמת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלמדּו
על ויעלה הּדרכים, ּבמקצת מעט קרּוב ויראה - ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּירח
ּבאֹותּה ׁשּיׁש ידענּו ולא זה ּדבר מּמּנּו ׁשּנתעּלם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּדעּתֹו
ׁשּלא ּדבר ּכל אּלא - ּדעּתֹו על זה יעלה אל קרּוב. ְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּדר

הּגימטרּיֹות ּבעּקרי ׁשּידענּו מּפני ּבֹו, [החשבונות]ּדקּדקנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ
הראּיה, ּבידיעת מפסיד זה ּדבר ׁשאין ּברּורֹות, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבראיֹות

ּבֹו. ּדקּדקנּו לא לפיכ לֹו; חֹוׁשׁשין ְְְְְִִִֵַָֹואין

מחׁשּבֹון מעט חּסרֹון הּדרכים מן ּבדר ּכׁשּיראה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָוכן
ּכנגּדֹו ׁשּיׁש לפי זה; עׂשינּו ּבכּונה - הּדר לאֹותּה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהראּוי
ּבדרכים לאמּתֹו הּדבר ׁשּיצא עד אחרת, ּבדר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיתרֹון
האדם יּבהל ׁשּלא ּכדי - אר חׁשּבֹון ּבלא ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹֹֹקרֹובים
מֹועילין ׁשאין החׁשּבֹונֹות ּברב אּלּו, ּבדברים רגיל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשאינֹו

הּירח. ְִִֵַַַָּבראּית
חׁשּבֹונֹות לכל ּתחּלה אֹותם לידע אדם ׁשּצרי ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָהעּקרים

ּדברים לׁשאר ּבין הראּיה, חׁשּבֹון לדרכי ּבין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאצטגנינּות,
הּגלּגל, הם: אּלּו מעלֹות- וׁשּׁשים מאֹות ּבׁשלׁש ;מחּלק ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָֹֻ

מּזל מּתחּלת וההתחלה מעלֹות, ׁשלׁשים ּומּזל מּזל ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָֹּכל
וכל וחלק,מעלהטלה. חלק וכל חלקים; ׁשּׁשים ּומעלה, ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

וכן ׁשליׁשּיֹות. ׁשּׁשים ּוׁשנּיה, ׁשנּיה וכל ׁשנּיֹות; ְְְְְְִִִִִִִִִֵָָָׁשּׁשים
ׁשּתרצה. זמן ּכל ּותחּלק החׁשּבֹון, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָּתדקּדק

מקֹומֹו ּפלֹוני ׁשּכֹוכב ּבחׁשּבֹון ל יצא אם ,ְְְְְְִִִֶֶָָָָלפיכ
ׁשנּיֹות, וארּבעים חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות ּבׁשבעים ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָֹּבּגלּגל
אחת מעלת ּבחצי ּתאֹומים ּבמּזל הּוא זה ׁשּכֹוכב ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָּתדע
ּומּזל מעלֹות, ׁשלׁשים טלה ׁשּמּזל לפי - זה מּמּזל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹעׂשרה
ּתאֹומים, מּמּזל ּומחצה מעלֹות עׂשר נׁשאר ׁשלׁשים, ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָֹׁשֹור

האחרֹון. הּמעלה מחצי ׁשנּיֹות ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָוארּבעים
ּב מקֹומֹו יצא אם ועׂשריםּגלּגלוכן מאֹות ּבׁשלׁש ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

ועל ּבֹו. מעלה ּבעׂשרים ּדלי ּבמּזל זה ׁשּכֹוכב ּתדע ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָמעלֹות,
ׁשֹור, טלה, הּוא: ּכ הּמּזלֹות, וסדר הּמנינֹות. ּבכל זֹו, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּדר
ּגדי, קׁשת, עקרב, מאזנים, ּבתּולה, אריה, סרטן, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹּתאֹומים,

ּדגים .ּדלי, ְִִָ
אֹו לׁשארית ׁשארית ּכׁשּתקּבץ ּכּלם, החׁשּבֹונֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֻּבכל

הּׁשנּיֹות מינֹו: עם מין ּכל ּתקּבץ - מנין על מנין ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָּכׁשּתֹוסיף
עם והּמעלֹות החלקים, עם והחלקים הּׁשנּיֹות, ְְְֲֲֲִִִִִִַַַַַָָעם
חלק ּתׂשים ׁשּׁשים, הּׁשנּיֹות מן ׁשּיתקּבץ זמן וכל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמעלֹות.
- ׁשּׁשים החלקים מן ׁשּיתקּבץ וכל החלקים; על ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָֹותֹוסיף
ּוכׁשּתקּבץ הּמעלֹות; על אֹותּה ותֹוסיף מעלה, אֹותֹו ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָּתׂשים
מאֹות ׁשלׁש וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש אֹותן ּתׁשלי ְְְְֲִִִֵֵַַַָֹֹהּמעלֹות,
הּוא ּולמּטה, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש והּנׁשאר ְְְְְְִִִִִִֵַַָָֹוׁשּׁשים,

לחׁשּבֹון. ְְְִֶֶׁשּתֹופסין
אם - מּמנין מנין לגרע ּכׁשּתרצה ּכּלם, החׁשּבֹונֹות ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻוכל

אפּלּו מּמּנּו ׁשּגֹורעין זה על יתר אֹותֹו ׁשּגֹורעין זה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָיהיה
מאֹות ׁשלׁש מּמּנּו ׁשּגֹורעין זה על ּתֹוסיף - אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹּבחלק
מּמּנּו. הּמנין זה לגרע אפׁשר ׁשּיהא ּכדי מעלֹות, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוׁשּׁשים

מעלֹות מאתים לגרע החׁשּבֹון ׁשהצריכ הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּכיצד?
מּמאה מ', נ' ר' סימן ׁשנּיֹות, וארּבעים חלקים ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָוחמּׁשים
- ל' כ' ק' סימנן ׁשנּיֹות, ּוׁשלׁשים חלקים ועׂשרים ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָֹמעלֹות

ארּבע הּמעלֹות יהיּו וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש הּמאה על ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָֹּתֹוסיף
ּתבֹוא הּׁשנּיֹות. מן הּׁשנּיֹות לגרע ותתחיל וׁשּׁשים; ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָֹמאֹות
מן אחד חלק ּתרים אפׁשר; אי מּׁשלׁשים, ארּבעים ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹלגרע
על ותֹוסיף ׁשנּיֹות, ׁשּׁשים אֹותֹו ותעׂשה החלקים, ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָעׂשרים
הארּבעים, מהם ּתגרע ּתׁשעים; הּׁשנּיֹות ונמצאּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָֹהּׁשלׁשים,
חלקים החמּׁשים לגרע ותחזר ׁשנּיֹות. חמּׁשים ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַַָָֹֹיּׁשאר
אחד חלק מהם הרימֹות ׁשּכבר חלקים, עׂשר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָמּתׁשעה
עׂשר; מּתׁשעה חמּׁשים לגרע אפׁשר ואי - ׁשנּיֹות ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַָָָָֹועׂשיתֹו
אֹותּה ותעׂשה הּמעלֹות, מן אחת מעלה ּתרים ,ְְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָָלפיכ
החלקים ונמצאּו עׂשר, הּתׁשעה על ותֹוסיף חלקים, ְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָָָָׁשּׁשים
ּתׁשעה יּׁשאר החמּׁשים, מהן ּתגרע וׁשבעים; ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָּתׁשעה
ארּבע מן מעלֹות הּמאתים לגרע ותחזר חלקים. ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָֹֹועׂשרים
אחת מעלה הרימֹות ׁשּכבר מעלֹות, וחמּׁשים ותׁשע ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָמאֹות
מעלֹות. וחמּׁשים ותׁשע מאתים יּׁשאר חלקים; ְֲֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָועׂשיתּה
ּגרעֹון ּבכל זֹו, ּדר ועל נ'. כ"ט רנ"ט סימנֹו הּׁשאר, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָונמצא

והּירח, הּׁשמׁש ְְֵֵֶֶַַַָָוגרעֹון.

ואחד אחד ּכל מהל - ּכֹוכבים הּׁשבעה ׁשאר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָוכן
ולא קּלּות, לא ּבֹו אין ׁשוה: מהל ׁשּלֹו, ּבּגלּגל ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמהן
ּכמֹו אמׁש, מהלכֹו ּכמֹו הּיֹום, ּכמהלכֹו אּלא - ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָּכבדּות
ׁשל וגלּגּלֹו ויֹום. יֹום ּבכל מהלכֹו ּכמֹו למחר, ְְְְְֲֲֶַַַַָָָָָָמהלכֹו
אין העֹולם, את מּקיף ׁשהּוא ּפי על אף מהם, אחד ִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכל

ּבאמצעֹו .הארץ ְְֶֶָָָ
ּתער אם ,המזלות]לפיכ לגלגל ביחס מהל[תשווה ְֲֲִִַַַָֹ

ּבאמצעֹו, ׁשהארץ העֹולם את הּמּקיף לּגלּגל מהם אחד ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכל
הּמּזלֹותׁשהּוא ּביֹוםּגלּגל מהלכֹו ונמצא הּלּוכֹו, יׁשּתּנה - ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָ

על אֹו אמׁש מהלכֹו על יֹותר אֹו ּפחֹות הּמּזלֹות ּבגלּגל ְְֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָזה
למחר. ְֲַָָָמהלכֹו

הּירח אֹו הּׁשמׁש אֹו הּכֹוכב ׁשּמהּל הּׁשוה ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּמהל
' הּנקרא הּוא הּמהלּבגלּגּלֹו, ׁשּיהיה'אמצע והּמהל ; ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ

הּוא - חסר ּופעמים יֹותר ּפעמים ׁשהּוא הּמּזלֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּבגלּגל
האמּתיה מקֹוםּמהל אֹו הּׁשמׁש מקֹום יהיה ּובֹו , ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָ

האמּתי. ֲִִֵַַָָהּירח
אמרנּו ּבהלכֹותּכבר מבארים ׁשאנּו הּדרכים ׁשאּלּו , ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ

עׂשינּו ,לפיכ ּבלבד; הּירח ראּית לחׁשּבֹון אּלא אינן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאּלּו,
החשבון]העּקר יתחיל שממנו הרמב"ם מתקופת [תאריך ִָָ

חמיׁשי ליל מּתחּלת זה, לחׁשּבֹון לעֹולם מתחילין ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָׁשּמּמּנּו
ׁשבע ׁשנת ׁשהיא - זֹו מּׁשנה ניסן לחדׁש ׁשליׁשי יֹום ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּיֹומֹו
ׁשמֹונה ׁשנת ׁשהיא וׁשּׁשים, מאתים מּמחזֹור ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָעׂשרה
ׁשנת ׁשהיא ליצירה, אלפים וארּבעת מאֹות ּותׁשע ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹּוׁשלׁשים
ׁשנת ׁשהיא לׁשטרֹות, ואלף מאֹות וארּבע ּוׁשמֹונים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָּתׁשע
ׁשאנּו הּׁשנה היא וזֹו ׁשני. ּבית לחרּבן ואלף ּומאה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻּתׁשע

זה. ּבחׁשּבֹון העּקר' 'ׁשנת אֹותּה ְְְְִִֶֶַָָָקֹוראים
ּבארץ אּלא ּתהיה לא ׁשהראּיה ּכמֹוּולפי יׂשראל, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

עיר על ּבנּויים זה חׁשּבֹון ּדרכי ּכל עׂשינּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבארנּו,
ׁשּׁשה ּבכמֹו אֹותּה הּסֹובבין הּמקֹומֹות ולׁשאר ְְְְְְִִִִִַַַָָָָירּוׁשלים,
ּובאים ּתמיד, הּירח את רֹואין ׁשּבהם - ימים ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשבעה
הּקו מּתחת נֹוטה הּוא זה ּומקֹום ּדין. ּבבית ְְִִִִֵֶֶַַַַָּומעידים
ּבכמֹו צפֹונית, רּוח ּכנגד העֹולם ּבאמצע המסּבב ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּׁשוה



סד           
      

ּתׁשע ועד ּוׁשלׁשים, חמׁש עד - מעלֹות ּוׁשלׁשים ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָֹֹׁשּתים
מ נֹוטה הּוא וכן הּיּׁשּובועׂשרים; מערב,אמצע רּוח ּכנגד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

ועד ועׂשרים, ׁשבע עד - מעלֹות ועׂשרים ארּבע ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַּבכמֹו
ועׂשרים. ְְִֶַַאחת

ה'תש"ע כסלו ט' חמישי יום

    
ארּבע ׁשהּוא אחד, ּביֹום האמצעי הּׁשמׁש ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָמהל

ׁשנּיֹות ּוׁשמֹונה חלקים וחמּׁשים ּתׁשעה ׁשעֹות, -ועׂשרים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָ
מעלֹות ּתׁשע ימים, ּבעׂשרה מהלכּה נמצא נט"ח. ְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָסימנם
ט' סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים וׁשלׁש חלקים וחמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָָָֹואחד
ותׁשעים ׁשמֹונה יֹום, ּבמאה מהלכּה ונמצא כ"ג. ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָנ"א
- ׁשנּיֹות וחמּׁשים וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִַַָָָֹֹֹמעלֹות
יֹום, ּבאלף מהלכּה ׁשארית ונמצא נ"ג. ל"ג צ"ח ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָסימנם
ּכמֹו מעלֹות וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש ּכל ׁשּתׁשלי ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹאחר

ּוׁשלׁשיםׁשּבארנּו ּוׁשמֹונה מעלֹות וׁשּׁשים וחמׁש מאתים , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ונמצא נ'. ל"ח רס"ה סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים ְְְֲֲִִִִִִַָָָָחלקים
ּוׁשלׁשים ׁשׁש מאה יֹום, אלפים ּבעׂשרת מהלכּה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשארית
סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים חלקים ועׂשרים ּוׁשמֹונה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָמעלֹות
לכל מהלכּה ותֹוציא ּתכּפל הּזה, הּדר ועל כ'. כ"ח ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹקל"ו
אצל ידּועים סימנין לעׂשֹות ּתרצה אם וכן ׁשּתרצה; ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָמנין

-למהלכּה עׂשרה עד ּולארּבעה, ולׁשלׁשה, ימים, לׁשני ְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָֹ
מּוכנין ידּועים סימנין ל להיֹות ּתרצה אם וכן ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָּתעׂשה.
- מאה עד ּולארּבעים, ולׁשלׁשים, יֹום, לעׂשרים ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹלמהלכּה
יֹום מהל ׁשּידעּת מאחר וידּוע, הּוא ּגלּוי ודבר ְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּתעׂשה;

מהל ,אצל וידּוע מּוכן להיֹות הּוא וראּוי אמצעאחד. ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָ
וארּבעההּׁשמׁש מאֹות ולׁשלׁש יֹום, ועׂשרים לתׁשעה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשחדׁשיה ּבזמן הּלבנה ׁשנת ימי ׁשהם יֹום, ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוחמּׁשים
ל ׁשּיהיּו ׁשּבזמן סדּורה'; 'ׁשנה הּנקראת והיא - ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָּכסדרם
לראּית עלי קל החׁשּבֹון יהיה מּוכנין, אּלּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאמצעּיֹות
עד הראּיה מּליל ּגמּורים יֹום ועׂשרים ׁשּתׁשעה לפי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּירח,
ּפחֹות אין וחדׁש חדׁש ּבכל וכן הּבא; חדׁש ׁשל הראּיה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹליל
אּלּו ּבכל חפצנּו ׁשאין יתר, ולא יֹום ועׂשרים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹמּתׁשעה
ׁשל הראּיה מּליל וכן ּבלבד. הראּיה לדעת אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהחׁשּבֹונֹות
ׁשנה הּבאה, לּׁשנה החדׁש לאֹותֹו הראּיה ליל עד זה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹחדׁש
ּומהל וׁשנה. ׁשנה ּבכל וכן אחד; ויֹום ׁשנה אֹו ְְְְְֲֵֶַַָָָָָָָָָסדּורה
ועׂשרים ׁשמֹונה יֹום, ועׂשרים לתׁשעה האמצעי ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָהּׁשמׁש
כ"ח סימנן - אחת ּוׁשנּיה חלקים ּוׁשלׁשים וחמּׁשה ְְֲֲֲִִִִִַַַַָָָָָֹמעלֹות
ּוׁשמֹונה מאֹות ׁשלׁש סדּורה, לׁשנה ּומהלכּה א'; ְְְְֲֵֶַָָָָָֹל"ה
עׂשרה וחמׁש חלקים וחמּׁשים וחמּׁשה מעלֹות ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָוארּבעים

ט"ו. נ"ה שמ"ח סימנן - ְִִָָׁשנּיֹות

הּׁשמׁש ּבגלּגל יׁש אחת ּגלגּלינקּדה ּבׁשאר וכן , ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֻ
מעל ּגבֹוּה יהיה ּבּה, הּכֹוכב ׁשּיהיה ּבעת ּכֹוכבים, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּׁשבעה
ּוׁשאר הּׁשמׁש ּגלּגל ׁשל הּנקּדה ואֹותּה מאדֹו; ּכל ְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהארץ
ּבכל ּומהלכּה ּבׁשוה, סֹובבת הּירח, מן חּוץ ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּכֹוכבים

אחת מעלה ּבקרּוב, ׁשנה הּנקראתׁשבעים היא זֹו, ּונקּדה . ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֻ
הּׁשמׁש'ּגבּה'. אחתּגבּה ׁשנּיה ימים, עׂשרה ּבכל מהלכּה - ְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּבמאה מהלכֹו נמצא ׁשליׁשּיֹות; ׁשלׁשים ׁשהיא ׁשנּיה, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָֹוחצי

חלקים ׁשני יֹום, ּבאלף ּומהלכֹו ׁשנּיֹות, עׂשרה חמׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָיֹום,
חמּׁשה יֹום, אלפים ּבעׂשרת ּומהלכֹו ׁשנּיֹות; ְְֲֲֲֲִִִִֶֶַַָָָֹּוׁשלׁשים
יֹום, ועׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ונמצא חלקים. ְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָועׂשרים
וחמּׁשים ׁשלׁש סדּורה, ּבׁשנה ּומהלכֹו ׁשנּיֹות; ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָֹארּבע
זה, ּבחׁשּבֹון ההתחלה ׁשּמּמּנּו ׁשהעּקר אמרנּו, ּכבר ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשנּיֹות.
מּׁשנת ניסן לחדׁש ׁשליׁשי ׁשּיֹומֹו חמיׁשי ליל מּתחּלת ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָֹהּוא
ליצירה. אלפים וארּבעת מאֹות ּותׁשע ּוׁשלׁשים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹׁשמֹונה
ּבׁשבע הּזה, ּבעּקר היה האמצעי ּבמהלכּה הּׁשמׁש ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּומקֹום
טלה מּמּזל ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים ּוׁשּתים חלקים ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָֹֹמעלֹות
זה, ּבעּקר היה הּׁשמׁש ּגבּה ּומקֹום ל"ב; ג' ז' סימנן -ְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ
ּוׁשמֹונה חלקים וארּבעים וחמּׁשה מעלֹות ועׂשרים ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבׁשׁש
ּכׁשּתרצה ח'. מ"ה כ"ו סימנם - ּתאֹומים מּמּזל ְְְְִִִִִֶֶַַָָׁשנּיֹות
ׁשּתרצה, זמן ּבכל האמצעי ּבמהלכּה הּׁשמׁש מקֹום ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלידע
ׁשּתרצה, הּיֹום עד העּקר יֹום ׁשּמּתחּלת הּימים מנין ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָּתּקח
הּסימנין מן הּימים ּבאֹותן האמצעי מהלכּה ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָָותֹוציא
מינֹו. עם מין ּכל ּותקּבץ העּקר, על הּכל ותֹוסיף ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹׁשהֹודענּו;
לאֹותֹו האמצעי ּבמהלכּה הּׁשמׁש מקֹום הּוא ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָוהּיֹוצא,
האמצעי הּׁשמׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ּכיצד? ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּיֹום.
ּתּמּוז לחדׁש יֹום עׂשר ארּבעה ׁשּיֹומֹו הּׁשּבת ליל ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבתחּלת
מּיֹום הּימים מנין מצינּו - העּקר ׁשנת ׁשהיא זֹו, ְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָמּׁשנה
הּׁשמׁש מקֹום לידע רֹוצים ׁשאנּו זה יֹום ּתחּלת עד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהעּקר
ׁשהּוא יֹום, למאה מהלכּה אמצע לקחנּו יֹום; מאה ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָּבֹו,
יצא ל"ב. ג' ז' ׁשהּוא העּקר, על והֹוספנּו נ"ג, ל"ג ְְִֶַַָָָָצ"ח
חלקים ּוׁשלׁשים וׁשבעה מעלֹות וחמׁש מאה החׁשּבֹון, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹמן
ונמצא כ"ה; ל"ז ק"ה סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים ְְְְְְִִִִֵֶָָָָוחמׁש
סרטן ּבמּזל זה, ליל ּבתחּלת אמצעי ּבמהל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָמקֹומּה

מּמע חלקים ּוׁשלׁשים וׁשבעה ּבֹו מעלֹות עׂשרה לתּבחמׁש ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
יהיה ּפעמים זה, ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא והאמצע עׂשרה. ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשׁש
אֹו ּבׁשעה, החּמה ׁשקיעת קדם אֹו ּבׁשוה, הּלילה ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹּבתחּלת
ּבּׁשמׁש לֹו ּתחּוׁש לא זה ודבר ּבׁשעה; החּמה ׁשקיעת ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאחר

זה קרּוב מׁשלימים אנּו ׁשהרי הראּיה, ['מעגלים'ּבחׁשּבֹון ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ּתעׂשהבחשבון] הּזאת הּדר ועל הּירח. לאמצע ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹּכׁשּנחׁשב

ׁשּתקּבץ - ׁשנים אלף אחר ואפּלּו ׁשּתרצה, עת לכל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּתמיד
האמצעי; הּמקֹום ל יצא העּקר, על ותֹוסיף הּׁשארית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכל
- וכֹוכב ּכֹוכב ּכל ּובאמצע הּירח, ּבאמצע ּתעׂשה ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכן
העּקר ותדע הּוא, ּכּמה אחד ּביֹום מהלכֹו ׁשּתדע ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמאחר
והּימים הּׁשנים לכל מהלכֹו ּותקּבץ ּתתחיל, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּמּמּנּו
ּבמהל מקֹומֹו ל ויצא העּקר, על ותֹוסיף ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּתרצה
ּבאֹותם מהלכֹו ּתֹוסיף - הּׁשמׁש ּבגבּה ּתעׂשה וכן ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאמצעי.
הּׁשמׁש ּגבּה מקֹום ל יצא העּקר, על הּׁשנים אֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּימים
אחר עּקר ל לעׂשֹות ּתרצה אם וכן ׁשּתרצה. הּיֹום ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָלאֹותֹו
זֹו, ּבׁשנה מּמּנּו ׁשהתחלנּו זה מעּקר חּוץ מּמּנּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּתתחיל
אֹו ידּוע, מחזֹור ׁשנת ּבתחּלת עּקר אֹותֹו ׁשּיהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָּכדי
להיֹות ּתרצה ואם .ּביד הרׁשּות - הּמאֹות מן מאה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּבתחּלת
אֹו זה, עּקר קדם ׁשעברּו מּׁשנים מּמּנּו ׁשּתתחיל ְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹהעּקר
היא ּכיצד ידּועה. הּדר - זה מעּקר ׁשנים ּכּמה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלאחר
ּומהלכּה סדּורה, לׁשנה הּׁשמׁש מהל ידעּת ּכבר ?ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּדר
ידּוע, ודבר אחד. ליֹום ּומהלכּה יֹום, ועׂשרים ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָלתׁשעה

           
      

יֹום הּסדּורה על יתרה היא ׁשלמים, ׁשחדׁשיה ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּׁשנה
יֹום הּסדּורה מן חסרה היא חסרין, ׁשחדׁשיה והּׁשנה ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאחד;
ּתהיה ּכסדרן, חדׁשיה יהיּו אם המעּברת, והּׁשנה ְְְְְְֳִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻאחד.
חדׁשיה היּו ואם יֹום; ׁשלׁשים הּסדּורה הּׁשנה על ְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָָָֹיתרה
ואם יֹום; ּוׁשלׁשים אחד הּסדּורה על יתרה היא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשלמים,
ועׂשרים ּתׁשעה הּסדּורה על יתרה היא חסרין, חדׁשיה ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהיּו

ּו מהליֹום. ּתֹוציא ידּועים, האּלּו הּדברים ׁשּכל ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָמאחר
על ותֹוסיף ׁשּתרצה, והּימים הּׁשנים לכל הּׁשמׁש ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָאמצע
מּׁשנים ׁשּתרצה לּיֹום אמצעּה ל יצא - ׁשעׂשינּו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהעּקר
האמצע ּתגרע אֹו עּקר; הּיֹום אֹותֹו ותעׂשה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָהּבאֹות,
ׁשּתרצה לּיֹום העּקר ל ויצא ׁשעׂשינּו, העּקר מן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשהֹוצאת
ּתעׂשה וכזה עּקר. אמצע אֹותֹו ותעׂשה ׁשעברּו, ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָמּׁשנים
ּוכבר .ל ידּועים יהיּו אם הּכֹוכבים, ּוׁשאר הּירח ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּבאמצע
לכל הּׁשמׁש אמצע ׁשּתדע ׁשּכׁשם ּדברינּו, מּכלל ל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָנתּבאר
יֹום לכל אמצעּה ּתדע ּכ הּבאים, מּימים ׁשּתרצה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָיֹום

ׁשעברּו. מּימים ְְִִִֶֶֶָָׁשּתרצה

ה'תש"ע כסלו י' שישי יום

    
לידע ּתרצה האמּתיאם הּׁשמׁש יֹוםמקֹום ּבכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ

ּתחּלה ּתֹוציא האמצעיׁשּתרצה, עלמקֹומּה הּיֹום לאֹותֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ
מקֹום ותגרע הּׁשמׁש, ּגבּה מקֹום ותֹוציא ׁשּבארנּו, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹהּדר
הּוא והּנׁשאר, האמצעי. הּׁשמׁש מּמקֹום הּׁשמׁש ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּגבּה

' הּׁשמׁשהּנקרא .'מסלּול ְְִֶֶַַַָ
יהיה אם הּׁשמׁש: מסלּול הּוא מעלֹות ּכּמה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָותראה

ּתגרע מעלֹות, ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות מנתהּמסלּול ְְְְֲִִִֵַַַַַָָ
יֹותרהּמסלּול הּמסלּול יהיה ואם האמצעי; הּׁשמׁש מּמקֹום ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּתֹוסיף וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש עד מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה ְְְֲִִִִֵֵַַַָֹעל
אחר ּׁשּיהיה ּומה האמצעי. הּׁשמׁש מקֹום על הּמסלּול ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָמנת

האמּתי. הּמקֹום הּוא מּמּנּו, ּתגרע אֹו עליו ְֲִִִִִֶֶַַָָָָׁשּתֹוסיף
מאה הּמסלּול יהיה ׁשאם אֹוודע, ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ

הּמקֹום יהיה אּלא מנה, לֹו אין - וׁשּׁשים מאֹות ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשלׁש
האמּתי. הּמקֹום הּוא ְֲִִִֶַָָָָהאמצעי

עׂשר הּמסלּול יהיה אם הּמסלּול? מנת היא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָוכּמה
עׂשרים יהיה ואם חלקים; עׂשרים מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַָָמעלֹות,
ׁשלׁשים יהיה ואם חלקים; ארּבעים מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָֹמעלֹות,
יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשמֹונה מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָָמעלֹות,
עׂשר וחמּׁשה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ְְְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָארּבעים
מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, חמּׁשים יהיה ואם ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָָחלקים;
מעלֹות, ׁשּׁשים יהיה ואם חלקים; ועׂשרים ותׁשעה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָאחת
יהיה ואם חלקים; וארּבעים ואחד אחת מעלה מנתֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּתהיה
וחמּׁשים ואחד אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשבעים
מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ׁשמֹונים יהיה ואם ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַָָָחלקים;
מעלֹות, ּתׁשעים יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים וׁשבעה ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶַַַַָָאחת
ואם חלקים; וחמּׁשים ותׁשעה אחת מעלה מנתֹו ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָּתהיה
וחמּׁשים ּוׁשמֹונה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מאה, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָיהיה
אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ועׂשר, מאה יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָחלקים;
ּתהיה ועׂשרים, מאה יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּוׁשלׁשה

יהיה ואם חלקים; וארּבעים וחמּׁשה אחת מעלה ְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָמנתֹו
ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ּוׁשלׁשים, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹמאה
אחת מעלה מנתֹו ּתהיה וארּבעים, מאה יהיה ואם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָחלקים;
ּתהיה וחמּׁשים, מאה יהיה ואם חלקים; עׂשר ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָותׁשעה
וׁשּׁשים, מאה יהיה ואם אחד; וחלק אחת מעלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמנתֹו
מאה יהיה ואם חלקים; וארּבעים ׁשנים מנתֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָּתהיה
יהיה ואם חלקים; ועׂשרים אחד מנתֹו ּתהיה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶָָָוׁשבעים,
אּלא ׁשּבארנּו, ּכמֹו מנה לֹו אין ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמאה

האמּתי. מקֹומּה הּוא האמצעי, הּׁשמׁש ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָמקֹום

ע יֹותר הּמסלּול ּתגרעהיה - מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה ל ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָ
ּכיצד? מנתֹו. ותדע מעלֹות, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹאֹותֹו
מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - מעלֹות מאתים הּמסלּול ׁשהיה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹהרי
הֹודענּו, ּוכבר מעלֹות; וׁשּׁשים מאה יּׁשאר וׁשּׁשים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָמאֹות
וכן - חלקים וארּבעים ׁשנים מעלֹות, וׁשּׁשים מאה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּמנת

חלקים. וארּבעים ׁשנים הּמאתים, ְְְְֲִִִִַַַַַָָָמנת
ּתגרע - מעלֹות מאֹות ׁשלׁש הּמסלּול היה אם ְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹוכן

ידעּת, ּוכבר ׁשּׁשים; יּׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָֹאֹותֹו
חלקים וארּבעים ואחד אחת מעלה מעלֹות, ׁשּׁשים ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָׁשּמנת
ּבכל זֹו, ּדר ועל מעלֹות. מאֹות הּׁשלׁש מנת היא וכן -ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָֹ

ּומנין. ְְִִָָמנין
ידעּת ּוכבר - מעלֹות וׁשּׁשים חמׁש הּמסלּול ׁשהיה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרי

חלק, וארּבעים ואחד אחת מעלה היא הּׁשּׁשים, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמנת
חלקים; וחמּׁשים ואחד אחת מעלה היא הּׁשבעים, ְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָּומנת
חׁשּבֹון ּולפי חלקים, עׂשרה הּמנֹות ׁשּתי ּבין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָנמצא
הּמסלּול מנת ויהיה - אחד חלק מעלה לכל יהיה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמעלֹות
חלקים. וארּבעים וׁשּׁשה אחת מעלה וׁשּׁשים, חמׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהּוא

מעלה מנתֹו היתה וׁשּׁשים, ׁשבע הּמסלּול היה אּלּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָוכן
ּבכל ּתעׂשה זֹו ּדר ועל חלק. וארּבעים ּוׁשמֹונה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאחת
ּבחׁשּבֹון ּבין העׂשרֹות, עם אחדים ּבמנינֹו ׁשּיהיה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָמסלּול

הּירח. ּבחׁשּבֹון ּבין ְְֵֵֶֶֶַַַָהּׁשמׁש
ּבתחּלת האמּתי הּׁשמׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?

- זֹו מּׁשנה ּתּמּוז לחדׁש יֹום עׂשר ארּבעה הּׁשּבת ְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹליל
ל"ז ק"ה וסימנֹו הּזאת, לעת ּתחּלה הּׁשמׁש אמצע ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּתֹוציא
הּזאת, לעת הּׁשמׁש ּגבּה מקֹום ותֹוציא ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹכ"ה

מןי הּגבּה מקֹום ותגרע כ"ג. מ"ה פ"ו סימנֹו ל ְְְְִִִֵֵַַַָֹצא
ּוׁשנים מעלֹות עׂשרה ׁשמֹונה הּמסלּול ל יצא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהאמצעי,
ואל ב'. נ"ב י"ח סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשּתי חלקים ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָוחמּׁשים
ּפחֹות יהיּו אם אּלא החלקים, על מסלּול ּבכל ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָּתקּפיד
יֹותר, אֹו ׁשלׁשים היּו ואם אליהם; ּתפנה אל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֹֹמּׁשלׁשים
מעלֹות מנין על אֹותּה ותֹוסיף אחת, מעלה אֹותם ְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָּתחּׁשב
מעלֹות, עׂשרה ּתׁשע זה מסלּול יהיה ,לפיכ ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָהּמסלּול.
חלקים. ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשּבארנּו הּדר על מנתֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹותהיה

ּתגרע ּוׁשמֹונים, מּמאה ּפחֹות היה הּזה ׁשהּמסלּול ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּולפי
הּׁשמׁש, מאמצע חלקים ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמנה
וחמׁש חלקים וחמּׁשים ותׁשעה מעלֹות וארּבע מאה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָיּׁשאר
מקֹום ונמצא כ"ה. נ"ט ק"ד סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְְִִִִֶָָָועׂשרים
עׂשרה ּבחמׁש סרטן ּבמּזל זה, ליל ּבתחּלת האמּתי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּׁשמׁש
לא ּכלל, הּׁשנּיֹות אל ּתפנה ואל ׁשנּיֹות. ּפחֹות ּבֹו, ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹמעלֹות
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יֹום הּסדּורה על יתרה היא ׁשלמים, ׁשחדׁשיה ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּׁשנה
יֹום הּסדּורה מן חסרה היא חסרין, ׁשחדׁשיה והּׁשנה ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאחד;
ּתהיה ּכסדרן, חדׁשיה יהיּו אם המעּברת, והּׁשנה ְְְְְְֳִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻאחד.
חדׁשיה היּו ואם יֹום; ׁשלׁשים הּסדּורה הּׁשנה על ְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָָָֹיתרה
ואם יֹום; ּוׁשלׁשים אחד הּסדּורה על יתרה היא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשלמים,
ועׂשרים ּתׁשעה הּסדּורה על יתרה היא חסרין, חדׁשיה ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהיּו

ּו מהליֹום. ּתֹוציא ידּועים, האּלּו הּדברים ׁשּכל ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָמאחר
על ותֹוסיף ׁשּתרצה, והּימים הּׁשנים לכל הּׁשמׁש ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָאמצע
מּׁשנים ׁשּתרצה לּיֹום אמצעּה ל יצא - ׁשעׂשינּו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהעּקר
האמצע ּתגרע אֹו עּקר; הּיֹום אֹותֹו ותעׂשה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָהּבאֹות,
ׁשּתרצה לּיֹום העּקר ל ויצא ׁשעׂשינּו, העּקר מן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשהֹוצאת
ּתעׂשה וכזה עּקר. אמצע אֹותֹו ותעׂשה ׁשעברּו, ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָמּׁשנים
ּוכבר .ל ידּועים יהיּו אם הּכֹוכבים, ּוׁשאר הּירח ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּבאמצע
לכל הּׁשמׁש אמצע ׁשּתדע ׁשּכׁשם ּדברינּו, מּכלל ל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָנתּבאר
יֹום לכל אמצעּה ּתדע ּכ הּבאים, מּימים ׁשּתרצה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָיֹום

ׁשעברּו. מּימים ְְִִִֶֶֶָָׁשּתרצה

ה'תש"ע כסלו י' שישי יום

    
לידע ּתרצה האמּתיאם הּׁשמׁש יֹוםמקֹום ּבכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ

ּתחּלה ּתֹוציא האמצעיׁשּתרצה, עלמקֹומּה הּיֹום לאֹותֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ
מקֹום ותגרע הּׁשמׁש, ּגבּה מקֹום ותֹוציא ׁשּבארנּו, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹהּדר
הּוא והּנׁשאר, האמצעי. הּׁשמׁש מּמקֹום הּׁשמׁש ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּגבּה

' הּׁשמׁשהּנקרא .'מסלּול ְְִֶֶַַַָ
יהיה אם הּׁשמׁש: מסלּול הּוא מעלֹות ּכּמה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָותראה

ּתגרע מעלֹות, ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות מנתהּמסלּול ְְְְֲִִִֵַַַַַָָ
יֹותרהּמסלּול הּמסלּול יהיה ואם האמצעי; הּׁשמׁש מּמקֹום ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּתֹוסיף וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש עד מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה ְְְֲִִִִֵֵַַַָֹעל
אחר ּׁשּיהיה ּומה האמצעי. הּׁשמׁש מקֹום על הּמסלּול ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָמנת

האמּתי. הּמקֹום הּוא מּמּנּו, ּתגרע אֹו עליו ְֲִִִִִֶֶַַָָָָׁשּתֹוסיף
מאה הּמסלּול יהיה ׁשאם אֹוודע, ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ

הּמקֹום יהיה אּלא מנה, לֹו אין - וׁשּׁשים מאֹות ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשלׁש
האמּתי. הּמקֹום הּוא ְֲִִִֶַָָָָהאמצעי

עׂשר הּמסלּול יהיה אם הּמסלּול? מנת היא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָוכּמה
עׂשרים יהיה ואם חלקים; עׂשרים מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַָָמעלֹות,
ׁשלׁשים יהיה ואם חלקים; ארּבעים מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָֹמעלֹות,
יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשמֹונה מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָָמעלֹות,
עׂשר וחמּׁשה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ְְְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָארּבעים
מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, חמּׁשים יהיה ואם ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָָחלקים;
מעלֹות, ׁשּׁשים יהיה ואם חלקים; ועׂשרים ותׁשעה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָאחת
יהיה ואם חלקים; וארּבעים ואחד אחת מעלה מנתֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּתהיה
וחמּׁשים ואחד אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשבעים
מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ׁשמֹונים יהיה ואם ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַָָָחלקים;
מעלֹות, ּתׁשעים יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים וׁשבעה ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶַַַַָָאחת
ואם חלקים; וחמּׁשים ותׁשעה אחת מעלה מנתֹו ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָּתהיה
וחמּׁשים ּוׁשמֹונה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מאה, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָיהיה
אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ועׂשר, מאה יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָחלקים;
ּתהיה ועׂשרים, מאה יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּוׁשלׁשה

יהיה ואם חלקים; וארּבעים וחמּׁשה אחת מעלה ְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָמנתֹו
ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ּוׁשלׁשים, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹמאה
אחת מעלה מנתֹו ּתהיה וארּבעים, מאה יהיה ואם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָחלקים;
ּתהיה וחמּׁשים, מאה יהיה ואם חלקים; עׂשר ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָותׁשעה
וׁשּׁשים, מאה יהיה ואם אחד; וחלק אחת מעלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמנתֹו
מאה יהיה ואם חלקים; וארּבעים ׁשנים מנתֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָּתהיה
יהיה ואם חלקים; ועׂשרים אחד מנתֹו ּתהיה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶָָָוׁשבעים,
אּלא ׁשּבארנּו, ּכמֹו מנה לֹו אין ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמאה

האמּתי. מקֹומּה הּוא האמצעי, הּׁשמׁש ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָמקֹום

ע יֹותר הּמסלּול ּתגרעהיה - מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה ל ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָ
ּכיצד? מנתֹו. ותדע מעלֹות, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹאֹותֹו
מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - מעלֹות מאתים הּמסלּול ׁשהיה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹהרי
הֹודענּו, ּוכבר מעלֹות; וׁשּׁשים מאה יּׁשאר וׁשּׁשים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָמאֹות
וכן - חלקים וארּבעים ׁשנים מעלֹות, וׁשּׁשים מאה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּמנת

חלקים. וארּבעים ׁשנים הּמאתים, ְְְְֲִִִִַַַַַָָָמנת
ּתגרע - מעלֹות מאֹות ׁשלׁש הּמסלּול היה אם ְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹוכן

ידעּת, ּוכבר ׁשּׁשים; יּׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָֹאֹותֹו
חלקים וארּבעים ואחד אחת מעלה מעלֹות, ׁשּׁשים ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָׁשּמנת
ּבכל זֹו, ּדר ועל מעלֹות. מאֹות הּׁשלׁש מנת היא וכן -ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָֹ

ּומנין. ְְִִָָמנין
ידעּת ּוכבר - מעלֹות וׁשּׁשים חמׁש הּמסלּול ׁשהיה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרי

חלק, וארּבעים ואחד אחת מעלה היא הּׁשּׁשים, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמנת
חלקים; וחמּׁשים ואחד אחת מעלה היא הּׁשבעים, ְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָּומנת
חׁשּבֹון ּולפי חלקים, עׂשרה הּמנֹות ׁשּתי ּבין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָנמצא
הּמסלּול מנת ויהיה - אחד חלק מעלה לכל יהיה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמעלֹות
חלקים. וארּבעים וׁשּׁשה אחת מעלה וׁשּׁשים, חמׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהּוא

מעלה מנתֹו היתה וׁשּׁשים, ׁשבע הּמסלּול היה אּלּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָוכן
ּבכל ּתעׂשה זֹו ּדר ועל חלק. וארּבעים ּוׁשמֹונה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאחת
ּבחׁשּבֹון ּבין העׂשרֹות, עם אחדים ּבמנינֹו ׁשּיהיה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָמסלּול

הּירח. ּבחׁשּבֹון ּבין ְְֵֵֶֶֶַַַָהּׁשמׁש
ּבתחּלת האמּתי הּׁשמׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?

- זֹו מּׁשנה ּתּמּוז לחדׁש יֹום עׂשר ארּבעה הּׁשּבת ְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹליל
ל"ז ק"ה וסימנֹו הּזאת, לעת ּתחּלה הּׁשמׁש אמצע ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּתֹוציא
הּזאת, לעת הּׁשמׁש ּגבּה מקֹום ותֹוציא ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹכ"ה

מןי הּגבּה מקֹום ותגרע כ"ג. מ"ה פ"ו סימנֹו ל ְְְְִִִֵֵַַַָֹצא
ּוׁשנים מעלֹות עׂשרה ׁשמֹונה הּמסלּול ל יצא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהאמצעי,
ואל ב'. נ"ב י"ח סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשּתי חלקים ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָוחמּׁשים
ּפחֹות יהיּו אם אּלא החלקים, על מסלּול ּבכל ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָּתקּפיד
יֹותר, אֹו ׁשלׁשים היּו ואם אליהם; ּתפנה אל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֹֹמּׁשלׁשים
מעלֹות מנין על אֹותּה ותֹוסיף אחת, מעלה אֹותם ְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָּתחּׁשב
מעלֹות, עׂשרה ּתׁשע זה מסלּול יהיה ,לפיכ ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָהּמסלּול.
חלקים. ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשּבארנּו הּדר על מנתֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹותהיה

ּתגרע ּוׁשמֹונים, מּמאה ּפחֹות היה הּזה ׁשהּמסלּול ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּולפי
הּׁשמׁש, מאמצע חלקים ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמנה
וחמׁש חלקים וחמּׁשים ותׁשעה מעלֹות וארּבע מאה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָיּׁשאר
מקֹום ונמצא כ"ה. נ"ט ק"ד סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְְִִִִֶָָָועׂשרים
עׂשרה ּבחמׁש סרטן ּבמּזל זה, ליל ּבתחּלת האמּתי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּׁשמׁש
לא ּכלל, הּׁשנּיֹות אל ּתפנה ואל ׁשנּיֹות. ּפחֹות ּבֹו, ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹמעלֹות



סו            
      

חׁשּבֹונֹות ּבׁשאר ולא הּירח, ּבמקֹום ולא הּׁשמׁש, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּבמקֹום
הּׁשנּיֹות יהיּו ואם ּבלבד; החלקים על חקר אּלא - ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹהראּיה
החלקים. על והֹוסיפֹו חלק אֹותם עׂשה לׁשלׁשים, ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹקרֹוב

ּתדע ׁשּתרצה, עת ּבכל הּׁשמׁש מקֹום ׁשּתדע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּומאחר
ּתקּופֹות ּבין ׁשּתרצה, ּתקּופה ּכל האמּתי הּתקּופה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָיֹום
ׁשעברּו ּתקּופֹות ּבין התחלנּו, ׁשּמּמּנּו זה עּקר אחר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבאֹות

קדמֹונּיֹות. ְִִִַָמּׁשנים

ה'תש"ע כסלו י"א קודש שבת יום

    
- לֹו יׁש אמצעּיים מהלכים ׁשני עצמֹוהּירח, הּירח ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

קטן ּבגלּגל ּומהלכֹומסּבב העֹולם, את מּקיף ׁשאינֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
' נקרא הּקטן הּגלּגל ּבאֹותֹו הּמסלּולהאמצעי ;'אמצע ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

את הּמּקיף ּגדֹול ּבגלּגל מסּבב עצמֹו הּקטן ְְְְְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָוהּגלּגל
הּגלּגל ּבאֹותֹו הּקטן ּגלּגל ׁשל זה אמצעי ּומהל ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהעֹולם,

' הּנקרא הּוא העֹולם, את הּמּקיף הּירחהּגדֹול .'אמצע ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
ועׂשרה מעלֹות עׂשרה ׁשלׁש אחד, ּביֹום הּירח אמצע ְְְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמהל

ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים וחמׁש ל"ה.חלקים י' י"ג סימנם - ְְְֲִִִִֵָָָָֹ
ּוׁשלׁשים ואחת מאה ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָֹנמצא

סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים חלקים וארּבעים וחמּׁשה ְְְֲֲֲֲִִִִִִִַַַַָָָָָמעלֹות
מאתים יֹום, ּבמאה מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ'. מ"ה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָקל"א
וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות ּוׁשלׁשים ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָֹֹֹוׁשבע
ׁשארית ונמצא כ"ג. ל"ח רל"ז סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְְִִִִִֵֶָָָועׂשרים
ּוׁשלׁשה מעלֹות עׂשרה וׁשׁש מאתים יֹום, ּבאלף ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמהלכֹו
נ'. כ"ג רי"ו סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים חלקים ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָועׂשרים
מעלֹות ׁשלׁש יֹום, אלפים ּבעׂשרת מהלכֹו ׁשארית ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹונמצא
נ"ח ג' סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים חלקים וחמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָּוׁשמֹונה
ׁשּתים יֹום, ועׂשרים ּבתׁשעה מהלכֹו ׁשארית ונמצא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָכ'.
- ׁשנּיֹות וחמּׁשים וׁשׁש חלקים וׁשּׁשה מעלֹות ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָועׂשרים
סדּורה, ּבׁשנה מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ"ו. ו' כ"ב ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָסימנם
ועׂשרים וׁשּׁשה מעלֹות וארּבעים וארּבע מאֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹׁשלׁש
כ"ו שמ"ד להם, סימן - ׁשנּיֹות וארּבעים וׁשלׁש ְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹחלקים
ׁשּתרצה. ׁשנים אֹו ימים מנין לכל ּתכּפל זֹו, ּדר ועל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹמ"ג.

מעלֹות עׂשרה ׁשלׁש אחד, ּביֹום הּמסלּול אמצע ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָֹּומהל
סימ - ׁשנּיֹות וחמּׁשים וארּבע חלקים ג'ּוׁשלׁשה י"ג נם ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָֹ

מעלֹות ּוׁשלׁשים מאה ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו נמצא ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹנ"ד.
ל"ט. ק"ל סימנם - ׁשנּיֹות ּבלא חלקים ּוׁשלׁשים ְְְְֲִִִִִָָָָֹֹּתׁשעה
ועׂשרים וׁשׁש מאתים יֹום, ּבמאה מהלכֹו ׁשארית ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָונמצא
- ׁשנּיֹות וחמּׁשים וׁשלׁש חלקים ועׂשרים ותׁשעה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַָָָֹמעלֹות

יֹום, ּבאלף מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ"ג. כ"ט רכ"ו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָסימנם
וחמּׁשים חלקים וחמּׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות וארּבע ְְְֲֲֲֲִִִִִֵַַַַַָָָמאה
ּבעׂשרת מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ'. נ"ח ק"ד סימנם - ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשנּיֹות
ּוׁשמֹונה מעלֹות ועׂשרים ותׁשע מאֹות ׁשלׁש יֹום, ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹאלפים
כ'. מ"ח שכ"ט סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים חלקים ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָוארּבעים
עׂשרה ׁשמֹונה יֹום, ועׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ׁשארית ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָונמצא
סימנם - ׁשנּיֹות וארּבע חלקים וחמּׁשים ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִַַַַָָָָֹמעלֹות

ד'. נ"ג י"ח

וחמׁש מאֹות ׁשלׁש סדּורה, ּבׁשנה מהלכֹו ׁשארית ְְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָֹונמצא
ש"ה סימנם - חלקים ּבלא ׁשנּיֹות עׂשרה ּוׁשלׁש ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָֹֹמעלֹות
ׁשהּוא חמיׁשי ליל ּבתחּלת היה הּירח אמצע מקֹום ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָי"ג.
וארּבעה אחת מעלה ׁשֹור ּבמּזל אּלּו, לחׁשּבֹונֹות ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָהעּקר
מ"ג. י"ד א' סימנם - ׁשנּיֹות וׁשלׁש ארּבעים חלקים ְְְֲִִִִַָָָָָָָֹעׂשר
מעלֹות ּוׁשמֹונים ארּבע זה, ּבעּקר היה הּמסלּול ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָואמצע
סימנם - ׁשנּיֹות וארּבעים ּוׁשּתים חלקים ועׂשרים ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָּוׁשמֹונה
והאמצע הּירח, אמצע מהל ׁשּתדע מאחר מ"ב. כ"ח ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָפ"ד
ּבכל הּירח אמצע מקֹום ּתדע ּתֹוסיף, ׁשעליו העּקר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהּוא
ואחר הּׁשמׁש; ּבאמצע ׁשעׂשית ּדר על ׁשּתרצה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָעת
התּבֹונן - ׁשּתרצה הּלילה לתחּלת הּירח אמצע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּתֹוציא

הּוא. מּזל זה ּבאי ודע ְְֵֶֶֶַַַָּבּׁשמׁש,

,טלה מּזל חצי עד ּדגים מּזל מחצי הּׁשמׁש היתה ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאם
מחצי הּׁשמׁש ּתהיה ואם ׁשהּוא; ּכמֹות הּירח אמצע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּתּניח
הּירח אמצע על ּתֹוסיף ּתאֹומים, מּזל ּתחּלת עד טלה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָמּזל
מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים; עׂשר ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָחמּׁשה
הּירח אמצע על ּתֹוסיף אריה, מּזל ּתחּלת עד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָּתאֹומים
עד אריה מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים; ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשלׁשים
עׂשר חמּׁשה הּירח אמצע על ּתֹוסיף ּבתּולה, מּזל ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָחצי
מּזל חצי עד ּבתּולה מּזל מחצי הּׁשמׁש ּתהיה ואם ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָחלקים;
הּׁשמׁש ּתהיה ואם ׁשהּוא; ּכמֹות הּירח אמצע הּנח ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹמאזנים,
מאמצע ּתגרע קׁשת, מּזל ּתחּלת עד מאזנים מּזל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹמחצי
מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים; עׂשר חמּׁשה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּירח
ׁשלׁשים הּירח מאמצע ּתגרע ּדלי, מּזל ּתחּלת עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹקׁשת
ּדגים, חצי עד ּדלי מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם ְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָחלקים;

חלקים עׂשר חמּׁשה הּירח מאמצע .ּתגרע ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

,מּמּנּו ּתגרע אֹו עליו, ׁשּתֹוסיף אחר האמצע ּׁשּיהיה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָּומה
לאחר הּירח אמצע הּוא - ׁשהּוא ּכמֹות אֹותֹו ּתּניח ְְְִֵֶֶַַַַַַַָאֹו
ׁשּתֹוציא הּזמן ּבאֹותֹו ׁשעה ׁשליׁש ּבכמֹו החּמה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָׁשקיעת
הראּיה'. לׁשעת הּירח 'אמצע הּנקרא הּוא וזה לֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהאמצע



          
      

      

ה'תש"ע כסלו ה' ראשון יום

   
  

― הק"ט מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא ׁשּיהיה, אפן ּבאיזה ּבהמה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹמעׂשר

יּגאל" "לא ּבהמה: ּבמעׂשר יתעּלה  . ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ
ספרא "לאּולׁשֹון אֹומר: הּוא "ּבּמעׂשר : ְְֲִֵֵַַָֹ

ּתמים לא ׁשחּוט, ולא חי לא נמּכר ואינֹו ― ְְְִִִֵֵַָָָָֹֹֹיּגאל"
עם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּום". ּבעל ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹולא

ּבכֹורֹות ּבמּסכת מעׂשרׁשּלפניה מּסכת ּובריׁש ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
ׁשני   . ִֵ

― הס"ט ּכלֿמיהּמצוה ׁשּיקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ
קרּבן הידּועים הּגדֹולים מןֿהחטאים ּבחטא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָׁשּׁשגג
ּתחטא אחת "ואםֿנפׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָחּטאת

הארץ" מעם ּבׁשגגה  חּטאת היא וזֹו . ְְִִֵֶַַָָָָָ
ּוכבר ּבהמה. חּטאת לעֹולם ׁשהיא ּכלֹומר ְְְְְִֵֶַַָָָָָקבּועה,
הן זֹו, חּטאת ׁשגגתן על ׁשחּיבים ׁשהעברֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבארנּו,
לאֿ מצות ׁשּתהיה ּבתנאי ּכרת, זדֹונן על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשחּיבים

מעׂשה ּבּה ויהיה תעׂשה ּכמֹו , ְְְֲֲִֶֶֶַַָ
ּכבר ּכּלּה זֹו מצוה הלכֹות ּכרתֹות. ּבתחּלת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֻׁשּנתּבאר

הֹוריֹות ּבמּסכת ּובכּמהּוכרתֹותנתּבארּו ְְְְֲִֵֶֶַַָָָ
ּבׁשּבת מקֹומֹות ּוׁשבּועֹות.ּוזבחים ְְְְִַָָ

ה'תש"ע כסלו ו' שני יום

ה'תש"ע כסלו ז' שלישי יום

  
― ׁשבעים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה הּוא ְְְִִִִִַַַַָָ

ספק לנּו יארע אם מסּים קרּבן להקריב ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשּנצטּוינּו
זדֹונן על ׁשחּיבים הּגדֹולֹות העברֹות מאֹותן ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָּבאחת
נקרא זה וקרּבן ― קבּועה חּטאת ׁשגגתן ועל ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָּכרת
חּיבים יארע אם אׁשר הּזה הּספק ואפן ּתלּוי' ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ'אׁשם
חתיכֹות ׁשּתי לפניו ׁשּיׁש ּכגֹון הּוא: ּתלּוי, אׁשם ְְְֲִֵֵֶָָָָָָָעליו

הּכליֹות חלב מהן אחת חלב, והאחרת ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
הּלב חלב אחר ואכל מהן אחת ואכל , ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

אצלֹו ונתעֹורר ונסּתּפק ׁשאבדה, אֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָאתֿהּׁשנּיה
האסּורה אֹו הּמּתרת היתה ׁשאכל החתיכה אם ְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻחׁשׁש
ּכדי הּזה הּמתעֹורר הּספק על קרּבן ׁשּמקריב זהּו ―ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּתלּוי' 'אׁשם נקרא וזה ּבֹו, להתּכּפר  ְְְְִִֵֶַָָָָ
    ,אחרּֿכ נתּברר אם .ְִִֵַַָָ

ׁשּזֹו נתאּמת הרי ― הּכליֹות חלב הּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּמהּֿׁשאכל
ּבקרּבן האמּור והּכתּוב קבּועה. חּטאת ויקריב ְְְְְְְִַַַָָָָָָָָָׁשגגה
תחטא ּכי "ואםֿנפׁש וּיקרא: ּבפרׁשת אמרֹו הּוא ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָזה
תעׂשינה לא אׁשר ה' מּכלֿמצות אחת ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹועׂשתה
מןֿ ּתמים איל והביא עונֹו ונׂשא ואׁשם ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹֹולאֿידע
על הּכהן עליו וכּפר אלֿהּכהן לאׁשם ּבערּכ ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹהּצאן

לאֿידע" והּוא ׁשגג אׁשר ׁשגגתֹו  ― ְְֲִֶַָָָָֹ
וענין ׁשגג. לא אֹו ׁשגג אם ידע ּׁשּלא מה על ְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֹּכלֹומר:
ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּודע', 'לא חכמים לֹו קֹוראים ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹזה

ּכרתֹות ּבמּסכת זֹו .מצוה ְְְִֵֶֶַָ

ה'תש"ע כסלו ח' רביעי יום

  


― הע"א ׁשעברהּמצוה ׁשּמי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָ
― לֹו ויתּכּפר אׁשם קרּבן יקריב מסּימֹות ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֻעברֹות

וּדאי אׁשם זהוזהּו קרּבן עליהן ׁשחּיבים העברֹות . ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
חרּופה ׁשפחה ּוביאת ּוגזלה מעילה הן: ְְְֲִִִֵֵַָָָָ

       
ּפּקדֹון ּבׁשבּועת וׁשקר   ְְִִֶֶַָ

       
 ׁשּיהנה והּוא ּבׁשגגה, ּכלֿהּמֹועל :ְְִֵֵֶֶַָָָָ

ּבדק הקּדׁש ּבין ― מןֿההקּדׁש ּפרּוטה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּבׁשוה
ׁשוה חברֹו הּגֹוזל אֹו ― מזּבח הקּדׁש ּובין ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָהּבית
חרּופה ׁשפחה על הּבא אֹו ונׁשּבע; ּולמעלה ְְְְְְֲִִַַַַָָָָָּפרּוטה

― ונׁשּבע ּבפּקדֹון הּכֹופר אֹו ּבׁשֹוגג ּבין ְְְְִִֵֵֵַַָ
על קרּבן להקריב חּיב זה הרי ― ּבמזיד ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבין
אׁשם; קרּבן אּלא חּטאת קרּבן ואינֹו ְְְֵֶַַַַָָָָָָָחּטאתֹו,

וּדאי' 'אׁשם נקרא זה וקרּבן  אמר . ְְְִֶַַַָָָָָָ
ה' מּקדׁשי ּבׁשגגה "וחטאה ּבמעילה: ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָיתעּלה

ּתמים" איל לה' אתֿאׁשמֹו והביא  ; ְֲִִִֵֶַַָָ
עלֿ ונׁשּבע וגֹו' ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו "וכחׁש ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָואמר:

ּתמים" איל לה' יביא ואתֿאׁשמֹו וגֹו' ׁשקר ְְֲִִִֶֶַַָָָָ
ֿׁשכבת אתֿאּׁשה ּכיֿיׁשּכב "ואיׁש ואמר: .ְְְְִִִִִֶַַַָָ

אתֿ והביא וגֹו' לאיׁש נחרפת ׁשפחה והיא ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָזרע
וגֹו'" לה' אׁשמֹו  ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִִֵַָָָ

ּכרתֹות ּבמּסכת אּלּו .מצות ְְְִֵֵֶֶַֹ



סז           
      

      

ה'תש"ע כסלו ה' ראשון יום

   
  

― הק"ט מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא ׁשּיהיה, אפן ּבאיזה ּבהמה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹמעׂשר

יּגאל" "לא ּבהמה: ּבמעׂשר יתעּלה  . ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ
ספרא "לאּולׁשֹון אֹומר: הּוא "ּבּמעׂשר : ְְֲִֵֵַַָֹ

ּתמים לא ׁשחּוט, ולא חי לא נמּכר ואינֹו ― ְְְִִִֵֵַָָָָֹֹֹיּגאל"
עם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּום". ּבעל ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹולא

ּבכֹורֹות ּבמּסכת מעׂשרׁשּלפניה מּסכת ּובריׁש ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
ׁשני   . ִֵ

― הס"ט ּכלֿמיהּמצוה ׁשּיקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ
קרּבן הידּועים הּגדֹולים מןֿהחטאים ּבחטא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָׁשּׁשגג
ּתחטא אחת "ואםֿנפׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָחּטאת

הארץ" מעם ּבׁשגגה  חּטאת היא וזֹו . ְְִִֵֶַַָָָָָ
ּוכבר ּבהמה. חּטאת לעֹולם ׁשהיא ּכלֹומר ְְְְְִֵֶַַָָָָָקבּועה,
הן זֹו, חּטאת ׁשגגתן על ׁשחּיבים ׁשהעברֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבארנּו,
לאֿ מצות ׁשּתהיה ּבתנאי ּכרת, זדֹונן על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשחּיבים

מעׂשה ּבּה ויהיה תעׂשה ּכמֹו , ְְְֲֲִֶֶֶַַָ
ּכבר ּכּלּה זֹו מצוה הלכֹות ּכרתֹות. ּבתחּלת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֻׁשּנתּבאר

הֹוריֹות ּבמּסכת ּובכּמהּוכרתֹותנתּבארּו ְְְְֲִֵֶֶַַָָָ
ּבׁשּבת מקֹומֹות ּוׁשבּועֹות.ּוזבחים ְְְְִַָָ

ה'תש"ע כסלו ו' שני יום

ה'תש"ע כסלו ז' שלישי יום

  
― ׁשבעים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה הּוא ְְְִִִִִַַַַָָ

ספק לנּו יארע אם מסּים קרּבן להקריב ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשּנצטּוינּו
זדֹונן על ׁשחּיבים הּגדֹולֹות העברֹות מאֹותן ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָּבאחת
נקרא זה וקרּבן ― קבּועה חּטאת ׁשגגתן ועל ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָּכרת
חּיבים יארע אם אׁשר הּזה הּספק ואפן ּתלּוי' ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ'אׁשם
חתיכֹות ׁשּתי לפניו ׁשּיׁש ּכגֹון הּוא: ּתלּוי, אׁשם ְְְֲִֵֵֶָָָָָָָעליו

הּכליֹות חלב מהן אחת חלב, והאחרת ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
הּלב חלב אחר ואכל מהן אחת ואכל , ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

אצלֹו ונתעֹורר ונסּתּפק ׁשאבדה, אֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָאתֿהּׁשנּיה
האסּורה אֹו הּמּתרת היתה ׁשאכל החתיכה אם ְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻחׁשׁש
ּכדי הּזה הּמתעֹורר הּספק על קרּבן ׁשּמקריב זהּו ―ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּתלּוי' 'אׁשם נקרא וזה ּבֹו, להתּכּפר  ְְְְִִֵֶַָָָָ
    ,אחרּֿכ נתּברר אם .ְִִֵַַָָ

ׁשּזֹו נתאּמת הרי ― הּכליֹות חלב הּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּמהּֿׁשאכל
ּבקרּבן האמּור והּכתּוב קבּועה. חּטאת ויקריב ְְְְְְְִַַַָָָָָָָָָׁשגגה
תחטא ּכי "ואםֿנפׁש וּיקרא: ּבפרׁשת אמרֹו הּוא ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָזה
תעׂשינה לא אׁשר ה' מּכלֿמצות אחת ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹועׂשתה
מןֿ ּתמים איל והביא עונֹו ונׂשא ואׁשם ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹֹולאֿידע
על הּכהן עליו וכּפר אלֿהּכהן לאׁשם ּבערּכ ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹהּצאן

לאֿידע" והּוא ׁשגג אׁשר ׁשגגתֹו  ― ְְֲִֶַָָָָֹ
וענין ׁשגג. לא אֹו ׁשגג אם ידע ּׁשּלא מה על ְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֹּכלֹומר:
ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּודע', 'לא חכמים לֹו קֹוראים ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹזה

ּכרתֹות ּבמּסכת זֹו .מצוה ְְְִֵֶֶַָ

ה'תש"ע כסלו ח' רביעי יום

  


― הע"א ׁשעברהּמצוה ׁשּמי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָ
― לֹו ויתּכּפר אׁשם קרּבן יקריב מסּימֹות ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֻעברֹות

וּדאי אׁשם זהוזהּו קרּבן עליהן ׁשחּיבים העברֹות . ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
חרּופה ׁשפחה ּוביאת ּוגזלה מעילה הן: ְְְֲִִִֵֵַָָָָ

       
ּפּקדֹון ּבׁשבּועת וׁשקר   ְְִִֶֶַָ

       
 ׁשּיהנה והּוא ּבׁשגגה, ּכלֿהּמֹועל :ְְִֵֵֶֶַָָָָ

ּבדק הקּדׁש ּבין ― מןֿההקּדׁש ּפרּוטה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּבׁשוה
ׁשוה חברֹו הּגֹוזל אֹו ― מזּבח הקּדׁש ּובין ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָהּבית
חרּופה ׁשפחה על הּבא אֹו ונׁשּבע; ּולמעלה ְְְְְְֲִִַַַַָָָָָּפרּוטה

― ונׁשּבע ּבפּקדֹון הּכֹופר אֹו ּבׁשֹוגג ּבין ְְְְִִֵֵֵַַָ
על קרּבן להקריב חּיב זה הרי ― ּבמזיד ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבין
אׁשם; קרּבן אּלא חּטאת קרּבן ואינֹו ְְְֵֶַַַַָָָָָָָחּטאתֹו,

וּדאי' 'אׁשם נקרא זה וקרּבן  אמר . ְְְִֶַַַָָָָָָ
ה' מּקדׁשי ּבׁשגגה "וחטאה ּבמעילה: ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָיתעּלה

ּתמים" איל לה' אתֿאׁשמֹו והביא  ; ְֲִִִֵֶַַָָ
עלֿ ונׁשּבע וגֹו' ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו "וכחׁש ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָואמר:

ּתמים" איל לה' יביא ואתֿאׁשמֹו וגֹו' ׁשקר ְְֲִִִֶֶַַָָָָ
ֿׁשכבת אתֿאּׁשה ּכיֿיׁשּכב "ואיׁש ואמר: .ְְְְִִִִִֶַַַָָ

אתֿ והביא וגֹו' לאיׁש נחרפת ׁשפחה והיא ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָזרע
וגֹו'" לה' אׁשמֹו  ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִִֵַָָָ

ּכרתֹות ּבמּסכת אּלּו .מצות ְְְִֵֵֶֶַֹ



סח          
      

ה'תש"ע כסלו ט' חמישי יום

  
― הע"ב קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָ

ׁשחּיבים העברֹות מסּימֹות. עברֹות על ויֹורד ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻעֹולה
קדׁשיו וטמאת מקּדׁש טמאת הן: זה קרּבן ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻעליהן
ּבאב ׁשּנטמא מי העדּות. ּוׁשבּועת ּבּטּוי ְְְְִִִֵֶַַָָָּוׁשבּועת
סדר ּבהקּדמת ׁשּקבענּו ּכמֹו הּטמאֹות, ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָֻמאבֹות
טמאת זֹוהי ― ּבׁשגגה לּמקּדׁש ונכנס ְְְְְְִִִִַַַָָָָֻטהרֹות,

ּב ׁשאכל אֹו זֹוהימקּדׁש; ― ּבׁשגגה קדׁש ׂשר ְְְִִִֶֶַַָָָָֹ
ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע אֹו קדׁשיו; טמאת ְְְִִֶַַַָָָֻ

       ְֹולא
העדּות ׁשבּועת נׁשּבע אֹו ּבׁשגגה; קּימּה ְְְְִִִֵַַָָָָ

    ּבׁשֹוגג ּבין ― ְֵֵֶֶַלּׁשקר
הּמעׂשים אחד על מקריב זה הרי ― ּבמזיד ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַּבין
ויֹורד". עֹולה "קרּבן הּנקרא: קרּבן ׁשּיעׂשה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאּלה
קֹול וׁשמעה ּכיֿתחטא "ונפׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַָָָָוהּוא
וגֹו' טמא ּבכלּֿדבר ּתּגע אׁשר נפׁש אֹו וגֹו' ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָאלה
ּכי נפׁש אֹו ואׁשם ידע והּוא וגֹו' מּמּנּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָונעלם
והיה וגֹו' מּמּנּו ונעלם וגֹו' בׂשפתים לבּטא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָתּׁשבע
תּגיע ואםֿלא וגֹו' אתֿאׁשמֹו והביא וגֹו' ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹכיֿיאׁשם

וגֹו'" ידֹו תּׂשיג ואםֿלא וגֹו' ידֹו  . ְְְִִַָָֹ
קבּוע ׁשאינֹו לפי ― ויֹורד' 'עֹולה נקרא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָולכן
אחר, מּמין ּופעם זה מּמין יּובא ּפעם אּלא ְִִִִִֵֶֶַַַַַָָּבמין,
ּוכבר ּבּקרּבן. החּיב החֹוטא יד ּתּׂשיג אׁשר ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָּכפי

ּכרתֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ
ׁשבּועֹות .ּובמּסכת ְֶֶַָ

ה'תש"ע כסלו י' שישי יום

    


― הס"ח ּביתהּמצוה ׁשּיקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָ
אמרֹו וזהּו ּכהלכה, ׁשּלא והֹורּו ׁשגגּו אם קרּבן, ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹּדין
ּדבר ונעלם יׁשּגּו יׂשראל ּכלֿעדת "ואם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָיתעּלה:

הּקהל" מעיני  ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְֲִִֵֵֵֵַָָָָ
הֹוריֹות ּבמּסכת ּבׁשלמּות ׁשּבּה והּתנאים זֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָמצוה

זבחים. מּמּסכת מקֹומֹות ְְְִִֶֶַַָָּובכּמה

― הע"ה ׁשּכלֿאּׁשההּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶַַַָָָָ
וקרּבן קרּבן, ּתקריב מןֿהּזיבּות, נתרּפאה אם ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָזבה,
וזהּו ― יֹונה" ּבני ׁשני אֹו תרים "ׁשּתי הּוא: ְְְְִֵֵֵֶֶָֹזה
ואּולי ׁשּתביאּנּו. עד ּכּפרה מחּסרת והיא זבה, ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻקרּבן
ּכקרּבן הּזב ׁשּקרּבן ּכיון ויאמר: מקׁשה עלי ְְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹיקׁשה

מֹונה אּתה והרי הּזבה, אתֿמין ֲִֵֶֶַַַָָָ
ּכמֹו ― ׁשּיהיה מי ּבֹו החּיב יהיה ― ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָהּקרּבן
וקרּבן וּדאי אׁשם וקרּבן חּטאת ּבקרּבן ְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָׁשעׂשית
ּכלֿאחד ׁשּמנית ויֹורד, עֹולה וקרּבן ּתלּוי ְְְִֵֶֶֶָָָָָָָָָאׁשם
החטאים לרּבּוי חׁשׁשּת ולא עצמּה, ּבפני ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹמצוה

     ּכלֿאחד ֶֶַָָׁשעל
ּתחּוׁש אל ּכאן ּגם ּכ ― הּקרּבן אֹותֹו חּיבים ְִֵֶַַַַָָָָָָמהם
קרּבן נתחּיב מהם ׁשּכלֿאחד האנׁשים, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלמסּפר

ידע ּבאהעֹוף?! אינֹו וזבה זב ׁשּקרּבן ְְֵֵֶַַָָָָָָ
מסּים. ּבמּצב חֹובה קרּבן הּוא אּלא חטאים, ְְְֲִֶַַַָָָָָָֻעל
― אחד ּדבר ּובאּׁשה ּבאיׁש הּזֹוב מּצב היה ִִִֶַַַָָָָָָָָאּלּו
זֹו וׁשל "זב" זה ׁשל ׁשהּׁשם ּבּׁשם, ׁשהם ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּכמֹו
אבל אחד; למנֹותם צרי היה אז ּכי ― ְֲִִִֶָָָָָָָָָ"זבה"
היא מןֿהאיׁש זרע ׁשכבת הּגרת ּכי ּכן, הּדבר ְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאין
זרע ׁשכבת ּכעין נּגר אם א קרּבן, עליה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשחּיב
מןֿהאּׁשה הּדם זֹוב אּלא זבה, אינּה ִִִִֵֶַָָָָָָָָָמןֿהאּׁשה
מןֿהאיׁש הּדם זב ואם קרּבן; עליו ׁשחּיבת ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָהּוא
אּלא ענינּה אין 'זיבּות' ּומּלת קרּבן. עליו חּיב ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָאינֹו
עצמֹו. הּדבר אֹותֹו ּכלֿהּנֹוזלים ואין ְְְְִִֵַַַַָָָָהּנזילה,

אמרּו ּובפרּוׁש ּבלבן מטּמא "האיׁש : ְְְְִֵֵֶַָָֹ
מצרע ּכדין וזבה זב ּדין ואין ּבאדם", ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָֹֹוהאּׁשה
ּבכרתֹות אמרם לזה הּברּורה והראיה ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹּומצרעת.

ּכּפרה מחּסרי "ארּבעה :   ְְְֵַַָָָָֻ
     
       

   מלאכול מעכבן
והּיֹולדת והּזבה הּזב הם: ואּלּו ְְְֵֵֶֶַַַָָָבקדשים),
ּכׁשנים וזבה זב מֹונים אי רֹואה, הּנ ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹוהּמצרע".

ּבין ― ּכאחד מצרע אּׁשהּומֹונים אֹו איׁש ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶָָָֹ
האּׁשה. ּכזיבּות אינּה האיׁש ׁשּזיבּות לפי ―ְְִִִִִֵֶָָָָ
מּזֹובּה "ואםֿטהרה קרּבנּה: על הּנאמר ְְְֱֲִִֶַַַַָָָָָָָוהּפסּוק

וגֹו'" תרים ׁשּתי ּתּקחֿלּה הּׁשמיני ּובּיֹום וגֹו' ְְְְִִִִֵַַַָֹ
 .

― הע"ו ׁשּכלֿיֹולדתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
ּובןֿ לעֹולה ּבןֿׁשנתֹו ּכבׂש והּוא: קרּבן, ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָּתקריב
ׁשּתי מקריבה ענּיה, היא ואם לחּטאת. ּתר אֹו ְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹיֹונה
חּטאת. ואחד עלה אחד יֹונה ּבני ׁשני אֹו ְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹּתֹורים
ׁשאמר ּכמֹו ׁשּתקריב, עד ּכּפרה מּמחּסרי היא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻוגם
ּתביא לבת אֹו לבן טהרּה ימי "ּובמלאת ְְְְְֳִִִֵֵֶַַָָָֹיתעּלה:

וגֹו'" ּבןֿׁשנתֹו ּכבׂש  . ְְֶֶֶָ

           
      

ה'תש"ע כסלו י"א קודש שבת יום

   
― הע"ד זבהּמצוה ׁשּכלֿאיׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶַַַָָָָ

הּוא: זה וקרּבן קרּבן, יקריב מּזיבּותֹו נרּפא ְְְְְִִִִִֶַָָָָָאם
והאחד חּטאת אחד יֹונה ּבני ׁשני אֹו תרים ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ"ׁשּתי
עד ּכּפרה מחּסר והּוא הּזב, קרּבן וזהּו ― ְְְְֶַַַַַָָָָָֹֻעלה"

ׁשּיקריבּנּו   אמרֹו והּוא . ְְְִֶֶַָ
הּׁשמיני ּובּיֹום וגֹו' מּזֹובֹו הּזב "וכיֿיטהר ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָיתעּלה:

וגֹו'" תרים ׁשּתי יּקחֿלֹו  . ְְִִֵַֹ

― הע"ז ׁשּכלֿמצרעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
  נרּפא אם קרּבן ְְְִִִַָָָיקריב

ואׁשם וחּטאת עֹולה ּבהמֹות: ׁשלׁש והן ְְְְְִִֵֵַָָָָָֹמּנגעֹו,
לאׁשם ּכבׂש מקריב ― עני הּוא ואם ׁשמן. ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָולֹוג
ואחד לעלה אחד יֹונה ּבני ׁשני אֹו ּתרים ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָֹֹּוׁשּתי
אמרֹו והּוא ּכּפרה. מּמחּסרי הרביעי וזהּו ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻלחּטאת,
ּתמימים ׁשניֿכבׂשים יּקח הּׁשמיני "ּובּיֹום ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָיתעּלה:

אחת" וכבׂשה  מּדּוע אדם: יאמר ואם . ְְְִַַַַַַָָָֹ
אחת ּכמצוה ּכּלם ּכּפרה מחּסרי קרּבן מֹונה ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻאינ
חּסּור והּוא הּכֹוללם, אחד ענין להם ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכיון
מןֿהּטמאה הּטהרה מּמיני מין היה זה ואז ְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻהּכּפרה,
הּצּוּוי הּוא ― הּפלֹונית הּמצוה אֹומר: ְְְִִִִֵַַַָָָוהיית
והם הּטמאים, מקצת טהרת ּתׁשלם ׁשּלא ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּנצטּוינּו

ׁשהרי קרּבן, ׁשּיקריבּו עד ּומצרע, ויֹולדת וזבה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹזב
ּבמקוה טהרה מֹונה אּתה ּכן  מצוה ְְְֳִִֵֶַָָָָָ

ואינ ׁשּיהיה, טמא איזה ּבּה יתחּיב ― ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאחת
יכֹול היית ּכ ― ּבּה ׁשּנטמא הּטמאה למין ְְְִִִֵֶַָָָָָָָֻחֹוׁשׁש
ּתחּוׁש ולא אחת, ּכמצוה ּכּפרה מחּסרי קרּבן ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֹֻלמנֹות
צרי היה ׁשּכ ועד יֹודע הּׁשם טמאתֹו?! ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻלמין
מארּבעת ּכלֿאחד קרּבן היה אּלּו ּבהחלט, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלהיֹות
ּכמֹו ׁשּנּוי, ּבֹו ׁשאין אחד קרּבן אּלּו ּכּפרה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֻמחּסרי

ּבּמים עלטהרה וחֹובה טהרה מין ׁשהיא ְֳֳִִִֶַַַָָָָָ
ּכמֹו קרּבנֹותיהם ׁשּנׁשּתּנּו מּכיון אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכלֿטמא;
ּבהכרח, לבּדֹו ּכלֿקרּבן למנֹות צרי רֹואה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאּתה
הּדבר אינֹו זה ׁשל טהרתֹו נׁשלמת ׁשּבֹו הּדבר ְֳִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכי
נּדה מי ּכמֹו זה והרי זה. ׁשל טהרתֹו נׁשלמת ְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּבֹו

       ֵּומי
ׁשּבמצרע מינין וארּבעה מקוה  ְְְְִִִִֶַָָָָֹ

    ,מצות ׁשלׁש ְִֵֶָֹֹׁשהן
ׁשאבאר ּכמֹו טמאים לטהרת ׁשּכּלן ְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָֻאףֿעלּֿפי

  ּכבר אּלּו ּכּפרה מחּסרי וארּבעת .ְְְְְֵֵַַַַָָָֻ
ּופרטּות ּבכללּות קרּבנֹותיהם ודיני ּדיניהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָנתּבארּו
קּנים ּומּסכת נגעים וסֹוף מּנזירּות ח' ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָּבפרק
ׁשרּבם אּלא ּבּתלמּוד, הּמפּזרים רּבים ְְְִִִֶֶַַַַָָָֻֻּובמקֹומֹות

עליהם. ׁשהעירנּו ּבּמקֹומֹות ְְֲֲִֵֶֶַָֹֻּככּלם





סט            
      

ה'תש"ע כסלו י"א קודש שבת יום

   
― הע"ד זבהּמצוה ׁשּכלֿאיׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶַַַָָָָ

הּוא: זה וקרּבן קרּבן, יקריב מּזיבּותֹו נרּפא ְְְְְִִִִִֶַָָָָָאם
והאחד חּטאת אחד יֹונה ּבני ׁשני אֹו תרים ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ"ׁשּתי
עד ּכּפרה מחּסר והּוא הּזב, קרּבן וזהּו ― ְְְְֶַַַַַָָָָָֹֻעלה"

ׁשּיקריבּנּו   אמרֹו והּוא . ְְְִֶֶַָ
הּׁשמיני ּובּיֹום וגֹו' מּזֹובֹו הּזב "וכיֿיטהר ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָיתעּלה:

וגֹו'" תרים ׁשּתי יּקחֿלֹו  . ְְִִֵַֹ

― הע"ז ׁשּכלֿמצרעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
  נרּפא אם קרּבן ְְְִִִַָָָיקריב

ואׁשם וחּטאת עֹולה ּבהמֹות: ׁשלׁש והן ְְְְְִִֵֵַָָָָָֹמּנגעֹו,
לאׁשם ּכבׂש מקריב ― עני הּוא ואם ׁשמן. ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָולֹוג
ואחד לעלה אחד יֹונה ּבני ׁשני אֹו ּתרים ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָֹֹּוׁשּתי
אמרֹו והּוא ּכּפרה. מּמחּסרי הרביעי וזהּו ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻלחּטאת,
ּתמימים ׁשניֿכבׂשים יּקח הּׁשמיני "ּובּיֹום ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָיתעּלה:

אחת" וכבׂשה  מּדּוע אדם: יאמר ואם . ְְְִַַַַַַָָָֹ
אחת ּכמצוה ּכּלם ּכּפרה מחּסרי קרּבן מֹונה ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻאינ
חּסּור והּוא הּכֹוללם, אחד ענין להם ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכיון
מןֿהּטמאה הּטהרה מּמיני מין היה זה ואז ְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻהּכּפרה,
הּצּוּוי הּוא ― הּפלֹונית הּמצוה אֹומר: ְְְִִִִֵַַַָָָוהיית
והם הּטמאים, מקצת טהרת ּתׁשלם ׁשּלא ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּנצטּוינּו

ׁשהרי קרּבן, ׁשּיקריבּו עד ּומצרע, ויֹולדת וזבה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹזב
ּבמקוה טהרה מֹונה אּתה ּכן  מצוה ְְְֳִִֵֶַָָָָָ

ואינ ׁשּיהיה, טמא איזה ּבּה יתחּיב ― ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאחת
יכֹול היית ּכ ― ּבּה ׁשּנטמא הּטמאה למין ְְְִִִֵֶַָָָָָָָֻחֹוׁשׁש
ּתחּוׁש ולא אחת, ּכמצוה ּכּפרה מחּסרי קרּבן ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֹֻלמנֹות
צרי היה ׁשּכ ועד יֹודע הּׁשם טמאתֹו?! ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻלמין
מארּבעת ּכלֿאחד קרּבן היה אּלּו ּבהחלט, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלהיֹות
ּכמֹו ׁשּנּוי, ּבֹו ׁשאין אחד קרּבן אּלּו ּכּפרה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֻמחּסרי

ּבּמים עלטהרה וחֹובה טהרה מין ׁשהיא ְֳֳִִִֶַַַָָָָָ
ּכמֹו קרּבנֹותיהם ׁשּנׁשּתּנּו מּכיון אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכלֿטמא;
ּבהכרח, לבּדֹו ּכלֿקרּבן למנֹות צרי רֹואה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאּתה
הּדבר אינֹו זה ׁשל טהרתֹו נׁשלמת ׁשּבֹו הּדבר ְֳִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכי
נּדה מי ּכמֹו זה והרי זה. ׁשל טהרתֹו נׁשלמת ְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּבֹו

       ֵּומי
ׁשּבמצרע מינין וארּבעה מקוה  ְְְְִִִִֶַָָָָֹ

    ,מצות ׁשלׁש ְִֵֶָֹֹׁשהן
ׁשאבאר ּכמֹו טמאים לטהרת ׁשּכּלן ְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָֻאףֿעלּֿפי

  ּכבר אּלּו ּכּפרה מחּסרי וארּבעת .ְְְְְֵֵַַַַָָָֻ
ּופרטּות ּבכללּות קרּבנֹותיהם ודיני ּדיניהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָנתּבארּו
קּנים ּומּסכת נגעים וסֹוף מּנזירּות ח' ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָּבפרק
ׁשרּבם אּלא ּבּתלמּוד, הּמפּזרים רּבים ְְְִִִֶֶַַַַָָָֻֻּובמקֹומֹות

עליהם. ׁשהעירנּו ּבּמקֹומֹות ְְֲֲִֵֶֶַָֹֻּככּלם



אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו מכ"ה מ"ח, ולפלא שנתארך כ"כ דרך הילוכו. ובמה שכותב שמכמה סיבות 

שתהי'  האפשרי  כפי  להשתדל  וכדאי  כלל.  נכון  אינו  לדעתי  כסלו,  בחדש  חתונתם  תהי'  שלא  קס"ד  יש 

החתונה בחדש גאולתנו ופדות נפשנו ירחא תליתאי מתחלת השנה. וכשהוא וב"ג תחי' ירצו באמת בודאי 

ימצאו אופן המתאים אשר בדרכי שלום ובדרכי נועם יבוא זה אל הפועל.

בענין אופן עריכת החתונה אם להרבות מספר הקרואים וכו', שאז קשור זה עם כניסה בחובות 

גדולים ע"פ מכתבו, הרי לדעתי אין כדאי הדבר. וכבר ידוע פסק הרמב"ם ז"ל בהלכות דיעות פ"ג אשר 

הדרך המיצוע הוא הדרך הישר והנכון. והוא מובן עפ"י ביאור תורת החסידות אשר דוקא קו האמצעי הוא 

בריח התיכון ועולה למעלה מעלה.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל בהקדם האפשרי.
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(Î).ÈÏÚ Âבכל היה מברכו הוא, הוה לשון
Ï‡.שנה: ‡ ‰Ï‡‰ ˙Á˙ואמר בן, לו

בנים שכל רצון יהי וגו', זרע לך ה' ישים לו
מקרא זה והרי הזו, הצדקת מן יהו לך, שיהו

ÔÎÈ.(Î)מסורס: ‡ורבותינו כמשמעו.
ב)אמרו ט והם(יומא קניהן, את ששהו מתוך :

מעלה קריבין, קניהן שתראן עד ממתינות היו
שכבום: כאלו ÚÓÂ(Î„)עליהם ÈÎ‡ ‡

.'‰ ÌÚ ÌÈÈÚÓמעבירים ה' שעם שמועה
במחנה קול ויעבירו לשון: ו)עליכם, לו ,(שמות

טובה: לא שמועה קול עליכם מוציאים
(‰Î).ÂÏÏÙÂכמו משפט, כב)לשון כא :(שם

בפלילים: ‰'דיין:‡ÌÈ‰Ï.ונתן ıÙÁ ÈÎ
.Ì˙ÈÓ‰Ïקודם אבל דין, גזר נחתם שכבר

נאמר דין, גזר לב)שנחתם יח לא(יחזקאל כי :
המת: במות אחפוץ

 
(Î).ÈÏÚ Âבעבודת וגדל הולך שמואל את בראותו

עוד לו ה' שישים אשתו, ואת אביו אלקנה את ברך ה',
כשמואל: ויהיה ממנה, השאלה˙Á˙.זרע זכות בעבור

למעלה שכתוב כמו לה', שאלו מכם אחד כל כח)אשר :(א
זרע: עוד לכם יהיה זה בשכר לה', שאול ÂÎÏ‰Âהוא

.ÂÓÂ˜ÓÏשלא עוד, שם שהו ולא עלי, ברכת אחר מיד
זרע: עוד להם שיהיה עלי בברכת היו ובטוחים המטה, בתשמיש אסור אכסניא כי ורביה, מפריה Ù˜„(Î‡)לבטל ÈÎ

וכו':‰'. ה' פקד כי היה, כן ברך וכאשר לומר: Ï‡ÂÓ.רוצה Ú‰ Ï„‚ÈÂהלוך היה שמואל לבד אולם לומר: רוצה
שמואל: למעלת הגיעו ולא אביהם עם גדלו כי אחיו, כן ולא ובביתו, ה' עם Ó‡„.(Î)וגדל Ô˜Ê ÈÏÚÂ,זה אמר

יכול היה לא כחו, ותש שהזקין בעבור כי בניו, את מייסר היה שלא מה על עלי את מעט מעתה:להצדיק לייסרם
.Ï‡È ÏÎÏ:בחזקה הזבח מבשר ÂÎÂ'.לקחת ÔÂÎÈ ‡ ˙‡Âהיולדות קני בהקרבת מתעצלים היו לומר רוצה

בואן, במקום ושכבו ביתם, את לשמש חזרו ולא הקרבתן, על ממתינות והיו מועד, אהל אל רב בצבא הבאות והזבות
ורביה: מפריה בעליהן שבטלו על להם, יחשב ולחטא בואן, במקום אותן משכיבין היו הם כן „ÌÎÈ.(Î‚)אם ˙‡

רעים: דברים עליכם שמדברים ‰ÌÚ.מה ÏÎ ˙‡Óוהם אלה, העם כל מאת שומע אנכי אשר לומר: למעלה, מוסב
לזבוח: È.(Î„)הבאים Ï‡:האלה כדברים מעתה תעשו ÂÎÂ'.אל ‰ÂË ‡Ï ÈÎ'ה שעם מה שומע שאני השמועה

עוד: מלעשותם עצמכם מנעו ולזה יחשב, ולחטא היא, טובה לא הנה קול, עליכם ÂÎÂ'.(Î‰)מוציאים ‡ËÁÈ Ì‡
משפט, בלא נספה כן אם היה ולא משפט, ועושה השופט לפני הוא שקובל לחבירו, חוטא כשהאדם ומה לומר: ורוצה

מעוקל: המשפט ויצא השופט את הטעה אם אלהים, גם שופטו זאת כל Ï‰'.ועם Ì‡Âשכן ומכל לומר: רוצה
תיראו לא ואיך משפטו, שופט בעצמו הוא בודאי הלא החוטא, את ישפוט אשר הוא מי וכי לה', חוטא כשהאדם

והדיין: דין הבעל הוא אם Ì˙ÈÓ‰Ï.מפניו '‰ ıÙÁ ÈÎ:לבבם חיזק ולזה לפשוע, הרבו כי על

 
(‡Î).„˜Ù:והשגחה זכרון לומרÔÎÈ.(Î)ענין רצה

הרבה‰Â‡Â˙.משכיבין: לומר, ורצה צבא, מלשון
כמוÌÈÈÚÓ.(Î„)כאחת: קול, הוצאות לוענין (שמות

במחנה:ו) קול ויעבירו :(‰Î).ÏÏÙ˙È ,ÂÏÏÙÂענין
כמו כב)משפט, כא בפלילים:(שם ונתן :
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(È).ÌÂ„‡ Ú˘ÙÈÂלמעלה נאמר כבר והלא

לפי הפסוק דרך כן אלא אדום פשע בימיו
אז לומר ורוצה אחד פסוק בנתיים שהפסיק
ויפשע ואומר מתחילה סידרן לכך לבנה תפשע
והיתה היתה יהודה של לבנה תפשע אז אדום
יהושע בספר כדכתיב אדום גבול על עומדת
גבול אל יהודה בני למטה מקצה הערים ויהי
הם אף מרדו אדומיים שמרדו וכשראו אדום
ועזרו אדום גבול על שיושבים ההיא בעת

לבנה: תפשע אז וזהו ‰לאדום ‡ ÊÚ ÈÎ
.ÂÈÂ‡ È‰Ï‡בימיו שמרדו לו גרם מה מגיד

לפניו: שהיו יהודה מלכי משאר יותר
(‡È).ÔÊÈÂהקב"ה יראת ומימר שעוזב מי כל

שעשה זנות ל' נופל ומזלות כוכבים בעבודת
כי ודומה מאחרים ומנאפת מזנה אשה דוגמ'

הארץ תזנה א)זנה נכר(הושע אלהי אחרי וזנו
ל"א)וגו' ÎÓ(È):(דברים ÂÈÏ‡ ‡ÈÂ

.Â‰ÈÏ‡Óזה כתב לו בא לשמים שעלה לאחר
זו: נבואה ז')כמוÂÚÈÂ‰.(ÊÈ)של (ישעיה

וכן ונבקיענ' ונקיצנה ביהודה ב'נעלה (מלכים

אדום:ג') מלך אל להבקיע

 
(È).Ê‡מארץ שהיתה וידמה לבנה גם פשעה ההיא בעת

יהודה: במלך היא גם ופשעה לאדום סמוכה ÈÎיהודה
.‰ ‡ ÊÚ:העונש מצד עליו ÂÓ.(È‡)ובא ‰˘Ú

הע"ג:ÔÊÈÂ.לע"ג: אחר לזנות ה':Á„ÈÂ.הסיתם מעבודת שעלהÎÓ.(È)הדיחם אחר שהיתה ועם כתובה אגרת
אליו: ולהביא בספר לכתבו וצוהו בפיו האלה הדברים ושם מהנביאים לאחד נגלה כי השמים ובזהÓ‡Ï.בסערה

וכו': ה' אמר כה בה ÂÎÂ.(È‚)נאמר ÂÊ‰Î:הע"ג אחר הם שזנו ÌÈÈÏÁ.(ÂË)כמו ‰‡Âבחליים תהיה ואתה
ÌÈÓÈ.רבים: ÏÚ ÌÈÓÈ:ויום יום È„.(ÊË)בכל ÏÚ:כוש לארץ בה:ÂÚÈÂ.הסמוכים ועלו העיר חומת ÊÁ‡Â‰È.בקעו

אותיות: בהפוך אחזיהו הוא

 
(ÊË).ÚÈÂ:התעוררות נותןÁÂ.מל' הנני כמו רצון ענין

רוח יט)בו :(מ"ב
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(È).ÌÂ„‡ Ú˘ÙÈÂלמעלה נאמר כבר והלא

לפי הפסוק דרך כן אלא אדום פשע בימיו
אז לומר ורוצה אחד פסוק בנתיים שהפסיק
ויפשע ואומר מתחילה סידרן לכך לבנה תפשע
והיתה היתה יהודה של לבנה תפשע אז אדום
יהושע בספר כדכתיב אדום גבול על עומדת
גבול אל יהודה בני למטה מקצה הערים ויהי
הם אף מרדו אדומיים שמרדו וכשראו אדום
ועזרו אדום גבול על שיושבים ההיא בעת

לבנה: תפשע אז וזהו ‰לאדום ‡ ÊÚ ÈÎ
.ÂÈÂ‡ È‰Ï‡בימיו שמרדו לו גרם מה מגיד

לפניו: שהיו יהודה מלכי משאר יותר
(‡È).ÔÊÈÂהקב"ה יראת ומימר שעוזב מי כל

שעשה זנות ל' נופל ומזלות כוכבים בעבודת
כי ודומה מאחרים ומנאפת מזנה אשה דוגמ'

הארץ תזנה א)זנה נכר(הושע אלהי אחרי וזנו
ל"א)וגו' ÎÓ(È):(דברים ÂÈÏ‡ ‡ÈÂ

.Â‰ÈÏ‡Óזה כתב לו בא לשמים שעלה לאחר
זו: נבואה ז')כמוÂÚÈÂ‰.(ÊÈ)של (ישעיה

וכן ונבקיענ' ונקיצנה ביהודה ב'נעלה (מלכים

אדום:ג') מלך אל להבקיע

 
(È).Ê‡מארץ שהיתה וידמה לבנה גם פשעה ההיא בעת

יהודה: במלך היא גם ופשעה לאדום סמוכה ÈÎיהודה
.‰ ‡ ÊÚ:העונש מצד עליו ÂÓ.(È‡)ובא ‰˘Ú

הע"ג:ÔÊÈÂ.לע"ג: אחר לזנות ה':Á„ÈÂ.הסיתם מעבודת שעלהÎÓ.(È)הדיחם אחר שהיתה ועם כתובה אגרת
אליו: ולהביא בספר לכתבו וצוהו בפיו האלה הדברים ושם מהנביאים לאחד נגלה כי השמים ובזהÓ‡Ï.בסערה

וכו': ה' אמר כה בה ÂÎÂ.(È‚)נאמר ÂÊ‰Î:הע"ג אחר הם שזנו ÌÈÈÏÁ.(ÂË)כמו ‰‡Âבחליים תהיה ואתה
ÌÈÓÈ.רבים: ÏÚ ÌÈÓÈ:ויום יום È„.(ÊË)בכל ÏÚ:כוש לארץ בה:ÂÚÈÂ.הסמוכים ועלו העיר חומת ÊÁ‡Â‰È.בקעו

אותיות: בהפוך אחזיהו הוא

 
(ÊË).ÚÈÂ:התעוררות נותןÁÂ.מל' הנני כמו רצון ענין
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ÂÈÏÚ CÏ Ì„a ˙aL  ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈÎÈ Ì˙ÈÏ  „ÓÏÏ ÌÈÎÏ‰‰ ÌÈaÌÈÏÎ‡ ÌÈ‡L Ù"Ú‡ 
‡Â Úa ÏLÈ ‡lL È„ ‰ÏÈÎ‡ ‡Ïa ‡ ‰ ˙aLa  ˙˜Ï„‰L ÈÙÏ ÌL‰ÏÚÓÏ ˘"ÓÎÈÓ Ï‡ 

‰ÏÚÓÏ ‡a˙L Ó ˙aLa ÌL CÏ‰L ÌÈ„‰ ÏÎa ˜ÈÏ„Ó L‡ Ï‡ ‡‰LÈ È‡Ì‰ÈÏÚ CÏ CÈÙÏ 
‰ÏÈÎ‡ ˙Èa ÏÈLa ˙ÎÓ L‡L„ÈÓ „ Ï LL L‡ ˙Îa Ù È‡ L‡ Ï‡ È‡L Ï‡ 

.‡˙L Ì˜Óa ÌL
ÈÂ Î" ÌL LLÓ ˙Èa‰ ÏÚaL ‡l‡ Ï LÈ Ì‡ lÈÙ‡Â ÌL „ÈÓ „ Ï È‡ Ì‡Â˜ÈÏ„‰Ï ˙Èa‰ ÏÚa‰ C 

È ‡‰ È‡ lL  ÌL ˙˜Ï„‰ ˙ÂÓ ÌÂ ÌL ‡‰L Ì˜Óa ˙Èa ÌÏL Ï LL ÂÈ ÏÏ ÌL ˜ÈÏ„‰Ï C 
lÓ ˙Èa ˙aL  ÌÈ˜ÈÏ„L ‰Óa ÌÈ˜Ó ‡‰ ˙aL. 

˙Èa ˜ÈÏ„L ÈÓ Ï È‡ Ì‡ Ï‡lÓ ÌÈ˜ÈÏ„Ó È‡L ‡l‡ ÌL ÌÈ˜ÈÏ„Ó Ì‡ lÈÙ‡ ‡Ì˙˜Ï„‰a Ù È‡ 
a ÙÂ Ì˙Èa Èa ÏÏÓ ‰ÚL ÌÏL ÏÚ CÓL  Ì˙˜Ï„‰a Ù ÌÏ‡ ‰È‰LL ÈÚa ‡‰ Ì‡ ‡

Ì‰lLÈ ‡l‡ Ìa Ù È‡ ÌÏ‡ È‡L ÂÈLÎÚ Ì˜Ó ÏÓÌ˜Óa ˙aL  ˙˜Ï„‰ ˙ÂÓ ÌÈ˜Ï ‡‰ C 
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   המיוחד בחדר הנמצאים בחורים כמה

שלו, בנר משתתפים והשאר ומברך, מדליק אחד - להם
בנר חלק להם שמקנה .או

     המתארחים ואשתו איש ולכך
בביתם הנרות ידליקו בביתם לישון וחוזרים - אחר במקום
שיוכלו כך ארוכים הנרות לעשות ויזהרו - צאתם קודם

אכילתם ממקום כשיחזרו מהם ,ליהנות
בעל שם שידליק בנרות - חובה ידי יצאו האכילה ובמקום

הבית.
שיוצאים כיון בביתם להדליק יכולים אינם אם אמנם

מביתם המנחה)מוקדם פלג בו(קודם במקום כשישנים או ,
שיבואר באופן בו שמתארחים במקום ידליקו - מתארחים

טו. סעיף להלן
     עליהם לברך לו .ואסור

   עיקר הם אצלם שאוכלים שהנרות
- בעלה בשליחות אותם מדליקה ואשתו הדלקה, מצות

חובתו ידי אותו .ומוציאה
  אחר גם אלא אשתו, דוקא שלאו (כגוןמשמע

ביתו) משלובני שם .מדליק
      וכן אשה, לו שאין כגון

מיוחד. חדר להם ואין - אחרים בבית המתאכסנים בחורים
     אינה שאשתו כגון

הוריה. משל ומדלקת - הוריה אצל אלא בביתה,

 
ואפילו105) - בברכה עצמו בפני אחד כל ידליקו לא אבל

לעצמו מדליק א' שכל שנזכר הבא ובסעיף בחדרם, אוכלים
עד סי' (קצוה"ש עמו אשתו כאשר הוא - האכילה במקום

כב). ס"ק בדה"ש
מביתם.106) שיצאו קודם - הנרות מאור קצת יהנו או

שאין כב ס"ק בבדה"ש עד סי' השלחן' 'קצות דברי פי ועל
אצלם, שאוכלים בנרות רק - אורה דתוספת הטעם על מסתמכין
או לביתם, כשחוזרים הנרות ליד מה דבר לאכול לכאורה יש
עם יחד ולהדליקו הנרות, הדלקת קודם החשמל האור לכבות
בזה (ראה החשמלי האור על גם חלה שהברכה כך - הנרות

ס"ד). ח"ו משה באר שו"ת
הנר:107) בהדלקת ישנם חיובים ששני שם ונתבאר א, סעיף

איש כל על הגוף (חובת בשבת דולק נר אדם לכל שיהיה
בית שלום ומצד מהנר, נהנה ואינו בביתו כשאינו גם מישראל)

שלא כדי - בו שמשתמשים חדר בכל מואר יהיה שהבית -
ואבן. בעץ ייכשל

ה.108) סעיף
מסתמכין109) דאין כב, ס"ק בדה"ש עד סי' השלחן קצות ע"פ

אין וכאשר אצלם, שאוכלים בנרות רק אורה, דתוספת הטעם על
בעץ יכשל שלא שמדליקים בנרות אבל בשבילו, שידליק מי
אין - בשבילו מדליקה כבר אשתו כאשר שכן וכל ואבן,

אורה. דתוספת הטעם על להסתמך
שאוכלים110) הנרות על שמברכים נתבאר יד-טו בסעיפים

זו שמצוה נתבאר סק"ב ובקו"א המצוה, עיקר שהם אצלם
מקום מכל להאשה, זו מצוה שנתנו לאחר ואף הבעל על מוטלת

הבעל. של כשלוחו אלא אינה
(111.17 הערה משוע"ר הלכות קיצור
טו.112) סעיף להלן עד"ז

   

BL a BnÚ ÛzzL‰Ï ˙Èa‰ ÏÚÏ ‰ ÔzL ÈÚ ‰L‰za BL a ÏÁ ˙Èa‰ ÏÚa BÏ ‰L B 
Ú˙ Èa a˙L BkÏÚ C ‰  Ï B  ÏBLk È È ‰a ‰kÁ  ÔÈÚÏ 

˙Èa‰ ÏÚa ÔÁÏLÈ BÈ ˙Èa‰ ÏÚa ÏL Ba BÈ ˙Èa‰ ÏÚa ÏL B˙Èa Èk ‰ÚÏÏk BnÚ ÛzzL‰Ï C 
L ÁÈ Á BÏ ÔÈLk ‰ Ï L a˙L Bk: 

ט סעיף המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי רסג, סימן ב' חלק

•

1

2

3

4

 
     ,בשכירות שמה דרים הם אם

- החדר את להם להאיר בעל-הבית שעל ביניהם והותנה
בשבילם שמדליק בנר עמו להשתתף צריכים .אינם

- שבת נר שם הדליק לא אחד ואף במסעדה אוכלים אם
שבת נר דולק כבר אם אבל בברכה, להדליק (עלעליהם

אחר) מישהו או הבית בעל איןידי - בביתם הדליקו אם ;
אכילה חובת ידי בו ויוצאים - זה בנר להשתתף צריכים

הנר, אצל
להדליק יכולים שאינם או מיוחד חדר להם אין אם אבל

זה בנר להשתתף צריכים - .בביתם
     לצאת לכוין צריך ואינו

הברכה ממנו לשמוע צריך אינו וכן הבית, בעל .בברכת
     של בישיבות פנימייה חדרי

שיהא לראות בחור כל ועל - מיוחד כחדר נחשבים ימינו,
ואבן, בעץ ייכשל שלא בחדר אור מעט

של האכילה בחדר נרות ב' להדליק ידאגו לכך בנוסף
זה בנר חלק לכולם ויקנו קיץהישיבה במחנה ינהגו (וכן

.לבנים)
  (לבנות קיץ מחנה שיהיה(או יראו -

שיתבאר כפי האכילה במקום ומדליקות בחדרם, אור מעט
טו. בסעיף

     בבית המתארחים אורחים
רפואה)מלון בבית השוהים הדין אחד(והוא כל ידליקו -
-בחדרו ביחד סועדים שכולם יהודי מלון הוא ואם ,

במקום ידליק הבית שבעל ידי על חובה ידי לצאת יכולים
לכולם, שיקנה אחר מישהו או הסעודה

במקום להדליק נהגו אשתו עם במלון מתארח ואם
הבא בסעיף שיתבאר כפי - משלו)האכילה אוכל א' (כשכל

טו אחד)ובסעיף שלחן על .(כשסמוכים
      שלחנו על שאוכל היינו

לא ואפילו בעל-הבית, של וממאכלו בעל-הבית, של
שבת ליל בסעודת רק אלא - קבוע .באופן

      הסמוכה אורחת אשה
הבית בעל שלחן וכד')על חמותה או אמה אצל בת ואין(וכן

במקום - בברכה אופן בכל תדליק - מיוחד חדר לה
טו.הסעודה, בסעיף שיתבאר כפי

      יכול הבית שבעל כיון
שידליק אחד כל על המוטלת החובה ידי ורק אך לפוטרו

שבת גברא)נר עליו(חובת חל מיוחד חדר לו כשיש אבל ,
אותו לפטור יכול אינו הבית ובעל - הבית מצד נוסף חיוב

.בזה

 
ג"כ113) בנר השתתפות הוי שמשלמים השכירות שדמי

כב). ס"ק בדה"ש עד סי' (קצוה"ש
מחיר114) ישנו אם אבל מאכל, כל על שמשלמים בתנאי זהו

(שהדליק השבת נר כלול הסתם מן - השבת סעודת לכל כללי
נז), ע' יא קובץ ישראל אור (ע"פ הסעודה מחיר בתוך בעה"ב)
בביתו), עליו מדליקים (שכבר במסעדה האוכל באיש זה כל וכן
- אפשר אי ואם (בביתה, עצמה בפני תדליק אשה אבל

במסעדה).
כב.115) ס"ק בבדה"ש עד סי' השלחן קצות ע"פ
להשתמש116) יראו - בחדרם נר להדליק רוצים אופן בכל ואם

פנימיה שחדר דיעות דישנם משום אכילה, לצרכי בחדר מעט
ולא זה, נר על לברך היתר ואין מיוחד', כ'חדר נחשב אינו

בלבד. לנשים אלא - טו בסעיף המנהג מטעם לברך התירו
צריכים אין - לכולם האכילה שבחדר הנר את הקנו לא אם וגם
הלימוד שבשכר כיון - האכילה בחדר שמדליקים בנר להשתתף
וכן הנר, בהדלקת השתתפות גם נכללת - לישיבה שמשלמים

ס"ק עד סי' השלחן בדי (ע"פ אחד. שלחן על סמוכים כולם
כב).
לא117) - חדר באותו נשים ב' בו ששוהים רפואה ובבית

לא ואם בחדרם, אוכלות כן אם אלא - בברכה שניהם ידליקו
למקום יקחוהו כך ואחר (בברכה), הנר את אחת תדליק אוכלות,
(קצות בברכה הנר את השניה ותדליק האכילה) (חדר אחר

כד). ס"ק בדה"ש עד סי' השלחן
צריך118) כתב: שם ובשו"ע לידינו הגיע לא בשוע"ר זה סי'

חנוכה, נר של בשמן עמו להשתתף הבית לבעל פרוטה לתת
חלק לו מקנה הבית הבעל אם שה"ה כתב: סק"א שם ובמג"א

שרי. - במתנה בשמן
לט.119) הערה שבת נרות הלכות הדר חובת
או120) מבחוץ שנכנס (כגון בחדרו אור מעט ישנו אם אמנם

לפטור זה אור על להסתמך יכול - שם אוכל ואינו מהפרוזדור)
שבת. בנר הבית חובת את



קי    
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     ,בשכירות שמה דרים הם אם

- החדר את להם להאיר בעל-הבית שעל ביניהם והותנה
בשבילם שמדליק בנר עמו להשתתף צריכים .אינם

- שבת נר שם הדליק לא אחד ואף במסעדה אוכלים אם
שבת נר דולק כבר אם אבל בברכה, להדליק (עלעליהם

אחר) מישהו או הבית בעל איןידי - בביתם הדליקו אם ;
אכילה חובת ידי בו ויוצאים - זה בנר להשתתף צריכים

הנר, אצל
להדליק יכולים שאינם או מיוחד חדר להם אין אם אבל

זה בנר להשתתף צריכים - .בביתם
     לצאת לכוין צריך ואינו

הברכה ממנו לשמוע צריך אינו וכן הבית, בעל .בברכת
     של בישיבות פנימייה חדרי

שיהא לראות בחור כל ועל - מיוחד כחדר נחשבים ימינו,
ואבן, בעץ ייכשל שלא בחדר אור מעט

של האכילה בחדר נרות ב' להדליק ידאגו לכך בנוסף
זה בנר חלק לכולם ויקנו קיץהישיבה במחנה ינהגו (וכן

.לבנים)
  (לבנות קיץ מחנה שיהיה(או יראו -

שיתבאר כפי האכילה במקום ומדליקות בחדרם, אור מעט
טו. בסעיף

     בבית המתארחים אורחים
רפואה)מלון בבית השוהים הדין אחד(והוא כל ידליקו -
-בחדרו ביחד סועדים שכולם יהודי מלון הוא ואם ,

במקום ידליק הבית שבעל ידי על חובה ידי לצאת יכולים
לכולם, שיקנה אחר מישהו או הסעודה

במקום להדליק נהגו אשתו עם במלון מתארח ואם
הבא בסעיף שיתבאר כפי - משלו)האכילה אוכל א' (כשכל

טו אחד)ובסעיף שלחן על .(כשסמוכים
      שלחנו על שאוכל היינו

לא ואפילו בעל-הבית, של וממאכלו בעל-הבית, של
שבת ליל בסעודת רק אלא - קבוע .באופן

      הסמוכה אורחת אשה
הבית בעל שלחן וכד')על חמותה או אמה אצל בת ואין(וכן

במקום - בברכה אופן בכל תדליק - מיוחד חדר לה
טו.הסעודה, בסעיף שיתבאר כפי

      יכול הבית שבעל כיון
שידליק אחד כל על המוטלת החובה ידי ורק אך לפוטרו

שבת גברא)נר עליו(חובת חל מיוחד חדר לו כשיש אבל ,
אותו לפטור יכול אינו הבית ובעל - הבית מצד נוסף חיוב

.בזה

 
ג"כ113) בנר השתתפות הוי שמשלמים השכירות שדמי

כב). ס"ק בדה"ש עד סי' (קצוה"ש
מחיר114) ישנו אם אבל מאכל, כל על שמשלמים בתנאי זהו

(שהדליק השבת נר כלול הסתם מן - השבת סעודת לכל כללי
נז), ע' יא קובץ ישראל אור (ע"פ הסעודה מחיר בתוך בעה"ב)
בביתו), עליו מדליקים (שכבר במסעדה האוכל באיש זה כל וכן
- אפשר אי ואם (בביתה, עצמה בפני תדליק אשה אבל

במסעדה).
כב.115) ס"ק בבדה"ש עד סי' השלחן קצות ע"פ
להשתמש116) יראו - בחדרם נר להדליק רוצים אופן בכל ואם

פנימיה שחדר דיעות דישנם משום אכילה, לצרכי בחדר מעט
ולא זה, נר על לברך היתר ואין מיוחד', כ'חדר נחשב אינו

בלבד. לנשים אלא - טו בסעיף המנהג מטעם לברך התירו
צריכים אין - לכולם האכילה שבחדר הנר את הקנו לא אם וגם
הלימוד שבשכר כיון - האכילה בחדר שמדליקים בנר להשתתף
וכן הנר, בהדלקת השתתפות גם נכללת - לישיבה שמשלמים

ס"ק עד סי' השלחן בדי (ע"פ אחד. שלחן על סמוכים כולם
כב).
לא117) - חדר באותו נשים ב' בו ששוהים רפואה ובבית

לא ואם בחדרם, אוכלות כן אם אלא - בברכה שניהם ידליקו
למקום יקחוהו כך ואחר (בברכה), הנר את אחת תדליק אוכלות,
(קצות בברכה הנר את השניה ותדליק האכילה) (חדר אחר

כד). ס"ק בדה"ש עד סי' השלחן
צריך118) כתב: שם ובשו"ע לידינו הגיע לא בשוע"ר זה סי'

חנוכה, נר של בשמן עמו להשתתף הבית לבעל פרוטה לתת
חלק לו מקנה הבית הבעל אם שה"ה כתב: סק"א שם ובמג"א

שרי. - במתנה בשמן
לט.119) הערה שבת נרות הלכות הדר חובת
או120) מבחוץ שנכנס (כגון בחדרו אור מעט ישנו אם אמנם

לפטור זה אור על להסתמך יכול - שם אוכל ואינו מהפרוזדור)
שבת. בנר הבית חובת את



קי   

    

‚È'לה גדלו שנאמר מהמברך יותר קולו יגביה לא אמן העונה
יחדו: שמו ונרוממה אתי

„Èשל בחולו או חודש בראש ויבא יעלה אמר ולא ששכח מי
תקנה לו יש בשבילו לחזור שצריך דבר בכל וכן מועד
כאדם סוף עד מראש ברכות י"ח כל מש"ץ וישמע דעתו שיכוין
לאחריו פסיעות ג' ופוסע ישיח ולא יפסיק ולא לעצמו שמתפלל
ידי מוציאו הש"ץ מלהזכיר ששכח אלא התפלל שכבר שכיון

בקי. שהוא אע"פ חובתו

סוף ועד מראש מש"ץ לשמוע דעתו לכוין יכול אדם כל אין אך
בתפלה)] המעכב דבר איזה מש"ץ ישמע ולא יפנה לבבו (ושמא

בעצמו: להתפלל מוטב לכן

ברכות בי"ח ש"ץ הנהגת דין קכד סימן א חלק

י"גֿי"ד: סעיפים אמן עניית ודין

כו'‡ ויתקדש יתגדל אומר שהש"ץ היא קדיש שמצות כשם
רבא שמיה יהא אמן אחריו עונים והם הציבור כל בשביל
או נקדישך הש"ץ שיאמר לכתחילה הקדושה מצות היא כך
שמגיע עד אומר שש"ץ למה ומכוונים שותקין והציבור נקדש
[וב]ובדברי בלעומתם וכן קדוש הצבור עונין ואז לקדושה
(אין לש"ץ ומכוונים השומעים ויותר ט' יש אם ואפילו קדשך
זה נוסח שקבעו שכיון נקדש או נקדישך הש"ץ עם לומר ליחיד
ואין וברוך בקדוש כמו קדושה דין בו לנהוג יש בקדושה
השומעים ט' יש ולש"ץ מעשרה בפחות שבקדושה דבר אומרים
הש"ץ עם במלה מלה לומר רצה ואם שומע) מי ולו לו ומכוונים
ומלה מלה כל אומרים שהם שכיון בדבר איסור אין בלחש
קפ"ג בסי' שיתבאר כמו כאחת נחשבת שניהם אמירת יחדיו
שם שיתבאר וכמו מדוחק אלא לכתחלה כן לעשות שאין אלא

ק"ט. בסי' שנתבאר וכמו

הש"ץ עם נקדישך לומר נהגו הצבור כל אם אבל ביחיד זה וכל
למחות אין הש"ץ עם במלה מלה בלחש אומרים שאין אע"פ
כשאחד אלא צבור נקרא שאינו ואע"פ בעשרה שמקדישין כיון
כיחידים לעצמו אומר אחד כשכל אבל ועונין שומעין וט' אומר
א"צ שבקדושה בדבר מקום מכל תקצ"ד בסי' שיתבאר כמו הם
בפחות שבקדושה דבר אומרים אין אלא אמרו שלא לכך
שאומרים כמו נקדש לומר כולם רשאים עשרה אבל מעשרה
הצבור כל אומרים ואעפ"כ הקדושה עיקר שהוא וברוך קדוש
לציון ובא קדושת כגון הש"ץ אחר ענייה בדרך שלא אפילו
יש י"ח שבקדושת אלא בי' אלא נאמרת שאינה האומרים לדברי
ענייה הוא רבא שמיה יהא שאמן בקדיש כמו לכתחילה לנהוג
אחר אמן עניית כמו הש"ץ שאמר יתגדל אחר הצבור שעונין
או נקדישך אחר וברוך קדוש לענות יש בקדושה וכן הברכות
הש"ץ עם לומר שמוכרח מדוחק א"כ אלא הש"ץ שאמר נקדש

ק"ט. בסימן שנתבאר כמו

כל לומר מדוחק שלא אפילו להם הידוע מטעם כן נוהגין ויש
נקדישך ותיבת בלחש במלה מלה הש"ץ עם הקדושה נוסח

רם: בקול קדוש קדוש וקדוש ונעריצך

אומר הכתוב עליו המדבר וכל קדושה באמצע לדבר אסור
ואפילו נ"ו בסימן שנתבאר כמו וגו' יעקב קראת אותי ולא
מנגן שהש"ץ בשעה לא אם ללמוד ואפילו אסור בלעדו מנין יש
שמוסיפין והנוסח האותיות שמחתך בשעה ולא הנגון בשעת
קדוש בין לספר אסור מקום ומכל קדושה מכלל אינו בשבת
של אמן אחר עד לספר שלא וטוב נ"ו בסי' שנתבאר כמו לברוך

הקדוש. האל

שיתחילו קודם כו' ובדברי כו' לעומתם לסיים הש"ץ ויראה
וימלוך: ברוך הקהל

קדוש‚ קדוש שאומרים בשעה למרום העינים לישא ונוהגין
גופן שמנענעין נוהגין וכן סגורות שתהיינה וטוב קדוש
אתם ברוכים היכלות מס' למנהג וסמך הארץ מן אותו ונושאין
שאני מה לבני ותגידו תאמרו אם מרכבה ויורדי שמים לה'
ולמדו קדוש קדוש קדוש ואומרים שמקדישין בשעה עושה
ונושאים תפלתם לבית למרום נשואות עיניהם שיהיו אותן
שעיניהם שעה כאותה בעולם הנאה לי אין כי למעלה עצמם
בכסא אוחז אני שעה ובאותה בעיניהם ועיני בעיני נשואות
וממהר גלותם ומזכיר ומנשקה ומחבקה יעקב בדמות כבודי
אדם לעוף תקנו מכאן יעופף ובשתים במדרש ואמרו גאולתם
כאותם ולא קדוש קדוש קדוש שאומרים בשעה רגליו על
ועקביו גופו שירים בידו שקבלה מי ויש וקופצים שדולגים

בקדוש. כמו וימלוך בברוך למעלה

ולזקוף וימלוך בברוך לכרוע לו הידוע מטעם נוהג שהיה מי ויש
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עבירה עוברי אצל אפילו ישראל, כל

       
       

 
נק' ישראל וכנסת "חתן" נקרא שהקב"ה ידוע
מרקדין נישואין שבכל דכשם מובן, מזה אשר "כלה",
גדולים אנשים שירקדו מנהגם, הי' (דכך הכלה לפני
בעלה, על לחבבה כדי דוקא הכלה לפני וחשובים
הענין ישנו כך - אתלת מרקד הוה שמואל רב וכמו

במובן הכלה" לפני הכנהרוחניד"מרקדין שהוא ,
(היינו ישראל וכנסת קוב"ה ו"נישואי" ל"יחוד"

הקב"ה). עם ישראל התאחדות

אם וב"ה, ב"ש פליגי זה, רוחני וב"ריקוד"
שהיא", "כמות ישראל) (כנסת ה"כלה" את משבחים

וחסודה". נאה -"כלה או

       
       

  
הכלה", לפני ד"מרקדין הרוחני התוכן ענין להבין
הטעם ביאור להקדים יש וב"ה, ב"ש סברות וכן
רק זה שאין "כלה", בשם נק' ישראל שכנסת הפנימי
וישראל והמשפיע החתן כביכול הוא שהקב"ה מחמת
הוא ש"כלה" משום גם אלא והמקבל, הכלה הם
לפי שזהו תשוקה, לשון שהוא נפשי", "כלתה מלשון
עצומה אהבה ישנה מישראל ("ניצוץ") נפש שבכל
שהנשמה והיינו הנפש", "כלות בבחינת להקב"ה,
עד בתכלית בה' דבוקה להיות בטבעה משתוקקת

באלקות.נכללתשתהי'

       
    

ע"י נוצרת אינה להקב"ה שבנשמה זו אהבה
אהבה היא אלא ותמידיתעבודה, עצםטבעית מצד ,

אהבת דרך (על ממעל", אלקה "חלק להיותה מהותה,
ומטעם אתה"). ובשרי ש"עצמי מחמת להורים בנים
הנמשך "ניצוץ כמו היא כי "ניצוץ", הנשמה נקראת זה
נכלל הוא להשלהבת בקירוב שבעמדו השלהבת, אחר

בה". ממש

בזהר ופירש כבוד" יזמרך "למען נאמר זה ועל

(קורא שכיך" ולא תדיר וקאיתמיד"קארי נח), ולא
בו לידבק הנשמה של התמידית והתשוקה האהבה על

ית'.

       
   

לפיכך לנשמה, טבעית היא זו שאהבה מאחר
אפילו הכלל, מן יוצא בלי מישראל, בכאו"א ישנה
מישראל א' כל בכח יש ש"לכן עבירה. בעלי אצל
רק ודעת טעם שום בלי השם קידוש על נפשו למסור
אצל אפילו שזהו השכל", מן שלמעלה אמונה בבחינת
לו כשיאמרו העבירות, על שעובר אע"פ שבקלים, קל

להריגה. עצמו ימסור אחד בה' לכפור

      
   

עבירה ועובר הערך פחות הוא שאעפ"כ וזה
באלקות לידבק שחפץ אלקי ניצוץ לו שיש (למרות
להקב"ה זו שאהבה לפי הוא - הנפש) כלות בבחינת
מורה "מקיף" פירוש, מלמעלה", "מקיף בבחינת היא
(אע"פ בו נרגש ואינו באדם בגילוי שאינו דבר על
מקיף רק הוא כאילו זה הרי ולפיכך בו), שנמצא
בניגוד וזהו - באדם נתפס שאינו מכיון מלמעלה
ונקלט שנכנס דבר על המורה "פנימי", לתואר

שינוי. בו שפועל עד האדם בפנימיות

האדם, ולב במוח נרגשת אינה זו אהבה וכך
משנה אינה ולפיכך "מקיף", בבחינת בהעלם, ונשארת

הערך". "פחות ונשאר האדם את

     
אשר והאנשים דניאל גבי שנאמר מה ע"ד והוא
והאנשים המראה את לבדי דניאל אני "וראיתי עמו היו
גדולה חרדה אבל המראה את ראו לא עמי היו אשר
חרדה שנפלה הטעם רז"ל ופירשו עליהם", נפלה
מזלי' חזי לא דאיהו "אע"ג - ראו שלא אע"פ עליהם
השגה בבחינת היינו - חזי" לא "איהו פירוש, חזי",
מישראל כאו"א שרש היינו - חזי" ו"מזלי' ובינה,
ממש". "חזי שהוא "מקיף"), בחינת (היינו למעלה

בכאו"א שישנה האמונה ענין שורש שזהו
רואה כי ממנה לזוז כלל באפשרי אין "אשר מישראל,

ש בלי כלומר,ממש ממש", ראי' רק שכל השגת ום
אמונה לאדם יש ולכן אלקות, רואה למעלה הנשמה
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כמו ספק שום בלי גמורה בוודאות בהקב"ה פשוטה
הגשמיות. בעיניו שרואה דבר

אם וב"ה ב"ש פלוגתת להבין א: פרק קיצור
נאה "כלה או שהיא" "כמות הכלה את משבחים
מלשון שהוא "כלה", שם ביאור להקדים יש וחסודה",
להקב"ה הטבעית האהבה על וקאי נפשי", "כלתה
עד עבירה, עוברי אפילו ישראל, כל בנפש המושרשת

להיכלל עזה תשוקה היינו ממש, הנפש" "כלות כדי
בפחותי נרגשת ואינה בהעלם שהיא אלא באלקות.

הערך.

תדיר קארי הנפש. כלות בפרק: שנתבארו מושגים
מלמעלה. מקיף שכיך. ולא
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מדרגות מיני כמה התערובות בענין שיש ידו]ע
מיעוט או חצי עם בחצי התערובת אם הא' שונות,
א' חלק דהיינו לקצה הקצה מן התערובת שיהי' עד ברוב
מאלף א' חלק ורק רע כולו שנמצא ברע טוב אלפי' מאלף
רע אלפי' מאלף א' חלק להיפך וכן בו, כלול טוב אלפי'
נמצא רע אלפי' אלף א' חלק רק טוב כולו שנמצא בטוב
חלק מצד רק טוב שכולו מפני גמור צדיק נק' שזה עד בו
צדיק נק' ולא לו ורע צדיק נק' שבו רע אלפי' מאלף א'
וטוב צדיק וזהו טוב, רק עיקר כל רע בו כשאין רק גמו"ר
ואין רע כשכולו היינו גמור רשע להיפך וכן טוב רק לו
מאלפי א' חלק גם טוב בו כשיש אבל וכלל, כלל טוב בו
בחי' כי כו' גמור רשע נק' ולא ל"ו וטו"ב רשע נק' אלפי'
בתכלית טו"ר כשנבדלי' אלא אינו גמור ורשע גמור צדיק
לאחר והוא כו', אלפי' מאלף חלק גם בזה לזה שאין עד
אבל האחרון, הקצה בתכלית טו"ר דעה"ד הבירור שלימות
יש כי יחטא ולא טוב שיעשה בארץ צדיק אין נא' עכשיו
ממילא וכך שבארץ, בצדיקי' גם עדיין טו"ר תערובת
כו'. ברשעי' גם במקצת טוב תערובת איזה שנמצא בהכרח
ראש בכנ"י אדם קומת ציור בענין למעלה מבואר והנה
שהראש כמו ההתכללו' בבחי' בזה זה שערבים כו' ורגל
שזהו כו' מקבל להיות המשפיע וצריך הרגל מן חיו' מקבל
בענין גם ולפ"ז באריכו', למעלה כמ"ש התיקון בחי' עיקר
שערבים בהכרח הרי ופרט בכלל שבכנ"י ורשעים צדיקי'
ומוחי' הראש מבחי' שהן אותן דוגמא ע"ד ג"כ בזה זה
כו' אלפי ראשי ונק' גדולי' צדיקי' שהן הרבה יש הרי כו'
רשעים הרבה יש זה ולנגד כו' ודעת תורה לעם המלמדי'
הראשים והמה ידעו לא ולהיטב להרע גדולי' חכמי' שהם
יש וכה"ג כידוע, כו' רע רק לעשות בעם ורודי' המושלים
ולנגדם וכו' אוי"ר המדו' מבחי' טוב בלב צדיקי' הרבה
וכך רעות, מדו' מיני בכל רע לב מבחי' רשעי' הרבה
בדרכי או הטוב בדרכי בהליכה שבעקביי' נשמו' בבחי'
ורשע דצדיק נשמו' ב' פרט דרך להיו' שיוכל עד כו' הרע

וכה"ג הרגל או היד בחי' כמו יצאו אחד ממקום שהן
קצת ואמנם רע, כולו וזה טוב כולו זה רק א' משרש והמה
הטוב עם מתאחד הוא הרי ברשע אשר שברע הטוב בחי'
הרע בחי' עם מתאחד שבצדי[ק הרע וקצת שבצדיק
לפגם טעמו שנותן במקצת המרירו' טעם עד"מ שברשע],
טעם נותן במקצת המתיקו' טעם ולהיפך הטוב הפרי בכל
צדי[ק וכך הן, א' שגוף מאחר כו' הרע הפרי בכל לשבח
עד בזה זה וערבים מתאחדי' לו וטוב] רשע עם לו ורע
משרשו שהוא הרשע רשעת בעבור נענש הצדיק אשר
כו', משרשו שהוא הצדיק צדקת בעבור יזכה והרשע
בבחירה תלוי כי קאמר] לא [ורשע דצדיק שאמרו ואע"פ
מועיל א' עכ"ז להיפך, וזה ברע ומואס בטוב בוחר וזה
שאמרו ממה וראי' א', במקום שהוא שרשם מצד לחבירו

חלקו נוטל חלקוזכה נוטל [זכה לא בג"ע חבירו וחלק
נק' א' שכל האיברי' וכמשל כו', בגיהנם חבירו וחלק]
לרשע אחיזה יש א"כ זע"ז, מתכללי' כי ומקבל משפיע
שברשע הטוב חלק מקבל שהצדיק דהיינו הצדיק עם
בגיהנם שבצדיק הרע חלק] נוטל [הרשע ולהיפך בג"ע
ויעל שאול מוריד בענין במ"א (וכמ"ש זה ידי על וניתתקן
בצדקתם המה ואיוב דניאל נח ביחזקאל מ"ש אך כו',
היינו] ורשע [לצדיק חיבור אין לכאורה הרי כו' ימלטו
להיפך ראי' ואדרבה כו', בדורו נח כמו שבדור ביחידים
אבד הצדיק וכמ"ש הדור בעון נתפס צדיק שאמרו ממה
חלק להם יש ישראל כל ז"ל וז"ש כו'), אבד לדורו
טוב קצת בו שנמצא ע"י לו] ורע רשע אפי' לעוה["ב
מצות מלאי' ישראל פושעי אפי' שהרי המצות, במעשה
במדרש א' (ולכך כו' צדיקים כולם ועמך נא' ולכך כרימון
בשם הנקראי' ישראל פושעי אלו כו' חסידי לי אספו ע"פ
בזה זה ערבים ישראל כל בענין הנ"ל מטעם והוא חסידים,
מן מקבלי' וצדיקי' שהחסידי' קומה בציור שהמה מאחר
וכמ"ש צדיקי' או חסידי' בשם נק' ואז שברשעי' הטוב
בך אין מו"ם רעייתי יפה כולך וכתיב צדיקי'), כולם ועמך
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ע"י מ"מ איברי' הרבה נפגם הרשעי' מעשה שע"י והגם
כו' פגם כל להשלים ושלימו' רפואה נמשך ומע"ט תשובה
הגדול בטוב שמתאחד שברשע הטוב חלק קצת מצד
ורפואה תקוה לו אין רע כולו הי' אם משא"כ שבצדיקי',
במות אחפוץ לא גמור רשע על כמ"ש המת, כבשר כלל
מן טוב לקבל מה לצדיקי' אין ואז כו', מעיקרו מ"ת המת
כו', העלוקה כמשל תיקונם זהו איבודם רק אלא הרשעים
שלא עד טו"ר בעה"ד הבירור תכלית שיהי' לע"ל יהי' וזה
אלפי' מאלפי א' בחלק אפי' טוב תערוב' שום ברע ישאר
יתעבר דטו"ר דאילנא דלע"ל בר"מ איתא ולכך כו', רבבו'

מובדלי' יהיו כי מע"ה לקבל ת"ח יצטרכו לא כו' מעלמא
הבירור בזמן עכשיו אבל כו', הקצה בתכלית מזה זה
ורע ברע טוב תערובת קצת נמצא שעדיין טו"ר דעה"ד
כמו והתכללו' חיבור בחי' ורשעי' בצדיקי' יש בטוב
טוב השפעת לקבל הצדיק שיצטרך עד האיברי' התכללו'
שברשע, רע חלקי' אלפי' אלף מן טו"ב א' חלק מניצוץ
טוב חלקי' אלפי' שבאלפי רע א' חלק ונתקן נשלם וכן
ע"י דוקא שבצדיק הרע מקצת אותו נתברר כי שבצדיק
שערבים מפני לצדיק שמשפיע שברשע הטוב מקצת אותו

וד"ל. כנ"ל בזה זה
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הריב"שח) לקושיית נכון ישוב לנו יבואר במ"ש
בתפלתם המכוונים על קנ"ז סי' בתשובותיו ז"ל
לשונו קצת להעתיק אני צריך ומתחילה הספירות, בענין
ששבחו ז"ל יוסף דון (להמקובל לו שאלתי א' ופעם וז"ל,
איך גדול) וחסיד בתלמוד חכם שהי' איך הריב"ש מאד
ידועה לספירה מכוונים אחת בברכה המקובלים אתם
אלהות יש הכי ועוד אחרת לספירה אחרת ובברכה
התפלה שתהי' חלילה לי וענה להן, אדם שיתפלל לספירות
שיש מי כמו הזה הדבר אבל העלות עלת ית' לשם אם כי
שיצוה ממנו יבקש דין לו שיעשה המלך מן ושואל ריב לו
הסוכן אל זה שיצוה לא לו שידין המשפט על היושב אל
אם וכן בטעות, שאלתו תהי' כי האוצרות על הממונה
אל שיצוה לו יאמר לא מתן לו שיתן המלך מן ישאל

ממ ישאל אם וכן הסוכן, אל שיצוה אבל ייןהשופט נו
לשר יאמר לחם ישאל ואם המשקים לשר זה שיצוה יבקש
לעולם שהיא התפלה בענין הוא כך זה, בהפך לא האופים
השפע להמשיך המחשבה שמכוין אלא העלות לעלת
עליו מבקש שהוא דבר לאותו המתייחסת ספירה לאותה
חסד הנק' לספי' יכוין הצדיקים על שבברכת שתאמר כמו
הנק' לספירה יכוין המינין ובברכת רחמים מדת שהיא
החסיד לי ביאר זה זה, על והקש הדין מדת שהיא גבורה
מכניס מי אמנם מאד, טוב והנה המקובלים מכוונת הנז'
בכונה ית' לשם סתם להתפלל טוב הלא זה בכל אותנו
גל הכתוב כמאמר המבוקש ישלים דרך באיזה ידע והוא
הרב שאמר מה וזה יעשה, והוא עליו ובטח דרכיך ה' על
אני למעלה, שהזכרתי ז"ל דקינון שמשון רבי הגדול
המקובלים מלב להוציא כלומר התינוק זה לדעת מתפלל
קצת לבאר צריך בתחלה והנה עכ"ל. כו' לספי' שמתפללים
דומה שהמשל המעיין יחשוב שלא הנ"ל, המקובל דברי

כמו הוא כו' ספירה לאותה השפע שלהמשיך ממש לנמשל
לפי כו', הסוכן אל שיצוה מהמלך שמבקש במשל שאמר
ולא נפרדים אנשים הם השופט או הסוכן במשל שלמטה
המתן נותן הסוכן וכן המלך ולא הדן הוא והשופט המלך
ית' בו למעלה כן ואין כו', מצוה שהמלך אלא המלך לא
שמבואר כמו כו' הדיין הוא הבורא הוא ית' בעצמו שהוא
הגבורה ספי' ע"י נמשך שהדין ואע"פ ספ"ד, באבות
מ"מ כנ"ל) אלהות שהיא (אע"פ ית' עצמו הבורא שאינה
ע"י שדן ית' מהבורא אלא בעצמה מהספי' ההמשכה אין
ע"י המתן הנותן הוא וכן כו' הדיין הוא ונמצא הנ"ל ספי'
ולא נותן בעצמו הסוכן שבמשל כמו ולא החסד ספי'
לו שיש מי כי מ"ש א"ש לא דא"כ לומר ואין כו' המלך
לא המשפט על היושב אל שיצוה מהמלך יבקש כו' ריב
במשל דהניחא בטעות, שאלתו תהי' כי הסוכן אל שיצוה
נפרדים אנשים שני הם והסוכן המשפט על שהיושב
המשפט על היושב האיש בכח ואין המלך אינן ושניהם
שאלה הוא השני אל שיצוה כששואל ומש"ה כו' מתן לתת
עצמו הוא ית' שהבורא בנמשל למעלה משא"כ בטעות,
והוא הגבורה בספי' התלבשותו ע"י המשפט על היושב
האדם אם אף וא"כ החסד. ע"י מתן הנותן הסוכן עצמו
השופט אל שיצוה ב"ה הא"ס ממ"ה מהמלך המתן שואל
הוא ית' הוא שהרי בטעות שאלה זה יקרא האיך כו'
שהבורא כיון דמ"מ כו', מתן הנותן עצמו והוא השופט
ע"י ולא בחסד התלבשותו ע"י המתן להשפיע דרכו ית'
לשישפיע המתן ממנו כששואל א"כ בגבורה התלבשותו

א והן טעות, הוא בגבורה התלבשותו ע"י הבוראלו כי מת
כל ית' מדותיו כי הגבורה ע"י ג"כ חסד להשפיע יוכל ית'
מדה"ד להפך גדול זכות צריך שלזה אלא מכולן כלולה א'
זכו לא שמים כמ"ש לדקדק דרכו הדין במדת כי לרחמים
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קה    

ע"י מ"מ איברי' הרבה נפגם הרשעי' מעשה שע"י והגם
כו' פגם כל להשלים ושלימו' רפואה נמשך ומע"ט תשובה
הגדול בטוב שמתאחד שברשע הטוב חלק קצת מצד
ורפואה תקוה לו אין רע כולו הי' אם משא"כ שבצדיקי',
במות אחפוץ לא גמור רשע על כמ"ש המת, כבשר כלל
מן טוב לקבל מה לצדיקי' אין ואז כו', מעיקרו מ"ת המת
כו', העלוקה כמשל תיקונם זהו איבודם רק אלא הרשעים
שלא עד טו"ר בעה"ד הבירור תכלית שיהי' לע"ל יהי' וזה
אלפי' מאלפי א' בחלק אפי' טוב תערוב' שום ברע ישאר
יתעבר דטו"ר דאילנא דלע"ל בר"מ איתא ולכך כו', רבבו'

מובדלי' יהיו כי מע"ה לקבל ת"ח יצטרכו לא כו' מעלמא
הבירור בזמן עכשיו אבל כו', הקצה בתכלית מזה זה
ורע ברע טוב תערובת קצת נמצא שעדיין טו"ר דעה"ד
כמו והתכללו' חיבור בחי' ורשעי' בצדיקי' יש בטוב
טוב השפעת לקבל הצדיק שיצטרך עד האיברי' התכללו'
שברשע, רע חלקי' אלפי' אלף מן טו"ב א' חלק מניצוץ
טוב חלקי' אלפי' שבאלפי רע א' חלק ונתקן נשלם וכן
ע"י דוקא שבצדיק הרע מקצת אותו נתברר כי שבצדיק
שערבים מפני לצדיק שמשפיע שברשע הטוב מקצת אותו

וד"ל. כנ"ל בזה זה
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הריב"שח) לקושיית נכון ישוב לנו יבואר במ"ש
בתפלתם המכוונים על קנ"ז סי' בתשובותיו ז"ל
לשונו קצת להעתיק אני צריך ומתחילה הספירות, בענין
ששבחו ז"ל יוסף דון (להמקובל לו שאלתי א' ופעם וז"ל,
איך גדול) וחסיד בתלמוד חכם שהי' איך הריב"ש מאד
ידועה לספירה מכוונים אחת בברכה המקובלים אתם
אלהות יש הכי ועוד אחרת לספירה אחרת ובברכה
התפלה שתהי' חלילה לי וענה להן, אדם שיתפלל לספירות
שיש מי כמו הזה הדבר אבל העלות עלת ית' לשם אם כי
שיצוה ממנו יבקש דין לו שיעשה המלך מן ושואל ריב לו
הסוכן אל זה שיצוה לא לו שידין המשפט על היושב אל
אם וכן בטעות, שאלתו תהי' כי האוצרות על הממונה
אל שיצוה לו יאמר לא מתן לו שיתן המלך מן ישאל

ממ ישאל אם וכן הסוכן, אל שיצוה אבל ייןהשופט נו
לשר יאמר לחם ישאל ואם המשקים לשר זה שיצוה יבקש
לעולם שהיא התפלה בענין הוא כך זה, בהפך לא האופים
השפע להמשיך המחשבה שמכוין אלא העלות לעלת
עליו מבקש שהוא דבר לאותו המתייחסת ספירה לאותה
חסד הנק' לספי' יכוין הצדיקים על שבברכת שתאמר כמו
הנק' לספירה יכוין המינין ובברכת רחמים מדת שהיא
החסיד לי ביאר זה זה, על והקש הדין מדת שהיא גבורה
מכניס מי אמנם מאד, טוב והנה המקובלים מכוונת הנז'
בכונה ית' לשם סתם להתפלל טוב הלא זה בכל אותנו
גל הכתוב כמאמר המבוקש ישלים דרך באיזה ידע והוא
הרב שאמר מה וזה יעשה, והוא עליו ובטח דרכיך ה' על
אני למעלה, שהזכרתי ז"ל דקינון שמשון רבי הגדול
המקובלים מלב להוציא כלומר התינוק זה לדעת מתפלל
קצת לבאר צריך בתחלה והנה עכ"ל. כו' לספי' שמתפללים
דומה שהמשל המעיין יחשוב שלא הנ"ל, המקובל דברי

כמו הוא כו' ספירה לאותה השפע שלהמשיך ממש לנמשל
לפי כו', הסוכן אל שיצוה מהמלך שמבקש במשל שאמר
ולא נפרדים אנשים הם השופט או הסוכן במשל שלמטה
המתן נותן הסוכן וכן המלך ולא הדן הוא והשופט המלך
ית' בו למעלה כן ואין כו', מצוה שהמלך אלא המלך לא
שמבואר כמו כו' הדיין הוא הבורא הוא ית' בעצמו שהוא
הגבורה ספי' ע"י נמשך שהדין ואע"פ ספ"ד, באבות
מ"מ כנ"ל) אלהות שהיא (אע"פ ית' עצמו הבורא שאינה
ע"י שדן ית' מהבורא אלא בעצמה מהספי' ההמשכה אין
ע"י המתן הנותן הוא וכן כו' הדיין הוא ונמצא הנ"ל ספי'
ולא נותן בעצמו הסוכן שבמשל כמו ולא החסד ספי'
לו שיש מי כי מ"ש א"ש לא דא"כ לומר ואין כו' המלך
לא המשפט על היושב אל שיצוה מהמלך יבקש כו' ריב
במשל דהניחא בטעות, שאלתו תהי' כי הסוכן אל שיצוה
נפרדים אנשים שני הם והסוכן המשפט על שהיושב
המשפט על היושב האיש בכח ואין המלך אינן ושניהם
שאלה הוא השני אל שיצוה כששואל ומש"ה כו' מתן לתת
עצמו הוא ית' שהבורא בנמשל למעלה משא"כ בטעות,
והוא הגבורה בספי' התלבשותו ע"י המשפט על היושב
האדם אם אף וא"כ החסד. ע"י מתן הנותן הסוכן עצמו
השופט אל שיצוה ב"ה הא"ס ממ"ה מהמלך המתן שואל
הוא ית' הוא שהרי בטעות שאלה זה יקרא האיך כו'
שהבורא כיון דמ"מ כו', מתן הנותן עצמו והוא השופט
ע"י ולא בחסד התלבשותו ע"י המתן להשפיע דרכו ית'
לשישפיע המתן ממנו כששואל א"כ בגבורה התלבשותו

א והן טעות, הוא בגבורה התלבשותו ע"י הבוראלו כי מת
כל ית' מדותיו כי הגבורה ע"י ג"כ חסד להשפיע יוכל ית'
מדה"ד להפך גדול זכות צריך שלזה אלא מכולן כלולה א'
זכו לא שמים כמ"ש לדקדק דרכו הדין במדת כי לרחמים
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קו   

כו' ראה אמת ראה מה משה וימהר ע"פ וארז"ל כו' בעיניו
דרכו החסד מדת ע"י משא"כ ועצום גדול זכות ע"י לא אם
ז"ל הריב"ש קושיית ואמנם כו', ולטובים לרעים להטיב
ית' לשם סתם להתפלל טוב הלא בכ"ז אותנו מכניס מי
מהתלבשותו למעלה שהוא כמו העלות לעלת ר"ל כו'
ע"י אם המבוקש ישלים דרך באיזו ידע והוא עדיין בי"ס

והיא זה של בקשתו ענין לפי כו' החסד בספי' שיתלבש
ההלל ענין צ"ל זה (וליישב לכאורה: אלימתא קושיא
לגלוי מהעלם המדות עי"ז להמשיך כדי ית' לו שמשבחים
ההילול וע"י כלל איהו מדות אינון מכל לאו הרי דאל"כ
להספי' השייך השם הזכרת ע"י וכמ"כ כו' בהן מתלבש
כו'): המבוקש יותר בקל ויומשך בה מתלבש ההוא
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Ê"ÙÚÂדאמר ב' ד"ז דברכות בפ"ק רשב"י דברי יובן
הי' כי והיינו בעוה"ז ברשעים להתגרות מותר
זרוע בחי' שהוא לפרעה אלקי' שהי' משה ממדרגת הארה
גאה גאה כי וע"ד וגובה גאון כל לעדות יכול הוא כאל
הי' ולכן כו'. הגאים כל על שמתגאה כו' גוותניא על גיאה
מצד שזהו בעלמא סימנא אנא עצמו על לאמר יכול
אצי' מבחי' להיותה ממש אלקות שהוא נשמתו רוממות
נפרדו כבר הנשמות כי ואם מא"ס, ההעלם גילוי בחי' הוא
בגוף התלבשותם ע"י ומתקרבי' חוזרי' אמנם מהקו,
רשב"י שא' וכענין אלקות, ובדביקות בתומ"צ ועוסקי'

כו'. להיטא בי' אחידא בי' אתקטרנא קטירא בחד
ÔÎÏÂמחכמתו שחלק לברך צריך ישראל חכמי הרואה

ראי' בחי' העדה עיני הם חכמי' כי והיינו ליראיו,
משא"כ כו' מחכמתו שחלק חלק, נק' זו בחי' והרי דחכ',
אבל כלל, דבוק ואיננו הפסק, לה יש מתנה הרי שנתן
המ"א כמ"ש בו ודבוקי' מהכלל חלק ה"ז מחכמתו שחלק
חלוקה מל' הא' פי', ב' בו יש חלק כי סק"ד, רכ"ד סי'

מהכלל חלק שהוא חלק ל' וגם ונפרד, מהכלל שנחלק
חלק בשם זה שקורא בעת שגם ומאחר להכלל, דבוק וה"ה
דבוק היותו כ"א נפרד שלא הוראה ה"ז מחכמתו אומר
כמ"ש ית' בו דבוקי' שעי"ז התומ"צ ע"י והוא בהכלל,
לברך צריך חכם ולהיותו כו', אלקיכם בה' הדבקי' ואתם
אם דבי"ע נשמות על שגם וי"ל ית'. מחכמתו שחלק עליו
שהם עליהם גם לומר שייך ביטול בבחי' בתומ"צ עוסקי'
ממלאכי' נשמות גרע דלא הוי' ש' או אל ש' בא"ס דבוקי'
וכמו"כ ה', בשם נק' הרי שליחותו שעושה שבשעה
הוא המצוה ועיקר בתנחומא, כמ"ש שלוחי' נק' המצות
משא"כ מצוה בשם נק' אז אותה עושה ישראל כשאיש
כח יש ובהשליח כו', השולחן על כשמונחי' תפילין
עכשיו גם ישראל חכמי הרואה ולכן כו', המשלח
או שחלק. לברך צריך ג"כ דבי"ע נשמות אלה בדורותינו
חכ' הארת בהם יש עכשיו גם העדה עיני שהחכמי' י"ל
בכל דמשה אתפשטותא וכענין דעשי', דמל' חכ' בחי' ע"י

דרא.
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ÔÂÂוהיא יותר, פנימיות בבחי' שהיא זו באהבה
אוא"ס להמשיך התורה לעסק אותו המביאה
במדרי' היא דההמשכה (ונראה כו' נפשו בפנימיות ב"ה
דנפשי דהאהבה שנת"ל האהבה מן הרבה יותר גבוה
וההמשכה שבעולמות, האלקית בההארה ג"כ היא אויתיך
מהעולמות שלמעלה אוא"ס בבחי' ה"ה התורה שע"י
היא אויתיך דנפשי דהאהבה ואפשר פכ"ג. בסש"ב וכמ"ש
לאהבה בענין במ"א וכמ"ש הנ"ל מההארה למעלה ג"כ

שזהו הנשמות חיי דהיינו חייך הוא כי אלקיך ה' את
בחינת והוא שבממלא סובב בחי' שבאלקים הוי' מבחי'
עת"ר תקעו בדרוש מזה וכמ"ש כו' שבמל' הרוממות
כו' דאשתדל כברא והאהבה שאלתי. אחת בד"ה
אבינו שאתה מההתבוננות הוא בפמ"ד שם המבוארה
כו' נפשי ה' שאתה ממה מעלה למעלה שזהו ממש
אהבה בחינת והוא לגמרי אחר באופן הוא בזה וההרגש
מש' שלמעלה הוי' בעצם שזהו וי"ל כו'. ועצמית פנימית
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הוי' בענין במ"א (וכמ"ש חיינו מקור שהוא אלקים
בההתבוננות ג"כ יתרון ויש ב"ה). האמיתי ואבינו אלקינו)
הגשמיים בהדברים גם שעי"ז שבעולם בהאלקות הנ"ל
מצ"ע, בהגשמי לא שבהם בהאלקות הוא רצונו תכלית
לאלקות בהקירוב נפשו מרוה ה"ה זו דבהתבוננות רק
דנפשי אהבה יתרון ובזה התורה. לעסק כ"כ מביא ואינו
דתכלית ולהיות כנ"ל. התורה לעסק יותר המביאה אויתיך
והיינו ספ"מ בסש"ב כמ"ש מאהבה העבודה היא האהבה
הנ"ל האהבה צ"ל באמת לזאת תו"מ, ע"י בו לדבקה
הפנים אל הפנים דכמים האהבה גם אויתיך דנפשי
דכברא בהאהבה עצמו להרגיל וכן בסש"ב. שבפמ"ו
ומצות התורה לעסק המביאים הן שכולן כו', דאשתדל

בהאלקות הנ"ל וקירוב שהתבוננות רק מאהבה.
לבוא יותר ובנקל הנפש אל יותר בקירוב הוא שבעולמות
לו ושיהי' להחלישו הנה"ב על יותר פועל זה וגם לזה,
תחלת וע"כ בסמוך, לקמן שית' לאלקות אהבה ג"כ
ג"כ אותו מביאה והיא זה וקירוב באהבה היא העבודה
בעניני חפץ הוא שבד"כ מפני המצות, וקיום התורה לעסק
היוקר מפני המצות וקיום התורה בעסק ובפרט אלקות
את כבדו אי' ובמד"ת אלקות, שהן בהן לו שיש והחיות
ואח"כ כו'. כמותו אדם של ושלוחו שלוחי שהן המצות
לאלקות נפשו קירוב ע"י באמת אשר הנ"ל, אהבות צ"ל
הנ"ל והקירוב האהבה ע"י הנעשה דנה"ב החלישות וע"י

הנ"ל). אהבות למדריגות לבוא מוכשר ה"ה
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מּדברp‰Â‰ו) ּדגם הּוא לּצלן רחמנא רע האיׁש מּטבע ¿ƒ≈ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָ
הּוא ּכאׁשר הּנה ּבעצם, טֹוב רע)ׁשהּוא (האיׁש ְֲִִֵֶֶֶֶַַָ

זאת עֹוׂשה הּנה רעתֹו ּגדל ׁשּמּצד לפי רע, נעׂשה זאת, ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹעֹוׂשה
זה ּדלבד והינּו לרע, נהּפ עצמֹו הּטֹוב אׁשר ּכאּלּו ְְְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבאפנים
אֹותּה ארֹויס) ניט (קּומט מּגיע אינֹו ההּוא ּׁשּמהּטֹוב ְֲִִֵֵֶַַַַַָמה
ׁשהּטֹוב זאת עֹוד אּלא מּזה, לבֹוא ראּויה ׁשהיתה ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהּתֹועלת
מֹוכיח ּׁשהאחד מה הּתֹוכחה ּבענין ּוכמֹו רע, נעׂשה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָעצמֹו
הּנה והּדֹומה, טֹובה לא הנהגה איזה אֹודֹות על חברֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאת
הּנה ולכן ּדוקא, האהבה מּצד ּבאה היא הּתֹוכחה הרי ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבאמת
ּבאֹוהבים וכן לבנֹו, אהבתֹו מּפני ּבנֹו את מֹוכיח ּדוקא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהאב
האהבה, על הֹוראה הּוא הּתֹוכחה ענין ּדעצם להיֹות ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָכּו'
הּקרֹוב ּכל הּנה ולכן יֹוכיח, יאהב אׁשר את ּדוקא ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּדהלא
יֹותר, ּבטֹובתֹו וחפץ הנהגתֹו לֹו נֹוגע יֹותר הּנה יֹותר ְְְִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָאליו
ולא הּתֹורה, ּפי על ׁשהם ּכאּלּו ּבאפנים ּבא ההֹוכחה ְֲֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹאבל

מּמׁשיטמיּבעי אּסּור (ׁשּזהּו ּברּבים ּפניו מּלהלּבין ׁשּנזהר ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
מהּפ הּוא ּברּבים ּכי זאת עֹוד הּנה לצערֹו, ּגם אֹו ְְֲִִִֵֵַַַַָֹכּו')
וההנהגֹות הּדרכים על ּומראה זכּות לכף אֹותֹו ודן ְְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָּבזכּותֹו
ּומֹוכיחֹו עּמֹו מדּבר עצמֹו לבין ּבינֹו ורק ּבֹו, ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַהּטֹובֹות
עד הּלב מן הּיֹוצאים ּבדברים עּמֹו ּומדּבר ּדרכיו, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּייטיב

ע ׁשאֹוהבֹוׁשּמעמידֹו לפי הּתׁשּובה ּדרכי לֹו ּומראה האמת ל ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּוכמֹו רעתֹו, נּכר ּבזה ּגם הּנה רע ׁשּטבעֹו מי אבל ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבאמת,
מענטׁש (אׁשלעכטער רע ׁשּטבעֹו ּדמי ּבמּוחׁש רֹואים )כׁשאנּו ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָ

אֹו ׁשעׂשה טֹוב לא ּדבר איזה על זּולתֹו את מֹוכיח ֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכאׁשר

ּבצעקה ּברּבים מֹוכיחֹו הּוא הּנה ׁשּדּבר, טֹוב לא ּדּבּור ְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאיזה
ּכעס לכלל ּובא אֹותֹו ּומגּנה ּפניו את מלּבין ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָּומריבה,
זה ואין מּמׁש, ּכּמים חברֹו ּדמי וׁשֹופך לבבֹו ׁשּיחם ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָורׁשעּות
אֹו ּוגנּותֹו, חרּפתֹו הּׁשֹומע זּולתֹו ׁשל הּכאב מרּגיׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשאינֹו
ויֹורדים נֹוקבים זלזּוליו ּדברי ּכּמה עד ּומבין יֹודע ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָׁשאינֹו
אׁשר היטב יֹודע הּוא חברֹו, לב ׁשל ּופנימּיּותֹו ּתֹוכֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַּבתֹו
הינּו מּמׁש, ּבפעל חרב ּכמדקרֹות הּוא ׁשּלֹו ודּבּור ּדּבּור ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָֹּכל

חיורא ואתי סּומקא ּדאזל מּמׁש ּבגּופֹו הרגֹו הּוא58כאּכאּלּו , ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָ
ורֹואה זּולתֹו, ׁשל והּיּסּורים נפׁש העגמת היטב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמבין
איז ער וואיילע רע, איׁש להיֹותֹו אבל ׁשּלֹו, ּדמים ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָהּׁשפיכּות

מענטׁש אׁשלעכטער ׁשאינֹוכבזייער ּבלבד זֹו לא הּנה לזאת , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ
זה הּנה אּדרּבא אּלא אן, ניט עם רירט ּדאס אז לֹו, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָנֹוגע
רֹועד וכּלֹו (זי (צאפעלט מפרּפר זּולתֹו אי ׁשרֹואה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֻּגּופא
וכן רב, וענג נחת לֹו ּגֹורם ּגּופא זה הּנה ויּסּורים, צער ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹמרב
לעבד ּומׁשרתיו עבדיו ּוכמֹו אדם ּבני עם הנהגֹותיו ּבכל ְְְְְְֲֲִֵַַָָָָָָָָָֹהּוא
רק מֹוצא הּוא ואדם אדם ּובכל ודבר ּדבר ּובכל ,ּבפר ְְְְְֵֶֶַָָָָָָָָָָָָּבהם
לא הּלילֹות, לרּבֹות הּימים, ּכל ותמיד והּלאֿטֹוב, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹהחסרֹונֹות
אדם. לבני ּולהצר להעיק הרע לבבֹו מּסערת יׁשקט ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֹינּוח

ּבענין ּוכמֹו רע, נעׂשה טֹוב ּדבר ּגם הרע, איׁש ƒְְְֲִִֶַַַַַָָָ
האהבה, מּצד ּובאה טֹוב ּבאמת ׁשהיא ֱֲִִֶֶֶַַַָָָָָָהּתֹוכחה
ּכאׁשר אבל לאהּוב, האֹוהב ּומן לּבן האב מן ּבאה ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָולכן
ּדמים, ׁשפיכת ׁשל מאּוסים ּבאפנים הּוא מֹוכיח רע ְְֳִִִִִִֶַַַָָָאיׁש

רעתֹו זּולתֹו.ּולגדל ׁשל מּצערֹו נהנה הּוא ְֱֲִֶֶֶֶַָָָֹ
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קז    

הוי' בענין במ"א (וכמ"ש חיינו מקור שהוא אלקים
בההתבוננות ג"כ יתרון ויש ב"ה). האמיתי ואבינו אלקינו)
הגשמיים בהדברים גם שעי"ז שבעולם בהאלקות הנ"ל
מצ"ע, בהגשמי לא שבהם בהאלקות הוא רצונו תכלית
לאלקות בהקירוב נפשו מרוה ה"ה זו דבהתבוננות רק
דנפשי אהבה יתרון ובזה התורה. לעסק כ"כ מביא ואינו
דתכלית ולהיות כנ"ל. התורה לעסק יותר המביאה אויתיך
והיינו ספ"מ בסש"ב כמ"ש מאהבה העבודה היא האהבה
הנ"ל האהבה צ"ל באמת לזאת תו"מ, ע"י בו לדבקה
הפנים אל הפנים דכמים האהבה גם אויתיך דנפשי
דכברא בהאהבה עצמו להרגיל וכן בסש"ב. שבפמ"ו
ומצות התורה לעסק המביאים הן שכולן כו', דאשתדל

בהאלקות הנ"ל וקירוב שהתבוננות רק מאהבה.
לבוא יותר ובנקל הנפש אל יותר בקירוב הוא שבעולמות
לו ושיהי' להחלישו הנה"ב על יותר פועל זה וגם לזה,
תחלת וע"כ בסמוך, לקמן שית' לאלקות אהבה ג"כ
ג"כ אותו מביאה והיא זה וקירוב באהבה היא העבודה
בעניני חפץ הוא שבד"כ מפני המצות, וקיום התורה לעסק
היוקר מפני המצות וקיום התורה בעסק ובפרט אלקות
את כבדו אי' ובמד"ת אלקות, שהן בהן לו שיש והחיות
ואח"כ כו'. כמותו אדם של ושלוחו שלוחי שהן המצות
לאלקות נפשו קירוב ע"י באמת אשר הנ"ל, אהבות צ"ל
הנ"ל והקירוב האהבה ע"י הנעשה דנה"ב החלישות וע"י

הנ"ל). אהבות למדריגות לבוא מוכשר ה"ה
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מּדברp‰Â‰ו) ּדגם הּוא לּצלן רחמנא רע האיׁש מּטבע ¿ƒ≈ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָ
הּוא ּכאׁשר הּנה ּבעצם, טֹוב רע)ׁשהּוא (האיׁש ְֲִִֵֶֶֶֶַַָ

זאת עֹוׂשה הּנה רעתֹו ּגדל ׁשּמּצד לפי רע, נעׂשה זאת, ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹעֹוׂשה
זה ּדלבד והינּו לרע, נהּפ עצמֹו הּטֹוב אׁשר ּכאּלּו ְְְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבאפנים
אֹותּה ארֹויס) ניט (קּומט מּגיע אינֹו ההּוא ּׁשּמהּטֹוב ְֲִִֵֵֶַַַַַָמה
ׁשהּטֹוב זאת עֹוד אּלא מּזה, לבֹוא ראּויה ׁשהיתה ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהּתֹועלת
מֹוכיח ּׁשהאחד מה הּתֹוכחה ּבענין ּוכמֹו רע, נעׂשה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָעצמֹו
הּנה והּדֹומה, טֹובה לא הנהגה איזה אֹודֹות על חברֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאת
הּנה ולכן ּדוקא, האהבה מּצד ּבאה היא הּתֹוכחה הרי ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבאמת
ּבאֹוהבים וכן לבנֹו, אהבתֹו מּפני ּבנֹו את מֹוכיח ּדוקא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהאב
האהבה, על הֹוראה הּוא הּתֹוכחה ענין ּדעצם להיֹות ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָכּו'
הּקרֹוב ּכל הּנה ולכן יֹוכיח, יאהב אׁשר את ּדוקא ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּדהלא
יֹותר, ּבטֹובתֹו וחפץ הנהגתֹו לֹו נֹוגע יֹותר הּנה יֹותר ְְְִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָאליו
ולא הּתֹורה, ּפי על ׁשהם ּכאּלּו ּבאפנים ּבא ההֹוכחה ְֲֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹאבל

מּמׁשיטמיּבעי אּסּור (ׁשּזהּו ּברּבים ּפניו מּלהלּבין ׁשּנזהר ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
מהּפ הּוא ּברּבים ּכי זאת עֹוד הּנה לצערֹו, ּגם אֹו ְְֲִִִֵֵַַַַָֹכּו')
וההנהגֹות הּדרכים על ּומראה זכּות לכף אֹותֹו ודן ְְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָּבזכּותֹו
ּומֹוכיחֹו עּמֹו מדּבר עצמֹו לבין ּבינֹו ורק ּבֹו, ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַהּטֹובֹות
עד הּלב מן הּיֹוצאים ּבדברים עּמֹו ּומדּבר ּדרכיו, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּייטיב

ע ׁשאֹוהבֹוׁשּמעמידֹו לפי הּתׁשּובה ּדרכי לֹו ּומראה האמת ל ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּוכמֹו רעתֹו, נּכר ּבזה ּגם הּנה רע ׁשּטבעֹו מי אבל ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבאמת,
מענטׁש (אׁשלעכטער רע ׁשּטבעֹו ּדמי ּבמּוחׁש רֹואים )כׁשאנּו ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָ

אֹו ׁשעׂשה טֹוב לא ּדבר איזה על זּולתֹו את מֹוכיח ֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכאׁשר

ּבצעקה ּברּבים מֹוכיחֹו הּוא הּנה ׁשּדּבר, טֹוב לא ּדּבּור ְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאיזה
ּכעס לכלל ּובא אֹותֹו ּומגּנה ּפניו את מלּבין ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָּומריבה,
זה ואין מּמׁש, ּכּמים חברֹו ּדמי וׁשֹופך לבבֹו ׁשּיחם ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָורׁשעּות
אֹו ּוגנּותֹו, חרּפתֹו הּׁשֹומע זּולתֹו ׁשל הּכאב מרּגיׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשאינֹו
ויֹורדים נֹוקבים זלזּוליו ּדברי ּכּמה עד ּומבין יֹודע ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָׁשאינֹו
אׁשר היטב יֹודע הּוא חברֹו, לב ׁשל ּופנימּיּותֹו ּתֹוכֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַּבתֹו
הינּו מּמׁש, ּבפעל חרב ּכמדקרֹות הּוא ׁשּלֹו ודּבּור ּדּבּור ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָֹּכל

חיורא ואתי סּומקא ּדאזל מּמׁש ּבגּופֹו הרגֹו הּוא58כאּכאּלּו , ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָ
ורֹואה זּולתֹו, ׁשל והּיּסּורים נפׁש העגמת היטב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמבין
איז ער וואיילע רע, איׁש להיֹותֹו אבל ׁשּלֹו, ּדמים ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָהּׁשפיכּות

מענטׁש אׁשלעכטער ׁשאינֹוכבזייער ּבלבד זֹו לא הּנה לזאת , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ
זה הּנה אּדרּבא אּלא אן, ניט עם רירט ּדאס אז לֹו, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָנֹוגע
רֹועד וכּלֹו (זי (צאפעלט מפרּפר זּולתֹו אי ׁשרֹואה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֻּגּופא
וכן רב, וענג נחת לֹו ּגֹורם ּגּופא זה הּנה ויּסּורים, צער ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹמרב
לעבד ּומׁשרתיו עבדיו ּוכמֹו אדם ּבני עם הנהגֹותיו ּבכל ְְְְְְֲֲִֵַַָָָָָָָָָֹהּוא
רק מֹוצא הּוא ואדם אדם ּובכל ודבר ּדבר ּובכל ,ּבפר ְְְְְֵֶֶַָָָָָָָָָָָָּבהם
לא הּלילֹות, לרּבֹות הּימים, ּכל ותמיד והּלאֿטֹוב, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹהחסרֹונֹות
אדם. לבני ּולהצר להעיק הרע לבבֹו מּסערת יׁשקט ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֹינּוח

ּבענין ּוכמֹו רע, נעׂשה טֹוב ּדבר ּגם הרע, איׁש ƒְְְֲִִֶַַַַַָָָ
האהבה, מּצד ּובאה טֹוב ּבאמת ׁשהיא ֱֲִִֶֶֶַַַָָָָָָהּתֹוכחה
ּכאׁשר אבל לאהּוב, האֹוהב ּומן לּבן האב מן ּבאה ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָולכן
ּדמים, ׁשפיכת ׁשל מאּוסים ּבאפנים הּוא מֹוכיח רע ְְֳִִִִִִֶַַַָָָאיׁש

רעתֹו זּולתֹו.ּולגדל ׁשל מּצערֹו נהנה הּוא ְֱֲִֶֶֶֶַָָָֹ
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לחלב משק קיים הוא שאף הכפרי, שלמה אליהו ר' אצל לשירות עצמו השכיר מוויאזין ברוך
קודם עשה שברוך עבודה אותה את עבורו יעשה שמישהו בדיוק זקוק והיה סמוך, בכפר חלב ותוצרת
כתפיו על לכפר מהעיר הסחורה ואת לעיר החלב תוצרת את להוליך שבמקום אלא האלמנה. עבור

וסוס. עגלה זה עבור לרשותו בעלֿהבית העמיד בעצמו,

הזמן וביתר שלמה. אליהו ר' עבור בעבודתו ברוך עסק רביעי, ויום ראשון יום בשבוע, ְֶֶַָיומיים
בישיבה. ללימודים פנוי היה

היה שלו שבעלֿהבית מכך ובמיוחד חייו, מאורח סיפוק ומלא רצון שבע להיות ממשיך היה ברוך
גדולה. בהתמדה ביחידות תורה לומד קרובות לעיתים שפגשו היות נסתר, כצדיק בעיניו נראה

חדשה דרך למצוא שאף ליבו גמרא, רק ללמוד מאשר יותר שהוא לדבר שאיפה חש ברוך ַָברם,
הבורא. בעבודת

את אצלו הדליק זה ספר הקודש". "עבודת הספר לידיו הגיע כאשר אצלו התעוררה זו שאיפתו
הסיפוק את זה בספר מצא לא זאת עם ה'. בעבודת יותר וצרוף יותר רוחני תוכן למציאת התשוקה

העמוק. הנפשי חפצו למימוש דרך לחפש החליט והוא זו, לשאיפתו המלא

שלמה, רבי הצדיק הגאון של והדרכתו בהנהגתו ישיבה, קיימת בבריסק כי שמועה הגיעה לאוזניו
לבריסק. רגלי ללכת והחל נפשו, אוותה אשר את למצוא אמור היה ְִָשם

שישים למדו בישיבתו הבורא. בעבודת בדרכו - גם אלא , בלמדנותו רק לא - ידוע היה שלמה ר'
חותנם. שולחן על וסמוכים נשואים כבר היו מהם אחדים - מברוך יותר בוגרים כולם תלמידים,

המיוחדת הדרך לכאן אותו משכה כי לו ולספר הישיבה, לראש להתוודע ברוך העז לא תחילה
מיוחד חדר שנמצא היכן בישיבה, ברוך התהלך מספר ימים רבות. שמע עליה הבורא בעבודת שלו

לכן. קודם אודותם שמע לא שברוך כאלו וספרים ספרים, מלא

ספרי גם אלא הגמרא, על פירושים רק לא שם היו אלו. לספרים ברוך התמסר רב כי בצימאונו
שום לו היתה לא לכן קודם אשר כאלו בעניינים מושג לקבל ברוך היה יכול כך ומוסר. קבלה חקירה,

ידיעה.
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חדשה דרך למצוא שאף ליבו גמרא, רק ללמוד מאשר יותר שהוא לדבר שאיפה חש ברוך ַָברם,
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העמוק. הנפשי חפצו למימוש דרך לחפש החליט והוא זו, לשאיפתו המלא

שלמה, רבי הצדיק הגאון של והדרכתו בהנהגתו ישיבה, קיימת בבריסק כי שמועה הגיעה לאוזניו
לבריסק. רגלי ללכת והחל נפשו, אוותה אשר את למצוא אמור היה ְִָשם

שישים למדו בישיבתו הבורא. בעבודת בדרכו - גם אלא , בלמדנותו רק לא - ידוע היה שלמה ר'
חותנם. שולחן על וסמוכים נשואים כבר היו מהם אחדים - מברוך יותר בוגרים כולם תלמידים,

המיוחדת הדרך לכאן אותו משכה כי לו ולספר הישיבה, לראש להתוודע ברוך העז לא תחילה
מיוחד חדר שנמצא היכן בישיבה, ברוך התהלך מספר ימים רבות. שמע עליה הבורא בעבודת שלו

לכן. קודם אודותם שמע לא שברוך כאלו וספרים ספרים, מלא

ספרי גם אלא הגמרא, על פירושים רק לא שם היו אלו. לספרים ברוך התמסר רב כי בצימאונו
שום לו היתה לא לכן קודם אשר כאלו בעניינים מושג לקבל ברוך היה יכול כך ומוסר. קבלה חקירה,

ידיעה.
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"ראשית ספר - והשני בלץ, לר"י "המפואר" ספר - היה האחד במיוחד. אותו הרשימו ספרים שני
לכוון כיצד למד הראשון מהספר חדש. עולם לפניו גילו אלו ספרים וידאש. די אליהו לרבי חכמה",
ובשפה טהור בלב התפילות שיהיו ולהקפיד שבהם, אות ובכל מלה בכל ובתפילות, במזמורים ולדקדק
בקדושה ה' את לעבוד למד השני מהספר הכבוד. לכסא ולהגיע לעלות ראויות שיהיו כדי ברורה,

המידות. את ולזכך ובטהרה

אחד אורי, חיים ר' עלֿידי להיבחן חייב אליה להתקבל המעוניין כל כי היה בריסק בישיבת הנוהג
שהושמעו לשיעורים ברוך האזין ההמתנה תקופת כדי תוך לתורו. אפוא, המתין, ברוך הישיבה. מראשי
ארונות גדוש שהיה בחדר בילה זמנו מרבית את ברם, בה. הנהוגים בסדרים להתבונן והספיק בישיבה

היממה. שעות רוב להיפרד יכול לא זה מחדר ספרים. עמוסי ומדפים

את לעצמו בחר ברוך לגינה. - והשני לחצר הפונה אחד חלונות, שני היו שבו קטן חדר זה היה
אחר. או זה בספר מתעמק הוא כאשר רצופות רבות שעות לידו יושב והיה הגינה, אל הפונה החלון

שלמה. רבי הגאון לחדר נכנס חכמה", "ראשית בספר והתעמק כדרכו ישב ברוך כאשר אחת פעם
אליו: הפונה קול שמע לפתע לב. תשומת לו ומעניק לחדר נכנס שמישהו אפילו הבחין לא עצמו ברוך

דהו. מאן אליו דיבר - כלֿכך"? הנך שקוע ספר ובאיזה צעיר, בחור אתה "מי -

נעתקו כבוד, ויראת פחד מרוב ונחרד. הישיבה, ראש את לפניו וראה מהספר עיניו את ניתק ברוך
מפיו. המילים

מאמר שם מובא היראה. עניין נידון בו האמור, בספר היראה שער של י"ד בפרק אז עסק ברוך
על אומרים ה'". כבוד אליכם וירא תעשו, ה' ציוה אשר הדבר זה משה: "ויאמר הפסוק על המכילתא
כולכם ותהיו מלבבכם תעבירו הרע יצר אותו לישראל: משה להם "אמר : (מכילתא) ז"ל חכמינו כך
מיוחדת עבודתכם תהא כך - בעולם יחידי שהוא כשם המקום. לפני לשבת אחת ובעצה אחת ביראה

לפניו".

"אחד - "בתים" שני האדם של בליבו יש כי הידוע עלֿפי המאמר את חכמה" ה"ראשית ומסביר
שהוא זר אל איזהו - זר אל בך יהיה "לא הוזהרנו: ועלֿכך הרע", ליצר משכן ואחד הטוב ליצר משכן
[=גם האדם שיעשה עבודה כל - בבתים הרע היצר "בהיות ולכן הרע". יצר זה - אדם? של בליבו
- האזהרה עתה באה כך ומשום בה". מתייחד המקום ואין הרע ליצר חלק בהם יש הטובים] מעשיו

מ עבודתם בעבודה"שתהיה שתהיה פנייה כל כי ה', בעבודת פנייה שום תהיה ולא אחד בלב יוחדת
עם ובהשתתפו ... יתברך לשם מיוחדת ואינה זר, אל חלק והוא העבודה, סיבת הפנייה אותה נמצא -
שתהיה רוצה שהקב"ה בה, חלק שום יתברך לשם אין זר, אל שהוא היצר, חלק האלוקית העבודה

ופסולת". עירוב שום בלי אחד בלב וברה זכה עבודתו

אליו. הצדיק הגאון דברי את בקושי אך קלט ולכן ברוך, את מאוד הרשימו האמורים הדברים

עוסק. הוא ספר ובאיזה הוא מי שאלותיו, על הישיבה לראש השיב התאושש כאשר

רושם תחת היום כל נתון היה עצמו ברוך ואילו מהחדר. ויצא מאומה לאמור הוסיף לא שלמה ר'
פנים. אל פנים עימו נפגש לא אז עד ואשר רבות. כה שמע אודותיו אשר הגאון, עם פגישתו

חדשה! מרעישה הפתעה לברוך ציפתה בערב
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לבוא מזמינו הישיבה ראש כי לו והודיע הצידה, ברוך לר' קרא שאול, אברהם ר' הישיבה ַָשמש
בסוד. להישמר חייב הדבר אך לחדרו,

נדהם. היה ברוך

פירוש בגמרא, והבנתו ידיעותיו על אותו לחקור הגאון החל - שלמה רבי של לחדרו נכנס כאשר
שבע שלמה רבי כי הבחין וברוך מסכתות, במספר אותו ּבחן הוא הראשונים. ופירושי ותוספות ַָרש"י

מידיעותיו. רצון

מקופת כלשהו תשלום מקבל הוא האם מתפרנס. הוא כיצד ברוך את לשאול החל שלמה רבי
ישן. הוא היכן לדעת התעניין כן בעליֿבתים, אצל "ימים" אוכל שהוא או הישיבה,

הזדמנות באותה הסמוך. המדרש בבית לן והוא כפיו מיגיע מתפרנס הוא כי ברוך לו השיב כך על
אם כי תורה ללמוד רק לא היא מגמתו כאשר לבריסק, בואו מניעי על הישיבה לראש סיפר אף הוא
קיים רבות שעות שונים. ויסורים סיגופים עצמו על קיבל כבר עתה עד הבורא. בעבודת דרך לחפש גם

דמעות. הוזלת כדי תוך השמימה מבטו היפנה שם וביער, בשדה התבודדות

בסיפורו: המשיך וברוך בהתעניינות. הקשיב הגאון

פסקתי לא זאת עם יחד "אך - ברוך אמר - שונים" סיגופים עלֿידי התעניתי שנה חצי "במשך
צעיר שהייתי למרות השני", "השולחן אל הגעתי באוויאזין שאול ר' של בישיבתו מללמוד.

התלמידים".

חדשה לדרך אותי משך ליבי בנפשי. סיפוק חשתי "לא - שלמה לר' להסביר ברוך המשיך - ַָ"ברם"
לנשמתי". מרגוע מצאתי לא בוויאזין ה'. בעבודת

לומר: ברוך המשיך שלמה, לרבי יותר טובה בצורה זאת להבהיר וכדי

מתגלים זה בספר כי חשתי פחד. עלי נפל בו עיינתי וכאשר אלוקים", "מראות הספר לידי "נזדמן
שמא אלו, לסודות לחדור חששתי מאידך, אותי. ציער הדבר לגלותם. הצלחתי לא אך גדולים, רזים
עלֿידי לטהר רציתי חצות. ותיקוני תעניות חדשים, סיגופים עצמי על אפוא, קיבלתי, להם. ראוי אינני

שבספר". הסודות להשגת ראויה לדרגה ולהתעלות חטא, שמץ מכל מחשבותיי את כך

דאגתו את להשיח החליט הוא הספר. לרזי לחדור מאמציו כל הצליחו לא כיצד לספר המשיך ברוך
על קשה עמלו שלושתם הספר. סודות עם להתמודד ניסו ויחד הישיבה, תלמידי מחבריו, שניים לפני
ברוך של חשקו ואילו זה, ספר ללמוד להמשיך רצו ולא עייפו חבריו שני לפענחו. הצליחו לא אך תוכנו,
אותו. וילמדם הספר רזי לפרדס שיכניסהו רב לו לחפש החליט הוא יותר. עוד גדל הספר את להבין

המידה. על יתר בדיבורו האריך לא האם לבדוק שרוצה כמי הגאון על הביט הוא ברוך, נדם כאן

קורן. בחיוך שלמה רבי עודדו - בסיפורך" נא "המשך

שמפיו רבנו, אודות גם "ושמעתי - ברוך המשיך - בבריסק" הישיבה שמע לאוזניי הגיעה "אז
ממקום רגלי והלכתי וויאזין את עזבתי לדעת. משתוקקת ונשמתי ליבי חפץ אשר את ללמוד אוכל
עתה הנה. ה' בעזרת הגעתי אשר עד בדרכי מלהמשיך עיכבני לא דבר שום אך חליתי, בדרך ֵָלמקום.
בעבודת רבנו דרך את ללמוד להתחיל אזכה בה הכושר לשעת ומצפה רבנו, בישיבת לאֿל תודה הנני
הקודש אל לבוא ונקראתי ה' בחסדי שזכיתי עד לרבנו, ביוזמתי לגשת ליבי מלאני לא זאת עם הבורא.

פנימה".
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לבוא מזמינו הישיבה ראש כי לו והודיע הצידה, ברוך לר' קרא שאול, אברהם ר' הישיבה ַָשמש
בסוד. להישמר חייב הדבר אך לחדרו,

נדהם. היה ברוך

פירוש בגמרא, והבנתו ידיעותיו על אותו לחקור הגאון החל - שלמה רבי של לחדרו נכנס כאשר
שבע שלמה רבי כי הבחין וברוך מסכתות, במספר אותו ּבחן הוא הראשונים. ופירושי ותוספות ַָרש"י

מידיעותיו. רצון

מקופת כלשהו תשלום מקבל הוא האם מתפרנס. הוא כיצד ברוך את לשאול החל שלמה רבי
ישן. הוא היכן לדעת התעניין כן בעליֿבתים, אצל "ימים" אוכל שהוא או הישיבה,

הזדמנות באותה הסמוך. המדרש בבית לן והוא כפיו מיגיע מתפרנס הוא כי ברוך לו השיב כך על
אם כי תורה ללמוד רק לא היא מגמתו כאשר לבריסק, בואו מניעי על הישיבה לראש סיפר אף הוא
קיים רבות שעות שונים. ויסורים סיגופים עצמו על קיבל כבר עתה עד הבורא. בעבודת דרך לחפש גם

דמעות. הוזלת כדי תוך השמימה מבטו היפנה שם וביער, בשדה התבודדות

בסיפורו: המשיך וברוך בהתעניינות. הקשיב הגאון

פסקתי לא זאת עם יחד "אך - ברוך אמר - שונים" סיגופים עלֿידי התעניתי שנה חצי "במשך
צעיר שהייתי למרות השני", "השולחן אל הגעתי באוויאזין שאול ר' של בישיבתו מללמוד.

התלמידים".

חדשה לדרך אותי משך ליבי בנפשי. סיפוק חשתי "לא - שלמה לר' להסביר ברוך המשיך - ַָ"ברם"
לנשמתי". מרגוע מצאתי לא בוויאזין ה'. בעבודת

לומר: ברוך המשיך שלמה, לרבי יותר טובה בצורה זאת להבהיר וכדי

מתגלים זה בספר כי חשתי פחד. עלי נפל בו עיינתי וכאשר אלוקים", "מראות הספר לידי "נזדמן
שמא אלו, לסודות לחדור חששתי מאידך, אותי. ציער הדבר לגלותם. הצלחתי לא אך גדולים, רזים
עלֿידי לטהר רציתי חצות. ותיקוני תעניות חדשים, סיגופים עצמי על אפוא, קיבלתי, להם. ראוי אינני

שבספר". הסודות להשגת ראויה לדרגה ולהתעלות חטא, שמץ מכל מחשבותיי את כך

דאגתו את להשיח החליט הוא הספר. לרזי לחדור מאמציו כל הצליחו לא כיצד לספר המשיך ברוך
על קשה עמלו שלושתם הספר. סודות עם להתמודד ניסו ויחד הישיבה, תלמידי מחבריו, שניים לפני
ברוך של חשקו ואילו זה, ספר ללמוד להמשיך רצו ולא עייפו חבריו שני לפענחו. הצליחו לא אך תוכנו,
אותו. וילמדם הספר רזי לפרדס שיכניסהו רב לו לחפש החליט הוא יותר. עוד גדל הספר את להבין

המידה. על יתר בדיבורו האריך לא האם לבדוק שרוצה כמי הגאון על הביט הוא ברוך, נדם כאן

קורן. בחיוך שלמה רבי עודדו - בסיפורך" נא "המשך

שמפיו רבנו, אודות גם "ושמעתי - ברוך המשיך - בבריסק" הישיבה שמע לאוזניי הגיעה "אז
ממקום רגלי והלכתי וויאזין את עזבתי לדעת. משתוקקת ונשמתי ליבי חפץ אשר את ללמוד אוכל
עתה הנה. ה' בעזרת הגעתי אשר עד בדרכי מלהמשיך עיכבני לא דבר שום אך חליתי, בדרך ֵָלמקום.
בעבודת רבנו דרך את ללמוד להתחיל אזכה בה הכושר לשעת ומצפה רבנו, בישיבת לאֿל תודה הנני
הקודש אל לבוא ונקראתי ה' בחסדי שזכיתי עד לרבנו, ביוזמתי לגשת ליבי מלאני לא זאת עם הבורא.
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פ"ד] כסלו [י"א

שי' אלימלך מו"ה

בלימוד הסדר ובדבר מ"ח, מכ"ח מכתבו על במענה

שני רבים, ל' מטעמים מטעמים, לי ועשה כתי' הנה ותפלה,

בעצמו. עושה שהאדם מה הא' המה, עבודות דשני מטעמים,

אורייתא ממארי שהוא אדם לך יש יכולתו, כפי תפלה בתורה

כ"כ יפה דעתו שאין אדם לך ויש בעיון, בלימוד ועוסק ולמדן,

הוא והב' יכולתו, כפי ותפלה בתורה ועוסק עיוני, בלימוד

בכפו נפשו שם הנה בעצמו שלומד מלבד אשר האדם עבודת

ביגיעה עמוק ולב מקרב השתדלות מיני בכל להשתדל תמיד

האדם תורת וזאת ילמוד, חבירו אשר רבה ועבודה עצומה

יקבעו אשר להשתדל צריך הוא והמצוה התורה פי על החי

בעצמו ושילך מדרשות, ובתי כנסיות בהבתי לימוד שיעורי

בתים, בעלי הן זה, על ויעוררם הלימוד, אל אנשים לקבל

לחבב קירוב מיני בכל ולקרבם מלאכה ובעלי עסקים בעלי

הבאים (אלו קום משכימי חברה ליסד הקדש, חיבת עליהם

עין משניות, וחברת תהלים) להגיד המדרש לבית בהשכמה

פרש"י, עם חומש ללמוד החפצים בחורים תפארת או יעקב,

מאד. גדול וזכותו זה על ודעתו לבו לתת לו שככה איש ואשרי
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ÔÁÏ Ï‡Âיא‡˙‡a ÚÚÂ «¬«¿»»«¬«¿«¿»

È ‡LÓL ÏÚ È‡ Ôn ˙»«»¬≈«ƒ¿»¿ƒ
È‰B„‡ ÈLÂ ‡˙‡ È‡Ó≈«¿≈«¿»¿«ƒƒ»ƒ

‡‰‰ ‡˙‡a ÈÎLיבÌÏÁÂ ¿ƒ¿«¿»««¬«
LÈÂ ‡Ú‡a ÈÚ ‡ÓÏ ‡‰Â¿»À¿»»ƒ¿«¿»¿≈≈
‡iÎ‡ÏÓ ‡‰Â ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÈËÓ»≈«≈¿«»¿»«¿»«»

a ÔÈ˙ÁÂ ÔÈ˜Ï ÈÈ„יג‡‰Â «¿»»¿ƒ¿»¬ƒ≈¿»
Ó‡Â È‰BÂÚ „ÚÓ ÈÈ„ ‡˜È¿»»«¿»¿««ƒ»ƒ«¬«
‡ Ì‰‡ ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»≈¿«¿»»»
ÈL ‡ È ‡Ú‡ ˜ÁˆÈ ‰Ï‡Â≈»≈¿ƒ¿»«¿»ƒ«¿»≈

ÈÏÂ ‡ Ï ÏÚידÔB‰ÈÂ ¬«»∆¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ
‡Ú‡„ ‡ÙÚ ÔÈ‡Èb Èa¿»«ƒƒ¿«¿»¿«¿»
‡ÁÈ„ÓÏ ‡ÚÓÏ ˜˙˙Â¿ƒ¿≈¿««¿»¿»ƒ¿»


(È)˜ÚÈ ‡ˆiÂ.ּבנֹות ׁשרעֹות ׁשּבׁשביל ידי על «≈≈«¬…ְְְִִֵֶֶַָ

יׁשמעאל, אל עׂשו הל אביו, יצחק ּבעיני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכנען
"וּירא ּוכתיב: יעקב, ׁשל ּבפרׁשתֹו הענין ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹהפסיק
הראׁשֹון לענין חזר ּומּׁשּגמר, וגֹו'" בר ּכי :עׂשו ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

‡ˆiÂ.יעקב וּיל" אּלא לכּתב צרי היה לא «≈≈ְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹ
ׁשּיציאת מּגיד אּלא יציאתֹו? הזּכיר ולּמה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָחרנה",

רׁשם עֹוׂשה הּמקֹום מן ׁשהּצּדיקצּדיק ׁשּבזמן ְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ
מּׁשם, יצא הדרּה, הּוא זיוּה הּוא הֹודּה, הּוא ֲִִִָָָָָָָָּבעיר,

וכן הדרּה. ּפנה זיוּה ּפנה הֹודּה, א)ּפנה "וּתצא(רות ְֲִֵֵֵַָָָָָָָָָָ
ורּות ּבנעמי האמּור הּמקֹום", Á‰:מן ÏiÂ.יצא ְְֳִִַָָָָ«≈∆»»»ָָ

ÌB˜na(È‡)לחרן:ללכת ÚbÙiÂ.הזּכיר לא ְֶֶָָָ«ƒ¿««»ְִִֹ
מקֹום, ּבאיזה ּבמקֹוםהּכתּוב הּנזּכר ּבּמקֹום אּלא ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבֹו: ׁשּנאמר הּמֹורּיה, הר הּוא כב)אחר, "וּירא(לעיל ְֱִֵֶֶַַַַַַָ
מרחֹוק": ט"ז:)ּכמֹו.ÚbÙiÂאתֿהּמקֹום (יהושע ֵֶַָָ«ƒ¿«ְ

ּביריחֹו", יט)"ּופגע ורּבֹותינּו(שם ּבדּבׁשת". "ּופגע ְְְִִֵֶַַַַָָ
כז)ּפרׁשּו ּכמֹו:(ברכות ּתפּלה ז)לׁשֹון "ואל(ירמיה ְְְְְִֵַָ

ּבי", ערבית,ּתפּגע ּתפּלת יעקב ׁשּתּקן ולמדנּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹ
ׁשּקפצה ללּמד 'וּיתּפּלל', ּכתב ולא הּכתּוב ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹוׁשּנה

הארץ הּנׁשה'לֹו 'ּגיד ּבפרק ׁשּמפרׁש (חוליןּכמֹו ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָֹ
‰LÓ:צא) ‡È.הּׁשמׁש "וּיבא לכּתב לֹו היה ƒ»«∆∆ְִֶֶַַָָָֹֹ

לֹו ׁשּׁשקעה מׁשמע הּׁשמׁש", "ּכיֿבא ׁשם", ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָוּילן

ׁשם: ׁשּילין ּכדי ּבעֹונתּה, ׁשּלא ּפתאם ÌNiÂהחּמה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ«»∆
ÂÈ˙L‡Ó.,לראׁשֹו סביב מרזב ּכמין ׁשּיראעׂשאן ¿«¬…»ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ

זֹו, עם זֹו מריבֹות התחילּו רעֹות. חּיֹות זאתמּפני ְְְִִִִִֵַָֹ
אֹומרת:אֹומרת: וזאת ראׁשֹו', את צּדיק יּניח 'עלי ְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

אחת, אבן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עׂשאן מּיד יּניח', ֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָ'עלי
ׂשם אׁשר האבן את "וּיּקח ׁשּנאמר: ְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָוזהּו

‰‰‡מראׁשתיו": ÌB˜na LiÂ.,מעּוט לׁשֹון ְֲַָֹ«ƒ¿««»«ְִ
ּבבית ׁשּׁשּמׁש ׁשנים י"ד אבל ׁשכב, מקֹום ְְֲִִֵֵֶַָָָָּבאֹותֹו
ּבּתֹורה: עֹוסק ׁשהיה ּבּלילה, ׁשכב לא ְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעבר

(È)ÌÈ„ÈÂ ÌÈÏÚ.ּתחּלה ּכעֹולים ואחר …ƒ¿…¿ƒְְִִַַָָ
חּוצה יֹוצאים אין ּבארץ ׁשּלּוּוהּו מלאכים ְְְִִִִֵֶֶַָָָָיֹורדים,

לרקיע ועלּו לארץלארץ, חּוצה מלאכי וירדּו ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ÂÈÏÚ(È‚)ללּוֹותֹו: .לׁשמרֹו:˜ÁˆÈ È‰Ï‡Â. ְַƒ»»»ְְָ≈…≈ƒ¿»

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּיחד ּבּמקרא מצינּו ׁשּלא ּפי על ְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאף
ּפלֹוני' 'אלהי לכּתב ּבחּייהם הּצּדיקים על ׁשמֹו ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַֹֹהּוא

ׁשּנאמר: טו)מּׁשּום יאמין",(איוב לא ּבקדֹוׁשיו "הן ְֱֲִִִֵֶֶַַָֹ
וכלּוא עיניו ׁשּכהּו לפי יצחק, על ׁשמֹו יחד ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָּכאן
מּמּנּו ּפסק הרע ויצר ּכּמת הּוא והרי ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבּבית

ÈÏÚ‰:(תנחומא) ÎL.(שם הּקדֹוׁש(חולין קּפל …≈»∆»ִֵַָ
ּתחּתיו, יׂשראל ארץ ּכל הּוא ׁשּתהאּברּו לֹו רמז ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשל מקֹומֹו ׁשּזה אּמֹות, (ּכד' לבניו ליּכבׁש ְְְִֵֶֶֶַָָָָנֹוחה

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר יוסף יהודא שי'

שלום וברכה!

... מ"ש אודות מנהגו הטוב לגמור ספר התהלים בכל יום וכן בש"ק וחושש אשר עי"ז נצרך יהי' לו 

למעט בהקביעות לדא"ח או למעט בעבודתו.

הנה לאחר כל זה לדעתי ימשיך במנהגו הטוב באמירת התהלים כנ"ל, וע"פ המבואר במכתב כ"ק 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ע"ד גודל ענין אמירת תהלים, וכיון שמלבד שעות הלילה עד חצות 

לילה, הרי מותר לאמר תהלים כל היום, הנה אם לא יספיק הזמן בבקר הרי יוכל למלאות בשאר שעות 

היום, והשי"ת יצליחו.

בברכה.

נ.ב.

במשלוח בפ"ע נשלח לו החוברת והקונטרס י"ט כסלו. ובטח יזכה בתוכנם את הרבים.



קיי `viegkoey`x mei qelwpe`

    ©¥¥¬©«£−Ÿ¦§¥´¨®©©¥−¤¨¨«¨
      ©¦§©̧©¨¹©¨³¤¨Æ¦¨´©¤½¤©¦©Æ

    ¥«©§¥´©¨½©−̈¤§©«£Ÿ¨®©¦§©−
     ©¨¬©«©©«£ÀŸ§¦¥³ª¨Æª¨´

     ©½§¨§Ÿ−©¦´©©¨¨®§¨§¦¥Æ©§£¥´
     ¡Ÿ¦½Ÿ¦¬§«Ÿ§¦−«§¦¥̧§Ÿ̈¹

      ¦¨´¨¨»©Ÿ©¼£¦´§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ©§¨¨´
       ¨¦½¥«Ÿ¥−¦§¨®¨À̈¤£¤³©¨ÆŸ¥´

     ¨¤½¨§¬¤§¤−¨§©§¤«§¨¨³©§£Æ
     ©«£©´¨½̈¤¨«©§¨²¨¬¨¨¥−§¨§¨´Ÿ¨

„ÚLי ‡‡aÓ ˜ÚÈ ˜Ù¿««¬…ƒ¿≈»¿»«
ÔÁÏ Ï‡Âיא‡˙‡a ÚÚÂ «¬«¿»»«¬«¿«¿»

È ‡LÓL ÏÚ È‡ Ôn ˙»«»¬≈«ƒ¿»¿ƒ
È‰B„‡ ÈLÂ ‡˙‡ È‡Ó≈«¿≈«¿»¿«ƒƒ»ƒ

‡‰‰ ‡˙‡a ÈÎLיבÌÏÁÂ ¿ƒ¿«¿»««¬«
LÈÂ ‡Ú‡a ÈÚ ‡ÓÏ ‡‰Â¿»À¿»»ƒ¿«¿»¿≈≈
‡iÎ‡ÏÓ ‡‰Â ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÈËÓ»≈«≈¿«»¿»«¿»«»

a ÔÈ˙ÁÂ ÔÈ˜Ï ÈÈ„יג‡‰Â «¿»»¿ƒ¿»¬ƒ≈¿»
Ó‡Â È‰BÂÚ „ÚÓ ÈÈ„ ‡˜È¿»»«¿»¿««ƒ»ƒ«¬«
‡ Ì‰‡ ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»≈¿«¿»»»
ÈL ‡ È ‡Ú‡ ˜ÁˆÈ ‰Ï‡Â≈»≈¿ƒ¿»«¿»ƒ«¿»≈

ÈÏÂ ‡ Ï ÏÚידÔB‰ÈÂ ¬«»∆¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ
‡Ú‡„ ‡ÙÚ ÔÈ‡Èb Èa¿»«ƒƒ¿«¿»¿«¿»
‡ÁÈ„ÓÏ ‡ÚÓÏ ˜˙˙Â¿ƒ¿≈¿««¿»¿»ƒ¿»


(È)˜ÚÈ ‡ˆiÂ.ּבנֹות ׁשרעֹות ׁשּבׁשביל ידי על «≈≈«¬…ְְְִִֵֶֶַָ

יׁשמעאל, אל עׂשו הל אביו, יצחק ּבעיני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכנען
"וּירא ּוכתיב: יעקב, ׁשל ּבפרׁשתֹו הענין ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹהפסיק
הראׁשֹון לענין חזר ּומּׁשּגמר, וגֹו'" בר ּכי :עׂשו ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

‡ˆiÂ.יעקב וּיל" אּלא לכּתב צרי היה לא «≈≈ְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹ
ׁשּיציאת מּגיד אּלא יציאתֹו? הזּכיר ולּמה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָחרנה",

רׁשם עֹוׂשה הּמקֹום מן ׁשהּצּדיקצּדיק ׁשּבזמן ְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ
מּׁשם, יצא הדרּה, הּוא זיוּה הּוא הֹודּה, הּוא ֲִִִָָָָָָָָּבעיר,

וכן הדרּה. ּפנה זיוּה ּפנה הֹודּה, א)ּפנה "וּתצא(רות ְֲִֵֵֵַָָָָָָָָָָ
ורּות ּבנעמי האמּור הּמקֹום", Á‰:מן ÏiÂ.יצא ְְֳִִַָָָָ«≈∆»»»ָָ

ÌB˜na(È‡)לחרן:ללכת ÚbÙiÂ.הזּכיר לא ְֶֶָָָ«ƒ¿««»ְִִֹ
מקֹום, ּבאיזה ּבמקֹוםהּכתּוב הּנזּכר ּבּמקֹום אּלא ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבֹו: ׁשּנאמר הּמֹורּיה, הר הּוא כב)אחר, "וּירא(לעיל ְֱִֵֶֶַַַַַַָ
מרחֹוק": ט"ז:)ּכמֹו.ÚbÙiÂאתֿהּמקֹום (יהושע ֵֶַָָ«ƒ¿«ְ

ּביריחֹו", יט)"ּופגע ורּבֹותינּו(שם ּבדּבׁשת". "ּופגע ְְְִִֵֶַַַַָָ
כז)ּפרׁשּו ּכמֹו:(ברכות ּתפּלה ז)לׁשֹון "ואל(ירמיה ְְְְְִֵַָ

ּבי", ערבית,ּתפּגע ּתפּלת יעקב ׁשּתּקן ולמדנּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹ
ׁשּקפצה ללּמד 'וּיתּפּלל', ּכתב ולא הּכתּוב ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹוׁשּנה

הארץ הּנׁשה'לֹו 'ּגיד ּבפרק ׁשּמפרׁש (חוליןּכמֹו ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָֹ
‰LÓ:צא) ‡È.הּׁשמׁש "וּיבא לכּתב לֹו היה ƒ»«∆∆ְִֶֶַַָָָֹֹ

לֹו ׁשּׁשקעה מׁשמע הּׁשמׁש", "ּכיֿבא ׁשם", ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָוּילן

ׁשם: ׁשּילין ּכדי ּבעֹונתּה, ׁשּלא ּפתאם ÌNiÂהחּמה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ«»∆
ÂÈ˙L‡Ó.,לראׁשֹו סביב מרזב ּכמין ׁשּיראעׂשאן ¿«¬…»ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ

זֹו, עם זֹו מריבֹות התחילּו רעֹות. חּיֹות זאתמּפני ְְְִִִִִֵַָֹ
אֹומרת:אֹומרת: וזאת ראׁשֹו', את צּדיק יּניח 'עלי ְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

אחת, אבן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עׂשאן מּיד יּניח', ֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָ'עלי
ׂשם אׁשר האבן את "וּיּקח ׁשּנאמר: ְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָוזהּו

‰‰‡מראׁשתיו": ÌB˜na LiÂ.,מעּוט לׁשֹון ְֲַָֹ«ƒ¿««»«ְִ
ּבבית ׁשּׁשּמׁש ׁשנים י"ד אבל ׁשכב, מקֹום ְְֲִִֵֵֶַָָָָּבאֹותֹו
ּבּתֹורה: עֹוסק ׁשהיה ּבּלילה, ׁשכב לא ְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעבר

(È)ÌÈ„ÈÂ ÌÈÏÚ.ּתחּלה ּכעֹולים ואחר …ƒ¿…¿ƒְְִִַַָָ
חּוצה יֹוצאים אין ּבארץ ׁשּלּוּוהּו מלאכים ְְְִִִִֵֶֶַָָָָיֹורדים,

לרקיע ועלּו לארץלארץ, חּוצה מלאכי וירדּו ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ÂÈÏÚ(È‚)ללּוֹותֹו: .לׁשמרֹו:˜ÁˆÈ È‰Ï‡Â. ְַƒ»»»ְְָ≈…≈ƒ¿»

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּיחד ּבּמקרא מצינּו ׁשּלא ּפי על ְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאף
ּפלֹוני' 'אלהי לכּתב ּבחּייהם הּצּדיקים על ׁשמֹו ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַֹֹהּוא

ׁשּנאמר: טו)מּׁשּום יאמין",(איוב לא ּבקדֹוׁשיו "הן ְֱֲִִִֵֶֶַַָֹ
וכלּוא עיניו ׁשּכהּו לפי יצחק, על ׁשמֹו יחד ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָּכאן
מּמּנּו ּפסק הרע ויצר ּכּמת הּוא והרי ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבּבית

ÈÏÚ‰:(תנחומא) ÎL.(שם הּקדֹוׁש(חולין קּפל …≈»∆»ִֵַָ
ּתחּתיו, יׂשראל ארץ ּכל הּוא ׁשּתהאּברּו לֹו רמז ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשל מקֹומֹו ׁשּזה אּמֹות, (ּכד' לבניו ליּכבׁש ְְְִֵֶֶֶַָָָָנֹוחה
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a˙ÈÂ ‡Ó„Ï ‡Ï¿ƒ»¿»»¿ƒ¿»¿
ÏÈ„ ‡Ú‡ ˙ÈÚÊ Ïk CÏÈ„a¿ƒ»…«¿¬««¿»¿ƒ

:CÈaטוCcÚa ÈÓÈÓ ‡‰Â ¿»¿»≈¿ƒ¿«¿»
C‰˙ Èc ˙‡ Ïa Cp‡Â¿∆¿ƒ»¿»¬«ƒ¿«
‡Ï È‡ ‡„‰ ‡Ú‡Ï CpÈ˙‡Â«¬≈ƒ»¿«¿»»»¬≈»
˙È „ÈaÚ‡ Èc „Ú Cp˜aL‡∆¿¿ƒ»«ƒ∆¿≈»

:CÏ ˙ÈÏlÓcטז˜ÚÈ Ú‡Â ¿«≈ƒ»¿ƒ¿««¬…
(˙È‡) ‡ËL˜a Ó‡Â Óƒƒ¿≈«¬«¿¿»ƒ
‡‡Â È„‰ ‡˙‡a ÈL ÈÈ„ ‡˜È¿»»«¿»»≈¿«¿»»≈«¬»

:Ú„È È˙ÈÂ‰ ‡ÏיזÓ‡Â ÏÈ„ »¬≈ƒ¿»¿ƒ«¬«
Èc ˙ÈÏ È„‰ ‡˙‡ ÏÈc ‰Ó»¿ƒ«¿»»≈≈≈
‡ÂÚc ˙‡ È‰l‡ ËÈ„‰ ˙‡¬«∆¿∆»≈¬«¿«¬»
Ï˜ Ú È„Â ÈÈ Ì„˜ Ó ≈ƒ√»¿»¿≈¿«√≈


"וכן.(È„)אדם): ּכמֹו יפרץ":וחזקּת, ָָ»«¿»ְְְְְִֵַָָֹ
(ÂË)CÚ È‡.ּומּלבן מעׂשו ירא ׁשהיה :לפי »…ƒƒ»ְִִֵֵֵֶָָָָָָ

È˙ÈÚŒÌ‡ L‡ „Ú.ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי''אם' «¬∆ƒ»ƒƒְְִִִֵַ
צ) CÏ:(גיטין Èac.ּׁשהבטחּתי מה ,ועלי לצרּכ ƒ«¿ƒ»ְְְְְְִִֶֶַַָָ

ׁשּלא לעׂשו, ולא הבטחּתיו ל זרעֹו, על ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹלאברהם
"ּכי אּלא: זרע', ל יּקרא יצחק 'ּכי לֹו: ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָאמרּתי
ולֹו ,ּול 'לי, ּכל וכן יצחק, ּכל ולא ְְְְְְְִִִֵָָָָֹּביצחק",
על, לׁשֹון מׁשּמׁשים ּדּבּור אצל הּסמּוכים ְְְְְִִִֵֶֶַַַָולהם'
לכן: קדם ּדּבר לא יעקב עם ׁשהרי יֹוכיח, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹוזה

(ÊË)ÈÚ„È ‡Ï È‡Â.יׁשנּתי לא ידעּתי, ׁשאם ¿»…ƒ…»»¿ƒְְִִִֶַַָָֹ
ּכזה: קדֹוׁש ‡ÌÈ‰Ï(ÊÈ)ּבמקֹום ˙ÈaŒÌ‡ Èk.אמר ְֶָָָƒƒ≈¡…ƒַָ

הּזה 'הּסּלם זמרא: ּבן יֹוסי רּבי ּבׁשם אלעזר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻרּבי
ׁשּפּועֹו ואמצע ׁשבע ּבבאר ּביתעֹומד ּכנגד מּגיע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

יהּודה ׁשל ּבדרֹומּה עֹומד ׁשבע ׁשּבאר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָהּמקּדׁש',
ּובנימין, יהּודה ׁשּבין ּבּגבּול ּבצפֹונּה, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָוירּוׁשלים
ׁשּבין ּבּגבּול ּבנימין נחלת ׁשל ּבּצפֹון היה אל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּובית
ּבבארֿ ׁשרגליו סּלם נמצא, יֹוסף. ּבני ּובין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻּבנימין
נגד ׁשּפּועֹו אמצע מּגיע ּבביתֿאל, וראׁשֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹׁשבע
הּקדֹוׁש ׁשאמר רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכלּפי ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָירּוׁשלים,
ּבלא ויּפטר מלֹוני, לבית ּבא זה 'צּדיק הּוא: ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹּברּו

לירּוׁשל קראֹו יעקב אמרּו: ועֹוד ּביתֿאל,לינה'? ים ְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ
ּכן? לֹומר למדנּו ּומהיכן ירּוׁשלים. ולא היא לּוז ְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹוזֹו

היא וזֹו לכאן, ּובא הּמֹורּיה הר ׁשּנעקר אני ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָאֹומר
ּבית ׁשּבא חּלין', ּב'ׁשחיטת האמּורה הארץ ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻקפיצת
"וּיפּגע וזהּו: ּביתֿאל, עד לקראתֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָהּמקּדׁש
ּבית על יעקב ּכׁשעבר ּתאמר ואם ְְֲִֵֶַַַַַָָֹֹּבּמקֹום".
לּביּה יהיב לא איהּו ׁשם? עּכבֹו לא מּדּוע ְְִִִִִֵַַַָָָָֹהּמקּדׁש,
הּׁשמים ּומן אבֹותיו, ׁשהתּפּללּו ּבּמקֹום ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָלהתּפּלל
'ּגיד ּבפרק ּכדאמרינן אזל, חרן עד איהּו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָיעּכבּוהּו?
לחרן, מטא ּכי חרנה", וּיל" מֹוכיח: ּוקרא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּנׁשה'.
ּבֹו ׁשהתּפּללּו מקֹום על ׁשעברּתי 'אפׁשר ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָאמר:
למהּדר ּדעּתיּה יהב ּבֹו'? התּפּללּתי ולא ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָֹאבֹותי
לא אל, (ּבית הארץ לֹו וקפצה ּביתֿאל, עד ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָֹוחזר
ׁשם ועל לירּוׁשלים, אּלא לעי, הּסמּו הּוא ְִִֵֶֶַַַַָָָָזה

קראּה: האלהים עיר הר"ׁשהיתה והּוא אל", ּבית ְְְֱִִֵֵֶַָָָָָֹ
הּׂשדה והּוא אברהם, ּבֹו ׁשהתּפּלל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהּמֹורּיה
ונעלה "לכּו ּבסֹוטה: אמרּו וכן יצחק, ּבֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָׁשהתּפּלל
ּכיצחק ולא 'הר', ׁשּקראֹו ּכאברהם לא ְְְְְְְִֶַַָָָָֹֹוגֹו'".
עד ּביתֿאל, ׁשּקראֹו ּכיעקב אּלא 'ׂשדה', ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּקראֹו

מדּיק): רׁש"י מּפרּוׁש 'מה.pŒ‰Ó‡ּכאן ּתרּגּום: ְִִֵַָָֻ«»ְַַ
ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם דחילּו, הדין'. אתרא ְְְְִִֵֵַָָָָּדחילּו

למלּבׁש:סֹוכלתנּו. ‰ÌÈÓּוכסּו ÚL ‰ÊÂ.מקֹום ְְְְְִַָ¿∆«««»»ƒְ
ׁשּבית ּומדרׁשֹו: הּׁשמימה, ּתפּלתם לעלֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָּתפּלה

מעלה ׁשל ׁשלהּמקּדׁש הּמקּדׁש ּבית ּכנגד מכּון ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
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יחמּטה: È„nÚ(Î)תורה ÌÈ‰Ï‡ ‰È‰ÈŒÌ‡.אם ַָƒƒ¿∆¡…ƒƒ»ƒִ

עּמדי, להיֹות ׁשהבטיחני הּללּו הבטחֹות לי ְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָֹיׁשמר
:"עּמ אנכי "והּנה לי: ׁשאמר ּכמֹו.ÈÓLeּכמֹו ְְִִִִֵֶַָָָֹ¿»«ƒְ

:"אׁשרּֿתל ּבכל ּוׁשמרּתי" לי: ÈÏŒÔ˙Âׁשאמר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹ¿»«ƒ
ÏÎ‡Ï ÌÁÏ.,"אעזב לא "ּכי ׁשאמר: ּכמֹו ∆∆∆¡…ְְֱִֶֶַָָֹ

"ולא ׁשּנאמר: נעזב, קרּוי הּוא לחם, ְְְֱֱֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוהּמבּקׁש
מבּקׁשֿלחם" וזרעֹו נעזב צּדיק לז)ראיתי :(תהלים ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָ

(‡Î)ÈzLÂ.ֿאל והׁשיבתי" לי: ׁשאמר ּכמֹו ¿«¿ƒְֲִִִֶֶַַָֹ
אלמד.ÌBÏLהאדמה": ׁשּלא החטא, מן ׁשלם ֲָָָ¿»ְְִֵֵֶֶַַָֹ

לבן: ÌÈ‰Ï‡Ïמּדרכי ÈÏ '‰ ‰È‰Â.ׁשמֹו ׁשּיחּול ְִֵַָָ¿»»ƒ≈…ƒְֶָ
ּבזרעי, ּפסּול יּמצא ׁשּלא סֹוף, ועד מּתחּלה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹעלי
זֹו והבטחה ,"ל "אׁשרּֿדּברּתי ׁשאמר: ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָּכמֹו
לאלהים ל "להיֹות ׁשנאמר: לאברהם, ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָֹהבטיח

"אחרי יז)ּולזרע יּמצא(לעיל ׁשּלא מיחס זרע) . ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָֹֻ
ּפסּול): ׁשּום ‰‡˙(Î)ּבֹו Ô‡‰Â.מפרׁש ּכ ְ¿»∆∆«…ְָָֹ

ואף אּלה את לי ּתעׂשה אם "והאבן", ׁשל זֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָוי"ו
זאת: אעׂשה Ó‰אני ÈzÓ L‡ ˙‡‰ Ô‡‰Â ֱֲִֶֶֹ¿»∆∆«…¬∆«¿ƒ«≈»

.'B‚Âעׂשה וכן ה'', קדם עלּה פלח 'אהי ּכתרּגּומֹו: ¿ְְְֲֳֵֵֵַַַָָָָ
ּביתֿ עלה "קּום לֹו: ּכׁשאמר ארם, מּפּדן ְְֲֲִֵֵֶַַַָָּבׁשּובֹו

לה)אל" מּצבה(לקמן יעקב "וּיּצב ׁשם? ּנאמר מה , ֱֲֵֵֵֶַַַַַַָָֹ
:"נס עליה וּיּס ÂÈÏ‚(‡)וגֹו' ˜ÚÈ ‡iÂ. ְֵֶֶֶַַָָ«ƒ»«¬…«¿»

נׂשא ּבׁשמירה, ׁשהבטח טֹובה ּבׂשֹורה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻמּׁשּנתּבּׂשר
מפרׁש ּכ ללכת, קל ונעׂשה רגליו את ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹלּבֹו

רּבה ‰ÌÈ„Ú():ּבבראׁשית e˜LÈ.מׁשקים ְִִֵַָ«¿»¬»ƒְִַ
קצרה:הרֹועים ּבלׁשֹון ּדּבר והּמקרא העדרים, את ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָ

(‚)eÙÒ‡Â.ׁשהיתה לפי להאסף, היּו רגילים ¿∆∆¿ְְְְִִִֵֵֶָָָָ
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זֹו והבטחה ,"ל "אׁשרּֿדּברּתי ׁשאמר: ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָּכמֹו
לאלהים ל "להיֹות ׁשנאמר: לאברהם, ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָֹהבטיח
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ואף אּלה את לי ּתעׂשה אם "והאבן", ׁשל זֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָוי"ו
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ּביתֿ עלה "קּום לֹו: ּכׁשאמר ארם, מּפּדן ְְֲֲִֵֵֶַַַָָּבׁשּובֹו

לה)אל" מּצבה(לקמן יעקב "וּיּצב ׁשם? ּנאמר מה , ֱֲֵֵֵֶַַַַַַָָֹ
:"נס עליה וּיּס ÂÈÏ‚(‡)וגֹו' ˜ÚÈ ‡iÂ. ְֵֶֶֶַַָָ«ƒ»«¬…«¿»

נׂשא ּבׁשמירה, ׁשהבטח טֹובה ּבׂשֹורה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻמּׁשּנתּבּׂשר
מפרׁש ּכ ללכת, קל ונעׂשה רגליו את ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹלּבֹו

רּבה ‰ÌÈ„Ú():ּבבראׁשית e˜LÈ.מׁשקים ְִִֵַָ«¿»¬»ƒְִַ
קצרה:הרֹועים ּבלׁשֹון ּדּבר והּמקרא העדרים, את ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָ

(‚)eÙÒ‡Â.ׁשהיתה לפי להאסף, היּו רגילים ¿∆∆¿ְְְְִִִֵֵֶָָָָ
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ּגדֹולה: ּומגנּדרין,.eÏÏ‚Âהאבן ותרּגּומֹו וגֹוללין, ְֶֶָָ¿»¬ְְְְְְְִִַַ

ּובלׁשֹון עתיד ּבלׁשֹון לדּבר מׁשּתּנה הוה לׁשֹון ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹּכל
ועתידעבר, היה ּכבר ּתמיד, ההוה ּדבר ׁשּכל לפי ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ּומתיבין:.eÈ‰Âלהיֹות: a‡‰(Â)ּתרּגּומֹו: ְִ¿≈ƒְְִִַ»»
Ô‡v‰ŒÌÚ.ורחל" 'אתיא'. ותרּגּומֹו ּבאל"ף, הּטעם ƒ«…ְְְְֵֶַַַַַָָָָ

'אתת', ותרּגּומֹו: ּבּבי"ת, למעלה, הּטעם ְְְְֵַַַַַַַָָָָּבאה",
עׂשתה: לׁשֹון והּׁשני עֹוׂשה, לׁשֹון ‰Ô(Ê)הראׁשֹון ְְְְִִֵַָָָָ≈

ÏB„b ÌBi‰ „BÚ.ּכסבּור רֹובצים, אֹותם ׁשראה לפי «»ְְְִִֶָָָָ
אמר עֹוד. ירעּו ולא הּביתה הּמקנה לאסף ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָֹֹׁשרֹוצים
יֹום ׂשכירי אם ּכלֹומר ּגדֹול", הּיֹום עֹוד "הן ְְִִֵֵֶַַָָלהם:
הּבהמֹות ואם הּיֹום, ּפעּלת ׁשּלמּתם לא ְְְְִִֵֶֶַַַַַֹֻאּתם,

"לאֿעת כן ּפי על אף וגֹו'ׁשּלכם, הּמקנה "האסף ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

Ïe(Á):(ב"ר) ‡Ï.ׁשהאבן לפי להׁשקֹות, …«ְְְִֶֶֶַָ
ׁשהּוא.eÏÏ‚Âּגדֹולה: לפי 'ויגנּדרּון', מתרּגם זה ְָ¿»¬ְְְְְִִֶֶַָֻ

עתיד: טלׁשֹון Ï‚iÂ(È)תורה ÚÈ biÂ.ּכאדם ְִָ«ƒ««¬…«»∆ְָָ
הּפקק את להֹודיעׁשּמעביר צלֹוחית, ּפי מעל ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָ

ּגדֹול רבה)ׁשּכחֹו ׁשּצפה.iÂ(È‡):(בראשית לפי ֶָֹ«≈¿¿ְִֶָָ
אחר: ּדבר לקבּורה. עּמֹו נכנסת ׁשאינּה הּקדׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּברּוח
אבי עבד 'אליעזר, אמר: ריקנּיֹות. ּבידים ׁשּבא ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָלפי
אין ואני ּומגּדנֹות, ּוצמידים נזמים ּבידיו היּו ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָאּבא,
אביו ּבמצות עׂשו ּבן אליפז ׁשרדף לפי ּכלּום'. ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָּבידי
ּבחיקֹו אליפז ׁשּגדל ּולפי והּׂשיגֹו, להרגֹו, ְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָאחריו
ׁשל לּצּוּוי אעׂשה 'מה לֹו: אמר ידֹו. מׁש יצחק, ְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשל
והעני ּׁשּבידי, מה 'טל יעקב: לֹו אמר ְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹאּבא'?
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ÁÈ  ÈÈÂ z‡ Èe ÈÈ»̃ƒƒƒ¿ƒ»¿ƒ≈ƒ≈¿«
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ּכּמת': ‰e‡(È)חׁשּוב ‰È‡ ÈÁ‡ Èk.קרֹוב ֵַָƒ¬ƒ»ƒ»ָ
ּכמֹו: יג)לאביה, אנחנּו".(לעיל אחים "אנׁשים ְְְֲֲִִִַָָָָ

אחיו אני ּגם ּבא, הּוא לרּמאּות 'אם ְְֲִִִִַַָָָָּומדרׁשֹו:
רבקה, ּבן אני ּגם הּוא, ּכׁשר אדם ואם ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּברּמאּות,

הּכׁשרה': È‡Ï‰אחֹותֹו „zÂ.(ב"ר)ׁשאּמּה לפי ְֲֵַָ««≈¿»ƒ»ְִִֶָ
לֹו: אּלא להּגיד לּה היה ולא Â(È‚)מתה, ְְִֵֶַָָָָָֹ«»»

B‡˜Ï.(ב"ר),טעּון הּוא ממֹון עבדּכסבּור, ׁשהרי ƒ¿»ְֲֵֶֶֶָָָ
טעּונים ּגמּלים ּבעׂשרה לכאן ּבא .aÁÈÂ˜:הּבית ְְְֲִִִַַַַָָָָ«¿«∆

הביא זהּובים 'ׁשּמא אמר: ּכלּום, עּמֹו ראה ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹּכׁשּלא
ּבחיקֹו' ÈÂBÏ:(ב"ר)והּנם 'ׁשּמא.˜ אמר: ְְִֵָ«¿«∆ֶַָָ

ּבפיו' והם הביא ÔÏÏ:(ב"ר)מרּגלּיֹות ÈÂ. ְְְִִִֵֵַָ«¿«≈¿»»
אחיו אנס מּתֹו אּלא ּבא ממֹונֹוׁשּלא וׁשּנטלּו ְְִִֶֶֶֶָָָָָֹֹ

Èe(È„)מּמּנּו: ÈÓ ‡.לי אין מעּתה ִֶ««¿ƒ¿»ƒִֵֵַָ
מּפני אּלא ּכלּום, ּביד ואין הֹואיל הּביתה, ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָלאסּפ

עׂשה, וכן ימים חדׁש ּב אטּפל לאקּורבה זֹו ואף ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹֹ
צאנֹו: רֹועה ׁשהיה ‡z‰(ÂË)לחּנם, ÈÁ‡ŒÈÎ‰. ְִֶֶָָָֹ¬ƒ»ƒ«»

ּתעבדני אּתה, ׁשאחי ּבׁשביל 'וכי ּתמּה: ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָלׁשֹון

ּתבה.Èz„Âחּנם'?: ּכל וכן 'ותעבדני', ּכמֹו ִָ«¬«¿«ƒְְְְִֵֵֵַַָָ
הֹופכת והיא ּבראׁשּה, וי"ו הֹוסיף עבר לׁשֹון ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹׁשהיא

להּבא: טזהּתבה קכג).Bk(ÊÈ)תורה (ב"ב ְֵַַָָ«
ּובכתה, עׂשו ׁשל ּבגֹורלֹו לעלֹות סבּורה ְְְְֲֵֶֶַָָָָָָָׁשהיתה
ּבנֹות ּוׁשּתי לרבקה ּבנים 'ׁשני אֹומרים: הּכל ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹׁשהיּו

לּקטן': והּקטּנה לּגדֹול הּגדֹולה הּוא.‡zללבן, ְְְְַַַַַָָָָָָָ…«
לׁשֹון: הּפרצּוף, מד)צּורת ּבּׂשרד",(ישעיה "יתארהּו ְְְֲֵֶֶַַַַָ

ּבלע"ז: קלסּתר:.Ó‡‰קונפא"ס זיו הּוא ְַַ«¿∆ְְִֵַ
(ÁÈ)È  „‡.(ב"ר),אחדים ימים הם ∆¡»¿∆«»ƒֲִִֵָָ

אחדים", ימים עּמֹו "ויׁשבּת אּמֹו: לֹו ְְְֲִִִִֶַָָָָָָׁשאמרה
ּכימים ּבעיניו "וּיהיּו ּכתיב: ׁשהרי הּוא, ׁשּכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָותדע

‰Ë‰אחדים": za ÏÁa.הּללּו הּסימנים ּכל ֲִָ¿»≈ƒ¿«¿«»ִִַַָָָ
לֹו: אמר רּמאי, ׁשהּוא ּבֹו יֹודע ׁשהיה לפי ְִֵֶֶַַַַָָָָָלּמה?
מן אחרת, 'רחל ּתאמר: וׁשּמא ּברחל", אעבד"ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּתאמר: וׁשּמא ,"ּבּת" לֹומר: ּתלמּוד ְְְִֶַַַַָֹהּׁשּוק'?
ּתלמּוד רחל'? ׁשמּה ואקרא ׁשמּה ללאה ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ'אחליף
ׁשהרי הֹועיל, לא כן ּפי על ואף "הּקטּנה", ְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹלֹומר:
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:‡Îe Ï˜ È ‡ÂיבÈeÁÂ «¬≈»»≈¿»¿«ƒ
‰e‡„ ‰Á‡  È‡ ÏÁÏ ˜È«¬…¿»≈¬≈«¬»¿»»
Ë‰e ‡e‰ ‰˜  È‡Â ‡e‰«¬≈«ƒ¿»¿»«

:‰e‡Ï ‡ÈeÁÂיג„k ‰Â‰Â ¿«ƒ«¿»»«¬»«
a ˜È Ó È ÔÏ Ó¿«»»»≈««¬…«
Ï ‚Â eÓ˜Ï Ë‰e Á‡¬»≈¿«¿«»≈¿«≈≈
ÈÏ Ï‡Â Ï ˜ÈÂ¿«ƒ≈¿«¬≈¿≈≈
‡Ó Ïk È ÔÏÏ Èz‡Â¿ƒ¿»ƒ¿»»»»ƒ¿»«»

:ÔÈl‡‰ידa ÔÏ Ï Ó‡Â »ƒ≈«¬«≈»»¿«
ÁÈ  ÈÈÂ z‡ Èe ÈÈ»̃ƒƒƒ¿ƒ»¿ƒ≈ƒ≈¿«

:ÔÈÓBÈטו˜ÈÏ ÔÏ Ó‡Â ƒ«¬«»»¿«¬…
ÈeÁ ÔÓ ÈÁÏÂ z‡ ÈÁ‡Ó‰¬ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿¿ƒ«ƒ«»«ƒ

:‚‡ ‰Ó ÈÏטזÔÈzz ÔÏÏe ƒ»«¿»¿»»«¿≈
eÂ ‰‡Ï ‡a e Ôa¿»«¿»≈»¿

:ÏÁ ‡zÊיזÔÈ‡È ‰‡Ï ÈÈÂ ¿∆¿»»≈¿≈≈≈»»¬»
‡È‡ÈÂ ‡ÂÈ ‡È Â‰ ÏÁÂ¿»≈¬««ƒ»¿≈»¿»¬»

:‡ÂÊÁיחÏÁ È ˜È Áe ¿∆¿»¿≈«¬…»»≈
ÏÁa ÔÈ  ÁÏ‡ Ó‡Â«¬«∆¿¿ƒ»¿«¿ƒ¿»≈


ּכּמת': ‰e‡(È)חׁשּוב ‰È‡ ÈÁ‡ Èk.קרֹוב ֵַָƒ¬ƒ»ƒ»ָ
ּכמֹו: יג)לאביה, אנחנּו".(לעיל אחים "אנׁשים ְְְֲֲִִִַָָָָ

אחיו אני ּגם ּבא, הּוא לרּמאּות 'אם ְְֲִִִִַַָָָָּומדרׁשֹו:
רבקה, ּבן אני ּגם הּוא, ּכׁשר אדם ואם ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּברּמאּות,

הּכׁשרה': È‡Ï‰אחֹותֹו „zÂ.(ב"ר)ׁשאּמּה לפי ְֲֵַָ««≈¿»ƒ»ְִִֶָ
לֹו: אּלא להּגיד לּה היה ולא Â(È‚)מתה, ְְִֵֶַָָָָָֹ«»»

B‡˜Ï.(ב"ר),טעּון הּוא ממֹון עבדּכסבּור, ׁשהרי ƒ¿»ְֲֵֶֶֶָָָ
טעּונים ּגמּלים ּבעׂשרה לכאן ּבא .aÁÈÂ˜:הּבית ְְְֲִִִַַַַָָָָ«¿«∆

הביא זהּובים 'ׁשּמא אמר: ּכלּום, עּמֹו ראה ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹּכׁשּלא
ּבחיקֹו' ÈÂBÏ:(ב"ר)והּנם 'ׁשּמא.˜ אמר: ְְִֵָ«¿«∆ֶַָָ

ּבפיו' והם הביא ÔÏÏ:(ב"ר)מרּגלּיֹות ÈÂ. ְְְִִִֵֵַָ«¿«≈¿»»
אחיו אנס מּתֹו אּלא ּבא ממֹונֹוׁשּלא וׁשּנטלּו ְְִִֶֶֶֶָָָָָֹֹ

Èe(È„)מּמּנּו: ÈÓ ‡.לי אין מעּתה ִֶ««¿ƒ¿»ƒִֵֵַָ
מּפני אּלא ּכלּום, ּביד ואין הֹואיל הּביתה, ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָלאסּפ

עׂשה, וכן ימים חדׁש ּב אטּפל לאקּורבה זֹו ואף ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹֹ
צאנֹו: רֹועה ׁשהיה ‡z‰(ÂË)לחּנם, ÈÁ‡ŒÈÎ‰. ְִֶֶָָָֹ¬ƒ»ƒ«»

ּתעבדני אּתה, ׁשאחי ּבׁשביל 'וכי ּתמּה: ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָלׁשֹון

ּתבה.Èz„Âחּנם'?: ּכל וכן 'ותעבדני', ּכמֹו ִָ«¬«¿«ƒְְְְִֵֵֵַַָָ
הֹופכת והיא ּבראׁשּה, וי"ו הֹוסיף עבר לׁשֹון ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹׁשהיא

להּבא: טזהּתבה קכג).Bk(ÊÈ)תורה (ב"ב ְֵַַָָ«
ּובכתה, עׂשו ׁשל ּבגֹורלֹו לעלֹות סבּורה ְְְְֲֵֶֶַָָָָָָָׁשהיתה
ּבנֹות ּוׁשּתי לרבקה ּבנים 'ׁשני אֹומרים: הּכל ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹׁשהיּו

לּקטן': והּקטּנה לּגדֹול הּגדֹולה הּוא.‡zללבן, ְְְְַַַַַָָָָָָָ…«
לׁשֹון: הּפרצּוף, מד)צּורת ּבּׂשרד",(ישעיה "יתארהּו ְְְֲֵֶֶַַַַָ

ּבלע"ז: קלסּתר:.Ó‡‰קונפא"ס זיו הּוא ְַַ«¿∆ְְִֵַ
(ÁÈ)È  „‡.(ב"ר),אחדים ימים הם ∆¡»¿∆«»ƒֲִִֵָָ

אחדים", ימים עּמֹו "ויׁשבּת אּמֹו: לֹו ְְְֲִִִִֶַָָָָָָׁשאמרה
ּכימים ּבעיניו "וּיהיּו ּכתיב: ׁשהרי הּוא, ׁשּכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָותדע

‰Ë‰אחדים": za ÏÁa.הּללּו הּסימנים ּכל ֲִָ¿»≈ƒ¿«¿«»ִִַַָָָ
לֹו: אמר רּמאי, ׁשהּוא ּבֹו יֹודע ׁשהיה לפי ְִֵֶֶַַַַָָָָָלּמה?
מן אחרת, 'רחל ּתאמר: וׁשּמא ּברחל", אעבד"ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּתאמר: וׁשּמא ,"ּבּת" לֹומר: ּתלמּוד ְְְִֶַַַַָֹהּׁשּוק'?
ּתלמּוד רחל'? ׁשמּה ואקרא ׁשמּה ללאה ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ'אחליף
ׁשהרי הֹועיל, לא כן ּפי על ואף "הּקטּנה", ְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹלֹומר:
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:‡ÚÊ יט Ï Ó‡Â ¿«»¿∆¿»«¬«»»«
Ï d˙È ‡Ó Ï d˙È ‡¿∆≈»«»ƒ¿∆≈»«ƒ¿«

:ÈÚ È ‡כÚÈ Ïe »√»ƒƒƒ¿««¬…
È‰BÈÚ BÂ‰Â ÈL ÚL Ï¿»≈¿«¿ƒ«¬¿≈ƒ
:d˙È ÌÈ  ÈÈÚÊ ÈÓBÈ¿ƒ¿ƒƒ«¿≈»«

È˙כא ‰ ÏÏ ÚÈ Ó‡Â«¬««¬…¿»»«»
ÈÏ ÈÓBÈ ˙ÈÓÏL‡ È‡ È˙‡ƒ¿ƒ¬≈«¿≈ƒ≈»¿»ƒ

:d˙ÂÏ ÏBÚ‡Âכב˙È Ï LÎe ¿≈¿»«¿«»»»
:‡ÈLÓ ÚÂ ‡˙‡ ÈL‡ Ï»¬»≈«¿»«¬«ƒ¿¿»

Ï‡‰כג ˙È e ‡LÓ ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿«»≈»
ÏÚÂ d˙ÂÏ d˙È ÏÈÚ‡Â d¿«≈¿»≈»«¿»≈¿«

:d˙ÂÏכד‰ÏÊ ˙È dÏ Ï ‰ÈÂ ¿»«ƒ«»»«»ƒ¿»
:e‰Ó‡Ï d ‰‡ÏÏ d˙Ó‡«¿≈¿≈»¿«≈¿«¿

Ï‡‰כה ‡È‰ ‡‰Â ‡ ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿»ƒ≈»
È Ú ‡ ‰Ó ÏÏ Ó‡Â«¬«¿»»»»¬«¿»ƒ
‡ÓÏe ÓÚ ˙ÈÏ Ï ‡Ï‰¬»¿»≈¿»ƒƒ»¿»

:È Lכו‡Ï Ï Ó‡Â ««¿»ƒ«¬«»»»
ÓÏ ‡˙‡ È Ú˙‡ƒ¿¬≈¿≈¿«¿»»¿ƒ«

:‡˙ Ì ‡ÚÊכזÌÈÏL‡ ¿∆¿»√»«¿»«¿ƒ
‡ ˙È ‡ Ï Â ‡ ‡˙ÚeL¿¬»¿»¿ƒ≈»«»»
ÚL BÚ ÈÚ Ï˙ È ‡Ï¿»¿»»ƒƒ¿«ƒƒ¿«

:È‡ ÈLכח ÚÈ ÚÂ ¿ƒ»√»ƒ«¬««¬…≈
dÏ ‰ÈÂ ‡ ‡˙ÚeL ÌÈÏL‡Â¿«¿≈¿¬»¿»ƒ«≈
:e‡Ï dÏ d Ï ˙È»»≈¿«≈≈¿ƒ¿

È˙כט d ÏÏ Ï ‰ÈÂƒ«»»¿»≈¿«≈»


יטרּמהּו: ÈÓÈ(Î‡)תורה e‡ÏÓ.,אּמי לי ׁשאמרה ִָ»¿»»ְִִִֶָָ

ואימתי ׁשנה פ"ד ּבן אני ׁשהרי ימי", "מלאּו ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָועֹוד:
"ואבֹואה ׁשּנאמר: וזהּו ׁשבטים? י"ב ְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָאעמיד

ּכן? אֹומר אינֹו ׁשּבּקּלים קל והלא אּלאאליה", ֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
:ּכ אמר ּתֹולדֹות כבלהֹוליד È‰ÈÂ(Î‰)תורה ְִַָָָ«¿ƒ

‰‡Ï ‡È‰‰‰Â .היתה לא ּבּלילה אבל «…∆¿ƒ≈ƒ≈»ְְֲַַָָָָֹ
ּוכׁשראתה לרחל, סימנים יעקב ׁשּמסר לפי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלאה,
ּתּכלם 'עכׁשו אמרה: לאה, לֹו ׁשּמכניסין ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָרחל

סימנים אֹותן לּה ּומסרה עמדה (מגילהאחֹותי'?! ְְֲִִִָָָָָָָ

כו:יג) Ê‡˙(ÊÎ)תורה ÚL ‡Ó.,הּוא ּדבּוק «≈¿À«…ָ
זאת, ׁשל ׁשבּוע ּבׁשוא), (ּפרּוׁש: ּבחטף נקּוד ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשהרי
ּבמֹועד ירּוׁשלמית ּבגמרא הּמׁשּתה. ימי ׁשבעת ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָוהן
היה ּכן ׁשאם מּמׁש, ׁשבּוע לֹומר אפׁשר [ואי ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָקטן,
קמץ). לֹומר (רֹוצה ּבפּת"ח הּׁשי"ן ליּנקד ְִִִֵֶַַַָָָָָצרי

ּכדכתיב: זכר, לׁשֹון ׁשּׁשבּוע טז)ועֹוד (דברים ְְְְִִֶַָָָ
ׁשבּוע מׁשמע אין ,לפיכ ּתסּפר", ׁשבּועֹות ְְְְְִִִֵַַַָָָָ"ׁשבעה

ּבלע"ז]: שטיינ"א ׁשבעה, ÂÏאּלא ‰.לׁשֹון ְְִֶַַָָ¿ƒ¿»¿ְ
זהרּבים אף ונבלה", "נרדה "ונׂשרפה", ּכמֹו: ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָ

`vieliyily mei qelwpe`
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:e‰Ó‡Ï dÏ d˙Ó‡ ‰‰ÏaלÏÚÂ ƒ¿»«¿≈«¿«¿¿«
Ï ˙È ‡ ÌÈe Ï ˙ÂÏ ‡«¿«»≈¿≈«»»≈
ÔÈL ÚL „BÚ dÚ Ïe ‰‡lÓƒ≈»¿«ƒ≈¿«¿ƒ

:ÔÈ‡לאÈ‡ ÈÈ ‡ÊÂ »√»ƒ«¬»¿»¬≈
ÈecÚ dÏ ‰ÈÂ ‰‡Ï ‡˙‡È¿ƒ¬»≈»ƒ««ƒ

:‡˜Ú ÏÂלב‰‡Ï ˙‡ÈcÚÂ ¿»≈«¿»¿«ƒ«≈»
È‡ Ôe‡ dÓL ˙˜e a ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»¿«¿≈¿≈¬≈
ÈBaÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÈÏ È‡ ˙Ó‡¬∆∆¬≈¿ƒ√»¿»À¿ƒ
:ÈÏÚ ÈpÓÈ ÔÚ È‡¬≈¿«ƒ¿¬ƒ«ƒ«¿ƒ

aלג ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»
È‡ ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓL È‡ ˙Ó‡Â«¬∆∆¬≈¿ƒ«√»¿»¬≈
ÔÈc ˙È ‡ ÈÏ ‰ÈÂ ‡‡ ‡˙‡È¿ƒ¬»¬»ƒ«ƒ«»≈

:ÔBÚÓL dÓL ˙˜eלד˙‡ÈcÚÂ ¿«¿≈ƒ¿¿«ƒ«
‡ÓÊ ‡„‰ ˙Ó‡Â a ˙„ÈÏÈÂ „BÚƒƒ«»«¬∆∆»»ƒ¿»
dÏ ˙È„ÈÏÈ È‡ ÈÏÚ ÈÏ a˙Èƒ¿««ƒ«¿ƒ¬≈¿≈ƒ≈
:ÈÂÏ dÓL ‡˜ Ôk ÏÚ ÔÈ ‡˙Ïz¿»»¿ƒ«≈¿»¿≈≈ƒ

aלה ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»
ÈÈ Ì„˜ ‰„B‡ ‡ÓÊ ‡„‰ ˙Ó‡Â«¬∆∆»»ƒ¿»∆√»¿»

L ˙˜ Ôk ÏÚ˙Ó˜Â ‰„e‰È dÓ «≈¿«¿≈¿»¿»«
:„ÏÈÓlÓא‡Ï È‡ Ï ˙ÊÂ ƒ¿≈««¬«»≈¬≈»

Ï ˙‡Èp˜Â ˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈ¿ƒ«¿«¬…¿«ƒ«»≈
ÈÏ ‰ ˜ÚÈÏ ˙Ó‡Â d˙‡a«¬»««¬∆∆¿«¬…«ƒ


וגֹו' ונּתנה ונּתן, לאחר.ÊŒ˙‡ŒÌb‡˙:לׁשֹון מּיד ְְְְְִִֵָ«∆…ְִַַָ
הּמׁשּתה, ימי נּׂשּואיה:ׁשבעת לאחר ותעבד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹ

כח ‡B˙(Ï)תורה ÌÈLŒÚL „BÚ.(ב"ר) ∆«»ƒ¬≈
לראׁשֹונֹות, הּקיׁשן ּבאמּונה,אחרֹות, ראׁשֹונֹות מה ֱֲִִִִֵֶָָָָ

ּבא ׁשּברּמאּות ּפי על ואף ּבאמּונה, האחרֹונֹות ְְֱֲִֶֶַַַַַָָָָאף
לאעליו: Ôe‡(Ï)תורה BÓL ‡˜zÂ.רּבֹותינּו ָָ«ƒ¿»¿¿≈ֵַ
ז:)ּפרׁשּו: חמי(ברכות לבן ּבני ּבין מה 'ראּו אמרה: ְְְְְִִֵֵֶַָָָ

ליֹוסף מכרּה לא וזה ליעקב, הּבכֹורה את ְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּמכר
אּלא עליו, ערער ׁשּלא עֹוד ולא עליו, ערער ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹֹֹולא

הּבֹור': מן להֹוציאֹו לגׁשּבּקׁש ‰ÌÚt(Ï„)תורה ְִִִֵֶַ«««
ÈLÈ‡ ‰ÂlÈ.(ב"ר)היּו נביאֹות ׁשהאּמהֹות לפי ƒ»∆ƒƒְְִִִֶָָָ

נׁשים וארּבע מּיעקב יֹוצאים ׁשבטים ׁשי"ב ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָֹויֹודעֹות
ׁשהרי עלי, ּפה ּפתחֹון לֹו אין 'מעּתה אמרה: ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיּׂשא,

ּבּבנים': חלקי ּכל ׁשּנאמר.ÔkŒÏÚנטלּתי מי ּכל ְְִִִֶַַָָָ«≈ֱִֶֶַָ
ׁשהארֹון מּלוי חּוץ ּבאכלּוסין, מרּבה "עלּֿכן", ְְְִִִֵֵֶֶַָָֻֻּבֹו:

ּבהם:היה ÈÂÏמכּלה BÓL ‡˜.ּכתיב ּבכּלם ְֶֶַָָָ»»¿≈ƒְְִָֻ
"קרא", ּבֹו: ּכתב וזה קראה), (ׁשהיא ְְְִִֶֶַַָָָָָָ"וּתקרא",
ׁשּׁשלח רּבה, הּדברים" ּב"אּלה אּגדה מדרׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָויׁש

הּוא ּברּו לֹוהּקדֹוׁש וקרא לפניו, והביאֹו ּגבריאל ְְְְִִֵֵַַָָָָָָ
ׁשּלּוהּו ׁשם ועל ּכהּנה, מּתנֹות כ"ד לֹו ונתן זה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשם

לוי: קראֹו ‡B„‰(Ï‰)ּבמּתנֹות, ÌÚt‰.ׁשּנטלּתי ְְִֵַָָ«««∆ְִֶַָ
להֹודֹות: לי יׁש מעּתה מחלקי, p˜zÂ‡(‡)יֹותר ְְִִֵֵֵֵֶַָ«¿«≈

d˙‡a Ï.:אמרה הּטֹובים. ּבמעׂשיה קּנאה »≈«¬…»ְְְֲִִֶַַָָָָ
לבנים' זכתה לא מּמּני, ׁשּצדקה :(ב"ר)'אּלּולי ְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹ

ÈlŒ‰‰.,לאּמ אבי עׂשה ּכ התּפּלל'וכי והלא »»ƒְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹ
‡Èעליה'?!: ‰˙Ó.ּבנים לֹו ׁשאין למי מּכאן ֶָָ≈»»…ƒְִִִֵֶָָ
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:e‰Ó‡Ï dÏ d˙Ó‡ ‰‰ÏaלÏÚÂ ƒ¿»«¿≈«¿«¿¿«
Ï ˙È ‡ ÌÈe Ï ˙ÂÏ ‡«¿«»≈¿≈«»»≈
ÔÈL ÚL „BÚ dÚ Ïe ‰‡lÓƒ≈»¿«ƒ≈¿«¿ƒ

:ÔÈ‡לאÈ‡ ÈÈ ‡ÊÂ »√»ƒ«¬»¿»¬≈
ÈecÚ dÏ ‰ÈÂ ‰‡Ï ‡˙‡È¿ƒ¬»≈»ƒ««ƒ

:‡˜Ú ÏÂלב‰‡Ï ˙‡ÈcÚÂ ¿»≈«¿»¿«ƒ«≈»
È‡ Ôe‡ dÓL ˙˜e a ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»¿«¿≈¿≈¬≈
ÈBaÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÈÏ È‡ ˙Ó‡¬∆∆¬≈¿ƒ√»¿»À¿ƒ
:ÈÏÚ ÈpÓÈ ÔÚ È‡¬≈¿«ƒ¿¬ƒ«ƒ«¿ƒ

aלג ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»
È‡ ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓL È‡ ˙Ó‡Â«¬∆∆¬≈¿ƒ«√»¿»¬≈
ÔÈc ˙È ‡ ÈÏ ‰ÈÂ ‡‡ ‡˙‡È¿ƒ¬»¬»ƒ«ƒ«»≈

:ÔBÚÓL dÓL ˙˜eלד˙‡ÈcÚÂ ¿«¿≈ƒ¿¿«ƒ«
‡ÓÊ ‡„‰ ˙Ó‡Â a ˙„ÈÏÈÂ „BÚƒƒ«»«¬∆∆»»ƒ¿»
dÏ ˙È„ÈÏÈ È‡ ÈÏÚ ÈÏ a˙Èƒ¿««ƒ«¿ƒ¬≈¿≈ƒ≈
:ÈÂÏ dÓL ‡˜ Ôk ÏÚ ÔÈ ‡˙Ïz¿»»¿ƒ«≈¿»¿≈≈ƒ

aלה ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»
ÈÈ Ì„˜ ‰„B‡ ‡ÓÊ ‡„‰ ˙Ó‡Â«¬∆∆»»ƒ¿»∆√»¿»

L ˙˜ Ôk ÏÚ˙Ó˜Â ‰„e‰È dÓ «≈¿«¿≈¿»¿»«
:„ÏÈÓlÓא‡Ï È‡ Ï ˙ÊÂ ƒ¿≈««¬«»≈¬≈»

Ï ˙‡Èp˜Â ˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈ¿ƒ«¿«¬…¿«ƒ«»≈
ÈÏ ‰ ˜ÚÈÏ ˙Ó‡Â d˙‡a«¬»««¬∆∆¿«¬…«ƒ


וגֹו' ונּתנה ונּתן, לאחר.ÊŒ˙‡ŒÌb‡˙:לׁשֹון מּיד ְְְְְִִֵָ«∆…ְִַַָ
הּמׁשּתה, ימי נּׂשּואיה:ׁשבעת לאחר ותעבד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹ

כח ‡B˙(Ï)תורה ÌÈLŒÚL „BÚ.(ב"ר) ∆«»ƒ¬≈
לראׁשֹונֹות, הּקיׁשן ּבאמּונה,אחרֹות, ראׁשֹונֹות מה ֱֲִִִִֵֶָָָָ

ּבא ׁשּברּמאּות ּפי על ואף ּבאמּונה, האחרֹונֹות ְְֱֲִֶֶַַַַַָָָָאף
לאעליו: Ôe‡(Ï)תורה BÓL ‡˜zÂ.רּבֹותינּו ָָ«ƒ¿»¿¿≈ֵַ
ז:)ּפרׁשּו: חמי(ברכות לבן ּבני ּבין מה 'ראּו אמרה: ְְְְְִִֵֵֶַָָָ

ליֹוסף מכרּה לא וזה ליעקב, הּבכֹורה את ְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּמכר
אּלא עליו, ערער ׁשּלא עֹוד ולא עליו, ערער ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹֹֹולא

הּבֹור': מן להֹוציאֹו לגׁשּבּקׁש ‰ÌÚt(Ï„)תורה ְִִִֵֶַ«««
ÈLÈ‡ ‰ÂlÈ.(ב"ר)היּו נביאֹות ׁשהאּמהֹות לפי ƒ»∆ƒƒְְִִִֶָָָ

נׁשים וארּבע מּיעקב יֹוצאים ׁשבטים ׁשי"ב ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָֹויֹודעֹות
ׁשהרי עלי, ּפה ּפתחֹון לֹו אין 'מעּתה אמרה: ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיּׂשא,

ּבּבנים': חלקי ּכל ׁשּנאמר.ÔkŒÏÚנטלּתי מי ּכל ְְִִִֶַַָָָ«≈ֱִֶֶַָ
ׁשהארֹון מּלוי חּוץ ּבאכלּוסין, מרּבה "עלּֿכן", ְְְִִִֵֵֶֶַָָֻֻּבֹו:

ּבהם:היה ÈÂÏמכּלה BÓL ‡˜.ּכתיב ּבכּלם ְֶֶַָָָ»»¿≈ƒְְִָֻ
"קרא", ּבֹו: ּכתב וזה קראה), (ׁשהיא ְְְִִֶֶַַָָָָָָ"וּתקרא",
ׁשּׁשלח רּבה, הּדברים" ּב"אּלה אּגדה מדרׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָויׁש

הּוא ּברּו לֹוהּקדֹוׁש וקרא לפניו, והביאֹו ּגבריאל ְְְְִִֵֵַַָָָָָָ
ׁשּלּוהּו ׁשם ועל ּכהּנה, מּתנֹות כ"ד לֹו ונתן זה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשם

לוי: קראֹו ‡B„‰(Ï‰)ּבמּתנֹות, ÌÚt‰.ׁשּנטלּתי ְְִֵַָָ«««∆ְִֶַָ
להֹודֹות: לי יׁש מעּתה מחלקי, p˜zÂ‡(‡)יֹותר ְְִִֵֵֵֵֶַָ«¿«≈

d˙‡a Ï.:אמרה הּטֹובים. ּבמעׂשיה קּנאה »≈«¬…»ְְְֲִִֶַַָָָָ
לבנים' זכתה לא מּמּני, ׁשּצדקה :(ב"ר)'אּלּולי ְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹ

ÈlŒ‰‰.,לאּמ אבי עׂשה ּכ התּפּלל'וכי והלא »»ƒְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹ
‡Èעליה'?!: ‰˙Ó.ּבנים לֹו ׁשאין למי מּכאן ֶָָ≈»»…ƒְִִִֵֶָָ
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:‡‡ ‡˙ÈÓ ‡Ï Ì‡Â ÔÈ¿ƒ¿ƒ»≈»¬»
ÏÁaב ÚÈ„ ‡Ê‚ È˙¿≈¿»¿«¬…¿»≈

ÔÓ ‡Ï‰ ‡ÈÚa z‡ ÈÓ ‡‰ Ó‡Â«¬«»ƒƒ«¿«¿»¬»ƒ
‡„ÏÂ ÈÓ ÚÓ Èc ÔÈÚz ÈÈ Ì„»¿»ƒ¿ƒƒ¿«ƒƒ«¿»

:ÔÈÚÓ„גÈ˙Ó‡ ‡‰ ˙Ó‡Â ƒ¿ƒ«¬∆∆»«¿ƒ
‡‡Â „ÈÏ˙ ˙ÂÏ ÏBÚ ‰‰Ïƒ¿»¿»«¿ƒ«¬»
:Ó ‡‡ ‡ Èa˙‡Â Èa‡¡«≈¿∆¿¿≈«¬»ƒ«

‡˙Óד ‰‰Ïa ˙È Ï ˙‰ÈÂƒ»«≈»ƒ¿»«¿«
:ÚÈ ˙ÂÏ ÏÚÂ z‡Ï¿ƒ¿¿«¿»««¬…

ÚÈÏה ˙„ÈÏÈÂ ‰‰Ïa ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿«¬…
:aו‡Â ÈÈ Èc ÏÁ ˙Ó‡Â »«¬∆∆»≈¿«ƒ¿»¿«

Ô ÏÚ a ÈÏ ‰ÈÂ È˙BÏˆ ÏÈa«ƒ¿ƒƒ«ƒ»«≈
:Ôc Ó ˙ז„BÚ ˙‡ÈcÚÂ ¿«¿≈»¿«ƒ«

a ÏÁ„ ‡˙Ó‡ ‰‰Ïa ˙„ÈÏÈÂƒƒ«ƒ¿»«¿»¿»≈»
:ÚÈÏ ÔÈzחÏÁ ˙Ó‡Â ƒ¿»¿«¬…«¬∆∆»≈

È˙Á˙‡a È˙Úa ÈÈ ÏÈa«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿«»ƒ
„ÏÂ ÈÏ È‰Èc ˙„ÈÓÁ È˙BÏˆaƒ¿ƒ¬≈«ƒ≈ƒ¿«
˙ ÈÏ È‰È˙‡ ‡ È˙Á‡«¬»ƒ«ƒ¿¿ƒƒ¿«

:ÈÏz ÓטÈ‡ ‰‡Ï ˙ÊÁÂ ¿≈«¿»ƒ«¬«≈»¬≈
‰tÏÊ ˙È ˙„ „ÏÈÓÓ ˙Ó»«ƒ¿≈«¿»«»ƒ¿»
:z‡Ï ÚÈÏ ˙È ˙‰ÈÂ ˙Ó‡«¿«ƒ»«»«¿«¬…¿ƒ¿

„Ï‡‰י ‡˙Ó‡ ‰tÏÊ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«ƒ¿»«¿»¿≈»


ּבמקֹומֹו.‰˙Á˙():(ב"ר)ּכּמתׁשחׁשּוב 'וכי ֵֶַָ¬««ְְִִ
Óאני'?: ÚÓ‡.ׁשאעׂשה אמרּת 'אּת ֲִ¬∆»«ƒ≈ְְְֱֶֶֶַַָ

אני ּבנים, לֹו היּו לא אּבא ּכאּבא, איני אני ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָֹּכאּבא,
מנע מּמ ּבנים, לי מּמּני':יׁש .ÈaÏÚ(‚)ולא ְִִִִִֵֵֶַָָֹ«ƒ¿«

ארּבי' 'ואנא ‚ÈÎ‡Ì:ּכתרּגּומֹו: ‰a‡Â.מהּו ְְֱֲֵַַַָ¿ƒ»∆«»…ƒַ
מהגר, ּבנים לֹו היּו אברהם זקנ' לֹו: אמרה ְְְְִֵֶַַָָָָָָָָ'ּגם'?
הכניסה 'זקנּתי לּה: אמר ׂשרה'. ּכנגד מתניו ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָוחגר
מעּכב הּזה הּדבר 'אם לֹו: אמרה לביתּה'. ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָצרתּה

אמתי"' Ó‰:"הּנה ÈÎ‡ Ì‚ ‰a‡Â.:ּכׂשרה ֲִִֵָ¿ƒ»∆«»…ƒƒ∆»ְָָ
ד ‡ÌÈ‰Ï(Â)תורה Èc.וחּיבני :(ב"ר)וזּכניּדנני »«ƒ¡…ƒְְְִִִִִַַַָ
ז ‡ÌÈ‰Ï(Á)תורה ÈÏz.ּפרׁשֹו סרּוק ּבן מנחם «¿≈¡…ƒְְֵֵֶַָ

ּפתיל", "צמיד הּמקֹוםּבּמחּברת מאת 'חּבּורים ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

מפרׁשֹו ואני לבנים'. לזּכֹות אחֹותי עם ְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָנתחּברּתי
ּפצירֹות והפצרּתי נתעּקׁשּתי ּופתלּתל", "עּקׁש ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַֹלׁשֹון

לאחֹותי: ׁשוה להיֹות לּמקֹום הרּבה Ìbונפּתּולים ְְְְֲִִִֵַַַַָָָ«
ÈzÏÎÈ.לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס ידי, על הסּכים »…¿ƒְְְְְְִִִִֵַָ

החביבֹות ּבּקׁשֹות נפּתלּתי", אלהים "נפּתּולי ְְְְֱֲִִִִִֵַַַַָָֹּתפּלה:
ּכאחֹותי: ונתעּתרּתי נתקּבלּתי .ÈzÏzלפניו ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָƒ¿«¿ƒ

ּבלׁשֹון רּבים יׁש אּגדה ּומדרׁשי ּתפּלתי, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָנתקּבלה
טנֹוטריקֹון: tÏÊ‰(È)תורה „ÏzÂ.:נאמר ּבכּלן ְִ«≈∆ƒ¿»ְֱֶַָֻ

מּכּלן ּבחּורה ׁשהיתה לפי מּזלּפה, חּוץ ְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻ'הריֹון'
לרּמֹות ּוכדי ּבּה, נּכר הריֹון ואין ּבׁשנים, ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹותינקת
את לֹו ׁשּמכניסין יבין ׁשּלא ללאה, לבן נתנּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹליעקב
לּגדֹולה הּגדֹולה ׁשפחה ליּתן מנהגן ׁשּכ ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָלאה,
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:ÈcטוÈÚÊ‰ dÏ ˙Ó‡Â ƒ¿ƒ«¬∆∆««¿≈
˙È ‡ È˙Â ÈÏÚa ˙È „cƒ¿«¿¿»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«»
a ÏÁ ˙Ó‡Â Èc ÈÁeÈ«¿≈ƒ¿ƒ«¬∆∆»≈¿≈
ÈÁeÈ ÏÁ ‡ÈÏÈÏa ÓÚ eLÈƒ¿ƒ»¿≈¿»√««¿≈
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Èc ÈÁeÈa È‚‡ ‚ÈÓ È‡¬≈≈«¬«¿ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ
:‡e‰ ‡ÈÏÈÏa dÚ ÈLe¿ƒƒ«¿≈¿»

Ïc‡‰יז d˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â¿«ƒ¿»¿«¿≈»
a ˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«¿«¬…«

:‡LÈÓÁיחÈÈ ‰È ‰‡Ï ˙Ó‡Â ¬ƒ»«¬∆∆≈»¿«¿»
˙˜e ÈÏÚÏ È˙Ó‡ ˙È‰Èc È‚‡«¿ƒƒ»ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ¿«

:È dÓLיט„BÚ ˙‡ÈcÚÂ ¿≈ƒ»»¿«ƒ«
:˜ÚÈÏ È˙L a ˙„ÈÏÈÂ ‰‡Ï≈»ƒƒ««ƒ«¿«¬…


לּקטּנה: ‚„(È‡)והּקטּנה ‡a.:ּכמֹו טֹוב, מּזל ּבא ְְְַַַַָָ»»ְַָָ

ע"ב) סז לא'(שבת וסּנּוק ּגדי לֹו:'ּגד ודֹומה (ישעיה. ְְְִִֶַָ
ׁשּנֹולדסה) אּגדה ּומדרׁש ׁשלחן". לּגד ְְְִִֶַַַַַָָָָֹֻ"הערכים

ּכמֹו: ד)מהּול, אילנא",(דניאל על"ּגּדּו ידעּתי ולא ְְְִִַַָָָָֹֹ
ּתבה נקראת לּמה אחר: ּדבר אחת. ּתבה ּנכּתב ְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָמה
ׁשפחתי, אל ּכׁשּבאת ּבי" "ּבגדּת ּכמֹו ּבגד? ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָאחת,

נעּורים: ּבאׁשת ׁשּבגד יבּכאיׁש ÈÓÈa(È„)תורה ְְְִִֵֶֶַָƒ≈
ÌÈÁŒÈˆ˜.ׁשעת ׁשבטים, ׁשל ׁשבחן להּגיד ¿ƒƒƒְְְִִִֵֶֶַָָ

חּטים להביא ּבגזל ידֹו ּפׁשט ולא היה, ְְְִִִִֵַַָָָָָָָֹהּקציר
ּבֹו: מקּפיד אדם ׁשאין ההפקר ּדבר אּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּוׂשעֹורים,

ÌÈ‡„ec.(צט ּובלׁשֹון(סנהדרין הּוא, עׂשב ׁשיגלי. »ƒְְִִֵֵֶ
יסמי"ן: ‡˙È‡„ecŒ(ÂË)יׁשמעאל Ìb ˙Á˜ÏÂ ְִֵָ¿»«««∆»≈

Èa.את ּגם ליּקח זאת, עֹוד ולעׂשֹות ּבתמיהה: ¿ƒְְֲִִִֶַַַָֹ
'ותסבין': ותרּגּומֹו ּבני? Úּדּודאי LÈ Ï ְְְְְִִִֵַָ»≈ƒ¿«ƒ»

‰ÏÈl‰.,ל נֹותנּה ואני זֹו לילה ׁשכיבת היתה ׁשּלי ««¿»ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָ
לא הּצּדיק, ּבמׁשּכב ׁשּזלזלה ּולפי ,ּבנ ּדּודאי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּתחת

עּמֹו להּקבר ל"א)זכתה (ÊË):(נדה ְְִִֵָָָ»…
È.:ׂשכרּה לרחל ‰e‡נתּתי ‰ÏÈla.הּקדֹוׁש ¿«¿ƒְְִֵַָָָָ««¿»ַָ

סּיעֹו הּוא יּׂששכרּברּו מּׁשם :(ב"ר)ׁשּיצא ְִִִֶָָָָָָ
(ÊÈ)‰‡ÏŒÏ‡ ÌÈ‰Ï‡ ÚÓLiÂ.מתאּוה ׁשהיתה «ƒ¿«¡…ƒ∆≈»ְְִֶַָָָ
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לּקטּנה: ‚„(È‡)והּקטּנה ‡a.:ּכמֹו טֹוב, מּזל ּבא ְְְַַַַָָ»»ְַָָ

ע"ב) סז לא'(שבת וסּנּוק ּגדי לֹו:'ּגד ודֹומה (ישעיה. ְְְִִֶַָ
ׁשּנֹולדסה) אּגדה ּומדרׁש ׁשלחן". לּגד ְְְִִֶַַַַַָָָָֹֻ"הערכים

ּכמֹו: ד)מהּול, אילנא",(דניאל על"ּגּדּו ידעּתי ולא ְְְִִַַָָָָֹֹ
ּתבה נקראת לּמה אחר: ּדבר אחת. ּתבה ּנכּתב ְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָמה
ׁשפחתי, אל ּכׁשּבאת ּבי" "ּבגדּת ּכמֹו ּבגד? ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָאחת,

נעּורים: ּבאׁשת ׁשּבגד יבּכאיׁש ÈÓÈa(È„)תורה ְְְִִֵֶֶַָƒ≈
ÌÈÁŒÈˆ˜.ׁשעת ׁשבטים, ׁשל ׁשבחן להּגיד ¿ƒƒƒְְְִִִֵֶֶַָָ

חּטים להביא ּבגזל ידֹו ּפׁשט ולא היה, ְְְִִִִֵַַָָָָָָָֹהּקציר
ּבֹו: מקּפיד אדם ׁשאין ההפקר ּדבר אּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּוׂשעֹורים,

ÌÈ‡„ec.(צט ּובלׁשֹון(סנהדרין הּוא, עׂשב ׁשיגלי. »ƒְְִִֵֵֶ
יסמי"ן: ‡˙È‡„ecŒ(ÂË)יׁשמעאל Ìb ˙Á˜ÏÂ ְִֵָ¿»«««∆»≈

Èa.את ּגם ליּקח זאת, עֹוד ולעׂשֹות ּבתמיהה: ¿ƒְְֲִִִֶַַַָֹ
'ותסבין': ותרּגּומֹו ּבני? Úּדּודאי LÈ Ï ְְְְְִִִֵַָ»≈ƒ¿«ƒ»

‰ÏÈl‰.,ל נֹותנּה ואני זֹו לילה ׁשכיבת היתה ׁשּלי ««¿»ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָ
לא הּצּדיק, ּבמׁשּכב ׁשּזלזלה ּולפי ,ּבנ ּדּודאי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּתחת

עּמֹו להּקבר ל"א)זכתה (ÊË):(נדה ְְִִֵָָָ»…
È.:ׂשכרּה לרחל ‰e‡נתּתי ‰ÏÈla.הּקדֹוׁש ¿«¿ƒְְִֵַָָָָ««¿»ַָ

סּיעֹו הּוא יּׂששכרּברּו מּׁשם :(ב"ר)ׁשּיצא ְִִִֶָָָָָָ
(ÊÈ)‰‡ÏŒÏ‡ ÌÈ‰Ï‡ ÚÓLiÂ.מתאּוה ׁשהיתה «ƒ¿«¡…ƒ∆≈»ְְִֶַָָָ
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:ÈecÚ Ï ‰ÈÂכג˙‡ÈcÚÂ ƒ««ƒ¿«ƒ«

˙È ÈÈ  ˙‡Â a ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»«¬∆∆¿«¿»»
:È„eqÁכדÛÒBÈ  ˙È ˙e ƒƒ¿«»¿≈≈

:ÔÁ‡ a ÈÏ ÈÈ ÛÒBÈ ÈÏ¿≈»≈¿»ƒ«»√»
ÛÒBÈכה ˙È ÏÁ ˙„ÈÏÈ „ ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ«»≈»≈

C‰È‡Â ÈÁ ÔÏÏ ÚÈ ‡Â«¬««¬…¿»»«¿«ƒ¿≈«
:ÈÚ‡Ïe È˙‡ÏכוÈ ˙È ‰ ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«»¿«

Èa ˙ÈÂÏÈÊ‡Â Ô‰a C˙È ˙ÈÁÏÙ Èc ¿»¿«ƒ¿»ƒ»»¿≈¿≈≈
ÈÁÏ ˙È zÚ„È z‡ È‡¬≈«¿¿«¿»»»¿»ƒ

:CzÁÏÙcכז‡ ÔÏ Ï ‡Â ƒ¿»ƒ»«¬«≈»»ƒ
È˙Èq C„ ÔÈÁ ˙ÈÁ‡ ÔÚ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»«≈ƒ


ׁשבטים: להרּבֹות יחּומחּזרת B(Î)תורה „Ê. ְְְְִֶֶַַָ∆∆

הורבריי"א.ÈÏaÊÈּכתרּגּומֹו: זבּול, ּבית לׁשֹון ְְַƒ¿¿≈ƒְְֵ
ּדירתֹו עּקר ּתהא לא 'מעּתה מדֹור, ּבית ְְִִֵֵֵַַַַָָָֹּבלע"ז.
נׁשיו': ּכל ּכנגד ּבנים לי ׁשּיׁש עּמי, ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָאּלא

(‡Î)‰Èc.ּדין לאה ׁשּדנה רּבֹותינּו ּפרׁשּו ƒ»ְִֵֵֵֶַָָָ
ּכאחת אחֹותי רחל ּתהא לא זכר, זה 'אם ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹּבעצמּה:

לנקבה ונהפ עליו והתּפּללה (ברכותהּׁשפחֹות', ְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָ
‡˙ÏÁŒ(Î):ס) È‰Ï‡ ÊÂ.(ב"ר)לּה זכר «ƒ¿…¡…ƒ∆»≈ַָָ

ׁשּלא מצרה וׁשהיתה לאחֹותּה סימניה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּמסרה
לפי יעקב, יגרׁשּנה ׁשּמא עׂשו, ׁשל ּבגֹורלֹו ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּתעלה
ּבלּבֹו עלה ּכ הרׁשע עׂשו ואף ּבנים. לּה ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָׁשאין
הּפּיט: ׁשיּסד הּוא ּבנים, לּה ׁשאין ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשּׁשמע

חלה ׁשּלא ּכבט לֹו'האדמֹון לקחּתּה צבה ְְְְֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּלא.‡ÛÒ(Î‚)ונתּבהלה': ּבמקֹום הכניסּה ְְֲִַָ»«ְְִִֶָָֹ

ד)וכן:ּתראה, חרּפתנּו",(ישעיה ט)"אסף (שמות ְְֵֵֵֶֶֶָָֹ
הּביתה", יאסף ד)"ולא נגהם",(יואל (ישעיה"אספּו ְְְְֵֵַַָָָָָֹ

יּטמן:ס) לא יאסף", לא וירח"È˙Á.ׁשהייתי ִִֵֵֵֵֵָָֹֹ∆¿»ƒִִֶָ
ׁשאעלה עלי אֹומרים והיּו עקרה, ׁשאני ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָלחרּפה
ׁשאין זמן ּכל ואּגדה: הרׁשע. עׂשו ׁשל ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלחלקֹו
לּה מּׁשּיׁש סרחֹונּה, לתלֹות ּבמי לּה אין ּבן, ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָלאּׁשה
אכל מי .ּבנ זה? ּכלי ׁשבר מי ּבֹו: ּתֹולה ְְִִִִֵֶַַָָָּבן,

:ּבנ אּלּו? ‡Á(Î„)ּתאנים Ôa ÈÏ ‰ ÛÒÈ. ְְִִֵֵ…≈ƒ≈«≈
להעמיד עתיד יעקב ׁשאין ּבנבּואה היתה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹיֹודעת
ׁשאֹותֹו רצֹון 'יהי אמרה: ׁשבטים. עׂשר ׁשנים ְְְְִִֵֶֶָָָָָָָאּלא
התּפּללה לא לכ מּמּני'. יהא להעמיד עתיד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשהּוא

אחר: ּבן על ÏÁ(Î‰)אּלא ‰„ÏÈ ‡ ֵֵֶַַָ«¬∆»¿»»≈
ÛÒBÈŒ˙‡.:ׁשּנאמר עׂשו, ׁשל ׂשטנֹו מּׁשּנֹולד ∆≈ְֱִֵֶֶֶֶַַָָ

יח) א יֹוסף(עובדיה ּובית אׁש יעקב ּבית ְֲֵֵֵֵַָָֹ"והיה
אינֹו להבה ּבלא אׁש לקׁש", עׂשו ּובית ְְֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹלהבה,
ּבהּקדֹוׁש יעקב ּבטח יֹוסף מּׁשּנֹולד למרחֹוק, ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשֹולט

לׁשּוב: ורצה הּוא, ּברּו(ÂÎ)B‚Â ÈŒ˙‡ ‰z. ְָָָָ¿»∆»«¿
ּברׁשּות: אם ּכי לצאת רֹוצה .ÈzÁ(ÊÎ)איני ְִִִִֵֵֶָƒ«¿ƒ
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È‰Èלד ÈÂÏ Ìa ÔÏ Ó‡Â«¬«»»¿»¿≈¿≈


לי ּבאה יד ׁשעל ׁשּלי ּבנחּוׁש נּסיתי הייתי, ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָמנחׁש
ׁשּנאמר: ּבנים, לי היּו לא לכאן ּכׁשּבאת ְְְֱִִֶֶֶַָָָָָָָֹּברכה,

כט) אפׁשר(לעיל הּצאן". עם ּבאה ּבּתֹו רחל ְְִִִֵֵֶַָָָָֹ"והּנה
ועכׁשו הרֹועים? אצל ּבּתֹו ׁשֹולח והּוא ּבנים, לֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָיׁש

ׁשּנאמר: ּבנים, לֹו לא)היּו ּדברי(לקמן את "וּיׁשמע ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ
לבן Î(ÁÎ)":ּבני ‰˜.ּפריׁש' ּכתרּגּומֹו: ְֵָָ»¿»¿»¿ְְֵַָ
:'אגר(ËÎ)Èz‡ ˜Ó ‰È‰‡ ˙‡Â.את ְַָ¿≈¬∆»»ƒ¿¿ƒƒֶ

ּכּמה מּתחּלה לידי ׁשּבא מקנ מעּוט היּו:חׁשּבֹון ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ
(Ï)ÈÏ‚Ï.(ב"ר)רגלי ּביאת ּבׁשביל רגלי, עם ¿«¿ƒְְְִִִִִִַַַ

ּכמֹו: הּברכה, אצל יא)ּבאת אׁשר(שמות "העם ְְְְֲֶֶַָָָָָ
,"ח)ּברגלי הּבאים(שופטים ּברגלי", אׁשר "לעם ְְְְֲִֶֶַַַַָָָ

È˙ÈÏעּמי: ÈÎ‡Ì‚.אין עכׁשו ּביתי, לצר ִִ«»…ƒ¿≈ƒְְִֵֵֶַָֹ
עֹוׂשה להיֹות (אני) וצרי ּבני, אּלא לצרּכי ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָעֹוׂשין

'ּגם': וזהּו לסמכן, עּמהם אני לאּגם תורה ְְְֲִִֶֶַַָָָ
(Ï)„˜.,נקּדֹות ּכמֹו ּדּקֹות ּבחברּבּורֹות מנּמר »…ְְְְֲַַַָֻֻ

ּבלע"ז: חברּבּורֹות.eÏË‡פונטר"א טלאים, לׁשֹון ְַַ»ְְְֲִַָ
ּבלע"ז,.ÌeÁרחבֹות: רוש"ו לאדם, ּדֹומה ׁשחּום, ְְְֶַַָָָֹ

לענין לבנה, ונמצאת ׁשחמּתית מׁשנה ְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָלׁשֹון
ÈÎהּתבּואה: ‰È‰Â.ּולהּבא מּכאן ׁשּיּולדּו אֹותן ְַָ¿»»¿»ƒְְִִֶַָָָָ

ׁשּלי, יהיּו ּבּכׂשבים ּוׁשחּומים ּבעּזים ּוטלאים ְְְְְִִִִִִִִֶַָָֻֻנקּדים
ּביד והפקידם מהם הפרׁש עכׁשו, ׁשּיׁשנן ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָואֹותן
היּו 'אּלּו מעּתה: הּנֹולדים על לי ּתאמר ׁשּלא ,ִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבני

לי: ּתאמר ׁשּלא ועֹוד מּתחּלה', ידיׁשם 'על ְְְִִִֵֶַַָָֹֹ
ּדגמתן הּנקבֹות ּתלדנה ּוטלאים נקּדים ׁשהן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻֻֻהּזכרים

:'ואיל B‚Â(Ï‚)מּכאן Èa‰˙ÚÂ.ּתחׁשדני אם ִֵָָָ¿»¿»ƒ¿ְְִִֵַ
צדקתי, ּבי ּתענה ּכלּום, מּׁשּל נֹוטל ּתבאׁשאני ּכי ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָֹ

ּבעדרי ּתמצא ׁשּלא ,לפני ׂשכרי על ותעיד ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹצדקתי
ׁשאינֹו ּבהן ׁשּתמצא וכל ּוטלאים, נקּדים אם ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָֻֻּכי
ּובגנבה ל ׁשּגנבּתיו ּבידּוע חּום, אֹו טלּוא, אֹו ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹנקד,

אצלי: ׁשרּוי קּבלת.‰Ô(Ï„)הּוא ּדברים:לׁשֹון ְִֶָ≈ְְִַַָָ
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ÈÚ ‡e‰ ‡eb ‡‡a ÌeÁe¿¿ƒ¿«»¿»ƒƒ

È‰Èלד ÈÂÏ Ìa ÔÏ Ó‡Â«¬«»»¿»¿≈¿≈


לי ּבאה יד ׁשעל ׁשּלי ּבנחּוׁש נּסיתי הייתי, ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָמנחׁש
ׁשּנאמר: ּבנים, לי היּו לא לכאן ּכׁשּבאת ְְְֱִִֶֶֶַָָָָָָָֹּברכה,

כט) אפׁשר(לעיל הּצאן". עם ּבאה ּבּתֹו רחל ְְִִִֵֵֶַָָָָֹ"והּנה
ועכׁשו הרֹועים? אצל ּבּתֹו ׁשֹולח והּוא ּבנים, לֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָיׁש

ׁשּנאמר: ּבנים, לֹו לא)היּו ּדברי(לקמן את "וּיׁשמע ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ
לבן Î(ÁÎ)":ּבני ‰˜.ּפריׁש' ּכתרּגּומֹו: ְֵָָ»¿»¿»¿ְְֵַָ
:'אגר(ËÎ)Èz‡ ˜Ó ‰È‰‡ ˙‡Â.את ְַָ¿≈¬∆»»ƒ¿¿ƒƒֶ

ּכּמה מּתחּלה לידי ׁשּבא מקנ מעּוט היּו:חׁשּבֹון ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ
(Ï)ÈÏ‚Ï.(ב"ר)רגלי ּביאת ּבׁשביל רגלי, עם ¿«¿ƒְְְִִִִִִַַַ

ּכמֹו: הּברכה, אצל יא)ּבאת אׁשר(שמות "העם ְְְְֲֶֶַָָָָָ
,"ח)ּברגלי הּבאים(שופטים ּברגלי", אׁשר "לעם ְְְְֲִֶֶַַַַָָָ

È˙ÈÏעּמי: ÈÎ‡Ì‚.אין עכׁשו ּביתי, לצר ִִ«»…ƒ¿≈ƒְְִֵֵֶַָֹ
עֹוׂשה להיֹות (אני) וצרי ּבני, אּלא לצרּכי ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָעֹוׂשין

'ּגם': וזהּו לסמכן, עּמהם אני לאּגם תורה ְְְֲִִֶֶַַָָָ
(Ï)„˜.,נקּדֹות ּכמֹו ּדּקֹות ּבחברּבּורֹות מנּמר »…ְְְְֲַַַָֻֻ

ּבלע"ז: חברּבּורֹות.eÏË‡פונטר"א טלאים, לׁשֹון ְַַ»ְְְֲִַָ
ּבלע"ז,.ÌeÁרחבֹות: רוש"ו לאדם, ּדֹומה ׁשחּום, ְְְֶַַָָָֹ

לענין לבנה, ונמצאת ׁשחמּתית מׁשנה ְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָלׁשֹון
ÈÎהּתבּואה: ‰È‰Â.ּולהּבא מּכאן ׁשּיּולדּו אֹותן ְַָ¿»»¿»ƒְְִִֶַָָָָ

ׁשּלי, יהיּו ּבּכׂשבים ּוׁשחּומים ּבעּזים ּוטלאים ְְְְְִִִִִִִִֶַָָֻֻנקּדים
ּביד והפקידם מהם הפרׁש עכׁשו, ׁשּיׁשנן ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָואֹותן
היּו 'אּלּו מעּתה: הּנֹולדים על לי ּתאמר ׁשּלא ,ִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבני

לי: ּתאמר ׁשּלא ועֹוד מּתחּלה', ידיׁשם 'על ְְְִִִֵֶַַָָֹֹ
ּדגמתן הּנקבֹות ּתלדנה ּוטלאים נקּדים ׁשהן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻֻֻהּזכרים

:'ואיל B‚Â(Ï‚)מּכאן Èa‰˙ÚÂ.ּתחׁשדני אם ִֵָָָ¿»¿»ƒ¿ְְִִֵַ
צדקתי, ּבי ּתענה ּכלּום, מּׁשּל נֹוטל ּתבאׁשאני ּכי ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָֹ

ּבעדרי ּתמצא ׁשּלא ,לפני ׂשכרי על ותעיד ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹצדקתי
ׁשאינֹו ּבהן ׁשּתמצא וכל ּוטלאים, נקּדים אם ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָֻֻּכי
ּובגנבה ל ׁשּגנבּתיו ּבידּוע חּום, אֹו טלּוא, אֹו ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹנקד,

אצלי: ׁשרּוי קּבלת.‰Ô(Ï„)הּוא ּדברים:לׁשֹון ְִֶָ≈ְְִַַָָ
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:ÔÈÚB˜e ÔÈBÓ ÔÈÏB‚¿ƒ¿ƒ¿ƒ
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„Î È‰È eÏ.:ּבכ ׁשּתחּפץ .iÂ(Ï‰)הלואי ¿ƒƒ¿»∆ְְְֶַַַָֹ«»«

וגֹו':לבן ההּוא זכרים:.‰ÌÈLÈzּבּיֹום Ïkעּזים ְַַָָ«¿»ƒְִִִָ…
Ba ÔÏŒL‡.חברּבּורֹות ּבֹו היתה אׁשר ּכל ¬∆»»ְְֲֲֶַָָָ

ּבניו:.ÔziÂ:לבנֹות ּביד .‰˙B˙(ÂÏ)לבן ְָ«ƒ≈ְַָָָָ«»…
אּלא ׁשאינן והעקרֹות, החֹולֹות ׁשּבהן, ְְֲֵֶֶֶֶַָָָָָָהרעּועֹות

לֹו: מסר אֹותן Ï‰(ÊÏ)ׁשירים, ÏÓ.הּוא עץ ְִַַָָָ««ƒ¿∆ֵ
לבנה, ּדתימא:ּוׁשמֹו ד)ּכמה אּלֹון(הושע "ּתחת ְְְְִֵֶַַַַָ

ׁשהּוא טרימב"ל, ׁשּקֹורין הּוא אני ואֹומר ְְְֲִִִֵֶֶֶולבנה",
ר.ÁÏלבן: לּוז,.ÊeÏÂטב:ּכׁשהּוא מּקל לקח ועֹוד ָָ«ְֶָֹ¿ְֵַַָ

ּבלע"ז: קולדר"י ּדּקים, אגֹוזים ּבֹו ׁשּגדלין ְְֱִִִֵֵֶַַַעץ
ÔBÓÚÂ.:ּבלע"ז קּלּופים.BÏˆt˙קשטניי"ר ¿«¿ְַַ¿»ִִ

מנּמר: עֹוׂשהּו ׁשהיה ‰Ôקּלּופים, ÛÁÓ.ּגּלּוי ְִִֵֶָָָֻ«¿«»»ִ
לבן ונגלה נראה היה קֹולפֹו ּכׁשהיה מּקל, ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹלבן

הּקּלּוף: ּבמקֹום ּתרּגּומֹו:.viÂ‚(ÁÏ)ׁשּלֹו ְִִֶַ««≈ְַ
ארמית, ּבלׁשֹון היא ּונעיצה ּתחיבה לׁשֹון ְְְְְֲִִִִִִַָָ'ּודעיץ',
מידי', ּביּה 'דץ וׁשלפה', 'ּדצה ּבּגמרא: יׁש ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָוהרּבה

לׁשֹונֹו: את ׁשּמקּצר אּלא ּדעצה, ּכמֹו ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָדצה
ÌÈË‰a.העׂשּויֹות ּבּברכֹות הּמים, ּבמרּוצֹות »¿»ƒְְֲִִֵַַַָ

הּצאן: ׁשם להׁשקֹות B‚Âּבארץ Ô‡z L‡. ְְֶַַָָָֹ¬∆»…»¿
הּציג ׁשם לׁשּתֹות, הּצאן ּתבאנה אׁשר ְְֲִִִִֶַָָָָָֹֹּברהטים

הּצאן: לנכח B‚Âהּמקלֹות ‰ÓÁiÂ.(ב"ר)הּבהמה ְְַַַַֹֹ«≈«¿»¿ְֵַָ
הּמקלֹות את והּזכררֹואה לאחֹוריה, נרּתעת והיא ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָ

אֹומר: אֹוׁשעיא רּבי ּבֹו. ּכּיֹוצא ויֹולדת ְְְִֵֵֶֶַַַָָרֹובעּה,
לזכר, צריכֹות היּו ולא ּבמעיהן זרע נעׂשין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמים
זֹו ּבתבה לֹומר, (רצה וגֹו'" "וּיחמנה ְְְְֵֵֶַַַָָָָוזהּו:

ּונקבה, זכר לׁשֹון אברהםהתחּברּו הרב ׁשּכתב ּכמֹו ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָ
עזרא) מראֹות.‡BÏ˜n‰ŒÏ˙(ËÏ):ּבן אל ְֶֶָ∆««¿ְֶַ
הם.ÌÈc˜Úהּמקלֹות: עקידתן, ּבמקֹום מׁשּנים ְַַ¬Àƒְְֲִִִֵָָֻ

ורגליהן: ידיהן ‰ÈÙ„(Ó)קרסּלי ÌÈk‰Â ְְְְֵֵֵֶֶַַֻ¿«¿»ƒƒ¿ƒ
˜ÚÈ.עקּד והפרידהּנֹולדים הבּדיל נקּדים, ים «¬…ְְְְֲִִִִִִִַָֻֻ

אֹותֹו והֹולי לבּדֹו, עדר, עדר אֹותן ועׂשה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָלעצמן
ההֹולכֹות הּצאן ּופני הּצאן לפני העקּוד ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהעדר
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ּפני "וּיּתן ׁשנאמר: וזהּו אליהם. צֹופֹות ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַאחריהם
ואל העקּדים אל הּצאן ּפני ׁשהיּו אלֿעקד", ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻהּצאן

ׁשּמצא חּום לבן:ּכל È„Úּבצאן BÏ ˙LÂ.ּכמֹו ְֶָָָָָֹ«»∆¬»ƒְ
ּכתרּגּומֹו:.‰B˜Ó˙(Ó‡)ׁשּפרׁשּתי: ְִֵֶַ«¿À»ְְַ

עם חּברֹו ּומנחם ּבּמקרא, עד לֹו ואין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָ'הּבכירֹות',
טו) ב ּבּקֹוׁשרים",(שמואל "ויהי(שם)"אחיתפל ְְֲִִִֶַַֹ

למהר יחד הּמתקּׁשרֹות אֹותן אּמיץ", ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָהּקׁשר
ּכתרּגּומֹו:.ÈÚ‰e(Ó)עּבּורן: אחּור, לׁשֹון ִָ¿«¬ƒְְְִַ

עם: חּברֹו ּומנחם ג)'ּובלּקיׁשּות', (ישעיה ְְְִִִֵַַ
ּכסּות, עטיפת לׁשֹון והּמעטפֹות", ְְְֲֲֲִַַַַַָָ"הּמחלצֹות
מתאּוֹות ואינן וצמרן, ּבעֹורן מתעּטפֹות ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָּכלֹומר

הּזכרים: ידי על Ba˙(Ó‚)להתיחם Ô‡.ּפרֹות ְְְְִִֵֵַַַָ…«ָ
יֹותר צאן:ורבֹות È„ÚÂמּׁשאר ˙BÁLe.מכר ְְִֵָָֹ¿»«¬»ƒַָ

יקרים ּבדמים אּלה:צאנֹו ּכל לֹו ולֹוקח ְְְִִֵֵֶַָָָֹ
(‡)‰NÚ.:ּכמֹו יד)ּכנס, א חיל,(שמואל "וּיעׂש »»ְִַַַַַָ

עמלק את ב":וּי ‡‡Ï(‚)תורה eL ֲֵֶַַָ∆∆∆
È˙B‡.מחּבר ּבעֹוד אבל ,עּמ אהיה וׁשם ¬∆ְְְְְְֲִֶֶָָָֻ

להׁשרֹות אפׁשר אי עלילטמא, :(ב"ר)ׁשכינתי ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
(„)‰‡ÏÏe ÏÁÏ ‡˜Â.ּכ ואחר ּתחּלה, לרחל «ƒ¿»¿»≈¿≈»ְְְִֵַַָָָ

נזּדּוג ׁשּבׁשבילּה הּבית, עקרת היתה ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָללאה,
ּבּדבר, מֹודים לאה ׁשל ּבניה ואף לבן, עם ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹיעקב
אֹומרים: יהּודה מּׁשבט ּדינֹו ּובית ּבעז ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹׁשהרי
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ÔÈ„Ú dÏ ÈeLÂ ÔÏ„ ‡Úa¿»»¿»»¿«ƒ≈∆¿ƒ
‡Ú Ú ÔeÚ ‡ÏÂ È‰B„BÁÏaƒ¿ƒ¿»¬≈ƒƒ»»

:ÔÏ„מאÔcÚ ÏÎa ÈÂ‰Â ¿»»«¬≈¿»ƒ«
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‡Ú ÈÈÚÏ ‡eÁ ˙È ˜ÚÈ«¬…»¿«»¿≈≈»»
:‡eÁa ÔB‰˙eÓÁÈÏ ‡‰aƒ¿»«»¿«»¿¿¿«»

ÈeLÓמב ‡Ï ‡Ú ˙eLÈÏe¿«ƒ»»»¿«≈
‡Èke ÔÏÏ ‡LÈ˜Ï BÂ‰Â«¬«ƒ»¿»»«ƒ«»

:˜ÚÈÏמג‡„ÁÏ ‡b È˜˙e ¿«¬…¿≈«¿»«¬»
Ô‰Ó‡Â Ô‡ÈbÒ ÔÚ dÏ BÂ‰Â ‡„ÁÏ«¬»«¬≈»«ƒ»¿«¿»

:ÔÈÓÁÂ ÔÈÏÓ‚Â ÔÈcÚÂאÚÓLe ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«¬»ƒ¿«
ÈÒ ÔÈÓ‡c ÔÏ È ÈÓb˙ ˙È»ƒ¿»≈¿≈»»¿»¿ƒ¿ƒ
ÈcÓe ‡e‡Ï Èc Ïk ˙È ˜ÚÈ«¬…»»ƒ¿»»ƒƒ
:ÔÈ„‰ ‡ÒÎ Ïk ˙È ‡˜ ‡e‡Ï¿»»¿»»»ƒ¿«»»≈

ÔÏב È‡ Ò ˙È ˜ÚÈ ‡ÁÂ«¬»«¬…»¿««≈»»
ÈlÓ˙‡Ók dnÚ È‰B˙ÈÏ ‡‰Â¿»≈ƒƒ≈¿≈ƒ¿«≈

:È‰Bn˜cÓeג˜ÚÈÏ ÈÈ Ó‡Â ƒ¿«ƒ«¬«¿»¿«¬…
˙„lÈÏe ˙‰‡„ ‡Ú‡Ï e¿«¿»«¬»»»¿«»»»

:cÚÒa ÈÓÈÓ È‰ÈÂדÁÏLe ƒ≈≈¿ƒ¿«¿»¿«
‡Ï˜ÁÏ ‰‡ÏÏe ÏÁÏ ‡˜e ˜ÚÈ«¬…¿»¿»≈¿≈»¿«¿»

:dÚ ˙ÂÏה‡‡ ÈÁ Ô‰Ï Ó‡Â ¿«»≈«¬«¿≈»≈¬»
È‰B˙ÈÏ È‡ ÔÎe‡ È‡ Ò ˙È»¿««≈¬≈¬≈≈ƒ
d‰Ï‡Â È‰Bn˜cÓe ÈlÓ˙‡Ók ÈnÚƒƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ≈»≈


ּפני "וּיּתן ׁשנאמר: וזהּו אליהם. צֹופֹות ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַאחריהם
ואל העקּדים אל הּצאן ּפני ׁשהיּו אלֿעקד", ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻהּצאן

ׁשּמצא חּום לבן:ּכל È„Úּבצאן BÏ ˙LÂ.ּכמֹו ְֶָָָָָֹ«»∆¬»ƒְ
ּכתרּגּומֹו:.‰B˜Ó˙(Ó‡)ׁשּפרׁשּתי: ְִֵֶַ«¿À»ְְַ

עם חּברֹו ּומנחם ּבּמקרא, עד לֹו ואין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָ'הּבכירֹות',
טו) ב ּבּקֹוׁשרים",(שמואל "ויהי(שם)"אחיתפל ְְֲִִִֶַַֹ

למהר יחד הּמתקּׁשרֹות אֹותן אּמיץ", ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָהּקׁשר
ּכתרּגּומֹו:.ÈÚ‰e(Ó)עּבּורן: אחּור, לׁשֹון ִָ¿«¬ƒְְְִַ

עם: חּברֹו ּומנחם ג)'ּובלּקיׁשּות', (ישעיה ְְְִִִֵַַ
ּכסּות, עטיפת לׁשֹון והּמעטפֹות", ְְְֲֲֲִַַַַַָָ"הּמחלצֹות
מתאּוֹות ואינן וצמרן, ּבעֹורן מתעּטפֹות ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָּכלֹומר

הּזכרים: ידי על Ba˙(Ó‚)להתיחם Ô‡.ּפרֹות ְְְְִִֵֵַַַָ…«ָ
יֹותר צאן:ורבֹות È„ÚÂמּׁשאר ˙BÁLe.מכר ְְִֵָָֹ¿»«¬»ƒַָ

יקרים ּבדמים אּלה:צאנֹו ּכל לֹו ולֹוקח ְְְִִֵֵֶַָָָֹ
(‡)‰NÚ.:ּכמֹו יד)ּכנס, א חיל,(שמואל "וּיעׂש »»ְִַַַַַָ

עמלק את ב":וּי ‡‡Ï(‚)תורה eL ֲֵֶַַָ∆∆∆
È˙B‡.מחּבר ּבעֹוד אבל ,עּמ אהיה וׁשם ¬∆ְְְְְְֲִֶֶָָָֻ

להׁשרֹות אפׁשר אי עלילטמא, :(ב"ר)ׁשכינתי ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
(„)‰‡ÏÏe ÏÁÏ ‡˜Â.ּכ ואחר ּתחּלה, לרחל «ƒ¿»¿»≈¿≈»ְְְִֵַַָָָ

נזּדּוג ׁשּבׁשבילּה הּבית, עקרת היתה ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָללאה,
ּבּדבר, מֹודים לאה ׁשל ּבניה ואף לבן, עם ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹיעקב
אֹומרים: יהּודה מּׁשבט ּדינֹו ּובית ּבעז ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹׁשהרי
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:ÈcÚÒa ‰Â‰ ‡a‡cוÔÈz‡Â ¿«»¬»¿«¿ƒ¿«ƒ
˙È ˙ÈÁÏ ÈÏÈÁ Ïa È‡ ÔÈzÚ„È¿«¿ƒ¬≈¿»≈ƒ¿»ƒ»

:Ôe‡זÈL‡Â Èa L Ôe‡Â ¬≈«¬≈««ƒ¿«¿ƒ
˜L ‡ÏÂ ÔÈÓÊ Ú È‚‡ ˙È»«¿ƒ¬«ƒ¿ƒ¿»»¿≈

:ÈnÚ ‡L‡‡Ï ÈÈחÔÈ„k Ì‡ ¿»¿«¿»»ƒƒƒ¿≈
‚‡ ‡‰È ÔÈÓ Ó‡ ‰Â‰¬»¬«¿ƒ¿≈«¿»
ÔÈ„k Ì‡Â ÔÈÓ ‡Ú Ïk Ô„ÈÏÈÂƒƒ»»»»¿ƒ¿ƒ¿≈
‚‡ ‡‰È ÔÈÏ‚ Ó‡ ‰Â‰¬»¬«¿ƒ¿≈«¿»
:ÔÈÏ‚ ‡Ú Ïk Ô„ÈÏÈÂƒƒ»»»»¿ƒ

„‡Ôeט È˙È ˙È ÈÈ LÙ‡Â¿«¿≈¿»»≈≈«¬
:ÈÏ ‰ÈÂיÔcÚa ‰Â‰Â ƒ«ƒ«¬»¿ƒ«

ÈÈÚ ˙ÈÙ˜Êe ‡Ú ‡ÓÁÈ˙‡c¿ƒ¿«¬»»»¿»ƒ«¿«
‡iLÈ˙ ‡‰Â ‡ÓÏÁa ˙ÈÊÁÂ«¬≈¿∆¿»¿»¿»«»
ÔÈÓ ÔÈÏ‚ ‡Ú ÏÚ ÔÈ˜ÏÒc¿»¿ƒ«»»¿ƒ¿ƒ

:ÔÈÁÈvÙeיא‡‡ÏÓ ÈÏ Ó‡Â «ƒƒ«¬«ƒ«¿»»
‡‰ ˙ÈÓ‡Â ˜ÚÈ ‡ÓÏÁa ÈÈ„«¿»¿∆¿»«¬…«¬»ƒ»

:‡‡יבÈÚ ÔÚk ˜Ê Ó‡Â ¬»«¬«¿¿««¿»
‡Ú ÏÚ ÔÈ˜ÏÒc ‡iLÈz Ïk ÈÊÁÂ«¬≈»¿»«»¿»¿ƒ«»»
ÈÏ‚ È‡ ÔÈÁÈvÙe ÔÈÓ ÔÈÏ‚¿ƒ¿ƒ«ƒƒ¬≈¡ƒ
:Ï „Ú ÔÏ Èc Ïk ˙È ÈÓ„√̃»«»»ƒ»»»≈»

ÏÚיג È˙ÈÏ˙‡c ‡‰Ï‡ ‡‡¬»¡»»¿ƒ¿¿≈ƒ¬»
‡Ó˜ Ôn˙ ‡zÁLÓ Èc Ï‡ ˙Èa¿≈≈ƒ¿«¿»«»»»
ÔÚk ÌÈ˜ Ônz ÈÓ„˜ ‡zÓi˜ Ècƒ«ƒ¿»√»««»¿»¿«
e˙Â ‡„‰ ‡Ú‡ ÔÓ ˜e Ìe˜ƒ«¿»»»¿

:˙e„È ‡Ú‡ÏידÏÁ ˙È˙‡Â ¿«¿»«»»«¬ƒ«»≈
‡Ï (ÔÚk) „Ú‰ Ï ÔÓ‡Â ‰‡ÏÂ¿≈»«¬»«≈«¿«»»
:‡e‡ ˙Èa ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ√»¿«¬»»¿≈¬»


הקּדימּו וגֹו'", ׁשּתיהם ּבנּו אׁשר ּוכלאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָ"ּכרחל

ללאה: הרחל ÌÈÓ(Ê)תורה ˙Ú.'מֹונים' אין ְֵֵָָ¬∆∆…ƒִֵ
מעׂשרה: החׁשּבֹון,.ÌÈÓּפחֹות ּכלל סכּום לׁשֹון ֲֵָָָ…ƒְְְְֶַַ

ּפעמים: מאה ּתנאֹו ׁשהחליף למדנּו עׂשירּיֹות, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָָוהן
ח ‰ÌÈ„zÚ(È)תורה ‰p‰Â.ׁשהבּדילם ּפי על אף ¿ƒ≈»«Àƒְִִִֶַַָ

היּו ּדגמתן, הּצאן יתעּברּו ׁשּלא ּכּלם, ְְְִֶַַָָָָָָֹֹֻֻלבן
לבן ּבני ּביד הּמסּור מעדר אֹותן מביאין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמלאכים

יעקב ׁשּביד ּתרּגּומֹו.ÌÈce:(ב"ר)לעדר ְֲֵֶֶַַָֹ¿Àƒְַ
מּקיף לבן ׁשל חּוט ּבלע"ז, פיישימ"ר ְִִִֶַַַַָָ'ּופּציחין',
ּומפּלׁשת ּפתּוחה ׁשּלֹו וחברּבּורֹות סביב ּגּופן ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֻאת

לי ואין זן), אל מּזן אחרים: (ספרים זֹו אל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָמּזֹו
הּמקרא: מן עד יאלהביא Œ˙Èa(È‚)תורה Ï‡‰ ְְִִִֵַָָ»≈≈

Ï‡.הּמקראֹות ודר יתרה הה"א ּביתֿאל, אל ּכמֹו ≈ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּכמֹו: ּכן, לד)לדּבר ּבאים(במדבר אּתם אל"ּכי ְְִִֵֵֶֶַַָ
ּכנען": ÌLהארץ zÁLÓ.,ּוגדּלה רּבּוי לׁשֹון ְֶַָָָ»«¿»»ְְִָֻ

ראׁשּה", על ׁשמן "וּיּצק :ּכ למלכּות, ְְְְִִֶֶֶַַַַָָֹֹּכׁשּנמׁשח
לּמזּבח: מׁשּוחה Èלהיֹות z„ L‡.וצרי ְְְִִֵַַָ¬∆»«¿»ƒְִָ

אלהים", ּבית "יהיה ׁשאמרּת: לׁשּלמֹו, ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹאּתה
קרּבנֹות: ׁשם eÏ(È„)ׁשּתקריב „Ú‰.נעּכב לּמה ְְִֶַָָָ«»ְֵַָָ

מנכסי לירׁש מיחלֹות אנּו ּכלּום מּלׁשּוב, יד ְְְְֲִִִִֵַַַָָָעל
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        ©«£«Ÿ©¦©³¤¤¨Æ¦½©¦§´Ÿ©«£½̈¤−¤¦§©´¨¦®

dÏטו ‡LÁ˙‡ ‡Îe ‡Ï‰¬»¿»»ƒ¿¬«¿»≈
˙È ÏÎÈ ‡ ÏÎ‡Â ‡aÊ È‡¬≈«¿»»«¬««≈«»

‡טזÈc ‡˙e ÏÎ È‡ «¿»»¬≈»¿»ƒ
‡e‰ ‡ÏÈc ‡e‡ ÈÈ L‡«¿≈¿»≈¬»ƒ»»
Ï ÈÈ ‡ Èc Ï Îe ‡Ïe¿»»»¿«…ƒ¬«¿»»

יז˙È ÏËe ˜È Ì˜Â ƒ≈¿»«¬…¿«»
‡iÏ Ï È‰BL ˙ÈÂ È‰Ba¿ƒ¿»¿ƒ««¿«»

Ïיח ˙ÈÂ È‰B˙È Ï ˙È e¿«»»≈ƒ¿»»
‡˜ Èc dÈ˜ È˙È ‡˜c dÈƒ̃¿»≈ƒ¿»≈≈ƒ¿»≈ƒ¿»
˜ÁÈ ˙ÂÏ È˙ÈÏ Ì‡ ca¿««¬»¿≈≈¿«ƒ¿»

Î ‡‡Ï È‰e‡יטÏÂ ¬ƒ¿«¿»¿»«¿»»
ÏÁ ˙‡ÈqÎÂ d ˙È ÊÏ ÏÊ‡¬«¿ƒ«»»≈¿«ƒ«»≈

‡‰e‡Ï Èc ‡iÏ ˙ÈכÈqÎÂ »«¿»«»ƒ«¬»¿«ƒ
Ï ‰‡‡ Ï ‡aÏ  ˜È«¬…ƒƒ»¿»»¬«»»«
‡e‰ ÏÊ‡ È‡ dÏ ÈeÁ ‡Ïc¿»«ƒ≈¬≈»≈

Ì˜Âכא dÏ Èc ÏÎÂ ‡e‰ ÏÊ‡Â«¬«¿»ƒ≈¿»
È‰B‡ ˙È ÈeLÂ ˙ ˙È Â«¬«»¿»¿«ƒ»«ƒ

Ï‚ ‡eËÏכב‰ÂÁ˙‡Â ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿¬»
ÏÊ‡ È‡ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡BÈa ÏÏ¿»»¿»¿ƒ»»¬≈»≈

˜Èכגd È‰eÁ‡ ˙È e «¬…¿«»»ƒƒ≈
ÈBÈ ˙L Ï‰ È‰B˙a e¿««¿ƒ«¬«ƒ¿«ƒ
Ï‚ ‡eËa d˙È ˜a‡Â¿«¿≈»≈¿»¿ƒ¿»


הּזכרים?: ּבין ּכלּום BiÎ˙(ÂË)אבינּו ‡BÏ‰ ְְִִֵַָָ¬»¿ƒ

BÏ eLÁ.לתת אדם ּבני ׁשּדר ּבׁשעה אפּלּו ∆¿«¿ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָ
ּכנכרּיֹות: עּמנּו נהג נּׂשּואין, ּבׁשעת לבנֹותיו ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָנדּוניא

.eÎ Èולא ׁשנה י"ד ּבנּו אֹותֹו (ׁשעבדּת ל ƒ¿»»ְְְֶַָָָָָֹ
הּפעּלה: ּבׂשכר אּלא) ל ׁשעּכב.‡˙eŒנתננּו ְְְְִֶַַָָָָֻ∆«¿≈ִֵֶ

ׂשכר L‰ŒÏÎ(ÊË)ּפעּלת:ּדמי È.זה 'ּכי' ְְְְֵַָֻƒ»»…∆ִֶ
לנּו אין אבינּו 'מּׁשל ּכלֹומר: 'אּלא', ּבלׁשֹון ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָמׁשּמׁש
מאבינּו, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּׁשהּציל מה אּלא ְִִִֵֶֶַַָָָָּכלּום,

הּוא': לׁשֹון.‰ÏÈvׁשּלנּו ּכל וכן הפריׁש, לׁשֹון ֶָƒƒְְְְִִֵָ
לׁשֹון ׁשּבּמקרא, מןהּצלה ׁשּמפריׁשֹו הפרׁשה, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ

האֹויב: ּומן ÂÈLŒ˙‡Â(ÊÈ)הרעה ÂÈaŒ˙‡. ִֵָָָָ∆»»¿∆»»
נקבֹות הקּדים ועׂשו לנקבֹות, זכרים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָהקּדים

ׁשּנאמר: לו)לזכרים, אתֿנׁשיו(לקמן עׂשו "וּיּקח ְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
וגֹו' ˜BÈ(ÁÈ)":ואתּֿבניו ‰˜.ּׁשּקנה מה ְְֶָָƒ¿≈ƒ¿»ֶַָָ

וחמֹורים: ּוגמּלים ּוׁשפחֹות עבדים ְְֲֲִִִִַַָָֹמּצאנֹו,
(ËÈ)B‡Œ˙‡ ÊÊ‚Ï.ּבניו ּביד ׁשלׁשתׁשּנתן ּדר ƒ¿…∆…ְְֶֶֶֶַַָָָֹ

יעקב: ּובין ּבינֹו ‡˙ÌÈ‰Œימים ÏÁ ‚Â. ֲִֵֵַָֹ«ƒ¿…»≈∆«¿»ƒ
אלילים מעבֹודת אביה את :(ב"ר)נתּכּונהלהפריׁש ְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָָ

כ ‰ÈLÈÏM(Î)תורה ÌBia.ׁשלׁשת ּדר ׁשהרי ««¿ƒƒְֲֵֶֶֶֶֹ
ּביניהם: היה cקרֹוביו:.‡˙ÂÈÁ‡Œ(Î‚)ימים ִֵֵֶָָָ∆∆»ְָ∆∆

ÌÈÈ ˙L.הּמּגיד ׁשהל ימים ׁשלׁשה אֹותן ּכל ƒ¿«»ƒְִִֶַַַָָָָָֹ
רחֹוק יעקב נמצא לדרּכֹו. יעקב הל ללבן, ְְְְְֲֲִִַַַַַָָָָָֹֹלהּגיד
ׁשּכל למדנּו לבן, הּׂשיגֹו ּובּׁשביעי ימים ׁשּׁשה ְְִִִִִִִֶַַָָָָָָָָמּלבן
ּביֹום לבן הל ימים, ּבׁשבעה יעקב ּׁשהל ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹמה
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dÏטו ‡LÁ˙‡ ‡Îe ‡Ï‰¬»¿»»ƒ¿¬«¿»≈
˙È ÏÎÈ ‡ ÏÎ‡Â ‡aÊ È‡¬≈«¿»»«¬««≈«»

‡טזÈc ‡˙e ÏÎ È‡ «¿»»¬≈»¿»ƒ
‡e‰ ‡ÏÈc ‡e‡ ÈÈ L‡«¿≈¿»≈¬»ƒ»»
Ï ÈÈ ‡ Èc Ï Îe ‡Ïe¿»»»¿«…ƒ¬«¿»»

יז˙È ÏËe ˜È Ì˜Â ƒ≈¿»«¬…¿«»
‡iÏ Ï È‰BL ˙ÈÂ È‰Ba¿ƒ¿»¿ƒ««¿«»

Ïיח ˙ÈÂ È‰B˙È Ï ˙È e¿«»»≈ƒ¿»»
‡˜ Èc dÈ˜ È˙È ‡˜c dÈƒ̃¿»≈ƒ¿»≈≈ƒ¿»≈ƒ¿»
˜ÁÈ ˙ÂÏ È˙ÈÏ Ì‡ ca¿««¬»¿≈≈¿«ƒ¿»

Î ‡‡Ï È‰e‡יטÏÂ ¬ƒ¿«¿»¿»«¿»»
ÏÁ ˙‡ÈqÎÂ d ˙È ÊÏ ÏÊ‡¬«¿ƒ«»»≈¿«ƒ«»≈

‡‰e‡Ï Èc ‡iÏ ˙ÈכÈqÎÂ »«¿»«»ƒ«¬»¿«ƒ
Ï ‰‡‡ Ï ‡aÏ  ˜È«¬…ƒƒ»¿»»¬«»»«
‡e‰ ÏÊ‡ È‡ dÏ ÈeÁ ‡Ïc¿»«ƒ≈¬≈»≈

Ì˜Âכא dÏ Èc ÏÎÂ ‡e‰ ÏÊ‡Â«¬«¿»ƒ≈¿»
È‰B‡ ˙È ÈeLÂ ˙ ˙È Â«¬«»¿»¿«ƒ»«ƒ

Ï‚ ‡eËÏכב‰ÂÁ˙‡Â ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿¬»
ÏÊ‡ È‡ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡BÈa ÏÏ¿»»¿»¿ƒ»»¬≈»≈

˜Èכגd È‰eÁ‡ ˙È e «¬…¿«»»ƒƒ≈
ÈBÈ ˙L Ï‰ È‰B˙a e¿««¿ƒ«¬«ƒ¿«ƒ
Ï‚ ‡eËa d˙È ˜a‡Â¿«¿≈»≈¿»¿ƒ¿»


הּזכרים?: ּבין ּכלּום BiÎ˙(ÂË)אבינּו ‡BÏ‰ ְְִִֵַָָ¬»¿ƒ

BÏ eLÁ.לתת אדם ּבני ׁשּדר ּבׁשעה אפּלּו ∆¿«¿ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָ
ּכנכרּיֹות: עּמנּו נהג נּׂשּואין, ּבׁשעת לבנֹותיו ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָנדּוניא

.eÎ Èולא ׁשנה י"ד ּבנּו אֹותֹו (ׁשעבדּת ל ƒ¿»»ְְְֶַָָָָָֹ
הּפעּלה: ּבׂשכר אּלא) ל ׁשעּכב.‡˙eŒנתננּו ְְְְִֶַַָָָָֻ∆«¿≈ִֵֶ

ׂשכר L‰ŒÏÎ(ÊË)ּפעּלת:ּדמי È.זה 'ּכי' ְְְְֵַָֻƒ»»…∆ִֶ
לנּו אין אבינּו 'מּׁשל ּכלֹומר: 'אּלא', ּבלׁשֹון ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָמׁשּמׁש
מאבינּו, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּׁשהּציל מה אּלא ְִִִֵֶֶַַָָָָּכלּום,

הּוא': לׁשֹון.‰ÏÈvׁשּלנּו ּכל וכן הפריׁש, לׁשֹון ֶָƒƒְְְְִִֵָ
לׁשֹון ׁשּבּמקרא, מןהּצלה ׁשּמפריׁשֹו הפרׁשה, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ

האֹויב: ּומן ÂÈLŒ˙‡Â(ÊÈ)הרעה ÂÈaŒ˙‡. ִֵָָָָ∆»»¿∆»»
נקבֹות הקּדים ועׂשו לנקבֹות, זכרים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָהקּדים

ׁשּנאמר: לו)לזכרים, אתֿנׁשיו(לקמן עׂשו "וּיּקח ְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
וגֹו' ˜BÈ(ÁÈ)":ואתּֿבניו ‰˜.ּׁשּקנה מה ְְֶָָƒ¿≈ƒ¿»ֶַָָ

וחמֹורים: ּוגמּלים ּוׁשפחֹות עבדים ְְֲֲִִִִַַָָֹמּצאנֹו,
(ËÈ)B‡Œ˙‡ ÊÊ‚Ï.ּבניו ּביד ׁשלׁשתׁשּנתן ּדר ƒ¿…∆…ְְֶֶֶֶַַָָָֹ

יעקב: ּובין ּבינֹו ‡˙ÌÈ‰Œימים ÏÁ ‚Â. ֲִֵֵַָֹ«ƒ¿…»≈∆«¿»ƒ
אלילים מעבֹודת אביה את :(ב"ר)נתּכּונהלהפריׁש ְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָָ

כ ‰ÈLÈÏM(Î)תורה ÌBia.ׁשלׁשת ּדר ׁשהרי ««¿ƒƒְֲֵֶֶֶֶֹ
ּביניהם: היה cקרֹוביו:.‡˙ÂÈÁ‡Œ(Î‚)ימים ִֵֵֶָָָ∆∆»ְָ∆∆

ÌÈÈ ˙L.הּמּגיד ׁשהל ימים ׁשלׁשה אֹותן ּכל ƒ¿«»ƒְִִֶַַַָָָָָֹ
רחֹוק יעקב נמצא לדרּכֹו. יעקב הל ללבן, ְְְְְֲֲִִַַַַַָָָָָֹֹלהּגיד
ׁשּכל למדנּו לבן, הּׂשיגֹו ּובּׁשביעי ימים ׁשּׁשה ְְִִִִִִִֶַַָָָָָָָָמּלבן
ּביֹום לבן הל ימים, ּבׁשבעה יעקב ּׁשהל ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹמה
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‡ÈÏÈÏ È„ ‡ÓÏÈÁa ‰‡n‡ ÔÏ»»¬«»»¿≈¿»ƒ≈¿»
‡ÓÏÈc CÏ nz‡ Ï Ó‡Â«¬«≈ƒ¿««»ƒ¿»
:LÈa „Ú Ó ˜ÚÈ ÌÚ ÏÈÓ¿̇«ƒƒ«¬…ƒ««ƒ

˜ÚÈÂכה ˜ÚÈ ˙È ÔÏ ˜Èa„‡Â¿«¿≈»»»«¬…¿«¬…
ÔÏÂ ‡eËa kLÓ ˙È ¿«»«¿¿≈¿»¿»»
:„ÚÏ‚„ ‡eËa È‰BÁ‡ ˙È ÈL‡«¿≈»¬ƒ¿»¿ƒ¿»

z„Úכו ‰Ó ˜ÚÈÏ ÔÏ Ó‡Â«¬«»»¿«¬…»¬«¿»
È˙a ˙È ‡z„e ÈpÓ ‡˙ÈqÎÂ¿«≈»ƒƒ¿«¿»»¿»«

:‡aÁ ˙BÈLkכזzÓË‡ ‰ÓÏ ¿«¿«¿»¿»ƒ¿«¿»
ÈÏ ‡˙ÈeÁ ‡ÏÂ ÈpÓ ‡˙ÈqÎÂ ÏÊÈÓÏ¿≈«¿«≈»ƒƒ¿»«≈»ƒ
ÔÁaLe˙e ‡Â„Áa ÔB CzÁLÂ¿«»ƒ»¿∆¿»¿¿¿»

:ÔÈpÎe ÔÈe˙aכחÈz˜L ‡ÏÂ ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿«¿«ƒ
‡zÏk‡ ÔÚk È˙ÏÂ ÈÏ ‡˜Ï¿«»»ƒ¿«¿ƒ¿»»¿««¿∆¿»
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‡˙È(ÊÎ)חרב: ‚zÂ.:ּדעּתי את כחּגנבּת תורה ֶֶ«ƒ¿……ƒְְִֶַַָָ
(ËÎ)È„È Ï‡ÏŒLÈ.לעׂשֹות ּבידי וחיל ּכח יׁש ∆¿≈»ƒְְֲִִֵַַַָֹ

עּזּוז ׁשם על קדׁש, לׁשֹון ׁשהּוא 'אל' וכל רע, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹעּמכם
הּוא: אֹונים יׁש.zÎ‰(Ï)ורב והרּבה חמדּת, ְִֹƒ¿«¿»ְְְֵֵַַָָ
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(‚Ï)˜ÈÏ‰‡.,רחל אהל יעקבהּוא ׁשהיה ¿…∆«¬…ֲֵֶֶַָָָֹֹ

אֹומר: הּוא וכן אצלּה, מו)ּתדיר רחל(לקמן "ּבני ְְְִֵֵֵֵֶָָָ
יעקב": "אׁשת נאמר: לא ּובכּלן יעקב", ְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֻאׁשת

ÏÁ Ï‰‡ ‡Â.לֹו חזר לאה, מאהל ּכׁשּיצא «»…¿…∆»≈ְֵֵֶֶַָָָָֹ
(ספרים האמהֹות ּבאהל ׁשחּפׂש קדם רחל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹלאהל
מּכיר ׁשהיה לפי לּמה? ּכ וכל הּׁשפחֹות). ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָאחרים:

מׁשמׁשנית: ׁשהיא ‰Ï(Ï„)ּבּה Î.לׁשֹון ְְִִֶַָָ¿««»»ְ
והיא דגמלא', 'ּבעביטא ּכתרּגּומֹו: ּוכסתֹות, ְְְְְְֲִִִַַַָָָָּכרים

ּובערּובין: ּכר, ּכמין העׂשּויה יז)מרּדעת (דף ְְְֲִִִֵַַַָָ
בסט"ו ּגמּלים, עביטי והן ּבעביטין', ְְֲֲִִִִִִֵֵַַָ'הּקיפּוה

להּבלע"ז: ּכמֹו:.z˜Ïc(ÂÏ)תורה ד)רדפּת, (איכה ְַַ»«¿»ְְַָָ
ּוכמֹו: ּדלקּונּו", ההרים יז)"על א "מּדלק(שמואל ְְְִִֶַָָֹ

ּפלׁשּתים מי.eÁÈÎBÈÂ(ÊÏ)":אחרי עם ויבררּו ְְֲִִֵַ¿ƒְִִִָ
ּבלע"ז:הּדין, eÏkL(ÁÏ)אפרובי"ר ‡Ï.לא ְִַַַ…ƒ≈ֹ

ּכמֹו: עּבּורם, ט)הּפילּו מׁשּכיל",(הושע (איוב"רחם ְְִִִִֶֶַָ
ּתׁשּכל":כא) ולא ּפרתֹו ‡"ּתפּלט ÈÏÈ‡Â.ב"ק) ְְְֵֵַַָָֹ¿≈≈…¿
איל,סה) קרּוי יֹומֹו ּבן איל אמרּו: לאמּכאן ׁשאם ְִִִִֶֶַַָָָֹ

אכל, ּכבׂשים אבל אכל, לא אילים ּׁשבחֹו? מה ְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹכן,
הּוא: ּגזלן ּכן ּוזאב.Ë‰(ËÏ)אם ארי ידי :על ְִֵַָ¿≈»ְְֲִֵֵַ

‰Á‡ ÈÎ‡.:כ)לׁשֹון ּבאבן(שופטים "קלע »…ƒ¬«∆»ְֵֶֶַָֹ
יחטא", ולא א)אלֿהּׂשערה א ּובני(מלכים "אני ְְֲֲֲִִִֶַַַָֹ

אם אחּסרּנה' 'אנכי חסרים, חּטאים", ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹֹֹׁשלמה
ּתבּקׁשּנה ׁשּמּידי לי, חסרה ‡Á‰:חסרה, ÈÎ‡. ְְְְִִִֶֶַָָָָָָ»…ƒ¬«∆»

נפקדת ׁשהיתה מּמנינא', ׁשגיא 'ּדהוה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָּתרּגּומֹו
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נפקדת ׁשהיתה מּמנינא', ׁשגיא 'ּדהוה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָּתרּגּומֹו
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Ë‡נד ‡ÒÎ ÚÈ ÒÎ¿≈«¬…ƒ¿»»¿»
‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ È‰Á‡Ï ‡¿»«¬ƒ¿≈««¿»
:‡Ë È ‡ÓÁÏ ÏÎ‡Â«¬»«¿»ƒ¿»

א ‡ Ï Ì„‡Â¿«¿≈»»¿«¿»¿«
ÏÊ‡Â ‰È È ÏÂ È‰Ïƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ»¿≈«¬«


(ÊÓ)‡„‰ È.:ּגלעד ׁשל ּתרּגּומֹו ¿«»¬»ְְֵֶַַ
(ÁÓ)„ÚÏb (ÓŒ‡ ŒÏÚ).:עד ּגל «≈»»¿«¿≈ֵַ
(ËÓ)Â Ó‡ ‡ ‰‰Â.אׁשר והּמצּפה ¿«ƒ¿»¬∆»«¿ְְֲִֶַָ

ׁשּכתּוב: ּוכמֹו הּגלעד, יא)ּבהר "וּיעבר(שופטים ְְְֲִֶַַַַָָֹ
לפי מצּפה? ׁשמּה נקרא ולּמה ּגלעד". ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָאתֿמצּפה
"ּובינ ּביני ה' '"יצף לחברֹו: מהם אחד ּכל ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשאמר

הּברית': את ּתעבר אם È.איׁש נראה ולא ְֲִִֶַַֹƒƒ»≈ְְִִֶֹ
רעהּו: È()את È.ּבלהה אף ּפעמים, ב' ֵֵֶ¿…«¿…«ְְִִַָָ

מּפּלגׁש היּו ּבנֹותיו ‡ÈŒ:וזלּפה ‰ÚŒÌ‡. ְְְִִִֶֶָָָƒ¿«∆∆¿…«

ּתׁשמיׁש עֹונת מהם עז)למנע .ÈÈÈ(‡):(יומא ְְִִֵֶַַַֹ»ƒƒ
החץ: יֹורה ׁשהּוא ּכזה ּבּים", "ירה ‡ŒÌ()ּכמֹו: ְֵֶֶֶַַָָָָƒ

È‡.:ּכמֹו 'אׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' (לעילהרי »ƒְְְֲֲִִֵֵֶַ
ּדברי":כד) ּדּברּתי אם אי(ב"ר).ÚÏ‰"עד לרעה ְְִִִַַָָ¿»»ְִָָ

לפרקמטיא: עֹובר אּתה אבל עֹובר, ְְְֲִֵֵַַַַָָָָאּתה
()Ì‰‡ È‰Ï‡.(ב"ר)קדׁש:Á È‰Ï‡Â. ¡…≈«¿»»ֶֹ≈…≈»
‡Ì‰È:חֹול È‰Ï‡.:חֹול(„)ÚÈ ÁÊÂ ¡…≈¬ƒ∆«ƒ¿««¬…
ÁÊ.:למׁשּתה ּבהמֹות לאֹוהביו.ÂÈÁ‡Ïׁשחט ∆«ְְְִֵֶַָ¿∆»ְֲָ

לבן: לחם,.ÌÁÏŒÏÎ‡Ïׁשעם קרּוי מאכל ּדבר ּכל ִֶָָ∆¡»»∆ְֲֶֶַַָָָ



קלי `viealiriay mei qelwpe`

    −̈©©¨«©¦§¨´¨½̈§©−
     ¨«Ÿ£¨®§©£́½Ÿ¨¬¨−©§¥«©´Ÿ¤
        ¨½̈©©̧©¤¬¥²¥¦¬¥«§−©®©¥¬

    ¨«¨§−©§¥«§©¦§¨Æ£¤´¨©½
       ¦¬¤§Ÿ̈−¥¦´¥¤®¦¬¦¨¥−¦¬

   ¥«¥¥«¦§©¤´¤§Ÿ©À§¦¦©³
      ̈¦Æ©§Ÿ©½¥¬¦−¦¨®§¥¾¡Ÿ¦¬

      ¥−¥¦¬¥¤«©¬Ÿ¤¨−̈§©«£®Ÿ¦¥´
      ©©´©¤À§¦¥Æ©©¥½̈£¤¬¨¦−¦¥¦¬

     ¥¤«¥©©´©¤½§¥−̈©©¥¨®
      ¦À̈¦Ÿ¤«¡³Ÿ¥¤̧Æ¤©©´©¤½§¦

     ©ÂÂ̈Ÿ©«£¸Ÿ¥©¹¤©©¬©¤²§¤
    ©©¥¨¬©−Ÿ§¨¨«¡Ÿ¥̧©§¨¹̈

     ¥«Ÿ¥³¨Æ¦§§´¥¥½¡Ÿ¥−£¦¤®
     ©¦¨©´©«£½Ÿ§©−©¨¦¬¦§¨«©¦§©̧

     ©«£¬Ÿ¤̧©Æ¨½̈©¦§¨¬§¤−̈¤«¡¨®̈¤
    ©´Ÿ§¤½¤©¨¦−¨¨«

        ©©§¥̧¨¹̈©ÀŸ¤©§©¥§¨¨²§¦§−̈©§¨¤́¤§¤®©¥²¤

„‰‡מז È Ï Ï ‡¿»≈»»¿««¬»
:„ÚÏb Ï ‡ ÚÈÂמחÓ‡Â ¿«¬…¿»≈«¿≈«¬«

È ÈÈ „È‰Ò È„‰ ‡ Ï»»¿»»≈»ƒ≈ƒ≈»
Ó ‡  ÏÚ È„ ‡ÓÈ»≈«≈¿»¿≈

:„ÚÏbמטÒÈ Ó‡ È ‡ÎÒÂ «¿≈¿»»ƒ¬«ƒ∆
È È‡ È ÈÈ ÈÈ„ ‡ÓÈÓ≈¿»«¿»≈ƒ≈»¬≈ƒ¿«ƒ

:ÁÓ bנÈ È ÈÚ Ì‡ ¿«≈«¿≈ƒ¿«≈»¿»«
‡ ÈÏ È ÏÚ È  Ì‡Â¿ƒƒ«¿ƒ«¿»«≈¬«
ÈÈ „È‰Ò ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ÈÊÁ ‡Úƒ»»»≈≈¿»«¿»»ƒ≈ƒ

:Èנא‡‰ ÚÈÏ Ï Ó‡Â ≈»«¬«»»¿«¬…»
È„ ‡Ó ‡‰Â È„‰ ‡„¿»»≈¿»«¿»ƒ

:È ÈÈ ÈÓÈ‡נב„È‰Ò ¬≈ƒ≈ƒ≈»»ƒ
Ì‡ ‡Ó ‡„‰ÒÂ È„‰ ‡¿»»≈¿»¬»»»ƒ
‡ È ÂÏ Ú‡ ‡Ï ‡‡¬»»∆¿«¿»»»¿»

„‰È ÈÂÏ Ú ‡Ï ‡ Ì‡Â È »≈¿ƒ«¿»¿ƒ«¿»ƒ»
‡„‰ ‡Ó ÈÂ È„‰ ‡¿»»≈¿»«¿»»»

:ÈÏנגÌ‰‡„ ‰Ï‡ ¿ƒ¡»≈¿«¿»»
‡È „È Á„ ‰Ï‡Â≈»≈¿»¿≈»»
ÚÈ ÌÈÂ ‰‡„ ‰Ï‡¡»≈«¬¿«ƒ«¬…
:ÁÈ È‰‡ Ï ÏÈÁ„„ƒ¿»ƒ≈¬ƒƒ¿»

Ë‡נד ‡ÒÎ ÚÈ ÒÎ¿≈«¬…ƒ¿»»¿»
‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ È‰Á‡Ï ‡¿»«¬ƒ¿≈««¿»
:‡Ë È ‡ÓÁÏ ÏÎ‡Â«¬»«¿»ƒ¿»

א ‡ Ï Ì„‡Â¿«¿≈»»¿«¿»¿«
ÏÊ‡Â ‰È È ÏÂ È‰Ïƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ»¿≈«¬«


(ÊÓ)‡„‰ È.:ּגלעד ׁשל ּתרּגּומֹו ¿«»¬»ְְֵֶַַ
(ÁÓ)„ÚÏb (ÓŒ‡ ŒÏÚ).:עד ּגל «≈»»¿«¿≈ֵַ
(ËÓ)Â Ó‡ ‡ ‰‰Â.אׁשר והּמצּפה ¿«ƒ¿»¬∆»«¿ְְֲִֶַָ

ׁשּכתּוב: ּוכמֹו הּגלעד, יא)ּבהר "וּיעבר(שופטים ְְְֲִֶַַַַָָֹ
לפי מצּפה? ׁשמּה נקרא ולּמה ּגלעד". ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָאתֿמצּפה
"ּובינ ּביני ה' '"יצף לחברֹו: מהם אחד ּכל ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשאמר

הּברית': את ּתעבר אם È.איׁש נראה ולא ְֲִִֶַַֹƒƒ»≈ְְִִֶֹ
רעהּו: È()את È.ּבלהה אף ּפעמים, ב' ֵֵֶ¿…«¿…«ְְִִַָָ

מּפּלגׁש היּו ּבנֹותיו ‡ÈŒ:וזלּפה ‰ÚŒÌ‡. ְְְִִִֶֶָָָƒ¿«∆∆¿…«

ּתׁשמיׁש עֹונת מהם עז)למנע .ÈÈÈ(‡):(יומא ְְִִֵֶַַַֹ»ƒƒ
החץ: יֹורה ׁשהּוא ּכזה ּבּים", "ירה ‡ŒÌ()ּכמֹו: ְֵֶֶֶַַָָָָƒ

È‡.:ּכמֹו 'אׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' (לעילהרי »ƒְְְֲֲִִֵֵֶַ
ּדברי":כד) ּדּברּתי אם אי(ב"ר).ÚÏ‰"עד לרעה ְְִִִַַָָ¿»»ְִָָ

לפרקמטיא: עֹובר אּתה אבל עֹובר, ְְְֲִֵֵַַַַָָָָאּתה
()Ì‰‡ È‰Ï‡.(ב"ר)קדׁש:Á È‰Ï‡Â. ¡…≈«¿»»ֶֹ≈…≈»
‡Ì‰È:חֹול È‰Ï‡.:חֹול(„)ÚÈ ÁÊÂ ¡…≈¬ƒ∆«ƒ¿««¬…
ÁÊ.:למׁשּתה ּבהמֹות לאֹוהביו.ÂÈÁ‡Ïׁשחט ∆«ְְְִֵֶַָ¿∆»ְֲָ

לבן: לחם,.ÌÁÏŒÏÎ‡Ïׁשעם קרּוי מאכל ּדבר ּכל ִֶָָ∆¡»»∆ְֲֶֶַַָָָ



viealiriay`קלי meiqelwpe`

      ©¨¬¨¨−̈¦§Ÿ«§©«£−Ÿ¨©´§©§®©¦§§
     −©§£¥¬¡Ÿ¦«©³Ÿ¤©«£ŸÆ©«£¤´

     ̈½̈©«£¥¬¡Ÿ¦−¤®©¦§¨²¥«©¨¬
       ©−©«£¨«¦

‡Ï Ï בÏ‡ È ¿«»»¿«¿≈¿«¬…¬«
ÈÈ ‡‡Ï   ‡Ï¿»¿≈«¬»≈«¿»«»«¿»

È‡ג   È ‡«¬««¬…«¬»«¿ƒ»
‡ ‡ È ÈÈ Ì ƒ√»¿»≈¿»¿»
   ÌÈ ‡‰‰ ‡‡¿«¿»««¬»ƒ


ה)ּכמֹו: רב",(דניאל לחם יא)"עבד "נׁשחיתה(ירמיה ְְֲִֶֶַַַָ

ּבלחמֹו א":עץ È‡Ï()תורה  ְְֵַ«ƒ¿¿«¿¬≈
ÌÈ‰Ï‡.לקראתֹו ּבאּו יׂשראל ארץ ׁשל מלאכים ¡…ƒְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

לארץ: חּוצה.ÌÈ(‚)ללּוֹותֹו ׁשל מחנֹות, ׁשּתי ְֶַָָ«¬»ƒְֲֵֶַָ
ׁשּבאּו יׂשראל ארץ וׁשל ּכאן, עד עּמֹו ׁשּבאּו ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָלארץ

ותנחומא)לקראתֹו ויצא:(ב"ר 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

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

    

          §©¦¬§¦−¦§«¨¦®§¤©Æ¦§¨ª½©−©¬Ÿ§¥«¥º¤¤§´¤§©À¦
             £©¤§Æ¦§¨¥½¥¤¤§´§©§½̈£¦«§−¦§Ÿ¦®¤§©³¨©Æ¦¦½©−©¦§§¬¦¨«

              ³Ÿ¤«¡¤Æ£´©¦½¬Ÿ¨−§©¥´¤§¨®¦¦´¥³¨Ÿ¦Æ§Ÿ¦½§¦§§´¨½
            §¬Ÿ¨−§¦«©«£¥§Ÿ̈²¥«§−§©§¥´¦§¨®¦´¦§©½§¤«¤§¬¨¦−¦¨«

        ¤«¤§³§¦Æ¦¦§©½¦§−̈¥¤´¤©®§«©§¦¬©¨¥¤−§ª§Ÿ̈«
          §¨ª³¦§©̧©Æ¤§©½¦§¦§−̈¥´¦§¨¥®¦«À̈¬Ÿ¨Æ¦¥½§¦§¦−

            ¤«¡¨«¤§©¹¦Ÿ¤¬¸©Æ§Ÿ¥´¨¦½¨©¾¨¨¬¨−Ÿ©§¤®§¦Æ¦©´¦§½Ÿ
           §¤−¤§¦§©¬¦¨«§¦¬©«Ÿ̈−¦§¨®§¦§³Ÿ©©£ŸÆ¦§¨½̈§©«£¨−̈¨¦¬«

           ©¤−¤¨©´¤¨¦®§−¨¨¬¤¡Ÿ¦«©¨³©¤©§¨Æ©ª½̈¨−̈©¦§©¤®
          ¥«¥Æ¦§¨¤½§¨−§©¥¬¦¨«©«Ÿ̈−¡Ÿ¥´©§¨®§Ÿ̈−¦§«§©−̈¥«Ÿ¤´

            ¨®¤³¤¦§¨Æ§½Ÿ§©¥¬¤¡Ÿ¤−¨¦«§©À©§¨²«Ÿ§¥¬¦§−̈©«£¬Ÿ¨¥«
            ©´Ÿ¤¤§©½¦©´¨©½§¦¨¨¬¦−¦®¨§¦©¾¬Ÿ¦§§¦−¨¬£¤¥«§§¨«Ÿ¦²

          §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¥¤´¤¦§¨®¦²Ÿ¦«§¬¨«¢¨¦−¦¥¬¥«§¦©̧§¦Æ©©§¦¦½
           §¨«Ÿ¦−¨´¦§¥®¦§©¬©§¦¦−£©¤«¦¦§¨¬¨̧¤Æ©¨´§¨½©¦§−̈§¨¦´

             ¦¥®©³¦§§¨Æ§©¦½©−©§¥¬¨¨«©¦«§©¬©«£−Ÿ§¥´£¨®©©«£³Ÿ¦§¨¥Æ§¦½̈
        §¦−̈¨¨«§¨¦¾¤«¡¨§Ÿ̈²¤¦§¨¥−¦¦§¨®¦§¨¦−¦§¨«

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

ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון ּבמהרהעל ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּ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:
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5:075:067:577:578:288:289:369:3718:3918:4319:0319:0718:2419:15ברזיל ס.פאולו )ח(

4:544:537:437:448:158:159:239:2418:2418:2818:4818:5318:1019:00ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

7:267:359:039:089:349:4010:1810:2216:0616:0116:4216:3715:4416:53בריטניה לונדון )ח(
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7:457:549:259:309:5610:0110:4110:4516:3716:3217:1117:0716:1517:11גרמניה פרנקפורט )ח(

6:486:519:019:049:349:3710:3110:3318:0218:0218:2518:2517:4418:29הודו בומביי )ח(

6:416:458:579:009:299:3210:2610:2918:0018:0018:2318:2317:4218:27הודו פונה )ח(

6:557:038:388:439:109:159:5710:0116:0415:5916:3616:3215:4216:36הונגריה בודפשט )ח(

6:577:038:498:539:219:2610:1110:1416:4316:4017:1217:0916:2317:13טורקיה איסטנבול )ח(

7:107:169:069:109:389:4210:2910:3317:1217:1017:3917:3716:5217:41יוון אתונה )ח(
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לוח זמנים לשבוע פרשת ויצא 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
6:416:459:009:039:309:3310:2710:3018:0518:0518:2818:2817:4618:32מקסיקו מ. סיטי )ח(

4:474:437:577:568:298:289:459:4519:4419:5220:1620:2419:3420:28ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:246:288:348:379:059:0810:0010:0217:1517:1517:4017:3916:5717:43נפאל קטמנדו )ח(

6:466:489:149:169:479:4810:4810:5018:5518:5719:1719:1918:3819:23סינגפור סינגפור )ח(

7:047:138:408:459:119:179:549:5915:3915:3416:1516:1015:1716:14פולין ורשא )ח(

5:305:318:088:098:408:429:459:4718:1818:2118:4118:4418:0318:48פרו לימה )ח(

7:467:539:329:3710:0410:0910:5210:5517:0717:0317:3817:3516:4617:48צרפת ליאון )ח(

8:068:149:489:5310:1910:2411:0511:0917:0717:0217:4017:3616:4517:51צרפת פריז )ח(

5:375:398:088:108:388:409:399:4117:4817:4918:1018:1217:3118:16קולומביה בוגוטה )ח(

7:177:249:069:119:389:4310:2610:3016:5016:4717:2017:1716:2917:30קנדה טורונטו )ח(

6:597:078:468:519:189:2210:0510:0916:2116:1716:5216:4916:0017:02קנדה מונטריאול )ח(

6:256:318:238:278:569:009:489:5116:3716:3517:0417:0216:1817:06קפריסין לרנקה )ח(

8:138:239:419:4810:1210:1810:5310:5816:1816:1116:5716:5115:5417:09רוסיה מוסקבה )ח(

7:327:409:159:209:489:5310:3410:3816:4216:3717:1417:1016:2017:14רוסיה רוסטוב נא-דונו )ח(

7:357:439:209:259:519:5610:3810:4216:4816:4417:2017:1616:2717:30שוייץ ציריך )ח(

6:186:218:378:399:099:1110:0710:1017:5017:5018:1218:1317:3218:17תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

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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תחילת זמן קידוש לבנה באה"ק
מיום שלישי לאחר צאת הכוכבים
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